DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES

Jurek

Dimecres 11 de desembre 2019
Auditori Nacional d’Andorra, 21 h

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

«Himalaya, Karakorum. Los sonidos y las imágenes
de la montaña» de Bogdan Jankowski
Del 9 al 18 de desembre, sala La Buna, Ordino
Horaris: del 9 al 13 de desembre de 10 a 13 h
i de 16 a 19 h. Del 14 al 18 de desembre en horari
del Museu Areny Plandolit, prèvia reserva al 839 760

Sinopsi: Jurek, és la pel·lícula sobre el gran alpinista polonès Jerzy
Kukuczka, potser un dels muntanyencs més innovadors i atrevits de
tots els temps. Va ser la segona persona en escalar els catorze vuit
mils, completant el seu projecte tan sols uns mesos després que ho
aconseguís Reinhold Messner. Però el mèrit de Jurek (com se’l coneix
familiarment) rau en l’estil lleuger alpí de les seves ascensions, així
com en les enormes dificultats que va haver de superar per dur a terme les seves expedicions.
La pel·lícula narra la increïble història d’un home modest i familiar,
que somia amb els alts cims de l’Himàlaia. Va començar com enllustrador, pujant pics sense diners ni equip, i va acabar convertit en una
veritable estrella mediàtica, estendard d’una generació polonesa que
va fer llegenda al himalaisme. Dirigida per Pawel Wysoczanski, aquest
llargmetratge ha estat un dels més premiats de cinema de muntanya en els últims temps. Va guanyar el premi a la Millor Pel·lícula de
Muntanya al Bilbao Mendi Film Festival, guardó que també s’ha portat
als festivals de Vancouver (Canadà), Teplice (R.Txeca), Poprad (Eslovàquia), Domzale (Eslovènia) i recentment Ulju (Corea del Sud), a més
de molts altres reconeixements internacionals.

Organitza:

Col·laboren:
Comissió Nacional Andorrana
per a la UNESCO

Director: Pawel Wysoczanski va néixer el 1980 a Głogów, Polònia.
És autor de diverses pel·lícules documentals i llargmetratges, entre
d’altres, Point of view, Flying education, On the road o We will be happy one day, premiada en diversos festivals de cinema. Un dels seus
últims treballs és el documental Jurek, sobre el famós alpinista Jerzy
Kukuczka, que s’ha projectat en cinemes de tot el món.
Conferenciant: Krzysztof Wielicki (Szklarka Przygodzicka (Polònia) 5
de gener de 1950) és un alpinista polonès. Wielicki és el cinquè home
en coronar els 14 vuit mils i el primer a aconseguir Everest, Kangchenjunga i Lhotse a l’hivern. Va ser pioner en tres modalitats d’alpinisme:
hivernals, alpinisme lleuger i ascensions solitàries.
Al 2018, li va ser concedit el Premi Princesa d’Astúries dels Esports al
costat de l’italià Reinhold Messner.
Finalment, al setembre d’aquest any, va rebre al seu país el Piolet
d’Or per tota la seva trajectòria en el marc de la XXIV edició del Ladek
Mountain Festival.

