DAN SAGARMATHE
Fotografska razstava
28. maj - 27. junij 2010
Projekt Sagarmatha dan v SEM je nastal na pobudo Aswina
Sheresthe, častnega konzula Nepala v Sloveniji v
sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem.
Spremljajoči program
Petek, 28. maj, ob 18.00
Predavanje Vikija Grošlja o Mount Everestu
Sobota, 29. maj, ob 19.00
Predavanje s projekcijo filma
Samo Žnidaršič: Pot v šolo Ruše - Mustang

Izdal: Slovenski etnografski muzej, zanj: Bojana Rogelj Škafar
Uredila: Nina Zdravič Polič, Tehnično uredila: Maja Kostric

Dan Sagarmathe (nepalsko ime za Mt. Everest in pomeni mati
zemlje) je prireditev z razstavo, posvečena prvemu vzponu
alpinistov Edmunda Hillaryja, Tenjing Norge Sherpe in slovenskih
alpinistov oz. alpinistov nekdanje Jugoslavije na Mt. Everest ter
promociji Leta turizma Nepala 2011. Prireja jo Slovenski
etnografski muzej na pobudo g. Aswina Shresthe, častnega
konzula Konzulata Nepala v Sloveniji.

Tridelna fotografska razstava bo obeležila praznovanje
nepalsko-slovenskega prijateljstva, temelječega na najvišji gori
na zemlji in spominu na velik uspeh prvega vzpona
mednarodne odprave pod vodstvom Toneta Škarje na
Mt. Everest leta 1979. V odpravi so bili slovenski alpinisti Jernej
Zaplotnik, Andrej Štremfelj, Stane Belak-Šrauf, Stipe Božič iz
Hrvaške ter Ang Pu Sherpa iz Nepala. Obeležuje pa tudi spomin
na Aleša Kunaverja, pobudnika gradnje šole za gorske vodnike
v Manangu, ki jo je sofinancirala vlada Republike Slovenije, in
kjer so strokovnjaki Planinske zveze Slovenije (PZS) in društva
Nepalske gore (Nepal Mountain Association) usposobili do
danes že več kot 800 gorskih vodnikov za plezanje, vodenje
odprav in treking.

Razstava predstavlja
impresivne fotografije
mogočnih gora Himalaje s
prve odprave na Mt. Everest,
fotografije skrivnostne doline
Mustang avtorja Sama
Žnidaršiča in fotografske
utrinke znamenitosti kulturne
dediščine Nepala.

Himalaja skriva mnogo lepot in
prav tiste najlepše so tudi
nekoliko odmaknjene od
običajnih poti. Mustang v Nepalu
je vsekakor ena takšnih dolin, ki
se človeku prikrade v dušo in
mu ne da miru, dokler se mu ne
izpolni želja in razkrijejo
skrivnosti...
Doživeti Mustang je, kot da bi se
vrnil v preteklost. Ravno zaradi
zaprtosti doline so pokrajina,
kultura, način življenja in
preprostost ljudi ostali takšni, kot
so bili nekoč. Zgodovina, ki ji daje
močan pečat religija, je dolga in
polna. Budistični simboli
spremljajo ljudi ves čas in
povsod...
Samo Žnidaršič

