Петак, 08.02.2019. ГАЛЕРИЈА ресторана ТАЈНИ ЗАЧИН од 19,00

ПОЗИВНИЦА ЗА ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА
Београд, Гаврила Принципа 43

Т е м а:

ДАМАВАНД
ГОСПОДАР ПЕРСИЈСКОГ СРЦА

Предавач: Драгослав Гогић, потпредседник Планинарског Савеза Србије и члан Планинарског клуба “Јастребац”
Уводничар: Бранислав Денис Божовић, уредник часописа ПЛАНИНАРСКИ ГЛАСНИК
Иран је држава о којој се мало говори и у коју се ретко иде. Земља персијска, заветно пространство Кира великог и Дарија, градитеља
Ахименидских престоних вароши: Персеполиса, Сузе и Екбатана. Трагом првог вишенационалног царства, планинари из бивших
југословенских република попели су се на врх ове државе - Дамаванд који је на 5671 метру изнад нивоа мора.
Ова планина је симбол Ирана, некада позорница античких јунака старе Персије, попут Џасмана, Ростима и Ферејдуна. Оно што је
Олимп за Грчку, Фуџи за Јапан, Килиманџаро за целу Африку, то је Дамаванд, највиши вулкан Азије, за Иран. Овај документарни филм
сниман је седам дана у Техерану, на брду Точал и Алборз планини. Инспирацију за сценарио аутор је пронашао у поезији Омера Хајама.
Према зороастријанцима Дамаванд је дом Сахеб-е-Дилана, што у преводу значи господара персијског срца.
Успон на овај врх траје пуних пет дана. На јужној страни планине, што је био и пут наших алпиниста, пењање отежава јак северни
ветар, залеђена камена лава као и сумпорна испарења на висини од 5400 метара. И када све то прођете уз велики напор, на врху је
боравак ограничен на десетак минута јер се већ од поднева успавани планински џин у близини Каспијског језера љути и прети
грмљавином и снегом који пада свако поподне.
Тароф на фарси језику је једноставно културно понашање. Обилазак Техерана је за људе који нису Иранци нешто сасвим посебно. Овај
мегаполис са 13 милиона становника мештани, на персијском језику,
називају топла планинска падина. У моменту када су планинари на
Дамаванду измерили минус 14 у Техерану је било 35 степени, на
раздаљини од само 79 километара.
Драгослав Гогић потпредседник ПСС и члан Планинарског клуба
“Јастребац” – aутор је око 80 филмских пројеката и 22 документарна
филма са различитих планина света, од Стеновитих планина у Америци
до Тибета на Хималајима. за планинарске филмове награђен је 18 пута а
носилац је и престижних награда - Видовданске и Светосавске повеље.
Филм “Извори Јерме у Алхамбри” проглашен је за најбољи ауторски
филм 2012. године. Том приликом уручена је аутору златна медаља
“Никола Тесла”, а пројекту “Од Алхамбре до Девојачког бунара”, који је
сниман у Вршцу, златна медаља “Милешевски Бели анђео”. Попео се на
више од 30 врхова преко 4 000 метара.

Уз излагање Драгослава Гогића и прикладни агапе – надамо се новом дивном егрегору!
Резервишите ПЕТАК, 08. фебруар 2019. од 19,00 часова за ВЕЧЕ ТАЈНОГ ЗАЧИНА...!
Информације и резервације на телефон 011/7619298 или 011/7612957

