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Križ čez Nepal v 
petnajstih slikah 
V Galeriji pod kozolcem v ž lebeh so odprli razstavo fotografij Vikija Grošlja 
z naslovom Križ čez Nepal. V petnajstih fotografijah je zajel 46 let, kolikor že 
obiskuje Nepal. Ta konec tedna se znova vrača tja. 

M AJA BERTONCELJ 

Viki Grošelj je vrhunski al
pinist, himalajec, gorski vo
dnik in reševalec. V Himala
ji je opravil enajst vzponov 
na več kot osem tisoč me
trov visoke vrhove. Kot prvi 
Slovenec se je povzpel na 
najvišje vrhove vseh sedmih 
celin. Je avtor 18 knjig. Leta 
2021, 46 let po prvem obi
sku Nepala, je dokončal svo
jo zamisel prec'.enja te hima
lajske dežele. O tem je izdal 
knjigo Križ čez Nepal, ki je 
izšla v letošnjem letu. V njej 

na dobrih tristo straneh opi
suje 46 let spoznavanja Ne
pala, 55 poti tja, 20 alpinistič
nih odprav na visoke vrhove 
nepalske Himalaje, 8 vzpo
nov na vrhove osemtisoča
kov, 6 snemalnih odprav, 30 
trekingov in raziskovanj in 
5 let življenja, preživetega v 
osrčju Himalaje. 

Zanj čudežna dežela 

»Križ čez Nepal pome• 
ni mojo idejo, ki je nastala 
pred dobrimi desetimi leti. 
Pred tem sem že trideset let 
hodil v Nepal, ga prehodil in 

preplezal v veliki meri. Na 
misel mi je prišlo, da bi bilo 
dobro vse te poti povezati 
skupaj v neko smiselno ce• 
loto. Zavestno sem začel ho· 
eliti v tiste predele, kjer še ni· 
sem bil. Povezovanje mi je 
jeseni leta 2021 uspelo. Pre• 
ho"dil sem celotno deželo v 
smeri vzhod-zah~ in se• 
ver- jug. Na tej poti sem op• 
ravil osem vzponov na več 
kot osem tisoč metrov vi· 
soke vrhove. Zame največ• 
ja vrednost pa je ta, da sem 
spoznal Nepal še drugače, 
tudi tisti ~žinski. Najnižja 

Viki Grošelj razstavlja v Žlebeh. Postavil se je ob prvo fotografijo, ki jo je naredil leta 1975 
na vrhu Makaluja (levo), in drugo iz leta 2 0 21 iz doline Limi, s katero je zaključil Križ čez 
Nepal. J Foto: M, j, Berton«lj 
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»Nisem še zasledil, da bi katera občina imela tako originalno zasnovo za razstave,« je nad 
razstavnim prostorom v Žlebeh navdušen Viki Grošelj. Razstava bo na ogled do pomladi, 
nato se bo selila na druge lokacije po medvoški občini. / Foto: M,j, Bertonceij 

točka dežele je samo 67 me• 
trov. In predvsem sem s poz· 
nal neverjetne ljudi. Križ je 
narejen, prepričan pa sem, 
da mi bo še čim večkrat us• 
pelo oditi v zame to čudež· 
no deželo in se bom od !ju• 
di, dežele, vsega, kar dobim, 
še česa naučil,« je povedal. 

Fotografiji, ki uokvi~ata 
celotno zgodbo 

In Križ čez Nepal je na
slov razstave njegovih foto• 
grafij, ki so jo pred kratkim 
odprli v Galeriji pod kozo!• 
cem v Žlebeh. V ta namen 
je »križ« zajel v 15 fotografi. 
jah. »šestintrideset let polo• 
vanj je nemogoče spraviti v 
petnajst fotografij. Izbor je 
bil dobro narejen. Ljuba mi 
je na nek način prav zadnja 
razstavljena fotografija, kjer 
je posnetek z vrha 8481 me• 
trovvisokega Makaluja, ki je 
bil narejen 10. oktobra le ta 
1975, zraven pa iz doline 
Limi na meji s Tibetom, kjer 
sem bil 46 let in dva dni kas
neje. Ti dve uokvirjata celot• 
no zgodbo. Posnel sem za
nesljivo več kot dvajset tisoč 
posnetkov. Za vsakih pet let 
sem izbral eno fotografijo. 
Celotna država je dobro po· 
krita,« je na odprtju razstave 

pojasnil Viki Grošelj, ki si• 
cer prihaja z roba ljubljan
ske mestne občine, do upo• 
kojitve pa je učil na OŠ Pinti· 
le v medvoški občini . Njego• 
ve fotografije so razstavljene 
pod v za ta namen obnovlje
nim kozolcem. » Razstavišče 
me je očaralo. Imel se;,. kar 
nekaj razstav drugačne vrste 
ne samo po Sloveniji, tudi 
po tujini. Nisem pa·še zasle• 
dil, da bi katera občina ime
la tako originalno zasnovo 
za razstave,« pravi Grošelj. 

S Križem čez Nepal je do
končal potovanje, ki, kot pra
vi, najbolj osmišlja vsa nje• 
gova soočanja in čustvova
n ja s. to himalajsko deželo. 
» Prav vsak dan, preživet v 
Nepalu, je pomemben de
lček bogatega mozaika, ki 
me je na tej poti tudi oseb
nostno močno zaznamoval. 
Skoraj neopazno in nevsi• 
ljivo pa začel preoblikova• 
ti iz nekoč 'adrenalinskega 
zanesenjaka' in sanjača v -
morda kdaj v prihodnosti -
'modreca', spravljenega s 
seboj in svetom. Tudi zato si 
želim, da se moje poti v Ne
pal še dolgo ne bi končale.« 
In se še ne bodo končale. V 
Nepal se Viki Grošelj znova 
odpravlja že ta konec tedna. 

Zanimivosti 

Njegove poti tja imajo v zad• 
njem obdobju tudi humani• 
lamo noto. » V času potre• 
sa leta 2015, ki sem ga tam 
doživel in preživel, sem vi• 
del, kaj se je ljudem zgodilo, 
in sem si prisegel, da če se 
bomo izvlekli iz tega, bomo 
poskušali tem ljudem po· 
magati. Z dobrodelnimi ak
cijami, prodajo svojih knjig, 
zbiram denar, ki ga potem 
odrJesem v Nepal in ga izro
čim neposredno v roke tis• 
tim, ki so utrpeli posledice 
potresa. Po potresu se bom 
že dvanajstič vrnil na to ob
močje,« še pravi. 

Razstava se bo selila 
Organizator razstave v 

Galeriji pod kozolcem vžle• 
beh je Turistično društvo 
Žlebe• Marjeta, na ogled bo 
do spomladi, nato se bo se• 
Wa po drugih podobnih raz. 
stavnih prostorih po med; 
voški obani. Odprtja se je 
udeležil tudi častni konzul 
Nepala v Sloveniji Aswin 
Shrestha, ki je v Sloveniji 
že od leta 1966. Poudaril je, 
da je med Slovenijo in Ne• 
palom lepa s imbioza in da 
so tudi slovenski alpinisti 
veliko prispevali k promoci
ji njihove dežele. 

Danes se začenja 11. Mednarodni 
festival likovnih umetnosti Kranj 
-ZDSLU. Stran 14 

»Vinilka« ima dušo, 1d je mp3 
nima; pravi Gregor Torkar iz 
Črne pizze. Stran 15 

Radovljičan Franci Valant je 
osebni jubilej pospremil z novo 
knjigo. Stran 16 
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