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ПРО ГРАМ 47. РЕ ВИ ЈЕ ФИЛМ СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА  
ДЕ ЦЕ И ОМЛА ДИ НЕ СР БИ ЈЕ

Сре да, 27. јун у 16.00

ПО СЕ БАН ПРО ГРАМ 1: ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА „ЕХО 
КРАТКИХ СЛИ КА — УМЕТ НОСТ НА ИН ТЕР НЕ ТУ“ АУ ТО РА  
ДР СНЕ ЖА НЕ ТР СТЕ ЊАК, www.eho mla di.we ebly.co m

Сре да, 27. јун у 18.00

ОТВА РА ЊЕ 47. РЕ ВИ ЈЕ И ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ  
ДО 15 ГО ДИ НА 1

1. Ани ми ра ни филм о 46. ре ви ји (2 ми ну та) — гру па ау то ра  
(ван кон ку рен ци је)

2. За јед но смо и леп ши и ја чи (6) — гру па ау то ра, Вра ње
3. Ха љи на за Са ри ну лут ку (2) — гру па ау то ра, Се ле вац
4. Смо та ни ди вер зан ти (10) — Вла ди мир Шма кић, Рав ни
5. Те ре зи на пу сти ња (8) — Пе тар Бач ко ња, Пан че во 
6. Мој свет (1) — Ми ха и ло Ђу рић, Бе о град 
7. Би бли о те кар (2) — Па вле Цр но бр ња, Бе о град
8. Жи га ра фа (2) — гру па ау то ра, Ниш
9. Скри ва ли ца (2) — Пе тар Бач ко ња, Пан че во 

Сре да, 27. јун у 18.45

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15 ДО 19 ГО ДИ НА 1

1. Же но, еве ме до ма (4) – гру па ау то ра, Вра ње
2. Пу то ва ње Све тог Са ве (6) – гру па ау то ра, Ниш 
3. Нос фе ра ту (10) – Ми ла на Миљ ко вић и Те о до ра Ми лу ти но вић,  

Пан че во 
4. Не ћеш сме ти (6) – Ор шо ља Њи лаш, Сен та
5. Ја ра стем (3) — гру па ау то ра, Ја го ди на
6. По сла ти (10) — Па вле Цр но бр ња и Лу ка Па лић, Бе о град
7. При ча о про зо ру (5) — Ми на Пањ ко вић, Бе о град
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Че твр так, 28. јун у 18.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ ДО 15 ГО ДИ НА 2
1. Ба ба Ко на (10) – Ве сна Шу берт, Ра но вац 
2. Љу бав у ру ци (4) – гру па ау то ра, Вра ње 
3. Пу то ва ње кроз про шлост (8) – гру па ау то ра, Бе о град 
4. Ми ло ше вац у ка дру (4) — гру па ау то ра, Ло зо вик 
5. Ха са на ги ни ца (8) – Ма ти ја Ско кић, Ло зо вик
6. Ја је (2) – Да ни ло Ћур чи ја, Вра ње
7. 2Д зам ка... (3) — Пе тар Бач ко ња, Пан че во 
8. Ку ва ње са чу до ви штем (2) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во
9. Игра (3) – На ђа Ми тро вић, Бе о град

Че твр так, 28. јун у 19.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15 ДО 19 ГО ДИ НА 2

1. Хим на (9) – Ни ко ли на Ди кић, Срем ски Кар лов ци 
2. Све ти Са ва (3) – гру па ау то ра, Ниш
3. Ин тер нет пам ти све (5) – Кри сти на Гли шо вић, Гор њи Ми ла но вац 
4. Dan cing Qe ens (4) – Марк Ба линт, Сен та
5. Ко ло (2) — Ан дреа Ви раг, Вра ње
6. Су пер мет ко 3000 (3) — На ђа За рић, Бе о град
7. Кап (4) — Ка та ри на Вр хо вац, Пан че во
8. Рај ска вра та (8) — Ми ла на Миљ ко вић, Пан че во
9. Са вр шен (2) — Ан дри ја Ми тро вић, Ле ско вац
10. Шта се де ша ва у мом сто ма ку (4) — гру па ау то ра, Ниш

Кадар из 
филма: 
При ча о 
про зо ру
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Че твр так, 28. јун у 19.50

ПО СЕ БАН ПРО ГРАМ 2
КРАТ КО МЕ ТРА ЖНИ ФИЛМ МЕН ТО РА „ЗНА ЈЕ МИ ВАМ ПИР“ 
(2018, 27 ми ну та) — сце на рио и ре жи ја: МИ ЛОШ РА ЦИЋ, РАВ НИ

Пе так, 29. јун у 18.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ ДО 15 ГО ДИ НА 3

1. Во да је из вор жи во та (5) – На ђа Ми тро вић, Бе о град 
2. Моћ во де (6) – Ка та ри на На стић, Руд ник
3. Крв жи вот зна чи (3) – гру па ау то ра, Ка њи жа 
4. Ци клус (4) – гру па ау то ра, Обре но вац 
5. Ко ле да ри још увек по сто је (2) – гру па ау то ра, Рав ни 
6. При ро ду ште ди јер мно го вре ди (2) – Ми ли ца Ра цић, Доња Треп ча 
7. Ма ра тон ци тр че по ча сни круг (3) – гру па ау то ра, Бе о град
8. Мак си мал на луд ни ца (3) – Мак сим Кру мес, Пан че во
9. Кре дит (1) – Ја на Вор ка пић, Бе о град
10. Еко дру жи на у Ко шут ња ку (5) – На ђа Ми тро вић, Бе о град
11. Пра ви ла са о бра ћа ја... (5) — гру па ау то ра, Ра но вац

Пе так, 29. јун у 18.50

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15 ДО 19 ГО ДИ НА 3

1. Шар га ре па (1) – гру па ау то ра, Ниш
2. Bro ken (3), Ја на Дроб њак, Гор њи Ми ла но вац 
3. My skin (4) – Кри сти на Мар ја но вић, Гор њи Ми ла но вац 
4. Ви ди мо се (5) – Пе тар Ма то вић, Гор њи Ми ла но вац 
5. The Old West (2) – Ва лен ти на Бод нар, Сен та 
6. Цр на ма ђи ја (2) – Вук Ран ко вић и Лу ка Зла та нов, Бе о град 
7. Ве че ра (8) – гру па ау то ра, Бе о град 
8. Страх (1) — Лу ка Зла та нов, Бе о град
9. Кра ђа (3) — На ђа За рић, Бе о град
10. He ist (1) — Лу ка Зла та нов, Бе о град
11. Ухва ће ни објек ти вом (7) — Ати на Вик то ри ја Здрав ков ска, Пан че во
12. Ше шир мо га де де (2) — гру па ау то ра, Ниш
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Су бо та 30. јун у 16.15

РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА 1  
(на гра ђе ни фил мо ви де це до 15 го ди на са 46. ре ви је 2017.)

1. Где је Пе тра про на шла сре ћу (9) – гру па ау то ра, Ло зо вик
2. Ме ди ни сно ви (4) – гру па ау то ра, Гор њи Ми ла но вац
3. Чуд ни сно ви (3) – Ја смин Без јак, Бе о град
4. Ci ne ma (4) – Асја Ми лу ти но вић, Бе о град
5. Кла ра (5) – Ста ша Ма шић, Пан че во
6. Сен ка ла ва (2) – гру па ау то ра, Ниш
7. Нео д го вор ност и ка ја ње (8) – Ми лош Стар че вић, Рав ни
8. Кад су ба ке би ле мла де (10) – Кри сти на Мар ја но вић и Те о до ра 

Мишп ко вић, Бе о град

Су бо та 30. јун у 17.10

РЕ ТРО СПЕК ТИ ВА 2  
(на гра ђе ни фил мо ви мла дих од 15 до 19 го ди на са 46. ре ви је 2017.)

1. Џон Форд (8) – Ла зар Ми ја то вић, Пан че во
2. Власт (2) – Ми о на Ђе ни си је вић, Бе о град
3. Гла сни ци (10) – Са ра Ма тић, Бе о град
4. Брат ска крв (8) – Ми ха и ло Ма ле шев, Бе о град
5. Крај ње од ре ди ште (10) – Те о до ра Ми лу ти но вић, Пан че во
6. Круп ни план (9) – Са ра Ма тић, Бе о град
7. Спо ме нак (3) – гру па ау то ра, Ја го ди на
8. Цр ве но (9) – Да ни ло Ста ни ми ро вић, Бе о град
9. Кад сам по ра сла (7) – Со фи ја Ста но је вић, Бе о град

Су бо та 30. јун у 18.30

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ ДО 15 ГО ДИ НА 4

1. Ла нац ис хра не (2) – гру па ау то ра, Вра ње
2. Жи во тињ ска но во го ди шња пе сма (2) – гру па ау то ра, Бе о град
3. Урош и Мр њав че ви ћи (8) – Ма ри ја Ско кић, Ло зо вик
4. Ипак оста је мо ту (10) – гру па ау то ра, Ло зо вик
5. Смак (2) – Ла зар Ми шић, Ло зо вик
6. Осва ја чи (2) – Алек са Пе тров, Бе о град
7. Хо рор (1) – Ја на Вор ка пић, Бе о град
8. Гри ша (3)– Ан ђе ла Ја ков ље вић и Ан ђе ла Јо ва но вић, Пан че во
9. Funny story (2) – гру па ау то ра, Вра ње
10. Ба ра (2) – гру па ау то ра, Вра ње

6



11. Де да То ми на ко вач ни ца (2) — гру па ау то ра, Се ле вац
12. Је зик мо је мај ке (6) — гру па ау то ра, Се ле вац
13. У стра ху су ве ли ке очи (2) — Ани та Јо ва но вић, Ло зо вик
14. Чо ко ла ди рај сла сно (3) — Ла зар Бач ко ња, Пан че во
15. Хе рој филм ског плат на (1) — Пе тар Бач ко ња, Пан че во
16. Lost mo vie, lost world (2) — Пе тар Бач ко ња, Пан че во
17. Mind cre a tu res (2) — Пе тар Бач ко ња, Пан че во
18. Стра ши ло, вра не и још не што (1) — На ђа Ми тро вић, Бе о град

Су бо та 30. јун у 20.45
ПО СЕ БАН ПРО ГРАМ 3
НА ГРА ЂИ ВА НИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ СЦЕ НА РИ СТЕ ЗО РА НА 
СТЕ ФА НО ВИ ЋА, ЧЛА НА ЖИ РИ ЈА „ЗВО НА СА ВЕ ЛО ЗА НИ ЋА“ 
(2017, 55 ми ну та) — ре жи ја: Дра ган Ћир ја нић

Не де ља 1. јул у 10.00

ДО ДЕ ЛА НА ГРА ДА, ПРО ЈЕК ЦИ ЈА НА ГРА ЂЕ НИХ ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ 
И МЛА ДИХ И ЗА ТВА РА ЊЕ РЕ ВИ ЈЕ

Не де ља 1. јул у 12.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА НА ГРА ЂЕ НИХ ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ И МЛА ДИХ

Кадар из филма: Баба Кона
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Кадар из филма: Правила саобраћаја Кадар из филма: Love in hand

Кадар из филма: Путовањер кроз прошлост Кадар из филма: Funny Story

Кадар из филма: Ипак остајемо ту Кадар из филма: Језик моје мајке

Кадар из филма: Животињска 
новогодишња песма

Кадар из филма: Хасанагиница
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Спи сак при ја вље них фил мо ва 
де це до 15 го ди на

1. Шко ла ани ми ра ног 
филма, Вра ње

1. За јед но смо и леп ши и ја чи, гру па 
ау то ра, мен то ри: Не ла Ћур чи ја и 
Се та Ве лич ко вић Цвет ко вић

2. Ла нац ис хра не, гру па ау то ра, мен
тор: Се та Ве лич ко вић Цвет ко вић

3. Љу бав у ру ци, гру па ау то ра, гру па 
мен то ра

4. Funny story, гру па ау то ра, мен тор: 
Се та Ве лич ко вић Цвет ко вић

5. Ба ра, гру па ау то ра, мен тор: Не ла 
Ћур чи ја

2. ОШ „Јо ван  
Шер ба но вић“, Ра но вац

6. Пра ви ла са о бра ћа ја..., гру па ау то
ра, мен тор: Иван Гру јин

7. Ба ба Ко на, Ве сна Шу берт, мен тор: 
Са не ла Ан кић

3. Деч ји кул тур ни  
цен тар Бе о град

8. Пу то ва ње кроз про шлост, гру па ау
то ра, мен тор: Ма ри ја Ми ла но вић 
Ла за рев ски

9. Жи во тињ ска но во го ди шња пе сма, 
гру па ау то ра, мен тор: Ма ри ја Ми
ла но вић Ла за рев ски

4. Лаф, Ло зо вик

10. У стра ху су ве ли ке очи, гру па ау
то ра, мен тор: Ви то Пе тро вић

11. Ха са на ги ни ца, Ма ти ја Ско кић, 
мен тор: Дра га на Жив ко вић Ско
кић

12. Урош и Мр њав че ви ћи, Ма ти ја 
Ско кић, мен тор: Дра га на Жив ко
вић Ско кић

13. Смак, Ла зар Ми шић, мен тор: Бо ба
на Ми шић

Кадар из 
филма: 
Гриша
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14. Ми ло ше вац у ка дру, гру па ау то ра, 
мен тор: Дра га на Жив ко вић Ско кић

15. Ипак оста је мо ту, гру па ау то ра, 
мен тор: Дра га на Жив ко вић Ско кић

16. Је зик мо је мај ке, гру па ау то ра, мен
то ри: Ве сна Ђу ри чић и Го ран Ми
ло ва но вић

17. Ха љи на за Са ри ну лут ку, гру па 
ау то ра, мен тор: Ве сна Ђу ри чић

18. Де да То ми на ко вач ни ца, гру па 
ау то ра, мен тор: Ве сна Ђу ри чић

5. Ани ма Ми ки, Вра ње

19. Ја је, Да ни ло Ћур чи ја, мен тор: Ми
ро слав Си мо но вић

6. ОШ „Бран ко Ћо пић“,  
Бе о град

20. Еко дру жи на у Ко шут ња ку, На ђа 
Ми тро вић, мен тор: Дра га на Ми
тро вић

21. Стра ши ло, вра не и још не што... 
На ђа Ми тро вић, мен тор: Сла ви ша 
Ми тро вић

22. Во да, На ђа Ми тро вић, мен тор: 
Сла ви ша Ми тро вић

23. Игра, На ђа Ми тро вић, мен тор: 
Сла ви ша Ми тро вић

7. ОШ „Ар се ни је Ло ма“, 
Руд ник

24. Моћ во де, Ка та ри на На стић, мен
тор: Ду ши ца Ста но је вић

8. ОШ „22 де цем бар“, 
Доња Треп ча — Ча чак

25. При ро ду ште ди јер мно го вре ди, 
Ми ли ца Ра цић, мен тор: Ду ши ца 
Ста но је вић

Кадар из филма: Де да То ми на ко вач ни ца
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9. ОШ „Јо ван Јо ва но вић 
Змај“, Ка њи жа

26. Крв жи вот зна чи, гру па ау то ра, 
мен то ри: Гу ла чи Бе а та и Фар каш 
Мил каш

10. СЦФ 98, Ниш

27. Жи га ра фа, гру па ау то ра, мен тори: 
Зо ран Сте фа но вић и Сло бо дан 
Ми ло ше вић

11. Кул тур ни цен тар 
Барака, Бе о град

28. Кре дит, Ја на Вор ка пић, мен тор: 
Вук Са ле то вић

29. Ма ра тон ци тр че по ча сни круг, 
гру па ау то ра, мен тор: Вук Са ле то
вић

30. Би бли о те кар, Лу ка Зла та нов, мен
тор: Вук Са ле то вић

31. Хо рор, Ја на Вор ка пић, мен тор: Вук 
Са ле то вић

32. Осва ја чи, Алекса Петров, мен тор: 
Вук Салетовић

12. Са мо стал ни ау тор, 
Панче во

33. Lost Mo vie, Lost World, Пе тар Бач
ко ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња

34. Хе рој филм ског плат на, Пе тар 
Бач ко ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња

35. Mind Cre a tu res, Пе тар Бач ко ња, 
мен тор: Пре драг Бач ко ња

36. 2Д зам ка..., Пе тар Бач ко ња, мен
тор: Пре драг Бач ко ња

37. Скри ва ли ца, Пе тар Бач ко ња, мен
тор: Пре драг Бач ко ња

38. Те ре зи на пу сти ња, Пе тар Бач ко
ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња

39. Чо ко ла ди рај сла сно!, Ла зар Бач
ко ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња

40. Ку ва ње са чу до ви штем, Ла зар 
Бач ко ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња

13. Са мо стал ни ау тор, 
Београд

41. Мој свет, Ми ха и ло Ђу рић, мен тор: 
Бо рис Ђу рић

14. ДРАФ, Обре но вац

42. Ци клус, гру па ау то ра, мен то ри: 
Ми ро слав Си мо но вић и Ја сна 
Дра ми ћа нин

15. ОШ „Ђу ра Јак шић“, 
Равни

43. Ко ле да ри још увек по сто је, гру па 
ау то ра, мен тор: Ми лош Ра цић

44. Смо та ни ди вер зан ти, Вла ди мир 
Шма кић, мен тор: Ми лош Ра цић

16. Ре ги о нал ни цен тар за 
тален те „Ми хај ло Пу пин“, 
Пан че во

45. Гри ша, Ађе ла Ја ко вље вић и Ан ђе ла 
Ог ња но вић, мен тор: Иван Ра ки џић

46. Мак си мал на луд ни ца, Мак сим 
Кру мес, мен тор: Иван Ра ки џић
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Кадар из филма: Жено, еве ме дома Кадар из филма: Интернет памти све

Кадар из филма: Савршен Кадар из филма: Химна

Кадар из филма: Dancing Queens Кадар из филма: Свети Сава

Кадар из филма: Шаргарепа Кадар из филма: Bro ken
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Спи сак при ја вље них фил мо ва мла дих 
од 15 до 19 го ди на

1. Шко ла ани ми ра ног 
филма, Вра ње

1. Же но, еве ме до ма, гру па ау то ра, 
мен тор: Сла во љуб Си мо но вић 

2. СЦФ 98, Ниш

2. Ше шир мо га де де, гру па ау то ра, 
мен то ри: Зо ран Сте фа но вић и 
Сло бо дан Ми ло ше вић

3. Шта се де ша ва у мом сто ма ку?, гру
па ау то ра, мен то ри: Зо ран Стефа
но вић и Сло бо дан Ми ло ше вић 

4. Све ти Са ва, гру па ау то ра, мен то ри: 
Зо ран Сте фа но вић и Сло бо дан 
Ми ло ше вић

5. Пу то ва ње Све тог Са ве, гру па ау то
ра, мен то ри: Зо ран Сте фа но вић и 
Сло бо дан Ми ло ше вић

6. Шар га ре па, гру па ау то ра, мен то р: 
Мо ни ка Ва се

3. Кар ло вач ка гим на зи ја, 
Срем ски Кар лов ци

7. Хим на, Ни ко ли на Ди кић, мен то ри: 
Зла та По пов и Ме ри ма Ана ри то вић

4. Кул тур ни цен тар  
„Све то зар Мар ко вић“,  
Ја го ди на

8. Ја ра стем, гру па ау то ра, мен то р: Ма
ри ја Ву лић

Кадар из филма: Црна мађија
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5. Гим на зи ја, Ле ско вац

9. Са вр шен, Ан дри ја Ми тро вић

6. Гим на зи ја „Та ков ски 
уста нак“, Гор њи  
Ми ла но вац

10. Мо ја ко жа, Кри сти на Мар ја но вић, 
мен то р: Сне жа на Ми ја и ло вић

11. Ин тер нет пам ти све, Кри сти на 
Гли шо вић, мен то р: Сне жа на Ми
ја и ло вић

12. Bro ken, Ја на Дроб њак, мен то р: 
Сне жа на Ми ја и ло вић

13. Ви ди мо се, Пе тар Ма то вић, мен
то р: Сне жа на Ми ја и ло вић

7. Гим на зи ја за та лен то ва не 
уче ни ке, „Бо љаи” Сен та

14. Не ћеш сме ти, Ор шо ља Њи лаш, 
мен то ри: Га бор Ме ђе ри и Мир ко 
Пот

15. The Old West, Вале нти на Бод нар, 
мен то ри: Га бор Ме ђе ри и Мир ко 
Пот

16. Dan cing Qu e ens, Марк Ба линт, 
мен то ри: Га бор Ме ђе ри и Мир ко 
Пот

8. Ани ма Ми ки, Вра ње

17. Ко ло, Ан дреа Ви раг, мен то р: Ми
ро слав Си мо но вић

9. Кул тур ни цен тар Ба ра ка, 
Бе о град

18. Ве че ра, гру па ау то ра, мен то ри: Вук 
Са ле то вић и Не ве на Са ле то вић

19. По сла ти, Па вле Цр но бр ња и Лу ка 
Па лић, мен то ри: Вук Са ле то вић и 
Не ве на Са ле то вић

20. Су пер Мет ко 3000, На ђа За рић, 
мен тор: Вук Са ле то вић

21. Страх, Лу ка Зла та нов, мен тор: Вук 
Са ле то вић

Кадар из филма: Послати
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22. Кра ђа, На ђа За рић, мен тор: Вук 
Са ле то вић

23. Цр на ма ђи ја, Вук Ранковић и Лука 
Златанов, ментор: Вук Са ле то вић

24. He ist, Лука Златанов, ментор: Иван 
Пецикоза

10. Ре ги о нал ни цен тар за 
тален те „Ми хај ло Пу пин”, 
Пан че во

25. Нос фе ра ту, Ми ла на Миљ ко вић и 
Те о до ра Ми лу ти но вић, мен тор: 
Иван Ра ки џић

26. Кап, Ка та ри на Вр хо вац, мен тор: 
Иван Ра ки џић

27. Рај ска вра та, Ми ла на Миљ ко вић, 
мен тор: Иван Ра ки џић

28. Ухва ће ни објек ти вом, Ати на Вик
то ри ја Здрав ков ска, мен тор: Иван 
Ра ки џић

11. Цен тар за ви зу ел не 
кому ни ка ци је „Ква драт”, 
Бе о град

29. При ча о про зо ру, Ми на Пањ ко
вић, мен то ри: Све тла на и Зо ран 
По по вић

Кадар из филма: Носферату

Кадар из филма: Ја растем
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Кадар из филма: 
Заједно смо 

лепши и јачи

Кадар из филма: 
Чоколадирај 

сласно

Кадар из филма: 
Херој филмског 

платна
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Правила саобраћаја, 2. Баба Кона, 3. Love in Hand, 4. Ланац 
исхране, 5. Funny Story, 6. Бара, 7. Хаљина за Сарину лутку, 8. Путовање кроз прошлост
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Животињска новогодишња песма, 2. Милошевац у кадру, 
3. Хасанагиница, 4. Ипак остајемо ту, 5. Деда Томина ковачница, 6. Језик моје мајке, 7. Јаје
8. У страху су велике очи
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Урош и Мрњавчевићи, 2. Чоколадирај сласно, 3. Херој 
филмског платна, 4. Кување са чудовиштем, 5. Lost Movie, Lost World, 6. Mind Creatures, 
7. Терезина пустиња, 8. Жигарафа
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Библиотекар, 2. Хорор, 3. Максимална лудница, 4. Гришa, 5. 
Мој свет, 6. Игра, 7. Страшило вране и још нешто, 8. Вода је извор живота
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Еко-дружина у Кошутњаку, 2. Крв живот значи, 3. Моћ воде, 
4. Природу штеди јер много вреди, 5. Циклус, 6. Коледари још увек постоје, 7. Кредит, 
8. Ја растем
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Маратонци трче почасни круг, 2. Рајска врата, 3. Освајачи, 
4. Савршен, 5. Химна, 6. Путовање Светог Саве, 7. Свети Сава, 8. Шаргарепа
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Шта се дешава у мом стомаку, 2. Видимо се, 3. Broken, 4. The 
Old West, 5. Интернет памти све, 6. My Skin, 7. Dancing Queens, 8. Коло
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Црна мађија, 2. Послати, 3. Страх, 4. Супер метко 3000,  
5. Крађа, 6. Heist, 7. Носферату, 8. Ухваћени објективом
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ЕХО КРАТКИХ СЛИКА 

уметност на интернету - www. ehors.weebly.com

ПРО ЈЕ КАТ ЕХО КРАТ КИХ СЛИ КА ПО ПУ ЛА РИ ШЕ УМЕТ НОСТ  
КРОЗ КО МУ НИ КА ЦИ ЈУ ПРЕ КО ИН ТЕР НЕ ТА

Први део је из мог док тор ског умет нич ког ра да на Уни вер зи те ту уме
т  но сти у Бе о гра ду, код мен то ра Је ли це Ђо кић, ре дов ног  про фе со ра Фа
кул те та драм ских умет но сти. Про је кат ЕХО КРАТ КИХ СЛИ КА је трајао 
укуп но пет го ди на. Глав но пи та ње је на ко ји на чин се мо же по ми ри ти 
искон ска по тре ба умет ни ка да се из ра зи, да ко му ни ци ра, да да свој суд и 
пре не се сво је ми шље ње, са јед не стра не, и огра ни че ња ко ја по ста вља но во 
вре ме са но вим зах те ви ма и тех но ло ги ја ма. По струк ту ри, пројекат је ин
тер ак тив на ди ги тал на ани ма ци ја у но во ме диј ском умет нич ком де ло ва њу, 
а у свом естет скопо ет ском сми слу је ин спи ри сан ха и ку сти хо ви ма. Сти
хо ви Гор да не Пет ко вић и илу стра ци је Синди Торнтон (Cindy Thor nton)  
по слу жи ли су као осно ва за кре и ра ње ани ма ци је од но сно ни за ани ми ра
них фил мо ва  ко ји за јед но чи не про је кат „Ехо крат ких сли ка“. Иза бра ни 
сти хо ви пре ве де ни на седам је зи ка и то на ен гле ски, ка та лон ски, шпан ски, 
фран цу ски, ки не ски, ру ски и пер сиј ски.

По зва ла сам вас да при хва ти те иза зов  
и на пра ви те ани ми ра ни ми ни филм! 

Ани ми ра ни фил мо ви — ко стур про јек та, по ну ђен је пу бли ци да у ви
ду ак тив ног уче шћа кри ти ку је, об ли ку је или про из ве де пот пу но но ву ви
део фор му. 

У окви ру умет нич ког из ра жа ва ња, као ау тор про јек та екс, на рас по ла
га њу сам би ла за сва пи та ња и по моћ у  ра ду пу бли ке. ура ди ла сам сајт, 
осми сли ла пра ви ла уче шћа, ура ди ла ба зу ау дио фај ло ва и до ку мент са 
пре ве де ним  сти хо ви ма, за тим девет ини ци јал них фил мо ва и вра тив ши 
се на по че так, по ста ви ла сам се у уло гу пу бли ке и ура ди ла три но ва фил ма 
као ре кон струк ци ју  умет нич ког про ми шља ња. то су „Опет сам са ва ма”,  
„Огле да ло ствар но сти” и „Че жња”. Као „ехо“, као кре а тив ни од го вор пу
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бли ке, при сти гла су 54 крат ка ра да. Обо га ћен лич ном цр том свих укљу че
них ко а у то ра, крат ки ани ми ра ни филм жи ви свој но ви, про ду же ни жи
вот. У окви ру овог про јек та ха и ку по е зи ја — РЕ Ч , и илу стра ци ја   — СЛИ
КА, „пре ра ста ју” у ФИЛМ.

За што на ИН ТЕР НЕ ТУ?

Пр ва и нео спор на уло га ин тер не та је да по др жи про је кат, да се сме сте 
по да ци, ин фор ма ци је и ма те ри јал о про јек ту. Дру га је про па ганд на, јер је 
на тај на чин Про је кат ла ко и бр зо до сту пан ве ли ком бро ју љу ди.

Инте рак тив ност про јек та је та ко ђе од кључ не ва жно сти и же ле ла сам 
да омо гу ћим дво смер ну ко му ни ка ци ју из ме ђу ме не као умет ни ка и пу
бли ке, али и ме ђу са мим уче сни ци ма про јек та.

Нај зна чај ни је ис ку ство, ме ни као умет ни ку ле жи у са мом про це су 
ства ра ња. Ка ко је овај про је кат под ра зу ме вао укљу че ње ра зних кре а тив
них љу ди, мо рам истаћи ко ли ко су ме обо га ти ли са ти и да ни у кон так ту са 
мно гим мла дим, али и ис ку сним умет ни ци ма. Све те љу де са да не мо гу 
на зва ти са мо пу бли ком и ин тер ак ци јом из ме ђу пу бли ке и ме не, већ их од 
ср ца на зи вам при ја те љи ма про јек та „Ехо крат ких сли ка” и то су: 
• Иво на Стан ко вић /СР БИ ЈА/, Дипл. фи ло лог 
• Ве сна Та та ло вић Стан ко вић /СР БИ ЈА/, По е та 
• Ни ко ла Ива нић /СР БИ ЈА/, Умет ник 
• С у да бех Ба ба гап /ИРАН/, Ре ди тељ до ку мен тар них фил мо ва
• Ал бер то Ра ул Ди ас /ГВИ НЕ ЈА БИ САО — СР БИ ЈА/, Фронт мен гру пе 

Со Са би
• Ви дан ка Ми шић /СР БИ ЈА/, Дипл. фи ло лог
• Еле на Бор зо ва /РУ СИ ЈА/ По зо ри шна и филм ска глу ми ца
• Алек сан дар Ко стју чен ко /РУ СИ ЈА/, Ди рек тор фе сти ва ла Злат ни ви тез 
• Су за на Бу ди мир /ХР ВАТ СКА/, Пре вод и кон сул та ци је
• Hui-ching Tseng  /ТАЈ ВАН/, Stu dio Art at Qu e ens Col le ge
• Ми ло мир ИЛИЋ /Лон дон, УЈЕДИЊЕНО КРАЉЕВСТВО/, Аутор 

по е зи је
• Вид Ву ка со вић /СР БИ ЈА/, Вир ту оз крат ке фор ме
• Бра ни слав Ми шић /СР БИ ЈА/, Умет ник 
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• Ареф Бан да ри По ур  /ИРАН/, Ле кар
• Ти би Дра гој /СР БИ ЈА/, Ани ма тор 
• Ми лош Ман дић /СР БИ ЈА/, Умет ник 
• Не над Вуч ко вић /СР БИ ЈА/, Умет ник 
• Ру па Аунг (Пјо Пјо) /МЈАН МА Р/, Умет ник 
• Ран ко Ор лић /СР БИ ЈА/, Про фе сор, Факултет организационих наука 

у Београду
• Раст ко Ћи рић /СР БИ ЈА/, Про фе сор, Уни вер зи тета умет но сти у 

Београду

На рав но, ис так ну то ме сто при па да свим ау то ри ма по сла тих фил мо ва 
ко ји су рав но прав ни уче сни ци у про јек ту!

ЖЕ ЉА МИ ЈЕ ДА СЕ УМЕТ НИ ЦИ  СА ОВИХ  СТРА НИ ЦА  УБУ ДУ
ЋЕ УДРУ ЖЕ И ФОР МИ РА ЈУ НО ВЕ ТИ МО ВЕ,  У НЕ КИМ НО ВИМ ПРО
ЈЕК ТИ МА.

Ау тор про јек та 
др Сне жа на Трсте њак, ре ди тељ ани ми ра них фил мо ва.

Фотографија: www.eksprezentacija.weebly.com
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Кадар из 
филма:  

2Д зам ка

Кадар из филма: Love in Hand

Кадар из 
филма: 

Терезина 
пустиња

Кадар из филма: Ланац исхране
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НА ПОЛ ЗУ И ПО У КУ ОД РА СЛИ МА

Осврт чла на жи ри ја на 47. ре ви ју  
филм ског стваралаштва  
де це и омла ди не Ср би је

Наш прет ход ни осврт на Ре ви ју филм ског ства ра ла штва де це и 
омла ди не Ср би је од но сио се на ње но 46. из да ње у 2017. го ди ни, да
кле — на раз дел ни тре ну так ка да је срп ска ки не ма то гра фи ја, као и 
це ло срп ско дру штво, би ла у не кој вр сти рас кр сни це, отре жње ња, 
пре ла ска и са зре ва ња.

Ки не ма то гра фи ја је у ме ђу вре ме ну при лич но на пре до ва ла, а на
ше он да шње оп ти ми стич не ре чи по во дом Ре ви је су се, ве ру је мо, 
по твр ди ле. Чи ни се — чак и из над оче ки ва ња. 

Оп ти ми зам нам се та да од но сио пре све га на кул тур но –у мет
нич ку ва жност са ме ма ни фе ста ци је ко ју смо увр сти ли у нај ва жни је 
филм ске код нас. У ко ре ну то га је ква ли тет про гра ма на Ре ви ји, али 
и нео че ки ван (и ди ван) те мат ско –жан ров ско –и деј ни ди ја па зон 
деч је и омла дин ске про дук ци је, ко јем „пу но лет на“ филм ска про
дук ци ја и све те ле ви зи је са на ци о нал ном фре квен ци јом мо гу са мо 
да за ви де (укљу чу ју ћи и не си сте мат ски рад РТС на по слу кул тур не 
из град ње дру штва).

Ово го ди шње, че тр де сет и сед мо из да ње Ре ви је по твр ди ло је не
ке од то ко ва у на шем убр за ном вре ме ну, али је и не ке но ве до ве ло 
на ви де ло.

Ва жан ути сак жи ри ја је да по сто ји ста бил ност филм ске про дук
ци је на ше де це и омла ди не, и по оби му и по ва ља но сти, те да она 
има ста бил не сту бо ве са ду го роч ни јим и пред ви ди вим из гле ди ма 
раз во ја.
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Про сто ри ко је ства ра мо: 
Ани ма ци ја

За раз ли ку од „од ра сле“ про дук ци је у Ср би ји, ани ми ра ни филм 
је у деч јој и омла дин ској је дан од глав них сту бо ва по оби му и ва
жно сти, чи не ћи за ди вљу ју ћу тре ћи ну ово го ди шње ма ни фе ста ци је. 

Ре ви ју отва ра про дук ци ја из Вра ња, јед ног од ани ма циј ских сре
ди шта у Ср би ји. Ме ђу пет фил мо ва Шко ле ани ми ра ног фил ма Вра
ње по себ но је дир љив „Љу бав у ру ци“, чи ји су твор ци де ца иш чу па
на из ко ре на сво јих отаџ би на на Бли ском и Сред њем Ис то ку и ба
че на хи ља да ма ки ло ме та ра да ље, у не из ве сност и ри зик ту ђег кон
ти нен та, на на ше тло. Од оста лих њи хо вих фил мо ва се из два ја ју 
ам би ци о зно шћу и зна че њи ма „За јед но смо и леп ши и ја чи“ из деч је 
и „Же но, еве ме до ма“ из омла дин ске се лек ци је, али су и оста ли 
ујед на че ног и оче ки ва ног ни воа („Ла нац ис хра не“, „Funny story“ и 
„Ба ра“). На за се да њу жи ри ја био је ве о ма ана ли зи ран филм „Ја је“ 
про дук ци је „Ани ма Ми ки Вра ње“, пре све га због по ру ке ко ја ове
шта ли мо тив из ра ста ња је дин ке пре тва ра у при чу о ми ли та ри зо ва
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ној тех но ло ги за ци ји, тран сху ма ни зму и ки бор ги за ци ји. Иста про
дук ци ја је да ла дис крет ну али ја сну по ру ку обо га ље ној срп ској пи
сме но сти кроз филм „Ко ло“, тој ма лој апо те о зи ћи ри лич ног пи сма. 

Деч ји кул тур ни цен тар Бе о град са два фил ма дао је ва жан оп сег 
све та на ше де це, али и нас —  од љуп ко сти ани мал них и ар хе тип
ских мо ти ва фил ма „Жи во тињ ска но во го ди шња пе сма“ до „Пу то
ва ња кроз про шлост“ ко ји се ба ви ду хом и есте ти ком про шло сти, 
по чев од глав них фе но ме на европ ске ци ви ли за ци је као што је Вин
чан ска кул ту ра (ако би се очи сти ле ар хе о ло шке три ви јал но сти по
пут Бе о град ске му ми је, ово би био за ме так и јед ног ле пог ан тро по
ло шког есе ја). 

Ани ма ци јом су на ре ви ји за сту пље не и дру ге на ма већ бли ске 
про дук ци је као што су ЛАФ из Ло зо ви ка („У стра ху су ве ли ке очи“), 
Кул тур ни цен тар „Све то зар Мар ко вић” из Ја го ди не (шар мант ни 
му зич ки ко мад „Ја ра стем“), Де чи ја ра ди о ни ца ани ми ра ног фил ма 
ДРАФ из Обре нов ца („Ци клус“), Гим на зи ја за та лен то ва не уче ни ке, 
„Бо љаи” из Сен те (са ду хо ви тим освр том на ве стер не „The Old 
West“), али и но ве сна ге — као што су фил мо ви На ђе Ми тро вић из 
ОШ „Бран ко Ћо пић“ из Бе о гра да. 

Ово го ди шњи из бор омла дин ске ани ма ци је био је нај ви ше у зна
ку још јед не по сло вич но ја ке про дук ци је „СЦФ 98“ из Ни ша, ко ја је 
да ла леп тон ре ви ји сво јим ли рич ним мо ти ви ма („Жи га ра фа“ и 
„Ше шир мог де де“), за ум ним и ду хо ви тим („Шта се де ша ва у мом 
сто ма ку?“ и „Шар га ре па“) али и успе шним ани мa циј ским при ло зи
ма есте ти ци ви зан тиј ске умет но сти („Све ти Са ва“ и „Пу то ва ње 
Све тог Са ве“).  

Као и у слу ча ју по ро ди це По пов из Срем ских Кар ло ва ца, и ове 
го ди не се по ка за ло да жи ви мо у епо хи ка да ну кле у сна по ро ди ца 
мо же би ти обра зов но ја ча од мно гих уста но ва. Бра ћа Бач ко ња, Ла
зар и Пе тар, да ли су нам пре гршт до брих фил мо ва: до ку мен тар них, 
игра них, али и оних у ко ји ма има упе ча тљи ве ани ма ци је. То на ро
чи то ва жи за фил мо ве „Ку ва ње са чу до ви штем“ и „Mind Cre a tu res“, 
али има и дру гих ко ји су бо га ти ани ма ци јом или ба рем цр те жи ма 
(„Lost Mo vie, Lost World“, „2Д зам ка“ и „Чо ко ла ди рај сла сно“). Овај 
тан дем је јед но од нај при јат ни јих из не на ђе ња фе сти ва ла, па ће мо се 
на њих и ка сни је освр ну ти.
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Про сто ри у ко ји ма жи ви мо: 
до ку мен тар ни, на мен ски 

и школ ски фил мо ви 

У истом оби му по пут ани ма ци је, да кле око тре ћи не про дук ци је, 
на ла зи мо је дан ско ри ји фе но мен од ве ли ке дру штве не ва жно сти. 
То су на мен ски, ре клам ни, до ку мен тар ни или игра ни фил мо ви ве
за ни за по тре бе школ ског или ло кал ног окру же ња у ко јем наш под
мла дак жи ви. Баш по ло ги ци филм ске при вре де, ови фил мо ви су 
му дро на пра вље ни са све шћу о сво јој соп стве ној пу бли ци, дру
штве ним по тре ба ма, ин ве сти то ри ма, из во дљи во сти и лич ним ства
ра лач ким мо ћи ма. 

Ре зул та ти су, на гла си мо од мах, од лич ни и од ве ли ког зна ча ја за 
бу ду ћу стра те ги ју раз во ја шко ла и ло кал них за јед ни ца, ко је пре ко 
про из вод ње деч јег и омла дин ског фил ма мо гу до би ти леп ује ди њу
ју ћи и са бор ни им пулс.

Од ли чан при мер и пу то каз на ла зи мо у ра ду ОШ „Јо ван Шер ба
но вић” из Ра нов ца код Пе тров ца на Мла ви, би ло да је у пи та њу до
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бро из ве ден обра зов ни филм („Пра ви ла са о бра ћа ја“), би ло да је то 
шар ман тан до при нос очу ва њу вла шког је зи ка и ми љеа кроз по уч ну 
при чу фол клор не фан та сти ке („Ба ба Ко на“).

До бро нам по зна та про дук ци ја ЛАФ, из Ло зо ви ка у оп шти ни 
Ве ли ка Пла на, ове го ди не је да ла из ван ред ну ле пе зу од де вет фил
мо ва. Осим по ме ну те ани ма ци је, има мо и за себ ну гру пу где спа да
ју упе ча тљи ви игра ни филм ски до при но си очу ва њу срп ског је зи
ка и кул ту ре („Ха са на ги ни ца“, „Урош и Мр њав че ви ћи“ и „Је зик 
мо је мај ке“). У тре ћу гру пу спа да ју дир љи ви при ло зи сва ко днев
ном жи во ту па чак и го лом оп стан ку ло кал не за јед ни це у вре ме ну 
мно гих про ме на и ис ку ше ња („Смак“, „Ми ло ше вац у ка дру“, 
„Ипак оста је мо ту“, „Ха љи на за Са ри ну лут ку“ и „Де да То ми на ко
вач ни ца“) 

Свест о сре ди ни од ко је за ви си мо кроз фил мо ве се га ји и у ОШ 
„Бран ко Ћо пић“ из Бео гра да („Еко дру жи на у Ко шут ња ку“ и „Во
да“), ОШ „Ар се ни је Ло ма” са Руд ни ка („Моћ во де“) и ОШ „22. де
цем бар” из До ње Треп че код  Чач ка („При ро ду ште ди јер мно го вре
ди“). По себ но зре ло оства ре ње на мен ско –о бра зов ног фил ма до ла
зи нам из ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” из Ка њи же („Крв жи вот зна
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чи“) и не сум ња мо да ће сва ки уче ник и ро ди тељ чи ње ни це о кр ви 
нај бр же ова ко на у чи ти.

Је дан од нај дир љи ви јих при ло га ово го ди шње ре ви је до ла зи из 
јед не од кључ них на ших шко ла, Кар ло вач ке гим на зи ја у Срем ским 
Кар лов ци ма, где се кроз при чу о хим ни шко ле от кри ва па ра лел ни 
емо тив ни исто ри јат див не уста но ве („Хим на“). Жа нр до ку мен та ра
ца о са мим шко ла ма и њи хо вом окру же њу ви со ки је при о ри тет и за 
на шу сре ди шњу, „од ра слу“ кул ту ру.

Кам па ње „по ди за ња све сти“ — по не кад ну жно по треб не, а по
не кад дим на за ве са за са кри ва ње не чег дру гог — у на шем слу ча ју се 
по ка зу ју као ва жно сред ство ис ка зи ва ња фру стра ци ја ле пог али те
гоб ног пе ри о да ра не мла до сти. У ово ме пред ња чи гим на зи ја „Та
ков ски уста нак“ из Гор њег Ми ла но вца („Мо ја ко жа“, „Ин тер нет 
пам ти све“, „Bro ken“ и „Ви ди мо се“), пра ће на Гим на зи јом из Ле
сков ца („Са вр шен“) или са мо стал ним а већ ис тан ча ним ау то ри ма 
каo што је то Ми ха и ло Ђу рић из Бе огра да („Мој свет“). Тех нич ки 
до бро, за нат ски и мо рал но ја сно, ко ри сно за све нас.

Не ки од на ших про дук циј ских цен та ра су већ по ста ли слу ча је
ви –у зо ри. Ис так ни мо овом при ли ком, се ло Рав ни у оп шти ни Ужи
це, до са да по зна то по ка пе ли све ште нич ке по ро ди це Сми ља ни ћа, 
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али и мно гим ге не ра ли ма ту ро ђе ним. У овој де це ни ји се ло је по ста
ло сре ди ште мо жда и нај о бим ни је школ ске филм ске про дук ци је у 
Ср би ји. Фил мо ви се сни ма ју у ОШ „Ђу ра Јак шић” ко ја са ње на три 
из дво је на оде ље ња — Дре жник, Ни ко је ви ћи и Скр жу ти — сла ви 
сле де ће го ди не 120 го ди на. Сло же ност, ко рист и ве ли ка за бав ност 
ове про дук ци је се мо же ла ко про ве ри ти на зва нич ном Ју тјуб ка на
лу „Ра дре нис филм“, а на 47. ре ви ји су пред ста вље ни са два при ме
ће на де ла: ет но граф ским до ку мен тар цем („Ко ле да ри још увек по
сто је“) и до бр ом игра ном ак ци о ном ко ме ди јом ко ја ни је но вост по 
сти лу и те ми, али по ква ли те ту из во ђе ња пле ни гле да о ца („Смо та
ни ди вер зан ти“). До дај мо да шко ла има сво ју ки но те ку, свој школ
ски филм ски фе сти вал (отво рен и за дру ге шко ле) на ком се до де
љу је „Злат ни скриж“ (биљ ка), а има ју и ко сти мо граф ско оде ље ње, 
са вет глу ма ца и „зид слав них“... Кључ на за слу га за овај не сум њи ви 
про цват ле жи у лич но сти на став ни ка исто ри је Ми ло ша Ра ци ћа, 
чи ји ау тор ски филм „Зна је ми вам пир“ (2018, 27 ми ну та) пред ста
вља мо у за себ ном про гра му ре ви је.

Да на мен ска ко рист мо же би ти дис крет на, скри ве на иза чи сто 
филм ских ква ли те та, по ка зу је про дук ци ја Гим на зи је за та лен то ва
не уче ни ке на ма ђар ском је зи ку „Бо љаи“ из Сен те, уста но ве де це
ниј ски ви со ког угле да у про дук ци ји омла дин ског фил ма у це лој Ср
би ји. Из Сен те нам ове го ди не, уз по ме ну ту ани ма ци ју, сти же и 
игра ни филм по исти ни том до га ђа ју ко ји до бро илу стру је пси хо ло
шки про фил јед ног де ла на ших мла дих („Не ћеш сме ти“), као и му
зич ки спот ко ји све до чи о еле ган ци ји и љуп ко сти ко ре о гра фи је ло
кал не пле сач ке гру пе („Dan cing Qu e ens“).

Већ по ме ну та про дук ци ја по ро ди це Бач ко ња до но си нам и у 
овој ка те го ри ји два за па же на и ва жна до ку мен тар ца ко је пот пи су је 
Пе тар Бач ко ња: ми ни ја ту ра „Скри ва ли ца“ и мо ну мен тал на „Те ре
зи на пу сти ња“ по све ће на Де ли блат ској пе шча ри. Исти ау тор се са 
бра том Ла за ром огле да и у игра ним фор ма ма („Хе рој филм ског 
плат на“, „2Д зам ка“...), чи ме до ла зи мо и до тре ће ва жне ску пи не на
ших фил мо ва.
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 Про сто ри у на ма: 
фан та сти ка, ме ло дра ма, 

по е зи ја, фи ло зо фи ја

Уз свест о ва жно сти дру гих вр ста фил ма, мо же мо ре ћи да су ау
тор ски игра ни фил мо ви објек тив ни вр ху нац про дук ци је деч јег и 
омла дин ског фил ма у Ср би ји. Они су че сто на по лу про фе си о нал
ном или про фе си о нал ном ни воу и чи не већ ста би лан фе но мен са 
ре дов ном и бо га том про из вод њом. 

Три ку ће са Ду на ва чи не сам ства ра лач ки и про дук ци о ни врх 
на шег мла дог игра ног фил ма и сва ка већ има из гра ђе ну соп стве ну 
по е ти ку и есте ти ку, али ко је су ме ђу соб но и при лич но срод не, ка ко 
у ср жи та ко и у ам би ци ји — што не по сред но и не по гре ши во све до
чи и о за јед нич ком ду ху вре ме на. 

Као мај сто ри жа нр ов ског при сту па опет су на сту пи ли ства ра о
ци из Кул тур ног цен тра „Ба ра ка“ из Бе о гра да. Ту су нат про сеч на 
оства ре ња ко ја би би ла при ме ће на на Фе сти ва лу срп ског фил ма 
фан та сти ке или фе сти ва ли ма крат ког ме тра („По сла ти“ и „Ве че
ра“), за тим зре ле и ду хо ви те ми ни ја ту ре („Цр на ма ђи ја“, „Кре дит“, 
„Би бли о те кар“, „Осва ја чи“, „He ist“), али и од лич не ети де ко ји ма не
до ста је мо жда још је дан слој у сце на ри ју па да бу ду са мо стал на де ла 
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(„Хо рор“, „Ма ра тон ци тр че по ча сни круг“, „Су пер Мет ко 3000“, 
„Страх“ и „Кра ђа“)...

Ре ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми хај ло Пу пин” из Пан че ва,  до
нео је соп стве ни из бор од шест ква ли тет них фил мо ва, та ко ђе бес
пре кор но спр о ве де них , и ко ји че сто пле не фан та сти ком, за чуд но
шћу  и ли ри змом — што је све ску па већ по у зда ни жиг ове ин три
гант не про дук ци је (из ван ред на „Кап“, али и „Рај ска вра та“, „Ухва
ће ни објек ти вом“, „Нос фе ра ту“, „Гри ша“ и „Мак си мал на луд ни
ца“). 

И тре ћи фа во рит на шег до ба, Цен тар за ви зу ел не ко му ни ка ци је 
„Ква драт” из Бе огра да, уче ство вао је на ре ви ји, исти на ове го ди не 
са мо с јед ним фил мом, али и тај се од мах из дво јио у сам врх фе сти
вал ске се лек ци је, не са мо за нат ским ква ли те ти ма, већ и јед ном по
себ ном осе ћај но шћу за ме та фи зич ко („При ча о про зо ру“). 

Сма тра мо да би у слу ча ју све три про дук ци је би ло до бро по ну
ди ти јав но сти ан то ло гиј ске из бо ре њи хо вих фил мо ва на ком пакт 
ди ску. Мо жда би чак би ло упут но пред ста ви ти их умет нич ким ака
де ми ја ма, али и про фе си о нал ним кри ти ча ри ма и фил мо ло зи ма 
(ко ји ма би, уо ста лом, би ло на ко рист да оба ве зно по се ћу ју и са му 
ре ви ју).

Кадар из филма: Кроз про зор
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Ду хов ни ји не го што смо за слу жи ли

Из пре гле да ви ди мо да су глав ни про из вод ни цен три у овој фа зи 
пре по зна тљи ви и на сре ћу рас по ре ђе ни по чи та вој др жа ви а не са
мо у ме га ло по ли су Бе о гра да, ко ји пре ти да по ста не цр на ру па ене р
ги је чи та ве зе мље. На да ље, фе но мен до бр ог мен тор ства остао је као 
сре ди шњи, би ло да је реч о филм ским про фе си о нал ци ма, би ло о 
пе да го зи ма. 

И оста ли еле мен ти оп ште сли ке су уми ру ју ћи: филм ски ро до ви, 
об ли ци и жа нр о ви су уста ље ни, а сен зи би ли тет нај мла ђих ге не ра
ци ја је ја сан и одво јен од мен тор ског и ро ди тељ ског, иа ко се и нај
мла ђи ба ве истим про бле ми ма и те ма ма као умет ност на шег глав
ног то ка, и да нас и у про шло сти. 

Под ра зу ме ва се да ни смо мо гли пред ста ви ти ду бин ске то ко ве 
ових фил мо ва, али се они на тац ни пру жа ју на ана ли зу со ци о ло зи
ма, пси хо ло зи ма, пе да го зи ма, есте ти ча ри ма и ан тр о по ло зи ма. Је дан 
од та квих то ко ва је ми са о ни си стем ко ји сто ји иза чи та ве јед не ли
ни је фил мо ва и до бро га је на за се да њу жи ри ја у по дроб ној усме ној 
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ана ли зи пред ста вио пред сед ник Ми о драг Ми ша Но ва ко вић, ко ји је 
при ме тио да се пи та ње при ро де са ме ре ал но сти про вла чи као за
јед нич ко, ре ци мо, кроз фил мо ве „Кроз про зор“, „Скри ва ли ца“ и 
„Mind Cre a tu res“, те да је са гла сно не ким ма те ма тич ко –фи зич ким 
мо де ли ма и ком плек сним фи ло зоф ским си сте ми ма.

Али, чак ни па жљи во ком по но ва ње жи ри ја струч ња ци ма свих 
филм ских про фи ла ни је до стат но да рас ту ма чи бо га ти свет на ше 
мла де ки не ма то гра фи је. Нај бо ље би би ло да ово по ље што пре по
ста не пред мет мул ти ди сци пли нар них и ин тер ди сци пли нар них ис
тра жи ва ња, јер ће мо из ње га до ста са зна ти о це ло куп ном дру штву. 

Због ово га ни је чу до да су ди ле ме жи ри ја у до де ли при зна ња би
ле те шке и да су не ми нов но ле жа ле ван естет ских, тех нич ких и за
нат ских ка те го ри ја, те да су мо ра ле ући про стор чи сте ду хов но сти. 
На ши мла ди ау то ри су не сум њи во ду хов ни ја и обра зо ва ни ја би ћа 
не го што их њи хо ва сре ди на ви ди, и оста је као пи та ње ко ли ко ће 
мла ди има ти сна ге, а ми ста ри ји стр пље ња, да ову ду хов ност ис кле
ше мо до зре ле и моћ не фор ме. 

Филм је — као дру штве но, вас пит но, ин тро спек тив но и са мо о
бра зов но сред ство — опет до ка зао сво ју сна гу, што ће те се уве ри ти 
ако бу де те с на ма на Ре ви ји филм ског ства ра ла штва де це и омла ди
не Ср би је и овај, че тр де сет сед ми пут. •

Зоран Стефановић
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