ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
• Владимир Анђелковић, председник
• Петар Ајдуковић
• Весна Голубовић
• Љубиша Даниловић
• Дејан Масл
• Ненад Петровић
ЖИРИ
• Зоран Стефановић, сценариста и продуцент, председник
• Градимир Стојковић, књижeвник и филмски педагог
• др Снежана Трстењак, редитељ анимираних филмова
• др Марко Стојановић, етнолог–антрополог, музејски
саветник Етнографског муезеја
• Нада Савић, продуцент

,
Кадар из филма „Престо светог Саве“
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ПРОГРАМ 48. РЕВИЈЕ ФИЛМСКОГ СТВАРАЛАШТВА
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ
Среда, 26. јун у 20.00
ОТВАРАЊЕ 48. РЕВИЈЕ И ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА ДЕЦЕ ДО 15
ГОДИНА I
1. Савремена бајка (4 минута) – Нађа Митровић, Београд
2. Карневал у Венецији или... (3) – Јован Недељковћ, Житковац
3. Нови Сад – дечја престоноца култ уре (4) – Јаков Попов,
Сремски Карловци
4. Без трага (5) – Ања Ашковић, Обреновац
5. Где је млада? (6) - Нора Абци, Панчево
6. Лакоми мечићи (3) – група аутора, Врање
7. Ко је с друге стране (5) – група аутора, Лозовик
8. Престо светог Саве (8) – Јаков Попов, Сремски Карловци
Среда, 26. јун у 21.00
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА МЛАДИХ ОД 15 – 19 ГОДИНА I
1.
2.
3.
4.
5.

Мало куче (3) – Оршоља Њилаш, Сента
Пожури (7) – Сара Рад уловић, Беог рад
Изг убљени рај (10) – Душан Цвијетић, Панчево
Ноћна мора (4) – Петар Бачкоња, Панчево
Дивљина мог дворишта (19) - Петар Бачкоња, Панчево

Четвртак, 27. јун у 18.00
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА ДЕЦЕ ДО 15 ГОДИНА II
1. Стоп насиљу (5) – група аутора, Врање
2. Сви треба да знају шта другарство значи (2) – група аутора,
Босилеград
3. Хајд ук Јанко (4) – Раде Јовановић, Равни
4. Другачија (4) – Нађа Митровић, Београд
5. Сазанај ко је била драга Јочић (3) – Теод ора Младеновић,
Београд
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6. Клон (3) - Игор Станковић, Нови Сад
7. Зависност од видео игрица (2) – Душан Живковић и Мил ун
Павић, Житковац
8. Мачкица и пацовчић (2) – Јаков Попов, Сремски Карловци
9. Било једном у нацистичкој Немачкој (3) – група аутора, Уздин
10. Еко кош (3) – Душан Пантић и Василије Чоловић, Обреновац
11. Мердевићи, згибићи и остали послићи (1) – Лазар Бачкоња,
Панчево
12. Ја сам слово, слика и звук (4) – група аутора, Лозовик
13. Бокијев млин (3) – група аутора, Селевац
14. Љубав (2) – Данило Ћурчија, Врање
Четвртак, 27. јун у 19.00
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА ДЕЦЕ ДО 15 ГОДИНА III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Нас три из VIII2 (10) – група аутора, Београд
ААААА!!! (2) – група аутора, Јагодина
Макс (2) – Олга Крстић, Београд
Веселе јабуке (3) – група аутора, Врање
Крв живот значи (3) – група аутора, Босилеград
Данашња омладина (2) – група аутора, Равни
Коцка и њена површина (2) – група аутора, Београд
Никада немој у школи (2) – Теодара Младеновић и Ленка
Вишњић, Београд
Никола Тесла (1) – Душан Живковић и Мил ун Павић, Житковац
Пакосни снешко (2) – Јаков Попов, Сремски Карловци
Рум унски православни храм (2) – група аутора, Уздин
Дрво (7) – Василије Чоловић, Обреновац
Жеља младих презентера (3) – Анђелија Благојевић, Рудник
Само неке глупости (2) – Лазар Бачкоња, Панчево

Четвртак, 27. јун у 20.00
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА МЛАДИХ ОД 15–19 ГОДИНА II
1.
2.
3.
4.

Мисија (20) – Норберт Кермеци, Сента
Дијета (1) – Изабел Диас Чеперковић, Београд
Избор (10) – Катарина Цимбаљевић, Нови Сад
Глад (5) – Марија Мирковић и Маја Матејић, Лозовик

Четвртак, 27. јун у 21.00
ПОСЕБАН ПРОГРАМ II
Филмови Страх иње Савића, члана жирија, некадашњег учесника
ревије
1. Психосоцијал (2008) – 20
2. Како сам положио возачки (2011) – 10
Четвртак, 27. јун у 19.50
ПОСЕБАН ПРОГРАМ I
КРАТКИ ФИЛМОВИ МЕНТОРА МИЛОША РАЦИЋА, РАВНИ
1. Еро, Турци и ћуприја (3)
2. Увек са нама (6)
3. Nomen est omen (5)
КРАТКИ ФИЛМ ЧЛАН ЖИРИЈА НАДЕ САВИЋ, БЕОГРАД
1. Одежда Кнеза Лазара (27)
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Петак, 28. јун у 18.00
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА ДЕЦЕ ДО 15 ГОДИНА IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Последња секунда (6) – Лана Стојадинов, Панчево
Једнога дана (2) – група аутора, Врање
Срећна породица (3) – Олга Крстић, Београд
Поздрав из Лапоније (3) – група аутора, Босилеград
Ми смо деца на врх у планете (6) – Нађа Митровић, Београд
Екологија и љубав (1) – Теод ора Младеновић, Београд
Ово је наша прича (1) – Теодора Младеновић, Београд
Драгослав Михајловић Вампир (1) – Јован Недељковић,
Житковац
Мој град Сремски Карловци (1) – Јаков Попов,
Сремски Карловци
Дискриминација није наша инспирација (2) – група аутора,
Уздин
Лете, лете конфете (1) – Лазар Бачкоња, Панчево
Обасјани сунцем (3) – група аутора, Лозовик
Нутрициониста (4) – група аутора, Селевац
Кратке авант уре (9) – група аутора, Београд

Петак, 28. јун у 18.50
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА МЛАДИХ ОД 15–19 ГОДИНА II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Другари (8) – Лука Златанов, Београд
Босилосау р
 уси (7) – група аутора, Босилеград
На час у руског језика (2) – група аутора, Сремски Карловци
Хипнопод (3) – Петар Бачкоња, Панчево
Црв (11) – Новак Шипетић, Београд
Персонификација (5) – група аутора, Босилеград
Преписивање (2) – Теодора Радојковић, Београд
Линда (5) – Теодора Шереш, Сента

Субота 29. јун у 17.30
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА ДЕЦЕ ДО 15 ГОДИНА V
1. Плави пуж (2) – група аутора, Врање
2. Енергетска ефикасност (3) – Нађа Митровић, Београд
3. Оствари своје снове (1) – Теодора Младеновић и Ленка Вишњић,
Београд
4. Куче и маче (4) – група аутора, Врање
5. Бубалица (5) – Нађа Митровић, Беог рад
6. Остварићу свој сан (2) – Марио Тица, Београд
7. Пет најскупљих видео игрица на свет у (3) – Андрија Цветковић,
Житковац
8. Моћ воде (7) – група аутора, Уздин
9. Игра (1) – Бјанка Поповић и Јана Јанковић, Београд
10. Холокауст – култ ура сећања (3) – група аутора, Уздин
11. Лет (4) – група аутора, Врање
12. Wow museum (3) – група аутора, Врање
13. Срце (3) – група аутора, Беог рад
Субота  29. јун у 18.20
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА МЛАДИХ ОД 15–19 ГОДИНА  III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Како постати победник (7) – Петар Бачкоња, Панчево
Прах евол уција (2) – Петар Бачкоња, Панчево
Звоно (10) – Хелена Коминац, Беог рад
Суђење (3) – Ева Грбин, Беог рад
Меморија (4) – Криштоф Желдош, Сента
Шериф Пера (4) – група аутора, Босилеград
Телесни лавиринт (1) – Петар Бачкоња, Панчево
Тешко јутро (2) – Петар Бачкоња, Панчево
Колективно самоубиство (8) – Теодора Мил утиновић и Софија
Стоил овић, Београд
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Субота 29. јун у 20.45
ПОСЕБАН ПРОГРАМ II
КРАТКИ ФИЛМОВИ МЕНТОРА МИЛОША ТОМИЋА, БЕОГРАД
МУЗИКА, БОЈЕ, ЗАЛУЂИВАЊЕ ГЛУПОСТИМА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

#1 Музикални дневник (3’) 2012.
Рођачки ша мар – трејлер (3’) 2013.
Глинени голуб (7’) 2005.
Кесе (5’) 2007.
#3 Музикални дневник (5’) 2013.
Пљу ну ти пољубцем (10’) 2007.
Ра диовизија II – Говори Миховил Логар (3’) 2018.
Вече уз ра дио (10’) 2014.
Музичке трауме (11’) 2017.
Ра диовизија I – О робовима и роботима (3’) 2016.

Недеља 30. јун у 10.00
ДОДЕЛА НАГРАДА, ПРОЈЕКЦИЈА НАГРАЂЕНИХ ФИЛМОВА
ДЕЦЕ И МЛАДИХ И ЗАТВАРАЊЕ РЕВИЈЕ
Недеља 30. јун у 12.15
ПРОЈЕКЦИЈА НАГРАЂЕНИХ ФИЛМОВА ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Кадар из
филма:
Другачија
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Центар аматерског филма Србије у оквиру 48. Ревије филмског ствара лаштва деце и омла дине Србије организу је ра дионицу–истра живање.

ЕКОЛОШКИ МАРКЕТИНГ
У ЗАШТИТИ ВОДА
Ра дионица у оквиру које учеству ју деца и омла дина, као и њихови
ментори и учитељи подразу мева истра живање нивоа разумевања еколошког маркетинга, понашање појединца, друпггва и еколошке маркетинг
стратегије. Циљ ове научно–истра живачке ра дионице је ана лиза постојећих и прона ла жење нових креативних акција и решења еколошког
маркетинга, ра ди контину ираног унапређења и очу вања здраве и ква литетне животне средине са освртом на заштиту вода.
Теме у оквиру ра дионице:
• Одговорност појединца у процесу заштите вода
• Визуелна зага ђеност
• Улога ВИДЕО ПРОДУКЦИЈЕ – ФИЛМА у еколошком маркетингу
Ра дионица–истра живање ће бити обога ћено фотографија ма и видео
ра довима које је за ову прилику приремила др Снежана Трстењак, модератор.

Кадар из филма „Моћ воде“
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Кадар из филма: Бокијев млин

Кадар из филма: Било једном у
нацистичкој Немачкој

Кадар из филма: Никад немој у школи

Кадар из филма: Мердевићи, згибићи и
остали послићи

Кадар из филма: Драгослав Михајловић
Вампир

Кадар из филма: Шериф Пера,

Кадар из филма: Телесни лавиринт

Кадар из филма: Црв
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Списак пријављених филмова
деце до 15 година
1. Школа анимираног
филма, Врање
1. Стоп насиљу, гру па ау тора,
ментор: Мирослав Ђерић
2. Једнога дана, гру па ау тора,
ментор: Мирослав Ђерић
3. Ку че и маче, гру па ау тора,
ментор: Славољуб Симоновић
4. Ла коми мечићи, гру па ау тора, ментор: Сета Величковић
Цветковић
5. Веселе јабу ке, гру па ау тора,
ментор: Ивица Јанковић
6. Пла ви пуж, гру па ау тора,
ментор: Raffaella Traniello
7. Wow museum, гру па ау тора,
ментори: Max Epstein, Karina
Hananneia
8. Лет, гру па ау тора, ментор:
Сиа Титова

2. Школа анимираног филма
Маниме, Босилеград
9. Поздрав из Лапоније, гру па
ау тора, ментор: Љубиша Пенев
10. Сви треба да знају шта
дру гарство значи, гру па ау тора, ментор: Љубиша Пенев
11. Крв живот значи, гру па аутора, ментор: Љубиша Пенев

3. ОШ „Ђура Јакшић“,
Равни

12. Хајдук Јанко, Ра де Јовановић, ментор: Милош Рацић
13. Дана шња омла дина, гру па
ау тора, ментор: Милош Рацић

4. ОШ „Бранко Ћопић“,
Београд
14. Ми смо деца на врху планете, На ђа Митровић, ментор:
Драгана Митровић
15. Са времена бајка, На ђа Митровић, ментор: Драгана Митровић
16. Енергетска ефикасност,
На ђа Митровић, ментор: Драгана Митровић
17. Дру гачија, На ђа Митровић, ментор: Драгана Митровић
18. Буба лица, На ђа Митровић,
ментор: Радосава Поповић
19. Коцка и њена површина,
гру па ау тора, ментор: Марија
Арсенијевић

5. ОШ „Влада
Аксентијевић“, Београд
20. Никад немој у школи, Теодора Мла деновић и Ленка Вишњић, ментор: Јелена Огњановић
21. Оствари своје снове, Теодора Мла деновић и Ленка Ви-
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шњић, ментор: Јелена Огњано
вић
22. Екологија и љубав, Теод о
ра Младеновић, ментор: Јелена
Огњановић
23. Ово је наша прича, Теод о
ра Младеновић, ментор: Јелена
Огњановић
24. Са
знај ко је би
ла Дра
га
Јочић, Теод ора Младеновић,
ментор: Јелена Огњановић
25. Остварићу свој сан, Марио
Тица, ментор: Јелена Огњано
вић

8. Студио дечије и омла
динске анимације ДОМ,
Сремски Карловци

26. Клон, Игор Станковић,
ментор: Шандор Шетало

32. Нови Сад – дечија престо
ница култ уре, Јаков Попов,
ментор: Злата Попов
33. Пакосни снешко, Јаков По
пов, ментор: Злата Попов
34. Мачкица и пацовчић, Ја
ков Попов, ментор: Злата По
пов
35. Мој град Сремски Карлов
ци, Јаков Попов, ментор: Злата
Попов
36. Престо светог Саве, Јаков
Попов, ментор: Злата Попов

7. ОШ „Вук Караџић“,
Житковац

9. ОШ „Свети Георгије“,
Уздин

27. Карневал у Венецији или
..., Јован Недељковић, ментор:
Милош Петровић
28. Драгослав Михајловић
Вампир, Јован Недељковић,
ментор: Милош Петровић
29. Никола Тесла, Душан Жив
ковић и Мил ун Павић, ментор:
Милош Петровић
30. Зависност од видео игри
ца, Душан Живковић и Мил ун
Павић, ментор: Милош Петро
вић
31. Пет најскупљих видео
игрица на свет у, Андрија

37. Моћ воде, група аутора,
ментор: Бранислав Тођер
38. Холокауст – култ ура сећа
ња, група аутора, ментор: Бра
нислав Тођер
39. Румунски православни
храм, група аутора, ментор:
Бранислав Тођер
40. Било једном у нацистич
кој Немачкој, група аутора,
ментор: Бранислав Тођер
41. Дискриминација није на
ша инспирација, група ауто
ра, ментор: Бранислав Тођер

6. Кино секција ОШ „Пете
фи Шандор“, Нови Сад
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Цветковић, ментор: Милош
Петровић

10. ОШ „Посавски партиза
ни“, „Посавци“ школа фил
ма, Обреновац
42. Без трага, Ања Ашковић,
ментор: Предраг Вукосавље
вић
43. Еко кош, Душан Пантић
и Василије Чоловић, ментор:
Предраг Вукосављевић
44. Дрво, Василије Чоловић,
ментор: Предраг Вукосавље
вић

11. ОШ „Арсеније Лома“,
Рудник
45. Жеља младих презентера,
Анђелија Благојевић, ментор:
Душица Станојевић

12. Самостални аутор,
Панчево
46. Мердевићи, згибићи и
остали послићи, Лазар Бачко
ња, ментор: Предраг Бачкоња
47. Лете, лете... конфете!, Ла
зар Бачкоња, ментор: Предраг
Бачкоња
48. Само неке глупости, Лазар
Бачкоња, ментор: Предраг Бач
коња

13. ЛАФ, Лозовик
49. Ја сам слово, слика и звук,
група аутора, ментор: Вито Пе
тровић

50. Обасјани Сунцем, група
аутора, ментор: Драгана Жив
ковић Скокић
51. Ко је с друге стране, група
аутора, ментор: Миодраг Тодо
ровић

14. ОШ „Ђорђе Јовановић“,
Селевац
52. Бокијев млин, група ауто
ра, ментор: Весна Ђуричић
53. Нутрициониста, група ау
тора, ментор: Весна Ђуричић

15. Анима Мики, Врање
54. Љубав, Данило Чурћија,
ментор: Мирослав Симоновић

16. ОШ „Мирослав Антић“,
Беог рад
55. Нас три из VIII–2, Анаста
сија Јамрик, Сара Калоперо
вић и Милица Симић, ментор:
Ивана Косановић

17. Дечји културни центар,
Беог рад
56. Срце, група аутора, мен
тор: Марија Милановић Лаза
ревски
57. Кратке авант уре, група
аутора, ментор: Марија Мила
новић Лазаревски
58. Игра, Бјанка Поповић и
Јана Јанковић, ментор: Марија
Милановић Лазаревски
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18. Културни центар
Барака, Београд
59. Макс, Олга Крстић,
ментор: Вук Са летовић
60. Срећна породица,
Олга Крстић, ментор: Невена
Са летовић

19. Регионални центар за
таленте „Михајло Пупин“,
Панчево

61. Где је мла да, Нора Абци,
ментор: Иван Ракиџић
62. Последња секунда, Лана
Стоја динов, ментор: Иван Ракиџић

20. Културни центар,
Јагодина
63. ААААА!!!, гру па ау тора,
група ментора

Списак пријављених филмова младих
од 15 до 19 година
1. Школа анимираног фил
ма Маниме, Босилеград

7. Меморија, Криштоф Жолдош, ментор: Габор Међери

1. Босилосау руси, гру па ау тора, ментор: Љубиша Пенев
2. Шериф Пера, гру па ау тора,
ментор: Љубиша Пенев
3. Персонифика ција, гру па
ау тора, ментор: Љубиша Пенев

4. Самостални аутор,
Панчево

2. Карловачка гимназија,
Сремски Карловци
4. На часу руског језика, гру па
ау тора, ментор: Злата Попов

3. Гимназија за талентова
не ученике „Бољаи“, Сента
5. Линда, Теодора Шереш, ментор: Миклош Фаркаш
6. Ма ло ку че, Оршоља Њилаш, ментор: Мирко Пот
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8. Дивљина мог дворишта,
Петар Бачкоња, ментор: Предраг Бачкоња
9. Хипнопод, Петар Бачкоња,
ментор: Предраг Бачкоња
10. Ка ко постати победник,
Петар Бачкоња, ментор: Предраг Бачкоња
11. Прах еволу ција, Петар
Бачкоња, ментор: Предраг Бачкоња
12. Ноћна мора, Петар Бачкоња, ментор: Предраг Бачкоња
13. Телесни ла виринт, Петар Бачкоња, ментор: Предраг
Бачкоња

14. Тешко ју тро, Петар Бачкоња, ментор: Предраг Бачкоња

5. Центар за визуелне
комуникације „Квадрат“,
Београд
15. Пожу ри, Сара Ра дуловић,
ментори: Светлана и Зоран
Поповић
16. Црв, Новак Шипетић,
ментори: Светлана и Зоран
Поповић
17. Звоно, Хелена Коминац,
ментори: Светлана и Зоран
Поповић

6. Културни центар Барака,
Београд

18. Дру гари, Лу ка Златанов,
гру па ментора
19. Суђење, Ева Грбин,
ментор: Вук Са летовић
20. Преписивање, Теодора
Ра дојковић, ментор: Вук
Са летовић

7. Регионални центар за
таленте „Михајло Пупин“,
Панчево
21. Изгубљени рај, Ду шан
Цвијетић, ментор: Иван
Ракиџић
22. Колективно са моубиство,
Теодора Милу тиновић и
Софија Стоиловић, ментор:
Иван Ракиџић

Кадар из филма: Ноћна мора
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Кадар из филма:
Пет најскупљих
видео игрица на
свету

Кадар из филма:
Дискриминација
није наша
инспирација

Кадар из филма:
Персонификација
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Стоп насиљу, 2. Једнога дана, 3. Куче и маче, 4. Лакоми
мечићи, 5. Веселе јабуке, 6. Плави пуж, 7. Wow museum, 8. Поздрав из Лапоније
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Босилосауруси, 2. Шериф Пера, 3. Персонификација, 4. На
часу руског језика, 5. Линда, 6. Меморија, 7. Хипнопод, 8. Звоно
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Сви треба да знају шта другарство значи, 2. Хајдук Јанко,
3. Ми смо деца на врху планете, 4. Никад немој у школи, 5. Жеља младих презентера, 6. Ја
сам слово, слика и звук, 7. Бокијев млин, 8. Љубав
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Како постати победник, 2. Преписивање, 3. Крв живот
значи, 4. Оствари своје снове, 5. Прах еволуција, 6. Клон, 7. Моћ воде, 8. Телесни лавиринт
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Данашња омладина, 2. Енергетска ефикасност, 3. Екологија
и љубав, 4. Обасјани Сунцем, 5. Срце, 6. Сазнај ко је била Драга Јочић, 7. Карневал у
Венецији или ..., 8. ААААА!!!
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Тешко јутро, 2. Другачија, 3. Ово је наша прича, 4. Лете,
лете... конфете!, 5. Кратке авантуре, 6. Остварићу свој сан, 7. Драгослав Михајловић
Вампир, 8. Пакосни снешко
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Холокауст, 2. Дрво, 3. Последња секунда, 4. Бубалица, 5.
Само неке глупости, 6. Ко је с друге стране, 7. Нутрициониста, 8. Игра
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Коцка и њена површина, 2. Никола Тесла, 3. Румунски православни
храм, 4. Срећна породица, 5. Зависност од видео игрица, 6. Било једном у нацистичкој Немачкој,
7. Мој град Сремски Карловци, 8. Дискриминација није наша инспирација
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Осматрачница
стварнос тиинес тварнос ти
Освртна48.Ревијуфилмскогстваралаштвадецеи
омладинеСрбије
Средишња филмска манифестација мла дих у Србији — једна од важнијих у Ју гоисточној Европи — изнова доказу је да је ма ло чудо од важности за српску култу ру, колико год то чинила на спонтан, из земље и
вазду ха изникао начин, без велике ха лабу ке. Па жња јавности овом скоро
полу вековном сабирању једном ће бити вра ћена, баш као што је нека да
било у СФР Ју гославији, а то ће бити и моменат ка да ће социолози, психолози, култу ролози и антрополози разумети да пред собом имају живу
гра ђу за разумевање шире стварности и овог доба.
Та гра ђа је и све обимнија јер број пријављених филмова расте сваке
године: остварења деце до петнаест година има 63, а омла дине до деветнаест има 22. Прва гру па се повећа ла, дру га смањила, али је још рано
говорити о бројчаним трендовима. Међу тим, тех нолошки, поетички и
мисаони токови су јасни и стабилни. Пре свега, тех нологија продукције и постпродукције напреду је, а њу са да користе деца рођена управо са
софтверским и хардверским иновација ма. Код амбициознијих мла дих

Кадар из филма: Босилосауруси
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стваралаца прича је паж љиво реа л изована, слика је стабилна, звук је
чист, монтажа квалитетнија и маштовитија, а анимација добија на изра
зу, иако је најчешће рађена ручно, што је за свак у пох вал у. Филмски језик
им је урођен, а примењен је — понекад прецизно, понекад површно — на
горуће теме, документарност, анимацију, образовност или просто умет
ничке светове који слободно плове од реа лизма до фантастике, па и до
чисте поезије и мисаон
 ости.
Већ смо својевремено приметили да тематско–жанровско–идејни ра
спон нашег подмлатка често надилази филмску и телевизијску прод ук
цију одраслих, а уме да буде и фактографски тачнији, ако причамо, реци
мо, о историјском жанру у нашој савременој кинематографији.

Простори које стварамо: Анимација
Велика ствар је децентрализованост и деметрополизација коју наш
млади филм показује. Србија је земља са јасним локалним традицијама
 е само расти са мотивацијом појединаца и
на овом пољу, а те посебност ћ
напретком технологије.
На југ у је престоница нес умњиво Врање, које нам се и ове године
појављује са две прод укције. „Анима Мики“, прод укција оца–оснива
ча локалне анимацијске школе, представља нам друштвено ангажовани
медаљон који кроз цртану анимацију везује капиталисту у мерцедес у са
филмским сликама радника, све то у Србијици која тек треба да повра
ти претходну синдикалну традицију и радничко достојанство („Љубав“).
Школа анимираног филма Врање наставља сопствену мисију и начела
због којих је својевремено и основана. ШАФ нам даје ангажовани филм
са више духовитих детаља („Стоп насиљу“), затим прич у о памтљивих
седам готована кроз анимиране папирне лутке („Једнога дана“), минија
туру о љупким али неу ротичним кућним љубимцима („Куче и маче“), од
лично урађену басну где се управо лија нашла на услузи лаковерној бра
ћи („Лакоми мечићи“), оду радости у извођењу омиљеног воћа („Веселе
јабуке“), добро изведену прич у о /стварном/ дечаку, жељи за одвајањем
од тла и /цртаној/ буба–мари која жеље можда остварује („Лет“), као и два
одлична филма где се ипак знатније осећа стваралачки удео одраслих:
једно је химна анимацији („Плави пуж“), а други хибридна анимација
чија фиг уралност духовито и надахнуто крије елементе од смећа са ули
це и из парка („Wow museum“).
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Школа анимираног филма „Маниме“ из Босилегра да представила се
такође амбициозно, са шест филмова. У мла ђој селекцији ту су коректно
изведена дела: цртана пу тописна бајка („Поздрав из Лапоније“), фантазијска акциона минијату ра („Сви треба да знају шта дру гарство значи“) и
живо–цртана минијату ра („Крв живот значи“). У селекцији мла дих, Босилеград представља солидно исприповедану научнофантастичну причу са анимираним играчка ма која има етички обрт на крају („Босилосауруси“), затим елаборирану политичку басну („Шериф Пера“), као и једну
убедљиву фантазију са обрну тим улога ма између људи и несрећних животиња („Персонификација“).
Културни центар из Јагодине нам представља невелику компилацију
цртане анимације и то посебно високог ква литета, где је сваки појединачни прилог од неколико секунди семенка која заслу жу је да израсте у
са мосталну већу целину („ААААА!!!“).
Сличну врсту ствара лачке надмоћи показу је анимацијска школа једне од средишњих установа култу ре Србије — Дечјег културног центра из

Кадар из филма: ААААА!!!
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Беог рада. Иако је број филмова три, дак ле, мањи но што је традиционал
ни потенцијал куће, сваки ј е висок резултат по себи: пластелинска ани
мација преузима естетику и садржај екранске забаве („Игра“), слободне
цртано–пластелинске варијације на тем у српског фолк лора — кроз ли
ковни, музички и приповедни облик— дају велику духовну сатисфак
цију публици („Срце“), док омнибус краћих али упечатљивих сегмената
полазника школе, као и у случају Јагодинаца, заслужује да израсте у већа
дела, кријући, како се чини, и неколико сутрашњих стваралачких имена
од значаја („Кратке авант уре“).
Од посебне важности ове године је прод укција Студија дечије и
омладинске анимације „Дом“ из Сремских Карловаца, којом ћемо се по
забавити у посебном одељку.

Простори у којима живимо: документарни, наменски и
школски филмови
Деца из школе „Ђорђе Јовановић“ из Селевца и ове године су нам
пружила своју специјалност: мале документарце из локалног окружења,
форм у којом зрело баратају остављајући драгоцена сведочанства о сада
шњем друштвеном живот у („Бокијев млин“ и „Нутрициониста“). Иста
врста специјализованости важи за комшијски ЛАФ из Лозовика који нам
— кроз рад више ментора — даје апотеозу ћирилици и језику, те велика
нима који су се кроз њих остваривали („Ја сам слово, слика и звук“), за
тим, у оквиру под ух вата „Наше место под сунцем“, сазнајемо од младих
који одрастају у хранитељским породицама да се мора о(п)стати као свој,
а великанима свака част („Обасјани Сунцем“), а у социјално ангажованој
причи сазнајемо шта се дешава када су, уместо Ане, другарице направи
ле њен лажни профил на Фејсбуку, украле јој идентитет, што је велика
опасност нашег времена („Ко је с друге стране“).
Показатељ да је филм, уз стрип, идеа лан начини за природно сра
стање више елемената школског програма, али и ефикасног преношења
знања, налазимо у наменском филм у ОШ „Бранко Ћопић“ из Београда
(„Коцка и њена површина“). Овој школи ћемо се вратити још једном, због
значајног примера једне њихове ученице.
Лепезу најважнијих тема нашег подмлатка даје ОШ „Влада Аксенти
јевић“ из Беог рада са избором од шест филмских минијат ура. Филмови
дел ују васпитно, дајући поу ке о депресији због лоших оцена („Никад не
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мој у школи“), указу ју на пут самоостварења („Оствари своје снове“) или
топле дру штвене делатности удвоје („Екологија и љубав“), деца нас обавештавају о својим награ ђеним филмским достигнућима, стварању за
екране, као напретку у односу на општу уметност нашег времена, блејању
уз екране („Ово је наша прича“). У овој школи подстичу успорену и разма жену децу да сазнају о блиставој особи из прошлости, истинској ју накињи („Сазнај ко је била Драга Љочић“), а мудро подсећају и да не учимо
школу због дру гих већ због себе („Остварићу свој сан“). Тематски правац
је релевантан, али и овде има доста места за развој, јер ствара лачка или
чак уметничка обра да може бити неу поредиво са мосвојнија и храбрија.
И основна школа „Вук Караџић“ из Житковца представља се богато, већином на менским школским филмовима, али и једним изузетком.
Није спорно да и одрасли имају шта из овог труда да нау че о чу веном
спортисти („Драгослав Михајловић Вампир“), или први пут да чу ју племенити Теслин глас у једином јавно познатом звучном снимку („Никола
Тесла“), као и да се упознају са за мамним али не и безазленим светом видео игара, те нове уметности („Пет најску пљих видео игрица на свету“ и
„Зависност од видео игрица“). Међу тим, тематска и са држинска ва жност
не на докна ђу је чињеницу да су ово по жанру већином инфо–клипови за
Ју тјуб, са претежно туђим материја лом. Житковчани нека наставе како
су кренули, али са потпу но сопственом обра дом познатих тема. Баш за-
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то је од изузетне важности изворни допринос из исте прод укције — ис
поведни документарни филм о дилемама дечака којој ће се буд ућности
приволети: наводно животно сиг урној или оној где му је срце („Карневал
у Венецији или...“), што је и најдрагоценији прилог Житковчана нашој
Ревији.
Из Уздина нам стижу темељно урађени наменски образовни филмо
ви рађени у основној школи „Свети Георгије“, већином у њиховој Исто
ријској секцији, под стручним менторством наставника историје. Иако
се односом према води као кључном животном рес урс у многи баве, Уз
динци дају један од најинформативнијих филмова на ову тем у виђених у
овој деценији на Ревији („Моћ воде“). Подсетимо се да речи „Уколико по
стоји чаролија на овој планети, она је у води“ нис у фраза, јер крију вели
ку тајну чак и за нау чнике. Ова деца нас терају на размишљање, нарочито
филмовима о геноцид у. За разлику од деценијске забране проу ч
 авања
геноцида и холокауста у СФРЈ — о томе видети студију Јована Ћулибр
ка Историографија холокауста у Југославији, 2012. — стигло је другачије
време и служина част да је ова генерација тај проблем вратила у нау к у,
па и у школе. Уздинци се темом баве конкретно, глумачки реконструи
шући немачке сит уац
 ије („Било једном у нацистичкој Немачкој“) и под
сећајући на уметничке обраде друштвених феномена ћутања пред Злом
(„Холокауст — култ ура сећања“). У Србији и ширем нашем подручју, које
је у крви било раздељено између нациста, фашиста и усташа, ово је из
узетно важно јер живимо у времену када су сви ти идеолошки феноме
ни поново делатни и агресивни. Добро је и да наши малишани филмски
конкретизују сит уац
 ије са којима се суоч
 авају у живот у и школском про
грам у као што су то и савремени одбљесци шовинизма, које морамо па
жљиво мерити јер мог у да дестабилизују и наш у и суседне земље („Дис
криминација није наша инспирација“). Не можемо овде да не приметимо
историјску иронију да је Запад разорио СФРЈ управо преко подстицања
шовинизма, а данас се намеће као „лекар“ који лечи ту балканску болест,
а Балканци треба да вич у на енглеском „Слобода“. На крају, врло је лепа
и поу чна филмска шетња кроз рум унски православни храм у Уздину са
иконама Константина Данила, што је одличан повод да посетимо ово ма
ло место („Рум унски православни храм“).
Основна школа „Мирослав Антић“ из Београда била је и 2018. године
примећена и вреднована због свежег приступа, а ове године је напра
вила крупан искорак правећи филм о душевном живот у наше деце, без
тема наручених школским програмом („Нас три из VIII–2“). Онолико
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документарно колико је то могуће, видимо танани однос девојчица према природи, јединици времена, говорењу, разоноди, и нарочито битно:
уметности као личном прибежишту кроз поезију, музику или цртање.
Филмски резултат је добар у искрености, посебности и ствара лачком
трага лаштву све док се тема поштено не исцрпи. И у овом слу чају, једном од средишњих филмова овогодишње селекције, има мо јасан утицај
доброг менторства, које је кренуло у неизвесну мисију са својим штићеница ма, пут за који не зна мо где ће нас одвести.

Просториунама:фантастика,мелодрама,поез ија,
филозофија
Усуђу јемо се рећи да је, уз уметност анимације, играна продукција
један од врху наца Ревије, а понекад уме да буде истински допринос сопственој култу ри.
Ученици основне школе „Ђу ра Јакшић“ из ужичког села Равни већ су
од нас створили верну публику неконвенционалним и ду ховитим третманом српске култу ре и дру штва. Ове године су се у играном облику,
неклишетизовано осврнули на два ва жна проблема. Један је однос према
прецима, приказан пародично у причи која има више обрта: Турчин има
сат, Јанко пу ца у њега као у филму о Индијани Џонсу за разлику од етич-
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ности наше народне поезије, и то све са згодним штосом на крају („Хајдук Јанко“). Дру ги проблем су познати односи између нараштаја („Данашња омла дина“). Све у свему, Равни пазе на своје гледаоце и настоје да
увек испору че покоји штос за памћење.
Лежеран приступ поигравању жанровима, нарочито фантастичким,
види се већ код основношколаца, рецимо у школи „Арсеније Лома“ са
Рудника, која је представила пренос краја света („Жеља мла дих презентера“) или школе „Петефи Шандор“ из Новог Са да која нас је филмским
штосом утемељеним још у освит филма, подсетила да већ живимо у времену неметафоричких клонирања („Клон“).
Продукција ма ђарске Гимназије за та лентоване ученике „Бољаи“ из
Сенте, по искуству овог критичара, спа да у тра диционално најјаче прилоге на Ревији. Они држе стандард у озбиљности теме, тех ничкој темељности производње и искрености са којом нам тумаче свој свет. Утисак
посебности ових мла дих ва жи како за њихове приче из емотивног или
дру штвеног живота („Линда“ и „Меморија“), тако и за лирске минијатуре као што је то дивна посвета најбољем човековом пријатељу, у филму
који је један од емотивних врху наца Ревије („Ма ло ку че“).
Још неколико продукција показу је ква литете који их стимулишу да
стално иду напред и да кроз полу професионалне услове, на тренутке достигну и професионални ква литет.
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Такву тежњу примећујемо чак и унутар школског система мањих
градова, где можемо наћи и потп уно дефинисану производњу у оквиру
основне школе, као што су нам то показали ученици из школе „Посавски
партизани“ из Обреновца, у сарадњи са професионалним прод укција
ма. Филмски рукопис ове деце је упечатљив, било да се баве васпитним
минијат урама о малим хулиганима на спортском терену („Еко кош“), ду
бинама психе и нуминозним односом према дрвет у–запис у („Дрво“) или
потресним тренуцима данашњице где су и најмлађи непосредно угро
жени или просто нестају („Без трага“). Појава Обреновчана је још једно
освежење ове године и желимо филмској школи „Посавци“ стабилну и
узбудљиву буд ућност.
Сам врх наше дечје и младе прод укције опет видимо у пословично
јаком дунавском тријумвират у независних прод укција и школа.
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“ из Панчева блиста у
зрелој селекцији својих основношколаца, где кроз играну прич у имамо
прилог етнографском зак ључку да наше свадбе одавно нис у обични об
реди преласка, већ нешто друго што почиње нушићевски а завршава се
ковачевићевски („Где је млада“), а у другом случају добијамо зач удну и
заумну прич у о силама које нас вуку у мрак („Последња секунда“). Па
жња према филм у као целини и сваком његовом елемент у се последично
види и код младих, као у причи која опет има тинејџерску борбу са мра
ком, али са једним финим и брутално ироничним преокретом („Колек
тивно самоубиство“), а још више у амбициоз ној причи о уклетости коју
неки простори и неке породице дуго носе („Изг убљени рај“).
Други члан тријумвирата, Култ урни центар Барака из Београда, у
селекцији основношколаца даје ваљану минијат уру која безбедну црта
ну духовитост Симпсона преводи у хуморну горчину савремених домо
ва („Срећна породица“), као и друг у минијат уру, антологијску за наш у
млад у филмску фантастику — варирање добро познатог мотива светске
прозе о уљезу унутар наших најмилијих, али уметнички обрађеног на
потп уно лични начин („Макс“). Старији другари у селекцији младих на
стављају континуум ове зреле школе такође преко упечатљивих минија
тура као што је она о Ђури и никад поправљеној јединици („Преписива
ње“), или преко духовите али темељне антиу топије, на приповедном ни
воу кратких духовитих прича америчке НФ 1950–их, о томе како ће нас
цивилизација све идиот изовати („Суђење“), па све до класичне сит уаци
је страве и ужаса, архетипске куће на брд у, професионално реа лизоване
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(„Дру гари“). „Барака“ несумњиво има већ изгра ђен сопствени свет, који
саобра ћа са светском филмском тра дицијом у жанру, тема ма и тропа ма,
и то довољно ква литетан да се бори за награ де на, рецимо, Фестива лу
српског филма фантастике. Опет, нека имају на уму да филмови морају
имати и локалну културну посебност, да прича не би била генеричка.
Фантастике нема, али аутохтоне локалности има у овогодишњој продукцији трећег чиниоца тролиста који су верено држи мла ди српски играни филм. Реч је о Центру за визуелне кому никације „Ква драт“ из Београда, који је сав у уметничкој конкретности и нашој посебности, без обзира
да ли је то прича о тинејџеру–едиповцу, слабом ма мином сину („Црв“),
или трагедија која оштро сецира нашу и светску стварност на мерно дивљег капита лизма где су најва жнији људи заједнице — васпитачи, учитељи, наставници и професори — системски сабијени на дру штвено дно
(„Звоно“), или једна од безброј безгласних дра ма из живота омла дине
запакована у сопствену елегантну естетику од које може настати читаво ма ло усмерење уну тар наше кинематографије („Пожу ри“). Ако смо
присиљени да се опредељу јемо, а посао жирија и јесте да хвата нијансе и веће равнотеже управо на примеру последња два филма — створена на посебно високом нивоу — видимо и које су дилеме за вредновање
мла дих филмских ствара лаца са професионалним тежња ма, ка да се као
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пу нолетни на ђу између генерацијских светова. Добро ура ђен филм са јаком темом из света одраслих као што је „Звоно“ ипак у свести гледа лаца
остаје као филм наших значајних глумаца, пре свих Катарине Жу тић, засењу јући тиме неправедно дру ге филмске и социолошке ква литете овог
дела, док је „Пожу ри“ филм без звезда, где су мла ди сопственим језиком
приказа ли непретенциозну али своју причу коју нико дру ги уместо њих
не може испричати — и оставили памтљив резултат и слу чај због којих
Ревија и постоји. Оба филма су, наравно, на понос својим творцима.

Случајевиизнадслучајева
Постоје и примери који спајају наведене феномене и они се по многим основа ма издвајају у засебну категорију, изнад дру гих. У питању су
мла да ствара лачка имена која нису везана за једну тему, жанр, технику
или израз, већ их лако спајају у природно израслој продукцији, бивајући
можда прве ласте будућих трендова.
Филмски опус На ђе Митровић, ученице основне школе „Бранко Ћопић“ из Београ да био је запа жен већ на Ревији 2018, а ове године је ау торка исказа ла велики напредак пријављу јући чак пет филмова, који улазе у
све претходно побројане тематско–стилске гру пе, чинећи област за себе.
На ђа је склона образовном, васпитном и анга жованом ра ду што се види по филму који „има првенствено за циљ информисање о проблемима

35

Кадар из филма: Бубалица

деце широм наше планете, о њиховим правима, али и о одговорностима појединаца“ („Ми смо деца на врху планете“), добром документарцу
о најва жнијем чиниоцу наше цивилизације („Енергетска ефикасност“),
али, изнена ђу јуће, и о једном свакодневном а несхва ћеном проблему
од стране одраслих: борби за права оних марљивих ђака којима лењо и
оту пело дру штвено окру жење неретко поку шава да поткреше крила, а
нарочито вршњаци („Буба лица“). Али На ђа је склона да нам најва жније
ствари и нацрта, ако их нисмо добро разумели, као што је то у причи о
отуђењу деце и родитеља („Дру гачија“) или о природној потреби да се не
буде сам („Савремена бајка“).
Из породичне ра дионице Бачкоња долази нам опет занимљива селекција: Лазар ша љиво са мог себе анимира у свом дворишту („Мердевићи,
згибићи и оста ли послићи“), даје кратку стоп–анимацију конфета у обличју птице, где сам пева музику и звучне ефекте („Лете, лете... конфете!“), а са братом Петром је ура дио ониричну полуапстрактну пешчану
анимацију („Са мо неке глу пости“). Старији Петар се појављу је у селекцији мла дих, пре свега изванредним документарним филмом о живом свету његовог окру жења, плоду вишегодишњег труда („Дивљина мог дворишта“); упечатљивом криптозоолошком анимацијом о створу који живи
у дубина ма, где не би треба ло ићи („Хипнопод“); по Лазаревом сцена-
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рију ура дио је документарну причу о вредности и смислу пораза („Како
постати победник“); по братовој идеји режира и анимира причу о моћи
снова као порта ла између више димензија („Ноћна мора“); заједничка је
анимација пра хом на биолошке теме („Прах еволу ција“); ту је и ма ли документарни штос, опет по братовом сценарију („Тешко ју тро“), и на концу, полудокументарна прича са пау кове тачке гледишта, сценаристички
добра као нека научнофантастичка минијату ра („Телесни лавиринт“).
Од посебне ва жности ове године је продукција Студија дечије и омладинске анимације „Дом“ из Сремских Карловаца, где делу је један од запа жених ау тора Ревије — Јаков Попов, који се у својим делима појављу је
као сценариста, ликовни уметник, аниматор, редитељ и монта жер. Он и
његови сарадници дају нам у основношколској селекцији изванредан водич кроз дечју културну престоницу Европе који спаја разне врсте анимације, естетике и са држаја („Нови Сад — дечија престоница култу ре“);
сведену црно–бело цртану анимацију о Снешку, један од бисера Ревије
(„Пакосни снешко“), те врхунску пластелинску анимацију о животињама упаковану са пријемчивом музичком поза дином, у оквиру плодне руско–српске анимацијске сарадње („Мачкица и пацовчић“). Осим анимације, Јаков нас дома ћински, ду ховито и на дах ну то у на менском документарцу позива у свој завичај („Мој град Сремски Карловци“). Посебно се
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издваја филм пластелинске анимације — драгуљ о Растку Немањићу, Св.
Сави („Престо светог Саве“), са изванредним ликовним обликовањем
које од византијске сликане две димензије иде у трећу, у плитки пластелински рељеф, чу вајући наш канон, што је естетичка иновација у нашем
живопису, а плени и атмосфером, режијом као и са неколико антологијских секвенци. У овом слу чају постоје вишестру ки потенција ли, пре свега јер има мо стилски узор за читав један будући смер наше анимације,
али и отворену прилику да се од овог дела направи ду гометра жни филм.
На дру гој страни, ово је пример који делимично излази из фокуса Ревије, јер је реч о симбиози две генерације и филму, који није у потпу ности
дечији, већ породични и вишегенерацијски, што му са мо служи на част.
Харизма обдарене породице Попов, пренела се одрастањем потомака и у
чу вену Гимназију у Сремским Карловцима, где смо кроз разне тех нике
анимације добили леп увид у изворну реч Пу шкина, кроз бајку коју нам
је испричао учени мачак, а оживели је са ми гимназијалци као аниматори
и глумци („На часу руског језика“).
У свим наведеним слу чајевима — На ђином, Лазаревом и Петровом,
те Јаковљевом — показа ло се да ванредна моћ мла дих ствара лаца, осим
у личном дару и марљивости, лежи и у продукционом окру жењу несумњиво јачем од дру гих — у њиховој основној, ну клеусној породици, где су
им ментори били управо њихови родитељи.
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Поук
 е овогодишње Ревије
Ако је у разумној мери, прод укцион
 а или постпрод укциона помоћ
старијих не може сметати млађима. У младој кинематографији (и на Ре
вији) услов учешћа ионако није техничка или занатска савршеност, већ
се трага за посебношћу коју личност детета оваплоћује кроз филм.
Опет, мора се отворено напоменути, нарочито новим учесницима на Ре
вији, да постоји граница, флуидна али стварна, до које нешто јесте дечје и
омладинско, те да је жири свестан те границе. За лични развој подмлат
ка није добро користити у филм у преуз ете позадине добрих светских
уметника, анимацију из скупих игара или прес удно стваралачко учешће
старијих колега и ментора. Постоје и други греси: и најнадахнутијем и
најбољем филм у уме да скине утисак непостојање уводних и одјавних
шпица, лош говор или технички неисправан тон или слика. Иронично,
примећена је у неким школама и немарност према основном правопис у
и граматици српског језика, а често и према званичном писму — ћири
лици, што пуно говори о нама који смо родитељи, ментори, одговорна
лица...
Ипак, врлине преов лађују, користи нас изненађују. Изванредна је, ре
цимо, социолошка поу ка коју нам дају ови филмови, не само у садржају
већ и начину, естетици и мотивацији прод укције. Из њих или кроз њих
видимо да ће марљивост надићи новац, искреност и срчаност техноло
гију, наше домаће посебности или просто наш поглед на свет биће нам и
даље занимљивији од било чијих клишеа, а породица ће нам — ако има
довољно љубави — исправним ставом омог ућити брже лично напредо
вање него било која корпорација или установа.
Учимо о томе из најмлађе кинематографије. И наравно, дозволимо
себи да у овим филмовима уживамо и да се кроз њих забавимо, баш као
што су чинили њихови творци током прод укције саме.
Зоран Стефановић
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