
 



20. Фестивал европског и независног филма ЕУРО-ИН ФИЛМ 2016 
 

ЕУРО-ИН ФИЛМ је промоторни и промотивни фестивал европске филмске културе и уметности и професионалног независног 
филма који: 
 Промовише актуелности у европском и независном професионалном филму; 
 Рeaфирмишe успeшнe филмoвe и мaнифeстaциje из мeђунaрoднe културнe рaзмeнe и сaрaдњe; 
 Прoмoвишe, кoнстaтуje или oткривa тeндeнциje рaзличитих врстa eврoпскoг и нeзaвиснoг филмскoг ствaрaлaштвa у 

сфeри пoкрeтних звучних сликa, и oбeлeжaвa вaжнe jубилeje филмa; 
 Оргaнизуje дискусиje сa кoмпeтeнтним учeсницимa o виђeним филмoвимa и њихoвим aктeримa; 
 Афирмишe дeлa нoвoсaдских филмских рaдникa кoja прeвaзилaзe лoкaлнe грaницe; 
 Прoмoвишe eврoпскe филмoвe нa свим стaндaрдним нoсaчимa сликe и тoнa из свих грaнa eксплoaтaциje, a прeфeрирa нoвe 

тeхнoлoгиje сликe и звукa; 
 Стимулишe диустрибутeрe свих врстa филмскe eксплoaтaциje дa дистрибуирajу eврoпскe и нeзaвиснe филмoвe; 
 Стимулишe биoскoпe и TВ дa прикaзуjу eврoпскe и нeзaвиснe филмoвe; 
 Прoмoвишe нoву врeдну филмску литeрaтуру и филмску издaвaчку дeлaтнoст; 
 Пoдстичe и aфирмишe нaучнo и стручнo истрaживaњe и кooпeрaциjу нaучнe и стручнe мисли у oблaсти eврoпскoг и 

нeзaвиснoг филмa путeм oргaнизaциje сврсисхoдних тeмaтских скупoвa, рaдиoницa, суфинaнсирaњa и других oбликa 
пoдршки нaучним пoдухвaтимa 

 Оргaнизуje излoжбe пoсвeћeнe eврoпскoм и нeзaвиснoм филму; 
 Пoдсeћa нa кoрeнe истински врeднoг филмскoг ствaрaлaштвa, сa oсвртoм нa нaшe пoднeбљe; итд.  

 
EУРO-ИН ФИЛM je фeстивaл oтвoрeнe фoрмe и сaдржaja сa увeк oтвoрeним срдaчним пoзивoм свим дoбрoнaмeрницимa eврoпскoг 
и нeзaвиснoг филмa нa кoнструктивну сaрaдњу. Будући истински прaзник филмa, нe тeжи кoнкурeнциjи или  кoнфрoнтaциjи сa 
oстaлим фeстивaлимa и филмскиим прoмoтeримa у Србиjи, Eврoпи и филмскoм свeту уoпштe, jeр у њимa види сaрaдникe нa 
сличнoм пoслу a нe кoнкурeнтe. Свoj дигнитeт Фeстивaл дoсeжe сaдржajeм, културoлoшким дoмaшajимa и пoзитивнoм 
инфлуeнциjoм, трудeћи сe дa увeк будe смислeн, крeaтивaн, гoстoљубив и нaдaсвe живoтaн. 
 
Филмски прoгрaм Културнoг цeнтрa Нoвoг Сaдa сeлeктује, уређује, oргaнизује и рeaлизуjе Фестивал у сaрaдњи сa свojoм 
аутохтоном сaрaдничкoм мрeжoм и брojним приjaтeљимa филмa. 
 
Збoг знaчaja и инвeнтивнoсти, Фeстивaл финaнсиjски и мoрaлнo пoдржaвajу oдгoвaрajући рeсoри Грaдa Нoвoг Сaдa,  AП Вojвoдинe и 
Рeпубликe Србиje и oдгoвaрajућe мeђунaрoднe aсoциjaциje, oргaнизaциje и пaртнeри. 
 
Фестивал се традиционално одржава од 4. до 28. децембра, с тим што као и сличне велике творевине има своје пре и пост 
фестивалске манифестације. 

Ђoрђe Кaћaнски 
 



20
th 

 Fеstivаl оf thе Еurоpеаn аnd Indеpеndеnt film EURO-IN FILM 2016 
 

EURO-IN FILM is pro-motorial and promotional festival of the European film arts, culture and world professional independent film 
which: 

 

 Promotes modern European and professional independent films; 

 Re-afirms successful films and international events which boast cultural co-operation and exchange; 

 Promotes, records or reveals various creativity tendencies in the field of sound motion pictures and marks important European 
and independent film jubilees; 

 Organises discussions with competent poeple on films shown and actors' performance; 

 Affirms works of Novi Sad film makers which surpass local borders; 

 Promotes, on an un-biased basis, European and independent films on all up-to-date standard image and sound carriers, and the 
type of their exploatation, and prefers a new digital picture and surround sound; 

 Stimulates the distributors engaged in all types of film exploatation to distriibute European and independent films; 

 Stimulates cinemas and TV broadcasters to show and broadcast European and independent films; 

 Promotes new valuable film literature and publishing activities - Induces and affirms scientific and professional research in the 
field of the European and independent fiilm through organizing discussions, workshops, co-financing and other types of support 
to scientific effors and the like; 

 Organizes exhibitions dedicated to the European and professional independent film; 

 Reviews valuable cinematographic creativity of the past in our region; etc. 
 
Euro-In Film is the film festival of the flexible form and contens which will welcome all well-inentioned film-lovers for cooperation. Being a true 
celebration of film, the festival is not aiming at competing with and confronting other film festivals and film-promoters, regarding them only as 
a colleagues doing the similar job.  
 
The Festival is building its dignity on its contens, cultural achievements and positive influence, always striving to be meaningful, creative, 
hospitable and, above all, life-oriented. 
 
Film selection, and organization and realisation of the Euro-In Film is carried aut by the Film Program Department of the Cultural Center of 
Novi Sad in cooperation with numerous friends of the European and independent film. 
 

Djordje Kaćanski 

 



 
 

002 – 003  Увод  
004   Садржај  
005 – 050  ГЛАВНИ ТОКОВИ / MAIN STREAM  
051 – 056  УХВАТИ СА МНОМ ОВАЈ ДАН / УХВАТИ ФИЛМ - SEIZE THIS DAY WITH ME / SEIZE FILM  
057 – 058  Превазилажење граница / Crossing Borders:  

Две опере са фестивала у Екс-ан-Провансу - Two operas from the festival in Aix-en-Provence  
059 – 064  ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА - DAYS OF SLOVENIAN FILM  
065 – 068  ПРОКУПАЧКИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА - PROKUPLJE SHORT FILM FESTIVAL  
069 – 082  EUROCHANNEL  
083 – 088  ВИВА ФЕСТИВАЛ Сарајево - VIVA FESTIVAL Sarajevo  
089 – 108  NORDIJSKA PANORAMA 2005-2015 - NORDIC PANORAMA 2005 -2015  
109 – 110  Портрет: СЛОБОДАНКА РАДУН - Portrait: SLOBODANKA RADUN  
111   Милан Белегишанин: НОВИ САД У УСПОМЕНИ - Milan Belegišanin: NOVI SAD IN MEMORIES  
112   Игор Тохољ представља фестивал Dok'n'Ritam Igor Toholj presents festival Dok'n'Ritam 
113  Soudabeh Babagap (Iran):КИАРОСТАМИЈЕВА ВЕЧНА ПОЕТИКА ПУТЕВА -  KIAROSTAMI'S ETERNAL POETICS OF ROADS 
114   Слађан Стојановић: ДРЕЉА ОГОРЕЉА   -  Sladjan Stojanović: DRELJA OGORELJA 
115  Владимир Манић: Етнолошки филмови - Vladimir Manić: Ethnological Мovies  
116   Александар Митровић: Кад ми се десиш опет  
117   Промоција часописа: "ФИЛАЖ“ Бp. 13 - Promotion: Film Magazine "FILAZ" No 13  
118   Промоција књига Живојин Павловић: Филм у школским клупама -  A Book Promotions  
119 – 120  45. РЕВИЈА ФИЛМСКОГ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ  
121 – 124  ПОСЛЕ 2000-е: САВРЕМЕНА СРПСКА АНИМАЦИЈА - BEYOND 2000: CONTEMPORARY SERBIAN ANIMATION  
125   Mилен Алемпијевић / Milen Alempijević: ДАН КАДА ЈЕ НЕСТАО МАЈЛС ЕВАНС Џез и филмска нарација  

- THE DAY WHEN MILES EVANS DISAPPEARED Jazz and Film Narration – Промоција књиге / Book Promotion  
126   Промоција књигe: Горан Радовановић - КОСОВО, ВЕРА И ПОМИРЕЊЕ - Book Promotion: Goran Radovanović –  

DISLOCATION AND RECONCILIATION IN KOSOVO  
127 – 130  ЛОКОМОТИВА СА ОСМЕХОМ - LOCOMOTIVE WITH A SMILE  
131   Посвећено Јовици: Новосадски Биг Бенд НОВИ САД - Dedicated to Jovica: Novi Sad’ Big Band NOVI SAD 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ГЛАВНИ ТОКОВИ   -   MAIN STREAM 
 
 
 
 



 
Пожар на мору  
Fire at Sea / Fuocoammare, Italy, 2016, 108 min. 
 
Режија / Director: Gianfranco Rosi 
Сценарио / Screenplay: Gianfranco Rosi, Carla Cattani  
 
Документарни / Documentary 
Учествују / Stars: Samuele Pucillo, Maria Costa, Pietro Bartolo  
 
Berlinale 2016:  Grand Prix „Golden  Bear“ 
 
Апсолутни фаворит овогодишњих фестивала широм света.  
 
 
 
Потресни документарац прати преплитање судбина избеглица из Африке и рибарске породице на 
острву Лампедуза које је прва станица избеглицама на путу ка слободи. Кроз слике пуне поетског 
значења, Роси осветљава ове одвојене светове, повезујући их кроз лик доктора и кроз мотив 

мора, које неке храни, а друге убија. Овај филм гради нову перспективу катастрофе и не дозвољава да статус-кво остане неистражен. 
 
The film was shot on the Sicilian island of Lampedusa during the European migrant crisis, and sets the migrants' dangerous Mediterranean 
crossing against a background of the ordinary life of the islanders. The main characters are a twelve-year-old boy from a local fishing family 
and a doctor who treats the migrants on their arrival. In his acceptance speech for the Golden Bear award, Rosi stated that his intention was 
to heighten awareness of the migrant situation, saying, "It's not acceptable that people die crossing the sea to escape from tragedies“. 
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Ја, Даниел Блејк 
I, Daniel Blake, UK / France / Belgium, 2016, 100 min. 
Режија / Director: Ken Loach 
Сценарио / Screenplay: Paul Laverty 
Улоге / Starring: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann 
 
Cannes 2016:  Grand Prix „Palm D’Or“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Даниел Блејк, 59, већину свог живота провео је у Њукастлу радећи као столар. Након што је доживео срчани удар и готово пао са 
скеле, први пут у животу треба му помоћ државе. Пут му се укршта с самохраном мајком Кети и њеном децом Дејзи и Дилан. За Кети, 
једина шанса да избегне једнособни смештај у лондонском хостелу за бескућнике била је прихватање стана у Нукастлу, граду 
удаљеном 450 километара о којем не зна ништа. Даниел и Кети наћи ће се на ничијој земљи ухваћени у бодљикавој жици 
бирократије која у данашњој Великој Британији одобрава социјалну помоћ и погођени логиком друштвене поделе данашње Велике 
Британије на “амбициозне и просјаке.” 
 
Daniel Blake (59) has worked as a joiner most of his life in Newcastle. Now, for the first time ever, he needs help from the State. He crosses 
paths with single mother Katie and her two young children, Daisy and Dylan. Katie’s only chance to escape a one-roomed homeless hostel in 
London has been to accept a flat in a city she doesn’t know, some 300 miles away. Daniel and Katie find themselves in no-man’s land, caught 
on the barbed wire of welfare bureaucracy as played out against the rhetoric of ‘striver and skiver’ in modern-day Britain. 
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Жена која је отишла 
The Woman Who L  eft / Ang babaeng humayo, Philippines, 2016, 226 min. 
Режија / Director: Lav Diaz 
Улоге / Starring: Charo Santos-Concio, John Lloyd Cruz, Nonie Buencamino,  Sharmaine Centenera-
Buencamino, Michael de Mesa, Marj Lorico 
 
Venice 2016:  Grand Prix „Golden Lion“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Жена која је отишла“, филм о борби и освети жене која је неправедно оптужена за злочин и невина осуђена на 30 година затвора, 
редитељ Лав Дијаз описао је „као сведочанство борбе Филипинаца након века колонијалне власти и њених последица“. 
 
Horacia Somorostro was released in 1997 after being imprisoned for a crime she did not commit. Although Somorostro reunites with her 
daughter, she learns that her husband is now deceased and her son is missing. She realized that a thing remains unchanged - the power and 
privilege of the elite. This belief is cemented when Somorostro later found out that her former rich lover, Rodrigo Trinidad was the one who 
framed her for a crime. She learns that Trinidad is forced to stay within his house like his friends due to kidnapping incidents targeting the 
rich. To the ruling class, the kidnappings are the most serious problem in the country's history. Somorostro begins to plot her revenge amidst 
the crisis. 
 

EURO-IN FILM                 MAIN STREAM 



Матура 
Graduation / Bacalaureat, Romania, 2016, 127 min. 
 
Режија / Director: Cristian Mungiu 
Улоге / Starring: Adrian Titieni, Maria Drǎgus, Lia Bugnar 
 
Cannes 2016. -  Најбоља режија / Best Direction (Cristian Mungiu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ромео Алдеа је лекар у малом планинском граду у Трансилванији са својом ћерком Елизом с намером да она, када постане 18-
годишњакиња, напусти Румунију како би се школовала и живела у иностранству. Његов план је близу остварења јер је Елиза добила  
стипендију за студије психологије у Великој Британији. Треба још само да положи државну матуру, формалност за тако добру 
ученицу. Дан пре првог писаног теста, Елиза бива нападнута због чега је њена будућност угрожена. Ромео сада мора да донесе 
одлуку. Постоји неколико начина да реши ову ситуацију, али ни један не укључује оне принципе које је он, као отац, пренео на своју 
кћерку. 
 
Romeo Aldea, a physician living in a small mountain town in Transylvania, has raised his daughter Eliza with the idea that once she turns 18, 
she will leave to study and live abroad. His plan is close to succeeding - Eliza has won a scholarship to study psychology in the UK. She just has 
to pass her final exams - a formality for such a good student. On the day before her first written exam, Eliza is assaulted in an attack that could 
jeopardize her entire future. Now Romeo has to make a decision. There are ways of solving the situation, but none of them using the 
principles he, as a father, has taught his daughter. 
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Gimme Danger 
Gimme Danger, USA, 2016, 108 min. 
Документарни /Documentary  
 
Режија / Director:  Jim Jarmusch 
Сценарио / Screenplay: Jim Jarmusch 
Улоге / Starring: Iggy Pop, Ron Asheton, Mike Watt,  Scott Asheton, James Williamson, Steve Mackay, 
Kathy Ashton, Danny Fields 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Настали у граду Ann Arbor у Мичигену у доба контракултурне револуције, The Stooges су својим снажним и агресивним rock-n-roll 
изразом прокрчили пут кроз музичку сцену касних шезедесетих година прошлог века. Нападајући публику мешавином рока, блуза, 
R&B-a и слободног џеза, они су посејали семе музичког израза који ће у каснијим деценијама постати познат под именима панк и 
алтернативни рок. GIMME DANGER прати причу The Stoogesa, једног од најбољих rock-n-roll бендова свих времена. 
 
Emerging from Ann Arbor Michigan amidst a countercultural revolution, The Stooges powerful and aggressive style of rock-n-roll blew a crater 
in the musical landscape of the late 1960s. Assaulting audiences with a blend of rock, blues, R&B, and free jazz, the band planted the seeds for 
what would be called punk and alternative rock in the decades that followed. Jim Jarmusch’s new film GIMME DANGER chronicles the story of 
The Stooges, one of the greatest rock-n-roll bands of all time. 
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Неукроћени 
The Untamed / La región salvaje  
Mexico / Denmark / France / Germany / Norway / Switzerland, 2016, 100 min  
 
Режија / Director:  Amat Escalante 
Сценарио / Screenplay: Amat Escalante, Gibrán Portela 
Улоге / Starring: Kenny Johnston, Simone Bucio, Simone Bucio 
 
Austin Fantastic Fest 2016 - Best Director Fantastic Features Amat Escalante  
Venice Film Festival 2016 - Silver Lion - Best Director Amat Escalante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Супружници са брачним проблемима пронашли су метеорит, што је иницирало сусрет са мистериозним створењем. Oткрићем 
створења којe је извор и задовољства и разарања, њихови животи су преокренути наглавачке. 
 
А couple in a troubled marriage locate a meteorite, initiating an encounter with a mysterious creature. Their lives are turned upside down by 
the discovery of the creature, which is a source of both pleasure and destruction. 
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Тони Ердман 
Toni Erdmann, Germany / Austria, 2016, 162 min 
 
Режија / Director:  Maren Ade 
Сценарио / Screenplay: Maren Ade  
Улоге / Starring: Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn 
 
Cannes Film Festival 2016 – FIPRESCI Prize 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
У овом проницљивом и веома забавном филму, шаљивџија Винфрид се прерушава у живописног Тони Ердмана како би привукао 
пажњу своје - послом преокупиране - ћерке Инес и навео је да промени животни стил. Игра надмудривања између оца и ћерке 
поприма апсурдне пропорције до тренутка када Инес почиње схватати да ексцентрични отац заслужује место у њеном животу.. 
 
Prankster Winfried disguises himself as flashy Toni Erdmann to get busy Ines’ attention and change her corporate lifestyle. The father-
daughter challenge reaches absurd proportions before Ines begins to see that her eccentric father deserves a place in her life… 
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Енклава / Enclave  
Србија / Немачка, 2015, 92 мин. 
Режија / Director: Горан Радовановић 
Сценарио / Screenplay: Горан Радовановић 
Улоге/Cast:  Филип Шубарић, Денис Мурић, Небојша Глоговац, Аница Добра, Миодраг Кривокапић, 
Горан Радаковић, Мето Јовановски, Цун Лајци, Ненад Јездић, Растко Јанковић 
 
Фестивали / Festivals:  Moskva 2015 – Награда публике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Српска заједница остала је на Косову да живи у малим изолованим заједницама - енклавама. Приморани на овакав живот, 
ограничени да живе на скученом простору, Срби који су остали да живе на Косову и Метохији живе своје животе на веома тежак 
начин. Шта се дешава кад неко премине у енклави, а гробље се налази ван ње, на непријатељској територији? У овој причи, уз много 
перипетија, 80-годишњи старац ће ипак бити сахрањен захваљујући унуку, 10-годишњем дечаку који се усудио да учини нешто 
немогуће за обе заједнице на Косову, и српску и албанску: да заволи и стекне пријатеља на супротној страни.. 
 
Kosovo 2004, five years after the war. Nenad, ten years Christian boy from a Serbian enclave, determined to create a proper community burial 
for his late grandfather, crosses enemy lines and makes friends among the Muslim majority in deeply divided, war-torn Kosovo. 
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Јазавичар 
Wiener-Dog, USA, 2016, 88 min. 
 
Режија / Director: Todd Solondz 
Сценарио / Screenplay:  Todd Solondz 
Улоге / Starring: Ellen Burstyn, Kieran Culkin, Julie Delpy, Danny DeVito, Greta Gerwig, Tracy Letts, Zosia 
Mamet 
 
Deauville Film Festival 2016 - Jury Prize Todd Solondz; Revelations Prize Todd Solondz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Јазавичар“ је црна комедија, антологија кратких прича повезаних слатким псoм, можда истим у свим епизодама, или можда не... 
 
Wiener-Dog is a black comedy, an anthology of short stories linked by a single element: a dachshund – maybe the same dachshund in all 
episodes, or possibly not. 
ve life to the full as their bodies slowly wither but their minds refuse to give in. 
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Албум  
Albüm, Turkey / France / Romania, 2016, 104 min. 
Режија / Director: Mehmet Can Mertoğlu  
Сценарио / Screenplay:  Mehmet Can Mertoğlu 
Улоге / Starring:  Sebnem Bozoklu, Murat Kiliç, Rıza Akın, Mihriban Er, Ali Meriç, Müfit Kayacan 
 
Sarajevo Film Festival 2016: C.I.C.A.E. Award - Mehmet Can Mertoglu; Cineuropa Award -Mehmet Can 
Mertoglu; Heart of Sarajevo, Best Film - Mehmet Can Mertoglu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пар без деце припрема фотоалбум са сликама из периода лажне трудноће начињеним на плажи, радном месту, током одмора код 
куће. Верују да ће албум помоћи детету, које намеравају да усвоје, да их оно прихвати као своје вољене, биолошке родитеље. 
Наравно, тако ће имати и нешто што могу поделити са пријатељима и радним колегама. Bahar i Cüneyt су просечни брачни пар који 
дели типична, ускогруда уверења, снове и надања припадника урбане средње класе. Дете ће употпунити слику савршеног живота 
коју њих двоје настоје да пројектују. 
 
A childless couple sets out to prepare a fake photo album of a pseudo pregnancy period complete with photos taken on a beach, at work or 
while they are lounging at home. One day, it could persuade their adopted child that they are its loving biological parents. Of course, they also 
want to have an album that they can share with their friends and co-workers. Bahar and Cüneyt are a typical middle-class couple sharing the 
beliefs, dreams and preoccupations of their narrow-minded social group. A child would complete their image of a perfect couple. 
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Борис без Беатрис 
Boris sans Béatrice / Boris Without Béatrice, Canada, 2016, 93 min. 
Режија / Director: Denis Côté 
Сценарио / Screenplay: Denis Côté 
Улоге / Starring: James Hyndman, Simone-Élise Girard, Denis Lavant 
 
Berlin International Film Festival 2016 – Nominated Golden Berlin Bear - Denis Côté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Борис Малиновски је арогантан, успешан, увек у само њему прилагођеним оделима, човек за кога се чини да у животу има све. Све  
до тренутка када, његовој супрузи, министарки, буде дијагностикована депресија. Због свог стања, она се повлачи у њихову 
викендицу дистанцирајући се истовремено и од свог мужа. У међувремену, Борис се упушта у низ љубавних афера све више 
компликујући свој однос са супругом, али и са другима. 
Somewhere in present-day Québec, Boris Malinovsky is going through life with ruthless arrogance. This is a man who, clad in tailored suits, 
seems to have it all. But then his world begins to falter when his equally successful wife, a minister in the Canadian government, is confined to 
her bed with depression and is cared for in their remote holiday home. There, Boris receives phone calls from a stranger who asks him to 
meet in the forest in the middle of the night. The mysterious man confronts Boris with the kind of questions he would rather not have to think 
about. Nonetheless, following their encounter, Boris tries to steer his life in a different direction. As he does so he feels increasingly 
persecuted and begins to eye his surroundings, which feel more and more alien to him, with suspicion. Will Boris be able to rid himself of his 
unbidden demons? 
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Неруда 
Neruda, Chile, Argentina, France, Spain, 2016, 108 min. 
 
Режија / Director:  Pablo Larraín  
Сценарио / Screenplay:  Guillermo Calderón 
Улоге / Starring:  Gael García Bernal, Alfredo Castro, Antonia Zegers, Luis Gnecco, Alejandro Goic, 
Mercedes Morán, Pablo Derqui  
 
Woodstock Film Festival 2016 -  World Cinema Award - Best Foreign Film Pablo Larraín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Година је 1948.  Хладни рат је стигао до Чилеа. Сенатор Пабло Неруда у конгресу оптужује владу за издају Комунистичке партије, а 
председник Гонзалез Видела промптно покреће поступак за његов опозив. Директор полиције добија задатак да ухапси песника. 
 
It’s 1948 and the Cold War has reached Chile. In congress, senator Pablo Neruda accuses the government of betraying the Communist Party 
and is swiftly impeached by President Gonzalez Videla. Police Prefect Oscar Peluchonneau is assigned to arrest the poet. 
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Остати усправно 
Staying Vertical  / Rester vertical, France, 2016, 100 min 
Режија / Director:  Alain Guiraudie  
Сценарио / Screenplay: Alain Guiraudie 
Улоге / Starring:  Damien Bonnard, India Hair, Raphaël Thierry, Christian Bouillette, Basile Meilleurat, 
Laure Calamy, Sébastien Novac  
 
Cannes Film Festival 2016 – Nominated Palme d'Or 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Филмаџија Лео је у потрази за вуком на југу Француске. Током једне претраге терена заводи га духом слободна и динамична 
пастирица Мари. Девет месеци касније она рађа њихово дете. Опхрвана постпорођајном депресијом и без вере у Леа, који долази и 
одлази по вољи, Мари напушта и Леа и дете. Лео остаје сам с бебом. Није му лако, али у дубини душе ужива. Кроз низ неочекиваних 
и необичних догађаја, у потрази за инспирацијом за следећи филм, Лео чини све што је потребно да би се одржао на ногама.  
 
Filmmaker Leo is searching for a wolf in the south of France. During a scouting excursion he is seduced by Marie, a free-spirited and dynamic 
shepherdess. Nine months later she gives birth to their child. Suffering from post-natal depression and with no faith in Leo, who comes and 
goes without warning, Marie abandons both of them. Leo finds himself alone, with a baby to care for. It’s not easy, but deep down, he loves 
it. Through a series of unexpected and unusual encounters, struggling to find inspiration for his next film, Leo will do whatever it takes to stay 
standing. 
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Орнитолог 
The Ornithologist / O Ornitólogo, Portugal, 2016, 117 min  
Режија / Director:  João Pedro Rodrigues 
Сценарио / Screenplay: João Pedro Rodrigues 
Улоге / Starring:  João Pedro Rodrigues, Paul Hamy, Xelo Cagiao 
 
Locarno International Film Festival 2016 - Best Director Main Competition - João Pedro Rodrigues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фернандо, усамљени орнитолог (посматрач птица), пловио је реком посматрајући црне роде, када га је одједном однео планински 
брзак. Спасивши успут пар кинеских ходочасника, он упада у језиву и мрачну шуму, покушавајући да се врати на свој пут. 
 
Fernando, a solitary ornithologist, is looking for black storks when he is swept away by the rapids. Rescued by a couple of Chinese pilgrims, he 
plunges into an eerie and dark forest, trying to get back on his track. 
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Сирово 

Raw / Grave, France / Belgium, 2016, 99 min. 
 
Режија / Director:  Julia Ducournau 
Сценарио / Screenplay:  Julia Ducournau  
Улоге / Starring:  Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella 
 
Austin Fantastic Fest 2016 - Best Director Next Wave Features Julia Ducournau, 3rd place Audience 
Award Best Feature Julia Ducournau  
Cannes Film Festival 2016 - FIPRESCI Prize Directors' Fortnight or Critics' Week Julia Ducournau 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Када млада вегетаријанка прође месождерски хазинг ритуал у ветеринарској школи, у њој почиње да нараста нежељани укус за месо. 
 
When a young vegetarian undergoes a carnivorous hazing ritual at vet school, an unbidden taste for meat begins to grow in her. 
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Торо 
Toro, Spain 2016, 100 min. 
Режија / Director: Kike Maillo 
Улоге / Starring: Mario Casas, Luis Tosar, Ingrid Garcia Jonsson, Jose Sacristan, Claudia Vega 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шта бисте све урадили за рођеног брата? Да ли је ваша љубав толико снажна да бисте прекршили принципе и живот ставили на 
коцку, само да бисте га спасли? Чак и кад знате да вам брат не ваља? Торо је бивши робијаш, одлучан да после петогодишње 
затворске казне започне нов, поштен живот. Али… Да ли је лакше поново набацити лисице него их скинути са руку? Јер, прошлост 
увек може доћи да наплати стари дуг. 
 
A former con man must be back to his old habits to save his older brother and niece from his ex boss and mentor. 
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Представа над представама 
The Show of Shows, UK / Island, 2015, 73 min. 
Режија / Director:  Benedikt Erlingsson 
 
Dokumentarni / Documentary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Вођен небројено пута доказаним правилом да једна слика говори више од хиљаду речи, исландски редитељ Бенедикт Ерлингсон (О 
коњима и људима), направио је несвакидашњи омаж историји водвиља, циркуске уметности и карневала. Користећи искључиво 
ретке архивске материјале, без дијалога и нарације, уз фантастичан музички доживљај исландског пост-рок бенда Сигур Рос, редитељ 
нас води у свет фанатички посвећених циркуских уметника и њихове публике која отворених уста, очарано прати њихове акробатске 
подвиге. 
 
Distinctive Icelandic helmer Benedikt Erlingsson (“Of Horses and Men”) delivers a cinematic delight with “The Show of Shows,”  an expertly 
curated non-dialogue montage of archival footage showcasing all the appeals and quirks of more than a century of circus and vaudeville acts 
on celluloid.“Show” acknowledges the darker side of such spectacles while recognizing the collegiality and talent of performers, along with 
the excitement of spectators. Though commissioned by BBC Storyville, this big-top docu belongs on the big screen. 
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Креативна контрола 
Creative Control, USA, 2015, 97 min. 
Режија / Director:  Benjamin Dickinson 
Сценарио / Screenplay: Micah Bloomberg, Benjamin Dickinson 
Улоге / Starring:  Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, Dan Gill 
SXSW Film Festival 2015 - Special Jury Award Narrative Feature Benjamin Dickinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Радња филма „Креативна контрола“ смештена је у блиску будућност  Њујорка. Филм прати живот Дејвида, послом оптерећеног 
менаџера адвертајзинг агенције. Он добија задатак да креира нову промотивну кампању АР наочара за проширену стварност. 
Неиспуњен у емотивном односу са инструкторком јоге, Дејвид завиди на савршеној вези коју његов најбољи пријатељ има са 
привлачном девојком Софи. Дејвид помоћу АР наочара прави за себе Софин аватар, а граница између реалности и фантазије брзо 
почиње да се магли. Страсти се узбуркавају, а ствари отимају  
контроли и Дејвид мора да се суочи са преплитањем свог јавног, приватног и имагинарног живота. 
 
In near future Brooklyn, an ad executive uses a new Augmented Reality technology to conduct an affair with his best friend's girlfriend... sort 
of. 
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Лед и небо 
Ice and the Sky / La glace et le ciel, France, 2015, 89 min. 
Режија / Director:  Luc Jacquet 
Сценарио / Screenplay: Luc Jacquet (scenario) 
Улоге / Starring:  Claude Lorius, Michel Papineschi, Jacques-Yves Cousteau 
 
Bergen International Film Festival 2015 - University of Bergen's Gulluglen Award Luc Jacquet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Француски еко-документарац „Лед и небо“ ново је остварење оскаровца Лука Жакеа, који је режирао чувени филм „Марш пингвина“. 
Филм прати истраживача Клода Лориуса који је још 1957. године као младић ишао на Антартик, а 1965. први упозорио на последице 
глобалног загревања. „Лед и небо“ је епска прича у којој се сусрећу авантура и наука. Филм је прошле године свечано затворио 
филмски фестивал у Кану. 
 
Ice and the Sky is a 2015 French documentary film directed by Luc Jacquet about the work of Claude Lorius, who began studying Antarctic ice 
in 1957, and, in 1965, was the first scientist to be concerned about global warming. 
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Кућна нега 
Domácí péče / Czech Republic / Slovakia, 2015, 92 мин. 
Режија / Director:  Slávek Horák 
Улоге / Starring:  Alena Mihulová, Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová 
 
Czech Lions 2016 - Best Actress Alena Mihulová  
Karlovy Vary International Film Festival 2015 - Best Actress Alena Mihulová; Mannheim-Heidelberg 
International Filmfestival 2015 - Recommendations of Cinema Owners International Competition Slávek 
Horák; Palm Springs International Film Festival 2016 - Directors to Watch Slávek Horák; FIPRESCI Prize; 
Best Actress Alena Mihulová; Phoenix Film Festival 2016 - Copper Wing Award Best Picture - World 
Cinema Slávek Horák (director) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урађен у маниру најбољег црно-хуморног чешког филма о конфликту са моралношћу, испричан веселим стилом чешке сеоске 
комедије, филм „Кућна нега“ на ангажован начин обрађује најважније животне теме. Радња филма прати Власту, неговатељицу, која  
је навикла да целог живота помаже  другима. Међутим, мора да се суочи са чињеницом да долази време да се замене улоге у њеном 
животу и да ће помоћ коју је она до тада пружала другима, сада њој бити потребна. 
 
Everyone knows about the finality of human existence but the realization of life's actual limits comes to each of us individually and often 
unexpectedly. Dedicated home care nurse Vlasta lives for her husband Lada, her daughter and her patients. But then one day things change 
and Vlasta is forced to reach outside of her comfort zone. Drama and gentle humor intertwine as Vlasta realizes that she might need some 
care too. 
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Света љубав 
Saint Amour, France / Belgium, 2016, 101 min. 
Режија / Director: Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Улоге / Starring:  Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste, Céline Sallette, Gustave Kervern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сваке године, Бруно, обесхрабрени узгајивач стоке, посећује сајам агрикултуре у Паризу. Ове 

године његов отац Жан му се придружује, јер жели да коначно победе на такмичењу са њиховим биком Набукодоносором и убеди 
Бруна да преузме породични посао на фарми. Али... он не зна да Бруно сваке године никад оде на сајам, већ покушава да заврши 
руту винског пута по земљи, што никада није успео. Жан схвата колико је то битно његовом сину и предлаже да заједно заврше руту и 
у пратњи Мајка, младог и чудног таксисте, почињу своју авантуру по винским пределима Француске.  Не само да откривају различите 
винске руте, већ проналазе и пут који их води назад до љубави. 
 
Bruno is an ugly, middle-aged, unmarried farmer who lives for the one week a year when he comes up to Paris with his elderly, portly 
widower dad Jean to participate in an indoor agricultural trade fair. Their bull is competing for a prize, and is in dignified melancholy contrast 
to its owners’ ruined masculinity. Bruno also indulges with his mate in a grotesque “national wine tour” of the various stalls associated with 
France’s wine-growing regions, which are rashly offering free “tasting” glasses to accredited delegates – and he also attempts to flirt, 
tragically, with the young women present. Of course, Bruno becomes appallingly and belligerently drunk; his pathetic loneliness and self-hate 
bubbles to the surface and to cheer the poor guy up, Jean offers to take him on a real wine tour of France, beginning with a lunchtime bottle 
of a wine called Saint Amour. It is to be a much-needed father-son bonding expedition which will need the services of a driver. They engage a 
local Parisian cabbie, Mike, a handsome young guy whose tales of sexual success somehow create a toxic gloom infecting all three. 
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Swagger  
Swagger, France, 2016, 84 min. 
Режија / Director: Olivije Babine 
Улоге / Starring:  Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou Fofana  
 
Покровитељ пројекције: Institut français, Serbie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Swagger“ нас води у главе једанаесторо деце и адолесцената атипичних карактера, који одрастају у најзапуштенијим предграђима 
Француске. Филм приказује свет виђен њиховим очима, њихова забавна и неочекивана размишљања. Обиљем сусрета и измешаних 
жанрова, од музичке комедије до научне фантастике, „Swagger“ оваплоћује дечје ставове и фантазије, које им нико не може одузети. 
 
A teen-movie documentary, „Swagger“ carries us in the midst of the astonishing minds of eleven teenagers growing up in one of the most 
underprivileged neighborhood in France. Despite their life difficulties, Aulnay's and Sevran's kids have dreams and ambitions. And no one will 
take that from them! 
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 Zonda: Folclore Argentino  
ZONDA: FOLCLORE ARGENTINO, Argentina / France / Spain,  85' 
 
Режија / Director:  Carlos Saura 
Сценарио / Screenplay: Carlos Saura 
Улоге / Starring:  Pedro Aznar, Juan Falú, Marian Farías Gómez, Gabo Ferro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Поново истражујући дубоку магију популарне музике, култни шпански редитељ Карлос Саура понире у аргентински фолклор, нудећи 
фасцинантан поглед на прошлост, садашњост и будућност жанра. Саурин сусрет са неким од најбољих уметника и група из Аргентине, 
као и богат репертоар овога жанра омогућиће нам посебан угао посматрања уметности, стварајући културно-историјски документ за 
будућа времена коме Саура додаје магнетизам и оригиналност. 
 
Exploring once again the deep magic of popular music, Carlos Saura delves into the Argentine folklore to offer a fascinating tour of the past, 
present and future of the genre. Saura’s meeting with some of the best artists and groups from Argentina, and the rich repertoire of the 
genre, allows us to take a glimpse of a very particular vision of an art, creating a document in culture and history for the future times, searing 
with scenic magnetism and originality. 
 

EURO-IN FILM                 MAIN STREAM 



Последњи вук  
Wolf Totem, China / France, 121' Режија / Director:  Jean-Jacques Annaud 
Сценарио / Screenplay: Jiang Rong, Alain Godard, Jean-Jacques Annaud, Lu Wei, John Collee 
Улоге / Starring:  Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng 
 
2015 Berlin Film Festival - European Film Market, Taipei, Zurich, Durban, Mont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раскошна и дирљива епска авантура Последњи вук враћа нас кроз чудесне пејзаже, од којих застаје дах, у време културне револуције 
кинеске провинције Унутрашња Монголија. Седамдесетих година 20. века, млади интелектуалац из Пекинга, Чен Џен, одлази у 
удаљене монголске степе да живи са номадима. Тамо открива њихову древну синергију, животиња које они чувају и дивљих вукова 
који лутају непрегледним равницама. Заведен сложеном духовном везом између ових природних супарника, Чен присваја младунче 
вука кога спасава од сигурне смрти. Међутим, кад одјек промена у Кини стигне из градова у степе, уносећи  модерног доба, крхка 
равнотежа између људи и вукова бива нарушена. Традиционални начин живота пастира и монголски пашњаци, као и пријатељство 
младића и вука, у опасности су да заувек буду уништени...  
 
Opulent and touching epic adventure Wolf Totem brings us back, through majestic sceneries which take your breath away, to the time of the 
Cultural revolution in Chinese province of Inner Mongolia. During the 1970s, a young intellectual from Beijing, Chen Zhen, travels to the 
remote Mongolian grasslands to live with the nomads. There, he discovers their ancient synergy of animals that they herd and wild wolves 
which wonder the endless plains. Seduced by the complex spiritual connection between these natural enemies, Chen adopts a wolf cub, 
saving it from near certain death. However, when echo of the changes in the Peoples Republic of China reaches the grasslands from cities, 
bringing the spirit of the modern era, it disturbs the fragile balance between men and wolves. Traditional way of life of the shepherds and 
Mongolian grasslands, as well as the friendship between the young man and the wolf, are in danger of being destroyed forever... 
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Мандарина  
Tangerine, USA, 88'   Режија / Director:  Sean Baker  

Сценарио / Screenplay: Sean Baker, Chris Bergoch 
Улоге / Starring:  Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian, Mickey O'Hagan 
 
2015 Sundance Film Festival, BFI London Film Festival, Auckland,... 
2015 Dauville - Jury Prize, Cork- Grand Prix International for Best Film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Божићно је вече у Холивуду, а Син-Ди се враћа на улицу. Након што начује да је њен момак и макро био неверан док је она била 
двадесет осам дана у затвору, проститутка и њена најбоља пријатељица Александра (дебитанткиња Маја Тејлор) крећу са задатком 
да открију од кога су кренуле ове скандалозне гласине. Њихова бучна одисеја води их кроз разне субкултуре Лос Анђелеса, 
укључујући и породицу Јермена која се и сама суочава са последицама неверства. „Мандарина“ доноси експлозију енергије и стила. 
Ултра модерна бајка испричана на улицама Лос Анђелеса превазилази очекивања на сваком кораку. 
 
It's Christmas Eve in Tinseltown and Sin-Dee is back on the block. Upon hearing that her pimp boyfriend hasn't been faithful during the 28 
days she was locked up, the sex worker and her best friend, Alexandra, embark on a mission to get to the bottom of the scandalous rumor. 
Their rip-roaring odyssey leads them through various subcultures of Los Angeles, including an Armenian family dealing with their own 
repercussions of infidelity. Tangerine follows suit, bursting off the screen with energy and style. A decidedly modern Christmas tale told on 
the streets of L.A., Tangerine defies expectation at every turn. 
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Младост  
Youth, Italy / Fr / Switzerl   / UK, 2015, 118'             
Режија / Director:  Paolo Sorentino 
Сценарио / Screenplay: Paolo Sorrentino 
Улоге / Starring:  Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, Rachel Weisz, Paul Dano 
 
Festivali: 2015 Cannes Film Festival, Karlowy Vary Internation 
Nagrade / Awards:  2015  Karlowy Vary International Film Festival - Winner Audience Award, European 
Film - Winner Best Film, Best Director (Paolo Sorrentino), Best Actor (Michael Caine), Hollywood Film - 
Winner Best Supporting Actress (Jane Fonda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фред и Мик, два стара пријатеља на прагу осамдесетих година, уживају у одмору у лепом хотелу у подножју Алпа. Фред, композитор 
и диригент у пензији, не намерава да се врати својој музичкој каријери, коју је одавно напустио, док Мик, редитељ, још увек ради и 
жури да заврши сценарио за свој најновији филм. Оба пријатеља знају да су им дани одбројани и одлучују да се заједнички суоче са 
судбином. Али, за разлику од њих, изгледа да нико други не мари због протока времена... 
 
Fred and Mick, two old friends approaching their eighties, are enjoying a vacation in a lovely hotel in the foothills of the Alps. Fred, a retired 
composer and conductor, has no intention of returning to his music career which he dropped a long time ago, while Mick, a director, is still 
working, hurrying to finish the screenplay of his latest film. Both friends know that their days are numbered and decide to face their future 
together. But unlike them, no one else seems worried about the passing of time… 
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Моја велика ноћ 
Mi Gran Noche, Spain, 2015, 100' 
Режија / Director:  Alex de la Iglesia 
Сценарио / Screenplay: Jorge Guerricaechevarría, Álex de la Iglesia 
Улоге / Starring:  Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Hugo Silva 
Festivali: 2015 Toronto International Film Festival 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ова урнебесна  и откачена комедија открива свет иза камере, којим владају уображене звезде и 
несносни продуценти, као и то да хлеб статиста има седам кора. Хосе учествује на снимању 
новогодишњег шоу-програма. Усред августа! Са групом статиста провешће недељу дана затворен у 

студију, где ће, окупан у зноју, прослављати лажни дочек 2016. По стотину пута изнова, све док надобудни режисер не буде 
задовољен њиховим аплаузима. Ни звезде шоуа нису одушевљене. Вечити ривали, певачи Алфонсо и Адан, саботирају један другог 
зарад најгледанијег наступа. Водитељи се, такође, не подносе и утркују се како би стекли поверење продуцента, који очајнички 
покушава да спречи затварање телевизије. И док се смеју и аплаудирају бесмисленим наступима, статисти шизе од муке, а наш јунак 
Хосе се заљубљује у колегиницу Палому... Може ли добар човек да преживи ову „шљокичаву" фарсу која одсликава прави живот? 
 
This hilarious comedy discovers a world behind the camera, ruled by vain stars and obnoxious producers. Hose takes part in the shooting of 
the New Year TV program. In the middle of august! He will spend a week shut up in a studio with a bunch of extras where, drenched in sweat, 
he’ll celebrate a fake new 2016. Over and over, for hundreds of times, until the director is satisfied with their applauses. The stars of the show 
aren’t thrilled either. The old rivals, Alfonso and Adan, give their best to sabotage each other; hosts also detest each other and have made a 
contest of sucking up to the producer who is, in turn, desperately trying to prevent the closing down of the station. So, while laughing and 
applauding to the meaningless performances, extras are losing their minds, while our hero, Hose, falls in love with a colleague, Paloma… Can a 
good man survive this glittery farce which mirrors the real life? 
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Дипан 
Dheepan, France / Belgium, 2015, 109' 
Режија / Director:  Jacques Audiard 
Сценарио / Screenplay: Jacques Audiard, Thomas Bidegain, Noé Debré 
Улоге / Starring: Jesuthasan Antonythasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby 
 
Награде / Awards:   2015 Cannes – Grand Prix Palme d’ Or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филм почиње у Шри Ланки крајем грађанског рата када тамилски ратник пали тела својих мртвих сабораца. Оружје је утихнуло, 
породица му је страдала и он тражи излаз. Он и Јалини су странци у избегличком логору, али се спајају глумећи породицу са маленом 
Илајал. Све то постаје довољно да би се преварили хуманитарни радници преко којих стижу у Француску. По доласку на обод Париза, 
они морају да употребе исте вештине да би се кретали по свом озлоглашеном стамбеном комплексу. Обезбеђивање њихове позиције 
у Француској значи направити од лажне породице стварну, али насиље у прошлости и садашње претње представљају растући 
притисак који може експлодирати. 
 
The film begins in Sri Lanka at the end of the civil war as a Tamil soldier, burns the bodies of his fallen comrades. The guns are silenced, his 
family has been killed, and he seeks a way out. He and Yalini are strangers in a refugee camp, but they cobble together a fake family with 
young Illayaal. It's enough to fool the aid workers and get them to France. Once in the outskirts of Paris, they must use those same skills to 
navigate their crime-ridden housing complex. Securing their position in France means making their false family real, but past violence and 
present threats combine to exert a rising pressure that is bound to explode. 
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Вулкан 
Ixcanul, Guatemala / France, 93' 
 
Режија / Director:  Jayro Bustamante 
Сценарио / Screenplay: Jayro Bustamante 
Улоге / Starring: María Mercedes Coroy, María Telón, Manuel Antún 
Nagrade / Awards: 2015 Berlin - Silver Bear Alfred Bauer Prize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Марија, седамнаестогодишња припадница племена Маја, живи са родитељима на плантажи кафе у подножју активног вулкана. 
Уговорен јој је брак са надзорником фарме. Међутим, Марија жуди да открије свет са друге стране планине, место које не може чак 
ни да замисли. Зато заводи берача кафе који жели да побегне у САД. Када је он напусти, Марија изнова открива свој свет и културу. 
 
María, a 17-year-old Kaqchikel Maya, lives with her parents on a coffee plantation at the foot of an active volcano. She is set to be married to 
the farm's foreman. But María longs to discover the world on the other side of the mountain, a place she cannot even imagine. And so she 
seduces a coffee-harvester who wants to escape to the USA. When this man leaves her behind, María discovers her own world and culture 
anew. 
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Распрскавање 

A Bigger Splash, Italy / France, 2015, 120 min. 
Режија / Director:  Luca Guadagnino 
Сценарио / Screenplay: David Kajganich, Alain Page 
Улоге / Starring: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Ralph Fiennes 
 
Festivali: 2015 Venice, London, Busan, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јединствена, провокативна и напетошћу набијена психолошка драма. Рок легенда Меријен Лејн се опоравља на вулканском острву 
Пантелерија у Италији са својим партнером Полом када Хери, иконокластични музички продуцент и њен некадашњи љубавник, стиже 
изненада са својом кћерком Пенелопи и нарушава им одмор, доносећи са собом експлозију носталгије од које се не може побећи.  
„A Bigger Splash“ је сензуалан портрет жудње, љубоморе и rock’n’rolla, окупан медитеранским сунцем. 
 
Unique, provocative and tension-filled psychological drama. Rock legend Marianne Lane is recuperating on the volcanic island of Pantelleria 
with her partner Paul when iconoclast record producer and old flame Harry arrives with his daughter Penelope and interrupts their holiday, 
bringing with him an A-bomb blast of nostalgia from which there can be no rescue. A Bigger Splash is a sensuous portrait of desire, jealousy 
and rock and roll, under the Mediterranean sun. 
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Батаљон  
Батальонъ, Русија, 2015, 120 мин. 
  
Режија / Director:  Дмитрий Месхиев 
Улоге / Starring: Мария Аронова, Мария Кожевникова, Ирина Рахманова. Марат Башаров,  Янина 
Малинчик, Евгений Дятлов, Алёна Кучкова, Валерия Шкирандо, Николай Аузин, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Русија, 1917. године, Први светски рат. Прича о првом женском "батаљону смрти", под командом Марије Бочкарове, одликоване 
орденом Светог Георгија. Овај батаљон био је састављен од жена, у Санкт Петербургу, по налогу прелазне владе. Главни његов 
задатаке био је да подигне морал војске и људи, на срамоту војника који одбијају да се боре... 
Потресна руска историјска ратна драма о судбини једне женске војне јединице, која је протеклих година вишеструко награђивана на 
филмским фестивалима широм света.  
Први филм о Првом светском рату који је снимљен у Русији.   
 
February 1917 revolution has affected mode of life in Russia and changed the course of Great War. Monarch has abdicated. In trenches, were 
the confrontation with Germans lasts for several years, Bolsheviks are very active with their propaganda. They call for making peace with 
enemy. Russian officers can actually do nothing without approval of so-called Soldiers Committees. The army is just near the stage of 
complete degradation. By order of Russian Provisional Government, attempting to strengthen the spirit, the female Death Battalion is 
established. In charge of the Battalion - Cavalier of St. George Maria Bochkareva. Death Battalion give the lead of courage, fortitude and 
composure, stiffen the spirit of soldiers and prove, that each of the female hero is worthy of the Warrior Title. 
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Субура 
Suburra, Italy / France, 2015, 130 min. 
Режија / Director:  Stefano Sollima 
Улоге / Starring: Pierfrancesco Favino, Greta Scarano, Jean-Hugues Anglade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Италијански „неоноар“ филм по новели Карла Бонинија и Ђанкарла де Каталда, о корупцији у политици и гангстерском рату у Риму у 
тренутку највеће духовне кризе. Мафијаш познат по надимку Самурај жели да градић у околини Рима претвори у Атлантик Сити. 
Успева да на своју страну привуче корумпираног политичара и моћног кардинала, који га штите. Локални мафијаши су се, наизглед, 
сложили да на томе раде заједно. Али... мир не траје дуго, што може да му уништи велики сан. 
 
A gangster known as "Samurai" wants to turn the waterfront of Rome into a new Las Vegas. All the local mob bosses have agreed to work for 
this common goal. But peace is not to last long. 
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Дом госпођице Перегрин за чудновату децу - 3D 
Miss Peregrine's Home For Peculiars Children, USA / GB, 2016, 128 min.  
 
Режија / Director:  Tim Burton  
Сценарио / Screenplay: Jane Goldman 
Улоге / Starring: Ella Purnell, Eva Green, Asa Butterfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Прича прати шеснаестогодишњег Џејкоба чији живот тече потпуно мирно све до страшне смрти његовог деде, која се догодила под 
сумњивим околностима. Џејкобу до руку доспева тајанствено писмо које га одводи на велшко острво и до дома госпођице Перегрин 
за чудновату децу. 
Филм је рађен према истоименом роману Рансома Ригса из 2012. године, у коме се проза преплиће и допуњује фотографијама. 
Серијал књига „Дом госпођице Перегрин за чудновату децу“ за српско тржиште објављује новосадска издавачка кућа „Орфелин“. 
 
When Jacob discovers clues to a mystery that stretches across time, he finds Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. But the danger 
deepens after he gets to know the residents and learns about their special powers. 
 
 

EURO-IN FILM 2016                      MAIN STREAM 



Бескрајна поезија  
Endless Poetry / Poesía sin fin, France / Chile / Japan, 2016, 128 min. 
 
Режија / Director: Alehandro Jodorovski 
Сценарио / Sreenwriter: Director: Alejandro Jodorowsky 
Улоге / Starring: Adan Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Leandro Taub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроз аутобиографски објектив култног филмског аутора Јодоровског, "Бескрајна поезија" нас води у узбудљиве 40-те и 50-те године у 
Сантјаго, када млади Алехандрито против воље своје породице одлучује да постане песник. Уведен у круг уметничке и интелектуалне 
авангарде тог времена, он упознаје Енрике Лин, Стелу Диаз, Никанор Пару и многе друге младе писце који ће постати господари 
Латинске Америке у савременој литератури. Потпуно преплављени светом песничког експериментисања, одважују се да живе 
сензуално, аутентично, слободно, лудо. 
 
Through Alejandro Jodorowsky's autobiographical lens, Endless Poetry narrates the years of the Chilean artist's youth during which he 
liberated himself from all of his former limitations, from his family, and was introduced into the foremost bohemian artistic circle of 1940s 
Chile where he met Enrique Lihn, Stella Díaz Varín, Nicanor Parra... at the time promising young but unknown artists who would later become 
the titans of twentieth-century  Hispanic literature. He grew inspired by the beauty of existence alongside these beings, exploring life 
together, authentically and freely. A tribute to Chile's artistic heritage, Endless Poetry is also an ode to the quest for beauty and inner truth, as 
a universal force capable of changing one's life forever, written by a man who has dedicated his life and career to creating spiritual and artistic 
awareness across the globe. 
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Чујте и почујте:  
Mаштање о новом конектованом свету  
Lo and Behold: Reveries of the Connected World, Germany, 2016, 98 min. 
 
Режија / Director: Werner Herzog 
 
Документарни / Documentary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Какав је и колики егзистенцијлни утицај робитике, Интернета ствари (Internet of Things) и вештачке интелигенције на живот човека? 
Друштво данас зависи од интернета у скоро сваком погледу, али ретко када заиста застанемо да преиспитамо његову бесконачност,  
свемогућност и незаустављиву омниприсутност. Истраживање нашег убрзаног online живота у којем смо сви повезани, Херцог 
документује причама различитих чудних и забавних појединаца – од интернет пионира до жртава радијације wi-fi уређаја, чије 
анегдоте и искуства приказују комплексну слику нашег врлог новог света. Херцог описује интернет као једну од највећих револуција 
коју тренутно проживљавамо, али ипак свој ентузијазам приземљује узнемирујућим причама сајбер булинга и зависности од 
интернета. Уз детаљно приказане анализе садашњег стања интернета и world wide web корисника, постављају се смислена питања о 
његовој будућности. Између осталог, и да ли ће нам ускоро – уколико већ није – он донети више штете него користи? 
 
Werner Herzog's exploration of the Internet and the connected world. 
 

EURO-IN FILM                 MAIN STREAM 



Најсрећнији дан у животу Олија Макија  
The happiest day in a life of Oli Maki / Hymyilevä mies, Finland / Garmany / Sweden, 2016, 92 min. 
 
Режија / Director:  Juho Kuosmanen 
Сценарио / Sreenwriters: Juho Kuosmanen, Mikko Myllylahti 
Улоге / Starring: Oona Airola, Jarkko Lahti, Eero Milonoff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добитник главне награде селекције Un Certain Regard у Кану, неодољиво шармантан првенац Јуха Квосманена је духовита драма 
инспирисана обрачуном између финског боксера Олија Маке и америчког шампиона Дејвија Мура. Оли је момак са села и све је 
спремно за његову победу, све што треба да уради је да изгуби на тежини и усресреди се на меч. Међутим, Оли се заљубљује... 
 
The true story of Olli Mäki, the famous Finnish boxer who had a shot at the 1962 World Featherweight title. 
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Ефекат воде  
Together Project / The Aquatic Effect / L'effet aquatique, France, 2016, 83 min. 
 
Режија / Directors: Sólveig Anspach, Jean-Luc Gaget 
Сценарио / Sreenplay: Sólveig Anspach,  Jean-Luc Gaget  
Улоге / Starring: Samir Guesmi, Florence Loiret Caille, Didda Jónsdóttir 
 
Cannes Film Festival 2016 - SACD Prize Directors' Fortnight Sólveig Anspach  & Jean-Luc Gaget 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Romantična drama slavne savremene umetnice Solvejg Anzbah obojena karakterističnim francuskim humorom prati Samira koji se zaljubljuje 
u Agatu, instruktoku plivanja. Iako je savršeni plivač, pravi se da ne zna da pliva kako bi je zaveo. Međutim, njegov romantični plan je potrajao 
samo tri časa plivanja - učiteljica ne podnosi laž! Agata putuje na kongres instruktora plivanja, a zaljubljenom Samiru ne preostaje ništa drugo 
nego da je prati… 
 
Samir, a forty-odd crane operator in the Paris region, falls in love at first sight with Agathe, a young woman while she gets rid of a jerk trying 
to pick her up. Learning that she is a swimming instructor at the the Maurice Thorez swimming pool, he decides to approach her under the 
pretense of taking swimming lessons under her guidance. His first steps are successful and they are on the verge of giving themselves to each 
other when an incident happens, revealing that not only is he a good swimmer but an expert diver as well. His deception is then exposed and 
as Agathe hates lies and liars, reconquering her will not be a pleasure cruise. 
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Тихи залив 
Slack bay / Ma Loutey, France, 2016, 122 min. 

 
Режија / Director: Bruno Dumont 
Сценарио / Screenplay: Bruno Dumont 
Улоге / Starring: Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Jean Luc Vincent, Brandon 
Lavieville 
 
Cannes Film Festival 2016: Cannes Soundtrack Award Best Synchronised Music Bruno Dumont; 
Nominated Palme d'Or Bruno Dumont  
Seville European Film Festival 2016: Best Actress Raph, Golden Giraldillo Best Film Bruno Dumont 
 
 
 
 
 
 
 
Лета 1910. неколико туриста нестаје током одмора на предивним плажама Ламанша. Озлоглашени инспектори Машин и Малфој 
откривају да је епицентар ових мистериозних нестанака Тихи залив, јединствени предео где се река Слек улива у море само када је 
плима висока. 
 
Summer 1910. Several tourists have vanished while relaxing on the beautiful beaches of the Channel Coast. Infamous inspectors Machin and 
Malfoy soon gather that the epicenter of these mysterious disappearances must be Slack Bay, a unique site where the Slack river and the sea 
join only at high tide. There lives a small community of fishermen and other oyster farmers. Among them evolves a curious family, the Bréfort, 
renowned ferrymen of the Slack Bay, lead by the father nick-named "The Eternal", who rules as best as he can on his prankster bunch of sons, 
especially the impetuous Ma Loute, aged 18. Towering high above the bay stands the Van Peteghems' mansion. Every summer, this bourgeois 
family - all degenerate and decadent from inbreeding - stagnates in the villa, not without mingling during their leisure hours of walking, sailing 
or bathing, with the ordinary local people, Ma Loute and the other Bréforts. Over the course of five days, as starts a peculiar love story 
between Ma Loute and the young and mischievous Billie Van Peteghem, confusion and mystification will descend on both families, shaking 
their convictions, foundations and way of life. 
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Оличење зла 
Incarnate, USA, 2016, 91 min.  
Режија / Director: Brad Peyton 
Сценарио / Screenplay: Ronnie Christensen 
Улоге / Starring: Carice van Houten, Aaron Eckhart, David Mazouz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Научник покушава да докаже да је запоседнутост у ствари болест. Нови случај, у који се упушта, представља му дечака, који је под 
утицајем много јаче силе од његових претходних клијената. Док покушава да уђе у подсвест дечака, не би ли га спасао од зле силе, 
бори се истовремено и са демонима из своје прошлости 
 
A scientist with the ability to enter the subconscious minds of the possessed must save a young boy from the grips of a demon with powers 
never seen before, while facing the horrors of his past. 
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Госпођица Слоун 
Miss Sloane, USA / France, 2016, 132 min. 
 
Режија / Director: John Madden 
Сценарио / Screenplay: Jonathan Perera 
Улоге / Starring: Jessica Chastain, John Lithgow, Gugu Mbatha-Raw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прича о бриљантној и немилосрдној лобисткињи која је чувена по свом непорецивом таленту и жељи да победи по сваку цену, чак и  
када  је то ризично за њену каријеру. 
 
A story of a brilliant and ruthless lobbyist who is notorious for her unparalleled talent and her desire to win at all costs, even when it puts her 
own career at risk. 
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24 недеље 
24 weeks / 24 Wochen, Germany, 2016, 103 min. 
 
Режија / Director: Anne Zohra Berrached 
Сценарио / Screenplay: Carl Gerber, Anne Zohra Berrached  
Улоге / Starring: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
"24 недеље" Ане Зора Берахед имао је премијеру на овогодишњем Берлиналу. Филм говори о трудној жени која сазнаје да ће дете 
које носи највероватније имати Даунов синдром, па је принуђена да донесе одлуку о даљем току трудноће. 
 
Centered on the dilemma faced by a woman who is already six months pregnant when she learns that her unborn child will have Down's 
syndrome as well as a serious heart defect. Should she be able to choose the option of a late-term abortion? How can she and her husband 
know whether the unborn child could have a life worth living or would only suffer? In the end, the expectant mother realizes that only she can 
make this decision. 
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Она је жива 
She Is Live, Serbia, 2016, 88 min. 
Режија / Director: Страхиња Млађеновић 
Сценарио / Screenplay: Страхиња Млађеновић 
Улоге / Starring: Сузана Вуковић, Миња Пековић, Золтан Плетл, Павле Мазалица, Нина Рукавина, 
Кристина Јевтовић, Милош Лазић, Душан Вукашиновић  
 
 
 
 
На једном крају унутрашнег дворишта живи самохрана Мајка (45) коју је муж оставио саму са двоје деце. На другом крају живи 
Жена(30) са Мужем (50), пензионисаним геологом који је доживео тежак шлог након чега је константно на ивици живота и смрти. Ове 
две жене покушавају на различите начине да се изборе са својом усамљеношћу. Мајка очајнички покушава да нађе другог мушкарца 
и постаје зависна од латиноамеричких сапуница, а Жена покушава да убије сваку чулност која је остала у њој и умре заједно са 
мужем. Мајчино понашање према деци постаје патолошко - она жели да Дечак (8) замени свог оца и мрзи његову Сестру (23) и њену 
бебу, јер је и њих отац такође напустио. Муж, свестан чињенице да је читав живот посветио истраживању унутрашњости пећина и 
тиме запоставио Жену, покушава да је убеди да настави са животом без њега и да јој каже колико му је жао. Али прекасно је - болест 
му је скоро потпуно одузела моћ говора. Млади људи око њих (патронажна сестра која се брине о Мужу и студенти који живе у  истом 
дворишту) пуни су чулности и живота. За Жену они су препрека, а за Мајку прилика, водећи до једине истине - да ерос превазилази 
смрт. 
 
At the one side of the inner yard lives a Mother (45), who is left alone by her husband, with a little Boy (8) and his Sister (23). At the other side 
lives a Wife (30) with her Husband (50), a geologist in pension, who has suffered a heavy stroke and now lives at the edge between life and 
death. These two women are trying to find ways to deal with their loneliness. The Mother is desperately trying to find a man, and she 
becomes addicted of latinoamerican sope operas. On the other hand, the Wife is trying to die along with her husband, and she's trying to kill 
every bit of sensuality left in her. Mother's behavior towards her children becomes patologic - she wants her eight year old son to become a 
replacement for her gone husband, and she hates his sister's baby, because the father left them too. The Husband, aware that he has devoted 
his whole life to exploring the caves and neglected his Wife, is trying to persuade her to continue with life without him, and to tell her how 
sorry he is. But it is too late - the illness has almost completely taken his power of speech from him. Young people around them (nurse that 
takes care of the Husband and two students who live in the same inner yard) are full of sensuality and life. For the Wife they are the obstacle, 
for the Mother they are the opportunity, leading to one and only conclusion - eros overcomes death. 
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Сирене и крикови 
Sirens and Screams, Croatia, 2015, 78 min. 
Режија / Director: Ivan Peric 
Сценарио / Screenplay: Ivan Perić 
 
Улоге / Starring: Tino Bandini, Josip Rogošić, Ivana Župa, Petar Buljević, Marko Kapitanović, Borut Novak, 
Mario Vidić, Rade Tanjga, Stipe Tadin Biočić, Ana Arapović, Katarina Botica.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Град пропада због опште кризе и криминала. Већина преосталих становника припада сиромашним слојевима и преживљава бавећи 
се криминалом. Након што се догодило убиство једног од ретких преосталих богатих грађана, више ликова настоји да пронађе његов 
леш.  Док већина учествује у потрази и на све начине настоји да преживи, један од њих има друкчије планове, али против своје воље 
и он бива уплетен у потрагу..  Филм је снимљен у једном кадру од 78 минута!!! 
 
 This film is shot in a continuous 78-minute take. The story takes place in a city ravaged by crisis, poverty and crime. The people who remained 
belong mostly to the low class, and they're struggling to survive through various criminal activities. One of the last prosperous citizens was 
murdered, and we're following a large cast of characters in their quest to find his corpse. One of the characters has different plans, but he 
gets involved in the quest against his will. 
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Спас-камен 
Спас-Камень, Руссиа, 104 мин. 
Режија / Director: Валентина Гуркаленко 
Докуменгтарни / Documentary 
 
Награде / Awards : Best film, National Competition, Message to Man : International Short, Documentary 
and Animated Film Festival, St Petersburg (Russia), 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филм који потврђује изреку да је: ''Разлика  између могућег и немогућег у томе, што је за немогуће потребно мало више љубави и 
вере''. Први део, «Приче о Александру Николајевичу Пљигину» прати историју обнављања обитељи и осветљава преплитање судбине 
манастира са судбином А. Н. Плигина и његове породице. Други део «Острво наде», је посвећен Надежди Александровној Пљигин, 
која је наставила неимарско дело свог супруга. 
 
Spas-Kamen. Stories About Alexander Nikolaevich Pligin. Fate of Kamenny island on Kubenskoye lake and that of Vologda resident Alexander 
Pligin, a gifted engineer, master of sport in jumping and a father of three, became inseparable at one point. Even death could not break them. 
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Југа 
Yuga, Serbia, 2005, 74 min. 
Режија / Director: Ивица Иван Рамовић 
Сценарио / Screenplay: Ивица Иван Рамовић 
 
 
Доку-драма / Docu-drama 
 
Улоге / Starring: Југослав Кујунџић, Огњен Амиџић, Маја Босиоковић, Вивијан Хумљан, Вера Кујунџић, Даница Максимовић, Марина 
Влаисављевић, Мирјана Младеновић, Златко Младеновић, Немања Чобрајац, Ивица Иван Рамовић, Драгиша Марковић Траволта, 
Заре Чабраја, Дејан Зечевић, ... 
 
 
 
Филм је доку-драма, портрет бившег популарног фудбалера, глумца, плесача и порно звезде – Југослава Кујунџића Југе. Југа је један 
од људи који је скоро умро  на крају Титове Југославије. Док се земља чије је име поносно носио распадала, распадао се и он. Није 
издржао, предао се алкохолу, а касније је послат на клинику за лечење од алкохолизма. Одатле је изашао као излечени алкохоличар 
и покушао је да успостави нормалан живот. Као доказ излечења и ради поуке за друге, дошао је на идеју да свој живот и странпутице 
постави у позоришни комад, што је и урадио. Основао је алтернативни театар, који га је мотивисао сасвим довољно да крене даље. 
Покренуо је школу глуме, хипер-реалистичко позориште у којем је чак и сам пимплао и изводио бравуре са лоптом, радио емиисије и 
друго што му је помогло да преживи тешки транзициони период. Као својевремено велика звезда, надао се, да ако би он успео да 
нађе инспирацију, креативно преобрази себе и створи нешто потпуно ново, његовим путем излечења би могли да крену и други који 
су се сусрели са истим великим проблемом. 
 
This movie is the portrait of a former football player, actor, popular dancer and porn star - Yugoslav Kujundzic. Yuga is one of many people 
who were almost killed in Tito's Yugoslavia. While the country was falling apart, he went to a clinic that treated alcoholics. He managed to get 
out of there as a cured alcoholic and tried to lead a normal life. Then he came across the idea of turning his life into a theatre play, and he 
managed doing that. He established an alternative theatre, that motivated him quite enough to move on with his life. Currently, he runs an 
acting school and hyper-realistic theatre, he has his own radio show and a counter at the market, which helps him survive in this transition 
period. If Yuga managed to find the inspiration to move on and create something completely new, then anyone who possesses any aspiration 
for creation can do the same. 
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УХВАТИ СА МНОМ ОВАЈ ДАН / УХВАТИ ФИЛМ       
SEIZE THIS DAY WITH ME / SEIZE FILM  

 
 
Филмски фестивал „Ухвати са мном овај дан! / Ухвати филм“ има за циљ да 
кроз филмску уметност и пратећи програм мења перспективу погледа на 
инвалидност у Србији и региону.  У оквиру филмског програма 14. Филмског 
фестивала „Ухвати са мном овај дан! / Ухвати филм“, који је одржан од 19-
25.09.1016. у Културном центру Новог Сада  приказано је 35 филмова из 21 
земље, који су ушли у најужи избор од скоро 600 пристиглих филмова из 
преко 50 земаља света.  Организатор Фестивала је КАО Парнас из Новог Сада. 
 
Film festival "Seize this day with me! /Seize film" aims to changes the perspective view on disability in Serbia and the region through the film 
art. The 14th Film festival "Seize this day with me! /Seize the film", which was held in the September at the Cultural Center of Novi Sad has 
shown 35 films from 21 countries who were shortlisted from almost 600 submitted films from over 50 countries worldwide. Organizer of the 
Festival is CAO Parnassus from Novi Sad. 

 
 
 
 
 

Завеслаји 
Pulling, Serbia, 2016, 15’ 
Режија / Director: Владимир Перовић 
Живот, ометен, разгори неку нову снагу. Ту, већу моћ пронађемо у себи.  И у циљу. Прича о момку 
који је јачи. Лепота и пуноћа живота, изнад свега. 

Life, disabled, empowers a new strength. That bigger strength is what we find in ourselves. In the goal. This is a story about a boy who is 
stronger. A story about the beauty and fulness of life above everything. 
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Кармен 
Carmen, USA/Italy, 2016, 7’ 
Режија / Director: Giuseppe Cardaci 
Испред мале сале за пробе група глумица пуних наде чекају на аудицију за тражену главну улогу 
Кармен у истоименој познатој опери. Једна од њих, Кармен Фраскита, ће се управо суочити са 
највећим изазовом у свом животу а судије ће видети наступ какав никад нису. Шта се тачно догоди 
када немогући сан постане стварност? 

 
Outside a small rehearsal hall a group of hopeful actresses wait to audition for the coveted lead role of Carmen in the iconic opera. One 
particular hopeful, Carmen Frasquita, is about to face the challenge of her lifetime and the judges are about to see a performance like no 
other. Just what happens when the impossible dream becomes a reality? 
 

Прљаве руже 
Dirty Roses, Greece, 2016, 5’ 
Режија / Director: Petra Terzi 
Филм “Прљаве руже” је документарна драма хуманитарног карактера и бави се питањем снаге 
душа како лица ометених у развоју тако и породица које су дошле из арапског света у Грчку као 
ратне, економске или политичке избеглице. То су две екстремно маргинализоване групе људи са 
најбеспомоћнијим жртвама- први су из земаља трећег света који су маргинализовани на расној 

основи као етничке мањине, а други су често занемарени у друштву. Оно што имају заједничко су нада, љубав према сновима и борба 
за слободан живот, који чине триптих мота “оно што нас не убије, ојача нас”!  
 
Dirty Roses” is a humanitarian docudrama and deals with the power of the soul of the disabled persons and individuals or families who came 
from the Arab world in Greece as war or economic or political refugees. Two extreme marginalized groups with the most helpless victims, the 
one of the countries of the third world with racial and ethnic minorities, and the second one is often socially degraded. Their common field is 
the hope, their love to dream and their struggle to live in freedom, the triptych of the motto “that which does not kill us makes us stronger”! 
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Заиста живјети 
To Live Indeed, Montenegro 22’ 
Режија / Director: Blagota Marunović 
 
Филм прати причу самосталног живота Горана Мацановића, особе са потпуним оштећењем вида, 

оснивача УМХЦГ и једног од првих заговарача филозофије самосталног живота у Црној Гори. Документарно-играна прича приказана 
кроз филм има за циљ да подигне свијест о праву и могућностима самосталног живота ОСИ, али и да мотивише све друге људе без 
обзира на препреке с којима се суочавају да се залажу за самостални живот. 
 
The film is a story about Goran Macanovic's life on his own. He has a completely damaged eyesight and was one of the founders of 
Association of Youth with Disabilities of Montenegro (UMHCG) and one of the heralds of the philosophy of independent life in Montenegro. 
This documentary-feature film aims to raise the consciousness about the right to and the abilities of living an independent life for PWDS 
(people with disabilities). What is more, the aim is to motivate all the other people to plead in favor of an independent life despite the 
impediments they are facing. 
 
 

Неки бољи свет 
A better world, Serbia 2016, 11’ 
Режија / Director:  Miodrag Petrović 
 
Филм је настао као продукт пројекта „Уметност руши зидове 5“ Удружења дистрофичара 
јужнобачког округа а након обуке из основа филмског језика. Аутор, кроз сопствено искуство 
указује на значај персоналне асистенције и потребу системског решења обезбеђивања персоналне 
асистенције.  
 

This film was created as a product of a project called "Umetnost rusi zidove 5" ("Art destroys the walls 5") governed by the Distrophy 
Association of the District of South Backa, after the members have been trained in the field of the film language. The author points to the 
importance of the personal assistance based on his own experience, as well as to the need for a systematic solution to providing personal 
assistance. 
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Тишина 
Silence, Italy, 2016, 3’ 
Режија / Director: Paolo Fantini  
Чути звуке света само кроз очи није толико необична нити неуобичајена појава. Живот у тишини 
плаши само оне који верују да се живот може потпуно доживети на само један начин.   

Hear the sounds of the world only through the eyes it is not so uncommon or unusual. Living in silence frightens only those who believe that 
life has only one way to be fully experienced. 

 
У мени 
Inside of me, Thailand, 2016, 21’ 
Режија / Director:  Oradol Kaewprasert 
Чери, трансродна особа са инвалидитетом, ради да би могла да се издржава а живи у Патаји, на 
Тајланду. Финансијски је ситуирана и сасвим солидно живи али ипак чезне за љубављу мушкарца. 

Ипак, може себи да приушти да плати физичко задовољство у бару. Упркос свему, оно за чим највише жуди је љубав мајке и оца. 
Cherry is a disable male to female transgender working to support herself in Pattaya, Thailand. Financially, she can live her life just fine, still 
she desires for love from a man. Yet, she can buy physical satisfaction from a bar. In spite of everything, what she longs for the most is the 
love from her mother and father. 
 

Колеге 
Colleagues, Germany, 2016, 10’  (није за млађе од 16 година) 
Режија / Director:   Damian Weber 
Јерн (Ервин Аљукиц) не би ни помислио да ће га Ана (Јана Зол) заправо посетити у његовој 
хотелској соби спонтано. Будући да је особа са инвалидитетом и користи инвалидска колица, он 
никад није имао сексуалне односе са женом у сличној ситуацији. 
Jörn would not have thought that Anna would actually visit him spontaneously in his hotel room. As a 
wheelchair user Jörn has never had a sexual relationship with a woman in a similar situation as he is 
handicapped. 
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Превазилажење граница / Crossing Borders:  

Две опере са фестивала у Екс-ан-Провансу  
Two operas from the festival in Aix-en-Provence 
 

Краљ Едип / Симфонија псалама Игора Стравинског 
Oedipus Rex / Symphonie de Psaumes d’Igor Stravinski, 120 min. 
Режија / Director: Peter Sellars 
 
Диригент / Conductor: Esa-Pekka Salonen 
 
Солисти / Soloists: Joseph Kaiser (Edip), Violeta Urmana (Jokasta), Sir  Willard White (Kreont / Tiresijas / Glasnik), Joshua Stewart (Pastir), 
Pauline Cheviller (Antigona narator), Laurel Jenkins (Ismena plesačica) 
 
Orkestar / Orchestra: London Philharmonia Orchestra 
 
Куга се обрушава на Тебу. Краљ Едип тражи кривца. Током беспоштедне потраге за истином, схватиће да је кривац управо он сâм. 
Крив је што је убио краља Лаја, свог оца, и оженио своју мајку Јокасту. Краљ Едип Игора Стравинског користи аргументе Софокловог 
дела, на старолатинском, уз чаробну музику. Како би испричао наставак приче, то јест друго Софоклово дело, Едип на Колону, 
редитељ Питер Селарс је прибегао драмском ораторијуму Игора Стравинског и преточио га у 
грандиозно дело: Симфонију псалама. Ова последња је путовање до бездана светлости, попут оног 
које је започео стари Едип, слепац осуђен на егзил, вођен својом ћерком Антигоном до места 
умирања. Салонен и Селарс, пасионирани делом Стравинског, причају наставак приче о Краљу 
Тебе у друштву Антигоне, уз фантастичне солисте, три скандинавска хора и Лондонским 
филхармонијским оркестром.   
Oedipus can’t bear the fact that his union with Jocasta, his mother and his wife, has been revealed. He 
gouges out his own eyes and condemns himself to exile. To emphasise the archaic and timeless 
dimension of the myth, Stravinski chose to set it to music in Latin. Peter Sellars returns to the source in a 
re-reading of Sophocles and extends Stravinski’s opera with the story of Antigone, which is echoed by 
the wonderful chorus of the Symphony of Psalms. 
 

EURO-IN FILM 2016       Опере са фестивала у Екс-ан-Провансу  -  Operas from the festival in Aix-en-Provence 



 
 
 
 

 
 
 
 

Волфганг Амадеус Моцарт: 

Тако чине све 
Wolfgang Amadeus Mozart:  
„Cosi fan tutte“ 
210 min. 
 
Режија / Director: Christophe Honoré 
Диригент / Conductor: Conductor: Louis Langrée 
Orkestar / Orchestra: Freiburger Barockorchester 
 
Солисти / Soloists: Lenneke Ruiten (Fiordiliđi), Kate Lindsey (Dorabela), Sandrine Piau (Despina), Joel 
Prieto (Ferando), Nahuel di Pierro (Guljelmo), Rod Gilfry  (Don Alfonso)… 
 
Ферандо и Гулиелмо верени су са све сестре, Дорабела и Фиордилиђи. Да би доказали старом 
филозофу да су њихове љубљенице верне, претварају се да одлазе у рат, враћају се прерушени у 
странце и под лажним идентитом се удварају девојкама. Но варка не иде како је испланирана:  
свако од њих креће да се удвара вереници оног другог… Да ли ће некадашњи парови остати 
нетакнути у тој игри љубави и окрутности? Филмски и позоришни редитељ Кристоф Оноре преноси 
ову причу у нову продукцију и под врелим афричким сунцем… 
 
If ever there was an opera that deals with disillusioned love, it is Così fan tutte, an initiatory work of 
absolute grace, yet not without bitterness. Christophe Honoré stages the work in a colonial African city. 

Despite the shift of time and place, his version remains loyal to the narrative and stresses the universality of this masterpiece. 
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ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА 
DAYS OF SLOVENIAN FILM 
Уметнички директор / Art director: 
Dragomir Zupanc 

 

 

Играни дугометражни / Feature 
 

 

Комедија суза 
Komedija solz / A Comedy Of Tears, Словениа, 2016, 73 min 
Режија / Director: Marko Sosič 
Сценарио / Screenplaу: Marko Sosič 
Улоге / Starring: Marjuta Slamič, Ivo Barišič, Mojca Lavrič, Katerina Antler, Tina Gunzek, Matija Rupel, 
Luna Jurančič Šribar, Ivo Selj  
 Алберт је старац у инвалидским колицима, циник, колерик и расист. Живи у великом стану у 
Трсту, окружен опсесивним успоменама у којима обитавају  неразрешени односи са својом 
фамилијом, од које се пре дуго времена одвојио.Његови једини контакти са светом су: са једне 
стране, Ида, образована средовечна госпођа, која долази из Истре два пута недељно да му 
почисти, скува и да га окупа, а са друге стране је гледање кроз прозор. Тога дана Албертово и 
Идино време започиње са Албертовим провоцирајућим цинизмом и агресијом. Ида подноси 
његово понашање достојанствено и мирно, али Алберта то још више жести. 
Аlbert is an elderly man, a cynic, a choleric, and a racist. He lives in a wheelchair in a spacious flat in 
Trieste surrounded with his solitude of obsessive memory fragments, in which his unresolved relations 
with family members reside as he had distanced himself from them long time ago. His only contacts with reality are Ida on one hand, an 
educated middle-aged lady, who arrives from Istria to Albert's place twice a week to clean up, cook for him and to bathe him, and Albert's 
looking through the window on the other hand. That day Albert's and Ida's time together starts with Albert's nagging, him being cynical and 
aggressive. Ida puts up with his horrible communication with dignity and peace, but that ignites Albert's malicious behaviour even more. 
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Пут у рај 
Pot v raj / Sailing to Paradise, Slovenia, 2014, 110 min. 
Режија / Director: Blaž Završnik 
Сценарио / Screenplaу: Ajda Smrekar, Klemen Janežič, Blaž Završnik 
Улоге / Starring: Ajda Smrekar, Klemen Janežič 
Младић који је оптерећен смрћу својих родитеља, упознаје есктравертну девојку која му се 
прикључује на једрењу. Док проводе време заједно, на површину испливавају мрачне тајне. 
 
A young man struggling with the death of his parents meets an extroverted girl who joins him on his 
sailing trip. While spending time together, the dark secrets they are both running away from start to 
show. 

 
 

Мама 
Mama / Mother, Slovenia, 2016, 93 min 
Режија / Director: Vlado Škafar 
Сценарио / Screenplay: Vlado Škafar 
Улоге / Starring: Nataša Tič Ralijan, Vida Rucli, Gabriella Ferrari, Pierluigi Di Piazza 
Мајка води ћерку у страну земљу (Италију) и заустављају се у кући у удаљеном селу, негде у 
„центру недођије“. Оне не говоре, а назиру се ћеркине тенденције ка самоуништењу. Путовање 
које почиње као мајчин покушај да спасе своје дете постаје све више магична духовна авантура у 
којој је мајка у себи пробудила дубока осећања живота. 
Инспирисан делима Марсела Пруста, филм није толико студија о односима мајке ћерке: он је 
поема о две људске душе.  
Mother takes her self-destructive daughter to a deserted village in a foreign country (Italy) and locks 
her in a house in the middle of nowhere.  What begins as a mother's desperate attempt to save her 
child turns into an increasingly miraculous spiritual adventure, restoring the deep feelings of life within 
her...  Inspired by the writings of Marcel Proust, the film is not so much a study of a relationship 
between mother and daughter: it is a poem of two human souls. 
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Документарни / Documentary  
Крст и чекић 
Križ i kladivo, Slovenia, 2015, 86 min. 
Режија / Director: Bojan Labović 
Сценарио / Screenplay: Bojan Labović   Документарна драма "Крст и чекић" базира 
се животној причи Јоже Лампрета, словеначког свештеника и партизана, те 
истрајног борца за правду и једнакост међу људима, посебно човека, чија се 
судбина и догађаји - о којима се говори, или је и сам помогао да се створе, - 
одражавају чак и у времену у коме данас живимо. Живљење Јоже Лампрета, 
сазнајемо из прекретница историјских догађаја, а личну и трагичну драму упорног 
борца за правду и једнакост међу људима, најбоље сазнајемо у његовој опоруци. 
У њој је, између осталог, написао: "Цео свој живот сам посветио изградњи Царства 
Божијег на земљи и реализацији евангелистичког учења о социјалној правди и 
хуманог социјализма у земљи и иностранству – а кроз две Интернационале, тј. политичким хришћанством и међународном 
социјализму, дубоко сам разочаран. Ни једна од њих се заиста поштене не спроводи, и да ли ће то икада схватити " 
Његов целовит и својим начелима веран живот нас води кроз разноврсне, па  и слатке приче у исто време, које бележе догађаје из 
области друштвених односа, друштвено-политичких догађаја и наравно историју ХХ века у кратким догађајима који су снажно 
погодили Лампретов живот и цео европски простор. Животни пут који се многим пратиоцима није допало, данас смета многим 
људима. Многи су такође писали о њему – и противници и његови другови. Свако је од Лампретовега живота узимао оно што је 
одговарало његовом тумачењу истине. Зато је после II светског рата, а још више на крају живота, постајао све усамљенији и 
несхваћенији како и из перспективе католичке цркве, тако и државних службеника. Животна драма, која је обухватила велики број 
неспојивих концепата марксизма и евангелистичког хришћанства, показује се из његових дневника и других записа. А то је пред крај 
живота хтео да уништи. Исто и као и своје живљење. 
The documentary drama Partisan Priest tells the life story of Jože Lampret, a controversial personality of Slovenian pre- and post-war history. 
He was a priest who joined the Partisans in the Second World War and was eventually excommunicated from the Catholic Church. The life of 
Jože Lampret was marked by significant historical events, but also the very personal and tragic drama of his life as a relent less fighter for 
justice and equality, best summarised in his last will. Among other things, he wrote: »I dedicated my whole life to building God’s kingdom on 
Earth and following the Evangelical doctrine about social justice and humanitarian socialism, both at home and abroad – and I am deeply 
disappointed in both Internationals, i.e., political Christianity and international socialism. – Not one of them is being fulfilled fairly or will ever 
truly be fulfilled.« Lampret’s wholesome life, led true to his ideals, takes us on a gripping, but also touching journey through 20th century 
history, full of personal, social and political events; events that had a significant impact on both Lampret’s personal life and the European 
geographical area in general. His life path was frowned upon by his contemporaries and still raises many an eyebrow today. Many also wrote 
about him, both his opponents and his fellow freedom fighters, each time using the parts of Lampret’s life that were most suited to help with 
their interpretation of the truth. After the Second World War, and especially towards the end of his life, he became increasingly reclusive and 
felt misunderstood both by the Catholic Church and the official authorities. This life drama unites many incompatible concepts of Marxism 
and Evangelicalism and is based upon Lampret’s personal diary entries and notes, which he attempted to destroy before his death, just like he 
attempted to destroy his life.                    
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Не падам на колена 
Ne grem na koleno / You Won’t Bring Me to My Knees, Slovenia, 2015, 51 min. 
Режија / Director: Dušan Moravec 
Сценарио / Screenplay: Miha Šalehar, Dušan Moravec  
Шта имају заједничко ватрогасац-волонтер, Далмација, Јоже Потребујеш и занекање самога себе? 
Филм у коме нема ништа новог... Филм о словеначкој забавној музици, једином жанру који без 
субвенција и рекламе живи од својих поклоника. Шта се договди када музичка критика и теорија 
уметности постану веома лоше? Шта се догоди када се уредници радија престану претварати да је 
наш музички мејнстрим на фреквенцији с глобалним? Шта се догађа када судентарија оконча позу 
урбаности и прогреса и препусти се новооткривеним коренима?  

Шта се дешава у Словеначкој Популарној Музици? 
What do volunteer firefighting, Dalmatia, Jože Potrebuješ and denial of one’s true self have in common? 
This is a film which tells nothing new… A film about Slovenian popular music, the only genre that can live off its consumers’ approval alone; no 
subsidies, whining and advertising. What happens after music critics and art theorists go to bed? What happens when radio editors stop 
pretending that mainstream music in Slovenia is in sync with that at global level? What happens when students quit the act of being urban 
and progressive, surrendering themselves to their newly discovered roots? What happens is Slovenian Popular Music. 
 
 

Нара Петровић = човек 
Nara Petrovič = človek / Nara Petrovič = Human,  Slovenia, 2016, 62 min. 
Режија / Director: Boris Petkovič  
Сценарио / Screenplay: Boris Petković, Gordan Golubović  
Дивљи човек у дивљини није ништа посебно, то је нешто што се лако замисли. Али, како живети у 
дивљини као урбана, цивилизована персона? Како наћи равнотежу између сагласја са природом и 
повезаности са  друштвом – без страха, цинизма, жалости, фрустрације? Како задржати свој 
дигнитет у различитости? Како живети лошије без икакавог жртвовања? Ово је прича о човеку који 
је узео своју судбину у своје руке, радиклано редуцирајући своју зависност од непотребне 
есенцијалне материјалне посесивности модерног друштва без прекида суделовања у њему.  

Ово је прича о Нари, Нари Петровићу – Човеку. 
A wild man in wilderness is nothing extraordinary, it is something easily imagined. But how to live in wilderness as an urban, civilised person? 
How to strike a balance between harmony with nature and participation in the society – without fear, cynicism, regret, frustration? How to 
retain your dignity in difference? How to live with less without any sacrifice? This is a story of a man who has taken fate into his own hands, 
radically reducing his dependence on dispensable essential material possessions of the modern society without cutting off his participation in 
it. This is a story of Nara, Nara Petrovič – Human. 
 
 

EURO-IN FILM 2016             ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА  - DAYS OF SLOVENIAN FILM 



Кратки играни / Short  feature 

Нови дом 
New Home / Selitev, 14 min. Slovenia, 2016, 
Режија / Director: Žiga Virc 
Сценарио / Screenplay: Žiga Virc, Boštjan Virc 
Улоге / Starring: Nina Rakovec , Jernej Čampelj  
Дом је тамо где је страх. Млада, успешна жена је први и једини становник нове зграде поред 
парка, где преко ноћи ничу шатори са избеглицама. Ако нико не мисли ништа лоше, зашто им се 
путеви укрштају и ситуација постаје трагично ван контроле? 
Home is where fear is. A young, successful woman is the first and only resident of a new development next to a park, where overnight tents 
with refugees appear. If nobody means no harm, why, then, do their paths cross and the situation gets tragically out of control? 
 

Наздравље, живели! 
Bon appetit, la vie! / Dober tek, življenje! Slovenia, 2016, 14:26 min 
Режија / Director : Urška Djukić 
Сценарио / Screenplay: Urška Djukić 
Анимација / Animation: Jaka Kramberger, Leon Vidmar 
Изгубљен тест трудноће изазива конфузију у главама одрасле деце. 
A lost a pregnancy test causes confusion in the minds of grown up kids. 
 

Мале рибе 
Male ribe / Little Fish, Slovenia, 2016, 22 min. 
Режија / Director : Maja Križnik 
Сценарио / Screenplay:  Maja Križnik, Jerneja Kaja Balog 
Улоге / Starring: Lana Brina Korbar, Silva Čušin, Janez Škof  
Брина: Хеј, Бор. Деда ми је рекао да су у том језеру такве рибе да могу да ти одгризу пола ноге. 
Бор: Ох,  једина риба коју могу да видим је мала.  Брина: Али оне чувају велике рибе и зато ти могу одгристи ногу. 
Brina: Oi, Bor. Grandpa told me that there’s fish in this lake that can bite half your leg off. Bor: Oh, the only fish I can see are small. Brina: But 
these ones guard the big fish. Those that can bite your leg off. 
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Кратки документарни / Short documenaries 

Границе 
Meja / Borders, Slovenia, 2016, 10 min 
Режија / Director: Damjan Kozole 
Сценарио / Screenplay: Damjan Kozole 
Прекрасан је јесењи дан. Колона миграната и избеглица у пратњи војске и полиције прелази 
„шенгенску границу“ између Хрватске и Словеније, на путу ка прихватном центру у словеначком 
граду Брежице. 
A beautiful autumn day. Escorted by police officers and soldiers, a line of migrants and refugees make 

their way from the “Schengen area border” between Croatia and Slovenia to a reception center in the Slovenian town of Brežice. 

 

Sotto 
Slovenia, 2015, 9,36 min. 
Режија / Director: Ina Ferlan 
Сценарио / Screenplay: Ina Ferlan 
Кратки експериментални документарни филм о људским чулима - шта се дешава када једнo од 
њих недостаје a свa осталa спајају сe да га заменe? Филм истражује интензитет ових осећаја кроз 
перцепцију плесачице са инвалидитетом. 
A short experimental documentary about human senses – what happens when one of them is missing 
and all others merge to replace it? The film will explore the intensity of these senses through the 

perception of a disabled dancer. 
 

Првих 10 – Римејк 
Prvih 10 – Remake / The First 10 – Remake, Slovenia, 2016, 13:38 min. 
Режија / Director: Janez Burger 
Сценарио / Screenplay: Janez Burger 
Римејк првих десетих филмов браће Лимијер приказаних 28. 12. 1895 у Индијском салону Гранд 
кафеа у Паризу, чиме је започела кинематографија. Редитељска идеја је била да обиђе иста места 

на којима су браћа Лимијер снимила своје прве филмове. У исто време истог дана са истим светлом, са истим углом камере и истим 
објективима. Ово је снимак Европе кроз визуру браће Лимијер, али 120 година касније. 
Remake of the first 10 films made by the Lumière brothers, which were screened in Le Salon Indien du Grand Café, Paris, on 28  December 
1895. This marked the official beginning of –cinema. Director’s idea was to go to the same places where the Lumière brothers made their first 
films. In the same hours of the day, with the same light, the same camera angle, and the same lenses. To film the vision of Europe as seen by 
the Lumière brothers, 120 years later. 
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Антологија / Anthology 

 
Долина мира 
 
Dolina miru / Dolina mira, SFR Jugoslavija, 1956, 82 min. 
Режија / Director : France Štiglic 
Улоге / Starring: John Kitzmiller, Evelyne Wohlfeiler, Tugo Štiglic, Boris Kralj, Maks Furijan, Janez Čuk 
 
Радња се догађа за време другог светског рата на граници Словеније и Аустрије. Девојчица Лоти и дечак Марко су остали сирочад  за 
време савезничких ваздушних напада, и немачке власти су их сместиле у у сиротиште. Након што 
му Лоти почне причати причу о "долини мира" гдје не падају никакве бомбе, Марко је уверен 
како је реч о мјесту где живи његов стриц. Њих двоје беже у планине, али набасају на обореног 
црног америчког пилота, који се с њима спријатељи и узме их у заштиту. У међувремену за 
пилотом у потрагу креће немачка војска, али и партизани који га желе заштитити. 
Црни амерички глумац John Kitzmiller је за улогу америчког војника награђен Златном палмом на 
Канском фестивалу 1957. године 
 
A boy and a rather younger girl lost their families in an air raid. They have heard about a valley where 
there is always peace and fancy that this is the house of the boy's uncle. They start wandering for the 
valley. At the same time an airplane is shot down and the black American pilot jumped by parachute. 
He finds the children at a ford. There is absolutely no danger. But the girl is standing in the middle of 
the river, scared and crying and neither daring to go forth or back. The pilot cannot abandon the 
children although they will reduce his chance of escaping. Both the Germans and the partisans know 
that the pilot had survived. Who will find him first? Several things happen in rapid succession. The 
children and the pilot find the uncle's house, which had since a long time been abandoned. The 
Germans arrive and catch the pilot. The partisans attack and liberate the pilot, who joins them. But 
during the fight he is soon deadly wounded and orders the children to run away. Then the house 
explodes. The children conclude that this was the wrong valley and decide to continue to search for the right and peaceful one. 
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Седмина 
Sedmina (Pozdravi Mariju) SFR Jugoslavija, 1969, 91 min. 
Режија / Director : Matjaž Klopčič 
Сценарио / Screenplay:  Beno Zupančič, Matjaž Klopčič 
Улоге / Starring:  
Rade Šerbedžija , Snežana Nikšić , Milena Dravić , Mirko Bogataj , Relja Bašić, Тоне Слодњак  
 
Седмина је југословенски филм снимљен на словеначком језику 1969. године у режији Матјажа 
Клопчича. Темељи се на истоименом роману Бена Зупанчича. Радња се догађа у Љубљани након 
што је град у Другом светском рату окупирала италијанска војска. Протагонист, кога тумачи Раде 
Шербеџија, је младић који се прикључује покрету отпора, иако му је у властитој кући квартир 
добио италијански официр (чији лик тумачи Реља Башић) са којим флертује његова сестра (чији 
лик тумачи Милена Дравић). 
 
The first days of war in Ljubljana. The young hero Niko experiences the bloody and violent transition 
from childhood to manhood. Based on the novel by Beno Zupancic. 
 

 
 

 

Дерби 
Derbi / Derby, SFR Jugoslavija, 1965, 9 min.  
Режија / Director : Jože Pogačnik  
 
Кратки документарац о фудбалском дербију Олимпије и Марибора из 1965. године 
 
Short documentary about the derby between Olimpija and Maribor in 1965. 
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ПРОКУПАЧКИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА 
PROKUPLJE SHORT FILM FESTIVAL 

 
Прокупачки фестивал кратког филма, основан 2011, је један од 
најмлађих филмских фестивала у Србији. Догађа се у 
Прокупљу, где публика може видети многе најбоље светске 
филмове из области документарног, експерименталног, 
анимираног и кратког играног филма. 
Директор фестивала је Жикица Јовановић 
 
Prokuplje Short Film Festival (PSFF), founded in 2011, is one of the 

youngest film festival in Serbia. In Prokuplje is event where audience can see the best from the field of 
documentary, experimental, animated and fiction from around the world. 
Director of Festival is Zikica Jovanovic. 
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Избор награђених филмова / Awarded films: 
 

Бритва 
Razor, Serbia, 2014 / 9 min 
Режија / Director: Рајко Ристановић 
Сценарио / Screenplay: Иван Станчић / Рајко Ристановић 
Улоге / Starring: Владислав Михаиловић, Бранко Цвејић 
 
Случајан сусрет два човека са заједничком тачком у прошлости. Игра судбине или космичка 

правда? Овога пута однос моћи је обрнут. Да ли је дошло време за поравнање рачуна? Сценарио написан по мотивима кратке приче 
"Бритва" Владимира Набокова. 
 
A chance encounter between two men with a shared point in the past. A game of destiny or cosmic justice? This time the balance of power 
has shifted. Is it time to settle the score? Screenplay is based on the short story RAZOR by Vladimir Nabokov. 
 

Пикник 
Picnic, Croatia, 2015, 13 min.  
Режија / Director: Јуре Павловић 
Сценарио / Screenplay: Џејна Авдић, Јуре Павловић 
Улоге / Starring: Емир Мушић, Александар Сексан, Сенад Алихоџић 
 
На сарајевским улицама велика је гужва. Петнаестогодишњи Емир у друштву надзорника 

социјалне службе одлази у посету своме оцу Сафету, који се налази на издржавању затворске казне у полуотвореном оделу 
казнионице на Игману. Због гужве у промету они касне. 
 
Sarajevo, rush hour. Emir (15), accompanied by a social worker, is on his way to meet his father Safet for a weekend picnic at Igman, a semi-
open penitentiary. Due to the heavy traffic they are late... 
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Незреле трешње 
Unripe cherries, BJR Macedonia, 2016, 14 min.  
Режија / Director: Небојша Јовановик 
Сценарио / Screenplay: Nebojša Jovanovik 
Улоге / Starring: Коле Ангеловски, Александар Микић, Душица Стојановска, Фисник Зекири, 
Изабела Новотни, Ђорђи Тодоровски, Маја Вељковић, Селпин Керим, Елизабета Стефановска 
 
 „Незреле трешње" је прича о рату, људима, предрасудама, потреби освете, но и потреби – да се опрости. Јовановић је успео да у 
мали вагон путничког воза на релацији Скопље – Кичево, смести читав један микрокосмос карактера, судбина, живота 
предодређених по месту боравка, предодређени једном таквом испреплетеношћу "која ставља човека пред огроман испит, да ли уме 
да препозна и да верује у човека, да ли уме искрено да воли, да ли уме да види себе пре него што ће осудити друге." 
"Unrip cherries" is a story about the war, peoples, prejudices, the need for revenge, but also necessary - to forgive. 
 

Ово је Џо 
This Is Joe, Spain, 2016, 4 min. 
Режија / Director: Francis Díaz 
Сценарио / Screenplay: Francis Díaz  
Улоге / Starring: Antonio Martín Latorre, Javier Díaz, Ignacio Fontán 
 
Ко је Џо Шустер? Разносач новина. Курир потпуно оштећеног вида. Стрип-цртач коме су украли 
најпопуларнијег јунака. Џо Шустер је један од двојице људи који су створили Супермена. Шпански 
филм Ово је Џо, ефектним кратким сценама прати Џоов животопис и историју његовог нацртаног 
јунака. 
 
Short film about Superman's creator Joe Shuster and the history of his character. I tried to recreate Joe 
Shuster's and Superman's history through fake shots inspired in real events and media to reflect on the 
invisible rewards provided by the work made with passion, and the benefits of choosing the own way, 
which is, many times, the most ungrateful and hard way to choose. 
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Уточиште 
Sanctuary, USA, 2016, 12 min. 
Режија / Director: Jay Menez 
Сценарио / Screenplay: Sava Markovic 
Улоге / Starring: Sava Markovic, Jon Briddell, Harwood Gordon 
Трилер 
Thriller 
 
 
 
 
 
 
 

Котрљање 
Wheeling, Serbia, 2016, 26 min. 
Режија / Director: Жикица Јовановић  
Сценарио / Screenplay: Жикица Јовановић, Србијанка Станковић 
Улоге / Starring: Бранко Цвејић, Драган Вујић Вујке, Ева Рас 
Играно документарни филм о Прокупљу. Како истиче аутор, ово је филм који на јединствен начин 
прича причу о малом месту на југу Србије. 
Feature-documentary about Prokuplje. As the author says, this is a film that uniquely tells the story of a 
small town in southern Serbia. 
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Моја вољена породица  
Eurochannelova турнеја краткометражних филмова се враћа на ваше мале екране, а 
овога пута тема је европска породица. Eurochannel турнеја краткометражних филмова 
већ седам година за редом омогућава гледаоцима да преко малих екрана прате 
достигнућа младих режисера и на тај начин се боље упознају са европском културом, 
виђеном очима режисера. У овој едицији скоро свака европска земља је нашла својих 
“пет минута”, а чиме желимо да прикажемо богатство европских језика и креативни 
потенцијал истих. 
Пoродица се увелико променила од почетка историје па до данашњих дана. Она је 
стуб европског друштва и жила куцавица која га покреће, која утиче на сваки аспекат 
живота у држави – од економије, преко политике, до уметности.  
Класичан нуклеус европске породице састојао се од венчаног пара, тј. мајке и оца, и 
њихове деце, али то је сада  једна од много опција. Иако су се времена променила, 
европски народи и даље вреднују породицу више од пријатеља, посла, слободног 
времена, политике и религије и сматрају је најважнијом ставком у животу,  
Породица и њени доприноси савременом европском али и глобалном друштву била је 
инспирација за ову нову едицију Eurochannel турнеје. Пођите нашим стопама и крените да славите породицу! 
 

My Dear Family 
The Eurochannel Short Films Tour is back for its seventh edition, with a special programming 
theme: the European family.  The Eurochannel Short Films Tour has been a successful 
Eurochannel trademark for the last seven years. A unique event, the tour invites viewers to 
follow talented directors on an exciting exploration of Europe through short films: with the 
directors as guides, viewers discover fascinating cultures through the eyes of a filmmaker. 
Almost every European country and region is represented in this edition of the Eurochannel 
Short Films Tour - each of whose film is broadcast in its original language and subtitled in 
English – which is an example of the program’s creativity and dynamism. 
Family is one of the domains where the greatest changes have taken place over generations 
since the beginning of history. It has been also the core of European society and the vital 
energy that moves countries and changes almost every aspect of life, from economics, to 
politics, to arts.  
The nuclear European family traditionally consisted of a married father and mother with 
several children, but today this is only one option among many. Despite the modern day 
variances, Europeans continue to value family ahead of friends, work, leisure time, politics 
and religion as the most important element in their lives. That is why, this new edition of the Eurochannel Short Films Tour will pay homage to 
its crucial importance. 
Family and their contributions to European and world’s society in all its aspects is the complex and diverse inspiration for this new edition of 
the Eurochannel Short Films Tour. Follow us on a journey to celebrate family! 
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1. Деца су скроз океј / The Kids Are All Right 
Хвала Маркус 
Merci Marcus, Île-de-France, 2012, 12’ – Comedy      
Режија / Director: Marianne Viard  
Времена су тешка, економска криза све погађа, чак и оне који се осећају привилегованима. 
Виолета, незапослена глумица, у потрази је за новим почетком. Написала је сценарио и бори се да 
га сними. Њен муж, који је обично у свему подржава, такође се суочава са потешкоћама. Под 
притиском, растрзана између мужа и двоје деце који јој одузимају сво време, Виолета примењује 

радикалан потез да некако заради новац: почиње да изнајмљује своју децу  како би помогла њудима да спознају љубав .... 
Times are hard, the economic crisis is striking everyone, even those who were seeing themselves as privileged. Violette, an unemployed 
actress, is in search for a new artistic start. She has written a script and struggles to have it produced. Her usually supportive husband is also 
facing difficulties. Under pressure, between her husband and her two children keeping her busy night and day, Violette tries a radical move to 
make money: renting her own children to help guys to find love…. 

Срећан рођендан 
Happy Birthday, Italy (Sicilia), 2013, 9 min. – Comedy   Режија / Director: Massimo Terranova 
Антонио Навара је богати и стари председник нафтне компаније Навара. Сам, на прагу свог 80. 
рођендана, он се сећа свог рођендана врелог лета 1938. године, када су његову породицу побили 
фашисти. Антонио је игром случаја једини преживео. Данас, када му смрт полако куца на врата, он 

не може да мисли ни на шта друго осим тога да би волео да се тада нешто могло променити. 
Antonio Navarra is the rich and old president of the Navarra Petrol Company. Alone, at his 80th birthday’s eve, he remembers his birthday 
party of that hot summer of 1938. In that day his family was exterminated by the fascist functionaries. By chance, Antonio was the only one 
that survived. Today, before dying, he can’t think of anything but to change that days’ course. 

Породични портрет  
Family Portrait, Austria, 2013, 4 min. – Animation    Режија / Director: Birgit Scholin 
Праисторијски гроб у музеју природне историје у Бечу и даље је тајна за археологе. Састоји се од 
човека и две жене са четворо деце различитог узраста. Њихов положај сугерише да су сахрањени 
живи. Анимација преноси причу на породични кревет. 
A prehistoric grave in the museum of natural history in Vienna still remains a secret for archeologists. It 
consists of a man and two women with four children of various ages. Their posture implies that they 
were buried alive. Birgit Scholins animation transfers the story to a family bed. 
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Шофер 
Chauffeur, Netherlands, 2013, 10 min. – Drama 

Режија / Director: Guido van Driel 

Приватни возач по имену Роберт купи дечака испред школе. Проводе дан у сигурности возила и 

деле заједничке тренутке. 

Private chauffeur Robert picks up a boy from a schoolyard. They spend the day together within the safe 

environment of the car and share a moment of being together. 
 
 
 

Јулија 
Julia, Belgium (Nivelles), 2012, 8 min. - Drama 
Режија / Directors:  Nora Burlet and Maud Neve 
Хладно зимско јутро, 12-годишња Јулија прислушкује иза врата. У њеним мислима је визија од 
прошле ноћи о љубавнику своје мајке, или је то ипак био ње отац? 
A cold winter morning, Julia, 12, listening behind a door. In her mind, the memory of her mother’s lover, 
a vision last night. Or was it her father? 
 
 
 
 

Деца   
Kids / Mulci, Slovenia (Nova Gorica), 2014, 12 min.  Drama, Animation 
Режија / Director: Urška Djukić 
Кратки играни филм / пилот за савремену омладинску серију где се играни део преплиће с 
анимираним коментарима протагонисткиње, младе Саше, која се сусреће са ултимативним 
женским питањем. 
Pilot for a modern youth TV series approaching the film medium in a fresh way by combining live action 
with animated comments of the main character, young Saša, who is faced with the ultimate female question. 
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Тешка категорија 

Heavyweight / Sværvægter, Denmark, 2014, 16’ – Drama 
Режија / Director: Jesper Quistgaard 
Лиам је самохрани отац који има проблема јер његов шестогодишњи син превише идеализује 
његов посао. Оливер воли све што име везе са полицајцима и херојима, па тако верује да је Лиам 

полицијски поручник који кажњава злочинце. Али, мало је претарано да вас неко сматра херојем када сте само радник на паркингу  
коме свакодневно прете исфрустрирани возачи. Лиам стога изврће истину и покушава да промени тему сваки пут када Оливер 
затражи да га овај једног дана поведе са собом на посао. Али, под утицајем Оливерове идеологије, Лиам ипак покушава да искористи 
своју позицију како би учинио неко херојско дело, али ствари почињу да се одвијају у неочекиваном смеру. 
Liam, a single father, has a hard time dealing with his 6-year-old son’s, Oliver’s, idealized view of his job. Oliver loves everything that has to do 
with cops and heroes and therefore believes that Liam is a police officer punishing villains. However, hero status might be stretching the truth 
when in fact you are a parking attendant where threats from disgruntled drivers are a part of your everyday life. Liam therefore circumvents 
the truth and tries to avoid conversation when Oliver asks him if he can tag along with him on the job someday. Influenced by Oliver’s 
ideology, Liam instead tries to use his job to do something heroic, but the whole situation takes an unexpected turn. 

Затвореници 
Prisoners / Os prisioneros, Portugal, 2014, 7’ – Animation 
Режија / Director: Margarida Madeira 
Иво сада живи са спољашње стране Зида, а хтео би да буде са унутрашње јер тамо су му мајка и 
млађи брат. Серђо је живео унутра, а његова сестра споља. Да ли је дом са ове или са оне стране 
ових зидова? И где је слобода? 
Ivo lives now outside The Walls, but he would like to be on the inside, where his mother and younger 

brother are. Sérgio has lived inside, but his sister was outside. Is home is inside or outside of these walls? And on which side is freedom? 

Слано и слатко 
Salty & Sweet / Солено & Сладко, Bulgaria, 2011, 12’ – Drama   Режија / Director: Polly Guentcheva 
Прича о оцу и сину који се налазе у необичној ситуацији. Сами су на Бадње вече и славе га без 
мајке и жене. Обојица се труде да поврате наду и поправе однос. Ова ноћ делује исцељујуће на 
њихов дух и ум – мелем за душу и трачак наде за двочлану породицу. 
The story of a father and his young son placed in an unusual situation. They find themselves alone 
during Christmas Eve and have to celebrate without their wife and mother. Both try to rediscover hope 

and the path to each other. This night is a revelation for their spirit and mind - a healing of souls and finding of hope in being a family. 
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2. Смешне игре / Funny Games 

 
Хомерова болест 
Homer’s Disease / La maladie d’Homer, France (Ile-de-France, 2014), 12’ – Comedy 

Режија / Director: Diane Valsonne 

Г-ђица Аурора и породица Сако су суседи. Једне вечери, стара дама не одговара када јој 9-годишња 

Адама закуца на врата. Породица Сако и Хасен, њен пазитељ, затичу је како спава. Када се 

пробуди, госпођица Аурора греши сматрајући да је Сако породица уствари њена породица! И нико 

се не усуђује да јој се супростави, осим мале Адаме. 

Miss Aurore and Sakho’s family are neighbors. One evening, the old lady does not answer when Adama, 9 years old, knocked to her door. 

Sakho’s family and Hassen, the caretaker, find her asleep. When she wakes up, Miss Aurore mistakes Sakho’s family for hers! And no one 

dares to contradict her except Adama. 

 

Накнадна размишљања  
Afterthoughts, Cyprus, 2014, 8’ – Comedy 

Режија / Director: Ivan Charalambous 

Несрећно ожењени сценариста безуспешно се труди да напише романтичну сцену... 

An unhappily married screenwriter struggles to write a romantic scene… 

. 

 

Дан девојака 
Chicas Day, Spain (Barcelona), 2013,  10’ - Drama 

Режија / Director: Susan Béjar 

Данас је девојачки дан, све је дозвољено... Али, не заборавите да је то само игра... 

Today is a girls’ day out, everything is allowed… But don’t forget that this is just a game… 
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Мајка    
Mother, Finland, 2014, 11’ – Drama Режија / Director: Otto Kylmälä 
Мајка покушава да се поново повеже са сином Елијасом, после његовог дугог боравка на 
психијатријском лечењу. Елиас је моли да му прича омиљену причу за лаку ноћ. Док је мајка 
рецитује, Елиас затвара очи и одлута у свет маште. Нађе се ноћу на пашњаку са кравама, осећајући 

топлину која се разлива из животиња. Слатка фантазија прелази у болно сећање, у губљење везе са мајком, у страху да је за њега она 
изгубљена заувек. 
Mother tries to reconnect with her son Elias, after a long absence in psychiatric care. Elias asks her to tell him his favorite bedtime story. 
While Mother recites, Elias closes his eyes and wanders off to his imagination. He finds himself on the cow paddock at night, feeling the 
warmth oozing from the cows. The sweet fantasy ends in a painful memory, with Elias losing sight of his mother, fearing she is lost forever. 

Игра живота   
Life Game, France (Center), 2013, 11’ – Drama Режија / Director: Annabelle Milot 
Антоан, млади специјалиста ИТ технологије, посветио је свој живот видео играма. Једног викенда, 
када је враћао ћерку Јулију бившој жени која има старатељство, неочекивани догађај ће 
испреплитати виртуелни свет и реалност. 
Antoine, a young IT specialist, has devoted his life to video games. One weekend, when he brings his 
daughter Julia back to his ex-wife who has custody, an unexpected event will confront the virtual world 
and the reality. 

Веруј себи Believe You / UK (London), 2015, 8’ – Сomedy    Ред. / Director: Margarita Grant 

У домаћинству у предграђу, духовно одсутном и неспретном оцу дато је да се брине о породици. 
In a suburban household, an absentminded and clumsy father is trusted to look after the family. 

Било би прелепо, али ипак... 
It Would Be Splendid, Yet / Jau puiku, tik dar siek tiek…, Lithuania, 2009, 21’ – Drama 
Режија / Director: Lina Lužytė 
Година је 1992. Литванија је задобила независност. Литванци славе поново задобијену слободу и 
уживају у увезеним добрима којима се пуне рафови у продавницама који су били празни у 
совјетско доба. Ипак, време “дефицита” можда ипак није готово… 
1992. Lithuania is already independent. Lithuanian citizens celebrate their regained freedom and enjoy 

the imported goods that are filling up the shops that used to be empty in the Soviet years. However, the time of the “deficits” is not yet over… 
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Уметник гладовања 
The Hunger Artist / Hungerkonstnaren, Sweden, 2014, 11’ – Drama 
Режија / Director: Pedram Fuladian-Dahl 
Необичан поглед на то како се осећања и сентименти одупиру зубу времена. Данијелова мајка 
прилази странцима по тржним центрима и тера их да јој купују храну. Осећај стида га је пратио 
добар део његовог живота: Данијел се сећа чудних мајчиних поступака из времена кад је био само 
дете, и колико се осећао непријатно и анксиозно због њеног понашања. Како учи да сагледава свет из мајчине перспективе, он мора 
донети одлуку – да ли да је заустави или да је прихвати такву каква је. 
An odd take on how feelings and sentiments resist the passage of time. Daniel’s mother approaches strangers in shopping malls and coaxes 
them to buy lunch for her. A sense of embarrassment has followed him for a good part of his life; Daniel remembers his mom's strange efforts 
when he was a child and how he was tormented and anxious because of her oddball behavior. As Daniel learns to see the world from his 
mother's perspective, he has to make a choice whether to stop her or try to accept her as she is. 

3. Пут којим идемо / Away We Go 

Bamako Saint-Afrique  
Bamako Saint-Afrique , France (Ile-de-France), 2013, 14’ - Drama, comedy 
Режија / Director: Frédéric Jolfre 
Дјибрила и Алија, из Малијског тима, сањају да по први пут победе на Bamako Saint-Afrique трци. 
Од сна до ноћне море, Али и Дјибрил су научили да не могу превазићи ограничења условљена 
сударом цивилизација. 
A dream for Djibril and Ali, the Malian team, who have a chance to win the Bamako-Saint-Afrique race for the first time. Going from dream to 
nightmare, Ali and Djibril learn that the border is often constricting when it’s faced with a clash of civilizations. 

Све то 
All of That / Sve to, Montenegro, 2012, 27’ – Drama     Режија / Director: Branislav Milatović 
Данилов школски пријатељ умире. Његов отац жели да дечаку одврати пажњу од сахране и од 
обавеза као председника разреда, па га води на једнодневни излет. Вођење детета на пецање да 
га заштити од тужних искустава, као што су сахране, за оца постаје теже него што је очекивао. 
Danilo's friend from school passes away. His father wants to draw the boy's attention away from the funeral and from his obligations as class 
president by taking him on a day trip. For the father, taking his child fishing to protect him from sad experiences, such as a funeral, becomes 
much more difficult than he expected. 
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Светлуцање   
Glimmering, Armenia, 2015, 11 min. - Drama  
Режија / Director: Evelina Barsegian 
Настја не може себи да опрости што је дозволила оцу да умре у самоћи. Кажњава себе одвајајући 
се од стварности: удаљава се од пријатеља, напушта студије, чак и човека кога воли. Једном, док је 
боравила на гробљу, Настја схвата да не може сама да се избори са својом тугом. 
Nastya cannot forgive herself for the fact that her father died alone. She punishes herself by alienating 

herself from life: moves away from friends, leaves university and also leaves the man she loves. Once at the cemetery, Nastya faces an 
experience that makes her realize she cannot deal with her grief alone. 
 

 
Искупљење   
Redemption / Iskupljenje,  
2014, Finland / Bosnia & Herzegovina, 11 m.. – Drama 
Режија / Director: Mirna Dizdarević 
Олга (54) и Горан (28) испрва изгледају као сасвим обични људи, али затичу се у ситуацији која их 
приморава да се врате у прошлост и покушају да се искупе. 
Olga (54) and Goran (28) at first seem like two very ordinary people, but they find themselves in a 

situation where both of them are forced to return to the past and seek redemption. 
 

Лични развој   
Personal Development 
 Ireland, 2014, 16 min- - Drama 
Режија / Director: Tom Sullivan 
Финтанов однос са ћерком је био крхк и пре развода, али сада је стављен на додатни тест с 

обзиром на неочекиване вести које су управо пристигле. 
The recently divorced Fintan’s already fragile relationship with his daughter is put to the test with the arrival of unexpected news. 
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Не можеш све постићи одмах,  
али одмах можеш одустати од свега  
You Can't Do Everything At Once, But You Can Leave Everything At Once / Mann Kann Nicht Alles Auf 

Einmal Tun, Aber Man Kann Alles Auf Einmal Lassen, Switzerland, 2013, 15’ – Drama 

Режија / Director: Marie-Elsa Sgualdo 

Све је почело на каучу. Гледао је њу како се свлачи и водили су љубав по први пут. 

It all began on a couch. He watched her undress and they made love for the first time. 

 
Одлазак од куће 
Leaving Home / Uit Huis, Netherlands, 2013, 7’ – Animation 

Режија / Director: Joost Lieuwma 

Отац одлучује да је Ричард довољно велик да напусти родитељску кућу и шаље га у свет. Ричард се 

стално враћа кући, сваки пут на све чуднији начин. Чини се да је некако везан за свој дом. Када 

дође до великих промена у његовом животу, Ричард бива присиљен да стане на своје ноге. 

When Father decides Richard is old enough to leave his parental home, he sends him out into the world. Richard keeps returning home, every 

time in a more bizarre way. Somehow he seems attached to the house. When an unfortunate alteration in life takes place, Richard is forced to 

stand on his own feet. 
4. Породичне несугласице / Family Affairs 

Прагови  Thresholds / Pragovi, Croatia (Zagreb), 2013, 13 min. – Drama 

Режија / Director: Dijana Mlađenović 
Година је 1992. У Хрватској је рат. Нова влада наређује да се “неподобни” истерају из својих 
станова. Током избацивања, испостави се да се Иван и Весна налазе на супротним странама у овом 
сукобу. Ово је филм о грађанском пожртвовању и пасивности већине. 
The year is 1992. War is raging in Croatia. The new government carries out forceful evictions of the 
‘unfit’ from their apartments. In a sudden eviction, Ivan and Vesna find themselves on opposite sides of 
the conflict. This is a film about civil courage and the passive majority.  
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Шине  Rails, Greece, 2014, 9’ – Drama  

Режија / Director: Panagiotis Charamis 
Димитрис је већ дуго незапослен и озбиљно болестан човек у совјим педесетим. Долази на ивицу 
због тешке кризе у малом граду Драми на северу Грчке. 
Dimitris, a long-term unemployed and seriously ill man in his late 50s, is pushed to his limit in the heavily 
crisis-stricken small town of Drama, in Northern Greece. 

 

 
Лагодан живот  
The Easy Life / La vie facile, Switzerland, 2010, 22 min. – Drama    

Режија / Director: Julien Rouyet 

Млада Катарина чини све како би задржала своје привилегије и комфор, али њен лагодан стил 

живота бива угрожен када отац пронађе нову девојку. Катарина живи у очевој вили. Једне вечери, 

он доводи младу жену која постаје све утицајнија. Катарина ће покушати да је се отараси како би могла наставити да ужива у својим 

привилегијама. 

Catherine, a young woman trying hard to defend her comfort zone and privileges, experiences a threat to her easy life because of the 

appearance of her father’s new girlfriend. Catherine lives in her father’s villa. One night, he brings home a young woman who  becomes more 

and more influential. Catherine will try to get rid of the latter so she can get back her privileges. 

 

 

Дедин дужник  
Grandpa’s Debtor, Georgia, 2014, 17 мин. – Comedy 

Режија / Director: Beka Sikharulidze 

Породица превараната прати умрлице богаташа по новинама. Касније, појављују се на прагу 

њихових кућа, саопштавајући члановима породица да им преминули дугује новац. 

A family of swindlers watch for the funeral services of rich people noted in the newspapers. Afterwards, 

they pay a visit to these families with the news that the deceased person owed them money. 
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Ред ствари 
The Order of Things / El orden de las cosas , Spain, 2010, 20’ – Drama 

Режија / Director: César Esteban Alenda and José Esteban Alenda 

Јулија живи у кади. Кап по кап, она скупља храброст да би променила ред ствари. 

Julia's life takes place in the bathtub. Drop by drop she will build up the courage to change the order of 

things. 

 

 

Тата 
Papa, Estonia, 2014, 16 min. – Drama 
Режија / Director: Girlin Bassovskaja 
Породица се распада, а мајка покушава да је одржи на окупу. То је готово немогуће, с обзиром да 
се друга страна не труди овољно. Постоји само умишљена нада да је та друга особа жива, или да 
би могла бити. 
A mother tries to keep together a family that is falling to pieces. It is nearly an impossible task if the 
other side is not making an equal effort. There has been only imagination and hope to cling to, that this person is alive, or that he might be.  

 

 

 

Џез 
Jazz, Romania, 2014, 15 min. – Drama 

Режија / Director: Mircea Ibadof 

Отац јури свој амерички сан. Син му стоји на путу. Одлука мора бити донесена по критеријуму 

истине, али како донети одлуку кад истина зависи од тога како је гледате? 

A father chasing his American dream. A son standing in his way. When a decision is supposed to be 

based on truth, how can you make the right one if truth is merely one perspective? 
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5. И ми смо породица / We Are Family 

 
 
 
 

Кратки 
Short / Kort, 2013, Netherlands, 13’ – Drama    
Режија / Director: Sanne Vogel 
Седамнаестогодишњи Арен живи са родитељима и још увек није признао да је геј. Своје прве 
кораке у геј-свет направио је уз згодног Мајкла, са којим се упознао преко дејтинг сајта за 
хомосексуалце. Договорили су сусрет, али Арен ће бити разочаран јер Мајкл није баш онакав 
каквим га је он замишљао. 
17-year-old Arend lives with his parents and hasn’t come out of the closet yet. His first step into the gay 

world of love is on a date with handsome Michael, a guy he met on a homosexual dating site. They arrange to meet and Arend ventures to the 
other side of the dating world only to discover that Michael is not quite what he imagined. 
 

Аутомобил снова 
Dreaming Apecar, Italy, 2013, 17’ – Drama     
Режија / Director: Dario Samuele Leone 
Катарина им 45 година и остала је без посла. Месецима не може да пронађе нови. Пристаје да 
ради као неговатељица за Георгеа, старог али живахног Румуна, који се налази у колицима. Ово 
искуство ће јој променити живот. 
Catherina is a 45-year-old Italian who has been without a job for months and cannot find another one. 

So she accepts work as a caregiver for Gheorghe, an elderly, lively Romanian stuck in a wheelchair. This experience will change her life. 
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Турнеја хора 
Choir Tour, Latvia, 2012, 5’ – Animation  

Режија / Director: Edmunds Jansons 

Светски познати хор дечака креће на турнеју. Под палицом искусног и строгог диригента они 

представљају један послушан музички инструмент. Али, остављени без надзора, они су ипак само 

деца. Током боравка у Сеулу, диригент бива заробљен у лифту, а дечаци препуштени сами себи. 

A world-famous boys' choir goes on a tour. In the hands of their severe conductor they are an obedient 

musical instrument. But left alone without supervision, they are just playful children. Once in Seoul the 

conductor is accidentally trapped in the elevator, and the boys are left alone. 
 

Мамци и удице  
Baits and Hooks / Mamci i udice, Serbia, 2014, 10’ – Comedy 

Режија / Director: Luka Popadić 

Црна комедија инспирисана чешким новим таласом. Два радника у старој фабрици суочавају се са 

невољама током преласка из социјализма у капитализам. Кратак али сладак филм о пријатељству 

и кувању, али и радницима који морају некако да се изборе са променама у друштву. 

A black comedy inspired by the style of the Czech New Wave about how two workers at an old factory face the transition from socialism to 

capitalism. A short and sweet film about friendship and cooking but also about a generation of workers who have to deal with the changed 

circumstances in their society. 

Четири репа 
Four Tails, United Kingdom / Hungary, 2014, 25’ - Comedy 

Режија / Director: Christopher Villiers 

Четири пријатељице се свакодневно налазе и шетају своје псе по лондонском Хампштед Хиту. 

Причају о својим сновима, надама и страховима на необичне начине. Сви траже љубав али 

савршен мушкарац не постоји… или је то можда онај који трчи по Хиту. 

Four friends meet to walk their dogs together every day on London’s Hampstead Heath. They reveal their hopes, dreams and fears in some 

unusual ways. They are all looking for love but perhaps the perfect man does not exist… or maybe he goes running on the Heath 
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Цунами  
Tsunami Albania, 2008, 7’ – Drama 

Режија / Director: Shaqir Veseli 

Цунами представља огромну силу која руши све пред собом и уништава природу, баш као што 

несугласице умеју да униште људске односе. 

A tsunami represents an enormous force able to destroy nature, as intrigues destroy the human 

conscience. 
 

Бар ти знаш  
At Least You Know / Au moins le sais-tu, Belgium (Wallonia), 2014), 19’ – Drama 
Режија / Director: Arthur Lecouturier 
Двадесетшестогодишња Александра бежи у изолацију од спољашњег света. Крије се како би 
пребродила муке које је муче. Бол је непредвидив, баш као и њен живот. 
Alexandra, 26 years old, isolates herself from the outside world. She hides in order to overcome the 

hardship that she is facing. Just like her life, her pain is unpredictable.  
 

Кише 
Piove, Italy, 2013, 16’ – Comedy     

Режија / Director: Lu Pulici, Francesco Zucchi 
За Тонија Бианчија, ово је дан као и сваки други. Тони је цењени доктор у малом селу; живот му се 
састоји од посла, причања са бербером и играња у бару, то је његова рутина коју нарушавају само 
неочекивани сусрети са шареноликим ликовима на селу. Они га наводе да се суочи са својом 
улогом у овом малом и чудном свету. А онда, такође неочекивано, почиње киша. 

It is a day like any other for Tony Bianchi, a respected doctor of a small village; between work, talking to the barber and a game at the bar, the 
doctor follows his personal routine, which is punctuated by 'unexpected' encounters with the colorful characters of the country. These lead 
him to confront his role in that small and weird world. And then, as punctual as usual, comes the rain.  
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ВИВА ФИЛМ ФЕСТИВАЛ  2016 - Сарајево 
Промоција – Награђени филмови 

VIVA FILM FESTIVAL 2016 - Sarajevo 
Promotion – Awarded Films 
 
Оснивач и организатор Фестивала је Удружење ВИВА из Сарајева, БиХ. Он је 
истовремено домаћи и међународни такмичарски филмски фестивал уметничких 
остварења у области документарног филма рађеног техником филмског или видео 
(електронског) записа. Филмови могу бити краткометражни, средњеметражни и 
дугометражни. Фестивал обухвата тематске категорије: 
 

 Екологија (Филмови који промовишу природне баштине својих земаља ради 
подстицања развоја еколошке свести); 

 Религија (филмови који промовишу специфичности религија, у циљу приближавања, разумевања и међу-верске 
толеранције); 

 Туризам (филмови који промовишу туристичке потенцијале земље и региона порекла). 

 Омладина (филмови произведених од стране младих из средњих школа) 
 
 
VIVA FESTIVAL is a permanent event in the field of culture and art. The founder and organizer is the VIVA Association from Sarajevo, Bosnia 
and Herzegovina. At the same time domestic and international competitive film festival artistic achievements in the field of documentary film 
and video (electronic). Movies can be short, medium length or long feature.  Competition has four categories:  
 

 Religion (its themed films that promote the specifics of religion, in order to rapprochement, understanding and inter-religious 
tolerance);  

 Ecology (films that its theme promote the natural heritage of their countries in order to encourage the development of 
environmental awareness);  

 Tourism (films that its theme promote the tourism potential of country of origin).  

 Youth (Films produced by the youth of secondary schools) 
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Човек од соли 
The Salt Man / Marde namaki, Iran, 2015, 15 min.     
 
Режија / Director:  Seyed Sajad Moosavi 
Улоге / Starring: Negin Davoodi, Seyed Majid Mirebrahimi 
 

Grand Prix Фестивала 2016 за најбоље филмско остварење / Grand Prix 2016 
 
Напуштен и без подршке, генијални уметник Са’ид Арам ради у руднику соли, где живи са својом шестогодишњом ћерком. Прича 
почиње када са разних фестивала прими награде за своју уметност и креативност. 
 
Being left unsupported, Dr. Sa'id 'Aram, a genius artist, is obliged to work in a salt mine with his six-year-old girl ... The story begins when he 
receives statuettes from various festivals, displaying his creativity. Using a symbolic language, this artistic film tries to present new ideas to 
the audience, and to make the audience contemplate. Family, children, daughter, genius, human rights, nature, and life, are the themes of 
this film, which is proper for all classes. This film is produced in a course of two years, using the best cinematic equipment, and despite all 
existing limitations.  
 
 

Природа вас треба 
Nature Needs You, Australia, 2015, 9 min. 
 
Режија / Director:  Mark Pearce 
 
Награда “Златни лептир” за најбољи еколошки филм / Award  „Golden Butterfly“  

 
Развојем индустрије, природни ресурси су у опасности. Људи широм Аустралије се боре да смање утицај климатских промена, да 
очувају своје тло, своју земљу и свој начин живота. 
While industrial resource developments continue to put at risk our natural and cultural significance, people across Australia are standing their 
ground for nature. 
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Семе 
Seeds, Brasil, 2015, 13 min. 
Режија / Director:  Marcelo Ergester 
 
Hаграда „Сребрни лептир“ у категорији еколошког филма / Award  „Silver Butterfly“ 
 
У средишту Рио Гранде до Сул, Бразил, окупља се група малих фармера. Својим активностима они заједнон продужавају биљне врсте, 
тргују семеном и припремају храну од онога што су сами произвели. Они су чувари Креола семена. 
In the Inner of Rio Grande do Sul, Brazil, a group od little famers gathers. In a task force day, they work in a property where they produce 
conjointly, trade seeds and prepare a lunch what they have planted themselves. They are the creole seeds guardians. 
 

 
 
Необичан гост 
An Unusual Guest, BiH, 2015, 9 min.  
Режија / Director:  Nisvet Hrustić  
Сценарио / Screenplay: Nisvet Hrustić, Sead Hrustić  
 
Hаграда, „Бронзани лептир“ у категорији еколошког филма / Award  „Bronze Butterfly“ 
 
Изгубљени медведић залутао из нетакнуте природе, наилази на туристичко насеље где театрално приређује свој програм, након кога 
се враћа мајци природи. 
The lost small bear from untouched nature, through his way, finds a tourist village where he theatrically shows his own program, after which 
he returns to mother natur. 
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Феномен Тврђава 
Phenomenom Fortress, Serbia, 2016, 25 min. 
Сценарио и режија / Screenplay and direction: Antal Szilard, Dragan Stojmenović 
Награда, „Златна клапа“, у категорији туристички филм / “Golden Clapper“ Award 
Планета Тврђава. Тихо али упорно подсећа нас да будућности без прошлости нема. И обратно. 
Тврђава је сигурност. Сигурност је спокој. Спокој је спас. Спас је љубав. Шапућу официрске плаже, 
рецитује подграђе, звижде лагуми, одјекују бунари, говоре зидине, свира пијани сат, пева Тврђава. 
Planet Fortress. Quietly but persistently reminds us that there is no future without a past. Vice versa. The fortress means security. Security is 
peace. Peace is salbation. Salvation is love. Whisper the „Officers’Beach“, recites the lower town, whistle the underground passages, echo the 
wells, tell the walls, sing the Fortress. 

 

Пош'а нам је алавије 
It Went Well, Croatia, 2015, 18 min. 
Сценарио и режија / Screenplay and direction: Renata Lučić, Maja Bošković 
Hаграда, „Сребрна клапа“, у категорији туристички филм / „Silver Clapper“ Award 
Ластовске покладе су један од најстаријих покладских обичаја у Европи. Током филма, пратимо 
његове учеснике и промену атмосфере у овом најудаљенијем острву Хрватске. 
The Lastovo Carnival is one of the oldest carnivals in Europe. We follow its participants ant the change in the atmosphere of this sleeply island, 
which is the furthest inhabited island in Croatia. 

 

УНЕСКО-градови које волимо 
UNESCO – Citties We Love, Spain, 2015, 9:30 min. 
Сценарио и режија / Screenplay and direction: Herve Timarshe 
Hаграда, „Бронзана клапа“ у категорији туристички филм / „Bronze Clapper“ Award 
Путовање. Стижемо у УНЕСКО-во светско благо, град у Шпанији. Изненађен сам и фасциниран 
количином информација које примам. Помало збуњен, улазим у град, у његове тајне, вођен 
једино знатижељом без курса. Пронашао сам ону лепоту којој сам подлегао. 
The Trip. Arriving at UNESCO Word Heritage City in Spain, I am suprised and fascinated by the huge amount of informations I receive. A little 
dazed, I enter the city, into its secrets, guided only by curiosity, without course. I find all this beauty and succumb to it. 
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Јеврејски састанак наслепо 
Jewish Blind Date, Switzerland, 2015, 16 min. 
Сценарио и режија / Screenplay and direction: Anaëlle Morf 
Uloge: Estelle Darnault, Axel Fernandez, Joëlle Séchaud 
Hаграда „Златно дрво“ у категорији религијског филма / „Golden Tree“ Award 

Несрећна у љубави, Мери Лу одлучује да се поново сједини са својим верским коренима удајом за правог Јеврејина. У покушају да се 
уда, она мора проћи Shidduch тест, који ће показати да ли ће њен живот бити успешан или погрешан. 
Unhappy in love, Mary Lou decides to reconnect with her religious roots by marrying a practicing Jew. In order to get married, she has to pass 
the Shidduch test, which will determine whether her life will be a success or failure. 
 

Начин живота 
The way of Life, Spain, 2016, 4 min 
Режија / Director:  Ana Maria Carrasco Muñoz (Anna Camus) 
Hаграда „Сребрно дрво“ у категорији религијског филма / „Silver Tree“ Award 
То што она зове животом, није то. Можда је сувише касно да тражи нову шансу, можда следи 
сценарио који није њен. Са више питања него одговора, буди јој се савест: оно што зове животом 

није то. 
That she calls “life”, is not. It may be too late to ask for a new opportunity, she may be following a script that is not hers. With more questions 
than answers, she awakens counciousness: that she calls “life”, is not. 
 

Инверзум 
Inversum, BiH, 2016, 8 min. 
Режија / Director:  Damir Bašić 
Uloge: Nenad Veličković, Zoran Ćatić, Slađan Vujić, Lamija Idrizbegović, Mirza Ajnadžić 
Haграда „Бронзано дрво“ у категорији религијског филма / „Bronze Tree“ Award 
Меланхоличан призор пропланка прекида звук масе. Сви су кренули на мјесто одакле ће се 

растати од вољене особе. Њихова постојања заувијек крећу одвојеним путевима – физички и ментално. 
Melancholic scene of the glade is is interrupted by the mass walking sound. A group is headed to a spot where they will part from a loved one. 
Their existences will forever go separate ways - physically and mentally. 
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Украс света 
Serbia, 2016, 14 min. 
Сценарио и режија / Screenplay and direction: Стефан Красић 
Hаграда, “Златна камера” у категорији омладинског филма / „Golden Camera“ Award 
Украс света се састоји из низа призора из свакодневнице четворо Печенковића који, окружени 
бригом и љубављу родитеља и деде, мирно одрастају на српском селу. Озеленела Шумадија се 
одлично уклапа са полетним тоном фима – спој природних лепота и неодољивих малих протагониста ствара готово идиличну 
атмосферу. Красић намерно избегава мрачније аспекте живота, одлучивши се да нас почасти само оним раздраганим и блиставим. 
Док њихов смех весело одјекује, живахна плавокоса деца се весело играју и уживају у природи која их окружује. Спонтаност малих 
актера је потпуна, њихове реакције и коментари су сасвим спонтани, тако да Красић заслужује посебну похвалу зато што је успео да 
забележи ту аутентичну емоцију. Мали Печенковићи као да уопште нису свесни камере која их снима, што нам омогућава да их 
видимо у њиховом најлепшем, најприроднијем издању. 
The energy given to Pacenkovic, family of two pair of twins, becomes the guidance for their live paths.  
 

Сонар 
Sonar, Iraq, 2016, 9 min. 
Режија / Director:  Mohammad Salam 
Hаграда, “Сребрна камера” у категорији омладинског филма / „Silver Camera“ Award 
Овај филм посвећен је употреби арапске деце, на линији између дечијег живота и њихове употребе 
и злоупотребе, 
This film is like a trick separated between child’s life as a child and using them to gain a sympathy like what artistic institutions have done. 
 

Тариз: Шарена деца сивог града 
Ta’rîz; The Colorful Kids of the Grey City, Turkey, 2015, 30 min. 
Режија / Director:  Sezer Ağgez 
Hаграда, “Бронзана камера” у категорији омладинског филма / „Bronze Camera“ Award 
Докуменатрни филм о графитима у Истамбулу. 
Documentary about "Graffiti in Istanbul". 
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НOРДИJСКA ПAНOРAMA 2005 - 2015 
NORDIC PANORAMA 2005 - 2015  

 
Балканкулт фондација и Културни центар Новог Сада већ дуго година у Новом Саду организују 
Нордијску панораму, јединствени међународни културни догађај који промовише годишњу 
продукцију најбољих кратких, документарних и анимираних филмова из Данске, Шведске, 
Финске, Норвешке и Исланда.  Промоција растуће продукција све цењенијих и награђиванијих 
документарних и кратких нордијских филмова, даје публици широм Србије увид како у глобална, 
политичка и социјална питања тако и у интимне и личне приче нордијских народа и људи, а 
филмове одликује висок степен професионалности од почетка стваралачког процеса до 
постпродукције. Значај Нордијске панораме није само у откривању и упознавању нордијског 
филма већ и културе и уметности, као и вишестраних и испреплетаних односа унутар Европе и 
свету. 
На овогодишњој ретроспективи приказују се сјајни документарни, кратки играни, анимирани и експерименталних филмова из 
нордијског региона, а окосницу програма чини 10-годишња селекција са Филмског фестивала пет нордијских градова. Теме Нордијске 
панораме су љубав и однос према природи. То нам је свима заједничко - али на различите начине.  
 
Hoping that the short, documentary, experimental and animated films of the Nordic Panorama will establish positive communication with its 
audiences in Serbia, and even personally touch them, the team of the Nordic Panorama Film Festival believes that at times of globalization 
and growing apathy and alienation it is paramount to be open to the diversity of the world, and to take part, receptively and introspectively, 
in the lives of others. This enriches us and deepens our understanding of self and others. 
The significance of the Nordic Panorama Film Festival lies not only in the discovery of and meeting Nordic films, but also in understanding the 
multi-layered and interwoven relationships within Europe and the world. 
This year’s festival will feature best documentaries, short, animated and experimental films from the Nordic region 
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Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts - 2005 
 

Бјорк: Срж животињске или биљне структуре  
Bjork: The Inner or Deep Part of an Animal or Plant Structure, Island, 2004, 48:36 min. - Dokumentarni / Documentary,  
Režija / Direcor: Ragenheidur Gestadottir 

Интиман, снимљен “иза кулиса”, документарац даје јединствен увид у срж снимања новог албума 
Medúlla, велике исландске уметнице Бјорк. Снимљен током једне године у Њујорку, Лондону, 
Рејкјавику, Канарским острвима, Салвадору и Бразилу, филм даје детаљан портрет креативног 
процеса који стоји иза снимања њеног најсмелијег албума. Документарац обухвата неке од 
сирових импровизованих наступа Бјорк и њених сарадника, који су саставили изузетан албум који 
користи само људске гласове као инструменте 
An intimate behind the scenes documentary that gives a unique insight into the making of the new album 
by Björk. Filmed over the course of a year as Björk recorded in New York, London, Reykjavik, the Canary 
Islands and Salvador, Brazil, the film gives a detailed portrait of the creative process behind the recording 
of Björk’s most daring album to date. The documentary captures some of the raw improvised 
performances of Björk and her collaborators as they put together a remarkable album that uses only 
human voices for instruments 

 
 

Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts – 2007 
 

Дански песник  
Tha Danish Poet, Torill Kove, animation, Norway, 2006, 15’ 
Жена се пита шта је довело до сусрета њених предака, дозвољавајући јој да постане особа која 
јесте. 
A woman wonders what made her forefathers and mothers meet, allowing her to become the person 
that she is. 
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Никада као први пут  
Never like thew first time, animатион, Jonas Odell, Sweden, 2005, 15‘ 
Четворо људи имају прилику да испричају причу о свом "првом путу" у анимираном филму 
заснованом на тим документарним интервјуима. Савремене приче, неке чак из 1920-их година 
у распону од комедије до трагедије, памте се са носталгијом, нелагодом или чак ужасом. 
Four people get to tell the story of their "first time", an animated film based on documentary 
interviews. Contemporary stories and some even from the 1920's range from comedy to tragedy and 
are remembered with nostalgia, embarrassment or even horror. 
 
 
 

 
Њушкало / Шмркач 
Sniffer, short feature. r: Bobbie Peers, Norway, 2006, 9’ 
Једног јутра, у готово суреалном свету, „њушкач“ (пробач мириса) у фабрици дезодоранса 
спасен је од стране своје супруге. 
One morning, in a gravity-less surreal world, a "sniffer" at a deodorant factory, one morning has to be 
saved from the ceiling by his wife. 
 
 
 
 
 
 

Субота  
Lauantai / Saturday, drawn animation, (Turku Arts Academy) r. Anna Virtanen, Finland, 2005, 3 min. 
Припазите на најлонке, субота је. 
Keep an eye on the pantyhose, it is Saturday. 
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Само ти сањај 
In your dreams, Thomas A. Østbye, 2005, Norway, 7 min. documentary 
Документујући телефонски позив Норвешком директорату за имиграцију, овај филм говори о групи 
тражилаца азила који у Норвешкој бораве 6 година без основних људских права. 
Documenting a phone call to the "Norwegian directorate of immigration", this film is about a group of 
asylum seekers that have been six years in Norway without basic human rights. 

 

Хабитат - Зграда  
Habitat, animation, Lars Arhenius, Johanes Mincing, Sweden, 2005, 9’ 
У Хабитату пратимо девет људи и пса у згради од три спрата. Урбана сторија, где драма заједничке 
зграде миксује апсурд, хумор и озбиљност. 
Swedish artist Lars Arrhenius employs the medium of video to illustrate the complexities of daily life. 
Habitat is an animation film about life in a housing estate. 
 

Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts - 2008 

 Занимања 
Occupations, Occupations, Lars von Trier, Denmark, 2007, 3 min, fiction 
Није добра идеја да се прекине гледање филма у биоскопу. Поготово ако је биоскопски гледалац 
Ларс фон Трир. 
It’s not a good idea to interrupt a man who is watching a movie in cinema. Especially if that person is Lars 
von Trier. Segment from “Chacun Son Cinéma” (To Each His Own Cinema) collective film of 33 shorts 
directed by different directors about their feeling about Cinema. 

Глас над гласом 
Voice Over Voice, Voice over voice, Malene Choi Jensen, Denmark, 2007, 24 min. Documentary / 
Еxperimental 
У хипнотичком универзуму, градски звукови и потресна искуства изазивају наша чула. Интимне 
исповести о жудњи и страху, стицању и губљењу стварају болну игру између посматрача и града. 
In a hypnotic movement Voice over Voice leads us into a universe, where sounds of the city and 
disturbing experiences provoke our consciousness. The voices¿ intimate confessions of longing and fear 
of having and loosing create painful connections between themselves, the viewer, and the city. The film 

generates a trembling sense of the ambiguous nature of man and city, somewhere between beauty and brutality. 
 

ЕУРО-ИН ФИЛМ                 НOРДИJСКA ПAНOРAMA 2005 – 2015        NORDIC PANORAMA 2005 - 2015 



Шетња 
Väsenpumpen, The Walk, Csaba Bene Perlenberg, Sweden, 2007, 59 min., fiction 
Два пријатељи из детињства састају се једног на пустог јутра. Након 50 година, један је позван од 
стране другог. Њихов сусрет постаје поновно окупљање, где се садашњост преплиће са 
прошлошћу; где се истине разматрају а сећања анализирају. И на крају, то постаје размрсивање 
чворова из њиховог детињства ... 
Two childhood friends meet on a deserted morning. After 50 years apart, one is called upon by the other. 
Their meeting becomes an overthrowing reunion, where the present is intertwined with the past; where 
truths are reconsidered and memories analysed. And ultimately, it becomes an unravelling of their 
childhood... 
 
 

Доротеа у царству смрти  
Dorotea i dödsriket, Doroethea in the Kingdome of the Dead, Kati Mets, animation, Sweden, 2007, 9 min. 
Понекад се осећате као да немате више снаге. Oсећате се као да су вас напустили сви. Али негде 
унутар вас, живот може да почне да расте - ако се само усудимо да то допустимо. Духовита прича о 
једној од црних рупа живота. 
Sometimes you feel as if you have no more strength. You feel abandoned by everyone. But somewhere 
inside, life can begin to grow again — if you just dare let go. A humorous story about one of life's black 
holes. 
 

Живот вредан живљења 
Pieniä iloja, Life Worth Living, Jyrki Väisänen & Eirik Svensson, Norway, 2006, Fiction, 12' 
Трагикомичне епизоде Човек са оловком, Купање, Полиетиленска фолија и друге ствари чине 
живот вредан живљења. 
Life Worth Living is a tragicomic episodic short film. It evolves around a central situation, a man who has 
come to a wrong conference room. The film shows a variety of little things with which people try to 
make their lives worth living. The cast includes both professional and amateur actors, among them the 
2003 Palm d'Or winner Kati Outinen.  
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Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts - 2009 
 

Спуштање на земљу 
Ung mand falder / Young Man Falling, Danmark, 2007, 43 min. 
Режија / Director: Martin de Thurah 
Седамнаестогодишњи Хју живи на ивици реалности. Прогоне га аутомобили, док свет правила и 
система покушава да му дозове пажњу. Како овај тинејџер може да спреми испит из Француског 
када играчке из његове собе почињу да се мешају у његов живот? И шта се десити са слатком 
Иреном? 
Награда "Роберт" Данске филмске академије за најбољи филм жанра фантастике; Најбоља оцена 

критике на Филмском фестивалу у Кану 2008. 
“Young Man Falling" tells a simple story of the complex emotional world of a troubled teenager. The film dives deeply into the psyche of 17-
year-old Hue who alienates himself from life due to the stress of taking school-leaving exams, the loss of a family member and this thing 
called love. A visually captivating film with a poignant modern style. 

 

Мир данас 
Norway / USA, 2007, 12 min. 
Режија / Director: Rich Devaney 
Политичка сатира о животу у Америци под "светињом" Патриотског акта. 
A political satire about living in America under the ‘sanctuary’ of the Patriot Act. 
 

Јанус 
Janus, animation, Norway, 2007, 8 min. 
Режија / Director: Linda Fagerli Setren 
Јанус обожава да приповеда и зна прилично много добрих прича. Ако се икад задесите у некој 
кафани у Ослу, врло је вероватно да ћете их чути. 
Janus has lots of good stories he loves to tell. If you’re ever in a pub in Oslo, there’s a good chance you’ll 
hear them. 
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Денијев чаробни напитак 
Danny's Magical Potion, animation, Norway, 2008, 1 min. 
Режија / Director: Gaute Hesthagen 
Једног раног јутра, неваљали дечак по имену Дени случајно испија чаробни напитак доброте 
Early one day, a hateful boy called Danny accidentally swallows a potion of goodness. 
 
 
 

900 метара под земљом 
900 meter under jord, animation, Sweden / Finland, 2008, 28 min. 
Режија / Director: Emeli Carlson Gras 
Једна жена долази у напуштено место на северу Шведске. Читајући о рударима, почиње да чује 
њихове гласове и тако обликује сопствену реалност, на основу гласова и архивских фотографија 
насталих у рудницима Кируне 
A woman arrives at a deserted place in the north of Sweden. Reading a book about miners, she starts to 
hear their voices. She creates her own reality, based on voices and archival photographs from the mines 
of Kiruna. 
 
 

Последње ствари 
De sista sakerna, Sweden, 2007, 20 min. 
Режија / Director: Levan Akin 
Малом Хугу сви непрестано просипају памет. Међутим, он је сигуран да ствари нису онакве како 
изгледају. Хуго је свестан да не може да оде са мајком и својом малом сестром и напусти све. 
Посебно не свог старијег брата и најбољег друга Симона. 
Награда публике и жирија за најбољи дечји филм на Филмском фестивалу у Хамбургу 2008   
Everybody keeps telling little Hugo what is what. But Hugo is sure that things are not as they seem. He 
knows that he can’t move away with his mother and baby sister and leave everything behind. Especially 
not his older brother and best friend Simon. 
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Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts – 2010 

Ана  
Anna, Denmark,  2009, 35 min, кратки играни 
Режија / Director: Rúnar Rúnarsson 
Најбољи нордијски кратки играни филм, Фестивал Пет градова, Рејкјавик 2009. 
Ана је дванаестогодишња девојчица која живи у малом рибарском селу. Налази се на животној 
раскрсници. Свет око ње се мења – као и она. Овај филм описује како понекад изгледа немогуће 
поделити сва осећања која нас муче и како је тешко веровати људима. 
Anna is a 12-year-old girl living in a small fishing village. She is at a crossroads in her life. Her 

surroundings are changing – and so is she. A film about how sometimes it seems impossible to share all the emotions that we struggle with, 
and about how difficult it is to put our trust in others. 

Рибе  
Fish, Sweden, 2008, 10 min, играни експериментални 
Режија / Director: Åsa Johannisson 
Nagrade / Awards: The Canal+ Prize 
Гердин једини пријатељ је златна рибица која је недавно угинула. Потпуно је сама. Коначно 
доноси одлуку да купи нову рибицу. По повратку кући, схвата да су врата стана остала закључана 
изнутра и да мора да уђе у стан преко терасе, пењући се уз стуб! Пала је и скоро испустила рибу, а 
онда се појавио спасилац... 

Gerd’s only friend is a goldfish that recently died. She’s alone. Finally she decides to buy a new fish. Back at home she discovers that she has 
locked herself out – she has to climb up by the balcony pole! She falls, almost dropping the fish and a man appears to rescue... 

Између снова 
Between Dreams, Finland / Russia, 2009, 11 min, документарни, Режија / Director: Iris Olsson 
Посебно признање жирија Филмског фестивала Тампере 2009. 
Овај кратки документарни филм описује путнике треће класе који спаваћим колима трансибирске 
железнице путују кроз Русију. О чему сањају ови путници и који ће се од њихових снова 
остварити? 
A short documentary about a third-class sleeping car on the Trans-Siberian railway travelling through 
Russia. What are the passengers dreaming of, and which of their dreams come true? 
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Снови из шуме 
Dreams from the Woods / Drömmar från skogen, Sweden, 2009, 9 min, анимирани 
Режисер / Director: Johannes Nyholm 
Једног дана Девојчица је оставила свог пријатеља Велику птицу и отиснула се у свет у потрази за 
авантуром.  Али, кад зађе у дубоку шуму, Смрт је заводи предивном мелодијом на флаути и она се 
изгуби. Ово је анимирани филм на тему љубави и туге. 
One day the Girl leaves her friend the Big Bird to seek adventures in the world. But she gets lost in the 
deep forest, lured by the melodies of Death’s beautiful flute. A shadow-puppet story about love and 
sorrow. 
 

Сатирање   
Seeds of the Fall / Slitage, Sweden, 2009, 17 min, кратки играни 
Режисер / Director: Patrik Eklund 
Награде: Посебно признање жирија на Међународној недељи критике у Кану 
Средовечни пар, Ролф и Ева, живе у вези без страсти. Стално се свађају. Ева је сексуално 
фрустрирана. Једне вечери покушава да заведе Ролфа. Он је одбије, али се потом деси нешто што 
ће заувек променити њихову везу. 
Middle-aged couple, Rolf and Eva, live in a passionless relationship. They wear and tear at each other 
and Eva begins to feel sexually frustrated. One night she tries to seduce Rolf. He dismisses her, but then 
something happens that will change their relationship forever. 
 

Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts – 2011 
 

Испод површине 
Under The Surface, Finland, 2009, 7 мин. кратки играни  
Режија / Directori: Veera Lehtola & Aino Ahokas  
Награде: Признање на Филмском фестивалу Nordic Glorz Arktisen upeeta, Finska 
Сећања на једно лето из детињства поред напуштеног базена. 
Memories of one childhood summer around an abandoned swimming pool. 
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Преко ограде   
Over The Fence, Finland, 2009, 30' , кратки играни  
Режија / Director: Hamy Ramezan  
Награде:  
Специјално признање на Међународном фестивалу краткометражног филма у Клермон-Ферану, 
Француска; Најбољи документарни краткометражни филм на Светском филмском фестивалу 
краткометражних филмова, Канада; Награда за најбољи филм на Међународном фестивалу 
краткометражних филмова у Curtocircuitо, Шпанија; Друга награда на Међународном фестивалу 

кратометражних филмова у Драми, Грчка; Најбољи краткометражни играни филм на Међународном филмском фестивалу у 
Калгарију, Канада. 
Шеснаестогодишњи Томи не верује никоме и жели да заштити своју млађу сестру Аино од опасности које је вребају у животу. Аино се, 
ипак, брзо мења. У страху од самоће, Томи покушава да заустави своју сестру, али је друге људе немогуће контролисати на силу. 
Sixteen-year-old Tomi trusts no one and wants to protect his little sister Aino from the dangers of the world. But Aino is changing fast. Due to 
his fear of loneliness, Tomi tries to stop his sister, but you can't control another person by force. 
 
 
 

Инцидент код банке 
Incident By A Bank, Sweden, 2010, 12' кратки експериментални 
Режија / Director: Ruben Östlund  
Награде:  
“Златни медвед” за најбољи краткометражни филм на фестивалу Берлинале, Немачка; Сребрни 
змај на Филмском фестивалу у Кракову, Пољска; Награда студентског жирија за краткометражни 
филм на Филмском фестивалу у Кракову, Пољска; Номинован за ЕФА награду за краткометражни 
филм на Филмском фестивалу у Корку, Ирска; Специјална награда жирија на Филмском фестивалу 

у Бадалони, Шпанија; Специјално признање жирија на Aspen Shortsfest, САД. 
Детаљан и духовит приказ једне неуспеле пљачке банке: у само једном кадру више од 96 људи пред камером изводи детаљну 
кореографију. Филм је снимљен према стварном догађају који се десио у Стокхолму у јуну 2006. године. 
A detailed and humorous account of a failed bank robbery: A single take where roughly 100 people perform a meticulous choreography for 
the camera. "Incident by a bank" recreates an actual event that took place in Stockholm in June 2006. 
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Доброчинитељ 
Samaritan, Norway, 2010, 29' кратки играни  
Режија / Director: Magnus Mork  
Награде:  
Норвешка национална филмска награда; Најбољи норвешки кратки филм; Награда Стаклени чаша 
на Фестивалу норвешких краткометражних филмова, Норвешка; Награда главног жирија за 
изванредни краткометражни филм у категорији драме на Фестивалу краткометражног филма у 
Оутфесту, САД; Најбољи филм на Фестивалу Iris Prize, Велика Британија; Најбољи краткометражни 
филм на фестивалу лезбејских& геј филмова, Сијетл, САД 
 
Кнут је средовечан, усамљени мушкарац коме је очајнички потребно друштво. Мирза је илегални емигрант коме је очајнички 
потребна помоћ... Да ли је у питању однос међу људима из различитих класа или пријатељство? Ово је прича о томе шта се дешава  
када неко води рачуна о другој особи и када неко искоришћава некога, када неко неког користи или злоупотребљава. 
Knut is a middle aged lonely man, in desperate need of company. Mirza is an illegal immigrant in need of every help he can get… An unequal 
relation or a possible friendship? A story touching upon the limits between taking care of and taking advantage of, using or being abused. 

 
 

Берик 
Berik, Denmark, 2010,15' кратки играни  
Режија / Director: Daniel Joseph Borgman 
Награде:   
Гран При ТВ станице Канал+ на Недељи критике у Француској; Специјално признање Politiken 
Fonden у Бустеру – на Међународном филмском фестивалу за децу и омладину,Копенгахен, 
Данска; Награда ЕФА Ган на Међународном филмском фестивалу у Гану, Белгија 
 
11-годишњи Адил је од локалног мангупа украо његову омиљену фудбалску лопту и изгубио је. 35-годишњи Берик, који је услед 
радијације ослепео, проналази лопту и носи је кући. Дирљива прича о самоћи и пријатељству. 
Adil, 11, has stolen the local bullies' prized football, and lost it. Berik, 33, blind from radiation poisoning, has found the ball and taken it home. 
A moving story about loneliness and friendship 
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Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts – 2012 

Последњи норвешки трол  
THE LAST NORWEGIAN TROLL / DET SISTE NORSKE TROLLET, Norway, 2010, 13 min. 
Режија / Director: Piotr Sapegin 
У давна времена, Норвешка је била рај за тролове, али данас више није. Једног дана, три младе 
козе одлучују да се отарасе старог трола који живи испод моста. Али оне не знају да је он уствари 
последњи примерак своје врсте - последњи норвешки трол.  
Наратор у филму је чувени шведски глумац Макс фон Сидоу. 

In the old days, Norway used to be a safe haven for Trolls, but not anymore. One day three young goats decide to get rid of an old Troll who 
lives under a bridge. Little do they know that he is the last survivor of his species, the very last Troll of Norway... 
 

Велика грешка  
THE GRET MISTAKE, Denmark, 2011, 21’ 
Режија / Director: Anders Berthelsen 
Сицилијанска гангстерска породица на заласку моћи шаље свог најбољег плаћеног убицу да се 
обрачуна са непријатељем који им измиче пуних тридесет година . Њихов плен, Ђузепе Балдини, 
примећен је у Венецији. Због чега је он тако важан? А колико је заиста добар плаћени убица ? 
Почасно признање GO WEST на Нордијској Панорами у Архусу, 2011. 

A Sicilian gangster family is facing a world of international competition and globalization. With questionable sense of priorities, the decision is 
made to put all of their resources into a far more important matter: Settling an old score with someone who has evaded them for thirty 
years... A certain Giuseppe Baldini has been spotted in Venice. Why is this man so important? What has he done to upset the old Don? And 
how good is the family's very best hit man at the end of the day? Only one thing is certain: Giuseppe Baldini must die. 
 

Лал Палмас 
Sweden, 2011, 13 min.    Режија / Director: Johannes Nyholm 
Средовечна госпођа проводи празнике на Канарским острвима, жели да стекне нове пријатеље и 
лепо се проведе. Госпођу игра једногодишња девојчица, а остале улоге тумаче лутке на концу. 

A middle-aged lady on a holiday in the sun tries to make new friends and have a good time. Her role is played by a one-year-old girl, with 
string puppets making up the rest of the cast. 
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Штета  
COME TO HARM / SKAĐI, Iceland, 2011, 18 min.    Режија / Director: Borkur Sigthorsson 
Стефанов живот се претворио у мору. Када је осетио да је у његов дом ушао уљез, паника убрзо 
уступа место суровој одлучности. 
Stefan's life has descended into turmoil. But when he hears an intruder in his home, panic turns to grim 
determination. 

Финска прича 
A FINNISH FABLE, Finland, 2011, 6 min.    Режија / Director: Niina Suominen 
Кроз кратке цртице о животу лутке на селу аутор са иронијом приказује савремени фински живот. 
Snapshots from the life of a mannequin in the countryside. 

Мировне снаге 
PEACEFORCE, Denmark, 2010, 19 min.   Режија / Director: Peter Gornstein  
У блиској будућности, у свету у којем је капитализам доживео пораз, млади припадник мировних 
снага Даниел упознаје Јеспера, истакнутог грађанина те локалне средине. Јеспер тврди да одбегли 
слон по граду убија људе. 
Награда Канал + на фестивалу у Архусу, Интернационална награда у Клермон Ферану. 
In the near future, in a world where capitalism has run its course, young Peaceforce officer Daniel meets 
Jesper, a prominent local citizen. Jesper claims that an elephant is running amok in the city, killing people.  
 
 

Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts – 2013 

Инвазија пужева  
Slug Invasion, Denmark, 2012 , 6', анимирани Режија / Director: Morten Helgeland 
Специјално признање младог жирија, Филмски фестивал у Оденсеу, Данска, 2012. 
Како свиће јутро у једном норвешком предграђу, башта постаје бојно поље за крвави рат између 
пужева голаћа, гладних убица, и педантне, старије жене. У рату и глади све је дозвољено!  
As morning dawns on a Norwegian suburb, a garden becomes the battleground for a bloody war 
between hungry killer-slugs and a tidy, elderly woman. All is fair in hunger and war! 
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Морам ли ја о свему да бринем?   
Do I Have to Take Care of Everything?, Finland / 2011 / 7’ 
Режија / Director: Selma Vilhunen 
Комедија о хаотичном јутру једне породице, посебно о мајци која је убеђена да је најбоље да она 
брине о свему. Породица Кетонен спрема се да крене на венчање, али за почетак касно су се 
пробудили, а у журби све иде како не треба. 
A comedy about a chaotic morning in a family with kids, and a mother convinced that it's best to take 
care of everything herself. 

 
 

Мале ствари  
Small Things, Island / 2011 / 15', кратки играни  
Режија / Director: Davíð Óskar Ólafsson 
Петер је неочекивано позван да дође на посао иако има слободан дан. Његово је да одлучи хоће 
ли радити. Све после тога је ствар судбине. 
Peter is unexpectedly called in to work on his day off. A series of events evolves, affecting more people 
than just him. 
 

 

Ö  
Ö, Finland / 2011 / 12',  Children/Youth, анимирани 
Режија / Director: Kari Juusonen 
Најбољи кратки филм, Фестивал кратког филма у Хелсинкију, 2011. 
Једно створење открива мало острво, усред бескрајног мора, и настањује се на њему. Оно штити 
своје царство од уљеза, али на крају један ипак успева да уђе. Уљезу се не допада ово царство, и 
када га напушсти, створење почиње да се осећа на острву као у затвору. 
A creature discovers a little island in the middle of an endless sea and settles there. He fights to keep 

intruders from his empire but one finally makes it to shore. The intruder does not want the kingdom, and after the intruder has left, the reef 
begins to feel like a prison. 
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Рој  
Swarming, Finland / 2011 / 8', анимирани   
Режија / Director: Joni Männistö 
Награда Душан Вукотић, Анимафест, Загреб, 2012; Гранд Приx, Међународни фестивал 
анимираног филма у Бањалуци; Награда High Risk, Међународни фестивал анимираног филма 
Fantoche, Немачка и још 20 међународних награда 
Jeднoг сунчaнoг дaнa у шуми, рaдoзнaли дeчaк истрaжуje прирoду. Oн прoнaлaзи мртву птицу пуну 
бубa и пoчињe дa сe игрa сa њимa. 
A child discovers life inside a dead bird and starts to play with it. 
 

Ја без тебе  
Me Without You, Denmark  / 2011 / 20' документарни 
Режија / Director: Aage Rais-Nordentoft 
Но је живео са старијом сестром током целог детињства, али се она сада сели у Јапан на годину 
дана. Наравно, он сада може да пребаци своје бубњеве у њену собу и први пут у животу неће бити 
досадни млађи брат. Али, да ли ће то моћи да надомести празнину коју је она оставила у кући и 
његовом срцу? 
No has lived with big sister Metha all of his young life, but she is moving to Japan for a whole year. Sure, 
he can move his drum kit into her room and for the first time won't be just an annoying little brother. 
But can he fill the emptiness that she has left in the house and in his heart? 
 

Терет  
Load, Denmark / 2012 / 6', анимирани 
Режија / Director: David René Christensen 
Човек оптерећен обавезама и под теретом тежине свог посла одлази на путовање које мења 
његов поглед на живот. 
A man covered in responsibilities and burdened by the weight of his work is swept away on a journey 
that changes his perception of life. 
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Топлотни удар  
Heat Wave, Sweden / 2011 / 15', играни Режија / Director: Adina Belin 
Почасно признање, Нордијска панорама, Финска, 2012. 
Лето је и у граду је завладала велика врућина. Вера живи са својим егоцентричним момком. У 
стану поред, живи Тове са мајком која сакупља звукове. Heat Wave је драма без дијалога, о томе 
како је када се човек осећа заробљеним и о могућности да се ослободи. 
It's summer and a heat wave has descended on the city. Vera lives with her egocentric boyfriend. Next 
door, Tove lives with her mother who collects sounds. A wordless drama about being trapped, and about 
the possibility of breaking free. 

 

Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts – 2014 
 

Tашна 
Handbag/Käsilaukku, Finland, 27’ крaтки игрaни филм  
Peжиja / Director: Miko Mililahti 
Улoгe / Cast: Sina Virtanen, Hannu-Pekka Bjorkman, Auli Mantila 
Хoтeлскa сoбaрицa Хaнa прoнaлaзи љубaвнo писмo у укрaдeнoj тaшни. Писмo je oд љубaвникa 
упућeнo удaтoj жeни. Хaнa oдлучуje дa сe умeшa у њихoву вeзу 
Hanna finds a love letter inside a stolen handbag. The letter is from a lover to married woman. It is none 

of Hanna's business, but still she decides to interfere 
 

Pas de Troi  
Pas de Troi 
Island, 3` eкспeримeнтaлни филм  
Peжиja / Director: Helena Stefansdotir 
Уjeдињeни у прoстoру, зaувeк рaздвojeни у врeмeну, двoje љубaвникa плeшу свojу причу. 
United in space, forever separated in time, two lovers dancing their story. 
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Додир магије 
Touch of Magic, Denmark, 17` крaтки игрaни   Peжиja / Director:  Tobijas Gundorf Boesen 
Улoгe / Cast: Neel Ronholt, Kristian Dinesen 
Oвo je филм o мaлим људимa у вeликoм свeту. Смeштeн je у врeмe индустриjaлизциje у Вeликoj 
Бритaниjи. Jунaкињa филмa je oстaвљeнa дeвojкa Eмa кoja у нaпуштeнoм пoзoришту упoзнaje 
мaђиoничaрa Рoбeртa. Oн пoкушaвa дa je импрeсиoнирa aли њeгoвa мaгиja измичe кoнтрoли. 
Pretty much right after beginning the school year, we were thrown into preproduction of a film project. A couple of months later we had a 
little film: Touch Of Magic is a little film about a small person in a big world. Set during the industrialisation in Britain, we meet the sad Emma 
who, after being dumped by her boyfriend in favour of a promotion, is led into an abandoned theatre with the help of a black cat. Here, she 
meets the worn out magician Roberto, who tries desperately to impress her with one last spectacular show. But the magic is out of control, 
and Emma has uncertain motives for wanting to leave. 
 

Уз кафицу 
Coffe Time/Elvakaffe, Sweden, 14` дoкумeнтaрни     Peжиja / Director:  Marija Frederikson 
Фeстивaли: Орхус, Либек, Вермонт, Упсала, Палм Спрингс, Сан Франциско, Шефилд, Гетеборг... 
Чeтири приjaтeљицe, свe удoвицe у нajбoљим oсaмдeсeтим гoдинaмa, сaстajу сe дa пoпиjу кaфу. 
Aли, умeстo o плeтeњу и унучићимa, њихoв рaзгoвoр je o сeксуaлним искуствимa и oчeкивaњимa, 
o oстaрeлим тeлимa и рaзлoзимa збoг кojих je сeкс бoљи сaдa нeгo рaниje. Oнe су oтвoрeнe, хрaбрe и бeскрajнo духoвитe. 
Perhaps betraying the region’s demographic makeup, “Let’s Talk About Sex” wasn’t nearly as jammed to capacity as “Partners in  Pride,” just 
two and a half hours earlier. Similar to those presentations (cross-reference below), the actual sex was more alluded to than shown. Tellingly, 
two of the male/female couplings—happily, inclusively—featured a pair of lusty representatives from the disabled community. 
 

2 011 12 30  
Sweden, 3` eksperimentalni film  Peжиja / Director:  Leontine Arvidson 
Фeстивaли / Festivals:  Berlin, Upsala, Roterdam, Moskva... 
Гoлa жeнa сa мaркeр флoмaстeрoм стojи испрeд врaтa и oцртaвa свoj oтисaк. 
The filmmaker, Leontine Arvidsson, is the naked woman drawing her outline on an apartment door. She 
started this film in 2007 as part of her ongoing project focused on her body as a body of work. 
Meanwhile, she became a mother and had to have her breast removed due to cancer. 
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Љубавна прича 
Love Story/Ástarsaga, Island, 17` крaтки игрaни  Peжиja / Director:  Asa Hjerlajfsdotir 
Улoгe / Cast: Katherine Waterston, Walter Grimsson 
Фeстивaли / Festivals:  Rim, Klermon Feran, Kijev, Palm Springs,Helsinki, Kork, London... 
Причa o љубaви, лудилу и свeтлoсти дaнa кoja трaje 24 сaтa. Сoлaнжин дeчкo Бaлдур мистeриoзнo 
oдлaзи нa Ислaнд. Oнa гa прaти, aли je oчeкуje joш вeћa мистeриja. 
A story of love, madness, and 24-hour daylight. Solange's boyfriend Baldur mysteriously takes off for 

Iceland. She follows, but an even deeper mystery awaits her 
 

Чувар планине 
Å vokte fjellet, Norway, 25` крaтки игрaни          Peжиja / Director:   Izer Aliju  
Улoгe / Cast: Besim Murtezani, Burhan Amiti.... 
Фeстивaли / Festivals: Aмaндa зa нaјбoљи нoрвeшки крaтки филм, Бeргeн, Скoпje, Teтoвo, Призрeн, 
Струмицa, Tрoњeм... 
Пaстир Исa мoрa мoрa дa пoслушa oчeвo нaрeђeњe дa прoнaђe зaлутaлo jaгњe. Нa врху плaнинe, 

њeгoв млaђи брaт и сaпутник Хaмид, бивa пoврeђeн. Исa мoрa дa oдлучи дa ли дa пoслушa oчeвo нaрeђeњe или свoj инстинкт. Oвa 
нoрвeшкo-мaкeдoнскa кoпрoдукциja прoглaшeнa je зa нajбoљи нoрвeшки крaтки филм. 
Shepard Isa must obey his father’s strict order to bring back the lost lamb. On top of the mountain, his little brother and companion, Hamid, is 
wounded and Isa must decide whether he should do as told or follow his own instinct. 

 

Нордијски краткометражни филмови / Nordisk shorts – 2015 
 

Лавиринт 
You Built Me a Labyrinth, Finska, 2013, 17’ 
Рeжиja / Director: Lauri-Mati Parpei 
Улoгe / Cast: Kaisa- Lena Koskenkorva, Jako Otonen,Dimitri Okulov.. 
Нaгрaдe / Awards: Drezden, Talin, Varšava, Malme... 

Бaш кaдa je свe крeнулo кaкo трeбa, oнa дoбиja љубaвнo писмo из прoшлoсти... 
Just when everything was going right, she gets a love letter from the past... 
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Ортак 
Chum, Island, 2013, 15 min. 
Рeжиja / Director: Jorundur Ragnarson 
Улoгe / Cast: Sigurdur Skulason, Teodor Juliuson, Ana Kristin Arngrimsdotir 
Нaгрaдe: Montreal – najbolji kratki film; EDDA – нaгрaдa Ислaндскe филмскe aкaдeмиje зa нajбoљи 
крaтки филм 
Уги и Киди су нeжeњe, гурajу сeдaмдeсeту, a њихoв рутински мaлoгрaђaнски зajeднички живoт 

личи нa брaк. Свaкoг дaнa вeжбajу, уживajу у тoплoj купки, a зaтим рaдe рaмe уз рaмe нa ислaндским рибaрским брoдoвимa лoвe 
лигњe. Jeднoг jутрa нa бaзeну упoзнajу Рoсу, пунaчку и лeпу жeну сличних гoдинa, кoja спoкojнo лeжи у њихoвoj кaди сa тoплoм 
купкoм. Киди пoзивa Рoсу нa Угиjeву рoђeндaнску зaбaву, чимe Кидиjeвo и Угиjeвo приjaтeљствo дoлaзи у изнeнaдну oпaснoст 
Uggi and Kiddi are bachelors pushing seventy whose routine small town life together resembles a marriage. Everyday they do exercises, soak 
in the hot tub, then work side by side baiting squid for Icelandic long fishing boats. One morning they arrive at the pool and find Rosa, a 
buxom and beautiful woman their own age, soaking serenely in their hot tub. Kiddi invites Rosa to Uggi’s birthday party  to Rosa and their 
friendship is suddenly in danger. 
 

Jа и мој Молтон 
Me and My Moulton, Norway / Canada, 2014, 14’ 
Рeжиja / Director: Torill Kove 
Нaгрaдe / Awards: Нoминaциja зa Oскaрa зa нajбoљи aнимирaни филм 
Jeднoг лeтa у Нoрвeшкoj шeздeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa, сeдмoгoдишњa дeвojчицa трaжилa je 
бицикл oд рoдитeљa. Meђутим, нeкoнвeнциoнaлнe мeтoдe oцa и мajкe ускoрo пoкaзуjу дa су oни 

извoр нeприликa и aнксиoзнoсти oвoг млaдoг бићa. Oвaj духoвити и кoлoристички бoгaт крaтки aнимирaни филм рeдитeљкe Toрил 
Кoвe, дoбитницe мнoгих висoких филмских нaгрaдa, глeдa нa крeaтивнoст и футуристичкa рaзмишљaњa и стaвoвe рoдитeљa oчимa 
њихoвe мaлe ћeркe, кoja зaвиди другим „нoрмaлним“ пoрoдицaмa. Oсeтљивa прирoдa oтeжaвa дeвojчици дa будe пoтпунo искрeнa 
сa oнимa кoje нajвишe вoли. 
Me and My Moulton is a humorous autobiographical short film based on Kove's experiences as a 7-year-old girl in Norway, one of three sisters 
who long for a bicycle. The film explores the emotions of Kove's character, who is often embarrassed by their unorthodox architect parents. 
Kove was quoted in a Toronto Star article as saying the story had been on her mind for years and that her goal was to convey a girl’s 
conflicting feelings about her parents: “These feelings are not easy for kids. It’s confusing when you don’t have all the insights that you get 
later in life to realize your parents embarrass you but at the same time you really love them. There are mixed emotions.”  
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Неприлагођени 
Rodløs / Wayward, Denmark, 2014, 20` 
Рeжиja / Director: Kira Ričards Hansen 
Улoгe / Cast: Rosalina Krøyer 
Нaгрaдe / Awards: Нoрдиjскa пaнoрaмa у Maлмeу – нajбoљи крaтки филм 
Причa o сaзрeвaњу 14-гoдишњe дeвojчицe кoja рaди у сeрвису зa aутoмoбилe и дружи сe сa 

дeчaцимa. Oнa нa мaлo нeoбичaн нaчин трaгa зa свojим идeнтитeтoм, a пoслeдицa њeнoг пoнaшaњa je дa будe присиљeнa дa oткриje 
свoje нoвo лицe. 
”Wayward” is a coming-of-age story about a 14-year-old girl who works at a car mechanic's and hangs out with her friends. She challenges 
boundaries in her search for identity, but her behaviour has repercussions that force her to acknowledge new aspects of who she is. 
 

 
 
 
 
 

Индиго 
Indigo, Sweden / USA, 2014, 20`, kratki igrani  
Рeжиja / Director: Pol Jerndal 
Улoгe / Cast: Sesilija Fors, Džon Maton 
Нaгрaдe: Хoливуд – нajбoљи филм; Лoс Aнђeлeс – нajбoљa кaмeрa; Ривeр Бeнд филм фeстивaл 
(Индиjaнa, СAД) – нajбoљи филм... 
Двe изгубљeнe душe у Њуjoрку, зaглaвљeнe у живoту зa кojи oсeћajу дa му нe припaдajу. Спoљa, 
jeднa сe другoj супрoтстaвљa, aли изнутрa глeдaнo – oнe су истe: дeхумaнизoвaнe, сa oсeћaњeм 
унутрaшњe усaмљeнoсти и oтуђeнoсти кoja им нe oстaвљa oсeћaj дa су живe. 
Two young, lost souls in New York City share a common struggle – they are stuck in lives they do not 
feel they belong.  She is an adored acrtress abd he, a bike messenger. On the outside they seem like 
each other’s opposite, but on the inside they are the same – degumanized by an internal loneliness that 

alienates them from feeling alive 
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Портрет / Portrait: 

СЛОБОДАНКА РАДУН   
Праг / Нови Сад 

SLOBODANKA RADUN    
Prague / Novi Sad 

 

Нас двоје 
Us2 / My2, Czech Repubic, 2014, 99 min. 
Режија / Director: Slobodanka Radun 
Сценарио / Screenplay: Radka Denemarková, Slobodanka Radun 
Улоге / Starring: Jana Plodková, Ondřej Nosálek, Milena Steinmasslová, Luděk Sobota, Jiří Vyorálek, 
Václav Havelka, Ivan Lupták, Johanna Tesařová, Ondřej Malý  
 
Љубавна прича 21. века. У нади за променом, Ема бежи од своје породице и оставља мужа. Крије 
се у стану свог фризера, геј момка Тонија, иако га је једва познаје. На почетку они су само два 
странца, међусобно повезани напорима да побегну од својих породица. Они се приближавају и 
помажу једно другом да превазиђу унутрашње и спољне препреке у њиховим животима. Њихово 
либерално пријатељство готово постаје љубавна афера, упркос чињеници да се не може 
остварити. То ослобађање ствара интензивну везу између њих: ново бекство, нови поход. Ово је 
љубавна прича о двоје људи и њиховим покушајима да избегну замку сопствених жеља да 
припадају некоме. 
A love story of the 21st century. Hoping for change, Ema runs away from her family and leaves her 
husband. She hides at the apartment of her hairdresser, a gay guy Tony, even though she barely knows 
him. At the beginning they are merely two strangers, connected by their mutual effort of escaping from 
their families. They get closer and help each other to overcome the internal, as well as external, obstacles of their lives. Their liberating 
friendship almost becomes a love affair, despite the fact it cannot be fulfilled. This liberation creates an intense bond between them: a new 
escape, a new quest. This is a love story of two people and their attempts to escape the trap of their own desires of belonging to somebody. 
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Мјузикл, или пут ка срећи 
The Musical, or The Way to Happiness / Muzikál aneb Cesty ke stestí 
Czech Republic, 2016, 85 min. 
 
Режија / Director: Slobodanka Radun 
Сценарио / Screenplay: Vaclav Sadilek 
Улоге / Starring: Vica Kerekes, Roman Vojtek, Martin Písařík, Jirí Korn, Adam Misík, Josef Laufer, Václav 
Kopta, Jaroslava Obermaierová, Vladimír Polívka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Мjузикл врелог лета, романтичне љубави, младих, жеље за успехом и ривалства. Студенти Прашког конзерваторијума раде у летњој 
радионици у пикторескном јужно-чешком селу, где имају  захтеван задатак, где ће неки од њих успети и потом наставити свој сан да 
буду познати. Сваки од њих ће тако наћи свој прави пут до среће. 
 
A musical full of torrid summer, romantic love, youth, and desire for success and rivalry. Students from the Prague Conservatory leave for a 
workshop in the picturesque South Bohemian countryside, where they are placed before a demanding task, from which only some of them 
will emerge successful and they will then continue in their dream to be famous. Each of them will find their true path to happiness. 
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Милан Белегишанин:  

НОВИ САД У УСПОМЕНИ 
Milan Belegišanin: 

NOVI SAD IN MEMORIES 
Мали цвет 
Little flower, Serbia, 2016, 12 minuta 
Сценарио и режија: Милан Белегишанин 
Нови Сад је велико градилиште. Од бетонских монструма још једино може да нас заштити мирис малог 
цвета, који се задржао у сеновитим кутовима старих дворишта из детињства. 
 
 
 

Капија 
The Gate, Serbia, 2016, 11 минута 
Сценарио и режија: Милан Белегишанин 
У новосадском насељу Клиса, налази се истражни затвор у   оквиру кога је саграђена црква. На божићној литургији, пред лицем 
једнога бога, заједно се причешћују и полицајци и криминалци и управник затвора.  
 
 
 

Матинеи код госпође Иле 
Serbia, 2016, 50 минута 
Сценарио и режија: Милан Белегишанин 
Музички педагог и пијанисткиња, Јелена Ила Касовиц, умрла је пре 45 година. За њом је остало 
само неколико фотографија. Но, њена несвакидашња животна прича и даље живи у успоменама 
њених ученика.  
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Игор Тохољ представља:  

Фестивал музичког документарног филма  Dok'n'Ritam  
Igor Toholj presents:  

Festival of the Music Documentary Films  Dok'n'Ritam 
 
Главни циљ фестивала који се одржава у Дому културе Студентски Град на Новом Београду  је да се 
млади упознају са популарним музичким правцима, бендовима и извођачима кроз документарни филм. 
Ово је догађај који промовише ауторе који у свом раду спајају филм и музику.  На првом Фестивалу 
музичког документарног филма било је приказано укупно 19 филмова, од тога 9 у регионалном 

такмичарском програму. На фестивалу су вођени разговори са ауторима филмова, представљане су музичке књиге и документарци у 
настанку. 

 
Последњих 100 
The Last 100 , Croatia, 2014, 37 min. 
Режија / Director: Morana Komljenović, 
Награда жирија Фестивала / Jury Prize  - Best film 
Филм прати збивања током последњих сто дана активности једног од најстаријих рок клубова на 
овим просторима - култног ријечког клуба „Палах”, који је основан 1969. Тај клуб био је оаза 
слободног мишљења и окупљања најразличитијих уметника. У њему су наступали и Арсен Дедић и 
Џони Штулић. Клуб је затворио врата 2013. године након 45 година рада. Филм прати емотивне 
процесе кроз које пролазе запослени у клубу одбројавајућим сате до краја – или до новог почетка. 
 
The documentary film The Last 100 portrays the events during the last 100 days of the cult club Palach in 
Rijeka. After 45 years, the club closed its doors permanently in May 2013. The film The Last 100 is a 
memento to a period on Rijeka’s club scene. Without exploring the club’s history, the film paints a picture 
of the employees’ and club managers’ emotional processes during the final countdown to the end (or a 
new beginning?). 
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Soudabeh Babagap (Iran): 

КИАРОСТАМИЈЕВА ВЕЧНА ПОЕТИКА ПУТЕВА 
KIAROSTAMI'S ETERNAL POETICS OF ROADS 
 
Предавање са пројекцијом примера из филма Путеви 
Ауторка / Author: Судабе Бабагап / Soudabeh Babagap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Судабе Бабагап је иранска песникиња, теоретичарка филма и ауторка документарних филмова, 
од којих је најпознатији Нојева барка (Noah's Ark 2002), вишеструко награђиван на многим 
фестивалима. Почасни је докторант документарног филма. Широм света држи предавања о 
иранском документарном филму, поезији и литератури. Овога пута ће говорити о филмском 
опусу Абаза Кијаростамија, недавно преминулог великана светског филма. 
Soudabeh Babagap.  Born in 1971 in Iran. Graduated from the Islamic Training Center of Filmmaking in 
cinema directing. Besides filmmaking, she has also been involved in films as a writer, painter, poet, 
assistant director, scriptwriter and researcher.  
 
 

EURO-IN FILM          КИАРОСТАМИЈЕВА ВЕЧНА ПОЕТИКА ПУТЕВА -   KIAROSTAMI'S ETERNAL POETICS OF ROADS 



Дреља Огореља 

Drelja Ogorelja, Serbia, 2016,  
Режија / Director: Слађан Стојановић – Френки 
 
Производња: Врањско дописништво РТС 
 
Награда на Међународном фестивалу телевизијског етнолошког филма “ФЕСТЕФ”  у Кучеву 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Етнолошки филм о ускршњим обичајима у Бујановцу, непознатим широј јавности. 

 
Ethnological film about the Easter customs in Bujanovac (South Srbia), unknown to the general public. 
 

EURO-IN FILM          Слађан Стојановић: ДРЕЉА ОГОРЕЉА    Sladjan Stojanović: DRELJA OGORELJA 



Владимир Манић:  

Етнолошки филмови 
Vladimir Manić:  

Ethnological movies 
 
 
Још само трен 
Serbia,  мин. 
Режија / Director: Владимир Манић 
Документарно-играни филм о готово стогодишњаку који говори о својој љубави према супрузи и 
некадашњем животу на Старој планини... 
 
 
 
 
 

Кликтај дивљине 
Serbia, 2010, 20 мин. 
Режија / Director: Владимир Манић 
Документарни филм чији наслов сугерише да је реч о дивљини и недовољно истраженим дивљим 
просторима Старе планине, o једном скривено кутку на крајњем југоистоку Србије и реткој птици, 
риђем јастребу мишару. Аутор је материјале за овај филм дуго прикупљао и био ангажован више 
година.  
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Александар Митровић: 

Кад ми се десиш опет 
 
Serbia, 2016, 25 мин. 
Rежија / Director: Александар Митровић  
Сценарио / Screenplay: Александар Митровић 
Улоге / Starring: Наташа Милосављевић, Бојан Перић, Зинаида Дедакин, Александар Лазић, 
Јована Крстић, Нинослав Анђић, ...    

Специјални гост / Special guest: Рада Ђуричин 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слојевита прича која говори, пре свега, о љубави и њеном значају, а онда и о породици, пољуљаним темељима људске егзистенције, 
емиграцији. Дакле, ово је прича коју сви ми заправо живимо.   
... Запалила га је њена ароганција, а њу угасио његов инат. Уживао је у њеној лепоти, а она у томе што је губила време са њим… 
 
Layered story that first of all speaks about love and its importance, and then about the family, broken foundations of human existence, exiles, 
etc. So this is a story that we actually live in.  
... He was burned by her arrogance, and she was turned out because his defiance. He enjoyed in her beauty, and she enjoyed loosing a time 
with him ... 
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Филмски часопис "ФИЛАЖ“ Бp. 13 Нишки културни центар, 2016. 

Film Magazine "FILAZ" No 13  Nish Cultural Center, 2016. 
 
Група критичара окупљених око нишке критичарске сцене, имајући у виду своје вишегодишње 
бављење критичким промишљањем о филму, одлучила је да у доба гашења биоскопа и стихијског 
настанка српских филмова, у време када су српски филмски часописи постали као ендемичне 
биљке (и само ретки опстају у континуитету или траже "брак“ са неким другим уметностима), 
смело покрене нови филмски часопис “Филаж“. 
Наравно, у време глобалних комуникација (што не треба мешати са термином глобализам), нишка 
редакција је само окосница или боље рећи рам за слику једне нове филмске приче која би се 
бавила и актуелним филмовима и појавама, али и историографским и теоријским аспектима 
"седме уметности“. У часопису ће моћи да објављују сви који то желе, уколико њихови радови по 
процени редакције то заслужују, тако да круг сарадника треба да обухвати најширу лепезу 
филмских критичара, теоретичара, историчара, професора, дакле свих оних који својим писањем 
могу да дају допринос нашој филмској мисли. И сам назив указује на жељу за брзим (али не и 
брзоплетим) праћењем модерних тенденција у филмском изразу, уз поштовање традиције без које ни у једној области нема 
континуитета и напокон, нема напретка; филаж је брзи покрет камером, или "тако брза панорама да се призор не може препознати“ 
(бришућа панорама). Ово није часопис који заступа једну идеологију или естетику већ му је циљ да пружи прилику свима онима који 
озбиљно промишљају филм, без обзира са којих позиција, да своје тезе, идеје, критике, оцене и судове изнесу на аргументован и  
озбиљан начин. 
Говоре: Верица Новаков, главни уредник издаваштва НКЦ, Срђан Савић, уредник „Филажа“. Модератор: Дејан Дабић, уредник 
филмског програма КНЦ 
The group of critics gathered around Nis critics scenes, keeping in mind their many years of dealing with critical reflection on the film, decided 
that at the time of shutdown cinema and haphazard occurrence of Serbian films, at a time when the Serbian film magazines have become as 
endemic plants (and only rarely survive continuous or looking for "marriage" with some other arts), boldly launch a new film journal „Filaz”. 
Of course, at the time of global communications (which should not be confused with the term globalism), low revision has only backbone, or 
better said, the picture frame of a new film stories that would deal with the current movies and appearances, but historiography and 
theoretical aspects of the "seventh art ". The magazine will be able to publish all who want it, if they work at the discretion of the editorial 
board to deserve so that a circle of associates should cover the broadest range of film critics, scholars, historians, professors, therefore all 
those who through their writing could contribute our cinematic minds. I name suggests a desire for fast (but not rash) following the modern 
trends in film expression, while respecting the tradition without which in any field, and finally there is no continuity, there is no progress; Filaz 
is quick camera movement or, "so fast that the panorama scene can not be recognized" (sweeping panorama). This is not a magazine that 
represents an ideology or aesthetics, but was meant to provide an opportunity for all those who are seriously reflect on film, no matter from 
which position to their theses, ideas, criticism, review and present the courts reasoned and serious way. 
Speakers: Verica Novak, chief editor of publishing NKC, Dejan Dabić, editor of film and video programs NKC, Srdjan Savic, chief editor of the 
film magazine "Filaz" 
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Живојин Павловић: 

Филм у школским клупама 
Нишки културни центар и YU филм данас, Ниш, 2016 (Репринт) 
 
Књига Живојина Павловића из 1958. Филм у школским клупама; пледоаје и практична упуства за 
увођење филма у школу као наставног предмета у реиздању Нишког културног центра и часописа 
YU филм данас 

 
Писање књиге Филм у школским клупама Живојин Павловић започео је још далеке 1956. Књига је упућена просветним институцијама 
и бави се планом и разрадом предавања из потенцијалног предмета Филмска уметност за седми и осми разред основне школе. 
У њој нема боемске разбарушености нити политичке провокативности на коју смо навикли тумачећи данас значајан период 
југословенског филма - “Црни талас”. Заправо, књига расветљава једну од заблуда дисидентског култа уметности бивше државе, тада 
на прелазу од народне ка социјалистичкој републици; може се рећи да „Филм у школским клупама“ није критика државе, ни критика 
аутора, већ критика публике и њеног, да цитирамо аутора, “пасивног егоцентризма”. Основна црта Павловићевог критичког 
ангажмана није упућена државним институцијама, већ пре свега гледаоцима и просечном филмском аудиторијуму. Павловић се бави 
дечијим нараштајем знајући да младе генерације искрено навијају за одважне претходнике који су избегли интимизацију са 
генерацијом. Управо тако треба схватити ангажман ове књиге, као манифест авангардног уметника коме је дугорочна културна 
инвестиција битнија од непосредне друштвене реакције. 
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45.   Ревија филмског стваралаштва  
деце и омладине Србије  

промоција  
 
 
 
 
 
 
Ревија је први пут одржана 1961. године као Ревија филмова пионира Југославије. Традиционално 
се одржава сваке године крајем јуна, на крају школске године и представља годишњу смотру 
филмског стваралаштва најмлађих филмских аутора у Републици Србији. Под садашњим називом 
одржава се од 1998. године, када је обновљена после прекида насталог 1989. године. Од 1998. 
године одржава се у Београду, организатор је Центар аматерског филма Србије, а домаћин 
Југословенска кинотека. Следећа ревија одржана је 2002. године, а затим се од 2004. године 
одржава редовно сваке године. Несебичну помоћ у свему у оквиру Центра аматерског филма 
Србије пружио је Владимир Анђелковић, дугогодишњи пријатељ и промотер ове врсте филма. 
 
На ревији учествују деца и млади у две старосне категорије – до 15 година и од 15 – 19 године, са 
филмовима не дужим од 10 минута за млађи узраст, односно 20 минута (за старији узраст). 
 
Од првог дана мото ревије је БОЉЕ ДА СЕ ДЕЦА ИГРАЈУ ФИЛМОМ, НЕГО ФИЛМ ДЕЦОМ. Стручни 
жири (Донка Шпичек, Др Гордана Зиндовић Вукадиновић, Мр Снежана Трстењак, Нада Савић, Тамара Тодоровић, Миодраг 
Новаковић, Радослав Владић, Мр Марко Стојановић, Матија Муњиза Петровић и Страхиња Савић) прегледао је приспеле филмове, 
распоредио их у званичан и информативни програм и наградио најбоље.  
 
Многи данас успешни редитељи, сниматељи, монтажери и други филмски радници своје прве филмске кораке направили су у овом 
узрасту, па својевремено и на овој традиционалној ревији. Зато, као подстицај младим талентима, објављујемо комплетан 
официјелни избор. 
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НАГРАЂЕНИ ФИЛМОВИ ДЕЦЕ ДО 15 ГОДИНА  
Grand prix: 26 хероја и учитељица ( 3 минута ) – група аутора, Врање 
Награда за најобољу монтажу - Парк је мој ( 4 ) – Вук Ћорић, Београд 
3-Награда - Радозналост је убила глисту ( 1 ) – Марко Панић, Омољица 
Награда за најбољу идеју - Сакупљачи боја, времена и звука ( 8 ) – група аутора, Лозовик 
2-Награда - Радознало врапче ( 3 ) – Јаков Попов, Нови Сад 
Диплома етнолошко-антрополошког друштва Србије - На Дрини ћушрија ( 9 ) – Милош Рацић, 
Равни 
Дуплома Етнографског музеја Београд - Краставчићи ( 2 минута ) – група аутора, Врање 
Награда за најбољу режију - Пут зеленог змаја ( 4 ) – Леа Поповић, Београд 
Награда за најбољу камеру - Мамац ( 3 ) – Леа Попвић, Београд 
1-Награда - Крај игрице ( 1 ) – Емилија Станојевић, Омољица 
Награда за најбољи тон - Пепељуга и маћеха ( 4 ) – група аутора, Лозовик 
Награда за најуспешнијег ментора – Група ментора из коле анимираног филма Врање 
Награда за најуспешнију продукцију – Школа анимираног филма Врање 
 
 
 

НАГРАЂЕНИ ФИЛМОВИ МЛАДИХ ОД 15 – 19 ГОДИНА 
Grand prix festivala - LO3VE ( 5 минута ) – Ана Марија Вуковић, Београд 
Награда за најбољи тон, Награда Етнолошко-антроплошког друштва Србије - Под окриљем ноћи ( 7 ) – Јудит Берец, Сента( 3 ) – група 
аутора, Сента 
Награда за најбољу режију - Трема ( 8 ) – Милена Арсић, Крагујевац 
Награда за најбољу идеју - Без јаза ( 7 ) – Јован Сибиновић, Београд 
1-Награда и Награда за најбољу камеру - Путник ( 12 ) – Лука Ивановић, Панчево 
3-Награда - Чарли Чаплин ( 10 минута ) – Лука Ивановић, Панчево 
Диплома Етнографског музеја у Београду - Плава птица ( 6 ) – група аутора, Врање 
Награда за најбољу монтажу - Нови дан ( 3 минута ) – Гергељ Киш, Будисава 
2-Награда - Пушка offcial ( 8 ) – Кермеци Норберт, Сента 
Најуспешнија продукција – Гимназија за талентоване ученике „Бољаи“ Сента 
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ПОСЛЕ 2000-е:  
САВРЕМЕНА СРПСКА АНИМАЦИЈА 
BEYOND 2000:  
CONTEMPORARY SERBIAN ANIMATION 

Промотивни ДВД са одабраним филмовима савремених српских аутора  –  Спец. издање поводом 10 година фестивала АНИМАНИМА  
По узору на друге европске и светске кинематографије, ова ДВД колекција је начин да се светској публици заједнички представе 
српски аутори рођени 1970-их и 1980-их година, чији фимови дефинишу домаћу продукцију у периоду од 2005-2015. године. Ово није 
антологија, ни ретроспектива. Није реч о таласу, правцу, школи, покрету. Ни о покушају мапирања уметничка гериле. Једноставно , 
они су аутори раскошних талената и вештина. Интегришући њихову изврсност у властити имиџ – фестивала који подржава генерисање 
и проток идеја, отвореног за нове уметничке форме, приступе и схватања у уметности анимације – Аниманима на особен начин 
акцентује и сопствену улогу и допринос у развијању и унапређење српске савремене уметничке и културне сцене. 
Promotional DVD with a selection of filoms by contemporary Serbian authors  
– Special edition dedicated to 10

th
 anniversary of the ANIMANIMA Festival 

Following the model of other cinematographies in Europe and worldwide, this DVD collection is a way to present to the world public in one 
place the Serbian authors born during 1970s and 1980s, whose films have had a defining impact on the national production in the period 
between 2005-2015. This is neither an anthology nor is it a retrospective. What we have here is not a wave, direction, school or movement. 
Nor is it an attempt at mapping the artistic guerrilla. They are simply authors of rich talent and skills. By integrating their excellence into its 
own image as a festival which supports generation and flow of ideas, open to new artistic forms, approaches and ideas in the art of animation, 
Animanima in its own way accentuates its own role and contribution in the development and advancement of the contemporary Serbian art 
and culture scene. 
 
SENSATION 
Редитељ: Никола Вуловић | 2006 | 3:03 | Продукција: Факултет примењених уметности / 
 Production: Faculty of Applied Arts, Belgrade 
Музички видео (номинован за МТВ награду 2007.) београдског бенда Интрудер. Видео садржи 
инсерте из анимираног филма Домар, првог српског “манга”анимираног филма. 
Music clip (nominated for MTV award in 2007) by the Belgrade band Intruder. The clip is filled with 
inserts from the animated film The Janitor, the first Serbian “manga” animated film. 
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ОСТАЦИ / LEFTOVERS 
Редитељ: Игор Ћорић | 2006 | 6:03 | Продукција: Александар Младеновић / | Production: 
Aleksandar Mladenović 
Живот увек иде даље, на остацима претходних живота. 
Life always continues on the leftovers of the former lives. 
 
 

 
ЗАПЉУНУТ ПОЉУПЦЕМ / SPITTED BY KISS 
Редитељ: Милош Томић | 2007 | 11:13 | Продукција: ФАМУ, Czech Republic / Production: FAMU, 
Czech Republic 
Опсесивна прича о младићу који живи на улици, и дословно, креће се клизећи по афалту, 
заљубљује се у девојке пролазнице, обитавајући у свету уличног ђубрета. 
An obsessive story about a young man who lives on the street, literally, slides on asphalt, falls in love with 
the girls passing by, and hangs out in the world of street junk. 

 
 
ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ / THE MOUNTAIN WREATH 
Редитељ: Metaklinika | 2008 | 5:46 | Продукција: Metaklinika 
Стилизована играно-анимирана форма, савременог, минималистичког приступа у представљању 
епског дела. 
Stylistic combination of a feature and animated film. Modern minimalistic approach used in presenting 
epical masterpiece of classical literature. 
 
КАФАНА / TAVERN 
Редитељ: Мина Цветиновић | 2008 | 2:00 | Продукција: Академија уметности Нови Сад /  
Production: Academy of Arts, Novi Sad 
Питање: Шта мушкарци раде у кафани? Одговор: Ништа. 
A question: What do men do in a tavern? The answer: Nothing. 
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СПОМЕНИЦИ / MONUMENTS 
Редитељ: Ива Ћирић | 2010 | 3:45 | Универзитет уметности, Београд / Production: University of Arts, 
Belgrade 
Филм је настао према експресионистичким дрворезима Ивиног деде из раних 60-их, као 
илустрација поеме о другом светском рату. 
The film was made after Iva’s grandfather’s expressive woodcut prints from the early 60’s, illustrating 
poems about the Second World War. 
 
ЖИВОТ У РАМУ / LIFE IN A FRAME 
Редитељ: Марица Кицушић | 2011 | 3:52 | одукција: Факултет примењених уметности, Београд / 
Production: Faculty of Applied Arts, Belgrade 
Деликатан по свом графизму и причи, филм је настао коришћењем сложене технике анимације 
песка. 
Delicate film, both graphism and story, expressed in the rarely used technique of sand animation. 
 
 
ОГЛЕДАЛО / THE MIRROR 
Редитељ: Иван Стојковић | 2011 | 1:30 | Продукција: Факултет примењених уметности, Београд  
/ Production: Faculty of Applied Arts, Belgrade 
Лирична бурлеска о господину и његовом алтер егу, креирана у традиционалном cartoon стилу. 
Lyrical burlesque about a gentleman and his alter ego created in a traditional cartoon-movie manner. 
 
 
 
 
УСПОН И ПАД УМЕТНОСТИ / RISE AND FALL OF ART 
Редитељ: Алекса Гајић | 2013 | 5:04 | Продукција: Студио 1234 / Production: Studio 1234 
Забавна и уврнута прича о уметности преживљавања. 
A funny and weird story about the art of surviving. 
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ОБИЧАН ДАН / ORDINARY DAY 
Редитељ: Вук Палибрк | 2013 | 5:50 | Продукција: Вук Палибрк / Production: Vuk Palibrk 
Авантуре човека који лута кроз догађаје и пејзаже, радознало истражујући свет. 
The adventures of a man who wanders through situations and landscapes, curiosly exploring the world. 
 
 
 
 
СУПЕРМАРКЕТ / SUPERMARKET 
Редитељ: Растко Кукић | 2015 | 7:05 | Продукција: Универзитет уметности, Београд / Production: 
University of Arts, Belgrade 
Критички и надреални увид у конзумеризам модерног друштва. 
A critical and surreal insight into consumerism of a modern society. 
 
 

 
ИНДИЈА / INDIA 
Редитељ: Петар Стаменковић 2015 | 3:33 | Продукција: Универзитет уметности, Београд / 
Production: University of Arts, Belgrade 
Музички видео за бенд The Rubber Soul Project из Београда чија је музика инспирисана музиком 
Битлса.. 
MuziMusic clip for The Rubber Soul Project band from Belgrade, whose music is inspired by the music of 
the Beatles. 
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Милен Алемпијевић / Milen Alempijević: 

ДАН КАДА ЈЕ НЕСТАО МАЈЛС ЕВАНС  
Џез и филмска нарација  
THE DAY WHEN MILES EVANS DISAPPEARED 
Jazz and Film Narration 
Редакција филмског програма ДКСГ, Београд, 2016 
 
 
Када се каже џез на филму, уобичајено се асоцијације стварају око филмских остварења које су 
тематски окренуте биографијама постојећих или фиктивних џез музичара, или оних у којима је 
џезу поверена деликатна улога филмске музике. Међутим, намера студије Дан када је нестао 
Мајлс Еванс-Џез и филмска нарација је да у играним филмовима који се не могу сврстати у неку 
од поменутих категорија открије понекад невелико, али значајно присуство џеза. Реч је о џезу 
који није у првом плану, који не мора да има одлучујући утицај на ток и развој филмске приче, али је увек значајан микронаратив у 
њеној структури, драгоцен детаљ који некој од сцена даје особен фон или сугерише важну карактерну црту јунака. Ова студија 
поставља себи задатак да мноштво занимљивих примера из америчке и европске продукције посредством џеза повеже у мрежу 
значења, доказујући да, без обзира на жанр филма, џез доприноси подједнако ефектно и на узбудљив начин и када је средство 
моћне поруке и када је само мали хир сценаристе. Студија Џез и филмска нарација доноси одабране примере у распону од педесет 
година као сведочанство о томе да су синеасти различитих поетика одувек непогрешиво препознавали ова драгоцена својства џеза. 
 
Jazz in the context of cinema is usually associative of the biographic film treating focusing on lives of real or fictitious jazz musicians those jazz 
musicians who had the delicate role of contributing music to films. However, the study The Day When Miles Evans Disappeared: Jazz and Film 
Narration is intended to reveal in the feature films that fall in none of the aforementioned categories a sometimes small, but important 
presence of jazz. It is jazz that is not in the foreground, the one that is not necessarily crucial for the plot, but is always an important 
micronarrative in its structure, an invaluable detail which gives to a scene a particular tone or is implies an important character streak of the 
hero. The study The Day When Miles Evans Disappeared: Jazz and Film Narration presents selected examples covering the time period of fifty 
years as a testimony that the film makers of various poetics have always recognised these precious properties of jazz. 

 

EURO-IN FILM  Промоција књига   ДАН КАДА ЈЕ НЕСТАО МАЈЛС ЕВАНС   
 Book Promotions THE DAY WHEN MILES EVANS DISAPPEARED  



Горан Радовановић: 
КОСОВО, ВЕРА И ПОМИРЕЊЕ 
Goran Radovanović: 
DISLOCATION AND  
RECONCILIATION IN KOSOVO 
Филмски центар Србије, Београд 2016 
 
 
 
 
 

Као додатак сценарију Горана Радовановића, своје личне доприносе инспирисане темом и естетиком филма „Енклава“ су доставили 
Peter Handke, писац (Аустрија), др Невена Станковић (историчарка уметности, Канада), Lotar Struck, публициста и аутор (Немачка), dr 
Skot Abot, професор Utah Vallei Universiti (SAD), Жарко Радаковић, писац и преводилац, (Србија), dr Stiven Taubeneck, професора на 
UBC (Kanada), Божидар Зечевић, филмологист и филм критичар (FIPRESCI, Србија), професор Slobodanka Glover Monash Universiti, 
Australija, Бориса Трбић, професор и писац, Melburn (Australija) и Срђан Вучинић, филмски критичар (Србија). 
 
THE BOOK/MONOGRAPH ENCLAVE - Based on film “ENCLAVE” by Goran Radovanovic  
In addition to the film script written by Goran Radovanovic, original contributions  inspired both by the themes and the aesthetics of the film 
have been submitted by Peter Handke, writer (Austria), Dr. Nevena Stankovic (Art Historian, Canada), Lothar Struck, publicist and author 
(Germany),  Dr. Scott Abbott, Professor at Utah Valley University (USA), Zarko Radakovic,  Writer  and Translator, (Serbia), Dr. Steven 
Taubeneck, Professor at UBC (Canada),  Bozidar Zecevic, filmologist and film critic (FIPRESCI, Serbia), Professor Slobodanka Glover, Monash 
University, Australia, Boris Trbic, Professor and writer, Melbourne (Australia) and Srdjan Vucinic, Film critic (Serbia). 
In addition the Book/Monograph ENCLAVE includes original photos from the film sets as well as the stills made  during the visit of the film 
crew with the mobile cinema theater to the real enclaves in Kosovo! 
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ЛОКОМОТИВА СА ОСМЕХОМ 
LOCOMOTIVE WITH A SMILE 

 
Пројекат ЛОКОМОТИВА има за циљ оспособљавање младих да се активније укључе у друштвени живот кроз обезбеђивање 
подршке неформалним групама да развију и реализују идеје и иницијативе које су усмерене на позитивне промене у заједници/или 
животу младих. Реализује је удружење НММ и сарадњи са „БалканИДЕА“ и „ЕДИТ Центром“, уз финансијску подршку Града Новог 
Сада – Градске управе за спорт и омладину. Пројекат је подржан на конкурсу за реализацију Локалног акционог плана политике за 
младе Града новог Сада за 2016 годину. Група која се ове године јавила на конкурс за идеје јесте и група средњошколки и 
средњошколаца "Осмех" (Ана Павлович, Исидора Брадић, Вук Момић, Николина Попржен) са идејом организовања циклуса "Филмске 
вечери". Ова активност има за циљ да младе, који највише времена проводе на друштвеним мрежама а филмове гледају преко 
рачунара, у биоскопима упозна са најбољим остварењима домаће кинематографије.  
За почетак, приказаће се филмови: "Доручак са ђаволом" Мирослава Антића, “Ко то тамо пева” Слободана Шијана и "Лајање на 
звезде"  Здравка Шотре. 
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Доручак са ђаволом 
СФР Југославија, 1971, 87 мин. 
Режија Мирослав Антић 
Сценарио Мирослав Антић 
Главне улоге: Велимир Бата Живојиновић, Мира Ступицa, Мира Анђелковић, Илија Башић, 
Драгомир Бојанић Гидра 
 
Специјални гост пројекције: Илија Ика Башић, директор филма и глумац 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Филм Доручак са ђаволом  је други дугометражни а уједно и последњи филм песника Мирослава Мике Антића. Антић је за њега у 
Пули 1971. награђен Златном ареном за сценарио, да би филм након тога био забрањен за приказивање. Прича се одвија у 
војвођанском селу, након II светског рата, где нове власти налажу обавезни откуп жита. Колективизација села и стварање нових 
задруга врши се уз насилно „преваспитавање“ сељака, што у општој немаштини и глади доводи актере до ивице лудила. Ситуацију 
погоршава поплава, наговештај библијске пошасти, са којом испливавају потиснуте савести, страхови од сопствених грехова, 
примални страхови од Природе и Бога. Насупрот томе постављен је ауторитет Партије.  Аутор је очигледно био свестан да је отварање 
ових тема на овакав начин провокација, па се на почетку филма и својеручно потписао: „Овај филм је направио песник Мирослав 
Антић“ 
 
The story of the collapse of Vojvodinian village during the great flood in 1947. The people, their fate and suffering, love and deaths. 
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Ко то тамо пева  
Who's Singin' Over There?, SFR Jugoslavija, 1980, 86 min. 
Режија / Director: Слободан Шијан 
Сценарио / Screenplay: Душан Ковачевић 
Улоге / Starring: Павле Вујисић, Драган Николић, Данило Бата Стојковић, Александар Берчек, Неда 
Арнерић, Мића Томић, Ташко Начић, Боро Стјепановић, Славко Штимац, .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комедија апсурда из 1980. Филм има вишеслојну причу о трагикомичним незгодама путника у дотрајалом аутобусу који из 
провинције вози према Београду, у којој се скрива алегорија о малограђанском лицемјерју, те о распаду земље у освит Другог 
светског рата. Филм је временом стекао култну репутацију па се данас сматра једним од најбољих српских филмова свих времена.  
In 1941 Yugoslavia, smooth young singer Pevac joins a group of disparate and colorful characters on a bus destined for the capital, Belgrade. 
Among them is a grouchy World War I veteran, a Germanophile, a strange huntsman armed with a rifle, an athletic hypochondriac and a pair 
of gypsy musicians. During the journey, those in the group overcome their differences, bonding through a series of adventures. But the 
impending Nazi invasion looms heavy, putting a damper on their fun. 
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http://www.imdb.com/year/1980/?ref_=tt_ov_inf
http://www.imdb.com/name/nm0797672?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0468169?ref_=tt_ov_wr


Лајање на звезде  

Barking at the Stars, SFR Jugoslavija, 1998, 95 min. 
Режија / Director: Здравко Шотра 
Сценарио / Screenplay : Милован Витезовић, Здравко Шотра 
Улоге / Starring: Драган Мићановић, Наташа Шолак, Никола Симић, Велимир Бата Живојиновић, 
Александар Берчек, Богдан Диклић, Драган Јовановић, Никола Ђуричко, Исидора Минић, 
Бранимир Брстина, Весна Тривалић, Маја Сабљић, Драгомир Чумић, Албена Ставрева, Ненад 
Јездић, Небојша Илић, Игор Первић 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Радња филма „Лајање на звезде“ одвија се 1963. у малом граду у провинцији. Јунаци духовите приче су yченици и наставници 
провинцијске гимназије и одељење IV-2. Њихове догодовштине су препознатљиве и блиске свакомe ко има представу о 
средњошколском животу, а опет су веома личне. Главни јунак Михаило се духом, интелигенцијом и знањем уздиже изнад осталих, а 
често и професора. Њему школско знање није проблем, његов проблем је девојка из разреда коју упорно осваја. Главни супарник му 
је брат, момак који већ зна да прави паре, па му школа и није потребна. Ту је и ученик који се размеће снагом и кога професор 
фискултуре фанатично тренира за боксерског шампиона, све док се са меча у престоници не врати модар и подвијеног репа. Један од 
ученика је обавезно „златно дете“ за професоре, а улизица за другове. Највише је оних који оскудно знање покушавају да надокнаде 
низом трикова и досетки. 
Comedy about teachers and students at a high school in a small provincial town. Mihailo tries to win the heart of a girl his brother is also 
chasing 
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НОВОСАДСКИ БИГ БEНД - "НОВИ САД" 
NOVI SAD’ BIG BAND  - „NOVI SAD“ 
Новосадски биг бенд су 2003. године основали професионални и реномирани 
џез и поп музичари Новог Сада, са жељом да испуне празнину насталу гашењем 
Плесног оркестра РТВ Нови Сад, те да наставе традицију оркестарског 
музицирања Новог Сада на пољу забавне, филмске, сценске и џез музике. Током 
13 година, оркестар је приредио 325 концерата, међу којима се издвајају 
концерти поводом Светског дана музике, наступи на џез фестивалима у Нишу, 
Сомбору, Новом Саду, Петровцу, Ваљеву, као и на Мокрањчевим данима, 
Данима српског духовног преображења у Деспотовцу... Новосадски Биг бенд 
наступа на готово свим великим културним манифестацијама у земљи и 
региону, учествује у организацији Музичких вечери у Старој стрељани 2015, 

тематским концертима „Филмска музика 20. века“ и „Fiesta Latina“, у Банском двору у Бањалуци, на „Нушићијади“, „Сарајевској 
зими“, у Ровињу на „Weekend media festu“, ИНФАНТ-у, ИФУС-у, на отварањима међународног филмског фестивала „Кустендорф“, и 
фестивалима на Палићу, у Новом Саду и Сарајеву... На концертима и у студију „М“ РТВ Војводине снимљени су изузетно квалитетни 
наступи и ЦД-и. Снимио је музику за две култне серије: Цват липе на Балкану и Непобедиво срце, а кроз концертну делатност 
остварио је активну сарадњу са Београдском филхармонијом (новогодишњи концерти), медијским кућама – РТВ Србије, РТВ 
Војводине, РТВ Пинк, као и са готово свим реномираним уметницима у региону.  
Диригент, аранжер и уметнички руководилац Новосадског биг бенда је Федор Вртачник. 
У досадашњем раду Новосадски биг бенд је наступао у различитим формацијама, условљеним програмским садржајима. Његова 
окосница су данас најбољи џез музичари Новог Сада. 
Покровитељ рада Новосадског биг бенда је Град Нови Сад. 
 
Фестивал ЕУРО-ИН ФИЛМ 2016 овај концерт посвећује Јовици Милошевићу – Јовици Фицџералду, легендарном кинооператеру 
Културног центра Новог Сада који је живео за две велике љубави: филм и џез. 
 
Festival EURO-IN FILM 2016 dedicates this concert to Jovica Milosevic - Jovica Fitzgerald, legendary cine-projectionist at Cultural Centre of 
Novi Sad. He lived his life for the two great loves: film and jazz. 
 
 

EURO-IN FILM 2016 
Посвећено Јовици: НОВОСАДСКИ БИГ БEНД "НОВИ САД" -Dedicated to Jovica: NOVI SAD’ BIG BAND  „NOVI SAD“                 



Директор Културног центра Новог Сада
 Бојан Панаотовић 

 

Уредник филмског програма Културног 
центра Новог Сада и Фестивала 

Ђорђе Каћански 

Помоћница уредника Фестивала 
Бранислава Ловре 

Програмски сарадници: 
Игор Станковић 

Игор Тохољ 
Ивана Костић 
Дејан Дабић 

Невена Матовић 
Миодраг Зупанц 

мр Невена Тот Реџић 
Милен Алемпијевић 
Слободан Милетић 

Александар Ердељановић 
др Даница Аћимовић 

мр Андрија Димитријевић 
мр Слободанка Радун 

Радојка Тмушић Степанов 
Ратко Орозовић 

Милеса Милинковић 
Зорица Богичевић 
Сарита Матијевић 

Ана Павлович 
Исидора Брадић 

Вук Момић 
Николина Попржен 

 
Службени преводилац: 

Лидија Капичић 
 

Музичка уредница: 
Весна Каћански 

 
Служба филмског лумититла 

Јелена Милојковић 
 

Фото служба 
Милица Стојанац 

 
Видео служба 

Славко Павловић 
 

Секретаријат програма 
Сибина Рукавина 
Миља Петровић 

 
Саветници за дизајн 
Милијана Лазовић 

Сања Вулетић 
 

Саветник за webb 
Злата Милошевић 

 
Организација пројекција 

Зоран Мишић 
 

Кинотехничка екипа 
Супервизор: 
Илија Малин 

Дигитал и 35 мм. оператери: 
Петар Кнежевић 

Мирослав Обрадовић 
 

Маркетинг: 
Мирсад Авдић 

 
Помоћница директора: 

Сунчица Марковић 
 

Организација и техничка координација: 
Зоран Докић 

 
Организатори: 

Васа Тимотијевић 
Тијана Аћимовић 

Невена Шолак 
 

Координација транспорта 
Бранислав Јовановић 

 
Економиста 

Душан Кордић 
Рачуноводство: 

Александра Спасојевић 
Вукосава Пуача 
Вукица Лончар 

Виолета Петровић 
 

Правна питања: 
Снежана Комар 

 
Јавне набавке 

Милан Мартиновић 
 

ПР служба Фестивала: 
Душан Вуковић 

Јована Кожловић 
Миљана Козаров 

Сања Јандрић 
Бранислава Ловре 
Наташа Тополац 
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Фестивал ЕУРО-ИН ФИЛМ 2016 се захваљује / Festival EURO-IN FILM 2016 thanks: 

 
 

Фестивал ауторског филма  
“Поглед у свет” 

Амбасада Републике Словеније 
Društvo Slovenaca Kredarica Novi Sad 

Еurochannel 
VIVA Fest Sarajevo 
Institut Francaise 
Goethe Institut 
MegaCom Film 

Delta Video 
Delius Film 
Five Stars 

Центар филм 
Југословенска кинотека 

Факултет драмских уметности 
Београд 

Академија уметности у Новом Саду 
Филмски радници Војводине 

Нишки културни центар 
Дом културе Прокупље 

Дом културе Чачак 
„Парнас“ 

Дом културе Студентски град Београд 
Фестивал “Ухвати са мном овај дан” 

Филмски центар Србије 
Музичка омладина Новог Сада 

Фестивал Aix-en-Provence 
Фондација „Orange“ 

„Arte“ 
 „БалканКулт“ 

HMM 
BalkanIDEA 
EDIT centar 

Штампарија „Графо – офсет“ 
Штампарија „Арт принт“ 

Хотел „Војводина“ Нови Сад 
Ресторан „Сокаче“ 

Ресторан „Ла Форца“ 
Вина Војводине 

„Аутотурист“ Нови Сад 
„Кики 021“ Нови Сад 
„Еко курир“ Нови Сад 

 
 

 
 

Иницијална група Фестивала европског и независног филма ЕУРО-ИН ФИЛМ у Новом Саду (1997 - 2016) 
 

Ђорђе Каћански, Слободан Милетић, Ференц Деак, Карољ Вичек, Петар Латиновић, Желимир Жилник, др Петар Љубојев, 
Маријана Прпа - Финк, Владимир Црњански, Бранко Милошевић, др Даница Аћимовић, Вера Влајић, Gabor Pinter, Ратко 
Орозовић, мр Слободанка Радун, др Зоран Ђерић, Илија Башић, Срђан Илић, Torok Csaba, мр Сретен Јовановић, др Дејан 
Косановић, мр Андрија Димитријевић, Pavel Matuch, Pavel Gatajancu, Миодраг Котлајић, мр Срета Јованов, мр Мирјана  
Марковиновић, Горан Тренчовски, др Драган Милинковић Фимон, Бранко Андрић Андрла, др Марко Бабац, Александра 
Спасојевић, Зорица Богичевић, Игор Станковић, Ивана Костић, Дејан Дабић, Иван Обренов, Филип Марковиновић, др Нада 
Савковић, Горан Вукчевић, Миша Белегишанин, Никита Миливојевић, Игор Тохољ, Драгана Латиновић, др Јасмина Стеванов, Ана, 
Марита и Елена Вршка, Бранислава Ловре, Сергеј Зајцев и др. 
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Фестивал ЕУРО-ИН ФИЛМ 2016 се посебно захваљује / Festival EURO-IN FILM 2016 very thanks: 
 
 

Град Нови Сад  
City of Novi Sad 

 
Република Србија - Министарство културе и информисања 

Republic of Serbia - Ministry of Culture and Information 
 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
Provincial Secretariat for Culture, Public Information and Relations with Religious Communities 

 
Europa Cinemas – Eurimages 

 
Europe For Festivals – Festivals For Europe 

 EFFE LABEL 2015 – 2016 
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