21. Фестивал европског и
независног филма
ЕУРО-ИН ФИЛМ 2017
21st Fеstivаl оf thе Еurоpеаn аnd
Indеpеndеnt film
EURO-IN FILM 2017

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 и независне 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. Посебно значајна је нова
наговештена креативна сарадња са Фондацијом Нови Сад 2021 у вези са непорецивим доприносом промоцији Новоог Сада
као Европске престонице културе 2021.
Фестивал се традиционално одржава од 4. до 28. децембра, с тим што као и сличне велике творевине има своје пре и
пост фестивалске манифестације.
Ђорђе Каћански
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

Понедељак, 4.12.2017.
19:00 – Отварање
ПАФОС 2017 - НОВИ САД 2021

ОТВОРЕНИ ГРАД

OPEN CITY, Serbia, 2014, 8 min.
Mentor / Menthor: Nena Toth Redžić, Nena Film Verite, Canada
Режија / Directors: Zajednički autorski projekat grupe autora
Продуцент / Producer: Đorđe Kaćanski
Извршни продуцент / Executive producer: Branislava Lovre
Нови Сад је у правом смислу град по мери грађана света – својих грађана. А
питање које многи себи постављају – од оних који у њега дођу па оду, до сталних
житеља – је: Зашто волим(о) Нови Сад? То је питање које нема коначан одговор,
јер се протоком времена и историјским околностима град мења, баш као и његови
становници. Група младих и амбициозних филмофила окупљених на Фестивалу
европског и независног филма ЕУРО-ИН ФИЛМ је на мастер класу и радионици, под менторством магичног ока реномиране
уметнице филмске камере проф. мр Нене Тот Реџић (Србија/Канада), покушала да о Новом Саду и нераскидивој љубави
између града и човека створи бесконачну слику града коју чине сведочења из срца младих, неоптерећених идеологијом,
религијом, политиком... Тако је, без уобичајених званичника, хроничара, историчара и др. конституисана слика виталног
града која се стално обогаћује и усложњава.

ФЕНОМЕН ТВРЂАВА

FORTRESS PHENOMENON, Serbia, 2016, 25 min.
Режија / Directors: Dragan Stojmenović, Szilárd Antal
Продукција / Podustion: Tesla Film
Наратор / Narrator: Antonije Pušić alias Rambo Amadeus
Директор фотографије / Director of Photography: Jovan Milinov -Toba
Титула камене утврде је – Гибралтар на Дунаву. Камен не гори, али памти и
инспирише... Тврђава, стара три века, зидана је скоро читав век. Историја је
показала да је на срећу Петроварадинска фортификација предиван пример
промашене инвестиције. Да је само једном послужила својој ратној сврси, не би јој
се дивили у толикој мери, можда је не бисмо могли ни волети јер је, опет можда,
више не би ни било баш као и ничега око ње. Али, чему су у недостатку рата, служили ходници, бунари, видиковци, травнати
платои и др.? Сналажење подземним ходницима, регулисано је тајним кодом ”звездасте раскрснице”. Многа питања
отварају подземни и надземни светови милитарског храма. Постоје питања које је боље не отварати и одговори које никада
нећемо знати. Али нека сазнања могу нас учинити бољим. Потражимо их. Планета Тврђава тихо али упорно подсећа 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.

ЛАСТА

THE SWALLOW, Serbia, 2008, 17 min.
Режија / Director: Milan Belegišanin
Сценарио / Screenplay: Željko Marković, Milan Belegišanin
Producent: RT Vojvodine, Novi Sad
Старац Бошко Дугачки је пронашао ласту, испалу из гнезда, и одлучио да је
отхрани. Три пута дневно хранио ју је црвима из презрелих вишања, хватао јој
муве, појио ју је водом из својих уста. Након неколико месеци, ласта се везала за
старца толико да му је стајала на рамену док је ходао селом, или слетала на
шубару док је окопавао кукуруз. Али... и старац се нераскидиво везао за њу. Стигла
је јесен и старац се уплашио да ласта, из љубави према њему, неће хтети да одлети
на југ, у топле крајеве. Одлучио је да некако скупи паре и да је одведе на југ, на
море... А онда се неочекивано десила трагедија...

ХОДАМ КРОЗ ПРОСТОР, ПРИЧАМ О
ВРЕМЕНУ

Или: Да смо се раније срели, било друкчије све...
WALKING THROUGH THE SPACE, TALKING ABOUT THE TIME
Or: That We Met Before, Everything Would Be Otherwise
Srbija, 2016, 26 min.
Режија / Director: Милан Белегишанин Сценарио / Screenplay: Milan Belegišanin
Продукција РТВ Војводине / Production RTV Vojvodina
Глумац и организатор филмске производње Илија Ика Башић родио се 1932.
године. Глумац и глумац-епизодист у многим домаћим антологијским филмовима.
Организатор и директор биоскопског и ТВ филма у више значајних пројеката. Има
значајну професионалну улогу у конституисању филмске продукције у АП
Војводини.
У филму Мише Белегишанина, Илија Ика Башић, сећајући се прохујалих времена,
сусреће се са самим собом.
The actor and film producer Ilija Ika Bašić was born in 1932. Actor and actor-episode in
several domestic anthology films. Organizer and director of cinema and TV movies in
several projects. He has an extremely important professional role in the constitution of
professionhal film production in AP Vojvodina.
In this film, Ilija Ika Bašić recalled the past times, he meets with himself.

Дани словеначког филма - Нова продукција

ДОБРО УНОВЧЕНО ПОПОДНЕ

A Well Spent Afternoon, Slovenia, 2016, 8 min.
Кратки играни филм / Short feature
Режија / Director: Martin Turk
Сценарио / Screenplay: Martin Turk
Улоге / Cast: Primož Pirnet, Julian Weiss Turk
Отац учи сина како да поштује туђе. Нађени новчаник вратиће власнику. Али
награда не следи!
After failing yet another job interview, a father is spending afternoon with his sevenyear-old son. They happen to find a wallet full of money, and father teaches hid son
what is trhe right thing to do.

БЕСНЕ ЛИСИЦЕ

Stekle lisice / Sly foxes, Slovenia, 2017, 85 min.
Режија / Director: Boris Jurjaševič
Сценарио / Screenplay: Jure Ivanušič, Boris Jurjaševič
Улоге / Cast: Jure Ivanušič, Iva Krajnc Bagola, Vlado Novak, Jurij Drevenšek, Bojan
Emeršič, Vladimir Vlaškalić, Nenad Tokalič, Jernej Šugman
Борба усамљеног рокера Ловра Малковича да спасе шуму од малверзантских
шпекулација градоначелника и локалног тајкуна. По жанру представља типичан
„похорски вестерн“.
Lovro Malkovič finds out he is no longer athe owner of his land. He meets a local news
crew and together they finf out who is behind all this.

Уторак, 5.12.2017.
19:00

Дани словеначког филма: ЛУКС ПРОДУКЦИЈА- Филмови настали у филмској радионици

ГДЕ САМ?

Kje sem? / Where am I? Slovenia, 2015, 8 min.
Режија / Directors: Julia Minet, Jovana Stojaković
Документарни / Documentary
"Где сам?" Азијски туристи се питају када истражују Љубљану. Свеже млеко је само
један од главних догађаја њиховог путовања.
"Where am I?" Asian tourists ask themselves when they are exploring Ljubljana. Fresh
milk is only one of the highlights of their journey

ЈА САМ ТУ,
ИЛИ СНОВИ СМЕШНОГ ЧОВЕКА

Tukaj sem, ali Sanje smešnega človeka / I'm here or The Dream of a Ridiculous Man,
Slovenia, 2015, igrani, 8' 20"
Режија / Directors: Viktor Radić, Daria Radić
Филм инспирисан новелом „Снови смешнога човека“ Ф. М. Достојевског
The film is inspired by the novel "The Dreams of a Funny Man" by F. M. Dostoyevsky

МИ СМО ТУ ОДУВЕК

We Have All Been Since Forever / Vsi smo tu že od nekdaj, Slovenia, 2015, 13 min,
Igrano-eksperimentalni / feature, experimental
Режија / Directors: Peter Cerovšek, Neža Grum, Matevž Jerman
Сценарио / Screenplay: Peter Cerovšek, Neža Grum, Matevž Jerman
Улоге / Cast: Juca Bonaca, Marko Manzini, Tomaž Pavkovič, Neža Grum, Peter Cerovšek
”Најстарија и најјача емоција човечанства је страх, а најстарији и најјачи страх је
страх од непознатог” H. P. Lovecraft
“The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest
kind of fear is fear of the unknown.” H. P. Lovecraft

НЕВИДЉИВИ

The Invisibles, Slovenia, 2011, 10 min.
Режија / Directors: Pieter de Vos, Svetozar Petrović, Vuk Savić
Словенија је најпросперитетнија земља бивше Југославије. После распада старе
заједничке државе, хиљаде радника из других бивших југословенских република
похрлиле су у Словенију у нади за бољим животом. Међутим, они су углавном
експлоатисани и живе у тешким условима. Да ли могу поново да се уједине и да се
боре за своја права?
Slovenia is the most prosperous one of all the countries of former Yugoslavia. After the
break-up of the old country, thousands of workers from other ex-Yugoslavian republics
rushed to Slovenia with hopes of better life. However, they have been exploited and have been living in terrible conditions. Can they
become united again and fight for their rights?

ŠTRIGUN Z LIBNE

Sloveia, 2017, 6' 23'’, кратки играни / short feature
Режија / Directors: Viktor & Daria Radić
Улоге/Cast: Lea Hasroucq, Loys Hammerle, Elmo King, Daniel Rivasd Pacheco, Tomaž
Pavkovič
У енциклопедији „Слава војводине Крањске“ из 1689. године J. W. Valvasorja је
описана легенда вампира Јурета Гранда, коме је овај филм посвећен
In the encyclopedia " Slava vojvodine Kranjske " by 1689, J. W. Valvasor was described
the legend of the vampire Jure Grand, to whom this film is dedicated

ОДВРТАЊЕ

Spin Off, Slovenia, 2014, 2' 25''
Eksperimentalni / Experimental
Режија / Director: Incredible Bob
Сценарио / Screenplay: Izvanredni Bob

ДУГИ ПУТ ДО ПРВИХ КОРАКА

Dolga pot do prvih korakov / Long Way to First Steps, Slovenia, 2017, 15 min.
Dokumentarni / Documentary
Режија / Directors: Ratko Stojiljković, Julia Minet, Jasmina Mustafić
Аутентично искуство деце и родитеља из Палестине приликом доласка у Словенију
у оквиру хуманитарног пројекта "Рехабилитација деце жртава рата у Гази". Главни
ликови приче су седмогодишња Баиласан и њена мајка Амал. Њихова заједничка
жеља је да Баиласан може da хода као друга деца.
A genuine experience of children and parents from Palestine on their arrival to Slovenia
as part of the humanitarian project “Rehabilitation of children victims of war in Gaza”.
The main characters of the story are seven-year-old Bailasan and her mother Amal.
Their common wish is that Bailasan could walk like other children.

БРЕ(З)ЖИЦЕ

Bre(z)žice, Slovenia, 2016, 4 min.
Dokumentarni / Documentary
Режија / Director: Julia Minet
Учествује / Introducing: Toni Vucajnik
Жичана граница између Словеније и Хрватске...
The wired border between Slovenia and Croatia ..
.

РУЧАК НА ТРАВИ

Kosilo na travi, Slovenia, 2013, 8 min.igrani
Режија / Directors: Viktor Radić, Daria Radić
Сценарио / Screenplay: Viktor Radić, Daria Radić
Улоге / Cast: Jože Jeršin Aleksander Fištrovič Mešo Mekanovič Želimir Žilnik
То се десило после 65 година, али се ипак догодило: најаутентичнија словеначка
варијација на тему крадљиваца бицикла.
It happened with a 65 years' delay, but it did happen: the most authentic Slovenian
variation on Bicycle Thieves.

21:00
Main Stream

ФОКСТРОТ
Foxtrot, Israel, 2017, 108 min.
Режија / Director: Samuel Maoz
Сценарио / Screenplay: Samuel Maoz
Улоге / Cast: Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray
Venice Film Festival 2017: Silver Lion Grand Jury Prize, Samuel Maoz, Arca
CinemaGiovani Award Best Film Samuel Maoz, SIGNIS Award - Honorable Mention
Samuel Maoz
Прича о родитељима војника који је погинуо на дужности.
Филм истражује начине на које туга утиче на појединце и цело друштво, и како се
провлачи кроз генерације.
A troubled family face the facts when something goes terribly wrong at their son's
desolate military post

Среда, 6.12.2017.
19:00
Дани словеначког филма

ФОНТАНА

FOUNTAIN, Slovenia, 2017, 15 min.
Kratki igrani / Short feature
Жанр: kratki igrani film
Режија / Director: Goran Vojnović
Сценарио / Screenplay: Goran Vojnović
Улоге / Cast: Francesco Borchi, Bojan Emeršič, Moamer Kasumović, Jernej Šugman
100 година је прошло од када је Марсел Дишан унео писоар у Галерију. Оригинал
је изгубљен, а реплике су изазивале сензацију и афере. Мистерија траје. А шта ако
је неко вратио шкољу у WC? Да ли је то још увек уметничко дело?!
A couple of awkwardly dressed strangers unexpectedly walk into an outback pub where
regular customers and waiters are awaiting for another long day to come to an end. It
turns out the men are coming from Paris to see the pub’s toilet where there is supposed
to be a famous Fountain created by Marcel Duchamp, one of the most important
world’s work of art.
In 2017 it is going to be 100 years since Marcel Duchamp has exhibited his renowned
work of art Fountain, which actually was nothing else but a urinal. The original piece is
believed to be lost, but its replicas have been subjects of many affairs –namely at
exhibitions visitors would urinate into the displayed copies in order to disgracefully
show what was the fountain’s original purpose. The Fountain has changed the world of
art, although the original is believed to be lost. At its centenary we can ask ourselves: What if somebody has returned the fountain
to the toilet? Is it still a work of art?

ФУТУРА: НА ОТВОРЕНОМ

Futura: na odprtem / Future: open, Slovenia, 2017, 100 min.
Играни, сатира / Feature, satire
Режија / Director: Rudi Uran
Сценарио / Screenplay: Pen Mark (Marko Vezovišek), Rudi Uran, Zoran Smiljanić
Улоге / Cast: Marko Vezovišek, Eva Germ, Tilen Sedlak, Simona Napast, Bojan Javornik,
David Vezjak, Sebastijan Lukovnjak
Визија постапокалиптичког друштва, насталог након нестанка свих друштвених
облика, деструкција људског и превага животињског инстикта. СФ у класичном
маниру, са примесом хорора, зачињено пародијом и сатиром
What more can you expect?
iPADRE, first man, Creator and dictator's dictator, rules the State of FUTURE,where
Chicken People, with the memory of a fish, follow the Instinct. When Eve, the first
woman, performs a coup d'etat, the Oposition's victory is above all the opportunity to
make a fool of itself again!

21:00
Main Stream

СТАРАТЕЉСТВО
Custody / Jusqu'à la garde, France, 2017, 93 min.
Режија / Director: Xavier Legrand
Сценарио / Screenplay: Xavier Legrand
Улоге / Cast: Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria
San Sebastián International Film Festival 2017: Аudience Award European Film Xavier
Legrand, TVE Otra Mirada Award Xavier Legrand
Venice Film Festival 2017: Luigi De Laurentiis Award Xavier Legrand, Silver Lion Best
Director Xavier Legrand, ...
Жилијен је једанестогодишњи дечак који је због одлуке суда после развода
његових родитеља растрзан између мајке и оца, против чијег је старатељства
негодовао и на суду. Ово је прича о несрећном дечаку, али и о насиљу у породици
које обично почиње и завршава се - иза затворених врата.
A broken marriage leads to a bitter custody battle with an embattled son at the centre.

ЧЕТВРТАК, 7.12.2017.
19:00
СВЕТЛОСТ У ФОКУСУ ЖИВОТА-Светска премијера подводног филма

ТРИТОНОВ ВРТ
Triton’ Garden, Srbija, 2017, 25 min.
Режија / Director: Dragan Stojmenović
Камера / Camera: Alen Dubajić, Dragan Stojmenović
Филм представља синематичну авантуру, са еколошком поруком, која се одвија на
најатрактивнијим подводним локацијама Јадранског и Егејског мора. Подводни
снимци, коришћени у филму, а бележени током многобројних вишегодишњих
зарона ронилаца професионалаца и стручних сарадника, омогућили су овом филму
епитет јединствености.
The film represents a cinematic adventure with an ecological message, which takes place
in the most attractive underwater locations at Adriatic and Aegean seas. The underwater
footage used in the film, recorded during the many years of dives of divers of
professionals and professional associates, enabled this film to be an epitome of
uniqueness.

19:30
ДАН ОСЛОБОЂЕЊА

Main Stream

Liberation Day, Latvia /Norwege / Slovenia, 2016, 100 min.
Режија / Directors: Ugis Olte, Morten Traavik Сценарио / Screenplay: Morten Traavik
Улоге / Cast: Milan Fras, Janez Gabrič, Luka Jamnik, Rok Lopatič, Ivan Novak, Mina Špiler
Документарни / Documentary
Festivals and awards: IDFA Documentary Film Festival Amsterdam, 2016; Ljubljana
Documentary Film Festival, 2017; DocAviv International Film Festival, 2017; Göteborg
Film Festival, 2017; Skopje Film Festival, 2017, Free Zone 2017
Под љубазним али чврстим смерницама старог фана који је постао режисер и
културни дипломата, и на изненађење целог света, култни бенд Лајбах из бивше
Југославије постао је прва страна алтернативна рок група која је наступала у
држави-тврђави Северној Кореји. Суочен са строгом идеологијом и културолошким
разликама, бенд се бори да своје песме пробије кроз иглене уши цензуре, пре него
што доспе до публике која никада раније није имала прилику да чује алтернативни
рок-ен-рол. У међувремену, пропагандни звучници су постављени на границу
између две Кореје и најављено је одбројавање до почетка рата. Брда су жива…уз
звук музике. А после концерта, сви су нешто научили. И публика и бенд.
Under the loving but firm guidance of an old fan turned director and cultural diplomat
and to the surprise of a whole world, the ex-Yugoslavian cult band Laibach becomes the
first foreign rock group ever to perform in the fortress state of North Korea.

21:30
Дани словеначког филма

СЛОВЕНИЈА, АУСТРАЛИЈА И СУТРА ЦЕО
СВЕТ
SLOVENIJA, AVSTRALIJA IN JUTRI VAS SVET, Slovenia, 2017, 116 MIN.
Режија / Director: Marko Nabrešnik
Сценарио / Screenplay: Marko Nabrešnik
Улоге / Cast: Jure Ivanušič, Minca Lorenci, Alјoša Ternavšek, Mojca Simonič

Драма помешана са комедиографским пасажима. Слика словеначку идилу, кућице
на периферији, средње класе, нападнуте од стране навалентих манаџера продаје
уређаја на кућним демонстрацијама. Набершник, редитељ култног Петелиновог
зајутрка, вешто развија и заплиће ликове ухваћене у мрежу транзиције.
At the core of the story is an electrician, who works in a factory and tries to earn some
extra money through network marketing. But choosing this path to provide a higher
standard of living for himself and his family also comes with some risk.

ПЕТАК, 8.12.2017.
ЧУВАРИ СВЕТЛОСТИ И СЕЋАЊА

21:30
ДЈЕЦА

THE CHILDREN, Босна и Херцеговина, Република Српска, 2015, 82'
Режија / Director: Денис Бојић
Продуцент / Producer: Александар Ђорђевић
У продукцији РТВ Републике Српске снимљен је дугометражни документарни
филм аутора Дениса Бојића „Дјеца“, који бележи судбине четири родитеља који су
током рата изгубили по троје деце. Ова ванвременска трагедија о незамисливом
родитељском болу спаја судбине четири породице које веже иста судбина.
Милева Жупић у једном дану изгубила је три сина. Милева Лазаревић је од три
погинула сина, двојицу изгубила у једном дану. Иста судбина задесила је и Јоку
Миловановић. Маринко Бјелица остао је без два сина и кћерке. Четири родитеља,
дванаестеро дјеце. Тестамент о океанском болу представља сведочење о
крвавости рата, страдању и родољубивости једног народа. Ова до сада
неиспричана прича једна је од најснажнијих антиратних порука с подручја
модерне Европе. Филм који на аутентичан начин документује границе људске
издржљивости у епицентар ставља родитеље који двадесет година касније, свако
на свој начин, тражи смисао у животу који је одавно престао да буде управо то,
живот.
Produced by Radio-Television of Republika Srpska, a documentary feature film by Denis
Bojić “The Children” records the fate of four parents who during the war have each lost
three children. This timeless tragedy of unimaginable parental pain connects the fate of
the four families that binds the same fate. Mileva Župić in one day lost her three sons.
Mileva Lazarević lost two from her three killed sons in one day. Joka Milovanović was
struck by the same fate. Marinko Bjelica lost his two sons and a daughter. Four parents,
twelve children. A testament of enormous pain and evidence of the bloodiness of war,
of the suffering and the patriotism of one nation. This untold story is one of the most
powerful anti-war messages of modern Europe so far. The film authentically documents the limits of human endurance by putting
the parents at the epicenter, who twenty years later, each in their own way, are looking for the meaning of life, in something that
has long before ceased to be life.

СУБОТА, 9.12.2017.
18:00
МОЈ ЖИВОТ КАО ТИКВИЦА

My Life as a Zucchini / Ma vie de Courgette, Switzerland / France, 2016, 66 min.
Режија / Director: Klod Baras
Анимирани / Animation
Сценарио / Screenplay: Gilles Paris, Céline Sciamma
Улоге / Cast, Гласовi / Voices: Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud
Academy Awards USA 2017, Nominated Oscar - Best Animated Feature Film of the Year
Claude Barras, Max Karli; European Film Awards 2016 - European Film Award European
Animated Feature Film Claude Barras, etc
Када 9-годишњи Икар случајно изазове смрт своје мајке алкохоличарке, љубазни
полицајац Рејмон га одводи у дом за незбринуту децу. Дечаку је најпре тешко да се
прилагоди и очајнички пати за домом. Једини подсетник на његов бивши живот је
једна празна конзерва од пива и надимак Куржет (Тиквица) који му је дала мајка.
Он ускоро сазнаје да су друга деца у дому доживела слична трауматична искуства.
Алисин отац је у затвору због сексуалног злостављања, тек пристигла Камиј је
сведок убиства и самоубиства родитеља, а Симону, вођи групе и насилнику, оба
родитеља су умрла од предозирања дрогом. Уз помоћ друге деце у центру и
племенитог Рејмона, Куржет почиње да гради свој живот изнова, и постепено
проналази утеху и бива прихваћен у свом новом дому.
When nine-year-old Icare accidentally causes the death of his alcoholic mother, he is
accompanied to the Fontaines group home by kind policeman Raymond. He at first finds
it difficult to fit in, and is desperately homesick: the only reminders of his former life are
an empty beer can and his mother's nickname for him, "Courgette" (Zucchini). He soon
learns that the other children in the home have endured similarly traumatic circumstances. Alice's father is imprisoned for sexual
abuse; new arrival Camille witnessed her parents’ murder-suicide; and Simon, group leader and bully, lost both his parents to drug
overdoses. With the help of the other kids at the Courgette begins rebuilding his life, and gradually he comes to find comfort and
acceptance in his new home.

19:15
ДОН ЂОВАНИ / DON GIOVANNI

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Libretto: Lorenzo Da Ponte
NEW PRODUCTION OF THE FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE, 2017., 180 мин.
- IN COPRODUCTION WITH THE OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE, THE THÉÂTRES DE LA
VILLE DE LUXEMBOURG, THE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
Диригент /Conductor: Jérémie Rhorer; Ред. сцене/ tage Director: Jean-François Sivadier
Don Giovanni: Philippe Sly, Leporello: Nahuel di Pierro, Donna Anna: Eleonora Buratto,
Don Ottavio: Pavol Breslik, Donna Elvira: Isabel Leonard, Zerlina: Julie Fuchs, Masetto:
Krzysztof Baczyk, Il Commendatore: David Leigh
Хиљаду и три жене освајају се само у Шпанији! Дон Ђовани је наизменично
приказан као сексуални зависник, шампион слободе или као "велики господин, али
злобан човек". Од свих манифестација овог мита, Моцартова опера чини се
безвременијом захваљујући сукобу који ствара између смеха и терора, између
веселости комедије и метафизичке фабуле. Од уводних нота комичне опере, где се
грандиозна величина музике Комендатора претвара у махнити загрљај,
преовладава контраст. И слободни плес над амбисом: Дон Ђованиja ће зауставити
само камена статуа која га позива на банкет. Више од два века након што је први
пут створен, овај врхунац оперског канона - који има историјске везе са Festival d’Aix - задржава сву своју моћ.

НЕДЕЉА, 10.12.2017.
17:00
Main Stream

РАЈ

Paradise, Russia / Germany, 2016, 130 min.
Режија / Director: Andrei Konchalovskiy
Сценарио / Screenplay: Elena Kiseleva, Andrei Konchalovskiy
Улоге/Cast: Julia Vysotskaya, Christian Clauss, Philippe Duquesne, Victor Sukhorukov,
Peter Kurt
Festivali: 2016 Venecija, Stokholm, Haifa, Čikago / Venice International Film Festival,
Stockholm, Haifa, Chicago; Nagrade: 73rd Venice International Film Festival - Silver Lion
Best Director Andrei Konchalovskiy
Филм прича потресну причу о три личности – Олги, Жилу и Хелмуту, чији се путеви
укрштају усред ратних разарања. Олгу, руску аристократску имигранткињу и
припадницу француског Покрета отпора, током изненадне рације хапси нацистичка
полиција због скривања јеврејске деце. У затвору упознаје Жила, француског
нацистичког колаборационисту који је задужен да истражи њен случај. Жила Олга
привлачи и он јој нуди благу казну у замену за сексуалне услуге. Иако Олга
пристаје, њене наде у слободу брзо бледе када догађаји пођу неочекиваним
током. Одведена у концентрациони логор, Олга је гурнута у паклени живот. На
њено изненађење, ту јој се пут укршта са високим немачким СС официром
Хелмутом, који је некад био лудо заљубљен у њу и још увек гаји иста осећања.
Између њих се поново упали стари пламен и они се упуштају у настран и
деструктиван однос. Хелмут одлучује да спасе Олгу и нуди јој бекство. Међутим, како време пролази и назире се пораз
нациста, Олгина представа о рају се неопозиво мења.Са изразитом аромом кинематографије Златног доба, овај филм
елегантно слика ратну стварност и последице учињених избора.
Paradise tells the compelling story of three individuals, Olga, Jules and Helmut, whose paths cross amidst the devastation of war.
Olga, a Russian aristocratic immigrant and member of the French Resistance, is arrested by Nazi police for hiding Jewish children
during a surprise raid. In jail she meets Jules, a French-Nazi collaborator who is assigned to investigate her case. Jules grows fond of
Olga and offers to go light on her punishment in exchange for sexual favours. Although Olga agrees, her hope for freedom quickly
fades when events take an unexpected turn. Shipped to a concentration camp, Olga is forced into a life of hell. To her surprise, she
crosses paths with high-ranking German SS officer Helmut, who once fell madly in love with her and still harbours feelings. They rekindle their old flame and embark on a twisted and destructive relationship. Helmut resolves to rescue Olga and offers her an
escape. Yet as time passes, and the fate of Nazi defeat looms, Olga’s notion of Paradise is irrevocably changed.

19:10
ТОРБА ПУНА СРЕЋЕ

Main Stream

Un sac de billes / A Bag of Marbles , France / Canada / Czech Republic, 2017, 110 min.
Режија / Director: Christian Duguay
Сценарио / Screenplay: Alexandra Geismar, Jonathan Allouche, Benoît Guichard,
Christian Duguay, Laurent Zeitoun
Улоге / Cast: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian
Clavier
У окупираној Француској, Морис и Жозеф, два брата, два млада Јеврејина,
препуштени су сами себи. У немогућој ситуацији они показују домишљатост,
храброст и лукавост како би избегли непријатељску инвазију и покушавају да
поново уједине своју породицу.
The adventure of a Jewish kid and of his brother escaping the Nazi persecution in the
occupied France.

21:10
Дани словеначког филма

ТРАХЕРЕ

Trahere, Slovenia, 2017, 11 min.
Режија / Director: Juš Jeraj, Atila Urbančič Сценарио / Screenplay: Juš Jeraj
Дубоко у недрима родне груде, у идиличном пејзажу, живе људи и њихови
трактори. Документарни филм о односу земљорадника и њихових љубимаца:
трактора.
Documentary about the relationship between farmers and their pets: tractors.

ПОКРАДЕНА ДУША

Oropana duša, Slovenia, 2017, 24 min.
Кратки играни / Short feature
Режија / Director: August Adrian Braatz
Улоге / Cast: Petja Labović, Žan Perko, Mario Dragojević
Макс је усамљени лопов, који упознаје жртву, Мича, коме је украо бицикл.
Max is a lonely thief who meets the victim, Mitch, and steals his bike.

ШАРЛАТАН МАЊИФИКО

CHARLATAN MAGNIFIQUE, Slovenia, 2016, 84 мин.
Документарни филм / Documentary
Режија / Director: Maja Pavlin
Забаван сплет музике, спонтаних ситуација, хумора, као и коментара кључних
актера у животу Роберта Пешута, односно Мањифика. Обрађени су сви значајнији
периоди у каријери, хитови и филмски музички успеси, све до Монтевидеа и већ
култне химне Делија »Пукни зоро«. Мањификову популарност на Балкану нам у
документарцу између осталих, тумаче његови велики пријатељи – музичар и
филозоф Рамбо Амадеус и глумац и редитељ Драган Бјелогрлић, редитељи Дамјан
Козоле, Рајко Грлић и други.
The film tells the story of Magnifico, one of Slovenia’s most internationally renowned musicians, who has also appeared as an actor
in a few films. Charlatan Magnifique by Maja Pavlin, Robert Pešut aka Magnifico, is an accomplished artist, known for his self-irony
and humour. The movie draws out his colourful and successful career, which started in the late 80’s. It is a funny mix of great music,
Balkan temperament and comic situations, including comments on Magnifico’s personal life and career by other performers (Rambo
Amadeus) and filmmakers (Rajko Grlić, Damjan Kozole).
“The film is a portrait of a Slovenian musician of international stature, but most of all it’s a film about a man who feels, believes,
trusts and dares… without boundaries. It is a film about principles and values that seem to be disappearing nowadays, a film about
friendship, love and life which can be fun and beautiful despite or because of its ups and downs. It was a great pleasure for me to do
this film and a real joy to cooperate with the Pešut family” – Maja Pavlin

ПОНЕДЕЉАК, 11.12.2017.
19:00
Дани словеначког филма

КАД САМ СЕ ПОГЛЕДАЛА НАДОЛЕ

KO SEM SE POGLEDALA NAVZDOL/When I looked myself from above, Slovenia, 2017, 14'
Eksperimentalno plesni film
Режија / Director: Branko Potočan
Сценарио / Screenplay: Branko Potočan, Nina Bučuk, Lucija Adamič
Апотеоза тела кроз игру у амбијенту напуштене фабрике. Плесачице освајају и

оживљавају простор пропале индустрије.
The apotheosis of the body through the game in an abandoned factory ambience. Dancers win and revive the failed space industry.

СЕДАМ ГРЕХОВА И ВРЛИНА

Seven Sins and Virtues / Sedem grehov in vrlin, Slovenia, 2017, 103 min.
Режија / Director: Majda Širca
Сценарио / Screenplay: Majda Širca
Dokumentarni film / Documentary
Прича, кроз појаве из наше прохујале историје, усмерена ка правди, разуму,
лењости, похлепи, пожртвовању, смерности, сујети. При свакој појави, греху или
врлини, отварају се питања двоструког аршина. Примери су бројни, уткани у видео
и филмски материјал нашег наслеђа.
The documentary follows seven stories from the set of deadly sins and virtues. The
concepts have been interpreted through the ambiguity, associations and meanings triggered by various social contexts. Using
phenomena from our recent history, the story focuses on justice, prudence, sloth, greed, gluttony, temperance, pride. With regard
to each phenomenon, i.e. each sin or/and virtue, there is the question of the duality of borders. If virtue is a desire subdued, and sin
a desire that goes too far and crosses the border, this necessarily implies an area of ambiguity, of borders and questions about what
is right and what isn’t.

21:00
СВЕТЛОСТ У ФОКУСУ ЖИВОТА

ЗАРОБЉЕНО ВРЕМЕ

The Captured Time, Srbija, 2017, 105 min.
Дугометражни документарни филм / Documentary
Режија / Director: Milan Nikodijević
Продукција / Production: „Arbos“ Novi Sad
Прича о једном човеку, једној земљи и једном времену. Петар Пеца Поповић је
један од најбољих, најпознатијих, најауторитативнијих и, свакако, напопуларнијих
познавалаца рокенрола у некадашњој, великој Југославији и његов промотер у
херојским временима. Без претензије да испричамо коначне истине о рокенролу,
путујемо са Поповићем диљем “емотивног завичаја”, бивше СФРЈ, у потрази за „изгубљен временом“ и драгим људима,
најзначајнијим представницима ове културе...
The story of one man, one country and one time. Petar Peca Popović is one of the best, most famous, most authoritative and, of
course, rock and roll's most popular experts in the former, big Yugoslavia and its promoter in heroic times. Without a pretension to
tell the final truths about rock'n'roll, we travel with Popovic across the "emotional homeland" of the former SFRY, in search of "lost
time" and dear people, the most important representatives of this culture...

УТОРАК, 12.12.2017.
17:00
Међународни филмски фестивал
„Ухвати са мном овај дан / УХВАТИ
ФИЛМ!“

The International Film Festival „Seize this Day with Me / SEIZE THE FILM!“

Међународни Филмски фестивал „Ухвати са мном овај дан!/Ухвати филм“ обухвата пројекције филмова на тему
инвалидности као и пратеће програме.
The Film Festival „Seize this Day with Me / SEIZE THE FILM!“ includes screenings of foreign and domestic films on the topic of “The
lives, activities and achievements of people with disabilities” and the following programs: film workshops, forums/discussions with
the filmmakers and actors who appear the films, a seminar for journalists and students of journalism, exhibitions, performances,
etc… in which people with disabilities participate.
НАГРАЂЕНИ ФИЛМОВИ „УХВАТИ ФИЛМ 2017.“
Antonio Spanò за НАЈБОЉИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ “Inner Me” – Моје унутрашње ја
Nadine Asmar за НАЈБОЉУ РЕЖИЈУ филма “The Blind of the Cathedral” – Слепи човек у катедрали
Racula Gorgos & Ion Arama za НАЈБОЉИ СЦЕНАРИО филма “4 1/2 Senses” – Четири и по чула
Marina Zorić за НАЈПОЕТИЧНИЈИ “Опраштам ти”
Tahir Un за ФИЛМ СА НАЈДУБЉОМ ПОРУКОМ “Father Tongue” – Очев језик
Dewi Reijs за НАЈИНСПИРАТИВНИЈИ “Idiot” – Идиот
Vahid Bemani за НАЈОРИГИНАЛНИЈИ ФИЛМ “Vase” – Ваза
Akilesh Kathamuthu за ФИЛМ КОЈИ МЕЊА ПЕРСПЕКТИВУ “The Moment” – Моменат
AWARDED FILMS 2017. – Novi Sad
Antonio Spanò for BEST DOCUMENTARY FILM “Inner Me”
Nadine Asmar for BEST DIRECTING for the film “The Blind of the Cathedral”
Racula Gorgos & Ion Arama for BEST SCRIPT for the film 4 1/2 Senses
Marina Zorić for THE MOST POETIC FILM “Opraštam ti”
Tahir Un for THE FILM WITH MOST PROFOUND MESSAGE “Father Tongue”
Dewi Reijs for THE MOST INSPIRATIONAL FILM “Idiot”
Vahid Bemani for THE MOST ORIGINAL FILM “Vase”
Akilesh Kathamuthu for FILM THAT ALTERS PERSPECTIVE “The Moment”

19:00
Main Stream

БЕЗ ЉУБАВИ

Loveless / Nelyubov, Russia, 2017, 127 мин.
Режија / Director: Andrey Zvyagintsev
Сценарио / Screenplay: Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev
Улоге / Cast: Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Varvara Shmykova
Cannes Film Festival 2017 - Jury Prize Andrey Zvyagintsev; International Cinephile
Society Awards 2017 - ICS Cannes Award Grand Prix Andrey Zvyagintsev
Munich Film Festival 2017 - ARRI/OSRAM Award Best International Film Andrey
Zvyagintsev
Пар који пролази кроз развод брака мора се удружити да нађе сина који је нестао
током једне од њихових оштрих свађа.
A couple going through a divorce must team up to find their son who has disappeared
during one of their bitter arguments.

21:10
МОДЕРН КУНСТ

Дани словеначког филма

Moderne Kunst, Slovenia, 2017, 18 min..
Кратки играни / Short feature
Режија / Director: Marko Santic
Сценарио / Screenplay: Marko Santic
Улоге / Cast: Primož Pirnat, Mojca Fatur, Zvezdana Mlakar, Gregor Bakovič
Бојану, чувару у Музеју Модерне уметности, програмирани брачни живот се из корена мења, кад од управитељице добијe
задатак да чува нови скупоцени експонат: џиновски Фалус.
A comedy about a marital crisis through the prism of modern art.
Bojan and Ida enjoy a seemingly harmonius marriage, but without any physical contact. She is a housewife an he a security guard in
a moder art gallery. One day a precious phallic-shaped arrives to the gallery and Bojan is charged of its sfety. With its energy and
symbolism the new exhibit soon upsete Bojan's marriage.

КОДЕЛИ

Baron Codelli and the Legend of Tarzan, Slovenia, 2017, 85 min.
Режија / Director: Miha Čelar
Сценарио / Screenplay: Miha Čelar
Улоге / Cast: Primož Bezjak, Janja Majzelj, Mojca Fatur, Gregor Zorc, Katarina Stegnar,
Doroteja Nadrah, Maša Kagao Knez
Документарно играна сага о барону Антону Коделију, проналазачу и авантуристи.
Љубљанчанину. По његовој се кући назива и трг, чији потомци чувају наслеђе
знаменитог претка. Са Хансом Шамбургом 1914 снимио je први играни филм у
Тогоу, који је послужио као узор за Тарзана Ј.Р.Бероуза.
An exploratory live-action/documentary story about a little-known 'film project' by a
renowned Slovenian inventor, Baron Anton Codelli.
In the period between 1910 and 1915, Codelli erected telegraph transmitters in Togo in
Africa, attempting to establish wireless communication between the German colonial
Africa and Berlin as soon as in 1914. Codelli documented the African project with more
than 800 documentary and staged photographs, while also supporting Hans Schomburg
technically and financially, so that he could come to Togo and shoot a documentary.
Apart from the documentary Codelli and Schomburg also made a silent live-action film
The White Goddess of Wangora, written by the Baron's mother, Rozalija Codelli.
The film materials were allegedly confiscated during World War I. However, Schomburg never told Codelli that he changed the title
of their film, added a few scenes in Germany, and released it under another name.
Thus The White Goddess of the Wangora – the first live-action film written by a Slovenian screenwriter and produced by a Slovenian
producer (and at the same time the first live-action film in the world shot in Africa) – was hidden within a silent film story Eine
weisse unter Kannibalen (A White Woman Among Cannibals, 1921, Übersee-Film-GmbH). A copy is kept by Das Bundesarchiv, while
Codelli's unedited African materials are probably kept in the National Archives.

СРЕДА, 13.12.2017.
19:00
ДАНИ ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА

ПОТПУНИ СТРАНЦИ

Perfect Strangers / Perfetti sconosciuti, Italia, 2016, 97 min.
Режија / Director: Paolo Genovese
Сценарио / Sceneggiatura / Screenplay: Filippo Bologna, Paolo Costella, Paola Mammini,
Rolando Ravello, Paolo Genovese
Улоге / Cast: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio
Mastandrea, Alba Rohrwacher, Kasia Smutniak
Фестивали и награде / Festivals & Awards
Cairo International Film Festival 2016 - Најбољи сценарио
David di Donatello 2016 - Најбољи филм, Најбољи сценарио
FICE - Federazione Italiana Cinema d'Essai 2016 - Посебна награда
Golden Ciak Awards 2016 - Најбољи филм, Најбољи глумац (Giallini)
Italian National Syndicate of Film Journalists 2016 - Најбоља комедија, Најбоља песма
Norwegian International Film Festival 2016 - Награда публике
Tribeca Film Festival 2016 - Награда жирија
Некад је тајни живот био похрањен у нашем уму, а данас је похрањен на СИМ
картицама. Шта би се догодило кад би таква картица проговорила? Италијанска
комична драма прати седам дугогодишњих пријатеља током једне заједничке
вечере. Помало заиграни и уз чашицу вина одлучују да своје мобилне телефоне
ставе на сто, те прочитају сваку поруку на глас, јаве се на сваки позив и укључују
звучник, прочитају сваки е-маил… Јер, наравно, тврде да нико од њих нема шта да
крије од својих најбољих пријатеља. Многе тајне почињу да се откривају и
равнотежа почиње да се нарушава.
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella
segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa
succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Una brillante
commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici
a confrontarsi e a scoprire di essere “Perfetti sconosciuti”.
How well do we really know those close to us? During a dinner party, seven friends
decide to play a dangerous game. Each attendee places their cell phone on the table and
agrees to make all texts and calls public in an attempt to prove that they have nothing to
hide. What at first seems like a playful distraction between friends quickly turns into
something much more toxic as the messages begin to reveal how little they may know
about the partners and acquaintances surrounding them.

21:00
Дани словеначког филма

АЊА ГАЊА
Anja Ganja, Slovenia, 2017, 19 min.
Кратки играни / Short feature, comedy, drama
Режија / Director: Peter Bizjak
Сценарио / Screenplay: Peter Bizjak
Улоге / Cast: Liza Marija Grasic, Tines Spik, Ziga Oven
Ања мора да среди свој љубавни живот, јер је њен момак претерао са »дувањем« и постао – биљка. Добитник »Весне« за
најбољи у категорији кратког играног филма.
Anja has to reconsider her love life, because her pothead boyfriend seems more and more plant-like.

КСАНА
Ksana, Slovenia, 2017, 89 min.
Режија / Director: Dejan Babosek
Сценарио / Screenplay: Dejan Babosek
Улоге / Cast: Jan Bučar, Primož Vrhovec, Igor Spasič, Vesna Kuzmič
Братски сусрет и путовање кроз пределе детињства, сећање на нетом преминулог
оца. Давид и Роман поново налазе пределе своје младости, плове реком, одлазе
на море и обилазе шуме, тамо где су доживљавали врхунац среће. Али полако
схватају да узајамности и братске љубави нема више.
To relieve the memories from their childhood and catch up after many years of
estrangement, two half-brothers go on a road trip to see the places where their father
used to take them. The journey begins with joy, youthful cheerfulness and contentment.
But soon after, sibling rivalry, jealousy and old grudges come to the surface.

ЧЕТВРТАК, 14.12.2017.
17:30
ГРАД СВЕТЛОСТИ

Дани словеначког филма

Mesto svetlobe / City of Lights, Slovenia, 2017, 68 min.
Режија / Director: Marko Kumer Murč
Термоелектрана Шоштањ производи струју за целу Словенију. У близини, мештани
живе и раде, не размишљајући о последицама загађивања из димњака централе.
Како се опстаје у време глобалне еколошке кризе, сведочи овај изванредно
визуелно и тонски урађен филм.
Four different families, each of them with its own pains, hopes, desires and dreams.
What’s inherent to all of them is overwhelming presence of the machine, mounted in
their city some decades ago. A thermoelectrical plant which was once city’s pride, is
now a synonym for political machinations, ecological catastrophe and corruption. A gentle tale of a love relationship between
people and their city, slowly burning out.

19:00
ДАНИ ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА

ЋАМБРА

A Ciambra, Italy, Brasil, Germany, France, USA, Sweden, 2017, 118 min.
Режија / Director: Jonas Carpignano
Сценарио / Screenplay: Jonas Carpignano
Улоге / Cast: Pio Amato, Koudous Seihon, Iolanda Amato, Damiano Amato
Фестивали и награде / Festivals & Awards:
Label Europa Cinemas, Cannes 2017, CPH PIX , 2017
International Confederation of Art Cinemas Award, Jameson CineFest – Miskolc 2017
Munich Film Festival 2017
Италијански кандидат за „Оскара“
У Ћамбри, малој румунској заједници у Камбрији, Пио Амато очајнички жели да
одрасте што брже. Са само 14 година, пије, пуши и један је од ретких који може да
иде раме уз раме са локалним Италијанима, афричким имигрантима, као и
његовим Румунима. Пио свуда прати старијег брата Козима, савладавајући
вештине за преживљавање на улицама родног града. Кад Козимо нестане и ствари
крену да иду по злу, Пио жели да покаже да је спреман да замени старијег брата у
процесу који га тера да се замисли да ли је заиста спреман да буде одрастао
In A Ciambra, a small Romani community in Calabria, Pio Amato is desperate to grow up
fast. At 14, he drinks, smokes and is one of the few to easily slide between the regions’
factions - the local Italians, the African immigrants and his fellow Romani. Pio follows
his older brother Cosimo everywhere, learning the necessary skills for life on the streets
of their hometown. When Cosimo disappears and things start to go wrong, Pio sets out
to prove he’s ready to step into his big brother’s shoes and in the process he must
decide if he is truly ready to become a man.

21:00

Main Stream

СРЕЋКО
Lucky, USA, 2017, 88 min.
Режија / Director: John Carroll Lynch
Сценарио / Screenplay: Logan Sparks, Drago Sumonja
Улоге / Cast: Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston
Locarno International Film Festival 2017- Prize of the Ecumenical Jury John Carroll Lynch
Gotham Awards 2017- Gotham Independent Film Award Best Actor Harry Dean Stanton
Спиритуално путовање деведесетгодишњег атеисте. Једна од последњих великих
улога Хари Дин Стентона („Париз Тексас“,...)
The spiritual journey of a ninety-year-old atheist.

ПЕТАК, 15.12.2017.
17:30
ВИВА ФЕСТ – Сарајево – Промоција (1)
ПОСЛЕДЊИ РАТНИЦИ
THE LAST WARRIORS, UK / China, 2016, 11:32 min.
Режија / Director: Valentina Ippolito
Сценарио / Script: Valentina Ippolito
Монтажа / Editor: Valentina Ippolito
GRAND PRIX - Најбољи филм Фестивала
Филм представља Миао мушкарце као неговатеље и стубове снаге у свом друштву.
Почевши од краја живота, филм деконструише мушко путовање Миао у пет различитих
фаза: смрт, старење, одрасло доба, младост и рођење...
The film represents Miao men as caregivers and pillars of strength in their society. Beginning
with the end of life, the film deconstructs the male Miao journey into five distinct phases:
death, senescence, adulthood, youth, and birth...

ДАН ЗА ДАНОМ

Day After Day, India, 2016, 14:24 min.
Режија / Director: Nagnath Kharat, Сценарио / Script: Nagnath Kharat
Монтажа / Editor: Yogesh Jadhav; Оригинална музика / Original music: Nagnath Kharat
Награђен у категорији еколошког филма
This is the story of Sheetal and her brother Ashok.This story revolves around about a village in
a draught.How the government insensitivity And globalisation affected villages in India shown
through eyes of children in a poetical way. In this film also reflection ofcontemporary indian
farmers conditions...
Ово је прича о Шитали и њеном брату Ашоку. Ова прича се врти око села у нацрту. Како је
државна неосетљивост и глобализација утицала на села у Индији показана је кроз очи
деце на поетичан начин

ЛАМПЕДУСА ГРУПА КОРЊАЧА

Lampedusa turtle group, Italy, 2017, 7:35 min.
Режија / Director: S. Tuccio
Сценарио / Script: S. Tuccio
Монтажа / Editor: S. Tuccio
Оригинална музика / Original music: Fabio Baldina
Награђен у категорији еколошког филма
Камера показује активности Rescue Centra Turtle Marine of Lampedusa: однос са
рибарима, брига о пацијентима, прикупљање података за научна истраживања, обуку
студената, сензибилизацију, пуштање морске корњаче, наглашавајући страст и
посвећеност добровољаца који подржавају рад Центра за спашавање, сваког дана.
The camera shows the activities of the Rescue Center of Turtle Marine of Lampedusa: the
relationship with fishermen, the care of the patients hospitalized, the collecting data for
scientific researches, students training, sensibilisation, release into the sea of marine turtles,
emphasizing the passion and dedication of volunteers supporting the work of the Rescue
Center every day.

ПМ 2.5

PM 2.5, Poland, 2017, 6:40 min.
Режија / Director: Marta Markiewicz
Сценарио / Script: Piotr Biedron & Arthur Michalik
Монтажа / Editor: Piotr Biedron
Оригинална музика / Original music: Marta Markiewicz
Награђен у категорији еколошког филма
Загађење ваздуха у Пољској недавно је постало критичан проблем, али пољска влада
изгледа не третира ово питање озбиљно. Чини се да се пољски министар здравља
Konstanty Radziwiłł не брине, јер је недавно рекао новинарима да нема разлога за панику,
а смог је само теоретска претња.
Air pollution in Poland has recently become a critical problem, but polish government doesn’t
seem to treat the issue seriously. Polish Minister Of Health Konstanty Radziwiłł doesn’t seem
to care, as he recently told the press that there is no reason to panic, and smog is just a
theoretical threat.

ATOMCA GENPATSU

Atomca Genpatsu, Slovakia, 2016, 38:15 min.
Режија / Director: Lena Králiková Hashimoto
Сценарио / Script: Lena Králiková Hashimoto
Монтажа / Editor: Michal Michalko
Оригинална музика / Original music: Eliška Cílková
Екологија – избор
Lena’s life has drawn a strange parallel between two nuclear disasters. When she was six years
old she met children from Chernobyl. After the Fukushima meltdown in 2011, she was fighting
the thought of a similar thing happening to Japan now. Her documentary shows people's fear
and uncertainty about the safety of nuclear power plants and maps the situation one year
after Fukushima, showing that the problem is not only the radiation itself.
Лени је живот повукао чудну паралелу између две нуклеарне катастрофе. Када је имала 6
година, срела се са децом Чернобила. После отапања Фукушиме 2011. године се борила
против помисли о сличним стварима које се и сада дешавају у Јапану. Њен документарац
показује страх људи и неизвесност у погледу сигурности нуклеарне енергије показујући
да проблем није само радијација.

19:00

Светлост у фокусу живота – Премијера филма

КОМАД СЛОБОДЕ

The Peace of Freedom, Srbija, 2015, 23 min.
Реализација / Realisation: Добрила и Душан Радак, Елуида Месарош Лајко,
Владимир Антић, Горан Бјелановић, Стефан Николић, Игор Грекша, Миодраг
Петровић
Продукција / Production: DOF Creative Studio
Есеј о реномираном филмском и ТВ редитељу Карољу Вичеку
Essay on Karoly Viczek, famous film and TV director

19:30

ЧУВАРИ СВЕТЛОСТИ И СЕЋАЊА

КРАЉЕВСКИ ТОП - ИСТОРИЈА СРПСКЕ
КРУНЕ

THE ROYAL’ CANNON - HISTORY OF THE SERBIAN CROWN , Srbija, 2017, 45 min.
Режија / Director: Velimir Stojanović
Овај историјски документарац говори о настанку и драматичној судбини последње
српске круне и пратећих регалија изливених из Вождовог топа коришћеног у Првом
српском устанку.
This historical documentary tells about the origin and fate of the dramatic last Serbian
crown and regalia supporting cast of Vožd Karadjordje’s cannon used in the First Serbian
Uprising.

20:20
Светлост у фокусу живота
УПОЗНАЈТЕ ТОМА ЛАХА

Meet Tom Lah, Srbija, 2017, 26 min.
Документарно-играни / Documetary-featured
Режија / Director: Dejan Dabić
Продукција / Production: Niški kulturni centar
Прича о Драгославу Петровићу или Тому Лаху, говори о човеку који је након
одслужења казне у казнено-поправном дому кренуо путем искупљења и у
потпуности био посвећен писању и књижевности са идејама које су надилазиле
време у којем је живео и стварао.
На наговор писца Борислава Пекића, док су заједно робијали у нишком затвору,
Драгослав Петровић променио је име у Том Лах, да би био препознатљив и постао
славан у књижевности. Ипак, остао је непризнат и непознат широј јавности.
Том Лах је писао фантазмагоричну прозу, кримиће, писао је најразличитије форме
књижевности који многи називају тривијалном књижевношћу, али је био
признатији на страни, награђиван од Загреба до Новог Сада, никада није био
стално запослен и последњих година живео је од социјалне помоћи - каже
редитељ Дабић. Том Лах за живота није успео да објави ниједну књигу, писао је
песме и приче по разним часописима, између осталих за загребачки “Вечерњи
лист” и новосадски “Дневник”. Жеља режисера и осталих који су радили на филму је била да прикажу причу о једном
несхваћеном уметнику из Ниша и да сачувају успомену на њега.
The story of Dragoslav Petrović or Tom Lah, speaks of a man who, after finishing his sentence in the correctional home, started his
redemption and was completely committed to writing and literature with ideas that went beyond the time in which he lived and
created.

21:00
ОНИ ДАНИ

ДАНИ ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА

Questi giorni / These Days, Italy, 2016, 120 min.
Режија / Regia di / Director: Giuseppe Piccioni
Сценарио / Sceneggiatura: Giuseppe Piccioni, Pierpaolo Pirone, Chiara Ridolfi
Улоге / Cast: Margherita Buy, Maria Roveran, Marta Gastini, Caterina Le Caselle, Laura
Adriani, Filippo Timi, Alessandro Averone, Mina Đukić
Фестивали и награде / Festivals & Awards:
Soundtrack Stars Award 2016 - Special Jury Prize Best Soundtrack Valerio C. Faggioni
Venice Film Festival 2016 – Nominated Golden Lion Best Film Giuseppe Piccioni; Queer
Lion Giuseppe Piccioni
Четири пријатељице, Катерина, Лилиана, Ана и Анђела живе у малом граду у
италијанској провинцији. Када Катерина прихвати пословну понуду реномираног
хотела у Београду, њене три пријатељице одлучују да јој се придруже. Лилиана се
бори са озбиљном болешћу, Ана је трудна три месеца, а Анђела је у сред
компликоване љубавне приче; ипак, не дозвољавају да их проблеми омету и
отискују се на авантуру са пријатељицом на путу за Београд. Њихова веза је
јединствена, као и дани проведени на путовању које ће им променити животе.
A countryside town. Between old walls, on nocturnal jaunts along the shore, in the
enchantment of a brief trespassing in nature, we experience the life and expectations of
four girls whose friendship is not born out of overwhelming passions, mutual interests or
great ideals. To unite them are not affinities but habits, occasional enthusiasms, harmless contrasts, feelings cultivated in secret.
Their connection is unique and unrepeatable as are the few days they spend traveling together to accompany one of their friends to
Belgrade, where a mysterious friend and an improbable work opportunity await them.

СУБОТА, 16.12.2017.

17:00

Клуб „Трибина младих“

РАДИОНИЦА ЕЛ СИСТЕМА - Промоција

Екстензије

THE EL SISTEMA WORKSHOP - Центар за социјални рад Новог Сада
Водитељи радионице / Workshop led by: Gerardo Estrada Martínez, Maja Vukobrat i
Goran Milošev
Сарадници / Assistants: Boris Hložan, gitara i Milan Jančurić, saksofon
ЕЛ СИСТЕМА је визионарски глобални пројекат који је у Србији подржан од
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Националне комисије за
УНЕСKО, Сталне конференције градова и општина (СКГО) и владине Канцеларије за
социјално укључивање (СИПРУ), који, као нови модел друштвене промене, кроз музику мења живот деце којој су ускраћене
основне животне могућности. Ел Система користи музику као алат за социјалну инклузију и обухвата четири милиона деце и
младих широм света. Због своје дуготрајности и ефикасности, програм је од стране УНЕСKО-а проглашен за најуспешнији
социјално инклузивни програм у свету.. У Србији програм спроводи удружење Music Art Project у седам градова и обухвата
500 деце из средњих и нижих друштвених слојева, али је програм окренут највише ка деци са маргина друштва. Музичке
радионице програма Ел Система се организују у оквиру сарадње Културног центра Новог Сада, удружења Music Art Project и
Центра за социјални рад града Новог Сада, чији штићеници и ђаци су полазници ових радионица. Подршку радионици даје и
хор Вивак из Основне школе „Душан Радовић“, под диригентском палицом Снежане Јездић Протић.
“El Sistema” is a visionary global project supported, in Serbia, by the Ministry of Education of the Republic of Serbia, National
Committee for UNESCO and the State Office for Social Inclusion (SIPRU) that, as a new model of social change, changes the lives of
children of disadvantaged background through music.El Sistema uses music as a tool for social inclusion and includes four million
children around the world. Dueto itslongevity and efficiency, El Sistema has been declared the world’s best inclusion programme by
UNESCO. The programme is implemented in Serbia by the association Music Art Project in six cities and it includes 500 children from
middle and lower social strata, but the programme is mainly oriented towards the children belonging to marginalised social groups.
The El Sistema music workshops are organised in a cooperative effort of the Cultural Centre of Novi Sad, the association Music Art
Project and the Centre for Social Work, whose wards are the workshop students. Workshop is accompanied by the choir Vivak of
Primary School Dušan Radović conducted by Snežana Jezdić Protić.

18:00
Филмски салон КЦНС

У ТРАГАЊУ ЗА СМИСЛОМ И
СУШТИНОМ ДОМАЋЕГ ФИЛМА
Округли сто – УВОДНИ РАЗГОВОРИ
SEARCHING FOR A MEANING AND ESSENCE OF DOMESTIC FILM
A round table

19:00
ЦРНИ ПЕРИКЛЕ

ДАНИ ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА

Pericle / Pericle il nero, Italy, 2016, 100 мин.
Режија / Regia di / Director: Stefano Mordini
Сценарио / Sceneggiatura / Screenplay: Francesca Marciano, Stefano Mordini, Valia
Santella, dal romanzo di Giuseppe Ferrandino
Улоге / Cast: Riccardo Scamarcio, Marina Foïs, Gigio Morra, Valentina Acca, Maria Luisa
Santella, Lucia Ragni, Eduardo Scarpetta
Фестивали и награде / Festivals & Awards: Bari International Film Festival 2017 - Italian
Competition Award Best Actor Riccardo Scamarcio; Cannes Film Festival 2016 –
Nominated Un Certain Regard Award Stefano Mordini
Мафијаш доживљава просветљење кад се заљуби у једну жену, и одлучује да
промени свој начин живота
Pericles is a noir film, a throwback to American movies of the '40s, with a tight rhythm
and a plot which never misses a beat. The protagonist of the story, Pericle, works for an
underworld boss and during one of his nomerous assignments he makes a serious
mistake which damages another powerful boss. So he finds himself stuck in a situation
which is well beyond him. Everyone wants to skin him alive, both his own boss to make
sure he is pardoned by his rival and the latter to seek vengeance for the wrong he has
been done. Pericle has no choice but to escape. During his escape, he meets a woman
who lets him into her home and with her he starts a relationship which gradually turns
into real affection. This will be a chance for him to grow, to become self-aware by
refusing to follow the rules of his world.

19:00
Филмски салон КЦНС
ПРОКУПАЧКИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА – Промоција (1)

ЧОВЈЕК ЧЕЛИЧНЕ ВОЉЕ

Čovjek čelične volje / The Man With the Iron Will
Bosnia and Herzegovina, 2016, 17 min.
Режија / Director: Amar Spahić
Сценарио / Screenplay: Alen Alilović, Amar Spahić
Улоге / Cast: Nadir Hajro, Enisa Hajro, Admir Hajro i Danijel Bunjevac
Кратки документарни филм ‘Човјек челичне воље’ потресна је прича о јунаку који
снагом воље и уз помоћ непоколебљиве мајке, успева надокнадити физички
хендикеп, остварен у доброј традицији документаристичке школе с наших
простора.
Nadir Hajro suffers from cerebral paralysis and wishes to become a professional body
builder. He has decided to defy his body in the most miraculous way of them all - body
building. Every day and every workout is a new battle for him.

SHUJAYYA

Shujayya, Palestina / Poland, 2015, 21 min. Режија / Director: Mohammed Almughanni
Сценарио / Screenplay: Mohammed Almughanni
Улоге / Cast: Abeer Alnamla, Wael Alnamla, Sharef Alnamla, Isra Alnamla
Филм говори о породици из Газе која улази у друштвени конфликт одмах након
рата. Све у окружењу се променило - зграде не изгледају онако како су на њих
навикли, али не и људи. Документарни филм Мохамеда Алмуганија је занимљив и
драматичан приказ живота у појасу Газе. То је такође интимни портрет породице
Ваел и Исра Алнамла, који су током рата задобили тешке психичке ожиљке. Цео
конфликт је приказан кроз њихове очи.
The film is about a family from Gaza that enters social conflict right after the war.
Everything in the surroundings has changed – the buildings don't look like they used to,
and neither do the people. Mohammed Almughanni's documentary film is an
interesting and dramatic depiction of life in the Gaza Strip. It is also an intimate portrait
of the family of Wael and Isra Alnamla, who have been psychologically scarred by the war. The entire conflict is portrayed through
their eyes. The film is a Polish-Palestinian co-production.

ПРЕКИДАЧ

Switch, Canada, 2016, 1:16 min.
Режија / Director: Max Machado
Сценарио / Screenplay: Max Machado
Улоге / Cast: Nicholas LePage, Gui Machado
Касно је и Ник чита у кревету. Његова ноћна лампа трепери на чудан начин.
Искључује лампу, само да би је поново укључио и нађе се у другој просторији. То је
само почетак дугачке и чудне ноћи.
It's late and Nick is reading in bed. His night lamp flickers in a strange way. He turns the
lamp off, only to turn it back on and find himself in another room. That's just the start of
a long and weird night.

IMAGO

Greece, 2017, 18 мин. Режија / Director: Dani Joss
Dani Joss је уметник звука и композитор електроакустичне / електронске музике,
креатор албума Shaper of Forma (Poeta Negra 2006), који је награђен Kvartz
наградом за истраживање и експериментирање (Париз 2007) и Течна фотографија
(Poeta Negra 2004) . Познат је и као продуцент и звучни инжењер, као и његове
интерактивне инсталације Urban Portrait, Stasis / Kinesis и Faces. Режисер је
експерименталне серије плесних филмова Imago, који је добио мноштво награда,
номинација и учествовао на фестивалима широм света, а компоновао је музику за
многе продукције, инсталације и друге сценске пројекте у Грчкој и иностранству.
Dani Joss - sound artist and composer of electroacoustic/electronic music, creator of the
albums Shaper of Form (Poeta Negra 2006), which has been awarded the Qwartz prize
for research and experimentation (Paris 2007), and Liquid Photography (Poeta Negra
2004). He is also known as a producer and sound engineer, as well as from his
interactive installations Urban Portrait, Stasis/Kinesis, and Faces. He is the director of
the experimental dance film series Imago, which has received a multitude of awards,
nominations, and festival participations around the world, and has composed music for
many theatrical and contemporary dance productions, installations, and other projects,
in Greece and abroad.

ЖИЛИЈЕТ

Juliet, Франце, 2015,11 min. Science fiction film/Drama
Режија / Director: Marc-Henri Boulier
Сценарио / Screenplay: Marc-Henri Boulier, Mickaël Fagnot
Улоге / Cast: Alix Benezech, Bruno Putzulu, Catriona MacColl, Patrick Eudeline
У блиској будућности, компанија Сид покренула је успехом Жилијет, прву
генерацију синтетичких компањонских бића. Али како се технологија развија и
успевају нови модели, људима је све теже да нађу своје место.
In a near future the company Seed launched with success Juliet, the first generation of
synthetic compagnon beings. But as the technology evolves and new models succeed,
Humans find it increasingly hard to find their place.

МАЈЧИН ЗАГРЉАЈ

Mothers Embrace
Иран, 2016, 2 мин.
Режија / Director: Sina Aubi
Сценарио / Screenplay: Sina Aubi
Улоге / Cast: Amanj Moezi, Jiyar Moghadam
Дечак и његов брат су сами код куће, а брат је новорођенче које почиње да плаче.
Дечак налази чудну одлуку да смири новорођеног брата.
A child with his brother are alone at home. His brother is a newborn baby. Newborn
baby starts to crying. He find a strange decision to calm his newborn brother down.

20:00
Филмски салон КЦНС

ПРОМОЦИЈЕ ФИЛМСКЕ ЛИТЕРАТУРЕ:

Филмски часопис "ФИЛАЖ“ Бp. 13
Нишки културни центар, 2017.
Film Magazine "FILAZ" No 13
Nish Cultural Center, 2017.

Група критичара окупљених око нишке критичарске сцене, имајући у виду
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“.
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”.

Горан Јовановић:
РУСКИ ФИЛМ ПОСТСОВЈЕТСКЕ ЕРЕ

Горан Јовановић (Пожаревац, ТЕЦ електроник), 2013
Russian Post-Soviet Era Film
Goran Jovanović (Požarevac, TEC elektronik), 2013
„Руска кинематографија, после болне и тешке кризе која ју је погодила у
материјалном и креативном погледу деведесетих година прошлог века, почетак
миленијума дочекала је усправно, гласно најављујући свој препород и нећемо
претерати у оцени ако кажемо да су њени уметнички и комерцијални резултати
међу водећима на пољу филмске уметности у свету у овом периоду.“ - Аутор
"After the painful and several crisis that struck her in the material and creative way of
the nineties, the Russian cinematography, greeted the beginning of the millennium with
a loud announcement of its revival, and we will not exaggerate in the evaluation if we
say that its artistic and commercial results are among the leaders the field of film art in
the world in this period. "- Author Cinematheque

21:00
Светлост у фокусу живота

КОНТАКТ

Contact, Srbija, 2017
Документарни филм / Documentary
Режија / Director: Mihajlo Obrenov
Сценарио: Mihajlo Obrenov
Филм о новосадској алтернативној и ундергроунд музичкој сцени. Филм покрива
период музичке алтернативе града Новог Сада од 1989. до 2017. и садржи прилоге
од 140 саговорника.
A film about the Novi Sad alternative and underground music scene. The film covers
alternate period of the city of Novi Sad from 1989 to 2017 and contains 140
interviewees.

НЕДЕЉА, 17.12.2017.
17:00
РУЖНИ, ПРЉАВИ, ЗЛИ

ДАНИ ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА

Brutti, sporchi e cattivi, Italy, 1976, 115 min.
Режија / Director: Ettore Scola
Сценарио / Screenplay: Ettore Scola, Ruggero Maccari, Sergio Citti
Улоге / Cast: Nino Manfredi, Francesco Anniballi, Maria Bosco, Giselda Castrini, Beryl
Cunningham, Maria Luisa Santella
Награде / Awards: Cannes Best Director Award
У сиромашном предграђу Рима у трошној кући живи Ђачинто са супругом,
десеторо деце и свеколиком родбином. Пошто је изгубио око на послу, он прима
надокнаду од државе коју не дели са остатком породице. Чланови фамилије
смишљају разне начине да се домогну дела његовог новца укључујући тровање
хране мишомором и друге пакости. До кулминације долази када се Ђачинто
заљуби у младу девојку коју доводи у дом да дели постељу са његовом женом...
Изузетно комерцијално успешан, филм социјалне критичности неореализма, на
кога се веже тзв. "глумцима с улице", стварним лумпенпролетерима из илегално
саграђених кућа римског предграђа, потискујући га у корист визуелно и вербално
наглашене гротеске. Карикатуралност егоистичних ликова обележених физичким,
емоционалним и друштвеним недостатцима те цинично заокупљених властитим
ускраћеним жељама за телесним и материјалним задовољењем, Скола, је
обликовао поступком који критичари означавају као сјајну „естетику одвратности и
ружноће".
Giacinto Mazzatella and four generations of his family live together in a ramshackle residence in the slums of Rome. They participate
in robberies, prostitution, and whatever else they need to do to survive. Although the family may be morally bankrupt, Giacinto has
just been awarded one million lire from the government for the loss of his eye. In turn, the rest of Giancito's family will do anything
to get the money away from him, even if it means murder.

18:00
Филмски салон КЦНС

ДУХ

ВИВА ФЕСТ – Сарајево – Промоција (2)

Ghost, Thailand / Estonia, 2016, 21:29 min.
Режија / Director: Woyapoj Inlao
Сценарио / Script: Woyapoj Inlao
Монтажа / Editor: Woyapoj Inlao
Оригинална музика / Original music: N/A
Екологија - избор
Дух природе!
Spirit of the nature!

НИКО НЕ УМИРЕ ОВДЕ

Nobody Dies Here , France, 2016, 23:30 min.
Режија / Director: Simon Pany
Сценарио / Script: Simon Pany
Монтажа / Editor: Simon Pany
Оригинална музика / Original music: Philippe Fivet
Екологија - избор
Рудник злата Перма, Бенин. Неки сањају да нешто нађу, други су схватили да се ништа не
може наћи. Неки су се безобзирно надали да ће постати богати, док су други погинули у
процесу. А неки од њих кажу да овде нико не умире.
Perma gold mine, Benin. Some dream to find something,others realized there was nothing to
be found. Some digrelentlessly hoping to become rich, others died in theprocess. And a few of
them say that here, nobody dies.

СФЕРА ЖИВОТА

Sphere of Life , Mexico, 2017, 8:00
Режија / Director: Alejandro Alonso – Rodolfo Juárez
Сценарио / Script: Alejandro Alonso – Rodolfo Juárez
Монтажа / Editor: Rodolfo Juárez
Оригинална музика / Original music: Guillermo Acevedo
Екологија - избор
Кратки филм који нуди интроспективни поглед на резерват биосфере Tehuacán-Cuicatlán,
који се протеже између јужне државе Пуебла и северне Оаксаке у Мексику. Глумац
Хумберто Зурита даје живот протагонистичком карактеру еколошке саге, дугогодишњег
Елефантовог стопала. У првом човеку, ово ендемско дрво показује нам везу са другим
облицима живота, а позивамо нас да заштитимо вредности своје баштине.
Short film that offers an introspective view of the Tehuacán-Cuicatlán Biosphere Reserve,
which extends between the southern state of Puebla and northern Oaxaca in Mexico. The
actor Humberto Zurita gives life to the protagonist character of this environmental saga, the
long-lived Elefant´s foot tree. Narrated in the first person, this endemic tree shows us its
relationship with other forms of life, while inviting us to protect its heritage values.

МИНИЈАТУРЕ ПРИРОДЕ

The Miniatures of the Nature, Serbia, 2016, 20:35 min.
Режија / Director: Ilija M. Dimitrijevic
Сценарио / Script: Ilija M. Dimitrijevic
Монтажа / Editor: Ilija M. Dimitrijevic
Оригинална музика / Original music: N/A
Екологија - избор
Када помислимо на природу обично се сетимо дивних пејзажа, плавог неба прошараног
белим облацима, бистрих планинских потока, зеленила око нас, мистичних шума,
мирисних планинских ливада и сл. Али, природа није само то. Постоји читав скривени
свет у њој, минијатурни свет природе, данашњем урбаном човеку практично невидљив,
иако повремено гази по њему... Доживите природу онакву каква јесте, без вештачки
намештених сцена.
When we are think about nature, we usually remember of the wonderful landscapes, the blue
sky with scattered white clouds, the clear mountain streams, the greenery around us, mystical
forests, fragrant mountain meadows, etc. But there is more then this to nature. There is a
whole hidden world, almost invisible for humans, although we wade on it... Experience nature
in a way as it is, without artificially made scenes.

BHIKKHUNI, BUDDHISM, SRI LANKA,
REVOLUTION

Bhikkhuni, Buddhism, Sri Lanka, Revolution, Poland, 2017, 24:00 min.
Режија / Director: Małgorzata Dobrowolska
Сценарио / Script: Małgorzata Dobrowolska
Монтажа / Editor: M. Dobrowolska, Piotr Jagodziński
Оригинална музика / Original music: K.Światnicka, Hubert Jabłoński
Награђен у категорији религијског филма
"Glavne savremene svetske religije ne dozvoljavaju ženama da drže visoke položaje u
hijerarhiji. Moje interesovanje za žene koje se slamaju takvom konvencijom dovelo me je u Šri
Lanku.Tu je počela tiha revolucija budističkog poretka. "
"Main contemporary world religions don’t allow women to hold high-ranking positions in the
monastery hierarchy. My interest in women who break with such convention has brought me
to Sri Lanka. It is here where a quiet revolution of the Buddhist order begins."

НА ГРАНИЦИ

AT THE BORDER, SERBIA, Year: 2017, 17:00 min.
Режија / Director: Laurent Rouy
Сценарио / Script: Arnaud Humbert, Ana Stojanovic, L. Rouy
Монтажа / Editor: Nikola Sobat
Оригинална музика / Original music: Branislav Petrovic Banana
Награђен у категорији религијског филма
Године 2022 богати људи желе da имигрираju у сиромашну Србију, која је затворила
своје границе. Због љубави, Француз Арнo покушава да пређе илегално. На граници је
прича која покреће стварност, како би се подигла свест о слободи и миграцији.
In 2022, rich people want to immigrate to poor Serbia, which has closed its borders. Because of
love, Frenchman Arnaud tries to get across illegally. At The Border is a tale that flips up the
reality, to raise awareness about freedom and migration.

19:00
РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

Промоција Монографије Иване Груден Милентијевић

20:30
ДЕЈАН

ЧУВАРИ СВЕТЛОСТИ И СЕЋАЊА

Dejan, Srbija, 2017, 27 min., Документарни / Documentary
Режија / Director: Slađan Stojanović
Монтажа / Editor: Slađan Stojanović
Камера / Camera: Slađan Stojanović
Produkcija / Production: РТС Дописништво Врање / Serbian Broadcasting Corporation
– Desk in Vranje
Дејан Шкарић је свештеник Српске Православне Цркве. Поред свог позива, он има још једну велику љубав... .
Dejan Škarić is a priest of the Sebian Orthodox Church. Beside his calling, he has another great love...

21:00
МАТИЛДА

Main Stream

Матильда, Russia, 2017, 130 min.
Режија / Director: Aleksey Uchitel
Сценарио / Screenplay: Michael Katims (collaborating writer), Aleksandr Terekhov
Улоге / Cast: Michalina Olszańska, Lars Eidinger, Danila Kozlovsky, Grigoriy Dobrygin,
Ingeborga Dapkunaite, Yevgeny Mironov, Galina Tyunina, Vitaliy Kovalenko, Thomas
Ostermeier, Sergei Garmash
У сумрак царске Русије родила се једна од љубави које мењају свет. Филм
„Матилда“ је контроверзна историјска сага, заснована на истинитој причи о наличју
руског царског двора, последњим данима највеће модерне светске империје, али и
о балету, стварању чувеног Бољшог театра и љубави која никада не умире.
Од романа „Доктор Живаго“, Бориса Пастернака, ниједно уметничко дело није на
такав начин узбуркало и поделило руску, али и светску јавност. Избор срца увек је
исправан, али сме ли се њиме водити и владар велике империје?
In the twilight of Imperial Russia, prima ballerina Matilda Kshesinskaya becomes the
mistress of three Grand Dukes.

ПОНЕДЕЉАК, 18.12.2017.
17:00

Main Stream

АМАРКОРД
Amarcord, Italy, 1973, 123 min.
Режија / Director: Federico Fellini
Сценарио / Screenplay: Federico Fellini, Tonino Guerra
Улоге / Cast: Magali Noël, Bruno Zanin, Pupella Maggio, Maria Antonietta Beluzzi,
Armando Brancia
Награде / Awards: Academy Awards, USA 1975 – Oscar - Best Foreign Language Film
Серијал полу-аутобиографских комичних и носталгичних незаборавних вињета
који се догађа 1930. године у италијанском приморском градићу.
In an Italian seaside town, young Titta gets into trouble with his friends and watches
various local eccentrics as they engage in often absurd behavior. Frequently clashing
with his stern father and defended by his doting mother, Titta witnesses the actions of a
wide range of characters, from his extended family to Fascist loyalists to sensual
women, with certain moments shifting into fantastical scenarios.

19:00

Main Stream

НА ДУШИ И ТЕЛУ
On Body and Soul / Teströl és lélekröl, Hungary, 2017, 116 min.
Режија / Director: Ildikó Enyedi
Сценарио / Screen play: Ildikó Enyedi
Улоге / Casts: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider
Berlinale 2017: Grand Prix „Golden Bear“
Необична љубавна прича о двоје усамљених радника у једној будимпештанској
кланици – новој радници Марији и њеном старијем шефу Ендреу који схватају да
су сродне душе...
An unusual love story set in the everyday world, based around the duality of sleeping
and waking, mind and matter.

21:15

Main Stream

САРАЈ’ВО

Saraj’vo, Bosnia and Herzegovina, 2017, 57 min
Режија / Director: Mustafa Mustafić
Сценарио / Screenplay: Mustafa Mustafić
Директори фотографије / Director of Photography: Mustafa Mustafić, Almir Đikoli
Монтажа / Editor: Redžinald Šimek
Музика / Music: Damir Imamović
"Сарај’во" је филм који прича све до сада неиспричане приче. Слика свакодневне
градске ритуале и из новооткривених углова показује обичне и необичне сарајевске
дане и све његове становнике. Овај, естетски доведен до савршенства, филмски
есеј, без архивских снимака, заправо је ремек дело, ауторски омаж граду и
сведочанство фрагмената времена, али уједно и лична, потпуно интимна визија
града једног Сарајлије. Инспирисан култним документарним филмовима ("Берлин,
симфонија велеграда", "Човек са камером" и других који су се бавили сличним
темама), Мустафа Мустафић се одлучио на приступ који ће без нараторских
коментара представити комплексност живота у једном граду. То је био разлог да се
одлучи да Сарајево представи кроз контрапункт снимљених сцена сугестивно
појачан одабраним музичким лајтмотивима фокусирајући ауторску пажњу на
понашање људи у градском простору. Говорећи о филму који је снимао пуних пет
година, Мустафић открива како је идеја за снимање филма настала из потребе да
се нешто лично каже о граду Сарајеву, што неће бити једноставна или
поједностављена слика града: „Ја сам увијек град посматрао на неки другачији
начин. Увијек сам знао за неке добре позиције да би се снимио кадар, у које доба дана снимати и тако даље. Моја идеја је
била да сав фокус и сву пажњу сконцентришемо и усмјеримо на људе и на грађане Сарајева“, казао је Мустафић.
SARAJ’VO describes the real scale of the capital of Bosnia and Herzegovina, its seductive spirit and the scope of the microcosm that
it borders. Mustafa Mustafić, the legendary cameraman, filmed this dedication to the city where he spent his life. SARAJ’VO sums up
everything about this very unusual environment, together with its inhabitants, guests and tourists. The documentary film essay
“Saraj’vo”, by Mustafa Mustafic, tells untold Sarajevo stories, the image of everyday city ritual and unexplored angles, reveals
ordinary and unusual Sarajevo days and residents. “Saraj’vo” represents author’s homage to his own town and a testimony on the
fragment of time, as well as personal, quite intimate image of a Sarajevan. The film was created during five years of continuous
documentary recording.

УТОРАК, 19.12.2017.
18:00
ДАНИ ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА

СТАБЛО ЗА КЛОМПЕ
L’albero degli zoccoli, Italy, 1978, 185 min.
Режија / Director: Ermanno Olmi
Сценарио / Screenplay: Ermanno Olmi
Улоге / Cast: Luigi Ornaghi, Omar Brignoli, Francesco Moriggi, Antonio Ferrari, ....
Награде / Awards: Cannes Film Festival 1978 - Palme d'Or Ermanno Olmi
Kрај Бергама крајем XIX века, на поседу декадентног земљопоседника, љубитеља
опере, ради шест породица чији је живот испуњен сезонским пословима и
свакодневним активностима. Најзначајнија збивања су једна веридба и одлазак
једног дечака у школу. А једна породица бива изгнана с поседа јер је отац посекао
дрво да би начинио кломпе.
The life inside a farm in Italy at the beginning of the century. Many poor country
families live there, and the owner pays them by their productivity. One of the families
has a very clever child. They decide to send him to school instead of make him help
them, although this represents a great sacrifice. The boy has to wake up very early and
walk several miles to get to the school. One day the boy's shoes break when returning
home, but they do not have money to buy another pair. What can they do?

20:00
Филмски салон КЦНС

С РУБА ПАМЕТИ

ВИВА ФЕСТ – Сарајево – Промоција (3)

FROM THE EDGE OF SANITY, BiH / Republika Srpska, 2017, 26:35 min.
Режија / Director: Milana Majar Сценарио / Script: Milana Majar
Награђен у категорији религијског филма
Документарни филм "С руба памети" испреплетен је судбином хришћанске породице из
Сирије. На врхунцу рата два сина и кћерка Younes Ayoub и Helen Alashehab напуштају
ратом разорену отаџбину. Страх од терориста и жеља да се породица сачува заједно
присилила је Хелен да стигне за децом. Породица је продала већину имовине како би
платила шверцерима да их одведу у Европу. Херој филма, седамдесетогодишњи Younes
Ayoub, остаје у Дамаску.
The documentary "From the Edge of Sanity" is interwoven with the destiny of a Christian family
from Syria. At the peak of the war two sons and a daughter of Younes Ayoub and Helen
Alashehab leave the war-torn fatherland. Fear of terrorists and a desire to preserve the family
together forced the 65-year-old Helen to go after their children. The family sold most of the
property to pay smugglers to take them to Europe.The hero of the film, seventy years old Younes Ayoub, remains in Damascus.

КРИСТИЈАН

Christian, Serbia, 2015, 17:26
Режија/Director: Небојша Илић Сценарио/Script: Небојша Илић, Свештеник Никола Пешић
Категорија религијског филма – Избор
Сећате ли се детињства и онога што сте желели као деца? Ово је филм о ономе који сања
и онима који помажу да се снови остваре. Филм који пркоси духу времена и
конкурентским односима међу људима. Утемељен на божанском начелу о служењу
ближњем, поучава да смо онолико велики колико смо спремни да послужимо ближњем
и да се одрекнемо себе.
Do you remember childhood and what you wanted as children? This is a film about the one
who dreams and those who help the dream come true. A film that defies the spirit of time and
competitive relationships between people. Based on the bosom principle of serving the nearer,
it teaches us that we are as large as we are willing to serve the near ones and to renounce
ourselves.

УСКРС

Easter, Russia, 2016, 22:00 min.
Режија / Director: Nani Iremadze
Сценарио / Script: Nani Iremadze
Монтажа / Editor: Nani Iremadze
Категорија религијског филма – Избор
Овај филм није о Ускрсу. Дијалози у овом филму нису преведени, овај филм нема
титлове. То је учињено намерно. Ово је моја одлука. Не разумете шта њихове ријечи
значе, али је јасно шта значи цела прича.
This film isn't about Easter. Dialogues in this film were not translated, this film have no
subtitles. It's done on purpose. this is my decision. You don't understand what their words
mean, but it is clear what mean this story.

ЦИГАНСКА САХРАНА

Gypsy’s funeral, Romania, 2017, 5:38 min
Режија / Director: Tudor Titoiu
Сценарио / Script: Tudor Titoiu
Монтажа / Editor: Tudor Titoiu
Оригинална музика / Original music: N/A
Категорија религијског филма – Избор
Документарац, о циганским сахранама, религији, традицији и обичајима.
Documentary about a gypsy funeral, religion, traditions, minorities.

21:00
Main Stream

ПРОЈЕКАТ ФЛОРИДА
The Florida Project, USA, 2017, 115 min.
Режија / Director: Sean Baker
Сценарио / Screenplay: Sean Baker, Chris Bergoch
Улоге / Cast: Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto
Heartland Film 2017 - Truly Moving Picture Award Sean Baker
Догађајући се једног лета, филм прати симпатичну Муни, док се игра са свим
својим несташлуцима и авантурама, са лошим компањонима и повезаношћу са
гневном али брижном мајком, а све то живећи у сенкама Дизнијевог Света.
Set over one summer, the film follows precocious 6-year-old Moonee as she courts
mischief and adventure with her ragtag playmates and bonds with her rebellious but
caring mother, all while living in the shadows of Disney Worldар.

СРЕДА, 20.12.2017.

18:30
Main Stream

БИОСКОП ПАРАДИЗО

Cinema Paradiso / Nuovo Cinema Paradiso, iTALY, 1988, 155 min.
Режија / Director: Giuseppe Tornatore
Сценарио / Screenplay: Giuseppe Tornatore
Улоге / Cast: Philippe Noiret, Enzo Cannavale, Antonella Attili
Награде / Awards: Academy Awards, USA 1990 – Oscar Best Foreign Language Film
Филмски стваралац се присећа детињства, када се заљубио у свет покретних
звучних слика у биоскопу малог италијанског села, и дубоког пријатељства са
кинооператером тог биоскопа..
Веома слојевит и богат филм, који приказује дирљиву причу пријатељства,
страствене љубави, како према филму тако и у романтичном смислу, поред тога
осликава и фантастичне пејзаже једног сицилијанског села и периферије. Овај
пројекат се бави интересантним односом дечака по имену Тото и времешног
оператера биоскопа по имену Алфредо, у малом месту у Сицилији, по имену
Ђанкалдо, где је овај биоскоп заиста центар њихових живота. Саме секвенце које
се дешавају директно у биоскопу су врло допадљиве, комичне, и интересантне,
имају у себи мноштво специфичних споредних ликова, који својим хумористичким
ставовима и појавама доста додају на квалитету филма.
A filmmaker recalls his childhood when falling in love with the pictures at the cinema of
his home village and forms a deep friendship with the cinema's projectionist.

20:00

Филмски салон КЦНС

ВИВА ФЕСТ – Сарајево – Промоција (4)

НОВАЉА – ВЕЧНА ЛЕПОТА ОСТРВА ПАГА

Novalja – Eternal beauty on the Island of Pag, Croatia, 2017, 5 min.
Режија / Director: Ivan Perić
Сценарио / Script: Ivan Perić , Antea Ratković
Монтажа / Editor: Dragan Kovačević, Antea Ratković
Оригинална музика / Original music: Epic Soul Factory
Награђен у категорији туристичког филма
Посети град Новаљу на острву Паг и искуси прелепу природу, кристално чисто море,
одличне плаже, стабла маслине, винограде, незабораван ноћни живот и још много тога...
Visit the town Novalja on the island of Pag and experience the beautifull nature, crystal clear
sea, awesome beaches, olive groves, vineyards, extraordinary nightlife and much more...

UWE’ S

Uwe’ s, Romania, 2017, 21:13 min.
Режија / Director: Valentin Anghel
Сценарио / Script: Valentin Anghel
Монтажа / Editor: Valentin Anghel
Награђен у категорији туристичког филма
Један човек, заједница, један сан који се дели...
One man, a community, one dream to share...

ФЛАНУР У ИСТАНБУЛУ
A Flaneuse in Istanbul, Turkey, 2015, 14:43 min.

Режија / Director: Berzah Ozalp
Сценарио / Script: Behre Ozalp & Berzah Ozalp
Монтажа / Editor: Ali Caglar Ozkan & Berzah Ozalp
Оригинална музика / Original music:N/A
Награђен у категорији туристичког филма
Жена слободног духа воли да истражује град, док је прати аутор који је од ње направио музу његове приче. Да ли је она
истраживала и гледала град и доживљавала ново, или ју је то неко други гледао?
A free-spirited woman is exploring the city while she is being traced by an author who has made her the muse of his story. Is it her
exploring and watching the city and experiencing the new, or is it someone elsewatching her?

ЋИНЕЋИТА НА ТОЧКОВИМА

Cinecitta On Wheels , Italy, 2016, 6:00
Режија / Director: Inti Carboni
Сценарио / Script: Inti Carboni
Монтажа / Editor: Antonio Canestri
Оригинална музика / Original music: D. Luppi, Brian Auger, DJ Stile
Категорија туристичког филма – Избор
Скејтбордерска прића и путовање кроз филмски студио Ћинећита у Риму, Италија.
A skateboarding journey through the Cinecittà film studios in Rome, Italy

ЧЕТИР’ КОЊА ДЕБЕЛА

Four Chubby Horses, Serbia, 2017, 27:02 min.
Режија / Director: Igor Aleksić
Сценарио / Script: Igor Aleksić
Монтажа / Editor: Sirmium Film Production Inc
Категорија туристичког филма – Избор
Овај документарни филм говори о тајнама које повезују дебеле коње, суве мостове,
пресечене мостове и оне који су преживели. Такође говори о старој кафанској песми чија
је стара верзија премијерно приказана у баш овом документарцу, пре шире јавности, која
је репродукована са 78 обртаја грамофонске плоче.
This documentary tells about the secrets that connect the chubby horses, the dry bridges, cut
bridges and those which have survived. It also tells about an old tavern song whose old version
premiered in this documentary before a wider public played from a 78rpm disc.

СИНТРА ХОТЕЛИ. БУДИ КРАЉ!
Sintra B Hotéis . Be a king! Portugal, 2017, 3:34 min.
Режија / Director: Filipe Correia dos Santos
Сценарио / Script: Filipe Correia dos Santos
Монтажа / Editor: Correia dos Santos
Оригинална музика / Original music: Ryan Taubert
Категорија туристичког филма – Избор

Стварно уживање у Синтри је нешто што је било резервисано само за краљеве.
Али сада, сви могу да уживају у свим лепотама, емоцијама и журби које Синтра мора да
понуди, и као место за одмор на крају дана.
Truly enjoying Sintra is something that used to be reserved to the kings.
But now, everyone can enjoy all the beauty, emotions and rush Sintra has to offer, with a place
to rest at the end of the day.

КОТРЉАЊЕ

Wheeling, Serbia, 2016, 26:00 min.
Режија / Director: Žikica Jovanović
Сценарио / Script: Žikica Jovanović, Srbijanka Stanković
Монтажа / Editor: Žikica Jovanović

Учествују / Introducing: Branko Cvejić, Dragan Vujić, Eva Ras, ...
Оригинална музика / Original music: Ivica Trailović
Категорија туристичког филма – Избор
Ово је прича о точку који је случајно пропао у Прокупље, мало месту на југу Србије. У потрази за срећом точак среће богату
историју, културу и уметност маленог града.
This is a story of a wheel which accidentally went astray in Prokuplje, a little place in the South Serbia. In his search for happiness he
meets rich history, culture and the art of this little town.

21:00
Main Stream

МОЈА МРШАВА СЕСТРА
My Skinny Sister / Min lilla syster, Sweden, 2015, 95 min.
Режија / Director: Sanna Lenken Сценарио / Screenplay: Sanna Lenken
Улоге / Cast: Rebecka Josephson, Amy Deasismont, Henrik Norlen, Annika Hallin
Фестивали: Добитник Кристалног медведа на фестивалу у Берлину 2015 у
селекцији Генерација Кплус, добитник награде публике на фестивалу у Гетеборгу
2015, Добитник награде публике, награде за најбољи сценарио и награде FIPRESCI
жирија на Фестивалу у Лечеу, номинације за награде фестивала у Сијетлу
Управо кад је Стела ушла у узбудљиви свет адолесцената, открива да Катја, њена
старија сестра и узор у животу, прикрива поремећај у исхрани од кога пати. Болест
полако разара породицу. Прича о љубомори, љубави и превари, испричана са
топлином, дубином и духом.
Just as Stella enters the exciting world of adolescence she discovers that her big sister
and role model Katja is hiding an eating disorder. A story about jealousy, love and
betrayal.parents to

ЧЕТВРТАК, 21.12.2017.
17:45
ВИКИНГ

Main Stream

Viking / Викинг, Russia, 2016, 133 min.
Режија / Director: Андрей Кравчук
Сценарио / Screenplay: Андрей Рубанов, Виктор Смирнов, Андрей Кравчук
Улоге / Cast: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь
Петренко, Андрей Смоляков, Владимир Епифанцев, Александра Бортич, Кирилл
Плетнёв, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
Радња је смештена у свет нестварне и величанствене природе, где је човек био
слаб и одржавао се у животу обожавајући и поштујући природу. Сурови фјордови и
ледена мора развила су у староседеоцима жељу да буду достојни овог света. Из
Средњег века долази истинита прича која је променила Русију заувек! Крајем X
века, након смрти владара кијевске Русије Свјатослава, млади кнез Владимир је
прогнан. Окупља војску надајући се да ће освојити Новгород, али на том путу стоје
му византијске снаге.
"Наш филм је прича о принцу који је створио руску државу. Његови преци су дошли
из Скандинавије. Ми говоримо о нашим коренима, о онима који су успели да
уједине народе и створе су нову земљу. У њиховим венама текла је не само крв
Словена, већ и Викинга. Ми желимо да направимо велик, забаван и спектакуларан
филм заснован на озбиљној људској драми, желимо да испричамо причу о рођењу
људске душе. И о рођењу једне државе," каже редитељ. Ово је један од најскуљих
руских филмова свих времена.
Kievan Rus, late 10th century. After the death of his father, Svyatoslav I, ruler of Kievan
Rus, the young Viking prince Vladimir of Novgorod is forced into exile across the frozen
sea to escape his treacherous half-brother Yaropolk, who has murdered his other brother Oleg and conquered the Viking territory of
Kievan Rus. The old warrior Sveneld convinces Vladimir to assemble a Varangian armada, hoping to reconquer Novgorod from
Yaropolk and ultimately face the mighty Byzantine forces.

20:00

ПРОКУПАЧКИ ФЕСТИВАЛ КРАТКОГ ФИЛМА – Промоција (2)

ГОСПОДИН СЕБИЧНИ
Mr. Selfish, Turkey, 2015, 3 min.
Анимирани / Animation

Режија / Director: Cansu Karaman

ФЛИПОСКОП

Fliposcope, Srbija, 2017, 5 min. Анимирани / Animation
Режија / Director: Крунослав
Режија / Director: Krunoslav Jović
Сценарио / Screenplay: Rastko Cirić
Улоге / Cast: Saša Gračanin, Olivera Kristić Gračanin
Група ударника вредно ради на заједничком пројекту. Они припремају анимирани филм о Икару који треба да буде
приказан у биоскопској сали пуној посетилаца. Али, не иде све по плану...
Group drummer is working on a joint project. They are preparing an animated film Icarus who needs to be shown in the theater full
of visitors. But not everything goes according to plan ...

Група 0+AB-

0+AB-, Iran, 2015, 4 min.
Режија / Director: Reza Hadiani
Анимирани / Animation
Крвави циклус између мале плаве рибице и велике црвене рибе.
Circle of blood between little blue fish and huge red fish

ПАПИРНАТИ

ЖИВОТ

Srbija, 2017, 30 min.
Документарни / Documentary
Режија / Director: Zoran Tairović
Кроз документарни приказ живота
проблемима превременог уласка деце
стереотипе
о
маргинализованим
Through a documentary overview of the
about the problems of early entry of
imposed stereotypes about marginalized

једне ромске породице, филм говори о
у радни процес, и руши наметнуте
друштвеним групама.
lives of one Romany’s family, the film talks
children into the work process and destroys
social groups.

ИРЕНИНО

ОГЛЕДАЛО

Irena’s Mirror / Irenino ogledalo, Croatia, 2016, 9 min.
Режија / Director; Сценарио / Screenplay: Leon Rizmaul
"Портрети и сусрети" документарна је серија настала на ТВ Загреб у раздобљу од
1960. до 1971. Серија приказује живот и рад најистакнутијих хрватских сликара,
песника и осталих уметника у хрватском културном миљеу тог доба. Више од пола
века почетка серије, реконструисаће се неке епизоде. Ауторка сценарија Ирена
Вркљан састаје се с прошлошћу.
"Portraits and Encounters" is a documentary series produced on TV Zagreb in the period
from 1960 to 1971. The series depicts the life and work of the most prominent Croatian
painters, poets and other artists in the that time’ Croatian cultural milieu. More than
half a century after the series began, the author reconstructs some episodes.
Screenwriter Irena Vrkljan meets with the past.ударника

21:00
ЈУНАЧИНЕ

Main Stream

Cuerpo de élite / Heroes Wanted, Spain 2017, 95 min. Режија/Director: Joaquín Mazón
Сценарио / Screenplay: Cristóbal Garrido, Adolfo Valor
Улоге / Cast: María León, Miki Esparbé, Jordi Sánchez, Andoni Agirregomezkorta, Juan
Carlos Aduviri
Најгледанија шпанска комедија године.
Елитни одред шпанске тајне службе је толико чувен да нико никад није чуо за њега.
Но, његови чланови ће за себе рећи да су еквивалент америчкој ЦИА или
британској МИ6. После пропале операције и трагичне смрти најбољих међу њима,
Одред регрутује нову групу агената коју чине по један припадник цивилне гарде из
Андалузије, Мадрида, Баскије и Каталоније, и један легионар. Они морају да
превазиђу све разлике (а има их поприлично), како би спасли земљу од лудог
терористе који је “репарирао” стару термонуклеарну бомбу, потонулу после
инцидента крај плаже у Паломаресу. Овај “проблемчић” био би за ове хероје
мачији кашаљ, да уствари нису пародија на јунаке акционих филмова…
Сјајан редитељски деби Хоакина Мазона карикира чувене акционе хероје
блокбастера великог платна. Бриљантан хумор, комични заплети и одлична
глумачка постава побрали су сјајне критике.широм света.
After the robbery of a bomb and the death of several secret agents who tried recovered
it, Minister Boyero recruits five agents from some Spanish local police agencies to
preserve the existence of Cuerpo de Élite (Elite Corp.), a secret team created in the 70's
during the Spanish Transition. The new agents are Santi (Madrid's Mobility Agent), Lola
(Andalusia's Civil Guard), Pep (Catalonia's Mosso d'Esquadra), Gorka (Basque Country's
Ertzaina) and Byron (an Ecuatorian immigrant who claims born in Cuenca, member of
Spanish Legion). The new Cuerpo de Élite is called to conclude the unfinished mission of
the previous team: recover an atomic bomb from Palomares's Broken Arrow (an infamous accident where four atomic bombs fell in
Spain's coast in 1966) before it be exploded. But the bad connivance between them will endanger to fulfill the mission, in addition of
a woman who tries to alert Santi about the hidden truth behind of Cuerpo de Élite.

ПЕТАК, 22.12.2017.
18:00

ЧУВАРИ СВЕТЛОСТИ И СЕЋАЊА

ЧУВАРИ

THE GUARDIANS, Srbija, 2017, 40 min.
Документарни / Documentary
Режија / Director: Miljan Gogić
Награде: Награду за режију на фестивалу „Златни Витез“ у Севастопољу, ...
Ово је историјска прича о породици и вери. Породица Андровић већ 900 година чува крст првог српског светитеља св. Јована
Владимира. Увек само два члана породице знају где се крст чува и крије. Начин на који га чувају и преносе са колена на
колено се провлачи кроз цео филм, и приказује снагу и чување породичних оданости. Мило Андровић нам као централна
фигура прича о разним временима када и на који начин су хтели да га украду и институцијализују. Са неколико архивских
снимака, приказујемо један временски ток, и на тај начин гледалац може да осети тежину коју носе Чувари кроз векове
уназад.
This is a historical story about family and faith. For over 900 years, the Andrović family has kept the cross of the first Serbian saint,
St. Jovan Vladimir. Only two family members always knows where the cross is kept and hidden. The way they keep it and transfer it
from knee to knee is through the entire movie, showing the power and keeping family loyalty. Milo Andrović, as a central figure,
tells us about various times when and how they wanted to steal and institutionalize the cross. With several archive footage, we
displays one time stream, and in this way the viewer can sense the weight that the Guardians carrys over the centuries

ТИХИ КУТАК ХРИСТОВ

A Quiet Nook of Christ's, Srbija, 2017
Režija / Director: Радисав Јеврић
Сценарио / Screenplay: Радисав Јеврић
Улоге / Cast: Радивиоје Буквић, Небојша Глоговац, Слобода Мићаловић, Симо
Требјешанин, Кристина Стевовић, Лазар Шћекић, Вук Бубало
Продуцент / Producer: Ивана Костић
У години свеправославне прославе Светог Мардарија Либертвилског и
Свеамериканског, у режији Радисава - Раја Јеврића, снимљен је документарноиграни филм о овом новопросeјавшем Светитељу наше Цркве под насловом “Тихи
кутак Христов”. Филм је премијерно приказан у Либертвилу 14. јула 2017 године на
прослављењу Светог Мардарија (Ускоковића).
Приповедач у овом филмском делу је Високопреосвећени Митрополит Г.
Амфилохије, а у глумачкој екипи издвајају се наши реномирани глумци Небојша
Глоговац и Слобода Мићаловић.
In the year of the Pan-Orthodox celebration of St. Mardarije of Libertyville and America,
a documentary film was made about the newly canonised saint of the Serbian Orthodox
Church entitled 'A Quiet Nook of Christ's', directed by Radisav Raja Jevrić. The film had
its premiere in Libertyville on 14 July 2017, at the commemoration of St. Mandarije
(Uskoković). The film's narrator is the Most Reverend Metropolitan Mr Amfilohije, and
the cast is led by renowned Serbian actors Nebojša Glogovac and Sloboda Mićalović.

19:30
ЧОВЕК ДЕЛФИН

Main Stream

Dolphin Man, Greece / France, 2017, 78 min.
Режиja / Director: Lefteris Haritos Сценарио / Screenplay: Lefteris Haritos, Juri Averof
Dokumentarni / Documentary
„Човек делфин“ открива причу и наслеђе Жака Мајола, легендарног рониоца на
дах чији живот је био инспирација Лику Бесону за филм „Велико плаветнило“.
Човек делфин нас увлачи у Мајолов свет хватајући његово неодољиво путовање и
урања гледаоце у чулно и трансформишуће искуство роњења на дах.
Од Медитерана до Јапана и од Индије до Бахама, срећемо Мајолове најближе
пријатеље и рођаке, укључујући и његову децу Доти и Жан Жака, као и светске
шампионе у роњењу на дах – Вилијама Трубриџа, Меган Хини – Гриер и Умберта
Пелизарија, да бисмо открили портрет човека који је досегао границе људског тела
и ума – не само да би оборио рекорд, него уз наду да ће открити дубљу повезаност
човека и мора. Уз нарацију Жан Марка Бара, глумца који је успешно портретисао
Мајола у „Великом плаветнилу“, филм је проткан ретком филмском архивом од
’50-тих година па надаље уз запањујућу савремену подводну фотографију.
Discover the story and legacy of Jacques Mayol, the legendary free-diver whose life
became the inspiration for Luc Besson's cult-movie The Big Blue. Dolphin Man draws us
into the world of Jacques Mayol, capturing his compelling journey and immersing
viewers into the sensory and transformative experience of free-diving.
From the Mediterranean to Japan and from India to the Bahamas, we meet Mayol’s
closest friends and family, including his children Dottie and Jean-Jacques, and world free-diving champions William Trubridge,
Mehgan Heaney-Grier and Umberto Pelizzari, to reveal the portrait of a man who reached the limits of the human body and mind,
not just to break records but hoping to discover the deeper affinity between human beings and the sea.
Narrated by Jean-Marc Barr, the actor who famously portrayed Mayol in The Big Blue, the film weaves together rare film archive
from the 1950s onwards, with stunning contemporary underwater photography, to discover how the 'dolphin man' revolutionized
free-diving and brought a new consciousness to our relationship with the sea and our inner-selves.

21:00

Main Stream

ЗЛАТНА ПЕТОРКА

Golden Five, Macedonia, 2016, 83 min..
Режија / Director: Goran Trenčovski
Сценарио / Screenplay: Biljana Garvanlieva, Bratislav Tashkovski, Goran Trenchovski,
Eleonora Veninova
Улоге / Cast: Slavko Štimac, Meto Jovanovski, Petar Arsovski, Igor Angelov, Ljupka
Džundeva, Nenad Milosavlјević...
Награде / Awards: DetectiveFEST (International Festival of Detective Films and
Television Programs) 2017 - Special Diploma of the Jury Goran Trenchovski; Love Film
Festival 2017 Gold Griffon Best Foreign Film Goran Trenchovski; New Jersey
International Festival 2017 Grand Prize Best Feature Film Goran Trenchovski
Маки, Ката и Гиги су верни другови који верују у младалачке идеале. А када Маки
и Ката најављују веридбу, Гиги постаје љубоморан. Током комунистичких
ликвидација 1951. године, дешава се необјашњиво убиство пет ученика,
укључујући и Макијево. Пола века касније, Алавантие као сведок и истражитељ
враћа у родну Струмицу досије "Golden Five". Његове тајне и сазнања уносе
додатни немир у брачни живот Кате и Гигија. Филм је инспирисан стварним
догађајима о пет Струмичких студенaтa за које је УДБ-а увела специјални кодирани
фајл, предмет који је дуго био табу. Суштина ове приче је љубав и издаја. Кроз
узбудљиву филмску причу добијамо филмску адаптацију са темом из прошлости,
али и филм о садашњости.
Maki, Kata and Jiji are loyal friends who believe in their youthful ideals. However, when
Maki and Kata announce their engagement, Jiji becomes jealous. In the period of
communist liquidations, there is an unsolved murder of five students, one of them
being Maki. A half century later, Alavantie, as a witness and a researcher, returns to his
homeland with the "Golden Five" dossier. His secrets and knowledge bring additional tension in Kata's and Jiji's married life.

СУБОТА, 23.12.2017.
18:00
11. Међународни фестивал анимације АНИМАНИМА 2017
11th International animation festival ANIMANIMA 2017
Чачак, Србија, Дом културе Чачак / Serbia, Cultural Center Cacak / 05-09.09.2017.

Жири такмичарског програма 11. међународног фестивала анимације АНИМАНИМА 2017 у Чачку:
The Jury of the 11th International animation festival ANIMANIMA 2017 in Cacak, Serbia:
Carolina López Caballero (Spain) - president, Tal Gadon (Israel) and Vassilis Kroustallis (Greece)

Награде / Awards:

НОЋНА ПТИЦА

NIGHTHAWK, Slovenija, 2016, 8:50
Режија / Director: Špela Čadež
Сценарио / Screenplay: Gregor Zorc, Špela Čadež
Анимација / Animation: Zarja Menart, Špela Čadež, Matej Lavrenčić
„ЗЛАТНИ ШТИФТ“ - Grand Prix фестивала АНИМАНИМА 2017
Јазавац лежи непокретан на локалном друму. Полицијска патрола прилази телу у
мраку. Тешко је рећи да је мртав, можда пре – мртав пијан. Када покушају да га
одвуку с пута, јазавац се пробуди и ствари крену у неочекиваном смеру.
A badger lies motionless on a local road. A police patrol approaches the body in the dark.
They soon realise that the animal is not dead; the badger is dead drunk! When the police
attempt to drag the creature off the road, he wakes up and things take a strange turn.

КАП ПО КАП

Água mole, Portugal, 2017, 9:15
Режија / Director: Laura Gonçalves, Xá
Сценарио / Screenplay: Carolina Freitas, Laura Gonçalves, Xá
Анимација / Animation: Cátia Vidinhas, Inês Teixeira, Pedro de Almeida, Laura
Gonçalves, Xá
ПОСЕБНА НАГРАДА ЖИРИЈА
Последњи становници села одбијају да потону у заборав. У свету у коме је изгледа
идеја о прогресу изнад свега, ови домови плутају.
The last habitants of a village refuse to let themselves sink into oblivion. In a world
where the idea of progress appears to be above all, this home floats. Presents

MANIVALD

Estonia, 2017, 13:00
Режија / Director: Chintis Lundgren
Сценарио / Screenplay: Chintis Lundgren, Draško Ivezić
Анимација / Animation Chintis Lundgren
Специјално признање: Karolina Lopes Kabalero
Лисац Манивалд пуни 33 године. Превише образован, незапослен и генерално
незаинтересован, он живи са својом доминантном, пензионисаном мајком. То је
лагодан живот, али не и добар…
Manivald, a fox, is turning 33. Overeducated, unemployed and generally uninspired, he
lives with his overbearing, retired mother. It is an easy life, but not a good one…

НЕГАТИВНИ ПРОСТОР

NEGATIVE SPACE, France, 2017, 5:30, Stop-motion
Режија / Director: Max Porter & Ru Kuwahata
Сценарио / Screenplay: Max Porter & Ru Kuwahata

Анимација / Animation: Sylvain Derosne, Éric Montchaud, Ru Kuwahata
Tal Gadon - Specijalno priznanje
Отац ме је научио како да се спакујем.
My dad taught me how to pack.

ЛУТКЕ НЕ ПЛАЧУ

waiting for her entrance

DOLLS DON’T CRY / Toutes les poupées ne pleurent pas, Canada, 2017, 20:00 – Lutka
Режија / Director: Frédérick Tremblay
Сценарио / Screenplay: Frédérick Tremblay
Анимација / Animation Frédérick Tremblay
Vasilis Krustalis - Specijalno priznanje
Мушкарац и жена раде на анимираном филму. Он анимира дању, она прави и
поправља прибор ноћу. Иза сцене, једна жена чека свој улазак.
A man and a woman are involved in the production of an animated film. He animates by
day, she makes and repairs the accessories at night. Behind the scenes, a woman is

Жири такмичарског програма филмова за децу 11. међународног фестивала анимације АНИМАНИМА 2017 у Чачку:
The Jury of the Films for Children Competition of the 11th International animation festival ANIMANIMA 2017 in Cacak:
Olga Bobrowska (Poland, Chairlady of the Jury), Timon Leder (Slovenia) and Milan Milosavljević (Serbia):

ЈЕДНОРОГ

THE UNICORN / La Licorne, France, 2016, 13:00, 2D kompjuter
Режија / Director: Remi Durin
Сценарио / Screenplay: Arnaud Demuynck, Remi Durin; Animacija: Constantin Beine,
Paul Jadoul, Koen De
Награда “ПЕРИСКОП“ – за најбољи филм програма за децу
Једног дана малени краљ је шетао кроз шуму у свом малом краљевству и спазио
посве необично биће, бело као снег и брзо као ветар… По књизи “Једнорог”
Мартине Буре.
One day, a little king was walking in the forest of his little kingdom and spied an
extraordinary creature, white as snow and fast as the wind… Based on the book “La Licorne” by Martine Bourre.

НИКО

NOBODY / Hichkas, Iran, 2016, 10:00, 2D kompjuter
Режија, сценарио, анимација / Director, screenplay, animation: Elham Toroghi
Специјална награда жирија
Бели мачак непрестано покушава да дође до хране, али нико се не обазире на
њега. Све док му у тихом очају, јер је и сама прошла кроз исто, мала бела птичица
не помогне.
A white cat that makes many attempts to get food, but no one pays attention to him.
Until in quiet desperation, a small white bird as if it had gone through the same steps,
helps the cat.

ХАМЛЕТ. КОМЕДИЈА.

Gamlet. Komedia, Rusija, 2016, 5:00, Crtež, isečci, 2D kompjuter
Режија, сценарио, анимација / Director, screenplay, animation: Eugeniy Fadeyev
Специјално признање жирија: Аутор: Евгениј Фадејев (Русија)
Деца са строгом учитељицом долазе у позориште, а на сцени је “Хамлет”. Деци је
досадно, почињу да се смеју и да праве лом…
Children with their strict teacher came to the theater, where was a play “Hamlet”
performed. Children are bored and start laugh and vandalize…

ЈЕЖЕВА КУЋА

HEDGEHOG`S HOME, Kanada, 2017, 10:00, stop animacija, lutka
Режија / Director: Eva Cvijanović
Сценарио / Screenplay: Eva Cvijanović
Анимација / Animation: Ivana Bošnjak, Thomas Johnson, Eva Cvijanović
Награда публике
Јежева непоколебљива оданост своме дому нервира незасите звери које крећу у
поход ка његовој кући где долази до узбудљивог обрачуна. Снимљена према
класичној поеми Бранка Ћопића, Јежева кућа је топла прича за младе и старе која
нас подсећа да уистину нема места као што је дом.
Hedgehog`s unwavering devotion to his home annoys a quartet of insatiable beasts.
They march off towards Hedgehog`s home and spark a tense standoff. Based on the
classic story by Branko Ćopić, Hedgehog`s Home is a warm tale for young and old that
reminds us there truly is no.

20:00
ТРЕШЊЕВ ЦВЕТ

Светлост у фокусу живота

The Cherry Flower, Srbia, 2016, 19 min.
Режија / Director: Milan Belegišanin
Сценарио: Milan Belegišanin
Продукција / Production: RTV Vojvodine
Пензионисаног професора је током читавог живота од Полимља, преко Санџака па
све до Срема, пратио трешњев цвет. Тај цвет је за њега био попут чаробне
Аладинове лампе из које увек излази дух доброте и љубави.
Throughout his whole life, from Polimlje through Sandzak to Srem, the cherry flower
followed retired professor. For him, this flower was somethnig like the magic Aladdin's
lamp from which the spirit of goodness and love always comes out.

20:30
ФАБРИКА НИШТАВИЛА

A fábrica de nada / The Nothing Factory, Portugal, 2017, 176 min.

Main Stream

Режија / Director: Pedro Pinho
Сценарио / Screenplay: Tiago Hespanha, Luisa Homem | 3 more credits »
Улоге / Cast: José Smith Vargas, Carla Galvão, Njamy Sebastião
Cannes Film Festival 2017 - FIPRESCI Prize Directors' Fortnight or Critics' Week Pedro Pinho; Duhok International Film Festival 2017
Jury Award Best Direction Pedro Pinho, Special Jury Award Pedro Pinho; Jameson CineFest - Miskolc International Film Festival 2017
Adolph Zukor Prize Pedro Pinho; Munich Film Festival 2017 CineVision Award Best Film By An Emerging Director Pedro Pinho
Једне ноћи група радника схвата да администрација краде машине и материјал из сопствене фабрике. Организују се да
штите опрему и блокирају измештање производње те су приморани да беспослено стоје на својим радним местима у знак
протеста док се настављају пореговори о прекиду генералног штрајка. Притисак доводи до потпуног нервног слома радника
уз колапс света који их окружује. Фабрика ништавила је у исто време позив на промишљање целокупног људског рада у
време када криза постаје доминантан облик владавине, химна колективне немоћи и музика жаљења. Велики фестивалски
хит из 2017. године
The feature – combining drama, comedy and the occasional musical number - revolves around a group of factory-workers who turnup for their shift one morning to discover the management has removed its machinery overnight.
It is the first sign of a massive lay-off. Most of the workers refuse to cooperate in redundancy negotiations and start to occupy the
site, but when the factory bosses simply disappear, they left are high and dry. As the world around them collapses, new desires start
to emerge.

НЕДЕЉА, 24.12.2017.
18:00
Светлост у фокусу живота

ПРВИ ФИЛМ
The First Film, Србија, 2017, 77 мн.
Режија / Director: Душан Стојановић
Сценарио / Screenplay: Душан Стојановић и Лазар Станивук
Консултант / Еxpert consultant: Драшко Ређеп
Продукција / Production: Културни центар Новог Сада / Cultural Centre of Novi Sad
Документарни филм о великом песнику и ствараоцу Мирославу Мики Антићу, под
симболичним насловом „Први филм“, представља први филм који се бави Антићем
у форми документарног филма уз учешће његових пријатеља и познавалаца
његовог дела. О Мики између осталих говоре Драшко Ређеп, Рада Ђуричин, Горан
Султановић…
The documentary on Miroslav Mika Antic entitled "The First Film" was created in the
production of the Cultural Center of Novi Sad, and deals with Antic with the participation
of friends and experts of his work. About this famous poet, among others speak: Draško
Redjep, Rada Djuričin, Svetlana Bojković, Goran Sultanović and many others. The script
and direction are signed by Dusan Stojanovic and Lazar Stanivuk, and expert consultant
is Drasko Redjep.

19:30

Main Stream

ПЕТЕР ХАНДКЕ

Peter Handke: Bin im Wald. Kann sein, dass ich mich verspäte...
Germany, 2016, 89 min.
Режија / Director: Corinna Belz
Сценарио / Screenplay: Corinna Belz
Улоге / Cast: Peter Handke, Amina Handke, Léocadie Handke
Документарни / Documentary

живети.
„Peter Handke: Bin im Wald. Kann sein,
and work of the Austrian novelist,
Handke.

21:00
ИВАН

Main Stream

Ivan, Slovenia / Croatia, 2017, 95 min.
Режија / Director: Janez Burger

Документарац „Петер Хандке“ истражује живот и дело аустријског писца Петера
Хандкеа у светлу модерне књижевности - од младића из аустријског села који се
пробио на књижевну сцену, до његовог садашњег живота у предграђу Париза.
Кроз интервјуе, изјаве, и архивске
снимке, Корина Белц приказује живот и
мисли овог познатог уметника. Створила
је емпатични и инспиративни филм о
перцепцији стварности и начину на који
се она претвара у уметничко дело,
постављајући питања о томе како треба
dass ich mich verspäte...“ explores the life
playwright and political activist, Peter

Сценарио / Screenplay: Janez Burger, Srđan Koljević, Melina Pota Koljević, Aleš Čar
Улоге: Cast: Maruša Majer, Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner, Polona Juh, Branko Brane Šturbej, Leon Lučev, Mojca Funkl,
Mateja Pucko
„Иван“ је на Фестивалу словенског филма 2017 освојио низ признања, укључујући и награде за најбољи филм, сценарио и
главну глумицу.
Мара је безнадежно заљубљена у Рока, бескрупулозног бизнисмена с којим добија Ивана, ванбрачно дете. Када се нађе под
оптужбама за пословни криминал, Рока напуштају сви пријатељи и наговара Мару да заједно побегну из земље. На неки
начин, присиљава је да бира између њега и детета.
After a young woman Mara gives birth to Ivan, a chain of unexpected and nerve wrecking events begins. Ivan's father Rok, a married
businessman whom Mara obsessively loves, is missing. When she finds out that Rok is accused of a white-collar crime, she gets
brutally beaten by his wife's cronies. Mara and Rok manage to get together, but Mara finds herself in an impossible situation when
she has to choose between her lover and her child. This is a contemporary fictional story placed in Slovenia but could have taken
place anywhere. It's a personal drama on the background of corruption and a drama of making wrong choices.

ПОНЕДЕЉАК, 24.12.2017.
19:00

Дани словеначког филма – Класици

ИСТИМ ПУТЕМ СЕ НЕ ВРАЋАЈ

Do Not Come Back Along the Same Road, SFR Jugoslavija / Slovenia, 1965, 90 min.
Режија / Director: Jože Babič
Сценарио / Screenplay: Branko Pleša
Улоге / Cast: Ljubiša Samardžić, Davor Antolić, Jože Zupan, Miha Baloh
Jугословенски црно-бели играни филм снимљен на словеначком језику 1965.
Приказује групу сезонских радника из тадашње Босне и Херцеговине који одлазе
да траже посао у тадашњој Словенији, те се често суочавају са неразумевањем и
анимозитетом домаћег становништва. То је један од првих југословенских филмова
који се дотакао дотадашње табу-теме међуетничких односа у поратној Југославији,
пре свега домородачких Словенаца и досељеника из јужних република, што ће
касније бити тема у још неколико словеначких филмова.
Another story about the great animosity between the Bosnians and Slovenians. And this
story is about them Bosnians whose misery and poverty forced them to adopt her
fortune in Slovenia in the search for happiness. The film follows a group of Bosnians
who came to work in construction as seasonal workers and their torment and bullying
by Slovenes and their struggle for survival.

21:00

Main Stream

СУДИЈА

Courted / L'Hermine, France, 2015, 98 min
Режија / Director: Christian Vincent
Сценарио / Screenplay: Christian Vincent
Улоге / Cast: Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier
César Awards, France 2016, César Best Supporting Actress (Meilleure actrice dans un
second rôle) Sidse Babett Knudsen
Venice Film Festival 2015 - Best Screenplay Christian Vincent, Best Actor Fabrice Luchini
Судија Мишел Расин је строг према себи као и према другима. Није претерано
омиљен али га сви респектују. У веома деликатном тренутку његовог живота, када
се налази усред развода, почиње тежак судски процес који ће у његову судницу
као пороткињу увести Биргит, анестетичарку коју је упознао за време своје
операције кука. Поновни сусрет са њом и однос који се развија, мења му живот из
основа.
Michel Racine is a feared president of Assize Court, as strict with himself as with
others. Everything changes when he meets again Ditte when she's selected as a juror in
a criminal trial over which he presides.

УТОРАК, 25.12.2017.
18:00
Клуб „Трибина младих“

46. Ревија филмског стваралаштва деце
и омладине Србије

Промоција – награђени филмови (1)
46th Review of Film Creation of Children and Youth of Serbia
Promotion – Awarded films (1)

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).
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.
The Review was first held in 1961 as a Revew of pioneers films of Jugoslavija. It is traditionally held every year at the end of June, at
the end of the school year and represents the annual review of the filmmaking of the youngest film authors in the Republic of
Serbia. The current name has been maintained since 1998, when it was restored after the break in 1989. Since 1998, it has been
held in Belgrade, the organizer is the Center for Amateur Film of Serbia, and hosted by the Yugoslav Cinematheque. The next review
was held in 2002, and since 2004 it has been held regularly every year. Unselfish help in everything within the Amateur Film Center
of Serbia was provided by Vladimir Anđelković, a longtime friend and promoter of this type of film.
Children and young people take a part in the show in two age categories - up to 15 years and from 15 - 19 years, with films not
longer than 10 minutes for younger age, or 20 minutes (for older age).
Many of today's successful directors, cameramen, editors and other filmmakers have made their first film moves at this age, and at
the same time at this traditional magazine. Therefore, as an incentive for young talents, we announce a complete official selection.

19:00
JOTA DE SAURA

Main Stream

Јota de Saura, Spain, 2016, 90 min.
Режија / Director: Carlos Saura
Сценарио / Screenplay Carlos Saura
Улоге / Cast: Ara Malikian, Sara Baras, Laura Tajada, ...
Карлос Саура још једном је стао иза камере да би нам дочарао свет шпанске музике
– овог пута о традиционалном жанру и плесу хоти. Филм представља путовање кроз
ову уметност, од корена и основа, па све до погледа у будућност чаробне музике.
Крајолици и топло светло подупиру причу која жели да остане јединствен, виталан
историјски документ за будуће генерације, који ће служити као успомена и
подсетник свима онима који воле музику.
After "Sevillanas", "Flamenco" or "Fados, Carlos Saura gets once again behind the
cameras to shoot a musical documentary about la Jota, the traditional dance and folk
music from his homeland: Aragon During the shooting of "LA JOTA", Carlos Saura puts
forward a new journey starting from the most basic and rooted to his land's folk singing
and traditional dance, to those who anticipate the future of this powerful music; in a
visual journey where the scenery and the light will be the support of the story, intending
to leave a vital, historical and unique document to future generations, that serves as a
memory and reference for everyone who loves music.

20:30
Main Stream

АНА КАРЕЊИНА: СЕЋАЊА ВРОНСКОГ
Анна Каренина. История Вронского, Русија, 2017, 138 мин.
Режија / Director: Карен Шахназаров
Улоге / Cast: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл
Гребенщиков, Макар Михалкин
"Ана Карењина: Сећања Вронског" је велики филм који је припреман и сниман
четири године и показује сву величину руске кинематографије и величанствену
љубавну причу која је и данас инспирација многима. Радња филма одвија се 1904.
године током руско-јапанског рата у Манџурији. Главни хирург руске војне болнице

спасава живот неколицини рањених официра, међу њима и грофу Вронском. Када сазна за његов идентитет одлази у
болнички стационар и грофу саопштава да је сурова игра судбине и да му је баш он спасао живот, јер грофа сматра
одговорним за трагедију његове породице. “Моје име је Сергеј Карењин, господине Вронски, једини син Ане Карењине”. Не
гајећи било какве илузије и не очекујући одговоре, млади Карењин Вронском поставља питање које га мучи целог живота:
шта је натерало његову мајку на кобни чин? После краћег оклевања Вронски одлучује да исприча причу о трагичној љубави
са Аном. Враћа се у прошлост и са Аниним сином дели сећања чији је заточеник пуних тридесет година, запажајући да се
људи сећају само онога чега желе да се сећају.
1904. The Russian-Japanese War. Manchuria. Russian military hospital on the retreat stations in a half-destroyed Chinese village.
The head of the hospital Sergey Karenin learns that the wounded officer Count Vronsky is the person who ruined his mother Anna
Karenina. Harboring no illusions and expecting no answers, Karenin comes to Vronsky and asks him the question which has been
tormenting him all his life: what made his mother cross the line? After some hesitation Vronsky agrees to tell the story of his tragic
love for Anna Karenina, observing that people remember only what they choose to remember. Immersed in the past, Vronsky
begins to reassess the story of thirty years ago and finally comes to realize that for many years he has been in the grip of the bygone
events.

СРЕДА, 26.12.2017.
18:00

Клуб „Трибина младих“

46. Ревија филмског стваралаштва деце
и омладине Србије
Промоција – награђени филмови (2)
46th Review of Film Creation of Children and Youth of Serbia
Promotion – Awarded films (2)

19:00
Main Stream

ДРУГА СТРАНА НАДЕ
Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope, Finland, 2016, 98 min.
Режија / Director: Aki Kaurismäki
Сценарио / Screenplay: Aki Kaurismäki
Улоге / Cast: She rwan Haji, Sakari Kuosmanen, Simon Al-Bazoon
Berlin International Film Festival 2017 - Silver Berlin Bear Best Director Aki Kaurismäki
Прича о укрштеним путевима финског путујућег трговца и сиријског избеглице.
Khaled, syrian refugee stows away on a freighter to Helsinki. Meanwhile, Wikström is a
traveling salesman who wins big at a poker table and buys himself a restaurant with the
proceeds. When the authorities turn down his application for asylum, Khaled is forced
underground and Wikström finds him sleeping in the yard behind his restaurant. He
offers him a job and a roof over his head and, for a while, they form a Utopian union
with the restaurant's waitress, the chef and his dog.

20:00

Клуб „Трибина младих“

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
МУЗИЧКОГ ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА
ДОК’Н’РИТАМ
International festival of the music-docs Doc’n’Rhytm

Промоција / Promotion
Фестивал музичког документарног филма Док’н’Ритам, који се одржава у Дому културе Студентски град на Новом Београду,
доноси сасвим нове приче о музици и музичарима широм планете. Шаренолико, пуно импресивних рифова, синкопа које
наглашавају поруку одређене заједнице или појединца. Представљање специфичних, разноврсних музичких стилова
квалитетним филмским речником и актери документараца који у свом изразу користе музику као базу, да би сопствену
поруку космосу послали игром, перформансом - главни је код овогодишњег издања фестивала Док’н’Ритам .
Ако је у филму најлакше манипулисати истином, у музици је то можда најтеже. Документарни филм, иако уроњен у
реалност, је често подложан субјективним реинтерпретацијама стварности. Али музички документарни филм - никако, ту је

немогуће лагати. То је права мера непатворене, огољене истине, ношене емоцијама публике, каже Игор Тохољ, програмски
директор фестивала
The documentary film festival Dok'n'Ritam brings some completely new stories about music and musicians around the globe.
Colorful, lots of impressive riffs, syncopas that emphasize the message of a particular community or individual. Presentation of
specific, varied musical styles with quality movie vocabulary and documentary actors who use music as a basis in their expression, to
send their own message to the cosmos by game, performance - is the main issue for this year's edition of Dok'n'Ritam.
If it is easiest to manipulate the truth in a movies, it may be the hardest in music. A documentary film, although immersed in reality,
is often subject to subjective reinterpretations of reality. But the music documentary - no, it's impossible to lie there. It is the real
measure of the undefended, bare truth, worn by the emotions of the audience, said Igor Toholj, program director of the festival.

21:00
Main Stream

ПЛЕСАЧИЦА
The Dancer / La danseuse, France / Belgium / Czech Republic, 2016, 108 min.
Режија / Director: Stéphanie Di Giusto
Сценарио / Screenplay: Thomas Bidegain, Stéphanie Di Giusto, Giovanni Lista, Sarah
Thibau
Улоге / Cast: SoKo, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lily-Rose Depp
Фестивали: 2016 Кан, Шанзелизе
Награда „Цезар“ за најбољу костимографију
Лои Фулер била је звезда „Фоли Бержеа" почетком двадесетог века и велика
инспирација Тулуз-Лотреку и браћи Лимијер. Филм се бави њеним компликованим
односом са штићеницом и ривалком, Исидором Данкан.
Loïe Fuller was the toast of the Folies Bergères at the turn of the 20th century and an
inspiration for Toulouse-Lautrec and the Lumière Brothers. The film revolves around her
complicated relationship with protégé and rival Isadora Duncan.
A very beautiful film directed with vigor and taste.

ЧЕТВРТАК, 27.12.2017.
19:00
Main Stream

ИЛУЗИЈЕ
Afterimage / Powidoki, Poland, 2016, 98 min.
Режија / Director: Andrzej Wajda
Сценарио / Screenplay: Andrzej Wajda, Andrzej Mularczyk
Улоге / Cast: Boguslaw Linda, Aleksandra Justa, Bronislawa Zamachowska, Zofia Wichlacz
Polish Film Festival 2016 - Special Jury Prize Out of Competition Andrzej Wajda
Festivali: Toronto, Pusan, Čikago, Dubai, Haifa, Belfast
Велики пољски редитељ Анджеј Вајда враћа се са страственим биографским
филмом о авангардном уметнику, Владиславу Стржеминском, који се борио против
стаљинистичке ригидности и сопственог инвалидитета како би унапредио своја
прогресивна схватања уметности.
The great Polish director Andrzej Wajda returns with this passionate biopic about
avant-garde artist Wladyslaw Strzeminski, who battled Stalinist orthodoxy and his own
physical impairments to advance his progressive ideas about art.Ката и Гиги

21:00
Main Stream

ПАТЕРСОН
Paterson, France / Germany, 2016, 118 min.
Режија / Director: Jim Jarmusch Сценарио / Screenplay: Jim Jarmusch
Улоге / Cast: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Helen-Jean Arthur
Festivals: 2016 Kan, Toronto, Novi Zeland, Njujork, Vankuver, London, Melburn
Патерсон је возач аутобуса у градићу Патерсону у Њу Џерзију. Сваког дана
Патерсон пролази исту рутину: вози дневну руту, посматрајући град како се
разлива кроз прозоре, слушајући делове разговора који теку око њега; записује
поезију у бележницу; шета пса; свраћа у бар, увек на по једно пиво. Одлази кући
својој супрузи, Лори, чији се живот, за разлику од његовог, константно мења. Она

свакодневно има нови сан, нови, инспиративан пројекат. Забележени су тихи тријумфи свакодневног живота, као и поезија,
присутна у сваком детаљу.
Paterson is a bus driver in the city of Paterson, New Jersey. Every day, Paterson adheres to a simple routine: he drives his daily
route, observing the city as it drifts across his windshield and overhearing fragments of conversation swirling around him; he writes
poetry into a notebook; he walks his dog; he stops in a bar and drinks exactly one beer. He goes home to his wife, Laura, whose life
is, unlike his, everchanging. New dreams come to her almost daily, each a different and inspired project. The quiet triumphs and
defeats of daily life are observed, along with the poetry evident in its smallest details.

ПЕТАК, 28.12.2017. - ПОСЕБАН ПРОГРАМ

