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ПРО ГРАМ 48. РЕ ВИ ЈЕ ФИЛМ СКОГ СТВА РА ЛА ШТВА  
ДЕ ЦЕ И ОМЛА ДИ НЕ СР БИ ЈЕ

Сре да, 26. јун у 20.00

ОТВА РА ЊЕ 48. РЕ ВИ ЈЕ И ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ ДО 15  
ГО ДИ НА  I

1. Са вре ме на бај ка (4 ми ну та) – На ђа Ми тро вић, Бе о град
2. Кар не вал у Ве не ци ји или... (3) – Јо ван Не дељ ковћ, Жит ко вац
3. Но ви Сад – деч ја пре сто но ца кул ту ре (4) – Ја ков По пов, Срем ски 

Кар лов ци
4. Без тра га (5) – Ања Ашко вић, Обре но вац
5. Где је мла да? (6) - Но ра Аб ци, Пан че во
6. Ла ко ми ме чи ћи (3) – гру па ау то ра, Вра ње
7. Ко је с дру ге стра не (5) – гру па ау то ра, Ло зо вик
8. Пре сто све тог Са ве (8) – Ја ков По пов, Срем ски Кар лов ци

Сре да, 26. јун у 21.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15 – 19 ГО ДИ НА  I

1. Ма ло ку че (3) – Ор шо ља Њи лаш, Сен та
2. По жу ри (7) – Са ра Ра ду ло вић, Бе о град
3. Из гу бље ни рај (10) – Ду шан Цви је тић, Пан че во
4. Ноћ на мо ра (4) – Пе тар Бач ко ња, Пан че во
5. Ди вљи на мог дво ри шта (19) - Пе тар Бач ко ња, Пан че во

Че твр так, 27. јун у  18.00

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

1. Стоп на си љу (5) – гру па ау то ра, Вра ње
2. Сви тре ба да зна ју шта дру гар ство зна чи (2) – гру па ау то ра, Бо-

си ле град
3. Хај дук Јан ко (4) – Ра де Јо ва но вић, Рав ни
4. Дру га чи ја (4) – На ђа Ми тро вић, Бе о град
5. Са за нај ко је би ла дра га Јо чић (3) – Те о до ра Мла де но вић, Бе о-

град
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6. Клон (3) - Игор Стан ко вић, Но ви Сад
7. За ви сност од ви део игри ца (2) – Ду шан Жив ко вић и Ми лун Па-

вић, Жит ко вац
8. Мач ки ца и па цов чић (2) – Ја ков По пов, Срем ски Кар лов ци
9. Би ло јед ном у на ци стич кој Не мач кој (3) – гру па ау то ра, Уз дин
10. Еко кош (3) – Ду шан Пан тић и Ва си ли је Чо ло вић, Обре но вац
11. Мер де ви ћи, зги би ћи и оста ли по сли ћи (1) – Ла зар Бач ко ња, Пан-

че во
12. Ја сам сло во, сли ка и звук (4) – гру па ау то ра, Ло зо вик
13. Бо ки јев млин (3) – гру па ау то ра, Се ле вац
14. Љу бав (2) – Да ни ло Ћур чи ја, Вра ње

Че твр так, 27. јун у 19.00

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

1. Нас три из VI II2 (10) – гру па ау то ра, Бе о град
2. АА А АА!!! (2) – гру па ау то ра, Ја го ди на
3. Макс (2) – Ол га Кр стић, Бе о град
4. Ве се ле ја бу ке (3) – гру па ау то ра, Вра ње
5. Крв жи вот зна чи (3) – гру па ау то ра, Бо си ле град
6. Да на шња омла ди на (2) – гру па ау то ра, Рав ни
7. Коц ка и ње на по вр ши на (2) – гру па ау то ра, Бе о град
8. Ни ка да не мој у шко ли (2) – Те о да ра Мла де но вић и Лен ка Ви-

шњић, Бе о град
9. Ни ко ла Те сла (1) – Ду шан Жив ко вић и Ми лун Па вић, Жит ко вац
10. Па ко сни сне шко (2) – Ја ков По пов, Срем ски Кар лов ци
11. Ру мун ски пра во слав ни храм (2) – гру па ау то ра, Уз дин
12. Др во (7) – Ва си ли је Чо ло вић, Обре но вац
13. Же ља мла дих пре зен те ра (3) – Ан ђе ли ја Бла го је вић, Руд ник
14. Са мо не ке глу по сти (2) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во

4



Че твр так, 27. јун у 20.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15–19 ГО ДИ НА  II

1. Ми си ја (20) – Нор берт Кер ме ци, Сен та  
2. Ди је та (1) – Иза бел Ди ас Че пер ко вић, Бе о град
3. Из бор (10) – Ка та ри на Цим ба ље вић, Но ви Сад 
4. Глад (5) – Ма ри ја Мир ко вић и Ма ја Ма те јић, Ло зо вик

Че твр так, 27. јун у 21.00

ПО СЕ БАН ПРО ГРАМ II

Фил мо ви Стра хи ње Са ви ћа, чла на жи ри ја, не ка да шњег уче сни ка ре
ви је

1. Пси хо со ци јал (2008) – 20
2. Ка ко сам по ло жио во зач ки (2011) – 10

Че твр так, 27. јун у  19.50

ПО СЕ БАН ПРО ГРАМ I 

КРАТ КИ ФИЛ МО ВИ МЕН ТО РА МИ ЛО ША РА ЦИ ЋА, РАВ НИ

1. Еро, Тур ци и ћу при ја (3) 
2. Увек са на ма (6)
3. No men est omen (5)

КРАТ КИ ФИЛМ ЧЛАН ЖИ РИ ЈА НА ДЕ СА ВИЋ, БЕ О ГРАД

1. Оде жда Кне за Ла за ра (27)
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Пе так, 28. јун у 18.00 

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

1. По след ња се кун да (6) – Ла на Сто ја ди нов, Пан че во
2. Јед но га да на (2) –  гру па ау то ра, Вра ње
3. Срећ на по ро ди ца (3) – Ол га Кр стић, Бе о град
4. По здрав из Ла по ни је (3) – гру па ау то ра, Бо си ле град
5. Ми смо де ца на вр ху пла не те (6) – На ђа Ми тро вић, Бе о град
6. Еко ло ги ја и љу бав (1) – Те о до ра Мла де но вић, Бе о град
7. Ово је на ша при ча (1) – Те о до ра Мла де но вић, Бе о град
8. Дра го слав Ми хај ло вић Вам пир (1) – Јо ван Не дељ ко вић, Жит ко-

вац
9. Мој град Срем ски Кар лов ци (1) – Ја ков По пов, Срем ски Кар лов-

ци
10. Дис кри ми на ци ја ни је на ша ин спи ра ци ја (2) – гру па ау то ра, Уз-

дин
11. Ле те, ле те кон фе те (1) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во
12. Оба сја ни сун цем (3) – гру па ау то ра, Ло зо вик
13. Ну три ци о ни ста (4) – гру па ау то ра, Се ле вац
14. Крат ке аван ту ре (9) – гру па ау то ра, Бе о град

Пе так, 28. јун у 18.50 

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15–19 ГО ДИ НА  II

1. Дру га ри (8) – Лу ка Зла та нов, Бе о град
2. Бо си ло са у ру си (7) – гру па ау то ра, Бо си ле град
3. На ча су ру ског је зи ка (2) – гру па ау то ра, Срем ски Кар лов ци
4. Хип но под (3) – Пе тар Бач ко ња, Пан че во
5. Црв (11) – Но вак Ши пе тић, Бе о град
6. Пер со ни фи ка ци ја (5) – гру па ау то ра, Бо си ле град
7. Пре пи си ва ње (2) – Те о до ра Ра дој ко вић, Бе о град
8. Лин да (5) – Те о до ра Ше реш, Сен та
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Су бо та  29. јун у 17.30

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

1. Пла ви пуж (2) – гру па ау то ра, Вра ње
2. Енер гет ска ефи ка сност (3) – На ђа Ми тро вић, Бе о град
3. Оства ри сво је сно ве (1) – Те о до ра Мла де но вић и Лен ка Ви шњић, 

Бе о град
4. Ку че и ма че (4) – гру па ау то ра, Вра ње
5. Бу ба ли ца (5) – На ђа Ми тро вић, Бе о град
6. Оства ри ћу свој сан (2) – Ма рио Ти ца, Бе о град
7. Пет нај ску пљих ви део игри ца на све ту (3) – Ан дри ја Цвет ко вић, 

Жит ко вац
8. Моћ во де (7) – гру па ау то ра, Уз дин
9. Игра (1) – Бјан ка По по вић и Ја на Јан ко вић, Бе о град
10. Хо ло ка уст – кул ту ра се ћа ња (3) – гру па ау то ра, Уз дин
11. Лет (4) –  гру па ау то ра, Вра ње
12.  Wow mu se um (3) – гру па ау то ра, Вра ње
13. Ср це (3) –  гру па ау то ра, Бе о град

Субота29.јуну18.20

ПРОЈЕКЦИЈАФИЛМОВАМЛАДИХОД15–19ГОДИНАIII

1. Ка ко по ста ти по бед ник (7) – Пе тар Бач ко ња, Пан че во
2. Прах ево лу ци ја (2) – Пе тар Бач ко ња, Пан че во
3. Зво но (10) – Хе ле на Ко ми нац, Бе о град
4. Су ђе ње (3) – Ева Гр бин, Бе о град
5. Ме мо ри ја (4) – Кри штоф Жел дош, Сен та
6. Ше риф Пе ра (4) – гру па ау то ра, Бо си ле град
7. Те ле сни ла ви ринт (1) – Пе тар Бач ко ња, Пан че во
8. Те шко ју тро (2) – Пе тар Бач ко ња, Пан че во
9. Ко лек тив но са мо у би ство (8) – Те о до ра Ми лу ти но вић и Со фи ја 

Сто и ло вић, Бе о град
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Су бо та  29. јун у 20.45

ПО СЕ БАН ПРО ГРАМ II

КРАТ КИ ФИЛ МО ВИ МЕН ТО РА МИ ЛО ША ТО МИ ЋА, БЕ О ГРАД

МУ ЗИ КА, БО ЈЕ, ЗА ЛУ ЂИ ВА ЊЕ ГЛУ ПО СТИ МА

1. #1 Му зи кал ни днев ник (3’) 2012.
2. Ро ђач ки ша мар – треј лер (3’) 2013.
3. Гли не ни го луб (7’) 2005.
4. Ке се (5’) 2007.
5. #3 Му зи кал ни днев ник (5’) 2013.
6. Пљу ну ти по љуб цем (10’) 2007.
7. Ра ди о ви зи ја II – Го во ри Ми хо вил Ло гар (3’) 2018.
8. Ве че уз ра дио (10’) 2014.
9. Му зич ке тра у ме (11’) 2017.
10. Ра ди о ви зи ја I – О ро бо ви ма и ро бо ти ма (3’) 2016.

Не де ља  30. јун у 10.00

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

Не де ља 30. јун у 12.15

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

Кадар из 
филма: 

Другачија
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Цен тар ама тер ског фил ма Ср би је у окви ру 48. Ре ви је филм ског ства-
ра ла штва де це и омла ди не Ср би је ор га ни зу је ра ди о ни цу–ис тра жи ва ње.

ЕКО ЛО ШКИ МАР КЕ ТИНГ 
У ЗА ШТИ ТИ ВО ДА

Ра ди о ни ца у окви ру ко је уче ству ју де ца и омла ди на, као и њи хо ви 
мен то ри и учи те љи под ра зу ме ва ис тра жи ва ње ни воа раз у ме ва ња еко ло-
шког мар ке тин га, по на ша ње по је дин ца, друпггва и еко ло шке мар ке тинг 
стра те ги је. Циљ ове на уч но–ис тра жи вач ке ра ди о ни це је ана ли за по-
сто је ћих и про на ла же ње но вих кре а тив них ак ци ја и ре ше ња еко ло шког 
мар ке тин га, ра ди конти ну и ра ног уна пре ђе ња и очу ва ња здра ве и ква ли-
тет не жи вот не сре ди не са освр том на за шти ту во да.

Те ме у окви ру ра ди о ни це:

• Од го вор ност по је дин ца у про це су за шти те во да
• Ви зу ел на за га ђе ност
• Уло га ВИ ДЕО ПРО ДУК ЦИ ЈЕ – ФИЛ МА у еко ло шком мар ке тин гу

Ра ди о ни ца–ис тра жи ва ње ће би ти обо га ће но фо то гра фи ја ма и ви део 
ра до ви ма ко је је за ову при ли ку при ре ми ла др Сне жа на Тр сте њак, мо де-
ра тор.

Кадар из филма „Моћ воде“
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Кадар из филма: Бокијев млин Кадар из филма: Било једном у 
нацистичкој Немачкој

Кадар из филма: Никад немој у школи Кадар из филма: Мердевићи, згибићи и 
остали послићи

Кадар из филма: Драгослав Михајловић 
Вампир

Кадар из филма: Шериф Пера,

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

1. Шко ла ани ми ра ног фил
ма, Вра ње

1. Стоп на си љу, гру па ау то ра, 
мен тор: Ми ро слав Ђе рић
2. Јед но га да на, гру па ау то ра, 
мен тор: Ми ро слав Ђе рић
3. Ку че и ма че, гру па ау то ра, 
мен тор: Сла во љуб Си мо но вић
4. Ла ко ми ме чи ћи, гру па ау то-
ра, мен тор: Се та Ве лич ко вић 
Цвет ко вић
5. Ве се ле ја бу ке, гру па ау то ра, 
мен тор: Иви ца Јан ко вић
6. Пла ви пуж, гру па ау то ра, 
мен тор: Raf fa el la Tra ni el lo
7. Wow mu se um, гру па ау то ра, 
мен то ри: Max Ep stein, Ka ri na 
Ha nan ne ia
8. Лет, гру па ау то ра, мен тор: 
Сиа Ти то ва

2. Шко ла ани ми ра ног фил
ма Ма ни ме, Бо си ле град

9.  По здрав из Ла по ни је, гру па 
ау то ра, мен тор: Љу би ша Пе нев
10. Сви тре ба да зна ју шта 
дру гар ство зна чи, гру па ау то-
ра, мен тор: Љу би ша Пе нев
11. Крв жи вот зна чи, гру па ау-
то ра, мен тор: Љу би ша Пе нев

3. ОШ „Ђу ра Јак шић“, Рав
ни

12. Хај дук Јан ко, Ра де Јо ва но-
вић, мен тор: Ми лош Ра цић
13. Да на шња омла ди на, гру па 
ау то ра, мен тор: Ми лош Ра цић

4. ОШ „Бран ко Ћо пић“,  
Бе о град

14. Ми смо де ца на вр ху пла
не те, На ђа Ми тро вић, мен тор: 
Дра га на Ми тро вић
15. Са вре ме на бај ка, На ђа Ми-
тро вић, мен тор: Дра га на Ми-
тро вић
16. Енер гет ска ефи ка сност, 
На ђа Ми тро вић, мен тор: Дра-
га на Ми тро вић
17. Дру га чи ја, На ђа Ми тро-
вић, мен тор: Дра га на Ми тро-
вић
18. Бу ба ли ца, На ђа Ми тро вић, 
мен тор: Ра до са ва По по вић
19. Коц ка и ње на по вр ши на, 
гру па ау то ра, мен тор: Ма ри ја 
Ар се ни је вић

5. ОШ „Вла да Ак сен ти је
вић“, Бе о град

20. Ни кад не мој у шко ли, Те о-
до ра Мла де но вић и Лен ка Ви-
шњић, мен тор: Је ле на Ог ња но-
вић
21. Оства ри сво је сно ве, Те о-
до ра Мла де но вић и Лен ка Ви-
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шњић, мен тор: Је ле на Ог ња но-
вић
22. Еко ло ги ја и љу бав, Те о до-
ра Мла де но вић, мен тор: Је ле на 
Ог ња но вић
23. Ово је на ша при ча, Те о до-
ра Мла де но вић, мен тор: Је ле на 
Ог ња но вић
24. Са знај ко је би ла Дра га 
Јо чић, Те о до ра Мла де но вић, 
мен тор: Је ле на Ог ња но вић
25. Оства ри ћу свој сан, Ма рио 
Ти ца, мен тор: Је ле на Ог ња но-
вић

6. Ки но сек ци ја ОШ „Пе те
фи Шан дор“, Но ви Сад

26. Клон, Игор Стан ко вић, 
мен тор: Шан дор Ше та ло

7. ОШ „Вук Ка ра џић“, Жит
ко вац

27. Кар не вал у Ве не ци ји или 
..., Јо ван Не дељ ко вић, мен тор: 
Ми лош Пе тро вић
28. Дра го слав Ми хај ло вић 
Вам пир, Јо ван Не дељ ко вић, 
мен тор: Ми лош Пе тро вић
29. Ни ко ла Те сла, Ду шан Жив-
ко вић и Ми лун Па вић, мен тор: 
Ми лош Пе тро вић
30. За ви сност од ви део игри
ца, Ду шан Жив ко вић и Ми лун 
Па вић, мен тор: Ми лош Пе тро-
вић
31. Пет нај ску пљих ви део 
игри ца на све ту, Ан дри ја 

Цвет ко вић, мен тор: Ми лош 
Пе тро вић

8. Сту дио де чи је и омла
дин ске ани ма ци је ДОМ, 
Срем ски Кар лов ци

32. Но ви Сад – де чи ја пре сто
ни ца кул ту ре, Ја ков По пов, 
мен тор: Зла та По пов
33. Па ко сни сне шко, Ја ков По-
пов, мен тор: Зла та По пов
34. Мач ки ца и па цов чић, Ја-
ков По пов, мен тор: Зла та По-
пов
35. Мој град Срем ски Кар лов
ци, Ја ков По пов, мен тор: Зла та 
По пов
36. Пре сто све тог Са ве, Ја ков 
По пов, мен тор: Зла та По пов

9. ОШ „Све ти Ге ор ги је“, Уз
дин

37. Моћ во де, гру па ау то ра, 
мен тор: Бра ни слав То ђер
38. Хо ло ка уст – кул ту ра се ћа
ња, гру па ау то ра, мен тор: Бра-
ни слав То ђер
39. Ру мун ски пра во слав ни 
храм, гру па ау то ра, мен тор: 
Бра ни слав То ђер
40. Би ло јед ном у на ци стич
кој Не мач кој, гру па ау то ра, 
мен тор: Бра ни слав То ђер
41. Дис кри ми на ци ја ни је на
ша ин спи ра ци ја, гру па ау то-
ра, мен тор: Бра ни слав То ђер
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10. ОШ „По сав ски пар ти за
ни“, „По сав ци“ шко ла фил
ма, Обре но вац

42. Без тра га, Ања Ашко вић, 
мен тор: Пре драг Ву ко са вље-
вић
43. Еко кош, Ду шан Пан тић 
и Ва си ли је Чо ло вић, мен тор: 
Пре драг Ву ко са вље вић
44. Др во, Ва си ли је Чо ло вић, 
мен тор: Пре драг Ву ко са вље-
вић

11. ОШ „Ар се ни је Ло ма“, 
Руд ник

45. Же ља мла дих пре зен те ра, 
Ан ђе ли ја Бла го је вић, мен тор: 
Ду ши ца Ста но је вић

12. Са мо стал ни ау тор, Пан
че во

46. Мер де ви ћи, зги би ћи и 
оста ли по сли ћи, Ла зар Бач ко-
ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња
47. Ле те, ле те... кон фе те!, Ла-
зар Бач ко ња, мен тор: Пре драг 
Бач ко ња
48. Са мо не ке глу по сти, Ла зар 
Бач ко ња, мен тор: Пре драг Бач-
ко ња

13. ЛАФ, Ло зо вик

49. Ја сам сло во, сли ка и звук, 
гру па ау то ра, мен тор: Ви то Пе-
тро вић
50. Оба сја ни Сун цем, гру па 

ау то ра, мен тор: Дра га на Жив-
ко вић Ско кић
51. Ко је с дру ге стра не, гру па 
ау то ра, мен тор: Ми о драг То до-
ро вић

14. ОШ „Ђор ђе Јо ва но вић“, 
Се ле вац

52. Бо ки јев млин, гру па ау то-
ра, мен тор: Ве сна Ђу ри чић
53. Ну три ци о ни ста, гру па ау-
то ра, мен тор: Ве сна Ђу ри чић

15. Ани ма Ми ки, Вра ње

54. Љу бав, Да ни ло Чур ћи ја, 
мен тор: Ми ро слав Си мо но вић

16. ОШ „Ми ро слав Ан тић“, 
Бе о град

55. Нас три из VI II–2, Ана ста-
си ја Ја мрик, Са ра Ка ло пе ро-
вић и Ми ли ца Си мић, мен тор: 
Ива на Ко са но вић

17. Деч ји кул тур ни цен тар, 
Бе о град

56. Ср це, гру па ау то ра, мен-
тор: Ма ри ја Ми ла но вић Ла за-
рев ски
57. Крат ке аван ту ре,  гру па 
ау то ра, мен тор: Ма ри ја Ми ла-
но вић Ла за рев ски
58. Игра, Бјан ка По по вић и 
Ја на Јан ко вић, мен тор: Ма ри ја 
Ми ла но вић Ла за рев ски
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18. Кул тур ни цен тар Ба ра
ка, Бе о град

59. Макс, Ол га Кр стић, мен-
тор: Вук Са ле то вић
60. Срећ на по ро ди ца, Ол га 
Кр стић, мен тор: Не ве на Са ле-
то вић

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

61. Где је мла да, Но ра Аб ци, 
мен тор: Иван Ра ки џић
62. По след ња се кун да, Ла на 
Сто ја ди нов, мен тор: Иван Ра-
ки џић

20. Кул тур ни цен тар, Ја го
ди на

63. АА А АА!!!, гру па ау то ра, 
гру па мен то ра

Спи сак при ја вље них фил мо ва мла дих 
од 15 до 19 го ди на

1. Шко ла ани ми ра ног фил
ма Ма ни ме, Бо си ле град

1. Бо си ло са у ру си, гру па ау то-
ра, мен тор: Љу би ша Пе нев
2. Ше риф Пе ра, гру па ау то ра, 
мен тор: Љу би ша Пе нев
3. Пер со ни фи ка ци ја, гру па 
ау то ра, мен тор: Љу би ша Пе нев

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

4. На ча су ру ског је зи ка, гру па 
ау то ра, мен тор: Зла та По пов

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

5. Лин да, Те о до ра Ше реш, мен-
тор: Ми клош Фар каш
6. Ма ло ку че, Ор шо ља Њи-

лаш, мен тор: Мир ко Пот
7. Ме мо ри ја, Кри штоф Жол-
дош, мен тор: Га бор Ме ђе ри

4. Са мо стал ни ау тор, Пан
че во

8. Ди вљи на мог дво ри шта, 
Пе тар Бач ко ња, мен тор: Пре-
драг Бач ко ња
9. Хип но под, Пе тар Бач ко ња, 
мен тор: Пре драг Бач ко ња
10. Ка ко по ста ти по бед ник, 
Пе тар Бач ко ња, мен тор: Пре-
драг Бач ко ња
11. Прах ево лу ци ја, Пе тар 
Бач ко ња, мен тор: Пре драг Бач-
ко ња
12. Ноћ на мо ра, Пе тар Бач ко-
ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња
13. Те ле сни ла ви ринт, Пе тар 
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Бач ко ња, мен тор: Пре драг Бач-
ко ња
14. Те шко ју тро, Пе тар Бач ко-
ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња

5. Цен тар за ви зу ел не ко
му ни ка ци је „Ква драт“, Бе
о град

15. По жу ри, Са ра Ра ду ло вић, 
мен то ри: Све тла на и Зо ран 
По по вић
16. Црв, Но вак Ши пе тић, мен-
то ри: Све тла на и Зо ран По по-
вић
17. Зво но, Хе ле на Ко ми нац, 
мен то ри: Све тла на и Зо ран 
По по вић

6. Кул тур ни цен тар Ба ра ка, 

Бе о град

18. Дру га ри, Лу ка Зла та нов, 
гру па мен то ра
19. Су ђе ње, Ева Гр бин, мен тор: 
Вук Са ле то вић
20. Пре пи си ва ње, Те о до ра Ра-
дој ко вић, мен тор: Вук Са ле то-
вић

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

21. Из гу бље ни рај, Ду шан 
Цви је тић, мен тор: Иван Ра ки-
џић
22. Ко лек тив но са мо у би ство, 
Те о до ра Ми лу ти но вић  и Со-
фи ја Сто и ло вић, мен тор: Иван 
Ра ки џић

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

свету

Кадар из филма: 
Дискриминација 

није наша 
инспирација

Кадар из филма: 
Персонификација
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Стоп насиљу, 2. Једнога дана, 3. Куче и маче, 4. Лакоми 
мечићи, 5.  Веселе јабуке, 6. Плави пуж, 7. Wow museum, 8. Поздрав из Лапоније
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Босилосауруси, 2. Шериф Пера, 3. Персонификација, 4. На 
часу руског језика, 5. Линда, 6. Меморија, 7. Хипнопод, 8. Звоно
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Сви треба да знају шта другарство значи, 2. Хајдук Јанко, 
3. Ми смо деца на врху планете, 4. Никад немој у школи, 5. Жеља младих презентера, 6. Ја 
сам слово, слика и звук, 7. Бокијев млин, 8. Љубав
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Како постати победник, 2. Преписивање, 3. Крв живот 
значи, 4. Оствари своје снове, 5. Прах еволуција, 6. Клон, 7. Моћ воде, 8. Телесни лавиринт
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Данашња омладина, 2. Енергетска ефикасност, 3. Екологија 
и љубав, 4. Обасјани Сунцем, 5. Срце, 6. Сазнај ко је била Драга Јочић, 7. Карневал у 
Венецији или ..., 8. ААААА!!!
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Тешко јутро, 2. Другачија, 3. Ово је наша прича, 4. Лете, 
лете... конфете!, 5. Кратке авантуре, 6. Остварићу свој сан, 7. Драгослав Михајловић 
Вампир, 8. Пакосни снешко
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Холокауст, 2. Дрво, 3. Последња секунда, 4. Бубалица, 5. 
Само неке глупости, 6.  Ко је с друге стране, 7. Нутрициониста, 8. Игра
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Коцка и њена површина, 2. Никола Тесла, 3. Румунски 
православни храм, 4. Срећна породица, 5. Зависност од видео игрица, 6. Било једном 
у нацистичкој Немачкој, 7. Мој град Сремски Карловци, 8. Дискриминација није наша 
инспирација

24



Осматрачница
стварностиинестварности

Освртна48.Ревијуфилмскогстваралаштвадецеи
омладинеСрбије

Сре ди шња филм ска ма ни фе ста ци ја мла дих у Ср би ји — јед на од ва-
жни јих у Ју го и сточ ној Евро пи — из но ва до ка зу је да је ма ло чу до од ва-
жно сти за срп ску кул ту ру, ко ли ко год то чи ни ла на спон тан, из зе мље и 
ва зду ха из ни као на чин, без ве ли ке ха ла бу ке. Па жња јав но сти овом ско ро 
по лу ве ков ном са би ра њу јед ном ће би ти вра ће на, баш као што је не ка да 
би ло у СФР Ју го сла ви ји, а то ће би ти и мо ме нат ка да ће со ци о ло зи, пси-
хо ло зи, кул ту ро ло зи и ан тро по ло зи раз у ме ти да пред со бом има ју жи ву 
гра ђу за раз у ме ва ње ши ре ствар но сти и овог  до ба.

Та гра ђа је и све обим ни ја  јер број при ја вље них фил мо ва ра сте сва ке 
го ди не: оства ре ња  де це до пет на ест го ди на има 63, а омла ди не до де вет-
на ест има 22. Пр ва гру па се по ве ћа ла, дру га сма њи ла, али је још ра но 
го во ри ти о број ча ним трен до ви ма. Ме ђу тим, тех но ло шки, по е тич ки и 
ми са о ни то ко ви су ја сни и ста бил ни. Пре све га, тех но ло ги ја про дук ци-
је и пост про дук ци је на пре ду је, а њу са да ко ри сте де ца ро ђе на упра во са 
софт вер ским и хар двер ским ино ва ци ја ма. Код ам би ци о зни јих мла дих 

Кадар из филма: Босилосауруси
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ства ра ла ца при ча је па жљи во ре а ли зо ва на, сли ка је ста бил на, звук је 
чист, мон та жа ква ли тет ни ја и ма што ви ти ја, а ани ма ци ја до би ја на из ра-
зу, иа ко је нај че шће ра ђе на руч но, што је за сва ку по хва лу. Филм ски је зик 
им је уро ђен, а при ме њен је — по не кад пре ци зно, по не кад по вр шно — на 
го ру ће те ме, до ку мен тар ност, ани ма ци ју, обра зов ност или про сто умет-
нич ке све то ве ко ји сло бод но пло ве од ре а ли зма до фан та сти ке, па и до 
чи сте по е зи је и ми са о но сти.

Већ смо сво је вре ме но при ме ти ли да те мат ско –жан ров ско –и деј ни ра-
спон на шег под млат ка че сто на ди ла зи филм ску и те ле ви зиј ску про дук-
ци ју од ра слих, а уме да бу де и фак то граф ски тач ни ји, ако при ча мо, ре ци-
мо, о исто риј ском жан ру у на шој са вре ме ној ки не ма то гра фи ји.

Про сто ри ко је ства ра мо: Ани ма ци ја

Ве ли ка ствар је де цен тра ли зо ва ност и де ме тро по ли за ци ја ко ју наш 
мла ди филм по ка зу је. Ср би ја је зе мља са ја сним ло кал ним тра ди ци ја ма 
на овом по љу, а те по себ но ст  ће са мо ра сти са мо ти ва ци јом по је ди на ца и 
на прет ком тех но ло ги је.

На ју гу је пре сто ни ца не сум њи во Вра ње, ко је нам се и ове го ди не 
по ја вљу је са две про дук ци је. „Ани ма Ми ки“, про дук ци ја оца –о сни ва-
ча ло кал не ани ма циј ске шко ле, пред ста вља нам дру штве но ан га жо ва ни 
ме да љон ко ји кроз цр та ну ани ма ци ју ве зу је ка пи та ли сту у мер це де су са 
филм ским сли ка ма рад ни ка, све то у Ср би ји ци ко ја тек тре ба да по вра-
ти прет ход ну син ди кал ну тра ди ци ју и рад нич ко до сто јан ство („Љу бав“). 
Шко ла ани ми ра ног фил ма Вра ње на ста вља соп стве ну ми си ју и на че ла 
због ко јих је сво је вре ме но и осно ва на. ШАФ нам да је ан га жо ва ни филм 
са ви ше ду хо ви тих де та ља („Стоп на си љу“), за тим при чу о пам тљи вих 
се дам го то ва на кроз ани ми ра не па пир не лут ке („Јед но га да на“), ми ни ја-
ту ру о љуп ким али не у ро тич ним кућ ним љу бим ци ма („Ку че и ма че“), од-
лич но ура ђе ну ба сну где се упра во ли ја на шла на услу зи ла ко вер ној бра-
ћи („Ла ко ми ме чи ћи“), оду ра до сти у из во ђе њу оми ље ног во ћа („Ве се ле 
ја бу ке“), до бро из ве де ну при чу о /ствар ном/ де ча ку, же љи за одва ја њем 
од тла и /цр та ној/ бу ба –ма ри ко ја же ље мо жда оства ру је („Лет“), као и два 
од лич на фил ма где се ипак знат ни је осе ћа ства ра лач ки удео од ра слих: 
јед но је хим на ани ма ци ји („Пла ви пуж“), а дру ги хи брид на ани ма ци ја 
чи ја фи гу рал ност ду хо ви то и на дах ну то кри је еле мен те од сме ћа са ули-
це и из пар ка („Wow mu se um“).
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Шко ла ани ми ра ног фил ма „Ма ни ме“ из Бо си ле гра да пред ста ви ла се 
та ко ђе ам би ци о зно, са шест фил мо ва. У мла ђој се лек ци ји ту су ко рект но 
из ве де на де ла: цр та на пу то пи сна бај ка („По здрав из Ла по ни је“), фан та-
зиј ска ак ци о на ми ни ја ту ра („Сви тре ба да зна ју шта дру гар ство зна чи“) и 
жи во –цр та на ми ни ја ту ра („Крв жи вот зна чи“). У се лек ци ји мла дих, Бо-
си ле град пред ста вља со лид но ис при по ве да ну на уч но фан та стич ну при-
чу са ани ми ра ним играч ка ма ко ја има етич ки обрт на кра ју („Бо си ло са у-
ру си“), за тим ела бо ри ра ну по ли тич ку ба сну („Ше риф Пе ра“), као и јед ну 
убе дљи ву фан та зи ју са обр ну тим уло га ма из ме ђу љу ди и не срећ них жи-
во ти ња („Пер со ни фи ка ци ја“).

Кул тур ни цен тар из Ја го ди не нам пред ста вља не ве ли ку ком пи ла ци ју 
цр та не ани ма ци је и то по себ но ви со ког ква ли те та, где је сва ки по је ди-
нач ни при лог од не ко ли ко се кун ди се мен ка ко ја за слу жу је да из ра сте у 
са мо стал ну ве ћу це ли ну („АА А АА!!!“).

Слич ну вр сту ства ра лач ке над мо ћи по ка зу је ани ма циј ска шко ла јед-
не од сре ди шњих уста но ва кул ту ре Ср би је — Деч јег кул тур ног цен тра из 

Кадар из филма: ААААА!!!
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Бе о гра да. Иа ко је број фил мо ва три, да кле, ма њи но што је тра ди ци о нал-
ни по тен ци јал ку ће, сва ки  је ви сок ре зул тат по се би: пла сте лин ска ани-
ма ци ја пре у зи ма есте ти ку и са др жај екран ске за ба ве („Игра“), сло бод не 
цр та но –пла сте лин ске ва ри ја ци је на те му срп ског фол кло ра — кроз ли-
ков ни, му зич ки и при по вед ни об лик— да ју ве ли ку ду хов ну са тис фак-
ци ју пу бли ци („Ср це“), док ом ни бус кра ћих али упе ча тљи вих сег ме на та 
по ла зни ка шко ле, као и у слу ча ју Ја го ди на ца, за слу жу је да из ра сте у ве ћа 
де ла, кри ју ћи, ка ко се чи ни, и не ко ли ко су тра шњих ства ра лач ких име на 
од зна ча ја („Крат ке аван ту ре“). 

Од по себ не ва жно сти ове го ди не је про дук ци ја Сту ди ја де чи је и 
омла дин ске ани ма ци је „Дом“ из Срем ских Кар ло ва ца, ко јом ће мо се по-
за ба ви ти у по себ ном одељ ку.

Просториукојимаживимо:документарни,наменскии
школскифилмови

Де ца из шко ле „Ђор ђе Јо ва но вић“ из Се лев ца и ове го ди не су нам 
пру жи ла сво ју спе ци јал ност: ма ле до ку мен тар це из ло кал ног окру же ња, 
фор му ко јом зре ло ба ра та ју оста вља ју ћи дра го це на све до чан ства о са да-
шњем дру штве ном жи во ту („Бо ки јев млин“ и „Ну три ци о ни ста“). Иста 
вр ста спе ци ја ли зо ва но сти ва жи за ком шиј ски ЛАФ из Ло зо ви ка ко ји нам 
— кроз рад ви ше мен то ра — да је апо те о зу ћи ри ли ци и је зи ку, те ве ли ка-
ни ма ко ји су се кроз њих оства ри ва ли („Ја сам сло во, сли ка и звук“), за-
тим, у окви ру по ду хва та „На ше ме сто под сун цем“, са зна је мо од мла дих 
ко ји од ра ста ју у хра ни тељ ским по ро ди ца ма да се мо ра о(п)ста ти као свој, 
а ве ли ка ни ма сва ка част („Оба сја ни Сун цем“), а у со ци јал но ан га жо ва ној 
при чи са зна је мо шта се де ша ва ка да су, уме сто Ане, дру га ри це на пра ви-
ле њен ла жни про фил на Феј сбу ку, укра ле јој иден ти тет, што је ве ли ка 
опа сност на шег вре ме на („Ко је с дру ге стра не“).

По ка за тељ да је филм, уз стрип, иде ал ан на чи ни за при род но сра-
ста ње ви ше еле ме на та школ ског про гра ма, али и ефи ка сног пре но ше ња 
зна ња, на ла зи мо у на мен ском фил му ОШ „Бран ко Ћо пић“ из Бе о гра да 
(„Коц ка и ње на по вр ши на“). Овој шко ли ће мо се вра ти ти још јед ном, због 
зна чај ног при ме ра јед не њи хо ве уче ни це.

Ле пе зу нај ва жни јих те ма на шег под млат ка да је ОШ „Вла да Ак сен ти-
је вић“ из Бе о гра да са из бо ром од шест филм ских ми ни ја ту ра. Фил мо ви 
де лу ју вас пит но, да ју ћи по у ке о де пре си ји због ло ших оце на („Ни кад не-
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мој у шко ли“), ука зу ју на пут са мо о ства ре ња („Оства ри сво је сно ве“) или 
то пле дру штве не де лат но сти удво је („Еко ло ги ја и љу бав“), де ца нас оба-
ве шта ва ју о сво јим на гра ђе ним филм ским до стиг ну ћи ма, ства ра њу за 
екра не, као на прет ку у од но су на оп шту умет ност на шег вре ме на, бле ја њу 
уз екра не („Ово је на ша при ча“). У овој шко ли под сти чу успо ре ну и раз-
ма же ну де цу да са зна ју о бли ста вој осо би из про шло сти, истин ској ју на-
ки њи („Са знај ко је би ла Дра га Љо чић“), а му дро под се ћа ју и да не учи мо 
шко лу због дру гих већ због се бе („Оства ри ћу свој сан“). Те мат ски пра вац 
је ре ле ван тан, али и ов де има до ста ме ста за раз вој, јер ства ра лач ка или 
чак умет нич ка об ра да мо же би ти не у по ре ди во са мо свој ни ја и хра бри ја.

И основ на шко ла „Вук Ка ра џић“ из Жит ков ца пред ста вља  се бо га-
то, ве ћи ном на мен ским школ ским фил мо ви ма, али и јед ним из у зет ком. 
Ни је спор но да и од ра сли има ју шта из овог тру да да на у че о чу ве ном 
спор ти сти („Дра го слав Ми хај ло вић Вам пир“), или пр ви пут да чу ју пле-
ме ни ти Те слин глас у је ди ном јав но по зна том звуч ном сним ку („Ни ко ла 
Те сла“), као и да се упо зна ју са за мам ним али не и бе за зле ним све том ви-
део ига ра, те но ве умет но сти („Пет нај ску пљих ви део игри ца на све ту“ и 
„За ви сност од ви део игри ца“). Ме ђу тим, те мат ска и са др жин ска ва жност 
не на док на ђу је чи ње ни цу да су ово по жан ру ве ћи ном ин фо –кли по ви за 
Ју тјуб, са пре те жно ту ђим ма те ри ја лом. Жит ков ча ни не ка на ста ве ка ко 
су кре ну ли, али са пот пу но соп стве ном об ра дом по зна тих те ма. Баш за-

Кадар из филма: Никола Тесла
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то је од из у зет не ва жно сти из вор ни до при нос из исте про дук ци је — ис-
по вед ни до ку мен тар ни филм о ди ле ма ма де ча ка ко јој ће се бу дућ но сти 
при во ле ти: на вод но жи вот но си гур ној или оној где му је ср це („Кар не вал 
у Ве не ци ји или...“), што је и нај дра го це ни ји при лог Жит ков ча на на шој 
Ре ви ји.

Из Уз ди на нам сти жу те мељ но ура ђе ни на мен ски обра зов ни фил мо-
ви ра ђе ни у основ ној шко ли „Све ти Ге ор ги је“, ве ћи ном у њи хо вој Исто-
риј ској сек ци ји, под струч ним мен тор ством на став ни ка исто ри је. Иа ко 
се од но сом пре ма во ди као кључ ном жи вот ном ре сур су мно ги ба ве, Уз-
дин ци да ју је дан од нај ин фор ма тив ни јих фил мо ва на ову те му ви ђе них у 
овој де це ни ји на Ре ви ји („Моћ во де“). Под се ти мо се да ре чи „Уко ли ко по-
сто ји ча ро ли ја на овој пла не ти, она је у во ди“ ни су фра за, јер кри ју ве ли-
ку тај ну чак и за на уч ни ке. Ова де ца нас те ра ју на раз ми шља ње, на ро чи то 
фил мо ви ма о ге но ци ду. За раз ли ку од де це ниј ске за бра не про у ча ва ња 
ге но ци да и хо ло ка у ста у СФРЈ — о то ме ви де ти сту ди ју Јо ва на Ћу ли бр-
ка Исто ри о гра фи ја хо ло ка у ста у Ју го сла ви ји, 2012. — сти гло је дру га чи је 
вре ме и слу жи  на част да је ова ге не ра ци ја тај про блем вра ти ла у на у ку, 
па и у шко ле. Уз дин ци се те мом ба ве кон крет но, глу мач ки ре кон стру и-
шу ћи не мач ке си ту а ци је („Би ло јед ном у на ци стич кој Не мач кој“) и под-
се ћа ју ћи на умет нич ке об ра де дру штве них фе но ме на ћу та ња пред Злом 
(„Хо ло ка уст — кул ту ра се ћа ња“). У Ср би ји и ши рем на шем под руч ју, ко је 
је у кр ви би ло раз де ље но из ме ђу на ци ста, фа ши ста и уста ша, ово је из-
у зет но ва жно јер жи ви мо у вре ме ну ка да су сви ти иде о ло шки фе но ме-
ни по но во де лат ни и агре сив ни. До бро је и да на ши ма ли ша ни филм ски 
кон кре ти зу ју си ту а ци је са ко ји ма се су о ча ва ју у жи во ту и школ ском про-
гра му као што су то и са вре ме ни од бље сци шо ви ни зма, ко је мо ра мо па-
жљи во ме ри ти јер мо гу да де ста би ли зу ју и на шу и су сед не зе мље („Дис-
кри ми на ци ја ни је на ша ин спи ра ци ја“). Не мо же мо ов де да не при ме ти мо 
исто риј ску иро ни ју да је За пад ра зо рио СФРЈ упра во пре ко под сти ца ња 
шо ви ни зма, а да нас се на ме ће као „ле кар“ ко ји ле чи ту бал кан ску бо лест, 
а Бал кан ци тре ба да ви чу на ен гле ском „Сло бо да“. На кра ју, вр ло је ле па 
и по уч на филм ска шет ња кроз ру мун ски пра во слав ни храм у Уз ди ну са 
ико на ма Кон стан ти на Да ни ла, што је од ли чан по вод да по се ти мо ово ма-
ло ме сто („Ру мун ски пра во слав ни храм“).

Основ на шко ла „Ми ро слав Ан тић“ из Бе о гра да би ла је и 2018. го ди не 
при ме ће на и вред но ва на због све жег при сту па, а ове го ди не је на пра-
ви ла кру пан ис ко рак пра ве ћи филм о ду шев ном жи во ту на ше де це, без 
те ма на ру че них школ ским про гра мом („Нас три из VI II–2“). Оно ли ко 
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до ку мен тар но ко ли ко је то мо гу ће, ви ди мо та на ни од нос де вој чи ца пре-
ма при ро ди, је ди ни ци вре ме на, го во ре њу, ра зо но ди, и на ро чи то бит но: 
умет но сти као лич ном при бе жи шту кроз по е зи ју, му зи ку или цр та ње. 
Филм ски ре зул тат је до бар у искре но сти, по себ но сти и ства ра лач ком 
тра га ла штву све док се те ма по ште но не ис цр пи. И у овом слу ча ју, јед-
ном од сре ди шњих фил мо ва ово го ди шње се лек ци је, има мо ја сан ути цај 
до брог мен тор ства, ко је је кре ну ло у не из ве сну ми си ју са сво јим шти ће-
ни ца ма, пут за ко ји не зна мо где ће нас од ве сти.

Просториунама:фантастика,мелодрама,поезија,фи
лозофија

Усу ђу је мо се ре ћи да је, уз умет ност ани ма ци је, игра на про дук ци ја 
је дан од вр ху на ца Ре ви је, а по не кад уме да бу де истин ски до при нос соп-
стве ној кул ту ри.

Уче ни ци основ не шко ле „Ђу ра Јак шић“ из ужич ког се ла Рав ни већ су 
од нас ство ри ли вер ну пу бли ку не кон вен ци о нал ним и ду хо ви тим трет-
ма ном срп ске кул ту ре и дру штва. Ове го ди не су се у игра ном об ли ку,  
не кли ше ти зо ва но освр ну ли на два ва жна про бле ма. Је дан је од нос пре ма 
пре ци ма, при ка зан па ро дич но у при чи ко ја има ви ше обр та: Тур чин има 
сат, Јан ко пу ца у ње га као у фил му о Ин ди ја ни Џон су за раз ли ку од етич-

Кадар из филма: Нас три из VIII2

31



но сти на ше на род не по е зи је, и то све са згод ним што сом на кра ју („Хај-
дук Јан ко“). Дру ги про блем су по зна ти од но си из ме ђу на ра шта ја („Да на-
шња омла ди на“). Све у све му, Рав ни па зе на сво је гле да о це и на сто је да 
увек ис по ру че по ко ји штос за пам ће ње.

Ле же ран при ступ по и гра ва њу жан ро ви ма, на ро чи то фан та стич ким, 
ви ди се већ код основ но шко ла ца, ре ци мо у шко ли „Ар се ни је Ло ма“ са 
Руд ни ка, ко ја је пред ста ви ла пре нос кра ја све та („Же ља мла дих пре зен-
те ра“) или шко ле „Пе те фи Шан дор“ из Но вог Са да ко ја нас је филм ским 
што сом уте ме ље ним још у освит фил ма, под се ти ла да већ жи ви мо у вре-
ме ну не ме та фо рич ких кло ни ра ња („Клон“).

Про дук ци ја ма ђар ске Гим на зи је за та лен то ва не уче ни ке „Бо љаи“ из 
Сен те, по ис ку ству овог кри ти ча ра, спа да у тра ди ци о нал но нај ја че при-
ло ге на Ре ви ји. Они др же стан дард у озбиљ но сти те ме, тех нич кој те мељ-
но сти про из вод ње и искре но сти са ко јом нам ту ма че свој свет. Ути сак 
по себ но сти ових мла дих ва жи ка ко за њи хо ве при че из емо тив ног или 
дру штве ног жи во та („Лин да“ и „Ме мо ри ја“), та ко и за лир ске ми ни ја ту-
ре као што је то див на по све та нај бо љем чо ве ко вом при ја те љу, у фил му 
ко ји је је дан од емо тив них вр ху на ца Ре ви је („Ма ло ку че“).

Још не ко ли ко про дук ци ја по ка зу је ква ли те те ко ји их сти му ли шу да 
стал но иду на пред и да кроз по лу про фе си о нал не усло ве, на тре нут ке до-
стиг ну и про фе си о нал ни ква ли тет.

Кадар из филма: Линда
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Та кву те жњу при ме ћу је мо чак и уну тар школ ског си сте ма ма њих 
гра до ва, где мо же мо на ћи и пот пу но де фи ни са ну  про и звод њу у окви ру 
основ не шко ле, као што су нам то по ка за ли уче ни ци из шко ле „По сав ски 
пар ти за ни“ из Обре нов ца, у са рад њи са про фе си о нал ним про дук ци ја-
ма. Филм ски ру ко пис ове де це је упе ча тљив, би ло да се ба ве вас пит ним 
ми ни ја ту ра ма о ма лим ху ли га ни ма на спорт ском те ре ну („Еко кош“), ду-
би на ма пси хе и ну ми но зним од но сом пре ма др ве ту –за пи су („Др во“) или 
по тре сним тре ну ци ма да на шњи це где су и нај мла ђи не по сред но угро-
же ни или про сто не ста ју („Без тра га“). По ја ва Обре нов ча на је још јед но 
осве же ње ове го ди не и же ли мо филм ској шко ли „По сав ци“ ста бил ну и 
уз бу дљи ву бу дућ ност.

Сам врх на ше деч је и мла де про дук ци је опет ви ди мо у по сло вич но 
ја ком ду нав ском три јум ви ра ту не за ви сних про дук ци ја и шко ла.

Ре ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми хај ло Пу пин“ из Пан че ва бли ста у 
зре лој се лек ци ји сво јих основ но шко ла ца, где кроз игра ну при чу има мо 
при лог ет но граф ском за кључ ку да на ше свад бе одав но ни су обич ни об
ре ди пре ла ска, већ не што дру го што по чи ње ну ши ћев ски а за вр ша ва се 
ко ва че ви ћев ски („Где је мла да“), а у дру гом слу ча ју до би ја мо за чуд ну и 
за ум ну при чу о си ла ма ко је нас ву ку у мрак („По след ња се кун да“). Па-
жња пре ма фил му као це ли ни и сва ком ње го вом еле мен ту се по сле дич но 
ви ди и код мла дих, као у при чи ко ја опет има ти неј џер ску бор бу са мра-
ком, али са јед ним фи ним и бру тал но иро нич ним пре о кре том („Ко лек-
тив но са мо у би ство“), а још ви ше у ам би ци о зној при чи о укле то сти ко ју 
не ки про сто ри и не ке по ро ди це ду го но се („Из гу бље ни рај“).

Дру ги члан три јум ви ра та, Кул тур ни цен тар Ба ра ка из Бе о гра да, у 
се лек ци ји основ но шко ла ца да је ва ља ну ми ни ја ту ру ко ја без бед ну цр та-
ну ду хо ви тост Симп со на пре во ди у ху мор ну гор чи ну са вре ме них до мо-
ва („Срећ на по ро ди ца“), као и дру гу ми ни ја ту ру, ан то ло гиј ску за на шу 
мла ду филм ску фан та сти ку — ва ри ра ње до бро по зна тог мо ти ва свет ске 
про зе о уље зу уну тар на ших нај ми ли јих, али умет нич ки об ра ђе ног на 
пот пу но лич ни на чин („Макс“). Ста ри ји дру га ри у се лек ци ји мла дих на-
ста вља ју кон ти ну ум ове зре ле шко ле та ко ђе пре ко упе ча тљи вих ми ни ја-
ту ра као што је она о Ђу ри и ни кад по пра вље ној је ди ни ци („Пре пи си ва-
ње“), или пре ко ду хо ви те али те мељ не ан ти у то пи је, на при по вед ном ни-
воу крат ких ду хо ви тих при ча аме рич ке НФ 1950–их, о то ме ка ко ће нас 
ци ви ли за ци ја све иди о ти зо ва ти („Су ђе ње“), па све до кла сич не си ту а ци-
је стра ве и ужа са, ар хе тип ске ку ће на бр ду, про фе си о нал но ре а ли зо ва не 
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(„Дру га ри“). „Ба ра ка“ не сум њи во има већ из гра ђен соп стве ни свет, ко ји 
са о бра ћа са свет ском филм ском тра ди ци јом у жан ру, те ма ма и тро па ма, 
и то до вољ но ква ли те тан да се бо ри за на гра де на, ре ци мо, Фе сти ва лу 
срп ског фил ма фан та сти ке. Опет, не ка има ју на уму да фил мо ви мо ра ју 
има ти и ло кал ну кул тур ну по себ ност, да при ча не би би ла ге не рич ка.

Фан та сти ке не ма, али аутохтоне локалности има у ово го ди шњој про-
дук ци ји тре ћег чи ни о ца тро ли ста ко ји су ве ре но др жи мла ди срп ски игра-
ни филм. Реч је о Цен тру за ви зу ел не ко му ни ка ци је „Ква драт“ из Бе о гра-
да, ко ји је сав у умет нич кој кон крет но сти и на шој по себ но сти, без об зи ра 
да ли је то при ча о ти неј џе ру –е ди пов цу, сла бом ма ми ном си ну („Црв“), 
или тра ге ди ја ко ја оштро се ци ра на шу и свет ску ствар ност на мер но ди-
вљег ка пи та ли зма где су нај ва жни ји љу ди за јед ни це — васпитачи, учи-
те љи, наставници и про фе со ри — си стем ски са би је ни на дру штве но дно 
(„Зво но“), или јед на од без број без гла сних дра ма из жи во та омла ди не 
за па ко ва на у соп стве ну еле гант ну есте ти ку од ко је мо же на ста ти чи та-
во ма ло усме ре ње уну тар на ше ки не ма то гра фи је („По жу ри“). Ако смо 
при си ље ни да се опре де љу је мо, а по сао жи ри ја и је сте да хва та ни јан-
се и ве ће рав но те же упра во на при ме ру по след ња два фил ма — ство ре-
на на по себ но ви со ком ни воу — ви ди мо и ко је су ди ле ме за вред но ва ње 
мла дих филм ских ства ра ла ца са про фе си о нал ним те жња ма, ка да се као 

Кадар из филма: Звоно
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пу но лет ни на ђу из ме ђу ге не ра циј ских све то ва. До бро ура ђен филм са ја-
ком те мом из све та од ра слих као што је „Зво но“ ипак у све сти гле да ла ца 
оста је као филм на ших зна чај них глу ма ца, пре свих Ка та ри не Жу тић, за-
се њу ју ћи ти ме не пра вед но дру ге филм ске и со ци о ло шке ква ли те те овог 
де ла, док је „По жу ри“ филм без зве зда, где су мла ди соп стве ним је зи ком 
при ка за ли не пре тен ци о зну али сво ју при чу ко ју ни ко дру ги уме сто њих 
не мо же ис при ча ти — и оста ви ли пам тљив ре зул тат и слу чај због ко јих 
Ре ви ја и по сто ји. Оба фил ма су, на рав но, на по нос сво јим твор ци ма.

Случајевиизнадслучајева

По сто је и при ме ри ко ји спа ја ју на ве де не фе но ме не и они се по мно-
гим осно ва ма из два ја ју у за себ ну ка те го ри ју, из над дру гих. У пи та њу су 
мла да ства ра лач ка име на ко ја ни су ве за на за јед ну те му, жа нр, тех ни ку 
или из раз, већ их ла ко спа ја ју у при род но из ра слој про дук ци ји, би ва ју ћи 
мо жда пр ве ла сте бу ду ћих трен до ва.

Филм ски опус На ђе Ми тро вић, уче ни це основ не шко ле „Бран ко Ћо-
пић“ из Бе о гра да био је за па жен већ на Ре ви ји 2018, а ове го ди не је ау тор-
ка ис ка за ла ве ли ки на пре дак при ја вљу ју ћи чак пет фил мо ва, ко ји ула зе у 
све прет ход но по бро ја не те мат ско –стил ске гру пе, чи не ћи област за се бе. 
На ђа је скло на обра зов ном, вас пит ном и ан га жо ва ном ра ду што се ви-
ди по фил му ко ји „има пр вен стве но за циљ ин фор ми са ње о про бле ми ма 

Кадар из филма: Пожури
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де це ши ром на ше пла не те, о њи хо вим пра ви ма, али и о од го вор но сти-
ма по је ди на ца“ („Ми смо де ца на вр ху пла не те“), до бром до ку мен тар цу 
о нај ва жни јем чи ни о цу на ше ци ви ли за ци је („Енер гет ска ефи ка сност“), 
али, из не на ђу ју ће, и о јед ном сва ко днев ном а не схва ће ном про бле му 
од стра не од ра слих: бор би за пра ва оних мар љи вих ђа ка ко ји ма ле њо и 
оту пе ло дру штве но окру же ње не рет ко по ку ша ва да пот кре ше кри ла, а 
на ро чи то вр шња ци („Бу ба ли ца“). Али На ђа је скло на да нам нај ва жни је 
ства ри и на цр та, ако их ни смо до бро раз у ме ли, као што је то у при чи о 
оту ђе њу де це и ро ди те ља („Дру га чи ја“) или о при род ној по тре би да се не 
бу де сам („Са вре ме на бај ка“).

Из по ро дич не ра ди о ни це Бач ко ња до ла зи нам опет за ни мљи ва се лек-
ци ја: Ла зар ша љи во са мог се бе ани ми ра у свом дво ри шту („Мер де ви ћи, 
зги би ћи и оста ли по сли ћи“), да је крат ку сто п–а ни ма ци ју кон фе та у об-
лич ју пти це, где сам пе ва му зи ку и звуч не ефек те („Ле те, ле те... кон фе-
те!“), а са бра том Пе тром је ура дио они рич ну по лу ап стракт ну пе шча ну 
ани ма ци ју („Са мо не ке глу по сти“). Ста ри ји Пе тар се по ја вљу је у се лек ци-
ји мла дих, пре све га из ван ред ним до ку мен тар ним фил мом о жи вом све-
ту ње го вог окру же ња, пло ду ви ше го ди шњег тру да („Ди вљи на мог дво ри-
шта“); упе ча тљи вом крип то зо о ло шком ани ма ци јом о ство ру ко ји жи ви 
у ду би на ма, где не би тре ба ло ићи („Хип но под“); по Ла за ре вом сце на-

Кадар из филма: Бубалица
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ри ју ура дио је до ку мен тар ну при чу о вред но сти и сми слу по ра за („Ка ко 
по ста ти по бед ник“); по бра то вој иде ји ре жи ра и ани ми ра при чу о мо ћи 
сно ва као пор та ла из ме ђу ви ше ди мен зи ја („Ноћ на мо ра“); за јед нич ка је 
ани ма ци ја пра хом на би о ло шке те ме („Прах ево лу ци ја“); ту је и ма ли до-
ку мен тар ни штос, опет по бра то вом сце на ри ју („Те шко ју тро“), и на кон-
цу, по лу до ку мен тар на при ча са па у ко ве тач ке гле ди шта, сце на ри стич ки 
до бра као не ка на уч но фан та стич ка ми ни ја ту ра („Те ле сни ла ви ринт“).

Од по себ не ва жно сти ове го ди не је про дук ци ја Сту ди ја де чи је и омла-
дин ске ани ма ци је „Дом“ из Срем ских Кар ло ва ца, где де лу је је дан од за-
па же них ау то ра Ре ви је — Ја ков По пов, ко ји се у сво јим де ли ма по ја вљу је 
као сце на ри ста, ли ков ни умет ник, ани ма тор, ре ди тељ и мон та жер. Он и 
ње го ви са рад ни ци да ју нам у основ но школ ској се лек ци ји из ван ре дан во-
дич кроз деч ју кул тур ну пре сто ни цу Евро пе ко ји спа ја раз не вр сте ани-
ма ци је, есте ти ке и са др жа ја („Но ви Сад — де чи ја пре сто ни ца кул ту ре“); 
све де ну цр но –бе ло цр та ну ани ма ци ју о Сне шку, је дан од би се ра  Ре ви је 
(„Па ко сни сне шко“), те вр хун ску пла сте лин ску ани ма ци ју о жи во ти ња-
ма упа ко ва ну са при јем чи вом му зич ком по за ди ном, у окви ру плод не ру-
ско –срп ске ани ма циј ске са рад ње („Мач ки ца и па цов чић“). Осим ани ма-
ци је, Ја ков нас до ма ћин ски, ду хо ви то и на дах ну то у на мен ском до ку мен-
тар цу по зи ва у свој за ви чај („Мој град Срем ски Кар лов ци“). По себ но се 

Кадар из филма: Мој град Сремски Карловци
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из два ја филм пла сте лин ске ани ма ци је — дра гуљ о Раст ку Не ма њи ћу, Св. 
Са ви („Пре сто све тог Са ве“), са из ван ред ним ли ков ним об ли ко ва њем 
ко је од ви зан тиј ске сли ка не две ди мен зи је иде у тре ћу, у плит ки пла сте-
лин ски ре љеф, чу ва ју ћи наш ка нон, што је есте тич ка ино ва ци ја у на шем 
жи во пи су, а пле ни и ат мос фе ром, ре жи јом као и са не ко ли ко ан то ло гиј-
ских се квен ци. У овом слу ча ју по сто је ви ше стру ки по тен ци ја ли, пре све-
га јер има мо стил ски узор за чи тав је дан бу ду ћи смер на ше ани ма ци је, 
али и отво ре ну при ли ку да се од овог де ла на пра ви ду го ме тра жни филм. 
На дру гој стра ни, ово је при мер ко ји де ли мич но из ла зи из фо ку са Ре ви-
је, јер је реч о сим би о зи две ге не ра ци је и фил му, ко ји ни је у пот пу но сти 
де чи ји, већ по ро дич ни и ви ше ге не ра циј ски, што му са мо слу жи на част. 
Ха ри зма об да ре не по ро ди це По пов, пре не ла се од ра ста њем по то ма ка и у 
чу ве ну Гим на зи ју у Срем ским Кар лов ци ма, где смо кроз раз не тех ни ке 
ани ма ци је до би ли леп увид у из вор ну реч Пу шки на, кроз бај ку ко ју нам 
је ис при чао уче ни ма чак, а ожи ве ли је са ми гим на зи јал ци као ани ма то ри 
и глум ци („На ча су ру ског је зи ка“).

У свим на ве де ним слу ча је ви ма — На ђи ном, Ла за ре вом и Пе тро вом, 
те Ја ко вље вом — по ка за ло се да ван ред на моћ мла дих ства ра ла ца, осим 
у лич ном  да ру и мар љи во сти, ле жи и у про дук ци о ном окру же њу не сум-
њи во ја чем од дру гих — у њи хо вој основ ној, ну кле у сној по ро ди ци, где су 
им мен то ри би ли упра во њи хо ви ро ди те љи.

Кадар из филма: На часу руског језика
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ПоукеовогодишњеРевије

Ако је у ра зум ној ме ри, про дук ци о на или пост про дук ци о на по моћ 
ста ри јих не мо же сме та ти мла ђи ма. У мла дој ки не ма то гра фи ји (и на Ре-
ви ји) услов уче шћа ио на ко ни је тех нич ка или за нат ска са вр ше ност, већ 
се тра га за по себ но шћу ко ју лич ност де те та ова пло ћу је кроз филм.

Опет, мо ра се отво ре но на по ме ну ти, на ро чи то но вим уче сни ци ма на Ре-
ви ји, да по сто ји гра ни ца, флу ид на али ствар на, до ко је не што је сте деч је и 
омла дин ско, те да је жи ри све стан те гра ни це. За лич ни раз вој под млат-
ка ни је до бро ко ри сти ти у фил му пре у зе те по за ди не до брих свет ских 
умет ни ка, ани ма ци ју из ску пих ига ра или пре суд но ства ра лач ко уче шће 
ста ри јих ко ле га и мен то ра. По сто је и дру ги гре си: и нај на дах ну ти јем и 
нај бо љем фил му уме да ски не ути сак не по сто ја ње увод них и од јав них 
шпи ца, лош го вор или тех нич ки не ис пра ван тон или сли ка. Иро нич но, 
при ме ће на је у не ким шко ла ма и не мар ност пре ма основ ном пра во пи су 
и гра ма ти ци срп ског је зи ка, а че сто и пре ма зва нич ном пи сму — ћи ри-
ли ци, што пу но го во ри о на ма ко ји смо ро ди те љи, мен то ри, од го вор на 
ли ца...

Ипак, вр ли не пре о вла ђу ју, ко ри сти нас из не на ђу ју. Из ван ред на је, ре-
ци мо, со ци о ло шка по у ка ко ју нам да ју ови фил мо ви, не са мо у са др жа ју 
већ и на чи ну, есте ти ци и мо ти ва ци ји про дук ци је. Из њих или кроз њих 
ви ди мо да ће мар љи вост на ди ћи но вац, искре ност и ср ча ност тех но ло-
ги ју, на ше до ма ће по себ но сти или про сто наш по глед на свет би ће нам и 
да ље за ни мљи ви ји од би ло чи јих кли шеа, а по ро ди ца ће нам — ако има 
до вољ но љу ба ви — ис прав ним ста вом омо гу ћи ти бр же лич но на пре до-
ва ње не го би ло ко ја кор по ра ци ја или уста но ва.

Учи мо о то ме из нај мла ђе ки не ма то гра фи је. И на рав но, до зво ли мо 
се би да у овим фил мо ви ма ужи ва мо и да се кроз њих за ба ви мо, ба ш као 
што су чи ни ли њи хо ви твор ци то ком про дук ци је  са ме.

Зо ран Сте фа но вић 
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