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Кадар из филма „Ма јок“
Film frame „Nah“
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FESTIVAL TEAM
• Vladimir Anđelković, director
• Nada Savić, producer
• Dragana Vera Savić, co-producer
• Dejan Masl, film preparation
• Nenad Popović, technical collaborator
• Jelena Čolović, public relations
• Marija Maksić, social networks
JURY
• Zoran Stefanović, screenwriter and producer, president of the
jury
• Gradimir Stojković, writer and film pedagogue
• Snežana Trstenjak, PhD, director of animated films
• Marko Stojanović, PhD, ethnologist-anthropologist, museum
advisor of the Ethnographic Museum
• Strahinja Savić, film director

Кадар из филма
„Човек који је кренуо
на месец”
Film frame
„The Man Who Set off
to the Moon“
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Списак пријављених филмова
деце до 15 година
1. Школа анимираног фил
ма, Врање
1. Јаја, Данило Ћурчија, ментор:
Нела Ћурчија
2. Дуга без боја, група аутора,
ментор: Славољуб Симоновић
3. Cooking Tarana, група аутора,
група ментора
4. Из Врања, с љубављу, група
аутора, ментор: Нела Ћурчија
5. Шаф у доба короне, група ау
тора, ментор: Сета Величко
вић Цветковић

2. Радренис филм, Ужице
6. Армоникаш, Андрија Ђуни
сијевић и Матеја Гукић, мен
тор: Милош Рацић
7. Одело не чини човека, група
аутора, ментор: Милош Рацић

3. Самостални аутор, Бео
град
8. Откачена сова, Марија Цмиљ
новић, ментор: Јелена Цмиљ
новић

4. ОШ „Посавски партиза
ни“, „Посавци“ школа фил
ма, Обреновац
9. Пет за Нет, Ања Ашко
вић,
ментор: Предраг Богосавље
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вић
10. Ма јок, Саша Драшковић, мен
тор: Предраг Богосавњевић
11. Излазак, Јован Божић, мен
тор: Предраг Богосавњевић

5. Самостална породична
радионица БАЧКОЊА, Пан
чево
12. Где је ме
да? Лазар Бачкоња,
ментор: Предраг Бачкоња
13. Селфи са Деда Мразом, Ла
зар Бачкоња, ментор: Предраг
Бачкоња
14. 13 Степеника, Лазар Бачкоња,
ментор: Предраг Бачкоња

6. Самостални аутор, Бео
град
15. Птице мога краја, Нађа Ми
тровић, ментор: Драгана Ми
тровић
16. Буди свој, Нађа Митровић,
ментор: Драгана Митровић
17. Једва чекам сутра, Нађа Ми
тровић, ментор: Драгана Ми
тровић

7. ЛАФ, Лозовик
18. Шврћа зна где сам ја, група
аутора, ментор: Вито Петро
вић

List of submitted films made by youngsters
under 15
1. School of Animated Film,
Vranje
1. Eggs, Danilo Ćurčija, mentor:
Nela Ćurčija,
2. The Rainbow without Colours,
Danilo Ćurčija, mentor: Nela
Ćurčija
3. Cooking Tarana, group of aut
hors, group of mentors
4. From Vranje with Love, group
of authors, mentor: Nela Ćurčija
5. SAF in the Time of the Corona,
group of authors, mentor: Seta
Veličković Cvetković

2. Radrenis Film, Užice
6. The Accordionist, Andrija Đu
nisijević and Mateja Guk ić, men
tor: Miloš Racić
7. Clothes Don’t Make a Man, gro
up of authors, mentor: Miloš Ra
cić

3. Independent author, Bel
grade
8. The Silly Owl, Marija Cmiljno
vić, mentor: Jelena Cmiljnović

4. Elementary school „Po
savski partizani”, „Posavci”
school of film, Obrenovac
9. Pet for Net, Anja Ašković, men

tor: Predrag Bogosavnjević
10. Nah, Saša Drašković, mentor:
Predrag Bogosavnjević
11. Going Out, Jovan Božić, mentor:
Predrag Bogosavnjević

5. Independent family wor
kshop BAČKONJA, Pančevo
12. Where’s the Teddy Bear? Lazar
Bačkonja, mentor: Predrag Bač
konja
13. Selfie with Santa Claus, Lazar
Bačkonja, mentor: Predrag Bač
konja
14. 13 Steps, Lazar Bačkonja, men
tor: Predrag Bačkonja

6. Independent author, Bel
grade
15. Birds of my Area, Nađa Mitro
vić, mentor: Dragana Mitrović
16. Be Yourself, Nađa Mitrović,
mentor: Dragana Mitrović
17. Can’t Wait for Tomorrow, Nađa
Mitrović, mentor: Dragana Mi
trović

7. LAF, Lozovik
18. Švrća Knows Where I Am, gro
up of authors, mentor: Vito Pe
trović
19. Together, gro
up of aut
hors,
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19. Заједно, група аутора, ментор:
Драгана Живковић Скокић
20. У свет у другарства, група ау
тора, ментор: Драгана Живко
вић Скокић
21. Игра која боли, група аутора,
ментор: Драгана Живковић
Скокић
22. Кад другарство победи, група
аутора, ментор: Драгана Жив
ковић Скокић
23. Кад сан постане јава, група
аутора, ментор: Драгана Жив
ковић

8. Културни центар, Горњи
Милановац

27. Skate, група аутора, ментор:
Алексанра Митрић Штифанић

10. Регионални центар за
таленте „Михајло Пупин“,
Панчево
28. Камера око, Нора Абци, Лана
Стојадинов, ментор: Иван Ра
киџић

11. Студио ДОМ, Сремски
Карловци
29. Карловачке чаролије, група
аутора, ментор: Злата Попов

12. Студио ДОМ Сремски
Карловци и Дечји културни
центар Новог Сада

24. Весела разгледница из Гор
њег Милановца, група ауто
ра, ментор: Марија Вулић
30. Нови Сад дечја престоница
9. Студио цртаног филма
98, Ниш
25. Ниш филм, група аутора, мен
тор: Леа Видаковић
26. Детлић, група аутора, менто
ри: Зоран Стефановић и Сло
бодан Милошевић

Кадар из
филма:
„Армоникаш”
Film frame
„The Accordionist”
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култ уре 2, Јаков Попов, мен
тор: Злата Попов

13. Аниматор Фест, Јагоди
на
31. Нешто глупо и брзо, група ау
тора, ментор: Марија Вулић

mentor: Dragana Živković Skok ić
20. In the World of Friendship, gro
up of authors, mentor: Dragana
Živković Skok ić
21. A Hurting Game, group of aut
hors, mentor: Dragana Živković
Skok ić
22. When Friendship Wins, group
of authors, mentor: Dragana Živ
ković Skok ić
23. When a Dre
am Co
mes True,
group of authors, mentor: Draga
na Živković Skok ić

8. Cultural center, Gornji Mi
lanovac
24. Cheerful Postcard from Gor
nji Milanovac, group of authors,
mentor: Marija Vulić

9. Studio of Animated Film
98, Niš
25. Niš film, group of authors, men
tor: Lea Vidaković
26. Woodpecker, group of authors,
mentors: Zoran Stefanović and
Slobodan Milošević
27. Skate, group of authors, mentor:

Aleksanra Mitrić Štifanić

10. Regional Center for Ta
lents „Mihajlo Pupin”, Pan
čevo
28. Camera Eye, Nora Abci, Lana
Stojadinov, mentor: Ivan Rak i
džić

11. DOM Studio, Sremski Kar
lovci
29. The Enchantments of Karlovac,
group of authors, mentor: Zlata
Popov

12. DOM Studio, Sremski Kar
lovci and Children’s Cultural
Center of Novi Sad
30. Novi Sad - Children’s Capital of
Culture 2, Jakov Popov, mentor:
Zlata Popov

13. Animator Fest, Jagodina
31. Something Stupid and Fast, gro
up of authors, mentor: Marija
Vulić

Кадар из
филма:
„Где је меда?”
Film frame
„Where’s the Teddy
Bear?”
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Списак пријављених филмова младих од 15 до
19 година
1. Школа анимираног фил
ма, Врање
1. Два дана, група аутора, мен
тор: Снежана Трајковић
2. Климатске промене, група ау
тора, ментор: Нела Ћурчија

2. Гимназија за талентоване
ученике „Бољаи”, Сента
3. Зачарано дрво, Петер Цако и
Криштоф Жолдош, ментори:
Мирко Пот и Габор Међери
4. Мрља, Анита Ерчи, ментор:
Мик лош Фаркаш

3. Културни центар Барака,
Београд
5. Последњи метак, Павле Црно
брња, група ментора

4. Самостална породична
радионица БАЧКОЊА, Пан
чево
6. Филмографија Првог свет
ског рата, Петар Бачкоња, мен
тор: Предраг Бачкоња
7. Историја Панчева, Петар Бач
коња, ментор: Предраг Бачко
ња
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8. Разлике, Петар Бачкоња, мен
тор: Предраг Бачкоња
9. Долина диносау руса, Петар
Бачкоња, ментор: Предраг Бач
коња
10. Праисторијски бетон, Петар
Бачкоња, ментор: Предраг Бач
коња

5. ФРКА – Филмска радио
ница Крагујевац
11. Шума промене, Мина Нико
лић, ментор: Ненад Нешовић
12. Мало каснимо, Јована Мило
вановић, ментор: Ненад Нешо
вић
13. Лети, Фики лети, Јована Ми
ловановић, ментор: Ненад Не
шовић
14. Комплет кафа, Маша Могић,
ментор: Ненад Нешовић

6. Студио цртаног филма
98, Ниш
15. Бидермајер,
група аутора,
ментори: Зоран Стефановић и
Слободан Милошевић
16. Барбароса, ментори: Зоран
Стефановић и Слободан Ми
лошевић

List of submitted films made by youngsters aged 15
to 19
1. School of Animated Film,
Vranje
1. Two Days, gro
up of aut
hors,
mentor: Snežana Trajković
2. Climate Change, group of aut
hors, mentor: Nela Ćurčija

2. High School for Talented
Students “Boljai”, Senta
3. The Enchanted Tree, Peter Ca
ko and Krištof Žoldoš, mentors:
Mirko Pot and Gabor Međeri
4. Stain, Anita Erči, mentor: Mik loš
Farkaš

3. Baraka Cultural Center,
Belgrade
5. The Last Bullet, Pavle Crnobr
nja, group of mentors

4. Independent family wor
kshop BAČKONJA, Pančevo
6. Filmography of the First World
War, Petar Bačkonja, mentor:
Predrag Bačkonja
7. The History of Pančevo, Petar
Bačkonja, mentor: Predrag Bač

konja
8. Differences, Petar Bačkonja,
mentor: Predrag Bačkonja
9. The Valley of the Dinosaurs,
Petar Bačkonja, mentor: Predrag
Bačkonja
10. Prehistoric Concrete, Petar Bač
konja, mentor: Predrag Bačkonja

5. FRKA - Film Workshop Kra
gujevac
11. The Forest of Change, Mina Ni
kolić, mentor: Nenad Nešović
12. We’re a Bit Late, Jovana Milova
nović, mentor: Nenad Nešović
13. Fly, Fiki Fly, Jovana Milovano
vić, mentor: Nenad Nešović
14. Coffee Set, Maša Mogić, mentor:
Nenad Nešović

6. Studio of Animated Film
98, Niš
15. Biedermeier, gro
up of aut
hors,
mentors: Zoran Stefanović and
Slobodan Milošević
16. Barbarossa, gro
up of aut
hors,
mentors: Zoran Stefanović and
Slobodan Milošević
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7. Центар за визуелне кому
никације „Квадрат”, Бео
град
17. Иза сцене, Ана Ћул ум, менто
ри: Светлана и Зоран Поповић
18. Преп уштен таласима, Михај
ло Тодоровић, ментори: Све
тлана и Зоран Поповић
19. Сама, Исидора Лазић, менто
ри: Светлана и Зоран Поповић

8. Регионални центар за та
ленте „Михајло Пупин”,
Панчево
20. Принцезе у акцији, Бојана
Џантовски и Наталија Стојо
ска, ментор: Иван Ракиџић
21. Легенда о Девојачком буна
ру, Наталија Стојоска и Бојана
Џантовски, ментор: Иван Ра
киџић

9. Самостални аутор, Пан
чево
22. Човек који је крен уо на месец,
Душан Цвијетић, ментор: Иван
Ракиџић

10. Самостални аутор, Пан
чево
23. Пријатно, Миљана Миљковић,
ментор: Иван Ракиџић

11. Студио ДОМ, Сремски
Карловци
24. Ми живимо у Сремским кар
ловцима, Јаков Попов, менто
ри: Злата Попов и Татјана Кр
стић
25. Дворска башта, Јаков Попов,
ментор: Злата Попов

Кадар из филма: Последњи метак
Film frame: The Last Bullet
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Нови Сад дечија престоница култ уре 2, 2. Армоникаш, 3. Птице
мога краја, 4. Шврћа зна где сам ја, 5. Камера око.
FILM FRAMES: 1. Novi Sad - Children’s Capital of Culture 2, 2. The Accordionist, 3. Birds of my Area,
4. Švrća Knows Where I Am, 5. Camera Eye.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Одело не чини човека, 2. Откачена сова, 3. Пет за Нет, 4. Селфи
са Деда Мразом, 5. Једва чекам сутра.
FILM FRAMES: 1. Clothes Don’t Make a Man, 2. The Silly Owl, 3. Pet for Net, 4. Selfie with Santa
Claus, 5. Can’t Wait for Tomorrow.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Весела разгледница из Горњег Милановца, 2. Нешто глупо и брзо,
3. Дуга без боја, 4. Cooking Tarana, 5. Шаф у доба короне.
FILM FRAMES: 1. We Live in Sremski Karlovci, 2. Something Stupid and Fast, 3. The Rainbow without
Colours, 4. Cooking Tarana, 5. SAF in the Time of the Corona

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Јаја, 2. 13 Степеника, 3. Буди свој, 4. Заједно, 5. У свету другарства.
FILM FRAMES: 1. Eggs, 2. 13 Steps, 3. Be Yourself, 4. Together, 5. In the World of Friendship.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Кад другарство победи, 2. Ниш филм, 3. Skate, 4. Карловачке
чаролије, 5. Принцезе у акцији.
FILM FRAMES: 1. When Friendship Wins, 2. Niš film, 3. Skate, 4. The Enchantments of Karlovac, 5.
Princesses in Action.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Дворска башта, 2. Два дана, 3. Филмографија Првог светског
рата, 4. Бидермајер, 5. Праисторијски бетон.
FILM FRAMES: 1. Court Garden, 2. Two Days, 3. Filmography of the First World War, 4. Biedermeier,
5. Prehistoric Concrete.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Климатске промене, 2. Последњи метак, 3. Историја Панчева, 4.
Шума промене, 5. Барбароса.
FILM FRAMES: 1.Climate Change, 2. The Last Bullet, 3. The History of Pančevo, 4. The Forest of
Change, 5. Barbarossa.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Мрља, 2. Ми живимо у Сремским карловцима, 3. Разлике, 4. Лети,
Фики лети, 5. Легенда о Девојачком бунару, 6. Комплет кафа.
FILM FRAMES: 1. Stain, 2. We Live in Sremski Karlovci, 3. Differences, 4. Fly, Fiki Fly, 5. Legend of the
Girl’s Well, 6. Coffee Set.

7. Center for Visual Commu
nications „Kvadrat”, Belgra
de
17. Behind the Scene, Ana Ćulum,
mentors: Svetlana and Zoran Po
pović
18. Indulged in Waves, Mihajlo To
dorović, mentors: Svetlana and
Zoran Popović
19. Alone, Isidora Lazić, mentors:
Svetlana and Zoran Popović

8. Regional Center for Ta
lents „Mihajlo Pupin”, Pan
čevo
20. Princesses in Action, Bojana
Džantovski and Natalija Stojoska,
mentor: Ivan Rak idžić
21. Legend of the Girl’s Well, Natali
ja Stojoska and Bojana Džantov
ski, mentor: Ivan Rak idžić

9. Independent author, Pan
čevo
22. The Man Who Set off to the
Moon, Dušan Cvijetić, mentor:
Ivan Rak idžić

10. Independent author, Pan
čevo
23. Bon Appetit, Miljana Miljković,
mentor: Ivan Rak idžić

11. DOM Studio, Sremski Kar
lovci
24. We Live in Sremski Karlovci, Ja
kov Popov, mentors: Zlata Popov
and Tatjana Krstić
25. Court Garden, Jakov Popov,
mentor: Zlata Popov

Кадар из филма: Ми живимо у Сремским карловцима
Film frame: We Live in Sremski Karlovcit
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БОЉЕ ДА СЕ ДЕЦА ИГРАЈУ ФИЛМОМ – НЕГО
ФИЛМ ДЕЦОМ
Под овим геслом 1961 године у Загребу организована је Прва ревија
филмова пионира Југославије. Организатор је била комисија „Филм и де
те“ која је била део Савета за бриг у и старање о деци и омладини Југосла
вије.
Секретар те комисије и оснивач Ревије био је Миленко Карановић,
који је пре тога основао Југословенску кинотеку и био њен први дирек
тор. Директни наследник те манифестације је ова наша, данашња – 49.
Ревија филмског стваралаштва деце и омладине Србије, иза које стоји
Центар аматерског филма Србије, а приређује се крајем јуна сваке годи
не. На њој учествују кратки филмови деце до 15 година и младих од 15 до
19 година старости.
Главна награда је боравак и присуствo младих аутора на ревији која
траје четири дана и последњих 18 година се одржава у Београд у, увек у
Музеју Југословенске кинотеке.
Нажалост, због пандемије, ове године неће бити биоскопског прика
зивања филмова већ само на интернет у. Неће бити ни главне награде –
због опасности по здравље млади аутори остаће код својих кућа.
Размишљали смо да сада не организујемо Ревију. Ипак, уз помоћ
Фондације за мир и решавање криза и асоцијације невладиних организа
ција CIVIS и ове године гледаћемо филмове младих филмских талената
и тако се припремати за јубилеј – 50. ревију идуће године. Тада ће поред
аутора из наше земље моћи да учествују и млади аутори из наше дијаспо
ре широм света, а као гости учестоваће филмови младих из Русије и
Швајцарске.
Владмир Анђелковић
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IT’S BETTER FOR CHILDREN TO PLAY WITH
FILMS THAN VICE VERSA
Under this slogan, in 1961, the First Film Festival of the Pioneers of Yugo
slavia was organized in Zagreb. The organizer was the „Film and Child” com
mission, which was part of the Council for the Care of Children and the Youth
of Yugoslavia.
The secretary of that commission and the founder of the Festival was Mi
lenko Karanović, who previously founded the Yugoslav Film Archive and was
its first director. The direct successor of that manifestation is ours, today’s 49th Festival of Films Made by the Children and the Youth of Serbia, suppor
ted by the Center of Serbian Amateur Film and it is organized at the end of
June every year. Children up to 15 years of age andyoungsters aged 15 to 19
participate in it with their short films.
The main prize is the stay and presence of young authors at the festival,
which lasts for four days and has been held in Belgrade for the last 18 years,
always in the Museum of the Yugoslav Film Archive.
Unfortunately, due to the pandemic, this year the films will be shown on
the Internet, and there will be no cinema screenings. There will be no main
prizes either - due to health hazards, young authors will stay at home.
We were think ing of not organizing the Festival this year. However, with
the help of the Peace and Crisis Management Foundation and the Association
of the non-governmental organizations CIVIS, this year we will be able to
watch films made by young film talents and thus we will prepare for the next
year jubilee – the 50th edition of the festival. Then, in addition to authors from
our country, young authors from our diaspora around the world will be able to
participate, and the young people from Russia and Switzerland will participate
as guests presenting their films.
Vladimir Anđelković
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ПОКРОВИТЕЉИ 49. РЕВИЈЕ
Фондација за мир и решавање криза основана је 1992. године као од
говор на раст уће тензије у региону међу бившим југословенским реп у
бликама. Примарни циљ био је да се направи нова заједница бивших ју
гословенских реп ублика, као начин да се рат оконча на читавој терито
рији а потом да се поврати поверење и сарадња између држава кроз еко
номску сарадњу. Иако је рат био неизбежан, Фондација је наставила да
својим активностима гради идеју мира и њем у доприноси највише што
може као организација цивилног друштва. Ова организација окупља ум
не људе из различитих области друштва, бави се издаваштвом и подсти
че и подржава пројекте који заступају исте вредности. Фондација је
оснивач удружења – асоцијације невладиних организација CIVIS.
Асоцијација CIVIS основана је 2007. године од стране представника
невладиних организација из Србије и југоисточне Европе који су већ би
ли активно укључени у процес стабилизације региона. Имајући у вид у
чињеницу да није постојала заједничка асоцијација која би представљала
интересе и позиције НВО-а из југоисточне Европе, Асоцијација Civis до
била је партиципативан стат ус при конференцији Међународних невла
диних организација у Савет у Европе убрзо по свом оснивању. Асоција
ција Civis је активна у процес у убрзања европских интеграција западног
Балкана, у домену јачања цивилног друштва, људских права, економије
као и међурелигијског дијалога. Такође, обавља издавачку делатност об
јављујући књиге и друге публикације.
Борис Вукобрат је већ више деценија један од најуспешнијих Срба у
дијаспори. У својству оснивача и председника доказао се као хуманиста
и филантроп кроз активности Фондације за мир и решавања криза са
седиштем у Швајцарској и кроз рад у CIVIS - Асоцијацији невладиних
организација Југоисточне Европе са седиштем у Београд у. За свој рад на
помирењу и решавању криза на простору Балкана, али и на економском
повезивању Француске и Русије и других земаља господин Вукобрат од
ликован је са две Легије части и номинован неколико пута за Нобелову
наград у за мир.
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Између осталог, подржао је и помогао младе таленте да се образују на
престижним универзитетима у свет у, али и младе нау чнике у Истражи
вачкој станици Петница, пок лонио стотинак музичких инструмената
школама и култ урним установама у региону, помагао сликаре и писце...
Када је сазнао да постоји проблем да се у условима пандемије одржи
Ревија филмског стваралаштва деце и омладине Србије, понудио је по
моћ како би се на најпрактичнији и најсавременији начин представили
филмови младих стваралаца уз што већи број гледалаца преко интерне
та, што подразумева овогодишњи концепт.

Кадар из
филма:
Кад другарство
победи
Film frame:
When Friendship
Wins

Кадар из
филма:
Комплет кафа
Film frame:
Coffee Set
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THE SPONSORS OF THE 49th FESTIVAL
Peace and Crisis Management Foundation was founded in 1992 as a re
sponse to the growing tensions in the region among former Yugoslav repu
blics. Its primary goal was to establish a new association of former Yugoslav
republics in order to find a way to end war on the entire territory and then
re-establish cooperation and trust via economic cooperation. Even though the
war was inevitable, the Foundation proceeded with its activities to spread the
vision of peace, ensuring to contribute to it as much as it could as a civil society
organization. Many wise people, belonging to different spheres of society, are
gathered around this organization and its primary field of work is publishing
and offering support to those projects that share the same values. The Founda
tion is the founder of CIVIS, the Association of non-governmental organizati
ons.
CIVIS Association was founded in 2007 by the representatives of non-go
vernmental organizations from Serbia and South-Eastern Europe who have
already actively participated in the process of stabilization of the region. Bea
ring in mind the fact that there was not a joint association that would represent
the interests of non-governmental organizations from South-eastern Europe,
CIVIS Association was admitted as a participant of the Conference of non-go
vernmental organizations in the Council of Europe quickly upon its founda
tion. CIVIS Association is active in the process of accelerating European inte
grations in the western Balkans, in the field of streng thening civil society, hu
man rights, economy and interreligious dialogues. It also publishes books and
other types of publications.
Boris Vukobrat has been one of the most successful Serbs in diaspora for
decades. As a founder and the Chair of the Peace and crisis management foun
dation, located in Switzerland, as well as through his work in CIVIS, The As
sociation of non-governmental organizations of South-Eastern Europe, loca
ted in Belgrade he proved himself as a great humanist and philanthropist. He
was awarded two Legions of Honor and nominated a few times for the Nobel
Prize for peace due to his struggle to make peace and deal with crisis in the
Balkans and thanks to his urges to make economic connections with France,
Russia and other countries.
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Кадар из
филма:
Једва чекам
сутра
Film frame:
Can’t Wait for
Tomorrow

Кадар из
филма:
Нови Сад дечја
престоница
културе 2
Film frame:
Novi Sad Children’s
Capital of
Culture 2

Apart from that, he supported not only young scientists in the Research
Center Petnica, but also helped other young talents to educate themselves at
tending prestigious universities of the world. He donated hundreds of musical
instruments to schools and centers for culture in the region, he also helped
painters, writers, etc.
When he found out that there were issues to hold the Festival of films ma
de by the children and the youth of Serbia due to pandemic proportions, he
offered every kind of help that he could in order to find the most suitable and
modern way to present the films of young filmmakers to a great number of
viewers over the Internet, and this became the underlying idea of this year’s

concept of ourFestival organization.
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У време отказаних летова: најмлађи филм одго
вара на цивилизацијску кризу
Скорашњи преображај српског филмапотврдио је својевремено ми
шљење стручњака да су Ревија филмског стваралаштва деце и омладине
Србије, као и прод укције које се на њој представљају, формативни фено
мен српске кинематографије, важнији него многи други чиниоци.
Овај став је изнова препознаван, чак и у тзв. транзиционим година
ма, када није било српске кинематографије као организоване целине, ни
ти сопствене култ урне самосвести на видику.
Сада смо у добу смо вишеструко увећане прод укције, нових страте
гија за култ уру и уметност, али и предстојећег закона о кинематографији
Србије.Занимљиво ће бити из ове памети вратити се текстовима Мио
драга Новаковића, Владимира Анђелковића, Снежане Трстењак, Марка
Стојановића или потписника ових редова, у којима је објашњеноили на
јављено — социолошки, антрополошки и филмолошки —зашто нам је
ревија младе кинематографије потребнија него икад, са моћи да осети
дух времена и долазеће промене на планети, са незаокруженом свежи
ном детињстваи стидљивом храброшћу младости.
Победила је, дак ле, визија Центра аматерског филма Србије — са тра

Кадар из
филма:
Легенда о
Девојачком
бунару
Film frame:
Legend of the
Girl’s Well
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дицијом од 1946, под разним именима и формама— која указује да обно
ва друштва може ићи само преко духа појединачног младог бића. А то
није питање прод укцијске моћи, него исправне педагошке и култ урне
матрице.Најважније ствари се и даље не мог у купити, чак и у свет у диги
талних новчаника без дна.
Ревија следеће, 2021. године, слави велику годишњицу — пола столе
ћа откако је 1961. основана. Очигледно је да ће бити све важнији чинилац
у предстојећим годинама и зато је управо на овој преломној тачки важно
препознати шта су идејни, естетски и култ урни квалитети које нам је Ре
вија ове посебне, крунисане године донела.

Простори које стварамо: Анимација
Још од филмске протоисторије, анимација је кључни простор изра
жавања у филмском свет у, јер „жива слика“ може бити састављена и од
неживих елемената и „оживети“ опажајно и ментално тек у нама — гле
даоцима.
Најмлађа генерација синеаста у Србији воли анимацију и, на наш у
срећу, ствара већином класичним начинима: цртаном и стоп трик ани
мацијом, било да је реч о луткама, пластелину или људима и предмети
ма. Повратак ручном рад у је светски тренд и у ликовним уметностима, а
благотворан је за физиологију и психологију детета, како је нау ка пока
зала.
Ове године је значајна прод укциона новост повратак једног од језгара
српске анимације на Ревију, Студија цртаног филма 98 из Ниша, предво
ђеног Зораном Стефановићем (аниматором, не овим потписником) и
Слободаном Милошевићем. Филм њихових ученика „Детлић“, по Десан
ки Максимовић, ручно анимираног цртежа, изузетно је важан прод ук
циони и култ урни пример спајања најмлађих анимацијских кругова Ср
бије и Српске: Ниша, Источног Сарајева и Великог Зворника. Друга при
ча, под оштим називом „Ниш филм 2018“, на ретко убедљив начин у пла
стелину оживљава мотиве виђене у едицији митологије у стрип у или и
поп уларним књигама о диносау русима. Ту је и „Skate“, мали протест
против насиља, рађен анимираним папирним луткама.
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Други наш центар је у Врању,а перјаница му је Школа анимираног
филма, са бројном репрезентацијом. Несрећна љубав Србина и Туркиње
и други етнографски вреднидетаљи приказани су у ручно цртаном фил
му „Из Врања с љубављу“, елегантно саливеном. Ментор је Нела Ћурчија.
„Cook ing tarana“ је пример увек згодне замисли анимираног јеловника.
„Дуга без боја“ је лепа лирска минијат ура, а њен ментор је Славољуб Си
моновић. „ШАФ у доба короне“ је симпатично сведочанство о раздобљу
изолације тешком за све нараштаје, са двоструко корисним ефектом: као
естетизована катарза након свих фрустрација, али и као наменски, обра
зовни филм. Ментор је Сета Величковић Цветковић. Минијат ура „Јаја“
доноси мајушни шок, који, у нашој бризи за јаје–чуваркућу, открива ду
бљи псих ички слој, предачки, онај за који смо мислили да је титоизмом и
пребрзом инд устријализацијом у нама затомљен. Ментор је Нела Ћурчи
ја.
Још једна угледна прод укција, примећена и ван Србије, је Дом анима
ције породице Попов из Сремских Карловаца. Њихов је дијапазон ши
рок — од непретенциозних анимацијских етида као што су љупке „Кар
ловачке чаролије“, прекоизванредног наменског „Нови Сад, престоница
дечје култ уре 2“, где су приказани темељи култ уре кроз дечје очи, до опет
врх унске пластелинске анимације „Ми живимо у Сремским Карловци
ма“. Благо град у са житељимакоји га овако воле. Неки филмови су рађе
ни са локалним самоу правама Новог Сада и Сремских Карловаца, и до
каз су општедруштвене синергије. Млади стваралац Јаков Попов је у ме
ђувремену прешао у старију груп у на Ревији, али је постао и ученик нај
старије анимацијске школе на свет у – московске.Зах ваљујући њем у, ње
говој браћи, сестрама и друговима, ми схватамо да је породични модел
породице Попов прод укциони и култ урни узор који се може пренети на
многе друге просторе, обогаћујући српску и сродне кинематографије.
Ментор је Злата Попов са другима.
На Ревији се појављују нова имена, а самосталне и породичне про
дукције стално показују да су занимљиве колико и старије, утемељене
школе. Пример новине је „Откачена сова“, која кроз једноставну али опет
делатну папирну анимацију, добар сценарио и убедљиву глум у доноси
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прич у коју би сваки родитељ морао да погледа, прич у о томе како се тре
ба чувати да не стегнемо превише личност своје деце.
Из Панчева, из препознатљиве Самосталне породичне радионице
Бачкоња, стижу три филма најмлађег Бачкоње, Лазара. У првом се он по
јављује са типично духовитом сит уацијом, у добро изведенојпричи „Сел
фи са Деда Мразом“. Ментор је Предраг Бачкоња.
Осим као запажен прод уцент друштвено свесних минијат ура, ЛАФ
из Лозовика се овога пута појављује и са једном анимацијом. „Шврћа зна
где сам ја“ истиче трагичну чињениц у да милиони деце нестану широм
света, а да многа никада не буд у нађена. Овде је то додатно емпатијски
наглашено преко још једног чиниоца: верности кућног љубимца. Ментор
је Вито Петровић.
Угледни анимацијски педагог и ментор Марија Вулић обогаћује про
дукције у више градова. „Весела разгледница из Горњег Милановца“, коју
је направио Култ урни центар Горњи Милановац,љупко приказује локал
ну историју.Али, за познаваоценовије прошлости, филм преко хода по
знатог дечака–симбола „Дечјих новина“ тужноподсећа на заташкавану
чињеницу да је овај град један од најбитнијих центара у историји српске
култ уре, зах ваљујући „Дечјим новинама“ као капиталном међународном
издавач у и њиховом оснивач у СрећкуЈовановићу, предузећу корупцијом
и немаром уништеном почетком 21. века. Под окриљем исте менторке је
и филм „Нешто глупо и брзо“ — још један бисер јагодинске анимације у
дијалог у са истанчаном култ уром италијанске анимације.
И у селекцији младих срећемо добро познате прод укције. Незаобила
зне Бачкоње преко старијег Петра нам доносе филм „Разлике“ где су ко
ришћени основни идеограми, „смајлији“, да би се објаснила евол утивна
условљеност женског и мушког мозга. Шармантно и изазовно. Минија
тура са диносау русом „Праисторијски бетон“ је значајна јер је била део
ширих тежњи из Петровог филма „Долина диносау руса“, насталог на
развалинама дечачке видео серије. Иако пати од проблема у темп у и рит
му (превише цезура и смајлија) „Долина диносау руса“ представља под у
хват од високог интереса, који је неочекивано привукао пажњу жирија
из поетичких и теоријских разлога. У једном момент у „Долина...“ нади
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лази себе: од документа детиње игре, анимираног или играног програма,
постаје нешто треће у нашим умовима — документарни филм о живот у
диносау руса. У томе је моћ живе слике.
И овде су запажене две старије прод укције.„Климатске промене“ у
прод укцији ШАФ из Врања, за тем у узимају судбину планете, неопходно
еколошко промишљање које каже: Изг убили смо се негде на пут у за су
тра. Ментор је Нела Ћурчија. Иста прод укција доноси „Два дана“, филм
који осим анимацијске вештине показује и натпросечниосећај за детаљ
као и за дух времена. Ментор је Снежана Трајковић.
Студио цртаног филма 98 из Ниша се представља и са младима.„Би
дермајер“ је реа листичка стилизована минијат ура, смешна и горка, о не
када најважнијем предмет у жене која би да заснује брачну заједницу.
„Барбароса“ је хвале вредна историјска минијат ура са пар занимљивих
тренутака, опет у реа листичкој стилизацији. Што се тиче овде неумесне
употребе латинице, препоруч ујемо читање „Завештања Стефана Нема
ње“ Милета Медића.

Простори у којима живимо: документарни, наменски и школ
ски филмови
Једна од најбројнијих жанровско–тематских категорија су филмови
којима деца савладавају градиво, вештине или спознаје неопходне за жи
вот.
У самосталној прод укцији и породичном окружењу, марљива и про
ницљива Нађа Митровић и ове године даје више него поу чне филмове.
Два филма су посвећена суштинској вредности српске и словенске кул
туре слобода („сво–бода“, свој бити, не туђи) а један се тако и зове, „Буди
свој“, док други, „Једва чекам сутра“још јаче наглашава велику истину
наших постојања: слушајте срце, пратите снове, будите то што јесте. Ово
је поу ка коју морамо наглашавати, како деци тако и нама који смо им
ментори. Коау торски са Саром Чукић, Нађа је створила и филм „Птице
мога краја“, који темељном фактографијом показује потенцијал намен
ских филмова деце и у школском систем у. Ментор је Драгана Митровић.
Отресити и духовити тим „Радренис“ је дао типично свој допринос
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теми о личној слободи у минијат ури „Одело не чини човека“. Ментор је
Милош Рацић.
У кинематографији деце и младих угледни ЛАФ из Лозовика овог пу
та нам је понудио палет у морално и друштвено ангажованих филмова.
„Игра која боли“ проблематизује родне представе, али показује и непри
јатну појаву данашњице: агресивност девојчица, што је важна а често
прескакана тема. „У свет у другарства“ је прича о пријем у малог Азијата
међу српском и ромском децом, о предрас удама и решењима унутар људ
скости. „Кад другарство победи“ показује уништавалачку сил у речи које
изговарамо, овде дато на примеру наизглед безазленог оговарања друга
рица. На нивоу шире заједнице исту тем у злобности показује „Заједно“,
филм о разредној већини која псих ички кињи мањину. „Кад сан постане
јава“ је прича о девојци чија је душевна потреба црткања на час у довела
до судбинске упућености на позив уметнице, што је још један прилог оп
штем искуству да оно што дел ује као мана, у ствари крије дубоке душев
не мог ућности. Ментор је Драгана Живковић Скокић.
Филмска школа „Посавци“ из Обреновца устоличила се одскора као
једна од најбољих наменских прод укција за децу у Србији. Супериорно
прод уцирана еколошка анегдота„Пет за нет“ и прича о одбијању штет
них енергетских пића „Ма јок“ не само да кроз забаву и естетизовање
лако дајусвоју поент у, него показују да наше основне школе мог у пружи
ти светски стандард ако се пок лопе синергије ученика и наставника. У
овом случају је ментор пасионирани и утемељени филмски стваралац
Предраг Богосављевић.
У селекцији младих је ове године нешто оскуднија наменска жетва,
тек три филма, што је нес умњиво плод вишемесечног застоја због панде
мије корона вируса. Из Сремских Карловаца, из Студија Дом породице
Попов нам стиже лепо урађена и дирљива „Дворска башта“, филм који би
могао да надахне ауторе у другим градовима да нађу исте такве драгоце
не амбијенте у свом окружењу, места поред којих сваки дан несвесно
пролазе. Ментор је Злата Попов.
Из Панчева, од Самосталне породичне радионице Бачкоња стижу
нам два филма Петра Бачкоње. „Филмографија 1. светског рата“ о утица
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ју Великог рата на „најважнију уметност“, дак ле филм је о филм у, есеј
који заслужује и ширу разрад у. Документарно утемељен и занимљив
филм „Историја Панчева“ захтевао би, по нама, мал у прерад у: да међу
натписи који успоравају ритам и темпо буд у замењени динамичком ти
пографијом, словима унутар филмске слике.
Документарно–наменска категорија је опет показала суштинску дру
штвену важност Ревије и, изнад свега, потребу за што хитније формално
увођење стварања филмова у школски систем Србије.

Простори у нама: фантастика, мелодрама, поезија, филозо
фија
Ове године је знатно мање филмова фантастике него претходних,ка
да је то био заштитни знак Ревије. Узрок може бити пандемијска сит уа
ција (својевремено дискретно најављивана у филмовима деце), али може
бити и да су деца и млади толико били антиципирали драматичну сутра
шњицу, да сада — када је она дошла — мог у да се посвете унутрашњим
световима, мелодрами и лиризму. Тофлеровски „шок буд ућности“ је код
млађих већ апсорбован и егзистенцијално урач унат.
Најбољи доказ за ово је одлично изведен филм „Камера око“, који до
лази из Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин“, Панчево. Овде
видимо да камера која прати девојку више није нау чна фантастика и да
одраста нараштај који зна да је рођен и да битише без приватности, под
недреманим оком и ухом свог мобилног телефона и других камера. Мен
тор је Иван Ракиџић.
Увек занимљива прод укција породице Бачкоња доноси нам Лазара
комичних „13 степеника“ као и фантастички хорорични, бритко изведен
филмић „Где је меда“, један од фаворита жирија. Симпатије је побрала и
комедија „Армоникаш“ Радренис филмa,јер је задржала све што већ кра
си ову прод укцију,абиће запамћена по реплици „Просиш моју жену?“
Један од филмова који ће у историјској перспективи бити запамћен
као један од најбољих на Ревији икада јестеелегантни и у сваком детаљу
бриљантно изведен филм из живота данашње деце „Излазак“ у прод ук
цији Филмске школе „Посавци“. Овде долазимо до важности посвећеног
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менторства: Предраг Вукосављевић је доста свог филмског знања пренео
на своје ученике и са разлогом је овенчан признањемНајбољег филмског
ментора у Србији 2020. године.
У конкуренцији младих квалитет је изразит, са узлетима у стваралач
ки зрел у и технички потп уно професионалну прод укцију.Веома добра
лирска фантазија у урбаном окружењу је „A varázslatos fa“ (Зачарано др
во) прод укције мађарске Гимназије за талентоване ученике „Бољаи” из
Сенте. За потписника ових редова филма има посебну вредност, јер ва
рира мотив дрвета као портала, који смо и ми обрадили кратком филм у
„Уске стазе“ режисера Олега Јекнића (1995). Ментори су Мирко Пот и Га
бор Међери. Из Сенте нам стиже и интроспективна минијат ура „A folt“
(Мрља), још један доказ да млади мађарски филм у Србији, зах ваљујући
посвећеним менторима, има сопствене традиционалне темеље у изразу и
прод укцији. Ментор је Мик лош Фаркаш.
Нови шумадијски центар је ФРК А – Филмска радионица Краг ујевац,
усмерен претежно на урбану мелодрам у и савремену комедију. „Лети,
Фики, лети“ је догађај ретко убедљиво испричан из визуре папагаја.
„Комплет кафа“ кроз мал у уметниц у показује честусит уацију очаја кад
се треба остварити као личност (иако је наративно имао још потенција
ла, нарочито у завршници). „Мало каснимо“ је филм о филм у где јунаци
касне на додел у сопствених награда. „Шума промене“ је непретенциозна
али потп уно архајска,јунговска прича о обред у преласка: омладинац на
кон мистичког искуства шуме неће више да буде фудбалер, него нешто
што ће шокирати његовог оца. Ако посвете пажњу развоју сценарија, као
нешто севернији центри, ствараоци „Фрке“ би могли бити важан чини
лац омладинског филма у Србији. Ментор је Ненад Нешовић.
Једна од најомиљенијих прод укција код публике на Ревији је београд
ска „Барака“, која се сада представила само с једним филмом. Али и тај
један је од прод укционих и жанровских врх унаца фестивала. „Последњи
метак“ је алтернативна историја у партизанском жанру, али са двосми
сленим значењима, барем за оне који знају реа лну историју. Овде наци
сти гину у униформама ЈНА а последњи ком унистички метак убија своје.
У мог ућности вишеструког читања, просто се критичар запита да ли су
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се у овој или алтернативној стварности десиле одл уке Четвртог (Дре
зденског) конгреса Ком унистичке партије Југославије (1928), везе КПЈ са
Велебитским устанком (1932), споразум Моша Пијаде– Виктор Гутић
(1933), Пакт Рибентроп–Молотов (1939), Мартовски преговори (1943),
разне сумњиве погибије од Шпаније па надаље итд. Жири се сложио да
овај филм заслужује дубљу култ уролошку, социолошку, идејну и антро
полошку анализу, као и да је пун значења у којима се омладинско укршта
са менторским. Независно од комплексности ових питања, на која се те
шко може једнозначно одговорити, чињеница је да су ментори Невена и
Вук Салетовић довели до занатског и енергетског врх унца буд ућу профе
сионалну генерацију.
Још једно од најјачих жаришта младе кинематографије у Србији је Ре
гионални центар за таленте „Михајло Пупин” из Панчева,који је прило
жио два филма, оба темељно изведена по познатим стандардима ове про
дукције: „Принцезе у акцији“ као благ у тинејџерску комедијуи виспрену
обрад уДизнијевих мотива, као и потресну мелодрам у „Легенда о дево
јачком бунару“. Ментор за оба филма је Иван Ракиџић, као и за два само
стална филма која,по мишљењу жирија, улазе у антологијске, не само на
овом издању Ревије. „Пријатно“ је зрело изведенодело самосталне про
дукције, породична мелодрама са темом генерацијски гајене патологије.
„Човек који је кренуо на Месец“ спаја мотив свемирских летова из тота
литарног времена СССР са питањем генерацијских веза на ретко супти
лан и убедљив начин, који може бити и међународно примећен.
Завршни чинилац тренутно најважнијег тролиста младе игране ки
нематографије је Центар за визуелне ком уникације „Квадрат”, Београд.
Мелодрама о свет у озбиљне музике „Иза сцене“ спаја стремљења младе
пијанисткиње са породичном траумом. Мушкарац разапет између две
жене испит ује своје (не)мог ућности у другој мелодрами „Преп уштен та
ласима“. Жанровски на истом траг у је и „Сама“, бриљантно изведена
психолошка драма из света професионалног балета, која је један од врх у
наца овогодишње Ревије. И у окружењу јаке конкуренције,овај филм се
одликује великом уравнотеженошћу и убедљивошћу која се протеже од
теме и идеје, преко нарације, глуме, камере, режије, звука и монтаже —
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до коначног укупног утиска који надилази ионако ваљане појединачне
елементе. И на овом примеру видимо да млада генерацијапонекад пружа
филмове стваралачки компактније него део прод укције који гледамо на
националним фреквенцијама.

Поуке овогодишње ревије: Одбачени камен је постао камен
од угла
Велики јубилеј од пола столећа Ревија филмског стваралаштва деце и
омладине Србије дочекује кадровски јача него пре.
Традиционално, жири је по специјалностима и генерацијски компо
нован тако да одговори многим осетљивим задацима, који су у случају
дечјег и омладинског стваралаштва сложенији него код одрасле и профе
сионалне уметности, јер се по речима проф. Снежане Трстењак овде не
гледају само филмови по себи, него се разматрају и тананипедагошки и
социјални разлози.
Осим тога, по импрес ум у се види и организационо освежење, пре
свега у лику Наде Савић, истакнуте представнице нове српске прод ук
ције. Нови интернет сајт Ревије, прис уство на друштвеним мрежама и у
медијима, заслуга су тима којег она координира.
Традиционални партнери Ревије су и даље ту: Министарство култ у
ре и информисања Реп ублике Србије, Филмски центар Србије, Југосло
венска кинотека и други. Новипартнери се придружују племенитим ви
зијама, од којих је најзначајнијиФондација за мир и решавање криза и
асоцијација Цивис господина Бориса Вукобрата, што сведочи да су ми
сије и делатности Ревије и Центра препознате као лолакни и национални
модел од мог ућег међународног значаја.
***
Бар неки од деце и младих овогодишње ревије су буд ућност српског
и светског филма.Но, и многи ће други момак или девојка потписан на
одјавним шпицама ових филмова бити чинилац наших живота и од њих
ће, макар најситнијим делом,зависити оно најбоље и најлепше што је чо
вечанство до сада ушч увало.
Буд ућност је као и увек неизвесна,а терапеу тска природа уметности
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остаје на снази, указујући да је снажење групне креативности један од
лекова за стање ове цивилизације на заласку, којој је нормално бити под
сталним стресом. Заједничко стваралаштво, баш као филмско, је и семе
буд ућности.
Имајмо зато поверења у овај духовити нараштај, у великим времени
ма која долазе.
Зоран Стефановић

Кадар из
филма:
Откачена сова
Film frame:
The Silly Owl

Кадар из
филма:
Буди свој
Film frame:
Be Yourself
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In the time of canceled flights: the youngsters’ mo
viemaking answers crisis of the civilization
The recent transformation of Serbian film industry conf irms once again
the opinion of experts that the Festival of Films Made by the Children and the
Youth of Serbia, as well as the productions represented here, are indeed a for
mative phenomenon of Serbian cinema, more important than many other fac
tors.
This attitude has been recognized again, even in the so-called transitional
years, when there was no Serbian cinematography as an organized system, nor
any local cultural self-awareness in sight.
Now we are in the age of intensif ied movie production in Serbia, as well as
the age of new national strategies for culture and arts, and the forthcoming
national Law on Cinematography. It is interesting to re-read, with this new
wisdom, texts by Miodrag Novaković, Vladimir Anđelković, Snežana Trste
njak, Marko Stojanović or yours truly, in which it is explained or announced
— sociologically, anthropologically and from the point of view of film studies
— why we need the Festival of Films made by the Children and the Youth mo
re than ever, with its power to sense the spirit of the times and upcoming chan
ges on the planet, with infinite freshness of childhood and shy courage of
youth.

Кадар из
филма:
Зачарано дрво
Film frame:
The Enchanted
Tree
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The overall winner was, therefore, the vision of the Center of Serbian Ama
teur Film — with a tradition since 1946, under various names and forms — in
dicating that the renewal of society can go only through the spirit of the indi
vidual young person. And this is not a question of productional power, but of
a correct pedagogical and cultural matrix. The most important things still
cannot be bought, even in the world of deep digital pockets.
Next year, 2021, our festival will be celebrating a great anniversary — half
a century since it was founded in 1961. It is obvious that our festival will be an
increasingly important factor in the coming years and so it is important to re
cognize at this exact and critical time what are ideatic, aesthetic and cultural
qualities that the festival brings in this quite special, “crowned” year.

Dimensions we create: Animation
Ever since film protohistory, animation has been a key area of expression
in the world of cinema, because a „living image” can be composed of inanima
te elements and „come to life” perceptually and mentally eventually in us —
the viewers.
The youngest generation of filmmakers in Serbia loves animation and, for
tunately, creates it in mostly classical ways: hand-drawn and stop motion ani
mation, whether with puppets, plasticine or people and objects. The return to
handicraft is a world trend in the fine arts as well, and it is benef icial for the
physiology and psychology of the child, as science shows.
This year, a signif icant novelty is the return of one of the cores of Serbian
animation, Studio crtanog filma 98 /Cartoon studio 98/ from the city of Niš,
led by Zoran Stefanović (the animator, not the author of this text) and Slobo
dan Milošević. The film of their students „Detlić” /Woodpecker/, based on a
poem by Desanka Maksimović, a hand-animated drawing, is an extremely im
portant production and a cultural example of connecting the youngest anima
tion circles of Serbia and Srpska: Niš, Istočno Sarajevo and Velik i Zvornik. The
second film, under the generic title „Niš film 2018”, in a rarely convincing way
revives in plasticine the motifs seen in comic book mythologies or in popular
books about dinosaurs. There is also „Skate”, a small protest against violence,
made with animated paper puppets.
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Our second center is in the city of Vranje, and its flagship is the Škola ani
miranog filma ŠAF /School of Animated Film SAF/, with a large team. Tragic
love of a Serbian boy and a Turk ish girl, and other ethnographic valuable deta
ils are presented in a hand-drawn story „Iz Vranja s ljubavlju” /From Vranje
with Love/, elegantly created. The mentor is Nela Ćurčija. „Cook ing tarana” is
an example of a timeless idea of an animated cookbook. “Duga bez boja” /The
Rainbow without Colors/ is a beautiful lyrical miniature. Its mentor is Slavo
ljub Simonović. „ School of Animated Film in the Time of Corona” is a delica
te testimony about the period during the pandemic isolation, stressful for all
generations, benef icial for two reasons: aestheticized catharsis after all Corona
frustrations, but also being an educational film. The mentor is Seta Veličković
Cvetković. Miniature „Jaja” /Eggs/ brings a tiny shock, which, in our worries
for the egg — mythical Čuvarkuća /The home protector/ in Serbian ethno
graphy, reveals a deeper psychological layer, an ancestral, one we thought of as
completely suppressed during Titoism and too rapid industria lization. The
mentor is Nela Ćurčija.
Another respectable production, already noticed outside Serbia, is Dom
animacije /The animation house/ of the Popov family from Sremski Karlovci.
They have a wide range of expression— from unpretentious animation etudes
such as the lovely „Karlovačke čarolije” /Karlovac enchantments/, via extraor
dinary educational “Novi Sad, prestonica dečje kulture 2” /Novi Sad, the capi
tal of Children’s Culture 2/ which presents cultural foundations through chil
dren’s eyes, to once again excellent plasticine animation „Mi živimo u Srem
skim Karlovcima” /We Live in Sremski Karlovci/. Blessed are the towns so lo
ved by their residents. Some of these films were made with the support of mu
nicipalities of Novi Sad and Sremski Karlovci, showing a general social synergy.
Young filmmaker Jakov Popov has meanwhile moved into the older category
of the festival, but also became a disciple of the oldest animation school in the
world, in Moscow. Thanks to him, his brothers, sisters and friends, we under
stand that the family model of the Popovs is a productional and cultural met
hod that can be transferred to many other areas, enriching Serbian and related
cinematographies. The mentor is Zlata Popov with others.
Every year new names appear at the Festival, and independent or family

39

productions are continuously as attractive as the older, more established scho
ols. Example of the novelty is a miniature film “Otkačena sova” /The Silly
Owl/, telling a story which every parent needs to watch through a simple but
effective paper animation, but also through a good script and convincing ac
ting — a story how to be careful not to tighten too much the personality of our
children.
From the city of Pančevo, from the recognizable Independent Workshop of
Bačkonja Family, come three films of the youngest Bačkonja, Lazar. The first
features a humorous situation in a well-executed story typical for this author,
„Self ie with Santa Claus.” The mentor is Predrag Bačkonja.
Apart from being a notable producer of socially conscious miniatures,
LAF from Lozovik is appearing this time also with an animation. “Švrća zna
gde sam ja” /Švrća Knows Where I Am/, points out the tragic fact that millions
of children around the world disappear annually, and many are never found.
Here, it is additionally empathetically accented through the loyalty of a pet.
The mentor is Vito Petrović.
Reputable animation pedagogue and mentor Marija Vulić enriches pro
ductions in several cities. „Vesela razglednica iz Gornjeg Milanovca” /Cheerful
Postcard from Gornji Milanovac/, made by the Gornji Milanovac Cultural
Center, lovingly shows local past. But, for the connoisseurs of recent past, the
film — via the walk of the famous boy – symbol of „Dečje novine” /Children’s
Newspapers/ publishing company — sadly reminds us about the suppressed
fact that this city was one of the most important centers in the history of Ser
bian culture, thanks to the „Dečje novine”, as a major international publisher,
and its founder Srećko Jovanović, a company destroyed in corruption and ne
gligence at the beginning of the 21st century. After the auspices of the same
mentor comes „Nešto glupo i brzo” /Something Stupid and Fast/ — another
pearl of Jagodina’s animation tradition, now in a dia logue with the ref ined cul
ture of Italian animation.
In the older, youth selection, we also meet well-known productions. The
inevitable Bačkonjas, through the elder Peter, bring us the film „Razlike” /Dif
ferences/, where the basic ideograms, „smilies” were used to explain the evolu
tionary conditioning of female and male brains. Charming and challenging.
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The miniature with a dinosaur „Praistorijski beton” /Prehistoric Concrete/ is
a signif icant part of the broader aspirations from Peter’s film „The Valley of
the Dinosaurs”, created on the ruins of a boy’s video series. Although it suffers
from problems in tempo and rhythm (too many caesuras and smilies), „The
Valley of the Dinosaurs” is an endeavor of high interest, which unexpectedly
attracted the attention of the jury for aesthetical and theoretical reasons. At
one point „The Valley ...” transcends itself: from a document of a child’s play,
an animated or a “live action” movie, it becomes something different in our
minds — a documentary about the life of dinosaurs. That is the true power of
the living picture.
Two older productions were also noticed here. „Klimatske promene” /Cli
mate Change/ in the production of ŠAF from Vranje, has the fate of the planet
as its topic, which is a necessary ecological ref lection that says: We got lost so
mewhere on the way to Tomorrow. The mentor is Nela Ćurčija. The same pro
duction yields “Dva dana” /Two Days/, a film that shows, besides animation
skills, an above-average feeling for detail, as well as for the spirit of the time.
The mentor is Snežana Trajković.
Studio crtanog filma 98 /Cartoon studio 98/ from Niš is also represented
in the youth selection. „Bidermajer” /Biedermeier/ is a rea listically stylized mi
niature, funny and bitter, about the once most important object for a woman
who would like to establish a marital union. “Barbarosa” /Barbarossa/ is a pra
iseworthy historical miniature with a couple of interesting moments, again in
realistic stylization. Regarding the unseemly use of the Latin alphabet in this
context, we recommend reading „Legacies of Stefan Nemanja” by Mile Medić.

Dimensions in which we live: documentaries, educational and
schoolwork films
One of the most prolif ic genre-thematic categories are films in which chil
dren master the school program, skills or knowledge necessary for life.
In independent production and family environment, diligent and percep
tive Nađa Mitrović gives more than instructive films this year as well. Two
films are dedicated to the essential value of Serbian and Slavic culture: Free
dom (“sloboda/svo-boda” = “svoj biti”, being one’s own, not someone else’s).
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First one is accordingly titled “Budi svoj” /Be yourself/, while the other, „Jedva
čekam sutra” /Can’t Wait for Tomorrow/, further emphasizes the great truth of
our existence: listen to your heart, follow your dreams, be what you really are.
This is a lesson we must emphasize, both to the children and to us, their men
tors. Co-authored with Sara Čuk ić, Nađa also created „Birds of My Area”,
which, with its thorough factography, shows the potential of educational chil
dren’s films in the school system. The mentor is Dragana Mitrović.
The willful and witty team of „Radrenis” production gave its typical con
tribution to the topic of personal freedom in the miniature „Odelo ne čini čo
veka” /Clothes Don’t Make a Man/. The mentor is Miloš Racić.
Prestigious in the cinematography of children and youth, the LAF from
Lozovik offered this time a range of morally and socially engaged films. „Igra
koja boli” /A Hurting Game/ problematizes gender images, but it also shows a
contemporary phenomenon: the aggression of girls, which is an important but
often neglected topic. „U svetu drugarstva” /In the World of Friendship/ is a
story about the admission of a little Asian kid among Serbian and Roma chil
dren, about prejudices and solutions within humane relations. “Kad drugar
stvo pobedi” /When Friendship Wins/ shows the destructive power of the
words we say, given here with an example of seemingly harmless gossip among
friends. Elevated at the level of the wider community, the same topic of human
malice is shown in “Zajedno” /Together/, a film about the school class majority
that mentally torments the minority. “Kad san postane java” /When a Dream
Comes True/ shows a girl whose mental needs to draw doodles led at the time
to the fateful path of a professional artist, which is an additional proof of com
mon sense, that what seems like a flaw, hides in fact deep mental capabilities.
The mentor is Dragana Živković Skok ić.
The film school “Posavci” from Obrenovac has recently established itself
as one of the best educational film productions for children in Serbia. Superbly
produced ecological anecdote “Pet za net” /Pet for Net/ as well as the story of a
boy’s rejection of harmful energy soda drink “Ma jok” /Nah/, not only easily
make their points in an entertaining and estheticizing way, but also show that
Serbian primary schools can provide world standard in children moviemak ing
if there is a synergy between students and teachers. In this case, the mentor is
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the passionate and skillful filmmaker Predrag Bogosavljević.
In this year’s youth selection, there is a somewhat scarcer harvest of educa
tional works, only three films, which is undoubtedly the result of several
months of delay due to the Corona virus pandemic. From Sremski Karlovci,
from the Studio Dom of the Popov family, we receive a beautifully made and
touching “Dvorska bašta” /Court Garden/, a film that could inspire authors in
other cities to find the same precious ambiences in their own surroundings,
places they pass by unconsciously every day. The mentor is Zlata Popov.
Two films by Petar Bačkonja are coming from Pančevo, from the Indepen
dent Family Workshop of Bačkonja. “Filmograf ija Prvog svetskog rata” /Fil
mography of the First World War/ shows the impact of the Great War onto
„the most important art”, a film essay about film itself, that deserves wider
development. A grounded documentary, an interesting film „The History of
Pančevo” would require, in our humble opinion, a small re-editing: to replace
intertitles, that slow down rhythm and tempo, with “dynamic typography”,
letters within the film image.
Documentary-educational category again showed substantial social im
portance of our festival and, above all, the need for an urgent formalization of
filmmak ing in the school system of Serbia.

Dimensions in us: science fiction and fantasy, melodrama, poe
try, philosophy
There are signif icantly less science fiction and fantasy movies this year,
which has been a trademark of the festival for years. The cause may be a pan
demic situation (discreetly prophesied in the films of children and youth a
long time ago), or may be that children and youth already anticipated the dra
matic tomorrow so much, that now — when tomorrow came — they can devo
te themselves to their inner worlds, melodramas and lyricism. Alvin Toff ler’s
„future shock” has already been absorbed by the youngsters and is existenti
ally included in their notions.
The best proof of this is the excellently performed film “Kamera oko” /Ca
mera Eye/, which comes from the Regional Center for Talents „Mihajlo Pupin”,
Pančevo. Here we see that cameras following a girl is no longer science fiction

43

and that now we have a generation that knows that they were born and will
live without any privacy, under the sleepless eyes and ears of their mobile pho
nes and other cameras. The mentor is Ivan Rak idžić.
The always interesting production of the Bačkonja family brings us Lazar’s
comical „13 stepenika” /13 Steps/ as well as a fantasy almost horrorical, sharply
performed “Gde je meda” /Where Is the Teddybear?/, one of the favorites of the
jury. The comedy „Armonikaš” /The Accordionist/ by Radrenis production
also won our affection, because it kept everything that already adorns this pro
duction, and it will be remembered for the line „Are you proposing to my wi
fe?”
A film that will be in historically remembered as one of the best the festival
ever had, is an elegant and in every detail brilliantly executed film about the
life of today’s children “Izlazak” /Going Out/ produced by Film school „Posav
ci”. Here we come again to the importance of passionate mentoring: Predrag
Vukosavljević passed a lot of his film knowledge onto his students and for a
reason he was awarded as the best Film Mentor in Serbia in 2020.
In the youth category, the quality is obvious, with occasional soaring into
creative and technically mature professional production. Very good lyrical
fantasy in an urban setting is „A varázslatos fa” /The Enchanted Tree/ which
is a production of Hungarian-language “Bolyai” Grammar school for talented
pupils, from city of Senta. It has a special value for yours truly, because the mo
tif of the tree as a dimensional portal we ourselves processed also in a short
film “Uske staze” /Narrow Paths/ directed by Oleg Jeknić (1995). The mentors
are Mirko Pot and Gábor Megyeri. From Senta also arrives an introspective
miniature „A folt” /Stain/, another proof that film of the Hungarian youth in
Serbia, thanks to dedicated mentors, has its own traditional foundations in the
artistic expression and production. The mentor is Miklós Farkas.
The new center of Šumadija region in Serbia is FRK A — Filmska radionica
Kragujevac /FRK A — Film Workshop from Kragujevac/, focused mainly on
urban melodrama and contemporary comedy. “Leti Fik i, leti” /Fly Fik i, Fly/ is
an event convincingly told from the perspective of a parrot. “Komplet kafa” /
Coffee Set/ through the story of a young girl artist shows a frequent situation
of despair when one needs to be realized as a person (although narratively spe
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ak ing, the script had more potential, especially in the final chapter). “Malo
kasnimo” /We’re a Bit Late/ is a film about a film, where the protagonists are
late for their own awards. “Šuma promene” /The Forest of Change/ is an un
pretentious but completely archaic, Jungian story about the rite of passage:
after a mystical experience of the forest, a young man will no longer be a foot
ball player, but something else, that will shock his father. If they pay attention
to the development of the script, as somewhat more northern centers, the cre
ators of FRK A could be an important factor in youth film in Serbia. The men
tor is Nenad Nešović.
One of the favorites of the audience at the festival is Belgrade’s „Baraka”
production, which is now participating with only one film. But the one is ne
vertheless a production and genre quality jewel of the festival. “Poslednji me
tak” /The Last Bullet/ is an alternative history in the partisan genre, but with
ambiguous meanings, at least for those who know the real history. Here the
Nazis are dying in Yugoslav People’s Army uniforms and the last bullet shot by
communists kills their own. Within the possibility of multiple readings, a cri
tic wondered whether in this or in an alternate reality the decisions of the Fo
urth (Dresden) Congress of the Communist Party of Yugoslavia (1928) have
occurred, relationship of CPY toward the Velebit uprising (1932), an agree
ment between Moša Pijade and Viktor Gutić (1933), Ribbentrop–Molotov pact
(1939), The March negotiations (1943), various suspicious deaths from Spain
Civil War onwards, etc. The jury agreed that this film deserves a deeper cultu
ral, sociological, ideological and anthropological analysis, as well as that it is
full of meanings in which youth notions intersect with their mentors’. Regar
dless of the complexity of these issues, to which is diff icult to answer in unam
biguous way, the fact is that the mentors, Nevena and Vuk Saletović, gave the
craft and proper energy to forthcoming professional generation.
Another of the strongest hotbeds of young cinema in Serbia is the Regional
Center for Talents „Mihajlo Pupin” in Pančevo, which has offered two films,
both thoroughly carried out by the highest standards of this production: “Prin
ceze u akciji” /Princesses in Action/ is a mild teenage comedy in the shrewd
treatment of Disney motifs, as well as the tragic melodrama “Legenda o devo
jačkom bunaru” /Legend of the Girl’s Well/. The mentor for both films is Ivan
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Rak idžić, as well as for two independent films which, in the opinion of the
jury, are of anthological values, not only for this edition of the festival. “Prijat
no” /Bon Appetit/ is a mature performance of independent production, a fa
mily melodrama with the theme of generationally raised pathology. “Čovek
koji je krenuo na Mesec” /The Man Who Set off to the Moon/ combines the
motif of space flight in totalitarian times in the USSR with the issue of genera
tional ties in a rarely subtle and convincing way, a film which can be recogni
zed internationally.
The final member of the currently most important trefoil of young live ac
tion cinema in Serbia is the Center for Visual Communications „Kvadrat”, Bel
grade. The melodrama about the world of classical music “Iza scene” /Behind
the Scene/ combines the aspirations of a young pianist with family trauma. A
man crucif ied between two women examines his (im)possibilities in another
melodrama “Prepušten talasima” /Indulged in Waves/. “Sama” /Alone/, a bril
liantly executed psychological drama from the world of professional ballet,
which is one of the highlights of this year’s festival, is on the same track in
terms of genre as previous two films. Even in an environment of strong festival
competition, this film is exceptional by its great balance and persuasiveness
that extends from theme and idea, through narration, acting, camera, direc
ting, sound and editing — to the final overall impression that surpasses the
already valuable individual elements. In this case we also see that the young
generation sometimes provides films creatively more compact than the pro
duction we see on the national TV stations.

Lessons from this year’s Festival: A discarded stone has become
a cornerstone
The great jubilee of half a century of Festival of Films Made by the Chil
dren and the Youth of Serbia will happen with extended staff.
Traditionally, the jury is comprised of different generations chosen by the
ir various areas of expertise as a means to respond to many sensitive tasks,
which are more complex in the case of children’s and youth creativity than in
the work of professional artists, because, according to professor Snežana Trste
njak, we do not evaluate a film itself, but we also consider the delicate pedago
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gical and social issues.
Additionally, the festival team shows organizational refreshment, prima
rily in the name Nada Savić, a prominent representative of the new Serbian
production. The new internet site of the Festival, as well as its presence on so
cial networks and in other media are merits of the team which Miss Savić co
ordinates.
Traditional partners of the Festival are with us again: Ministry of Culture
and Information of the Republic of Serbia, Film Center of Serbia, Yugoslav
Film Archive, and others. New partners are participating in the noble vision of
our festival, and the most important is Peace and Crises Management Founda
tion and the Civis Association, founded by Mr. Boris Vukobrat, which proves
that the mission and activities of the Festival and the Center of Serbian Ama
teur Film are recognized as local and national model of potentially internatio
nal importance.
***
At least some of the children and young people of this year’s festival are the
future of Serbian and world cinema. But many boys and girls whose names ap
pear on the credits of these films may contribute to our lives in other aspects.
The most valuable and most beautiful things that humanity managed to pro
tect so far will depend, even if only in the smallest part, on these youngsters in
decades to come.
The future is, as always, uncertain, and the therapeutic nature of art rema
ins in vigor, pointing out that the streng thening of group creativity is one of
the remedies for the state of this civilization in decline, which finds normal to
be under constant stress. Group creativity, just like in film production, also
represents the seed of the future.
Let us therefore have conf idence in this witty generation, in the great times
to come.
Zoran Stefanović
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ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА — THE JURY MEMBERS
ЗОРАН СТЕФАНОВИЋ (Лозница 1969). Писац,
прод уцент, култ урни активиста, истраживач. Дипло
мирао драмат ургију и сценарио на Факултет у драм
ских уметности у Београд у, где је и докторанд теорије
драмских уметности, култ уре и медија. Основао је пр
во организовано језгро производње фантастичких
филмова у српској кинематографији 1990, а његов
драмски текст „Словенски Орфеј“ је 1992. започео постјугословенску фа
зу српског и македонског позоришта и драме. Други део опуса је доку
ментарне природе у вид у филмова и монографија. Са установама Европе
и САД стручно сарађује тридесетак година, посебно у сектору уметно
сти, култ уре и инд устрије забаве. Оснивач је неколико међународних
култ урних мрежа и пројеката у области издаваштва, дигитализације,
лексикографије и поп уларне култ уре. Дела су му превођена на македон
ски, рум унски, словеначки, енглески, франц уски, руски и украјински.
Добио је четрдесетак признања за уметнички и култ урни рад.Живи у Бе
оград у.
ZOR AN STEFANOVIĆ (Born in Loznica in 1969) Writer, producer, cul
tural activist, researcher. He graduated in dramaturgy and screenwriting at
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, where he is also a doctoral student in
the theory of dramatic arts, culture and media.
He founded the first organized network of production of fantasy films in
Serbian cinematography in 1990, and his play „Slavic Orpheus” began the
post-Yugoslav phase of Serbian and Macedonian theater and drama in 1992.
The second part of his opus is of a documentary nature in the form of films
and monographs. Heprofessionally cooperated with important institutions in
Europe and the USA for about thirty years, especially in the sector of art, cul
ture and entertainment industry.
He is the founder of several international cultural networks and projects in
the field of publishing, digitalization, lexicography and pop culture. His works
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have been translated into Macedonian, Romanian, Slovenian, English, French,
Russian and Ukrainian.
He has received about forty awards for artistic, cultural, research and so
cial work. Currently lives in Belgrade.
ГРАДИМИР СТОЈКОВИЋ (Мраморак, 1947.) Књи
жевник, аутор 15 књига песама, 28 романа, шест збир
ки прича, четири књиге избора прича и песама, и зајед
ничке књиге с Драгомиром Ћулафићем. Добитник је
преко 30 књижевних награда. Најчитанији прозни пи
сац за дец у и младе у последњих 20 година на просто
рима негдашње Југославије, СЦГ и сада Србије. Све
књиге су доживеле више издања.
Као филмски педагог радио је још од 1975. године, посебно са најмла
ђим талентима, узраста од осам година па навише. Оснивач и водитељ
Атељеа младих талената основношколског узраста. Деца филмски ства
раоци освојила су преко 100 награда (реп убличких, савезних и међуна
родних), од којих је највредније „Targa d’Oro”, највеће међународно при
знање дечјем филм у на фестивал у Аудиовизуелно у школи (Мондавио,
Италија, 1986. године).
Један од оснивача Медијафокуса, Београд. Коау тор приручника Pars
pro toto, медијска писменост за наставнике основних школа (Медијафо
кус, 2001) и Читати медије, мултимедијалног пројекта за медијско опи
смењавање (Медијафокус, 2004). Живео је у Вршцу, Панчеву и Београд у,
а сада живи у Брестовику.
GRADIMIR STOJKOVIĆ (Born in Mramorak in 1969) Writer, author of
15 books of poems, 28 novels, 6 collections of stories, 4 books of selected stori
es and poems, andone joint book with Dragomir Ćulaf ić. He has won over 30
literary awards. The most widely read prose writer for children and youth in
the last 20 years in the former Yugoslavia, Serbia and Montenegro and now
Serbia. All books have had multiple editions.
He worked as a film pedagogue since 1975, especially with the youngest
talents, aged 8 and up. Founder and leader of the Atelier of Young Talents of
primary school age. Children filmmakers have won over 100 awards (national,
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federal and international), the most valuable of which is „Targa d’Oro”, the
highest international recognition for children’s film at the Audiovisual at
School festival (Mondavio, Italy, 1986).
One of the founders of MEDIAFOCUS, Belgrade. Co-author of the ma
nual Pars pro toto, dedicated to media literacy for primary school teachers
(Mediafocus - Belgrade, 2001) and Read Media, a multimedia project for me
dia literacy (Mediafocus - Belgrade, 2004).
He lived in Vršac, Pančevo and Belgrade, and now he lives in Brestovik.
Др СНЕЖАНА ТРСТЕЊАК (Београд 1963) је ре
дитељ анимираних филмова, сценариста, прод уцент,
педагог, доктор уметности дигиталних медија. Доктор
ска теза: мултимедијално интерактивни пројекат
„Уметност на интернет у“, магистарска теза „Унапређе
ње наставе и наставног процеса уз дигитализацију на
ставног садржаја“. Учесник на дугометражним аними
раним пројектима: “Hatcshipuh” у копрод укцији Немачке и Србије, ”Lit
tle Flying Bears” Канаде и Србије, “Tom-Tom and Nana” и “Anatol” Дуран
студија Француска и Србије. Сценариста, редитељ и аниматор на девет
награђиваних анимираних филмова. Редитељ и аниматор великог броја
ТВ рек лама. Оснивач и покретач наставе из области мултимедије и умет
ности у оквиру Више електротехничке школе у Београд у, из предмета на
основним и специјалистичким студијама за предмете: мултимедијално
рач унарство, дигитална телевизија, основи анимације, компјутерска
анимација и мултимедијална постпрод укција. Покретач онлајн учења
Компјутерске анимације у оквиру високих студија (студијски програм
Аудио и видео прод укција). Аутор кампање „Учење на даљину“.
SNEŽANA TRSTENJAK, PhD (Born in Belgrade in 1963),is a director of
animated films, screenwriter, producer, pedagogue, doctor of arts of digital
media. Her doctoral thesis was: Multimedia Interactive Project „Art on the
Internet”, and her master’s thesis: Improvement of Teaching and LearningPro
cess with the Digitization of Teaching Material.
Participant in feature animated projects: „Hatcshipuh” realized by Ger
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many and Serbia, „Little Flying Bears”, Canada and Serbia; „Tom-Tom and
Nana” and „Anatol” by Duran studio, France and Serbia.Screenwriter, direc
tor and animator on nine award-winning animated films. Director and ani
mator of a large number of TV commercials.Founder and initiator of teaching
in the field of multimedia and art within the School of Electrical and Compu
ter Engineering of Applied Studies, on bachelor and specialist studies in the
subjects: multimedia computing, digital television, basics of animation, com
puter animation and multimedia postproduction. Initiator of online learning
of Computer animation for faculty studies (study program Audio and video
production). Author of the „Distance Learning” campaign.
Др МАРКО СТОЈАНОВИЋ (Београд 1962.) етно
лог–антрополог, музејски саветник у Етнографском
музеју у Београд у, уредник Гласника Етнографског му
зеја. Члан организационог тима Међународног фести
вала етнолошког филма (1997– 2018), и то почев од са
радника на каталог у до уредника, од селектора и члана
жирија до извршног директора. Коау тор номинацио
ног филма „Породична слава у Србији“ за први самостални упис Србије
на Унескову репрезентативну листу нематеријалног култ урног наслеђа
човечанства и стручни сарадник за нека од филмских остварења са етно
лошко–антрополошком темом или приступом. Аутор бројних нау чних и
стручних чланака, коу редник зборника Музеји у Србији – започето пу
товање. У музејском рад у бави се музеологијом, нематеријалним култ ур
ним наслеђем, култ уром привређивања, народним знањима и веровањи
ма, те приступом особама са инвалидитетом, а у етнолошко–антрополо
шком контексту истраживачким пољима филма, етнот уризма, музике и
фолк лора.
MARKO STOJANOVIĆ, PhD (Born in Belgrade in 1962) Ethnologist anthropologist, museum advisor at the Ethnographic Museum in Belgrade,
editor of the Gazette of the Ethnographic Museum. Member of the organizing
team of the International Festival of Ethnological Film (1997-2018), starting
from an associate on the catalog and gradually reaching the position of its edi
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tor, from the selector and member of the jury to the executive director. Co-aut
hor of the nomination film Family Glory in Serbia for the first independent
entry of Serbia on the UNESCO representative list of intangible cultural heri
tage of mank ind and expert associate for some of the films with ethnological
- anthropological theme or approach. Author of numerous scientif ic and pro
fessional articles, co-editor of the collection „Museums in Serbia - the journey
has begun”. In his museum work, he deals with museology, intangible cultural
heritage, business culture, folk knowledge and beliefs and access to people
with disabilities, and in the ethnological - anthropological context, the rese
arch fields of film, ethnotourism, music and folk lore.
СТРАХИЊА САВИЋ (Београд, 1991) је филмски и
телевизијски редитељ. Средњу школ у започео је у Рим у
(Ауг усто Риги) а завршио у Београд у (Трећа београдска
гимназија) као ђак генерације. Филмом је почео да се
бави током основне школе. Дипломирао је филмску и
телевизијску режију 2014. на Факултет у драмских
уметности у Београд у, као студент генерације, где је по
хађао и мастер студије из исте области. Уписао је 2016. године докторске
студије из теорије драмских уметности, а зах ваљујући стипендији Ми
нистарства просвете, нау ке и технолошког развоја постао је истраживач
и демонстратор на предметима теорија и историја филма. Тренутно ради
на докторској дисертацији „Наративни универзум Живка Николића:
карневал–смех–монолог“, те каријеру развија двосмерно, у теоријском и
практичном смислу. Награђивани краткометражни филмови су „Танго у
три лика и три простора“ (2012), „Рујка“ (2013), „Девет дана“ (2015) и „Јед
на ноћ“ (2016). Режирао је музичке и рек ламне спотове, концерте и теле
визијске серије. Радио је и као филмски критичар. Нау чни радови обја
вљени су у бројним домаћим часописима и зборницима. Тренутно при
према дугометражни играни филм Трептај (2021).
STRAHINJA SAVIĆ (Belgrade, 1991) started high school in Rome (Augu
sto Righi) and finished in Belgrade (Third Belgrade Grammar School) as a
best student in class. He started mak ing films during elementary school. He
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graduated in film and television directing (2014) at the FDA as a student of the
generation, where he also earned a master’s degree in the same field. In 2016,
he enrolled in doctoral studies in the theory of dramatic arts, and thanks to a
scholarship from the Ministry of Education, Science and Technological Deve
lopment, he became a researcher and demonstrator on subjects FilmTheory
and History of Film. He is currently work ing on his doctoral dissertation „Živ
koNikolić’s Narrative Universe: Carnival-Laughter-Monologue”, and is deve
loping his career in two directions, in theoretical and practical terms. His most
awarded short films are Tango in Three Characters and Three Spaces (2012),
Rujka (2013), Nine Days (2015) and One Night (2016). He has directed music
videos and commercials, concerts and television series. He also worked as a
film critic. His scientif ic papers have been published in numerous domestic
journals and anthologies. He is currently preparing a feature film, Blink (2021).

Кадар из филма: Сама
Film frame: Alone
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49. РЕВИЈУ ФИЛМСКОГ СТВАРАЛАШТВА ПОМОГЛИ СУ:
МИНИСТAРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
Генерални покровитељи:
ФОНДАЦИЈА ЗА МИР И РЕШАВАЊЕ КРИЗА
CIVIS АСОЦИЈАЦИЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Медијски пријатељ:
КУЛТУРНА МРЕЖА „ПРОЈЕКАТ РАСТКО“

Издавач: Центар аматерског филма Србије, Београд
Tрг Републике 3, телефони: 063/1016-542 и 011/2633-599
За издавача - уредник: Владимир Анђелковић
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Задња страна корица, фотоси из филмова:
Из Врања, с љубављу, Где је меда?, Игра која боли, Детлић, Ма јок, Кад
сан постане јава, Излазак, Сама, Пријатно, Човек који је кренуо на месец,
Мало каснимо, Долина диносауруса, Иза сцене, Препуштен таласима, Зачарано дрво
Back cover, photos from movies:
From Vranje with Love, Where is the Teddy Bear?, A Hurting Game,
Woodpecker, Nah, When a Dream Comes True, Going Out, Alone, Bon
Appetit, The Man Who Set Off to the Moon, We’re a Bit Late, The Valley of the
Dinosaurs, Behind the Scene, Indulged in Waves, The Enchanted Tree
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