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• Драгана Вера Савић, копродуцент
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Кадар из филма „Ма јок“ 
Film frame „Nah“
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FE STI VAL TE AM

• Vla di mir An đel ko vić, di rec tor
• Na da Sa vić, pro du cer
• Dra ga na Ve ra Sa vić, co-pro du cer
• De jan Masl, film pre pa ra tion
• Ne nad Po po vić, tec hni cal col la bo ra tor
• Je le na Čo lo vić, pu blic re la ti ons
• Ma ri ja Mak sić, so cial net works

JURY

• Zo ran Ste fa no vić, scre en wri ter and pro du cer, pre si dent of the 
jury
• Gra di mir Stoj ko vić, wri ter and film pe da go gue
• Sne ža na Tr ste njak, PhD, di rec tor of ani ma ted films
• Mar ko Sto ja no vić, PhD, et hno lo gist-an thro po lo gist, mu se um 
advi sor of the Et hno grap hic Mu se um
• Stra hi nja Sa vić, film di rec tor

 

Кадар из филма 
„Чо век ко ји је кре нуо 
на ме сец” 

Film frame 
„The Man Who Set off 
to the Moon“
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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. Ја ја, Да ни ло Ћур чи ја, мен тор: 
Не ла Ћур чи ја

2. Ду га без бо ја, гру па ау то ра, 
мен тор: Сла во љуб Си мо но вић 

3. Co o king Ta ra na, гру па ау то ра, 
гру па мен то ра

4. Из Вра ња, с љу ба вљу, гру па 
ау то ра, мен тор: Не ла Ћур чи ја

5. Шаф у до ба ко ро не, гру па ау-
то ра, мен тор: Се та Ве лич ко-
вић Цвет ко вић 

2. Ра дре нис филм, Ужи це

6. Ар мо ни каш, Ан дри ја Ђу ни-
си је вић и Ма те ја Гу кић, мен-
тор: Ми лош Ра цић

7. Оде ло не чи ни чо ве ка, гру па 
ау то ра, мен тор: Ми лош Ра цић

3. Са мо стал ни ау тор, Бе о
град

8. От ка че на со ва, Ма ри ја Цмиљ-
но вић, мен тор: Је ле на Цмиљ-
но вић

4. ОШ „По сав ски пар ти за
ни“, „По сав ци“ шко ла фил
ма, Обре но вац

9. Пет за Нет,  Ања Ашко вић, 
мен тор: Пре драг Бо го сав ље-

вић
10. Ма јок, Са ша Дра шко вић, мен-

тор: Пре драг Бо го сав ње вић
11. Из ла зак, Јо ван Бо жић, мен-

тор: Пре драг Бо го сав ње вић

5. Са мо стал на по ро дич на 
ра ди о ни ца БАЧ КО ЊА, Пан
че во

12. Где је ме да? Ла зар Бач ко ња,  
мен тор: Пре драг Бач ко ња

13. Сел фи са Де да Мра зом, Ла-
зар Бач ко ња, мен тор: Пре драг 
Бач ко ња

14. 13 Сте пе ни ка, Ла зар Бач ко ња,  
мен тор: Пре драг Бач ко ња

6. Са мо стал ни ау тор, Бе о
град

15. Пти це мо га кра ја, На ђа Ми-
тро вић, мен тор: Дра га на Ми-
тро вић

16. Бу ди свој, На ђа Ми тро вић, 
мен тор: Дра га на Ми тро вић

17. Је два че кам су тра, На ђа Ми-
тро вић, мен тор: Дра га на Ми-
тро вић

7. ЛАФ, Ло зо вик

18. Швр ћа зна где сам ја, гру па 
ау то ра, мен тор: Ви то Пе тро-
вић
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List of submitted films made by youngsters 
under 15

1. School of Ani ma ted Film, 
Vra nje

1. Eggs, Da ni lo Ćur či ja, men tor: 
Ne la Ćur či ja,

2. The Ra in bow wit ho ut Co lo urs, 
Da ni lo Ćur či ja, men tor: Ne la 
Ćur či ja

3. Co o king Ta ra na, gro up of aut-
hors, gro up of men tors

4. From Vra nje with Lo ve, gro up 
of aut hors, men tor: Ne la Ćur či ja

5. SAF in the Ti me of the Co ro na, 
gro up of aut hors, men tor: Se ta 
Ve lič ko vić Cvet ko vić

2. Ra dre nis Film, Uži ce

6. The Ac cor di o nist, An dri ja Đu-
ni si je vić and Ma te ja Gu kić, men-
tor: Mi loš Ra cić

7. Clot hes Don’t Ma ke a Man, gro-
up of aut hors, men tor: Mi loš Ra-
cić

3. In de pen dent aut hor, Bel
gra de

8. The Silly Owl, Ma ri ja Cmilj no-
vić, men tor: Je le na Cmilj no vić

4. Ele men tary school „Po
sav ski par ti za ni”, „Po sav ci” 
school of film, Obre no vac 

9. Pet for Net, Anja Aš ko vić, men-

tor: Pre drag Bo go sav nje vić
10. Nah, Sa ša Draš ko vić, men tor: 

Pre drag Bo go sav nje vić
11. Go ing Out, Jo van Bo žić, men tor: 

Pre drag Bo go sav nje vić

5. In de pen dent fa mily wor
kshop BAČ KO NJA, Pan če vo

12. Whe re’s the Teddy Be ar? La zar 
Bač ko nja, men tor: Pre drag Bač-
ko nja

13. Sel fie with San ta Cla us, La zar 
Bač ko nja, men tor: Pre drag Bač-
ko nja

14. 13 Steps, La zar Bač ko nja, men-
tor: Pre drag Bač ko nja

6. In de pen dent aut hor, Bel
gra de

15. Birds of my Area, Na đa Mi tro-
vić, men tor: Dra ga na Mi tro vić

16. Be Your self, Na đa Mi tro vić, 
men tor: Dra ga na Mi tro vić

17. Can’t Wa it for To mor row, Na đa 
Mi tro vić, men tor: Dra ga na Mi-
tro vić

7. LAF, Lo zo vik

18. Švr ća Knows Whe re I Am, gro-
up of aut hors, men tor: Vi to Pe-
tro vić

19. To get her, gro up of aut hors, 
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19. За јед но, гру па ау то ра, мен тор: 
Дра га на Жив ко вић Ско кић

20. У све ту дру гар ства, гру па ау-
то ра, мен тор: Дра га на Жив ко-
вић Ско кић

21. Игра ко ја бо ли, гру па ау то ра, 
мен тор: Дра га на Жив ко вић 
Ско кић

22. Кад дру гар ство по бе ди, гру па 
ау то ра, мен тор: Дра га на Жив-
ко вић Ско кић

23. Кад сан по ста не ја ва, гру па 
ау то ра, мен тор: Дра га на Жив-
ко вић

8. Кул тур ни цен тар, Гор њи 
Ми ла но вац

24. Ве се ла раз глед ни ца из Гор-
њег Ми ла нов ца,  гру па ау то-
ра, мен тор: Ма ри ја Ву лић

9. Сту дио цр та ног фил ма 
98, Ниш

25. Ниш  филм, гру па ау то ра, мен-
тор: Леа Ви да ко вић

26. Де тлић,  гру па ау то ра, мен то-
ри: Зо ран Сте фа но вић и Сло-
бо дан Ми ло ше вић

27. Ska te, гру па ау то ра, мен тор: 
Алек сан ра Ми трић Шти фа нић

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

28. Ка ме ра око, Но ра Аб ци, Ла на 
Сто ја ди нов, мен тор: Иван Ра-
ки џић

11. Сту дио ДОМ, Срем ски 
Кар лов ци

29. Кар ло вач ке ча ро ли је, гру па 
ау то ра, мен тор: Зла та По пов

12. Сту дио ДОМ Срем ски 
Кар лов ци и Деч ји кул тур ни 
цен тар Но вог Са да

30. Но ви Сад деч ја пре сто ни ца 
кул ту ре 2, Ја ков По пов, мен-
тор: Зла та По пов

13. Ани ма тор Фест, Ја го ди
на

31. Не што глу по и бр зо, гру па ау-
то ра, мен тор: Ма ри ја Ву лић

Кадар из 
филма:
„Армоникаш”

Film frame
„The Accordionist”
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Кадар из 
филма:
„Где је меда?” 

Film frame
„Whe re’s the Teddy 
Be ar?”

men tor: Dra ga na Živ ko vić Sko kić
20. In the World of Fri en dship, gro-

up of aut hors, men tor: Dra ga na 
Živ ko vić Sko kić

21. A Hur ting Ga me, gro up of aut-
hors, men tor: Dra ga na Živ ko vić 
Sko kić

22. When Fri en dship Wins, gro up 
of aut hors, men tor: Dra ga na Živ-
ko vić Sko kić

23. When a Dre am Co mes True, 
gro up of aut hors, men tor: Dra ga-
na Živ ko vić Sko kić

8. Cul tu ral cen ter, Gor nji Mi
la no vac

24. Che er ful Post card from Gor
nji Mi la no vac, gro up of aut hors, 
men tor: Ma ri ja Vu lić

9. Stu dio of Ani ma ted Film 
98, Niš

25. Niš film, gro up of aut hors, men-
tor:  Lea Vi da ko vić

26. Wo od pec ker, gro up of aut hors, 
men tors:  Zo ran Ste fa no vić and 
Slo bo dan Mi lo še vić

27. Ska te, gro up of aut hors, men tor:  

Alek san ra Mi trić Šti fa nić

10. Re gi o nal Cen ter for Ta
lents „Mi haj lo Pu pin”, Pan
če vo

28. Ca me ra Eye, No ra Ab ci, La na 
Sto ja di nov, men tor: Ivan Ra ki-
džić

11. DOM Stu dio, Srem ski Kar
lov ci

29. The En chant ments of Kar lo vac, 
gro up of aut hors, men tor: Zla ta 
Po pov

12. DOM Stu dio, Srem ski Kar
lov ci and Chil dren’s Cul tu ral 
Cen ter of No vi Sad

30. No vi Sad  Chil dren’s Ca pi tal of 
Cul tu re 2, Ja kov Po pov, men tor: 
Zla ta Po pov

13. Ani ma tor Fest, Ja go di na

31. So met hing Stu pid and Fast, gro-
up of aut hors, men tor: Ma ri ja 
Vu lić
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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, Вра ње

1. Два да на, гру па ау то ра, мен-
тор: Сне жа на Трај ко вић

2. Кли мат ске про ме не, гру па ау-
то ра, мен тор: Не ла Ћур чи ја

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

3. За ча ра но др во,  Пе тер Ца ко и 
Кри штоф Жол дош, мен то ри: 
Мир ко Пот и Га бор Ме ђе ри

4. Мр ља, Ани та Ер чи, мен тор: 
Ми клош Фар каш

3. Кул тур ни цен тар Ба ра ка, 
Бе о град

5. По след њи ме так, Па вле Цр но-
бр ња, гру па мен то ра

4. Са мо стал на по ро дич на 
ра ди о ни ца БАЧ КО ЊА, Пан
че во

6. Фил мо гра фи ја Пр вог свет
ског ра та, Пе тар Бач ко ња, мен-
тор: Пре драг Бач ко ња

7. Исто ри ја Пан че ва, Пе тар Бач-
ко ња, мен тор: Пре драг Бач ко-
ња

8. Раз ли ке, Пе тар Бач ко ња, мен-
тор: Пре драг Бач ко ња

9. До ли на ди но са у ру са,  Пе тар 
Бач ко ња, мен тор: Пре драг Бач-
ко ња

10. Пра и сто риј ски бе тон, Пе тар 
Бач ко ња, мен тор: Пре драг Бач-
ко ња

5. ФР КА – Филм ска ра ди о
ни ца Кра гу је вац

11. Шу ма про ме не,  Ми на Ни ко-
лић, мен тор: Не над Не шо вић

12. Ма ло ка сни мо, Јо ва на Ми ло-
ва но вић, мен тор: Не над Не шо-
вић

13. Ле ти, Фи ки ле ти, Јо ва на Ми-
ло ва но вић, мен тор: Не над Не-
шо вић

14. Ком плет ка фа, Ма ша Мо гић, 
мен тор: Не над Не шо вић

6. Сту дио цр та ног фил ма 
98, Ниш

15. Би дер ма јер,  гру па ау то ра, 
мен то ри: Зо ран Сте фа но вић и 
Сло бо дан Ми ло ше вић

16. Бар ба ро са, мен то ри: Зо ран 
Сте фа но вић и Сло бо дан Ми-
ло ше вић
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List of submitted films made by youngsters aged 15 
to 19

1. School of Ani ma ted Film, 
Vra nje

1. Two Days, gro up of aut hors, 
men tor:  Sne ža na Traj ko vić

2. Cli ma te Chan ge, gro up of aut-
hors, men tor:  Ne la Ćur či ja

2. High School for Ta len ted 
Stu dents “Bo ljai”, Sen ta

3. The En chan ted Tree, Pe ter Ca-
ko and Kriš tof Žol doš, men tors: 
Mir ko Pot and Ga bor Me đe ri

4. Stain, Ani ta Er či, men tor: Mi kloš 
Far kaš

3. Ba ra ka Cul tu ral Cen ter, 
Bel gra de

5. The Last Bul let, Pa vle Cr no br-
nja, gro up of men tors

4. In de pen dent fa mily wor
kshop BAČ KO NJA, Pan če vo

6. Fil mo graphy of the First World 
War, Pe tar Bač ko nja, men tor: 
Pre drag Bač ko nja

7. The Hi story of Pan če vo, Pe tar 
Bač ko nja, men tor: Pre drag Bač-

ko nja
8. Dif fe ren ces, Pe tar Bač ko nja, 

men tor: Pre drag Bač ko nja
9. The Val ley of the Di no sa urs, 

Pe tar Bač ko nja, men tor: Pre drag 
Bač ko nja

10. Pre hi sto ric Con cre te, Pe tar Bač-
ko nja, men tor: Pre drag Bač ko nja

5. FR KA  Film Wor kshop Kra
gu je vac

11. The Fo rest of Chan ge, Mi na Ni-
ko lić, men tor: Ne nad Ne šo vić

12. We ’re a Bit La te, Jo va na Mi lo va-
no vić, men tor: Ne nad Ne šo vić

13. Fly, Fi ki Fly, Jo va na Mi lo va no-
vić, men tor: Ne nad Ne šo vić

14. Cof fee Set, Ma ša Mo gić, men tor: 
Ne nad Ne šo vić

6. Stu dio of Ani ma ted Film 
98, Niš

15. Bi e der me i er, gro up of aut hors, 
men tors: Zo ran Ste fa no vić and 
Slo bo dan Mi lo še vić

16. Bar ba ros sa, gro up of aut hors, 
men tors: Zo ran Ste fa no vić and 
Slo bo dan Mi lo še vić
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7. Цен тар за ви зу ел не ко му
ни ка ци је „Ква драт”, Бе о
град

17. Иза сце не, Ана Ћу лум, мен то-
ри: Све тла на и Зо ран По по вић

18. Пре пу штен та ла си ма,  Ми хај-
ло То до ро вић, мен то ри: Све-
тла на и Зо ран По по вић

19. Са ма, Иси до ра Ла зић, мен то-
ри: Све тла на и Зо ран По по вић

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

20. Прин це зе у ак ци ји, Бо ја на 
Џан тов ски и На та ли ја Сто јо-
ска, мен тор: Иван Ра ки џић

21. Ле ген да о Де во јач ком бу на
ру, На та ли ја Сто јо ска и Бо ја на 
Џан тов ски, мен тор: Иван Ра-
ки џић

9. Са мо стал ни ау тор, Пан
че во

22. Чо век ко ји је кре нуо на ме сец, 
Ду шан Цви је тић, мен тор: Иван 
Ра ки џић

10. Са мо стал ни ау тор, Пан
че во

23. При јат но, Ми ља на Миљ ко вић, 
мен тор: Иван Ра ки џић

11. Сту дио ДОМ, Срем ски 
Кар лов ци

24. Ми жи ви мо у Срем ским кар
лов ци ма,  Ја ков По пов, мен то-
ри: Зла та По пов и Та тја на Кр-
стић

25. Двор ска ба шта, Ја ков По пов, 
мен тор: Зла та По пов

Кадар из филма: Последњи метак 
Film frame: The Last Bullet
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Но ви Сад де чи ја пре сто ни ца кул ту ре 2, 2. Ар мо ни каш, 3. Пти це 
мо га кра ја, 4. Швр ћа зна где сам ја, 5. Ка ме ра 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. Сел фи 
са Де да Мра зом, 5. Је два че кам су тра.
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.



Кадар из филма: Ми жи ви мо у Срем ским кар лов ци ма
Film frame: We Li ve in Srem ski Kar lov cit

7. Cen ter for Vi sual Com mu
ni ca ti ons „Kva drat”, Bel gra
de

17. Be hind the Sce ne, Ana Ću lum, 
men tors: Sve tla na and Zo ran Po-
po vić

18. In dul ged in Wa ves, Mi haj lo To-
do ro vić, men tors: Sve tla na and 
Zo ran Po po vić

19. Alo ne, Isi do ra La zić, men tors: 
Sve tla na and Zo ran Po po vić

8. Re gi o nal Cen ter for Ta
lents „Mi haj lo Pu pin”, Pan
če vo

20. Prin ces ses in Ac tion, Bo ja na 
Džan tov ski and Na ta li ja Sto jo ska, 
men tor: Ivan Ra ki džić

21. Le gend of the Girl’s Well, Na ta li-
ja Sto jo ska and Bo ja na Džan tov-
ski, men tor: Ivan Ra ki džić

9. In de pen dent aut hor, Pan
če vo

22. The Man Who Set off to the 
Moon, Du šan Cvi je tić, men tor: 
Ivan Ra ki džić

10. In de pen dent aut hor, Pan
če vo 

23. Bon Ap pe tit, Mi lja na Milj ko vić, 
men tor: Ivan Ra ki džić

11. DOM Stu dio, Srem ski Kar
lov ci

24. We Li ve in Srem ski Kar lov ci, Ja-
kov Po pov, men tors: Zla ta Po pov 
and Ta tja na Kr stić

25. Co urt Gar den, Ja kov Po pov, 
men tor: Zla ta Po pov
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БО ЉЕ ДА СЕ ДЕ ЦА ИГРА ЈУ ФИЛ МОМ – НЕ ГО 
ФИЛМ ДЕ ЦОМ

Под овим ге слом 1961 го ди не у За гре бу ор га ни зо ва на је Пр ва ре ви ја 
фил мо ва пи о ни ра Ју го сла ви је. Ор га ни за тор је би ла ко ми си ја „Филм и де-
те“ ко ја је би ла део Са ве та за бри гу и ста ра ње о де ци и омла ди ни Ју го сла-
ви је.

Се кре тар те ко ми си је и осни вач Ре ви је био је Ми лен ко Ка ра но вић, 
ко ји је пре то га осно вао Ју го сло вен ску ки но те ку и био њен пр ви ди рек-
тор. Ди рект ни на след ник те ма ни фе ста ци је је ова на ша, да на шња – 49. 
Ре ви ја филмског ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би је, иза ко је сто ји 
Цен тар ама тер ског фил ма Ср би је, а при ре ђу је се кра јем ју на сва ке го ди-
не. На њој уче ству ју крат ки фил мо ви де це до 15 го ди на и мла дих од 15 до 
19 го ди на ста ро сти.

Глав на на гра да је бо ра вак и присуствo мла дих ау то ра на ре ви ји ко ја 
тра је че ти ри да на и по след њих 18 го ди на се одр жа ва у Бе о гра ду, увек у 
Му зе ју Ју го сло вен ске ки но те ке.

На жа лост, због пан де ми је, ове го ди не не ће би ти би о скоп ског при ка-
зи ва ња фил мо ва већ са мо на ин тер не ту. Не ће би ти ни глав не на гра де – 
због опа сно сти по здра вље мла ди ау то ри оста ће код сво јих ку ћа.

Раз ми шља ли смо да са да не ор га ни зу је мо Ре ви ју. Ипак, уз по моћ 
Фон да ци је за мир и ре ша ва ње кри за и асо ци ја ци је не вла ди них ор га ни за-
ци ја CI VIS и ове го ди не гле да ће мо фил мо ве мла дих филм ских та ле на та 
и та ко се при пре ма ти за ју би леј – 50. ре ви ју иду ће го ди не. Та да ће по ред 
ау то ра из на ше зе мље мо ћи да уче ству ју и мла ди ау то ри из на ше ди ја спо-
ре ши ром све та, а као го сти уче сто ва ће фил мо ви мла дих  из Ру си је и 
Швај цар ске.

Влад мир Ан ђел ко вић
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IT’S BET TER FOR CHIL DREN TO PLAY WITH 
FILMS THAN VI CE VER SA

Un der this slo gan, in 1961, the First Film Fe sti val of the Pi o ne ers of Yugo-
sla via was or ga ni zed in Za greb. The or ga ni zer was the „Film and Child” com-
mis sion, which was part of the Co un cil for the Ca re of Chil dren and the Youth 
of Yugo sla via.

The sec re tary of that com mis sion and the fo un der of the Fe sti val was Mi-
len ko Ka ra no vić, who pre vi o usly fo un ded the Yugo slav Film Ar chi ve and was 
its first di rec tor. The di rect suc ces sor of that ma ni fe sta tion is ours, to day’s - 
49th Fe sti val of Films Ma de by the Chil dren and the Youth of Ser bia, sup por-
ted by the Cen ter of Ser bian Ama te ur Film and it is or ga ni zed at the end of 
Ju ne every year. Chil dren up to 15 years of age andyoung sters aged 15 to 19 
par ti ci pa te in it with the ir short films.

The main pri ze is the stay and pre sen ce of young aut hors at the fe sti val, 
which lasts for fo ur days and has been held in Bel gra de for the last 18 years, 
al ways in the Mu se um of the Yugo slav Film Ar chi ve.

Un for tu na tely, due to the pan de mic, this year the films will be shown on 
the In ter net, and the re will be no ci ne ma scre e nings. The re will be no main 
pri zes eit her - due to he alth ha zards, young aut hors will stay at ho me.

We we re thin king of not or ga ni zing the Fe sti val this year. Ho we ver, with 
the help of the Pe a ce and Cri sis Ma na ge ment Fo un da tion and the As so ci a tion 
of the non-go vern men tal or ga ni za ti ons CI VIS, this year we will be able to 
watch films ma de by young film ta lents and thus we will pre pa re for the next 
year ju bi lee – the 50th edi tion of the fe sti val. Then, in ad di tion to aut hors from 
our co un try, young aut hors from our di a spo ra aro und the world will be able to 
par ti ci pa te, and the young pe o ple from Rus sia and Swit zer land will par ti ci pa te 
as gu ests pre sen ting the ir films.

Vladimir Anđelković
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ПО КРО ВИ ТЕ ЉИ 49. РЕ ВИ ЈЕ

Фон да ци ја за мир и ре ша ва ње кри за осно ва на је 1992. го ди не као од-

го вор на рас ту ће тен зи је у ре ги о ну ме ђу бив шим ју го сло вен ским ре пу-

бли ка ма. При мар ни циљ био је да се на пра ви но ва за јед ни ца бив ших ју-

го сло вен ских ре пу бли ка, као на чин да се рат окон ча на чи та вој те ри то-

ри ји а по том да се по вра ти по ве ре ње и са рад ња из ме ђу др жа ва кроз еко-

ном ску са рад њу. Иа ко је рат био не из бе жан, Фон да ци ја је на ста ви ла да 

сво јим ак тив но сти ма гра ди иде ју ми ра и ње му до при но си нај ви ше што 

мо же као ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва. Ова ор га ни за ци ја оку пља ум-

не љу де из раз ли чи тих обла сти дру штва, ба ви се из да ва штвом и под сти-

че и по др жа ва про јек те ко ји за сту па ју исте вред но сти. Фон да ци ја је 

осни вач удру же ња – асо ци ја ци је не вла ди них ор га ни за ци ја CI VIS.

Асо ци ја ци ја CI VIS осно ва на је 2007. го ди не од стра не пред став ни ка 

не вла ди них ор га ни за ци ја из Ср би је и ју го и сточ не Евро пе ко ји су већ би-

ли ак тив но укљу че ни у про цес ста би ли за ци је ре ги о на. Има ју ћи у ви ду 

чи ње ни цу да ни је по сто ја ла за јед нич ка асо ци ја ци ја ко ја би пред ста вља ла 

ин те ре се и по зи ци је НВО-а из ју го и сточ не Евро пе, Асо ци ја ци ја Ci vis до-

би ла је пар ти ци па ти ван ста тус при кон фе рен ци ји Ме ђу на род них не вла-

ди них ор га ни за ци ја у Са ве ту Евро пе убр зо по свом осни ва њу. Асо ци ја-

ци ја Ci vis је ак тив на у про це су убр за ња европ ских ин те гра ци ја за пад ног 

Бал ка на, у до ме ну ја ча ња ци вил ног дру штва, људ ских пра ва, еко но ми је 

као и ме ђу ре ли гиј ског ди ја ло га. Та ко ђе, оба вља из да вач ку де лат ност об-

ја вљу ју ћи књи ге и дру ге пу бли ка ци је.

Бо рис Ву ко брат је већ ви ше де це ни ја је дан од нај у спе шни јих Ср ба у 

ди ја спо ри. У свој ству осни ва ча и пред сед ни ка до ка зао се као ху ма ни ста 

и фи лан троп кроз ак тив но сти Фон да ци је за мир и ре ша ва ња кри за са 

се ди штем у Швај цар ској и кроз рад у CI VIS - Асо ци ја ци ји не вла ди них 

ор га ни за ци ја Ју го и сточ не Евро пе са се ди штем у Бе о гра ду. За свој рад на 

по ми ре њу и ре ша ва њу кри за на про сто ру Бал ка на, али и на еко ном ском 

по ве зи ва њу Фран цу ске и Ру си је и дру гих зе ма ља го спо дин Ву ко брат од-

ли ко ван је са две Ле ги је ча сти и но ми но ван не ко ли ко пу та за Но бе ло ву 

на гра ду за мир.
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Из ме ђу оста лог, по др жао је и по мо гао мла де та лен те да се обра зу ју на 
пре сти жним уни вер зи те ти ма у све ту, али и мла де на уч ни ке у Ис тра жи-
вач кој ста ни ци Пет ни ца, по кло нио сто ти нак му зич ких ин стру ме на та 
шко ла ма и кул тур ним уста но ва ма у ре ги о ну, по ма гао сли ка ре и пи сце...

Ка да је са знао да по сто ји про блем да се у усло ви ма пан де ми је одр жи 
Ре ви ја филм ског ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би је, по ну дио је по-
моћ ка ко би се на нај прак тич ни ји и нај са вре ме ни ји на чин пред ста ви ли 
фил мо ви мла дих ства ра ла ца уз што ве ћи број гле да ла ца пре ко ин тер не-
та, што под ра зу ме ва ово го ди шњи кон цепт.

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 SPON SORS OF THE 49th FE STI VAL
Pe a ce and Cri sis Ma na ge ment Fo un da tion was fo un ded in 1992 as a re-

spon se to the gro wing ten si ons in the re gion among for mer Yugo slav re pu-
blics. Its pri mary goal was to esta blish a new as so ci a tion of for mer Yugo slav 
re pu blics in or der to find a way to end war on the en ti re ter ri tory and then 
re-esta blish co o pe ra tion and trust via eco no mic co o pe ra tion. Even tho ugh the 
war was ine vi ta ble, the Fo un da tion pro ce e ded with its ac ti vi ti es to spread the 
vi sion of pe a ce, en su ring to con tri bu te to it as much as it co uld as a ci vil so ci ety 
or ga ni za tion. Many wi se pe o ple, be lon ging to dif fe rent sphe res of so ci ety, are 
gat he red aro und this or ga ni za tion and its pri mary fi eld of work is pu blis hing 
and of fe ring sup port to tho se pro jects that sha re the sa me va lu es. The Fo un da-
tion is the fo un der of CI VIS, the As so ci a tion of non-go vern men tal or ga ni za ti-
ons. 

CI VIS As so ci a tion was fo un ded in 2007 by the re pre sen ta ti ves of non-go-
vern men tal or ga ni za ti ons from Ser bia and So uth-Ea stern Eu ro pe who ha ve 
al ready ac ti vely par ti ci pa ted in the pro cess of sta bi li za tion of the re gion. Be a-
ring in mind the fact that the re was not a jo int as so ci a tion that wo uld re pre sent 
the in te rests of non-go vern men tal or ga ni za ti ons from So uth-ea stern Eu ro pe, 
CI VIS As so ci a tion was ad mit ted as a par ti ci pant of the Con fe ren ce of non-go-
vern men tal or ga ni za ti ons in the Co un cil of Eu ro pe qu ickly upon its fo un da-
tion. CI VIS As so ci a tion is ac ti ve in the pro cess of ac ce le ra ting Eu ro pean in te-
gra ti ons in the we stern Bal kans, in the fi eld of stren gthe ning ci vil so ci ety, hu-
man rights, eco nomy and in ter re li gi o us di a lo gu es. It al so pu blis hes bo oks and 
ot her types of pu bli ca ti ons. 

Bo ris Vu ko brat has been one of the most suc cessful Serbs in di a spo ra for 
de ca des. As a fo un der and the Cha ir of the Pe a ce and cri sis ma na ge ment fo un-
da tion, lo ca ted in Swit zer land, as well as thro ugh his work in CI VIS, The As-
so ci a tion of non-go vern men tal or ga ni za ti ons of So uth-Ea stern Eu ro pe, lo ca-
ted in Bel gra de he pro ved him self as a gre at hu ma nist and phi lan thro pist. He 
was awa r ded two Le gi ons of Ho nor and no mi na ted a few ti mes for the No bel 
Pri ze for pe a ce due to his strug gle to ma ke pe a ce and deal with cri sis in the 
Bal kans and thanks to his ur ges to ma ke eco no mic con nec ti ons with Fran ce, 
Rus sia and ot her co un tri es. 
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Apart from that, he sup por ted not only young sci en tists in the Re se arch 

Cen ter Pet ni ca, but al so hel ped ot her young ta lents to edu ca te them sel ves at-

ten ding pre sti gi o us uni ver si ti es of the world. He do na ted hun dreds of mu si cal 

in stru ments to scho ols and cen ters for cul tu re in the re gion, he al so hel ped 

pa in ters, wri ters, etc.

When he fo und out that the re we re is su es to hold the Fe sti val of films ma-

de by the chil dren and the youth of Ser bia due to pan de mic pro por ti ons, he 

of fe red every kind of help that he co uld in or der to find the most su i ta ble and 

mo dern way to pre sent the films of young film ma kers to a gre at num ber of 

vi e wers over the In ter net, and this be ca me the un derlyin g idea of this year’s 
con cept of our Fe sti val or ga ni za tion.

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
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У вре ме от ка за них ле то ва: нај мла ђи филм од го
ва ра на ци ви ли за циј ску кри зу

Ско ра шњи пре о бра жај срп ског фил ма по твр дио је сво је вре ме но ми-
шље ње струч ња ка да су Ре ви ја филм ског ства ра ла штва де це и омла ди не 
Ср би је, као и про дук ци је ко је се на њој пред ста вља ју, фор ма тив ни фе но-
мен срп ске ки не ма то гра фи је, ва жни ји не го мно ги дру ги чи ни о ци.

Овај став је из но ва пре по зна ван, чак и у тзв. тран зи ци о ним го ди на-
ма, ка да ни је би ло срп ске ки не ма то гра фи је као ор га ни зо ва не це ли не, ни-
ти соп стве не кул тур не са мо све сти на ви ди ку.

Са да смо у до бу смо ви ше стру ко уве ћа не про дук ци је, но вих стра те-
ги ја за кул ту ру и умет ност, али и пред сто је ћег за ко на о ки не ма то гра фи ји 
Ср би је.За ни мљи во ће би ти из ове па ме ти вра ти ти се тек сто ви ма Ми о-
дра га Но ва ко ви ћа, Вла ди ми ра Ан ђел ко ви ћа, Сне жа не Тр сте њак, Мар ка 
Сто ја но ви ћа или пот пи сни ка ових ре до ва, у ко ји ма је об ја шње но и ли на-
ја вље но — со ци о ло шки, ан тро по ло шки и фил мо ло шки —за што нам је 
ре ви ја мла де ки не ма то гра фи је по треб ни ја не го икад, са мо ћи да осе ти 
дух вре ме на и до ла зе ће про ме не на пла не ти, са не за о кру же ном све жи-
ном де тињ стваи сти дљи вом хра бро шћу мла до сти.

По бе ди ла је, да кле, ви зи ја Цен тра ама тер ског фил ма Ср би је — са тра-

Кадар из 
филма:  
Легенда о 
Девојачком 
бунару

Film frame: 
Legend of the 
Girl’s Well
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ди ци јом од 1946, под ра зним име ни ма и фор ма ма— ко ја ука зу је да об но-
ва дру штва мо же ићи са мо пре ко ду ха по је ди нач ног мла дог би ћа. А то 
ни је пи та ње про дук циј ске мо ћи, не го ис прав не пе да го шке и кул тур не 
ма три це.Нај ва жни је ства ри се и да ље не мо гу ку пи ти, чак и у све ту ди ги-
тал них нов ча ни ка без дна.

Ре ви ја сле де ће, 2021. го ди не, сла ви ве ли ку го ди шњи цу — по ла сто ле-
ћа от ка ко је 1961. осно ва на. Очи глед но је да ће би ти све ва жни ји чи ни лац 
у пред сто је ћим го ди на ма и за то је упра во на овој пре лом ној тач ки ва жно 
пре по зна ти шта су идеј ни, естет ски и кул тур ни ква ли те ти ко је нам је Ре-
ви ја ове по себ не, кру ни са не го ди не до не ла.

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

Још од филм ске про то и сто ри је, ани ма ци ја је кључ ни про стор из ра-
жа ва ња у филм ском све ту, јер „жи ва сли ка“ мо же би ти са ста вље на и од 
не жи вих еле ме на та и „ожи ве ти“ опа жај но и мен тал но тек у на ма — гле-
да о ци ма.

Нај мла ђа ге не ра ци ја си не а ста у Ср би ји во ли ани ма ци ју и, на на шу 
сре ћу, ства ра ве ћи ном кла сич ним на чи ни ма: цр та ном и стоп трик ани-
ма ци јом, би ло да је реч о лут ка ма, пла сте ли ну или љу ди ма и пред ме ти-
ма. По вра так руч ном ра ду је свет ски тренд и у ли ков ним умет но сти ма, а 
бла го тво ран је за фи зи о ло ги ју и пси хо ло ги ју де те та, ка ко је на у ка по ка-
за ла.

Ове го ди не је зна чај на про дук ци о на но вост по вра так јед ног од је зга ра 
срп ске ани ма ци је на Ре ви ју, Сту ди ја цр та ног фил ма 98 из Ни ша, пред во-
ђе ног Зо ра ном Сте фа но ви ћем (ани ма то ром, не овим пот пи сни ком) и 
Сло бо да ном Ми ло ше ви ћем. Филм њи хо вих уче ни ка „Де тлић“, по Де сан-
ки Мак си мо вић, руч но ани ми ра ног цр те жа, из у зет но је ва жан про дук-
ци о ни и кул тур ни при мер спа ја ња нај мла ђих ани ма циј ских кру го ва Ср-
би је и Срп ске: Ни ша, Ис точ ног Са ра је ва и Ве ли ког Звор ни ка. Дру га при-
ча, под оштим на зи вом „Ниш филм 2018“, на рет ко убе дљив на чин у пла-
сте ли ну ожи вља ва мо ти ве ви ђе не у еди ци ји ми то ло ги је у стри пу или и 
по пу лар ним књи га ма о ди но са у ру си ма. Ту је и „Ska te“, ма ли про тест 
про тив на си ља, ра ђен ани ми ра ним па пир ним лут ка ма.
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Дру ги наш цен тар је у Вра њу,а пер ја ни ца му је Шко ла ани ми ра ног 
фил ма, са број ном ре пре зен та ци јом. Не срећ на љу бав Ср би на и Тур ки ње 
и дру ги ет но граф ски вред ни де та љи при ка за ни су у руч но цр та ном фил-
му „Из Вра ња с љу ба вљу“, еле гант но са ли ве ном. Мен тор је Не ла Ћур чи ја. 
„Co o king ta ra na“ је при мер увек згод не за ми сли ани ми ра ног је лов ни ка. 
„Ду га без бо ја“ је ле па лир ска ми ни ја ту ра, а њен мен тор је Сла во љуб Си-
мо но вић. „ШАФ у до ба ко ро не“ је сим па тич но све до чан ство о раз до бљу 
изо ла ци је те шком за све на ра шта је, са дво стру ко ко ри сним ефек том: као 
есте ти зо ва на ка тар за на кон свих фру стра ци ја, али и као на мен ски, обра-
зов ни филм. Мен тор је Се та Ве лич ко вић Цвет ко вић. Ми ни ја ту ра „Ја ја“ 
до но си ма ју шни шок, ко ји, у на шој бри зи за ја је –чу вар ку ћу, от кри ва ду-
бљи пси хич ки слој, пре дач ки, онај за ко ји смо ми сли ли да је ти то и змом и 
пре бр зом ин ду стри ја ли за ци јом у на ма за то мљен. Мен тор је Не ла Ћур чи-
ја.

Још јед на углед на про дук ци ја, при ме ће на и ван Ср би је, је Дом ани ма-
ци је по ро ди це По пов из Срем ских Кар ло ва ца. Њи хов је ди ја па зон ши-
рок — од не пре тен ци о зних ани ма циј ских ети да као што су љуп ке „Кар-
ло вач ке ча ро ли је“, пре ко и зван ред ног на мен ског „Но ви Сад, пре сто ни ца 
деч је кул ту ре 2“, где су при ка за ни те ме љи кул ту ре кроз деч је очи, до опет 
вр хун ске пла сте лин ске ани ма ци је „Ми жи ви мо у Срем ским Кар лов ци-
ма“. Бла го гра ду са жи те љи ма ко ји га ова ко во ле. Не ки фил мо ви су ра ђе-
ни са ло кал ним са мо у пра ва ма Но вог Са да и Срем ских Кар ло ва ца, и до-
каз су оп ште дру штве не си нер ги је. Мла ди ства ра лац Ја ков По пов је у ме-
ђу вре ме ну пре шао у ста ри ју гру пу на Ре ви ји, али је по стао и уче ник нај-
ста ри је ани ма циј ске шко ле на све ту – мо сков ске.За хва љу ју ћи ње му, ње-
го вој бра ћи, се стра ма и дру го ви ма, ми схва та мо да је по ро дич ни мо дел 
по ро ди це По пов про дук ци о ни и кул тур ни узор ко ји се мо же пре не ти на 
мно ге дру ге про сто ре, обо га ћу ју ћи срп ску и срод не ки не ма то гра фи је. 
Мен тор је Зла та По пов са дру ги ма.

На Ре ви ји се по ја вљу ју но ва име на, а са мо стал не и по ро дич не про-
дук ци је стал но по ка зу ју да су за ни мљи ве ко ли ко и ста ри је, уте ме ље не 
шко ле. При мер но ви не је „От ка че на со ва“, ко ја кроз јед но став ну али опет 
де лат ну па пир ну ани ма ци ју, до бар сце на рио и убе дљи ву глу му до но си 
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при чу ко ју би сва ки ро ди тељ мо рао да по гле да, при чу о то ме ка ко се тре-
ба чу ва ти да не стег не мо пре ви ше лич ност сво је де це.

Из Пан че ва, из пре по зна тљи ве Са мо стал не по ро дич не ра ди о ни це 
Бач ко ња, сти жу три фил ма нај мла ђег Бач ко ње, Ла за ра. У пр вом се он по-
ја вљу је са ти пич но ду хо ви том си ту а ци јом, у до бро из ве де ној при чи „Сел-
фи са Де да Мра зом“. Мен тор је Пре драг Бач ко ња.

Осим као за па жен про ду цент дру штве но све сних ми ни ја ту ра, ЛАФ 
из Ло зо ви ка се ово га пу та по ја вљу је и са јед ном ани ма ци јом. „Швр ћа зна 
где сам ја“ ис ти че тра гич ну чи ње ни цу да ми ли о ни де це не ста ну ши ром 
све та, а да мно га ни ка да не бу ду на ђе на. Ов де је то до дат но ем па тиј ски 
на гла ше но пре ко још јед ног чи ни о ца: вер но сти кућ ног љу бим ца. Мен тор 
је Ви то Пе тр о вић.

Углед ни ани ма циј ски пе да гог и мен тор Ма ри ја Ву лић обо га ћу је про-
дук ци је у ви ше гра до ва. „Ве се ла раз глед ни ца из Гор њег Ми ла нов ца“, ко ју 
је на пра вио Кул тур ни цен тар Гор њи Ми ла но вац,љуп ко при ка зу је ло кал-
ну исто ри ју.Али, за по зна ва о це но ви је про шло сти, филм пре ко хо да по-
зна тог де ча ка –сим бо ла „Деч јих но ви на“ ту жно под се ћа на за та шка ва ну 
чи ње ни цу да је овај град је дан од нај бит ни јих цен та ра у исто ри ји срп ске 
кул ту ре, за хва љу ју ћи „Деч јим но ви на ма“ као ка пи тал ном ме ђу на род ном 
из да ва чу и њи хо вом осни ва чу Срећ ку Јо ва но ви ћу, пред у зе ћу ко руп ци јом 
и не ма ром уни ште ном по чет ком 21. ве ка. Под окри љем исте мен тор ке је 
и филм „Не што глу по и бр зо“ — још је дан би сер ја го дин ске ани ма ци је у 
ди ја ло гу са ис тан ча ном кул ту ром ита ли јан ске ани ма ци је.

И у се лек ци ји мла дих сре ће мо до бро по зна те про дук ци је. Не за о би ла-
зне Бач ко ње пре ко ста ри јег Пе тра нам до но се филм „Раз ли ке“ где су ко-
ри шће ни основ ни иде о гра ми, „смај ли ји“, да би се об ја сни ла ево лу тив на 
усло вље ност жен ског и му шког мо зга. Шар мант но и иза зов но. Ми ни ја-
ту ра са ди но са у ру сом „Пра и сто риј ски бе тон“ је зна чај на јер је би ла део 
ши рих те жњи из Пе тро вог фил ма „До ли на ди но са у ру са“, на ста лог на 
раз ва ли на ма де чач ке ви део се ри је. Иа ко па ти од про бле ма у тем пу и рит-
му (пре ви ше це зу ра и смај ли ја) „До ли на ди но са у ру са“ пред ста вља по ду-
хват од ви со ког ин те ре са, ко ји је нео че ки ва но при ву као па жњу жи ри ја 
из по е тич ких и те о риј ских раз ло га. У јед ном мо мен ту „До ли на...“ на ди-
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ла зи се бе: од до ку мен та де ти ње игре, ани ми ра ног или игра ног про гра ма, 
по ста је не што тре ће у на шим умо ви ма — до ку мен тар ни филм о жи во ту 
ди но са у ру са. У то ме је моћ жи ве сли ке.

И ов де су за па же не две ста ри је про дук ци је.„Кли мат ске про ме не“ у 
про дук ци ји ШАФ из Вра ња, за те му узи ма ју суд би ну пла не те, нео п ход но 
еко ло шко про ми шља ње ко је ка же: Из гу би ли смо се не где на пу ту за су-
тра. Мен тор је Не ла Ћур чи ја. Иста про дук ци ја до но си „Два да на“, филм 
ко ји осим ани ма циј ске ве шти не по ка зу је и нат про сеч ни о се ћај за де таљ 
као и за дух вре ме на. Мен тор је Сне жа на Трај ко вић.

Сту дио цр та ног фил ма 98 из Ни ша се пред ста вља и са мла ди ма.„Би-
дер ма јер“ је ре а ли стич ка сти ли зо ва на ми ни ја ту ра, сме шна и гор ка, о не-
ка да нај ва жни јем пред ме ту же не ко ја би да за сну је брач ну за јед ни цу. 
„Бар ба ро са“ је хва ле вред на исто риј ска ми ни ја ту ра са пар за ни мљи вих 
тре ну та ка, опет у ре а ли стич кој сти ли за ци ји. Што се ти че ов де не у ме сне 
упо тре бе ла ти ни це, пре по ру чу је мо чи та ње „За ве шта ња Сте фа на Не ма-
ње“ Ми ле та Ме ди ћа.

Про сто ри у ко ји ма жи ви мо: до ку мен тар ни, на мен ски и школ
ски фил мо ви

Јед на од нај број ни јих жан ров ско –те мат ских ка те го ри ја су фил мо ви 
ко ји ма де ца са вла да ва ју гра ди во, ве шти не или спо зна је нео п ход не за жи-
вот.

У са мо стал ној про дук ци ји и по ро дич ном окру же њу, мар љи ва и про-
ниц љи ва На ђа Ми тро вић и ове го ди не да је ви ше не го по уч не фил мо ве. 
Два фил ма су по све ће на су штин ској вред но сти срп ске и сло вен ске кул-
ту ре сло бо да („сво –бо да“, свој би ти, не ту ђи) а је дан се та ко и зо ве, „Бу ди 
свој“, док дру ги, „Је два че кам су тра“јо ш ја че на гла ша ва ве ли ку исти ну 
на ших по сто ја ња: слу шај те ср це, пра ти те сно ве, бу ди те то што је сте. Ово 
је по у ка ко ју мо ра мо на гла ша ва ти, ка ко де ци та ко и на ма ко ји смо им 
мен то ри. Ко а у тор ски са Са ром Чу кић, На ђа је ство ри ла и филм „Пти це 
мо га кра ја“, ко ји те мељ ном фак то гра фи јом по ка зу је по тен ци јал на мен-
ских фил мо ва де це и у школ ском си сте му. Мен тор је Дра га на Ми тро вић.

Отре си ти и ду хо ви ти тим „Ра дре нис“ је дао ти пич но свој до при нос 
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те ми о лич ној сло бо ди у ми ни ја ту ри „Оде ло не чи ни чо ве ка“. Мен тор је 
Ми лош Ра цић.

У ки не ма то гра фи ји де це и мла дих углед ни ЛАФ из Ло зо ви ка овог пу-
та нам је по ну дио па ле ту мо рал но и дру штве но ан га жо ва них фил мо ва. 
„Игра ко ја бо ли“ про бле ма ти зу је род не пред ста ве, али по ка зу је и не при-
јат ну по ја ву да на шњи це: агре сив ност де вој чи ца, што је ва жна а че сто 
пре ска ка на те ма. „У све ту дру гар ства“ је при ча о при је му ма лог Ази ја та 
ме ђу срп ском и ром ском де цом, о пред ра су да ма и ре ше њи ма уну тар људ-
ско сти. „Кад дру гар ство по бе ди“ по ка зу је уни шта ва лач ку си лу ре чи ко је 
из го ва ра мо, ов де да то на при ме ру на из глед бе за зле ног ого ва ра ња дру га-
ри ца. На ни воу ши ре за јед ни це исту те му злоб но сти по ка зу је „За јед но“, 
филм о раз ред ној ве ћи ни ко ја пси хич ки ки њи ма њи ну. „Кад сан по ста не 
ја ва“ је при ча о де вој ци чи ја је ду шев на по тре ба црт ка ња на ча су до ве ла 
до суд бин ске упу ће но сти на по зив умет ни це, што је још је дан при лог оп-
штем ис ку ству да оно што де лу је као ма на, у ства ри кри је ду бо ке ду шев-
не мо гућ но сти. Мен тор је Дра га на Жив ко вић Ско кић.

Филм ска шко ла „По сав ци“ из Обре нов ца усто ли чи ла се од ско ра као 
јед на од нај бо љих на мен ских про дук ци ја за де цу у Ср би ји. Су пер и ор но 
про ду ци ра на еко ло шка анег до та„Пет за нет“ и при ча о од би ја њу штет-
них енер гет ских пи ћа „Ма јок“ не са мо да кроз за ба ву и есте ти зо ва ње 
ла ко да ју сво ју по ен ту, не го по ка зу ју да на ше основ не шко ле мо гу пру жи-
ти свет ски стан дард ако се по кло пе си нер ги је уче ни ка и на став ни ка. У 
овом слу ча ју је мен тор па си о ни ра ни и уте ме ље ни филм ски ства ра лац 
Пре драг Бо го са вље вић.

У се лек ци ји мла дих је ове го ди не не што оскуд ни ја на мен ска же тва, 
тек три фил ма, што је не сум њи во плод ви ше ме сеч ног за сто ја због пан де-
ми је ко ро на ви ру са. Из Срем ских Кар ло ва ца, из Сту ди ја Дом по ро ди це 
По пов нам сти же ле по ура ђе на и дир љи ва „Дво р ска ба шта“, филм ко ји би 
мо гао да на дах не ау то ре у дру гим гра до ви ма да на ђу исте та кве дра го це-
не ам би јен те у свом окру же њу, ме ста по ред ко јих сва ки дан не све сно 
про ла зе. Мен тор је Зла та По пов.

Из Пан че ва, од Са мо стал не по ро дич не ра ди о ни це Бач ко ња сти жу 
нам два фил ма Пе тра Бач ко ње. „Фил мо гра фи ја 1. свет ског ра та“ о ути ца-
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ју Ве ли ког ра та на „нај ва жни ју умет ност“, да кле филм је о фил му, есеј 
ко ји за слу жу је и ши ру раз ра ду. До ку мен тар но уте ме љен и за ни мљив 
филм „Исто ри ја Пан че ва“ зах те вао би, по на ма, ма лу пре ра ду: да ме ђу-
нат пи си ко ји успо ра ва ју ри там и тем по бу ду за ме ње ни ди на мич ком ти-
по гра фи јом, сло ви ма уну тар филм ске сли ке.

До ку мен тар но –на мен ска ка те го ри ја је опет по ка за ла су штин ску дру-
штве ну ва жност Ре ви је и, из над све га, по тре бу за што хит ни је фор мал но 
уво ђе ње ства ра ња фил мо ва у школ ски си стем Ср би је.

Про сто ри у на ма: фан та сти ка, ме ло дра ма, по е зи ја, фи ло зо
фи ја

Ове го ди не је знат но ма ње фил мо ва фан та сти ке не го прет ход них,ка-
да је то био за штит ни знак Ре ви је. Узрок мо же би ти пан де миј ска си ту а-
ци ја (сво је вре ме но дис крет но на ја вљи ва на у фил мо ви ма де це), али мо же 
би ти и да су де ца и мла ди то ли ко би ли ан ти ци пи ра ли дра ма тич ну су тра-
шњи цу, да са да — ка да је она до шла — мо гу да се по све те уну тра шњим 
све то ви ма, ме ло дра ми и ли ри зму. То фле ров ски „шок бу дућ но сти“ је код 
мла ђих већ ап сор бо ван и ег зи стен ци јал но ура чу нат.

Нај бо љи до каз за ово је од лич но из ве ден филм „Ка ме ра око“, ко ји до-
ла зи из Ре ги о нал ног цен тра за та лен те „Ми хај ло Пу пин“, Пан че во. Ов де 
ви ди мо да ка ме ра ко ја пра ти де вој ку ви ше ни је на уч на фан та сти ка и да 
од ра ста на ра штај ко ји зна да је ро ђен и да би ти ше без при ват но сти, под 
не дре ма ним оком и ухом свог мо бил ног те ле фо на и дру гих ка ме ра. Мен-
тор је Иван Ра ки џић.

Увек за ни мљи ва про дук ци ја по ро ди це Бач ко ња до но си нам Ла за ра 
ко мич них „13 сте пе ни ка“ као и фан та стич ки хо ро рич ни, брит ко из ве ден 
фил мић „Где је ме да“, је дан од фа во ри та жи ри ја. Сим па ти је је по бра ла и 
ко ме ди ја „Ар мо ни каш“ Ра дре нис филмa,јер је за др жа ла све што већ кра-
си ову про дук ци ју,аби ће за пам ће на по ре пли ци „Про сиш мо ју же ну?“

Је дан од фил мо ва ко ји ће у исто риј ској пер спек ти ви би ти за пам ћен 
као је дан од нај бо љих на Ре ви ји ика да је сте е ле гант ни и у сва ком де та љу 
бри љант но из ве ден филм из жи во та да на шње де це „Из ла зак“ у про дук-
ци ји Филм ске шко ле „По сав ци“. Ов де до ла зи мо до ва жно сти по све ће ног 
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мен тор ства: Пре драг Ву ко са вље вић је до ста свог филм ског зна ња пре нео 
на сво је уче ни ке и са раз ло гом је овен чан при зна њем Нај бо љег филм ског 
мен то ра у Ср би ји 2020. го ди не.

У кон ку рен ци ји мла дих ква ли тет је из ра зит, са уз ле ти ма у ства ра лач-
ки зре лу и тех нич ки пот пу но про фе си о нал ну про дук ци ју.Ве о ма до бра 
лир ска фан та зи ја у ур ба ном окру же њу је „A varázslatos fa“ (За ча ра но др-
во) про дук ци је ма ђар ске Гим на зи је за та лен то ва не уче ни ке „Бо љаи” из 
Сен те. За пот пи сни ка ових ре до ва фил ма има по себ ну вред ност, јер ва-
ри ра мо тив др ве та као пор та ла, ко ји смо и ми об ра ди ли крат ком фил му 
„Уске ста зе“ ре жи се ра Оле га Јек ни ћа (1995). Мен то ри су Мир ко Пот и Га-
бор Ме ђе ри. Из Сен те нам сти же и ин тро спек тив на ми ни ја ту ра „A folt“ 
(Мр ља), још је дан до каз да мла ди ма ђар ски филм у Ср би ји, за хва љу ју ћи 
по све ће ним мен то ри ма, има соп стве не тра ди ци о нал не те ме ље у из ра зу и 
про дук ци ји. Мен тор је Ми клош Фар каш.

Но ви шу ма диј ски цен тар је ФР КА – Филм ска ра ди о ни ца Кра гу је вац, 
усме рен пре те жно на ур ба ну ме ло дра му и са вре ме ну ко ме ди ју. „Ле ти, 
Фи ки, ле ти“ је до га ђај рет ко убе дљи во ис при чан из ви зу ре па па га ја. 
„Ком плет ка фа“ кроз ма лу умет ни цу по ка зу је че сту си ту а ци ју оча ја кад 
се тре ба оства ри ти као лич ност (иа ко је на ра тив но имао још по тен ци ја-
ла, на ро чи то у за вр шни ци). „Ма ло ка сни мо“ је филм о фил му где ју на ци 
ка сне на до де лу соп стве них на гра да. „Шу ма про ме не“ је не пре тен ци о зна 
али пот пу но ар хај ска,јун гов ска при ча о об ре ду пре ла ска: омла ди нац на-
кон ми стич ког ис ку ства шу ме не ће ви ше да бу де фуд ба лер, не го не што 
што ће шо ки ра ти ње го вог оца. Ако по све те па жњу раз во ју сце на ри ја, као 
не што се вер ни ји цен три, ства ра о ци „Фр ке“ би мо гли би ти ва жан чи ни-
лац омла дин ског фил ма у Ср би ји. Мен тор је Не над Не шо вић.

Јед на од нај о ми ље ни јих про дук ци ја код пу бли ке на Ре ви ји је бе о град-
ска „Ба ра ка“, ко ја се са да пред ста ви ла са мо с јед ним фил мом. Али и тај 
је дан је од про дук ци о них и жан ров ских вр ху на ца фе сти ва ла. „По след њи 
ме так“ је ал тер на тив на исто ри ја у пар ти зан ском жан ру, али са дво сми-
сле ним зна че њи ма, ба рем за оне ко ји зна ју ре ал ну исто ри ју. Ов де на ци-
сти ги ну у уни фор ма ма ЈНА а по след њи ко му ни стич ки ме так уби ја сво је. 
У мо гућ но сти ви ше стру ког чи та ња, про сто се кри ти чар за пи та да ли су 
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се у овој или ал тер на тив ној ствар но сти де си ле од лу ке Че твр тог (Дре-
зден ског) кон гре са Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је (1928), ве зе КПЈ са 
Ве ле бит ским устан ком (1932), спо ра зум Мо ша Пи ја де– Вик тор Гу тић 
(1933), Пакт Ри бен троп –Мо ло тов (1939), Мар тов ски пре го во ри (1943), 
раз не сум њи ве по ги би је од Шпа ни је па на да ље итд. Жи ри се сло жио да 
овај филм за слу жу је ду бљу кул ту ро ло шку, со ци о ло шку, идеј ну и ан тро-
по ло шку ана ли зу, као и да је пун зна че ња у ко ји ма се омла дин ско укр шта 
са мен тор ским. Не за ви сно од ком плек сно сти ових пи та ња, на ко ја се те-
шко мо же јед но знач но од го во ри ти, чи ње ни ца је да су мен то ри Не ве на и 
Вук Са ле то вић до ве ли до за нат ског и енер гет ског вр хун ца бу ду ћу про фе-
си о нал ну ге не ра ци ју.

Још јед но од нај ја чих жа ри шта мла де ки не ма то гра фи је у Ср би ји је Ре-
ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми хај ло Пу пин” из Пан че ва,ко ји је при ло-
жио два фил ма, оба те мељ но из ве де на по по зна тим стан дар ди ма ове про-
дук ци је: „Прин це зе у ак ци ји“ као бла гу ти неј џер ску ко ме ди јуи ви спре ну 
об ра ду Ди зни је вих мо ти ва, као и по тре сну ме ло дра му „Ле ген да о де во-
јач ком бу на ру“. Мен тор за оба фил ма је Иван Ра ки џић, као и за два са мо-
стал на фил ма ко ја,по  ми шље њу жи ри ја, ула зе у ан то ло гиј ске, не са мо на 
овом из да њу Ре ви је. „При јат но“ је зре ло из ве де но де ло са мо стал не про-
дук ци је, по ро дич на ме ло дра ма са те мом ге не ра циј ски га је не па то ло ги је. 
„Чо век ко ји је кре нуо на Ме сец“ спа ја мо тив све мир ских ле то ва из то та-
ли тар ног вре ме на СССР са пи та њем ге не ра циј ских ве за на рет ко суп ти-
лан и убе дљив на чин, ко ји мо же би ти и ме ђу на род но при ме ћен.

За вр шни чи ни лац тре нут но нај ва жни јег тро ли ста мла де игра не ки-
не ма то гра фи је је Цен тар за ви зу ел не ко му ни ка ци је „Ква драт”, Бе о град.
Ме ло дра ма о све ту озбиљ не му зи ке „Иза сце не“ спа ја стре мље ња мла де 
пи ја нист ки ње са по ро дич ном тра у мом. Му шка рац ра за пет из ме ђу две 
же не ис пи ту је сво је (не)мо гућ но сти у дру гој ме ло дра ми „Пре пу штен та-
ла си ма“. Жан ров ски на истом тра гу је и „Са ма“, бри љант но из ве де на 
пси хо ло шка дра ма из све та про фе си о нал ног ба ле та, ко ја је је дан од вр ху-
на ца ово го ди шње Ре ви је. И у окру же њу ја ке кон ку рен ци је,овај филм се 
од ли ку је ве ли ком урав но те же но шћу и убе дљи во шћу ко ја се про те же од 
те ме и иде је, пре ко на ра ци је, глу ме, ка ме ре, ре жи је, зву ка и мон та же — 
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до ко нач ног укуп ног ути ска ко ји на ди ла зи ио на ко ва ља не по је ди нач не 
еле мен те. И на овом при ме ру ви ди мо да мла да ге не ра ци ја по не кад пру жа 
фил мо ве ства ра лач ки ком пакт ни је не го део про дук ци је ко ји гле да мо на 
на ци о нал ним фре квен ци ја ма.

По у ке ово го ди шње ре ви је: Од ба че ни ка мен је по стао ка мен 
од угла

Ве ли ки ју би леј од по ла сто ле ћа Ре ви ја филм ског ства ра ла штва де це и 
омла ди не Ср би је до че ку је ка дров ски ја ча не го пре.

Тра ди ци о нал но, жи ри је по спе ци јал но сти ма и ге не ра циј ски ком по-
но ван та ко да од го во ри мно гим осе тљи вим за да ци ма, ко ји су у слу ча ју 
деч јег и омла дин ског ства ра ла штва сло же ни ји не го код од ра сле и про фе-
си о нал не умет но сти, јер се по ре чи ма проф. Сне жа не Тр сте њак ов де не 
гле да ју са мо фил мо ви по се би, не го се раз ма тра ју и та на ни пе да го шки и 
со ци јал ни раз ло зи.

Осим то га, по им пре су му се ви ди и ор га ни за ци о но осве же ње, пре 
све га у ли ку На де Са вић, ис так ну те пред став ни це но ве срп ске про дук-
ци је. Но ви ин тер нет сајт Ре ви је, при су ство на дру штве ним мре жа ма и у 
ме ди ји ма, за слу га су ти ма ко јег она ко ор ди ни ра.

Тра ди ци о нал ни парт не ри Ре ви је су и да ље ту: Ми ни стар ство кул ту-
ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, Филм ски цен тар Ср би је, Ју го сло-
вен ска ки но те ка и дру ги. Но ви парт не ри се при дру жу ју пле ме ни тим ви-
зи ја ма, од ко јих је нај зна чај ни ји Фон да ци ја за мир и ре ша ва ње кри за и 
асо ци ја ци ја Ци вис го спо ди на Бо ри са Ву ко бра та, што све до чи да су ми-
си је и де лат но сти Ре ви је и Цен тра пре по зна те као ло лак ни и на ци о нал ни 
мо дел од мо гу ћег ме ђу на род ног зна ча ја.

***
Бар не ки од де це и мла дих ово го ди шње ре ви је су бу дућ ност срп ског 

и свет ског фил ма.Но, и мно ги ће дру ги мо мак или де вој ка пот пи сан на 
од јав ним шпи ца ма ових фил мо ва би ти чи ни лац на ших жи во та и од њих 
ће, ма кар нај сит ни јим де лом,за ви си ти оно нај бо ље и нај леп ше што је чо-
ве чан ство до са да уш чу ва ло.

Бу дућ ност је као и увек не из ве сна,а те ра пе ут ска при ро да умет но сти 
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оста је на сна зи, ука зу ју ћи да је сна же ње груп не кре а тив но сти је дан од 
ле ко ва за ста ње ове ци ви ли за ци је на за ла ску, ко јој је нор мал но би ти под 
стал ним стре сом. За јед нич ко ства ра ла штво, баш као филм ско, је и се ме 
бу дућ но сти.

Имај мо за то по ве ре ња у овај ду хо ви ти на ра штај, у ве ли ким вре ме ни-
ма ко ја до ла зе.

Зо ран Сте фа но вић

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 ti me of can ce led flights: the young sters’ mo
vi e ma king an swers cri sis of the ci vi li za tion

The re cent tran sfor ma tion of Ser bian film in du stry con firms on ce again 
the opi nion of ex perts that the Fe sti val of Films Ma de by the Chil dren and the 
Youth of Ser bia, as well as the pro duc ti ons re pre sen ted he re, are in deed a for-
ma ti ve phe no me non of Ser bian ci ne ma, mo re im por tant than many ot her fac-
tors.

This at ti tu de has been re cog ni zed again, even in the so-cal led tran si ti o nal 
years, when the re was no Ser bian ci ne ma to graphy as an or ga ni zed system, nor 
any lo cal cul tu ral self-awa re ness in sight.

Now we are in the age of in ten si fied mo vie pro duc tion in Ser bia, as well as 
the age of new na ti o nal stra te gi es for cul tu re and arts, and the for thco ming 
na ti o nal Law on Ci ne ma to graphy. It is in te re sting to re-read, with this new 
wis dom, texts by Mi o drag No va ko vić, Vla di mir An đel ko vić, Sne ža na Tr ste-
njak, Mar ko Sto ja no vić or yours truly, in which it is ex pla i ned or an no un ced 
— so ci o lo gi cally, an thro po lo gi cally and from the po int of vi ew of film stu di es 
— why we need the Fe sti val of Films ma de by the Chil dren and the Youth mo-
re than ever, with its po wer to sen se the spi rit of the ti mes and up co ming chan-
ges on the pla net, with in fi ni te fres hness of child hood and shy co u ra ge of 
youth.

Кадар из 
филма:  
Зачарано дрво

Film frame: 
The Enchanted 
Tree
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The ove rall win ner was, the re fo re, the vi sion of the Cen ter of Ser bian Ama-
te ur Film — with a tra di tion sin ce 1946, un der va ri o us na mes and forms — in-
di ca ting that the re ne wal of so ci ety can go only thro ugh the spi rit of the in di-
vi dual young per son. And this is not a qu e sti on of pro duc ti o nal po wer, but of 
a cor rect pe da go gi cal and cul tu ral ma trix. The most im por tant things still 
can not be bo ught, even in the world of de ep di gi tal poc kets.

Next year, 2021, our fe sti val will be ce le bra ting a gre at an ni ver sary — half 
a cen tury sin ce it was fo un ded in 1961. It is ob vi o us that our fe sti val will be an 
in cre a singly im por tant fac tor in the co ming years and so it is im por tant to re-
cog ni ze at this exact and cri ti cal ti me what are ide a tic, aest he tic and cul tu ral 
qu a li ti es that the fe sti val brings in this qu i te spe cial, “crow ned” year.

Di men si ons we cre a te: Ani ma tion

Ever sin ce film pro to hi story, ani ma tion has been a key area of ex pres si on 
in the world of ci ne ma, be ca u se a „li ving ima ge” can be com po sed of ina ni ma-
te ele ments and „co me to li fe” per cep tu ally and men tally even tu ally in us — 
the vi e wers.

The youn gest ge ne ra tion of film ma kers in Ser bia lo ves ani ma tion and, for-
tu na tely, cre a tes it in mostly clas si cal ways: hand-drawn and stop mo tion ani-
ma tion, whet her with pup pets, pla sti ci ne or pe o ple and ob jects. The re turn to 
han dic raft is a world trend in the fi ne arts as well, and it is be ne fi cial for the 
physi o logy and psycho logy of the child, as sci en ce shows.

This year, a sig ni fi cant no velty is the re turn of one of the co res of Ser bian 
ani ma tion, Stu dio cr ta nog fil ma 98 /Car toon stu dio 98/ from the city of Niš, 
led by Zo ran Ste fa no vić (the ani ma tor, not the aut hor of this text) and Slo bo-
dan Mi lo še vić. The film of the ir stu dents „De tlić” /Wo od pec ker/, ba sed on a 
po em by De san ka Mak si mo vić, a hand-ani ma ted dra wing, is an ex tre mely im-
por tant pro duc tion and a cul tu ral exam ple of con nec ting the youn gest ani ma-
tion cir cles of Ser bia and Srp ska: Niš, Is toč no Sa ra je vo and Ve li ki Zvor nik. The 
se cond film, un der the ge ne ric ti tle „Niš film 2018”, in a ra rely con vin cing way 
re vi ves in pla sti ci ne the mo tifs seen in co mic bo ok mytho lo gi es or in po pu lar 
bo oks abo ut di no sa urs. The re is al so „Ska te”, a small pro test aga inst vi o len ce, 
ma de with ani ma ted pa per pup pets.
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Our se cond cen ter is in the city of Vra nje, and its flags hip is the Ško la ani-
mi ra nog fil ma ŠAF /School of Ani ma ted Film SAF/, with a lar ge te am. Tra gic 
lo ve of a Ser bian boy and a Tur kish girl, and ot her et hno grap hic va lu a ble de ta-
ils are pre sen ted in a hand-drawn story „Iz Vra nja s lju ba vlju” /From Vra nje 
with Lo ve/, ele gantly cre a ted. The men tor is Ne la Ćur či ja. „Co o king ta ra na” is 
an exam ple of a ti me less idea of   an ani ma ted co ok bo ok. “Du ga bez bo ja” /The 
Ra in bow wit ho ut Co lors/ is a be a u ti ful lyri cal mi ni a tu re. Its men tor is Sla vo-
ljub Si mo no vić. „ School of Ani ma ted Film in the Ti me of Co ro na” is a de li ca-
te te sti mony abo ut the pe riod du ring the pan de mic iso la tion, stressful for all 
ge ne ra ti ons, be ne fi cial for two re a sons: aest he ti ci zed cat har sis af ter all Co ro na 
fru stra ti ons, but al so be ing an edu ca ti o nal film. The men tor is Se ta Ve lič ko vić 
Cvet ko vić. Mi ni a tu re „Ja ja” /Eggs/ brings a tiny shock, which, in our wor ri es 
for the egg — mythi cal Ču var ku ća /The ho me pro tec tor/ in Ser bian et hno-
graphy, re ve als a de e per psycho lo gi cal layer, an an ce stral, one we tho ught of as 
com ple tely sup pres sed du ring Ti to ism and too ra pid in du stri a li za tion. The 
men tor is Ne la Ćur či ja.

Anot her re spec ta ble pro duc tion, al ready no ti ced out si de Ser bia, is Dom 
ani ma ci je /The ani ma tion ho u se/ of the Po pov fa mily from Srem ski Kar lov ci. 
They ha ve a wi de ran ge of ex pres si on— from un pre ten ti o us ani ma tion etu des 
such as the lo vely „Kar lo vač ke ča ro li je” /Kar lo vac en chant ments/, via ex tra or-
di nary edu ca ti o nal “No vi Sad, pre sto ni ca deč je kul tu re 2” /No vi Sad, the ca pi-
tal of Chil dren’s Cul tu re 2/ which pre sents cul tu ral fo un da ti ons thro ugh chil-
dren’s eyes, to on ce again ex cel lent pla sti ci ne ani ma tion „Mi ži vi mo u Srem-
skim Kar lov ci ma” /We Li ve in Srem ski Kar lov ci/. Bles sed are the towns so lo-
ved by the ir re si dents. So me of the se films we re ma de with the sup port of mu-
ni ci pa li ti es of No vi Sad and Srem ski Kar lov ci, sho wing a ge ne ral so cial synergy. 
Young film ma ker Ja kov Po pov has me an whi le mo ved in to the ol der ca te gory 
of the fe sti val, but al so be ca me a di sci ple of the ol dest ani ma tion school in the 
world, in Mo scow. Thanks to him, his brot hers, si sters and fri ends, we un der-
stand that the fa mily mo del of the Po povs is a pro duc ti o nal and cul tu ral met-
hod that can be tran sfer red to many ot her are as, en ric hing Ser bian and re la ted 
ci ne ma to grap hi es. The men tor is Zla ta Po pov with ot hers.

Every year new na mes ap pe ar at the Fe sti val, and in de pen dent or fa mily 
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pro duc ti ons are con ti nu o usly as at trac ti ve as the ol der, mo re esta blis hed scho-
ols. Exam ple of the no velty is a mi ni a tu re film “Ot ka če na so va” /The Silly 
Owl/, tel ling a story which every pa rent ne eds to watch thro ugh a sim ple but 
ef fec ti ve pa per ani ma tion, but al so thro ugh a good script and con vin cing ac-
ting  — a story how to be ca re ful not to tig hten too much the per so na lity of our 
chil dren.

From the city of Pan če vo, from the re cog ni za ble In de pen dent Wor kshop of 
Bač ko nja Fa mily, co me three films of the youn gest Bač ko nja, La zar. The first 
fe a tu res a hu mo ro us si tu a tion in a well-exe cu ted story typi cal for this aut hor, 
„Sel fie with San ta Cla us.” The men tor is Pre drag Bač ko nja.

Apart from be ing a no ta ble pro du cer of so ci ally con sci o us mi ni a tu res, 
LAF from Lo zo vik is ap pe a ring this ti me al so with an ani ma tion. “Švr ća zna 
gde sam ja” /Švr ća Knows Whe re I Am/, po ints out the tra gic fact that mil li ons 
of chil dren aro und the world di sap pe ar an nu ally, and many are ne ver fo und. 
He re, it is ad di ti o nally em pat he ti cally ac cen ted thro ugh the loyalty of a pet. 
The men tor is Vi to Pe tro vić.

Re pu ta ble ani ma tion pe da go gue and men tor Ma ri ja Vu lić en ric hes pro-
duc ti ons in se ve ral ci ti es. „Ve se la raz gled ni ca iz Gor njeg Mi la nov ca” /Che er ful 
Post card from Gor nji Mi la no vac/, ma de by the Gor nji Mi la no vac Cul tu ral 
Cen ter, lo vingly shows lo cal past. But, for the con no is se urs of re cent past, the 
film — via the walk of the fa mo us boy – symbol of „Deč je no vi ne” /Chil dren’s 
New spa pers/ pu blis hing com pany — sadly re minds us abo ut the sup pres sed 
fact that this city was one of the most im por tant cen ters in the hi story of Ser-
bian cul tu re, thanks to the „Deč je no vi ne”, as a ma jor in ter na ti o nal pu blis her, 
and its fo un der Sreć ko Jo va no vić, a com pany de stroyed  in cor rup tion and ne-
gli gen ce at the be gin ning of the 21st cen tury. Af ter the au spi ces of the sa me 
men tor co mes „Neš to glu po i br zo” /So met hing Stu pid and Fast/ — anot her 
pe arl of Ja go di na’s ani ma tion tra di tion, now in a di a lo gue with the re fi ned cul-
tu re of Ita lian ani ma tion.

In the ol der, youth se lec tion, we al so me et well-known pro duc ti ons. The 
ine vi ta ble Bač ko njas, thro ugh the el der Pe ter, bring us the film „Raz li ke” /Dif-
fe ren ces/, whe re the ba sic ide o grams, „smi li es” we re used to ex pla in the evo lu-
ti o nary con di ti o ning of fe ma le and ma le bra ins. Char ming and chal len ging. 
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The mi ni a tu re with a di no sa ur „Pra i sto rij ski be ton” /Pre hi sto ric Con cre te/ is 
a sig ni fi cant part of the bro a der aspi ra ti ons from Pe ter’s film „The Val ley of 
the Di no sa urs”, cre a ted on the ru ins of a boy’s vi deo se ri es. Alt ho ugh it suf fers 
from pro blems in tem po and rhythm (too many ca e su ras and smi li es), „The 
Val ley of the Di no sa urs” is an en de a vor of high in te rest, which unex pec tedly 
at trac ted the at ten tion of the jury for aest he ti cal and the o re ti cal re a sons. At 
one po int „The Val ley ...” tran scends it self: from a do cu ment of a child’s play, 
an ani ma ted or a “li ve ac tion” mo vie, it be co mes so met hing dif fe rent in our 
minds — a do cu men tary abo ut the li fe of di no sa urs. That is the true po wer of 
the li ving pic tu re.

Two ol der pro duc ti ons we re al so no ti ced he re. „Kli mat ske pro me ne” /Cli-
ma te Chan ge/ in the pro duc tion of ŠAF from Vra nje, has the fa te of the pla net 
as its to pic, which is a ne ces sary eco lo gi cal re flec tion that says: We got lost so-
mew he re on the way to To mor row. The men tor is Ne la Ćur či ja. The sa me pro-
duc tion yields “Dva da na” /Two Days/, a film that shows, be si des ani ma tion 
skills, an abo ve-ave ra ge fe e ling for de tail, as well as for the spi rit of the ti me. 
The men tor is Sne ža na Traj ko vić.

Stu dio cr ta nog fil ma 98 /Car toon stu dio 98/ from Niš is al so re pre sen ted 
in the youth se lec tion. „Bi der ma jer” /Bi e der me i er/ is a re a li sti cally styli zed mi-
ni a tu re, funny and bit ter, abo ut the on ce most im por tant ob ject for a wo man 
who wo uld li ke to esta blish a ma ri tal union. “Bar ba ro sa” /Bar ba ros sa/ is a pra-
i se worthy hi sto ri cal mi ni a tu re with a co u ple of in te re sting mo ments, again in 
re a li stic styli za tion. Re gar ding the un se emly use of the La tin alp ha bet in this 
con text, we re com mend re a ding „Le ga ci es of Ste fan Ne ma nja” by Mi le Me dić.

Di men si ons in which we li ve: do cu men ta ri es, edu ca ti o nal and 
scho ol work films

One of the most pro li fic gen re-the ma tic ca te go ri es are films in which chil-
dren ma ster the school pro gram, skills or know led ge ne ces sary for li fe.

In in de pen dent pro duc tion and fa mily en vi ron ment, di li gent and per cep-
ti ve Na đa Mi tro vić gi ves mo re than in struc ti ve films this year as well. Two 
films are de di ca ted to the es sen tial va lue of Ser bian and Sla vic cul tu re: Fre e-
dom (“slo bo da/svo -bo da” = “svoj bi ti”, be ing one’s own, not so me o ne el se’s). 
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First one is ac cor dingly ti tled “Bu di svoj” /Be your self/, whi le the ot her, „Je dva 
če kam su tra” /Can’t Wa it for To mor row/, furt her emp ha si zes the gre at truth of 
our exi sten ce: li sten to your he art, fol low your dre ams, be what you re ally are. 
This is a les son we must emp ha si ze, both to the chil dren and to us, the ir men-
tors. Co-aut ho red with Sa ra Ču kić, Na đa al so cre a ted „Birds of My Area”, 
which, with its tho ro ugh fac to graphy, shows the po ten tial of edu ca ti o nal chil-
dren’s films in the school system. The men tor is Dra ga na Mi tro vić.

The wil lful and witty te am of „Ra dre nis” pro duc tion ga ve its typi cal con-
tri bu tion to the to pic of per so nal fre e dom in the mi ni a tu re „Ode lo ne či ni čo-
ve ka” /Clot hes Don’t Ma ke a Man/. The men tor is Mi loš Ra cić.

Pre sti gi o us in the ci ne ma to graphy of chil dren and youth, the LAF from 
Lo zo vik of fe red this ti me a ran ge of mo rally and so ci ally en ga ged films. „Igra 
ko ja bo li” /A Hur ting Ga me/ pro ble ma ti zes gen der ima ges, but it al so shows a 
con tem po rary phe no me non: the ag gres sion of girls, which is an im por tant but 
of ten ne glec ted to pic. „U sve tu dru gar stva” /In the World of Fri en dship/ is a 
story abo ut the ad mis sion of a lit tle Asian kid among Ser bian and Ro ma chil-
dren, abo ut pre ju di ces and so lu ti ons wit hin hu ma ne re la ti ons. “Kad dru gar-
stvo po be di” /When Fri en dship Wins/ shows the de struc ti ve po wer of the 
words we say, gi ven he re with an exam ple of se e mingly harm less gos sip among 
fri ends. Ele va ted at the le vel of the wi der com mu nity, the sa me to pic of hu man 
ma li ce is shown in “Za jed no” /To get her/, a film abo ut the school class ma jo rity 
that men tally tor ments the mi no rity. “Kad san po sta ne ja va” /When a Dre am 
Co mes True/ shows a girl who se men tal ne eds to draw do o dles led at the ti me 
to the fa te ful path of a pro fes si o nal ar tist, which is an ad di ti o nal pro of of com-
mon sen se, that what se ems li ke a flaw, hi des in fact de ep men tal ca pa bi li ti es. 
The men tor is Dra ga na Živ ko vić Sko kić.

The film school “Po sav ci” from Obre no vac has re cently esta blis hed it self 
as one of the best edu ca ti o nal film pro duc ti ons for chil dren in Ser bia. Su perbly 
pro du ced eco lo gi cal anec do te “Pet za net” /Pet for Net/ as well as the story of a 
boy’s re jec tion of har mful energy so da drink “Ma jok” /Nah/, not only ea sily 
ma ke the ir po ints in an en ter ta i ning and est he ti ci zing way, but al so show that 
Ser bian pri mary scho ols can pro vi de world stan dard in chil dren mo vi e ma king 
if the re is a synergy bet we en stu dents and te ac hers. In this ca se, the men tor is 
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the pas si o na te and skil lful film ma ker Pre drag Bo go sa vlje vić.
In this year’s youth se lec tion, the re is a so mew hat scar cer har vest of edu ca-

ti o nal works, only three films, which is un do ub tedly the re sult of se ve ral 
months of de lay due to the Co ro na vi rus pan de mic. From Srem ski Kar lov ci, 
from the Stu dio Dom of the Po pov fa mily, we re ce i ve a be a u ti fully ma de and 
to uc hing “Dvor ska baš ta” /Co urt Gar den/, a film that co uld in spi re aut hors in 
ot her ci ti es to find the sa me pre ci o us am bi en ces in the ir own sur ro un dings, 
pla ces they pass by un con sci o usly every day. The men tor is Zla ta Po pov.

Two films by Pe tar Bač ko nja are co ming from Pan če vo, from the In de pen-
dent Fa mily Wor kshop of Bač ko nja. “Fil mo gra fi ja Pr vog svet skog ra ta” /Fil-
mo graphy of the First World War/ shows the im pact of the Gre at War on to 
„the most im por tant art”, a film es say abo ut film it self, that de ser ves wi der 
de ve lop ment. A gro un ded do cu men tary, an in te re sting film „The Hi story of 
Pan če vo” wo uld re qu i re, in our hum ble opi nion, a small re-edi ting: to re pla ce 
in ter ti tles, that slow down rhythm and tem po, with “dyna mic typo graphy”, 
let ters wit hin the film ima ge.

Do cu men tary-edu ca ti o nal ca te gory again sho wed sub stan tial so cial im-
por tan ce of our fe sti val and, abo ve all, the need for an ur gent for ma li za tion of 
film ma king in the school system of Ser bia.

Di men si ons in us: sci en ce fic tion and fan tasy, me lo dra ma, po e
try, phi lo sophy

The re are sig ni fi cantly less sci en ce fic tion and fan tasy mo vi es this year, 
which has been a tra de mark of the fe sti val for years. The ca u se may be a pan-
de mic si tu a tion (di scre etly prop he sied in the films of chil dren and youth a 
long ti me ago), or may be that chil dren and youth al ready an ti ci pa ted the dra-
ma tic to mor row so much, that now — when to mor row ca me — they can de vo-
te them sel ves to the ir in ner worlds, me lo dra mas and lyri cism. Al vin Tof fler’s 
„fu tu re shock” has al ready been ab sor bed by the young sters and is exi sten ti-
ally in clu ded in the ir no ti ons.

The best pro of of this is the ex cel lently per for med film “Ka me ra oko” /Ca-
me ra Eye/, which co mes from the Re gi o nal Cen ter for Ta lents „Mi haj lo Pu pin”, 
Pan če vo. He re we see that ca me ras fol lo wing a girl is no lon ger sci en ce fic tion 
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and that now we ha ve a ge ne ra tion that knows that they we re born and will 
li ve wit ho ut any pri vacy, un der the sle e pless eyes and ears of the ir mo bi le pho-
nes and ot her ca me ras. The men tor is Ivan Ra ki džić.

The al ways in te re sting pro duc tion of the Bač ko nja fa mily brings us La zar’s 
co mi cal „13 ste pe ni ka” /13 Steps/ as well as a fan tasy al most hor ro ri cal, sharply 
per for med “Gde je me da” /Whe re Is the Teddybe ar?/, one of the fa vo ri tes of the 
jury. The co medy „Ar mo ni kaš” /The Ac cor di o nist/ by Ra dre nis pro duc tion 
al so won our af fec tion, be ca u se it kept everything that al ready adorns this pro-
duc tion, and it will be re mem be red for the li ne „Are you pro po sing to my wi-
fe?”

A film that will be in hi sto ri cally re mem be red as one of the best the fe sti val 
ever had, is an ele gant and in every de tail bril li antly exe cu ted film abo ut the 
li fe of to day’s chil dren “Iz la zak” /Go ing Out/ pro du ced by Film school „Po sav-
ci”. He re we co me again to the im por tan ce of pas si o na te men to ring: Pre drag 
Vu ko sa vlje vić pas sed a lot of his film know led ge on to his stu dents and for a 
re a son he was awar ded as the best Film Men tor in Ser bia in 2020.

In the youth ca te gory, the qu a lity is ob vi o us, with oc ca si o nal so a ring in to 
cre a ti ve and tec hni cally ma tu re pro fes si o nal pro duc tion. Very good lyri cal 
fan tasy in an ur ban set ting is „A varázslatos fa” /The En chan ted Tree/ which 
is a pro duc tion of Hun ga rian-lan gu a ge “Bolyai” Gram mar school for ta len ted 
pu pils, from city of Sen ta. It has a spe cial va lue for yours truly, be ca u se the mo-
tif of the tree as a di men si o nal por tal we our sel ves pro ces sed al so in a short 
film “Uske sta ze” /Nar row Paths/ di rec ted by Oleg Jek nić (1995). The men tors 
are Mir ko Pot and Gábor Megyeri. From Sen ta al so ar ri ves an in tro spec ti ve 
mi ni a tu re „A folt” /Stain/, anot her pro of that film of the Hun ga rian youth in 
Ser bia, thanks to de di ca ted men tors, has its own tra di ti o nal fo un da ti ons in the 
ar ti stic ex pres si on and pro duc tion. The men tor is Miklós Far kas.

The new cen ter of Šu ma di ja re gion in Ser bia is FR KA — Film ska ra di o ni ca 
Kra gu je vac /FR KA — Film Wor kshop from Kra gu je vac/, fo cu sed ma inly on 
ur ban me lo dra ma and con tem po rary co medy. “Le ti Fi ki, le ti” /Fly Fi ki, Fly/ is 
an event con vin cingly told from the per spec ti ve of a par rot. “Kom plet ka fa” /
Cof fee Set/ thro ugh the story of a young girl ar tist shows a fre qu ent si tu a tion 
of de spa ir when one ne eds to be re a li zed as a per son (alt ho ugh nar ra ti vely spe-
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a king, the script had mo re po ten tial, espe ci ally in the fi nal chap ter). “Ma lo 
ka sni mo” /We’re a Bit La te/ is a film abo ut a film, whe re the pro ta go nists are 
la te for the ir own awards. “Šu ma pro me ne” /The Fo rest of Chan ge/ is an un-
pre ten ti o us but com ple tely ar cha ic, Jun gian story abo ut the ri te of pas sa ge: 
af ter a mysti cal ex pe ri en ce of the fo rest, a young man will no lon ger be a fo ot-
ball player, but so met hing el se, that will shock his fat her. If they pay at ten tion 
to the de ve lop ment of the script, as so mew hat mo re nort hern cen ters, the cre-
a tors of FR KA co uld be an im por tant fac tor in youth film in Ser bia. The men-
tor is Ne nad Ne šo vić.

One of the fa vo ri tes of the au di en ce at the fe sti val is Bel gra de’s „Ba ra ka” 
pro duc tion, which is now par ti ci pa ting with only one film. But the one is ne-
vert he less a pro duc tion and gen re qu a lity je wel of the fe sti val. “Po sled nji me-
tak” /The Last Bul let/ is an al ter na ti ve hi story in the par ti san gen re, but with 
am bi gu o us me a nings, at le ast for tho se who know the real hi story. He re the 
Na zis are dying in Yugo slav Pe o ple’s Army uni forms and the last bul let shot by 
com mu nists kills the ir own. Wit hin the pos si bi lity of mul ti ple re a dings, a cri-
tic won de red whet her in this or in an al ter na te re a lity the de ci si ons of the Fo-
urth (Dres den) Con gress of the Com mu nist Party of Yugo sla via (1928) ha ve 
oc cur red, re la ti on ship of CPY to ward the Ve le bit upri sing (1932), an agre e-
ment bet we en Mo ša Pi ja de and Vik tor Gu tić (1933), Rib ben trop –Mo lo tov pact 
(1939), The March ne go ti a ti ons (1943), va ri o us su spi ci o us de aths from Spain 
Ci vil War on wards, etc. The jury agreed that this film de ser ves a de e per cul tu-
ral, so ci o lo gi cal, ide o lo gi cal and an thro po lo gi cal analysis, as well as that it is 
full of me a nings in which youth no ti ons in ter sect with the ir men tors’. Re gar-
dless of the com ple xity of the se is su es, to which is dif fi cult to an swer in unam-
bi gu o us way, the fact is that the men tors, Ne ve na and Vuk Sa le to vić, ga ve the 
craft and pro per energy to for thco ming pro fes si o nal ge ne ra tion.

Anot her of the stron gest hot beds of young ci ne ma in Ser bia is the Re gi o nal 
Cen ter for Ta lents „Mi haj lo Pu pin” in Pan če vo, which has of fe red two films, 
both tho ro ughly car ried out by the hig hest stan dards of this pro duc tion: “Prin-
ce ze u ak ci ji” /Prin ces ses in Ac tion/ is a mild te e na ge co medy in the shrewd 
tre at ment of Di sney mo tifs, as well as the tra gic me lo dra ma “Le gen da o de vo-
jač kom bu na ru” /Le gend of the Girl’s Well/. The men tor for both films is Ivan 
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Ra ki džić, as well as for two in de pen dent films which, in the opi nion of the 
jury, are of ant ho lo gi cal va lu es, not only for this edi tion of the fe sti val. “Pri jat-
no” /Bon Ap pe tit/ is a ma tu re per for man ce of in de pen dent pro duc tion, a fa-
mily me lo dra ma with the the me of ge ne ra ti o nally ra i sed pat ho logy. “Čo vek 
ko ji je kre nuo na Me sec” /The Man Who Set off to the Moon/ com bi nes the 
mo tif of spa ce flight in to ta li ta rian ti mes in the US SR with the is sue of ge ne ra-
ti o nal ti es in a ra rely sub tle and con vin cing way, a film which can be re cog ni-
zed in ter na ti o nally.

The fi nal mem ber of the cur rently most im por tant tre foil of young li ve ac-
tion ci ne ma in Ser bia is the Cen ter for Vi sual Com mu ni ca ti ons „Kva drat”, Bel-
gra de. The me lo dra ma abo ut the world of clas si cal mu sic “Iza sce ne” /Be hind 
the Sce ne/ com bi nes the aspi ra ti ons of a young pi a nist with fa mily tra u ma. A 
man cru ci fied bet we en two wo men exa mi nes his (im)pos si bi li ti es in anot her 
me lo dra ma “Pre puš ten ta la si ma” /In dul ged in Wa ves/. “Sa ma” /Alo ne/, a bril-
li antly exe cu ted psycho lo gi cal dra ma from the world of pro fes si o nal bal let, 
which is one of the hig hlights of this year’s fe sti val, is on the sa me track in 
terms of gen re as pre vi o us two films. Even in an en vi ron ment of strong fe sti val 
com pe ti tion, this film is ex cep ti o nal by its gre at ba lan ce and per su a si ve ness 
that ex tends from the me and idea, thro ugh nar ra tion, ac ting, ca me ra, di rec-
ting, so und and edi ting — to the fi nal ove rall im pres sion that sur pas ses the 
al ready va lu a ble in di vi dual ele ments. In this ca se we al so see that the young 
ge ne ra tion so me ti mes pro vi des films cre a ti vely mo re com pact than the pro-
duc tion we see on the na ti o nal TV sta ti ons.

Les sons from this year’s Fe sti val: A di scar ded sto ne has be co me 
a cor ner sto ne

The gre at ju bi lee of half a cen tury of Fe sti val of Films Ma de by the Chil-
dren and the Youth of Ser bia will hap pen with ex ten ded staff.

Tra di ti o nally, the jury is com pri sed of dif fe rent ge ne ra ti ons cho sen by the-
ir va ri o us are as of ex per ti se as a me ans to re spond to many sen si ti ve tasks, 
which are mo re com plex in the ca se of chil dren’s and youth cre a ti vity than in 
the work of pro fes si o nal ar tists, be ca u se, ac cor ding to pro fes sor Sne ža na Tr ste-
njak, we do not eva lu a te a film it self, but we al so con si der the de li ca te pe da go-
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gi cal and so cial is su es.
Ad di ti o nally, the fe sti val te am shows or ga ni za ti o nal re fres hment, pri ma-

rily in the na me Na da Sa vić, a pro mi nent re pre sen ta ti ve of the new Ser bian 
pro duc tion. The new in ter net si te of the Fe sti val, as well as its pre sen ce on so-
cial net works and in ot her me dia are me rits of the te am which Miss Sa vić co-
or di na tes.

Tra di ti o nal part ners of the Fe sti val are with us again: Mi ni stry of Cul tu re 
and In for ma tion of the Re pu blic of Ser bia, Film Cen ter of Ser bia, Yugo slav 
Film Ar chi ve, and ot hers. New part ners are par ti ci pa ting in the no ble vi sion of 
our fe sti val, and the most im por tant is Pe a ce and Cri ses Ma na ge ment Fo un da-
tion and the Ci vis As so ci a tion, fo un ded by Mr. Bo ris Vu ko brat, which pro ves 
that the mis sion and ac ti vi ti es of the Fe sti val and the Cen ter of Ser bian Ama-
te ur Film are re cog ni zed as lo cal and na ti o nal mo del of po ten ti ally in ter na ti o-
nal im por tan ce.

***
At le ast so me of the chil dren and young pe o ple of this year’s fe sti val are the 

fu tu re of Ser bian and world ci ne ma. But many boys and girls who se na mes ap-
pe ar on the cre dits of the se films may con tri bu te to our li ves in ot her aspects. 
The most va lu a ble and most be a u ti ful things that hu ma nity ma na ged to pro-
tect so far will de pend, even if only in the smal lest part, on the se young sters in 
de ca des to co me.

The fu tu re is, as al ways, un cer tain, and the the ra pe u tic na tu re of art re ma-
ins in vi gor, po in ting out that the stren gthe ning of gro up cre a ti vity is one of 
the re me di es for the sta te of this ci vi li za tion in dec li ne, which finds nor mal to 
be un der con stant stress. Gro up cre a ti vity, just li ke in film pro duc tion, al so 
re pre sents the seed of the fu tu re.

Let us the re fo re ha ve con fi den ce in this witty ge ne ra tion, in the gre at ti mes 
to co me.

Zo ran Ste fa no vić
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ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА — THE JURY MEM BERS

ЗО РАН СТЕ ФА НО ВИЋ (Ло зни ца 1969). Пи сац, 
про ду цент, кул тур ни ак ти ви ста, ис тра жи вач. Ди пло-
ми рао дра ма тур ги ју и сце на рио на Фа кул те ту драм-
ских умет но сти у Бе о гра ду, где је и док то ранд те о ри је 
драм ских умет но сти, кул ту ре и ме ди ја.  Осно вао је пр-
во ор га ни зо ва но је згро про из вод ње фан та стич ких 
фил мо ва у срп ској ки не ма то гра фи ји 1990, а ње гов 

драм ски текст „Сло вен ски Ор феј“ је 1992. за по чео пост ју го сло вен ску фа-
зу срп ског и ма ке дон ског по зо ри шта и дра ме. Дру ги део опу са је до ку-
мен тар не при ро де у ви ду фил мо ва и мо но гра фи ја. Са уста но ва ма Евро пе 
и САД струч но са ра ђу је три де се так го ди на, по себ но у сек то ру умет но-
сти, кул ту ре и ин ду стри је за ба ве. Осни вач је не ко ли ко ме ђу на род них 
кул тур них мре жа и про је ка та у обла сти из да ва штва, ди ги та ли за ци је, 
лек си ко гра фи је и по пу лар не кул ту ре. Де ла су му пре во ђе на на ма ке дон-
ски, ру мун ски, сло ве нач ки, ен гле ски, фран цу ски, ру ски и укра јин ски. 
До био је че тр де се так при зна ња за умет нич ки и кул тур ни рад.Жи ви у Бе-
о гра ду.

ZO RAN STE FA NO VIĆ (Born in Lo zni ca in 1969) Wri ter, pro du cer, cul-
tu ral ac ti vist, re se ar cher. He gra du a ted in dra ma turgy and scre en wri ting at 
the Fa culty of Dra ma tic Arts in Bel gra de, whe re he is al so a doc to ral stu dent in 
the the ory of dra ma tic arts, cul tu re and me dia.

He fo un ded the first or ga ni zed net work of pro duc tion of fan tasy films in 
Ser bian ci ne ma to graphy in 1990, and his play „Sla vic Orp he us” be gan the 
post-Yugo slav pha se of Ser bian and Ma ce do nian the a ter and dra ma in 1992.

The se cond part of his opus is of a do cu men tary na tu re in the form of films 
and mo no graphs. He pro fes si o nally co o pe ra ted with im por tant in sti tu ti ons in 
Eu ro pe and the USA for abo ut thirty years, espe ci ally in the sec tor of art, cul-
tu re and en ter ta in ment in du stry.

He is the fo un der of se ve ral in ter na ti o nal cul tu ral net works and pro jects in 
the fi eld of pu blis hing, di gi ta li za tion, le xi co graphy and pop cul tu re. His works 
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ha ve been tran sla ted in to Ma ce do nian, Ro ma nian, Slo ve nian, En glish, French, 
Rus sian and Ukra i nian.

He has re ce i ved abo ut forty awards for ar ti stic, cul tu ral, re se arch and so-
cial work. Cur rently li ves in Bel gra de.

ГРА ДИ МИР СТОЈ КО ВИЋ (Мра мо рак, 1947.) Књи-
жев ник, ау тор 15 књи га пе са ма, 28 ро ма на, шест збир-
ки при ча, че ти ри књи ге из бо ра при ча и пе са ма, и за јед-
нич ке књи ге с Дра го ми ром Ћу ла фи ћем. До бит ник је 
пре ко 30 књи жев них на гра да. Нај чи та ни ји про зни пи-
сац за де цу и мла де у по след њих 20 го ди на на про сто-
ри ма не гда шње Ју го сла ви је, СЦГ и са да Ср би је. Све 

књи ге су до жи ве ле ви ше из да ња. 
Као филм ски пе да гог ра дио је још од 1975. го ди не, по себ но са нај мла-

ђим та лен ти ма, уз ра ста од осам го ди на па на ви ше. Осни вач и во ди тељ 
Ате љеа мла дих та ле на та основ но школ ског уз ра ста. Де ца филм ски ства-
ра о ци осво ји ла су пре ко 100 на гра да (ре пу блич ких, са ве зних и ме ђу на-
род них), од ко јих је нај вред ни је „Tar ga d’O ro”, нај ве ће ме ђу на род но при-
зна ње деч јем фил му  на фе сти ва лу Ау ди о ви зу ел но у шко ли (Мон да вио, 
Ита ли ја, 1986. го ди не). 

Је дан од осни ва ча Ме ди ја фо ку са, Бе о град. Ко а у тор при руч ни ка Pars 
pro to to, ме диј ска пи сме ност за на став ни ке основ них шко ла (Ме ди ја фо-
кус, 2001) и Чи та ти ме ди је, мул ти ме ди јал ног про јек та за ме диј ско опи-
сме ња ва ње (Ме ди ја фо кус, 2004). Жи вео је у Вр шцу, Пан че ву и Бе о гра ду, 
а са да жи ви у Бре сто ви ку.

GRA DI MIR STOJ KO VIĆ (Born in Mra mo rak in 1969) Wri ter, aut hor of 
15 bo oks of po ems, 28 no vels, 6 col lec ti ons of sto ri es, 4 bo oks of se lec ted sto ri-
es and po ems, an do ne jo int bo ok with Dra go mir Ću la fić. He has won over 30 
li te rary awards. The most wi dely read pro se wri ter for chil dren and youth in 
the last 20 years in the for mer Yugo sla via, Ser bia and Mon te ne gro and now 
Ser bia. All bo oks ha ve had mul ti ple edi ti ons. 

He wor ked as a film pe da go gue sin ce 1975, espe ci ally with the youn gest 
ta lents, aged 8 and up. Fo un der and le a der of the Ate li er of Young Ta lents of 
pri mary school age. Chil dren film ma kers ha ve won over 100 awards (na ti o nal, 
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fe de ral and in ter na ti o nal), the most va lu a ble of which is „Tar ga d’Oro”, the 
hig hest in ter na ti o nal re cog ni tion for chil dren’s film at the Au di o vi sual at 
School fe sti val (Mon da vio, Italy, 1986).

One of the fo un ders of ME DI A FO CUS, Bel gra de. Co-aut hor of the ma-
nual Pars pro to to, de di ca ted to me dia li te racy for pri mary school te ac hers 
(Me di a fo cus - Bel gra de, 2001) and Read Me dia, a mul ti me dia pro ject for me-
dia li te racy (Me di a fo cus - Bel gra de, 2004).

He li ved in Vr šac, Pan če vo and Bel gra de, and now he li ves in Bre sto vik.

Др СНЕ ЖА НА ТР СТЕ ЊАК (Бе о град 1963) је ре-
ди тељ ани ми ра них фил мо ва, сце на ри ста, про ду цент, 
пе да гог, док тор умет но сти ди ги тал них ме ди ја. Док тор-
ска те за: мул ти ме ди јал но ин тер ак тив ни про је кат 
„Умет ност на ин тер не ту“, ма ги стар ска те за „Уна пре ђе-
ње на ста ве и на став ног про це са уз ди ги та ли за ци ју на-
став ног са др жа ја“. Уче сник на ду го ме тра жним ани ми-

ра ним про јек ти ма: “Hatcshi puh” у ко про дук ци ји Не мач ке и Ср би је, ”Lit-
tle Flying Be ars” Ка на де и Ср би је, “Tom-Tom and Na na” и “Ana tol” Ду ран 
сту ди ја Фран цу ска и Ср би је. Сце на ри ста, ре ди тељ и ани ма тор на де вет 
на гра ђи ва них ани ми ра них фил мо ва. Ре ди тељ и ани ма тор ве ли ког бро ја 
ТВ ре кла ма. Осни вач и по кре тач на ста ве из обла сти мул ти ме ди је и умет-
но сти у окви ру Ви ше елек тро тех нич ке шко ле у Бе о гра ду, из пред ме та на 
основ ним и спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма за пред ме те: мул ти ме ди јал но 
ра чу нар ство, ди ги тал на те ле ви зи ја, осно ви ани ма ци је, ком пју тер ска 
ани ма ци ја и мул ти ме ди јал на пост про дук ци ја. По кре тач он лајн уче ња 
Ком пју тер ске ани ма ци је у окви ру ви со ких сту ди ја (сту диј ски про грам 
Ау дио и ви део про дук ци ја). Ау тор кам па ње „Уче ње на да љи ну“.

SNE ŽA NA TR STE NJAK, PhD (Born in Bel gra de in 1963),is a di rec tor of 
ani ma ted films, scre en wri ter, pro du cer, pe da go gue, doc tor of arts of di gi tal 
me dia. Her doc to ral the sis was: Mul ti me dia In ter ac ti ve Pro ject „Art on the 
In ter net”, and her ma ster’s the sis: Im pro ve ment of Te ac hing and Le ar ning Pro-
cess with the Di gi ti za tion of Te ac hing Ma te rial.

Par ti ci pant in fe a tu re ani ma ted pro jects: „Hatcshi puh” re a li zed by Ger-
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many and Ser bia, „Lit tle Flying Be ars”, Ca na da and Ser bia; „Tom-Tom and 

Na na” and „Ana tol” by Du ran stu dio, Fran ce and Ser bia.Scre en wri ter, di rec-

tor and ani ma tor on ni ne award-win ning ani ma ted films. Di rec tor and ani-

ma tor of a lar ge num ber of TV com mer ci als.Fo un der and ini ti a tor of te ac hing 

in the fi eld of mul ti me dia and art wit hin the School of Elec tri cal and Com pu-

ter En gi ne e ring of Ap plied Stu di es, on bac he lor and spe ci a list stu di es in the 

su bjects: mul ti me dia com pu ting, di gi tal te le vi sion, ba sics of ani ma tion, com-

pu ter ani ma tion and mul ti me dia post pro duc tion. Ini ti a tor of on li ne le ar ning 

of Com pu ter ani ma tion for fa culty stu di es (study pro gram Au dio and vi deo 

pro duc tion). Aut hor of the „Dis tan ce Le ar ning” cam pa ign.

Др МАР КО СТО ЈА НО ВИЋ (Бе о град 1962.) ет но-

ло г–ан тро по лог, му зеј ски са вет ник у Ет но граф ском 

му зе ју у Бе о гра ду, уред ник Гла сни ка Ет но граф ског му-

зе ја. Члан ор га ни за ци о ног ти ма Ме ђу на род ног фе сти-

ва ла ет но ло шког фил ма (1997– 2018), и то по чев од са-

рад ни ка на ка та ло гу до уред ни ка, од се лек то ра и чла на 

жи ри ја до из вр шног ди рек то ра. Ко а у тор но ми на ци о-

ног фил ма „По ро дич на сла ва у Ср би ји“ за пр ви са мо стал ни упис Ср би је 

на Уне ско ву ре пре зен та тив ну ли сту не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 

чо ве чан ства и струч ни са рад ник за не ка од филм ских оства ре ња са ет но-

ло шко –ан тро по ло шком те мом или при сту пом. Ау тор број них на уч них и 

струч них чла на ка, ко у ред ник збор ни ка Му зе ји у Ср би ји – за по че то пу-

то ва ње. У му зеј ском ра ду ба ви се му зе о ло ги јом, не ма те ри јал ним кул тур-

ним на сле ђем, кул ту ром при вре ђи ва ња, на род ним зна њи ма и ве ро ва њи-

ма, те при сту пом осо ба ма са ин ва ли ди те том, а у ет но ло шко –ан тро по ло-

шком кон тек сту ис тра жи вач ким по љи ма фил ма, ет но ту ри зма, му зи ке и 

фол кло ра.

MAR KO STO JA NO VIĆ, PhD (Born in Bel gra de in 1962) Et hno lo gist - 

an thro po lo gist, mu se um advi sor at the Et hno grap hic Mu se um in Bel gra de, 

edi tor of the Ga zet te of the Et hno grap hic Mu se um. Mem ber of the or ga ni zing 

te am of the In ter na ti o nal Fe sti val of Et hno lo gi cal Film (1997-2018), star ting 

from an as so ci a te on the ca ta log and gra du ally re ac hing the po si tion of its edi-
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tor, from the se lec tor and mem ber of the jury to the exe cu ti ve di rec tor. Co-aut-
hor of the no mi na tion film Fa mily Glory in Ser bia for the first in de pen dent 
en try of Ser bia on the UNE SCO re pre sen ta ti ve list of in tan gi ble cul tu ral he ri-
ta ge of man kind and ex pert as so ci a te for so me of the films with et hno lo gi cal 
- an thro po lo gi cal the me or ap pro ach. Aut hor of nu me ro us sci en ti fic and pro-
fes si o nal ar tic les, co-edi tor of the col lec tion „Mu se ums in Ser bia - the jo ur ney 
has be gun”. In his mu se um work, he de als with mu se o logy, in tan gi ble cul tu ral 
he ri ta ge, bu si ness cul tu re, folk know led ge and be li efs and ac cess to pe o ple 
with di sa bi li ti es, and in the et hno lo gi cal - an thro po lo gi cal con text, the re se-
arch fi elds of film, et hno to u rism, mu sic and fol klo re.

СТРА ХИ ЊА СА ВИЋ (Бе о град, 1991) је филм ски и 
те ле ви зиј ски ре ди тељ. Сред њу шко лу за по чео је у Ри му 
(Ау гу сто Ри ги) а за вр шио у Бе о гра ду (Тре ћа бе о град ска 
гим на зи ја) као ђак ге не ра ци је. Фил мом је по чео да се 
ба ви то ком основ не шко ле. Ди пло ми рао је филм ску и 
те ле ви зиј ску ре жи ју 2014. на Фа кул те ту драм ских 
умет но сти у Бе о гра ду, као сту дент ге не ра ци је, где је по-

ха ђао и ма стер сту ди је из исте обла сти. Упи сао је 2016. го ди не док тор ске 
сту ди је из те о ри је драм ских умет но сти, а за хва љу ју ћи сти пен ди ји Ми-
ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја по стао је ис тра жи вач 
и де мон стра тор на пред ме ти ма те о ри ја и исто ри ја фил ма. Тре нут но ра ди 
на док тор ској ди сер та ци ји „На ра тив ни уни вер зум Жив ка Ни ко ли ћа: 
кар не вал–с мех –мо но лог“, те ка ри је ру раз ви ја дво смер но, у те о риј ском и 
прак тич ном сми слу. На гра ђи ва ни крат ко ме тра жни фил мо ви су „Тан го у 
три ли ка и три про сто ра“ (2012), „Руј ка“ (2013), „Де вет да на“ (2015) и „Јед-
на ноћ“ (2016). Ре жи рао је му зич ке и ре клам не спо то ве, кон цер те и те ле-
ви зиј ске се ри је. Ра дио је и као филм ски кри ти чар. На уч ни ра до ви об ја-
вље ни су у број ним до ма ћим ча со пи си ма и збор ни ци ма. Тре нут но при-
пре ма ду го ме тра жни игра ни филм Треп тај (2021).

STRA HI NJA SA VIĆ (Bel gra de, 1991) star ted high school in Ro me (Au gu-
sto Rig hi) and fi nis hed in Bel gra de (Third Bel gra de Gram mar School) as a 
best stu dent in class. He star ted ma king films du ring ele men tary school. He 
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gra du a ted in film and te le vi sion di rec ting (2014) at the FDA as a stu dent of the 
ge ne ra tion, whe re he al so ear ned a ma ster’s de gree in the sa me fi eld. In 2016, 
he en rol led in doc to ral stu di es in the the ory of dra ma tic arts, and thanks to a 
scho lar ship from the Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno lo gi cal De ve-
lop ment, he be ca me a re se ar cher and de mon stra tor on su bjects Fil mThe ory 
and Hi story of Film. He is cur rently wor king on his doc to ral dis ser ta tion „Živ-
ko Ni ko lić’s Nar ra ti ve Uni ver se: Car ni val-La ug hter-Mo no lo gue”, and is de ve-
lo ping his ca re er in two di rec ti ons, in the o re ti cal and prac ti cal terms. His most 
awar ded short films are Tan go in Three Cha rac ters and Three Spa ces (2012), 
Ruj ka (2013), Ni ne Days (2015) and One Night (2016). He has di rec ted mu sic 
vi de os and com mer ci als, con certs and te le vi sion se ri es. He al so wor ked as a 
film cri tic. His sci en ti fic pa pers ha ve been pu blis hed in nu me ro us do me stic 
jo ur nals and ant ho lo gi es. He is cur rently pre pa ring a fe a tu re film, Blink (2021).

Кадар из филма: Сама
Film frame: Alone
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