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Кадар из филма „Вуна“
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Списак пријављених филмова
деце до 15 година
1. Школа анимираног фил
ма, Врање
1. Ми слушамо, група аутора,
ментор: Снежана Трајковић
2. Од другарства нема лепшег
царства, група аутора, мен
тори: Сета Величковић Цвет
ковић и Нела Ћурчија
3. Породица, група аутора, мен
тор: Нела Ћурчија
4. Пркосна крушка, група ауто
ра, ментор: Сета Величковић
Цветковић
5. Зуб Зуу, група аутора, менто
ри: Милица Јанковић и Славо
љуб Симоновић

2. ОШ „Војвода Радомир
Путник“, Београд
6. Шта радим ујутру, Сара Пе
тровић,

3. ОШ ,,Бранко Ћопић“, Бе
оград
7. Фрио, Лена Ђорђевић, ментор:
Милош Мајсторовић
8. Мој кућни љубимац Буби, Ја
на и Лара Митровић, ментор:
Милош Мајсторовић

4. Анима Мики, Врање

9. Ву на, Данило Ћурчија, мен
тор: Мирослав Мики Симоно
вић

5. Филмска школа „Посав
ци“, ОШ „Посавски парти
зани“, Обреновац
10. Слатки укус победе, Симон
Јегоровић и Тамара Лукић,
ментор: Предраг Вукосавље
вић

6. Радренис филм, ОШ „Ђу
ра Јакшић“, Ужице
11. Дуг, група аутора, ментор:
Милош Рацић

7. ФРКА — филмска радио
ница Крагујевац
12. Галерија страха, Анастасија
Ивановић, ментор: Ненад Не
шовић

8. Самостална породич
на радионица Бачкоња,
Панчево
13. Дуел, Лазар Бачкоња, ментор:
Предраг Бачкоња
14. Невидљиви човек, Лазар Бач
коња, ментор: Предраг Бачко
ња
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15. Од један до пет, Лазар Бачко
ња, ментор: Предраг Бачкоња
16. Супер Гвозден, Лазар Бачко
ња, ментор: Предраг Бачкоња

9. OШ „Радица Ранковић“,
Лозовик
17. Кад љубав проговори, група
аутора, ментор: Драгана Жив
ковић Скокић
18. Топла реч, група аутора, мен
тор: Драгана Живковић Ско
кић

10. Студио Дом, Сремски
Карловци
19. Авант уре Деда Мраза, Сми
љана Попов, ментор: Јаков По
пов

Кадар из филма: „Огледало наше душе”
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11. ОШ „Мирослав Антић“,
Београд
20. Конкурс, Дуња Бојичић, Вања
Јованчевић, ментор: Ивана Ко
сановић

12. Регионални центар за
таленте „Михаил
 о Пупин“,
Панчево
21. Маска, Марија Полак, ментор:
Иван Ракиџић

13. Дечји културни центар
Београд
22. Анимиране заврзламе, Група
аутора, ментор: Марија Мила
новић Лазаревски

Списак пријављених филмова младих од 15 до
19 година
1. Гимназија за талентова

не ученике „Бољаи“, Сента
1. Кад би са
мо, Андор Бало и
Норберт Дудаш, ментори: Га
бор Међери, Мик лош Фаркаш
2. Огледало наше душе, Кити
Кадвањ и Норберт Дудаш, мен
тори: Габор Међери, Мик лош
Фаркаш

2. Гимназија Рашка
3. Иза маске, Жељана Кошанин
4. Мало место великих људи,

Ксенија Шаптовић

3. ФРКА — филмска радио
ница Крагујевац
5. Без ФРКЕ нема фрке, Сара
Ретхас, ментор: Ненад Нешо
вић

4. Самостална породична
радион
 ица Бачкоња, Пан
чево
6. Филмови Панчева, Петар Бач
коња, ментор: Предраг Бачко
ња

Кадар из филма: „Добро Јутро”
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Ми слушамо, 2. Од другарства нема лепшег царства, 3. Породица,
4. Пркосна крушка, 5. Зуб Зуу.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Шта радим ујутру, 2. Фрио, 3. Мој кућни љубимац БУБИ, 4. Вуна, 5.
Слатк и укус победе.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Дуг, 2. Галерија страха, 3. Дуел, 4. Невидљиви човек, 5. Од један до пет

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Супер гвозден, 2. Кад љубав проговори, 3. Топла реч, 4. Авант уре
Деда Мраза, 5. Конкурс,

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Маска, 2. Анимиране заврзламе, 3. Кад би само, 4. Огледало наше душе,
5. Иза маске.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Без ФРКЕ нема фрке, 2. Мало место великих људи, 3. Филмови Панче
ва, 4. Мраварење: Како сам одгајао мраве, 5. Знаменити П
анчевци: Небојша Глоговац.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Сниматељ, 2. Кикирики, 3. Добро јутро, 4. Блажена побуна,
5.Априлили-ли.

КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Овде треба направити мало реда, 2. Шатор.

7. Мраварење: како сам одгајао
мраве, Петар Бачкоња, ментор:
Предраг Бачкоња
8. Знаменити Панчевци: Небој
ша Глоговац, Петар Бачкоња,
ментор: Предраг Бачкоња
9. Сниматељ, Петар Бачкоња и
Лазар Бачкоња, ментор: Пре
драг Бачкоња

5. Центар за визуелне ко
муникације „Квадрат“, Бе
оград
10. Кикирики, Миа Новаковић,
ментори: Светлана и Зоран По
повић
11. Добро јутро, Михајло Тодоро
вић, ментори: Светлана и Зо
ран Поповић
12. Бла жена побуна, Настја Вила

Кадар из филма: „Без ФРКЕ нема фрке“

6

бланка, ментори: Светлана и
Зоран Поповић
13. Априлили–ли, Сара Ећимо
вић, ментори: Светлана и Зо
ран Поповић

6. Студио Дом, Сремски
Карловци
14. Овде треба направити мало
реда, Јаков Попов, ментор: Зла
та Попов

7. Регионални центар за та
ленте „Михаил
 о Пупин“,
Панчево
15. Шатор, Лана Стојадинов и Но
ра Абци, ментор: Иван Раки
џић

ЈУБИЛЕЈ У СЕНЦИ КОРОНЕ
Педесет година трајања је свакако успех. Али...
Године 2017, на 46. ревији филмског стваралаштва деце и омладине
Србије, било је 58 филмова, 2018, на 47. ревији — 75, 2019, на 48. ревији
— 85, 2020, на 49. ревији — 56 и ове, 2021. године, на 50. ревији филмског
стваралаштва деце и омладине Србије — 37 филмова. Да је све било нор
мално, ове године на јубиларној 50. ревији било би око 100 филмова. Уз
бројне госте и низ ретроспектива, историја манифестације нашла би се у
лепој публикацији... О ревији би говорили познати филмски аутори који
су у младим данима учествовали и приказивали своје филмове...
Мало тога ће се остварити. Како се ревија припрема сваке године од
фебруара, а интензивно од априла, уместо у нашем биоскоп у (као по
следњих 18 година) — Музеју југословенске кинотеке, филмови ће би
ти на интернет у. Изостаће и све друго везано за прис уство публике, али
се надамо да ћемо до краја године објавити публикацију о 50 одржаних
ревија. Манифестација је иначе основана пре 60 година, као Ревија фил
мова пионира Југославије, али од 1989. до 2004. године није одржавана
редовно сваке године, па је за шест деценија одржана педесет пута. Тиме
је Ревија филмског стваралаштва деце и омладине Србије директни на
следник Ревије филмова пионира Југославије.
Рад ује нас што и у овим околностима млади филмски таленти сни
мају и даље, па ових 37 филмова показује да се ради у Врању, Обреновцу,
Ужицу, Краг ујевцу, Панчеву, Лозовику, Сремским Карловцима, Рашки,
Сенти и Београд у.
Центар аматерског филма Србије, ораганизатор Ревије филмског
стваралаштва деце и омладине Србије, уз помоћ Минстарства култ уре
и информисања реп убилике Србије и Филмског центра Србије, у Музе
ју Југословенске кинотеке, наставиће сваке године крајем месеца јуна да
окупља младе филмске ствараоце и њихове филмове.
Владимир Анђелковић
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Гајење, поткресивање, ресетовање
60 година ревије нашег младог филма и њено 50. издање
Када је пре шест деценија, 1961. године, прављена прва Ревија филмо
ва пионира Југославије она је била тријумф приступа који је тзв. Филмску
културу младих третирао као засебну и важну друштвену појаву. Ово је
и детаљно тумачено на саветовању на београдској планини Авали новем
бра 1957. године, зах ваљујући Блаженки Мимици, Јовану Ђорђевићу и,
наравно, Миленку Карановићу, са другим сарадницима и стручњацима.
То је био тренутак треће револ уције у нашој филмској педагогији.
Прва је била серија приватних филмских школа 1920–их и 1930–их у
Краљевини Југославији. Други је био државни пројекат у новоком уни
стичкој Југославији, кроз интегрисање београдске Академије за позори
шну уметност и Високе филмске школе 1950. године у једну установу, као
основу јаког система државне кинематографије. Зато је филмска педа
гогија за основну и средњу школ у била следећи логичан корак и то је, уз
добро развијен аматерски филм, довело до неких од најлепших страница
касније историје наших живих слика.
Наравно, ниједан део те буд уће историје није испрва био прозиран
њеним одраслим или малим актерима, али су управо они били трајни
чинилац који нам је помогао кад је историја почела да се убрзава, укљу
чујући и благотворно дејство светлописне уметности на 2020. — годину
пандемије и зак ључавања. Годину кад су нам они који усмеравају светске
токове — као што је то Клаус Шваб, оснивач Светског економског фору
ма у Давос у — рек ли да је зак ључавање увод у време „Великог ресетова
ња“ и да наши животи „никада више неће бити исти“ у ономе што су они
назвали „новом нормалношћу“.
У тој борби да се има што више филмске култ уре, дак ле култиви
сања–гајења, и то управо у добу великог окресивања и ограничавања,
много шта је било болно, али су многе промене биле и добре. Пре свега:
окренули смо се себи, како млади филмови сведоче, макар и да их нема

8

баш стотинак како смо очекивали на 50. ревији филмског стваралаштва
деце и омладине.
У једном ретроспективном поглед у на својих првих сто година, срп
ска филмска педагогија — уз сва лутања и уз све наметнуте идеолошке и
историјске трауме — појављује се као прикривени подземни континуи
тет и сада је дошла је до епохе када може да синтетише сва претходна ис
куства у један нови систем. Наш. Природни. Аутохтони. Центар аматер
ског филма Србије је 2020. са партнерима, као што је ММ фест, посејао
семе звано „Филм и анимација у систем у образовања“ и оно ће сиг урно
и надаље клијати.
Но, сабирања и процене нека остану за зборник и монографију пово
дом 60 година Ревије и њених 50 издања, а ми ћемо сада размотрити шта
нам је на плану најмлађег филма донело време зак ључавања и изолације,
време „нове нормалности“.

Простори које стварамо: анимација
Анимирање неживог лежи у најд убљим коренима филма, али и у сва
кој креативној псих и, од којих је дечја кључно поље дефинисања лично
сти. Зато анимација у стварању деце и омладине има посебно место, која
год да јој је техника, стил, сензибилитет...
Колика је моћ овог израза показује минијат ура „Вуна“ у прод укцији
„Анима Мики“ из Врања јер се може читати на два начина од којих је са
мо први, о пут у вуне, дослован. Онај други је парабола о путевима наше
органске култ уре са којих смо скренули. Ментор је доајен наше анима
цијске педагогије Мирослав Мики Симоновић.
Са овим презименом је везан и успех једног од наших главних ани
мацијских језгара — Школе анимираног филма (ШАФ) из Врања, чији је
сваки филм зрело дело дечјег колективног рада. У времену када су бајке
једно од главних поља насилног редефинисања вредности и симболич
ке ком уникације човечанства, шестогодишњаци нам дају бриљантну из
ворну прич у „Од другарства нема лепшег царства“ чији су ментори Се
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та Величковић Цветковић и Нела Ћурчија, што је један од средишњих
филмова овогодишње селекције. Пешчана анимација је средство тума
чења музике у филм у „Ми слушамо“, а ментор је Снежана Трајковић. На
ликовно танан начин приказана је нук леусна ћелија човечанства кроз
„Породицу“, чији је ментор Н. Ћурчија. Поезија за децу је визуелизова
на кроз филм „Пркосна крушка“ а ментор је С. Величковић Цветковић.
Забавна стоматологија је нови жанр у филм у „Зуб Зуу“, где су ментори
Милица Јанковић и Славољуб Симоновић.
Самостална породична радионица Бачкоња из Панчева је преко фил
мова млађег сина Лазара опет ојачала категорију анимације. Чистокрвни
вестерн „Дуел“ говори о улози маске у преживљавању, док је „Невидљиви
човек“ комичка стоп трик минијат ура. „Од 1 до 5“ нам представља остр
во са благом на сомнабулан и надреа лан начин, несвесно реконструиш у
ћи нека од искустава наше историјске авангарде у најранијем период у
(колаж, апс урд, сатира, механичност). И у финал у, „Супер Гвозден“ је из
ванредан пример суперхеројске комедије са квалитетима неуобичајеним
за ауторове године. Ментор је Предраг Бачкоња.

Кадар из филма: „Невидљиви човек“
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Студио Дом из Сремских Карловаца доноси нам зрел у пластелин
ску анимацију „Авант уре Деда Мраза“, чији је главни аутор вишеструко
надарена Смиљана Попов. Ментор је њен брат–омладинац Јаков Попов.
О модел у породичних филмских школа и прод укција већ смо писали, а
овај природни метод има своје претходнике у историји српских драм
ских уметности, особито од средине 19. века.
Једно од кључних места модерне српске култ уре — Дечји култ урни
центар Београда — имао је последњих година мању анимирану прод ук
цију, али чак и један филм као што су „Анимиране заврзламе“, омнибус
деце која се баве класичном анимацијом, показује један посебно висок
ниво и ученика и педагошког метода. Ментор је Марија Лазаревски.

Простори у којима живимо: документарни, наменски и школ
ски филмови
Филмови и телевизија су од почетака били једно од главних настав
них средстава, а у време пандемије и основно. Погледајмо овогодишњу
жетву.
Из ОШ ,, Војвода Радомир Путник“ у Београд у стиже филм „Шта ра
дим ујутру“, фина етида којом се, разложено на елементе, приказује ру
тина почетка дана једне ученице 6. разреда током пандемије.
Породична радионица Бачкоња, са увек непредвидивим истражива
њима и храбром естетиком, одиста ауторском у старом смислу те речи,
издваја се и у наменском филм у, иако то не бисмо очекивали с обзиром
на количину маште коју исијава. Пре свега, ту је рад „Филмови Панчева“
као посвета српској филмској историји кроз панчевачке амбијенте које
знамо из култних дела; затим ту је један од запажених филмова, доку
ментарни ентомолошки „Мраварење: Како сам одгајао мраве“, а трећи је
биографски, „Знаменити Панчевци: Небојша Глоговац“. Ради отвореног
говорења, нагласимо да у филмовима браће Бачкоња постоји јасан узор
шта је то од значаја за жири Ревије филмског стваралаштва деце и омла
дине Србије. Чланове жирија неће тек тако импресионирати прод укциј
ске и техничке моћи или верно подражавање светских прод укција, иако
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признајемо да су и то квалитети. Оно што се пре свега тражи је лична
посебност, младалачко или дечје ауторство, ослобађање од стега, поства
ривање свог света макар он био разбарушен или неполиран, и без жеље
да превише угађа гледаоцима. Свет браће Бачкоња је њихов најличнији
свет, а израз сами изумевају од теме до теме. И овде је ментор отац Пре
драг Бачкоња.
Иако је формално играна комедија, филм „Конкурс“ Основне шко
ле „Мирослав Антић“ из Београда, кроз своју забавност и психолошку
истанчаност, у ствари, вешто крије своју документарност. То је само до
крајности искривљено огледало која показује како млади виде школски
систем и његове чиниоце — били омладинци у праву или не, и схватају
ћи или не зашто су одрасли присиљени да буд у баш такви какви су.
Исто важи за манир остварења „Дуг“ у прод укцији Радренис филма
у ОШ „Ђура Јакшић“, чији је израз традиционално добро прих ваћен на
нашој Ревији. Иако је рађен у стил у ратне авант уре са повременим изле
тима у комичко, овај филм има парадокументарне, наменске амбиције
и обрађује једну од неразрешених колективних траума данашње Србије

Кадар из филма: „Дуг“

12

— грађански рат између домаћих ројалиста и делимично дошавших ко
муниста. Неке жртве овог сукоба до данас нисмо оплакали нити страти
шта обележили, иако нау чне установе у Београд у сада редовно објављују
до скора забрањену грађу о братоубилачком рат у и крвавој бољшевичкој
револ уцији. У том смислу опредељење аутора овог филма да се наставе
клишеи партизанског филма можда заслужује друго промишљање, по
десније новим изворима објављеним и за ужички крај. Ментор је Милош
Рацић.
Прод укција ОШ ,,Бранко Ћопић“ обећава многе успехе у буд ућности.
Ове године је била заступљена са два филма. Веома разрађени „Фрио“
припада жанру кримића и акције и спаја два пола наших живота — до
кументарну грађу о међународном криминал у који трг ује белим робљем
и органима широм света (укључ ујући и Србију и цео Балкан), али са дру
ге стране филм доноси и тропе и манире које деца гледају у овом жанру
у играним серијама на српској и светским телевизијама. Други рад „Мој
кућни љубимац Буби“ је типичан кућни филм, али код жирија одмах за
пажен, јер је рађен са много љубави и пажње да се документ ује начин на
који љубимци обогаћују наше животе. У оба случаја ментор је Милош
Мајсторовић.
Из Лозовика смо до сада дочекивали филмове ЛАФ–а ментора Вите
Петровића. Ове године из истог места Основна школа „Радица Ранко
вић“ шаље наменске филмове посвећене социјализацији деце „Кад љубав
проговори“ и „Топла реч“. Ментор је Драгана Живковић Скокић.
Велико освежење представља појава младих ауторки, ученица Гим
назије из Рашке. Филм „Мало место великих људи“ је добро структ ури
рана и, показало се, корисна филмска разгледница о месту Баљевац на
Ибру, после које ће многи одл учити да посете овај лепи крај. Други филм
је прецизна и зрело изведена документарна минијат ура са значајем за ово
сурово време: „Иза маске“ нам говори мисли и осећања омладине која
одраста у време зак ључавања и платнених брњица. Истанчаном, чак ли
ризованом поруком овај филм је на ивици следеће секције: Простора у
нама.
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Простори у нама: фантастика, мелодрама, поезија, филозо
фија
Ово је одељак где суверено владају филмови средњошколаца. Ового
дишњи истакнути пункт је мађарска гимназија у Сенти са домом за та
лентоване ученике „Бољаи“ где је деценијска Филмска радионица, једна
од истакнутих у Србији. Као и у случају других искуснијих прод укција,
„Бољаи“ је изградио свој стил и осећајност, а идејно–тематски је опреде
љен за танане студије душе надарене деце, анализирајући их независно
од филмског жанра. Кроз ове филмове добијамо јединствен прозор у би
тисање омладине у епох и транзиције у равници банатског места Сента,
са етнопсихолошком посебношћу мађарске заједнице у Србији. Овај ра
ритет надилази локални значај па чак и мали обим прод укције, те по
стаје нека врста култ урне чињенице и временске капс уле. Ове године су
пружена два филма антологијске вредности. „Кад би само“ нам даје укус
„парчета живота“, али на крају открива свој онострани, фантастички те
мељ који тера гледаоце да филм размотре изнова, баш по модел у приче
Милорада Павића „Веџвудов прибор за чај“ или америчког филма „Ше
сто чуло“. Надамо се да ће прод уценти обавезно приказати овај филм и
на Фестивал у српског филма фантастике.

Кадар из филма: „Конкурс“
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Сваке године се на ревији појави филм који би морао бити обаве
зно показан свим родитељима. Ове године је то „Огледало наше душе“
— бриљантна минијат урна студија пандемије менталних и псих ичких
тегоба која сатире данашњу омладину. Заузети борбом за опстанак, ста
рији не примећују масовност ових појава и често младима који се налазе
под вишеструким притиском — хормони, психа, социјална неприлаго
ђеност, себичност друштва, отуђеност цивилизације — нема ко да укаже
на доступна решења која ће им залечити душевне ране и пребродити те
гобну младост. Из примера ова два важна филма видимо да наслеђе пе
дагошког доајена Мирка Пота сада менторски настављају његов саборац
Габор Међери и ново име филмске педагогије Србије, Мик лош Фаркаш,
чији смо рад запазили још прошле године, на 49. смотри.
И Центар за визуелне ком уникације „Квадрат“, филмска школа од
високог угледа у Београд у, има свој рукопис, филозофију и ниш у за коју
се може рећи да је већ микрожанр за себе, налазећи се на пресеку мело
драмског, веристичког и зач удног. Ове године фантастичка компонента
је, нажалост, изостала али је репрезентација јака довољно да нам донесе
неке од главних филмова фестивала. То је пре свега изванредна лирска
еротизована минијат ура „Блажена побуна“, која нас искрено, страствено

Кадар из филма: „Блажена побуна“
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и стилски чистим поступком враћа димензији од које се једино реа лно
живи а не животари: потреби да се кроз љубав са другом особом салије
мо у Надбиће. Ово је дело антологијске вредности. Прати га психолошка
студија о адолесценткињи „Кикирики“, са више квалитета; затим„До
бро јутро“ о мори јутарњих рутина и аутоматизацији дечјих живота, и
„Априлили–ли“ о губитку који нас затиче увек неспремне. Ментори су
Светлана и Зоран Поповић.
Једна од водећих прод укција — Регионални центар за таленте „Ми
хаило Пупин“ — у старијој селекцији је дао филм „Шатор“ чија срж има
високу друштвену вредност: неприлагођена и одбачена деца праве своју
мал у заједницу и заједно превазилазе кризне године. У селекцији осно
ваца иста прод укција даје солидну минијат уру „Маска“, сличног жан
ровско–тематског усмерења. Ментор је Иван Ракиџић.
На примеру ове две школе, са историјским значајем за нашу филмску
педагогију, морамо дати једно запажање на плану овогодишње сценари
стике. Реч је увек о филмски писменим делима, на скоро или потпуно
професионалном нивоу, али је некима ове године у завршници оставље
на одређена драмска равнина, чије би решавање довело ове филмове до

Кадар из филма: „Шатор“
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још дубљих и скривенијих значења, баш као што су то били примери исте
прод укције на 49. ревији.
Светски тренд женског филмског писма, обиља младих ауторки, по
тврђен је и у Србији, што је међу филмовима омладине довела до превла
сти мелодраме, као средства за преиспитивање стварности у којој живи
мо.
Али има и других жанрова. Аутопоетичка фантазијска минијат у
ра „Без ФРКЕ нема фрке“ у прод укцији „ФРКА — филмска радионица
Краг ујевац“ показује стилску и прод укциону зрелост краг ујевачке мла
де кинематографије која може бити мотор за Шумадију, ако буде имала
веће приповедне амбиције. Ову процену изванредно потврђује „Галери
ја страха“, прича страве и ужаса у категорији основаца. Ово је један од
најзапаженијих фантастичких филмова Ревије у овој деценији, који се
квалитетом одваја по више основа (иако за део постпрод укције можемо
приметити да има изразитије учешће старијих). У оба случаја ментор је
Ненад Нешовић.

Кадар из филма: „Слатки укус победе“
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Неуобичајено висок кинематографски ниво који нам је од свог почет
ка пружила Филмска школа „Посавци“ у ОШ „Посавски партизани“ из
Обреновца опет је потврђен филмом „Слатки укус победе“. Ова преци
зно урађена школска комедија је у завршници обогаћена фантастичким
елементима. Ментор је и овог пута ПредрагВукосављевић.
„Сниматељ“ Петра и Лазара Бачкоње је филм о филм у, али не као ис
питивање илузије живе слике већ и као теоријска нау чнофантастичка
мог ућност саобраћања са паралелним димензијама. Овај важан филм
са геномом једне веће наративне структ уре, истовремено носи шеретску
елеганцију касног Чаплина, али и дах прозе Филипа К. Дика и суморност
буд ућности Криса Маркера у филмуLa Jetée. Ментор својим синовима је
и овде Предраг Бачкоња
Још једно освежење између великих егзистенцијалних проблема дају
филмови студија „Дом“ из Сремских Карловаца, који нам у старијој кате
горији доносе филм „Овде треба направити мало реда“, већ међународно
запаженог младог ствараоца Јакова Попова, чије је остварење по многим
наративним и режијским елементима такође зрело да буде транспоно
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вано у један већи жанровски оквир и у професионалну прод укцију, кад
овај марљиви младић буде довршио своје филмско школовање. Ментор
је Злата Попов.

Поуке овогодишње ревије
У анализама ревија претходних пола деценије показали смо да је мла
да кинематографија наслућивала велике промене, понекад их чак темат
ски обрађивала те тиме шок буд ућности апсорбовала колико се могло
и колико се цена епидемије морала платити. И овогодишња контролна
тачка је то потврдила.
Судећи по овим филмовима, ово јесте нова планета и деца су се окре
нула себи, ослобођена неких илузија које су јој одрасли и цивилизација
обећавали и гарантовали.
Буд ућност је стигла и обратимо пажњу на њу, да бисмо младима пру
жили што више гајења, а што мање поткресавања и ресетовања у можда
најважнијој епох и Човечанства икада.
Зоран Стефановић

Кадар из филма: „Маска“
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ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА
ЗОРАН СТЕФАНОВИЋ (Ло
зни
ца 1969). Пи
сац, прод уцент, култ урни активиста, истраживач.
Дипломирао драмат ургију и сценарио на Факулте
ту драмских уметности у Београд у, где је и докто
ранд теорије драмских уметности, култ уре и меди
ја. Основао је прво организовано језгро производње
фантастичких филмова у српској кинематографији
1990, а његов драмски текст „Словенски Орфеј“ је
1992. започео постјугословенску фазу српског и македонског позоришта
и драме. Други део опуса је документарне природе у вид у филмова и мо
нографија. Са установама Европе и САД стручно сарађује тридесетак го
дина, посебно у сектору уметности, култ уре и инд устрије забаве. Осни
вач је неколико међународних култ урних мрежа и пројеката у области
издаваштва, дигитализације, лексикографије и поп уларне култ уре. Дела
су му превођена на македонски, рум унски, словеначки, енглески, фран
цуски, руски и украјински. Добио је четрдесетак признања за уметнички
и култ урни рад.Живи у Београд у.
ГРАДИМИР СТОЈКОВИЋ (Мраморак, 1947.)
Књижевник, аутор 15 књига песама, 28 романа, шест
збирки прича, четири књиге избора прича и песама,
и заједничке књиге с Драгомиром Ћулафићем. До
битник је преко 30 књижевних награда. Најчитанији
прозни писац за дец у и младе у последњих 20 година
на просторима негдашње Југославије, СЦГ и сада Ср
бије. Све књиге су доживеле више издања.
Као филмски педагог радио је још од 1975. године, посебно са најмла
ђим талентима, узраста од осам година па навише. Оснивач и водитељ
Атељеа младих талената основношколског узраста. Деца филмски ства
раоци освојила су преко 100 награда (реп убличких, савезних и међуна
родних), од којих је највредније „Targa d’Oro”, највеће међународно при
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знање дечјем филм у на фестивал у Аудиовизуелно у школи (Мондавио,
Италија, 1986. године).
Један од оснивача Медијафокуса, Београд. Коау тор приручника Pars
pro toto, медијска писменост за наставнике основних школа (Медијафо
кус, 2001) и Читати медије, мултимедијалног пројекта за медијско опи
смењавање (Медијафокус, 2004). Живео је у Вршцу, Панчеву и Београд у,
а сада живи у Брестовику.
Др СНЕЖАНА ТРСТЕЊАК (Београд 1963) је ре
дитељ анимираних филмова, сценариста, прод уцент,
педагог, доктор уметности дигиталних медија. Док
торска теза: мултимедијално интерактивни пројекат
„Уметност на интернет у“, магистарска теза „Унапређе
ње наставе и наставног процеса уз дигитализацију на
ставног садржаја“. Учесник на дугометражним аними
раним пројектима: “Hatcshipuh” у копрод укцији Немачке и Србије, ”Lit
tle Flying Bears” Канаде и Србије, “Tom-Tom and Nana” и “Anatol” Дуран
студија Француска и Србије. Сценариста, редитељ и аниматор на девет
награђиваних анимираних филмова. Редитељ и аниматор великог броја
ТВ рек лама. Оснивач и покретач наставе из области мултимедије и умет
ности у оквиру Више електротехничке школе у Београд у, из предмета
на основним и специјалистичким студијама за предмете: мултимедијал
но рач унарство, дигитална телевизија, основи анимације, компјутерска
анимација и мултимедијална постпрод укција. Покретач онлајн учења
Компјутерске анимације у оквиру високих студија (студијски програм
Аудио и видео прод укција). Аутор кампање „Учење на даљину“.
Др МАРКО СТОЈАНОВИЋ (Београд 1962.) етно
лог–антрополог, музејски саветник у Етнографском
музеју у Београд у, уредник Гласника Етнографског
музеја. Члан организационог тима Међународног фе
стивала етнолошког филма (1997– 2018), и то почев од
сарадника на каталог у до уредника, од селектора и чла
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на жирија до извршног директора. Коау тор номинационог филма „По
родична слава у Србији“ за први самостални упис Србије на Унескову
репрезентативну листу нематеријалног култ урног наслеђа човечанства
и стручни сарадник за нека од филмских остварења са етнолошко–ан
трополошком темом или приступом. Аутор бројних нау чних и стручних
чланака, коу редник зборника Музеји у Србији – започето путовање. У
музејском рад у бави се музеологијом, нематеријалним култ урним на
слеђем, култ уром привређивања, народним знањима и веровањима, те
приступом особама са инвалидитетом, а у етнолошко–антрополошком
контексту истраживачким пољима филма, етнот уризма, музике и фол
клора.
СТРАХИЊА САВИЋ (Београд, 1991) је филмски и
телевизијски редитељ. Средњу школ у започео је у Рим у
(Ауг усто Риги) а завршио у Београд у (Трећа београд
ска гимназија) као ђак генерације. Филмом је почео да
се бави током основне школе. Дипломирао је филмску
и телевизијску режију 2014. на Факултет у драмских
уметности у Београд у, као студент генерације, где је по
хађао и мастер студије из исте области. Уписао је 2016.
године докторске студије из теорије драмских уметности, а зах ваљујући
стипендији Министарства просвете, нау ке и технолошког развоја постао
је истраживач и демонстратор на предметима теорија и историја филма.
Тренутно ради на докторској дисертацији „Наративни универзум Жив
ка Николића: карневал–смех–монолог“, те каријеру развија двосмерно, у
теоријском и практичном смислу. Награђивани краткометражни фил
мови су „Танго у три лика и три простора“ (2012), „Рујка“ (2013), „Девет
дана“ (2015) и „Једна ноћ“ (2016). Режирао је музичке и рек ламне спотове,
концерте и телевизијске серије. Радио је и као филмски критичар. Нау ч
ни радови објављени су у бројним домаћим часописима и зборницима.
Тренутно припрема дугометражни играни филм Трептај (2021).
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ВЛАДИМИР АНЂЕЛКОВИЋ (Београд 1950).
После основне школе и гимназије дипломирао про
дукцију на Факултет у драмских уметности.
Од 1972. године бави се аматерским (непрофеси
оналним ) филмом. Организовао је око 50 фестивала
аматерског филма (30 као део тима, а 20 као директор
или главни организатор ) у Социјалистичкој Федера
тивној Реп ублици Југославији, Савезној реп ублици Југославији, Србији
и Црној Гори, и сада у Србији. Био је члан жирија на фестивалима у Пули,
Осијеку, Сомбору, Бачкој Тополи, Вршцу, Омољици, Београд у, Зајечару,
Ниш у, Врању, Косовској Митровици, Скопљу, Битољу...
Од 1979. до 1987. године, радио је као део тима на организацији
ФЕСТ-а и Југословенског фестивала документарног и краткометражног
филма у Београд у, а 2003. године био је организатор јубиларног 50. фе
стивала документарног и краткометражног филма. На истом фестивал у
био члан жирија ФИПРЕСЦИ 2007. и 2009. године.
Године 1998. обновио је Ревију филмског стваралаштва деце и омла
дине Југославије (Србије) и од тада је био главни организатор 20 реви
ја одржаних у Београд у у Музеју Југословенске кинотеке. Председник је
Управног одбора и председник Центра аматерског филма Србије (пре то
га Центра организација аматерског филма Југославије) од 2002. године.
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