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ПРОГРАМ 51. РЕВИЈЕ ФИЛМСКОГ СТВАРАЛАШТВА 
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ

Сре да, 22. јун у 20.00

ОТВА РА ЊЕ 51. РЕ ВИ ЈЕ И ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ ДО 15 ГО
ДИ НА 1

1. Пти ца (8 ми ну та)  – Си мон Је го ро вић, Обре но вац
2. Шу ма жи вот зна чи (5) – гру па ау то ра, Вра ње
3. Љу бав у до ба ко ро не (3) – Ка та ри на Мир ко вић, Пан че во
4. Хим на шко ле (3) – Хе ле на Бо са нац, Ниш
5. Осма ци се опра шта ју од основ не... (18) – гру па ау то ра, Бе о град 

Сре да, 22. јун у 21.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15 ДО 19 ГО ДИ НА 1
1. Глас при ро де (3) – гру па ау то ра, Ра шка
2. Гра ни це (3) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во 
3. Ко мар ци (3) – гру па ау то ра, Вра ње 
4. Спа ко ва ни (11) – Ка та ри на Рад ми ло вић, Бе о град
5. Чу вар тај не (7) – Ра до ван Ра чић, Пан че во
6. НП5дин (19) – Пе тар Бач ко ња, Пан че во

Че твр так, 23. јун у 20.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ ДО 15 ГО ДИ НА 2
1. Ко сов ски бој са вре ме ног до ба  (3) – Ла зар Бу ле ски, Бе о град 
2. Пас (8) – Ле на Ђор ђе вић, Бе о град 
3. Ју жни ве тар 3 –  успо ре ње (3) – Ан дри ја Кр стић и Ник ша Ри сто вић, 
Бе о град 
4. Ани ма цр теж  (1) –   Ви шња Бо жо вић и Ду ња Ка ра јић, Пан че во
5. Ро ман тич на тра ге ди ја  (3) – Ду ња Ка ра јић, Пан че во
6. Занзибар зи ма 2022  (3) – Ја ков Кр стић, Бе о град
7. Крв ни је во да  (3) – Пе тра Вуј ко, Бе о град
8. Ка ко пре жи ве ти филм стра ве  (2) – гру па ау то ра, Бе о град
9. Ју жни ве тар 4  (3) – Ан дри ја Ву че тић, Бе о град
10. Ме ри кра љи ца Шкот ске  (3) – Ле ла и Те о до ра Ата на ско вић, Бе о град
11. За ко па ни  (3) – гру па ау то ра, Бе о град
12. Раз ми шља ње у ти ши ни и са мо ћи  (8) – Еми ли ја Пе кић, Жит ко вац
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Че твр так, 23. јун у  21.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15 ДО 19 ГО ДИ НА 2
1. Ђа вол ска по сла (3) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во  
2. Ма ра ми це (1) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во
3. Не до стиђ но (5) –  Јан ко Сте фа но вић, Пи рот 
4. Алек сан дар Нев ски (7) – Ја ков По пов, Срем ски Кар лов ци
5. Два чо ве ка и лоп та (13) – Пе тер Ца ко, Сен та
6. Сун ча ни пе ди мен ти (13) – Жо ка Жам бо ки и Са болч Фа ра го, Сен та
7. По след њи оброк (2) – Ла на Сто ја ди нов, Пан че во

Пе так, 24. јун у  17.30

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ ДО 15 ГО ДИ НА 3
1. Цр ни Га шо (3) – гру па ау то ра, Ужи це 
2. Му зи ка не ма гра ни ца (3) – гру па ау то ра, Ужи це
3. Шта ће мо сад (3) – гру па ау то ра, Ужи це
4. По на ша ње у ван ред ним си ту а ци ја ма (9) – гру па ау то ра, Вра ње 
5. Шо љи це (3) – гру па ау то ра, Вра ње 
6. Сун це и ме сец  (1) – Јак ша Цин цо вић, Вра ње 
7. Ста ни и раз ми сли (5) – Ана ста си ја Пе тро вић, Обре но вац
8. Би бли о те ка (9) – Стан ко Па влов, Пан че во
9. Здра во све те (4) – Но вак Не шко вић, Обре но вац

Пе так, 24. јун у 20.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15 ДО 19 ГО ДИ НА 3
1. Чо кан ска вла сте ла (16) – Ан дор Ба ло, Сен та
2. Глав ни (10) – На та ли ја Сто јо ска и Марија По лак, Пан че во 
3. Отва ра ње (10) – Ми ха и ло То до ро вић, Бе о град 
4. Про лећ ни Сне шко  (7) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во 
5. Мра ви ма ри о не ти ча ри (3) – Пе тар Бач ко ња, Пан че во 

Пе так, 24. јун у 21.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ ОД 15 ДО 19 ГО ДИ НА 4
1. Сниматељ 2: Ухваћени у кадру (17) – Пе тар и Ла зар Бач ко ња, Пан
че во
2. Шет ња и раз го вор (1), Пе тар Бач ко ња, Пан че во 
3. О же љи да се до так не не бо (11)   – Ана Ћу лум, Бе о град 
4. Пу пин и ја  (11) – Алак сан дар Ста нић, Пан че во 
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5. Пан ћа ка лам бић 7 – (3) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во 

Су бо та, 25. јун у 20.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА НА ГРА ЂЕ НИХ ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ ДО 15 ГО ДИ НА СА 
50. РЕ ВИ ЈЕ 2021. ГО ДИ НЕ

1. Зуб Зуу (4) – гру па ау то ра, Вра ње
2. Ву на (2) – Да ни ло Ћур чи ја, Вра ње
3. Га ле ри ја стра ха (5) – Ана ста си ја Ива но вић, Кра гу је вац
4. Аван ту ре Деда Мраза (2) – Сми ља на По пов, Срем ски Кар лов ци
5. Слат ки укус по бе де (7) – Си мон Је го ро вић и Та ма ра Лу кић, Обре но
вац
6. Фрио (7) – гру па ау то ра, Бе о град
7. Су пер Гво зден (5) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во
8. Од дру гар ства не ма леп шег цар ства (7) – гру па ау то ра, Вра ње
9. Кон курс (10) – Ду ња Бо ји чић и Ва ња Јо ван че вић, Бе о град
10. Од је дан до пет (3) – Ла зар Бач ко ња, Пан че во

Су бо та, 25. јун у 21.00

ПРО ЈЕК ЦИ ЈА НА ГРА ЂЕ НИХ ФИЛ МО ВА МЛА ДИХ  ОД 15 ДО 19 ГО
ДИ НА СА 50. РЕ ВИ ЈЕ 2021. ГО ДИ НЕ

1. Фил мо ви Пан че ва (5) – Пе тар Бач ко ња , Пан че во
2. Ма ло ме сто ве ли ких љу ди (5) – Ксе ни ја Шап то вић, Ра шка
3. Бла же на по бу на (2) –На стја Ви ла блан ка, Бе о град
4. Ов де тре ба на пра ви ти ма ло ре да (9) – Ја ков По пов, Срем ски Кар лов
ци
5. Кад би са мо (10) – Ан дор Ба ло и Нор берт Ду даш, Сен та
6. До бро ју тро (6) – Ми ха и ло То до ро вић, Бе о град
7. Ша тор (6) – Ла на Сто ја ди нов и Но ра Аб ци, Пан че во
8. Мра ва ре ње... (12) – Пе тар Бач ко ња , Пан че во
9. Иза ма ске (3) – Же ља на Ко ша нин, Ра шка
10. Огле да ло на ше ду ше (3) – Ки ти Ка двањ и Нор берт Ду даш, Сен та

Не де ља, 26. јун у 10.00

ДО ДЕ ЛА НА ГРА ДА, ПРО ЈЕК ЦИ ЈА НА ГРА ЂЕ НИХ ФИЛ МО ВА ДЕ ЦЕ 
ДО 15 ГО ДИ НЕ И МЛА ДИХ ОД 15 ДО 19 ГО ДИ НА И ЗА ТВА РА ЊЕ 
РЕ ВИ ЈЕ
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Спи сак при ја вље них фил мо ва 
де це до 15 го ди на

1. Са мо стал ни ау тор, Пан
че во

1. Ани ма цр теж, Ви шња Бо жо
вић и Ду ња Ка ра јић

2. Са мо стал ни ау тор, Пан
че во

2. Ро ман тич на тра ге ди ја, Ду ња 
Ка ра јић

3. ОШ „Вој во да Ра до мир 
Пут ник“, Бе о град

3. За ко па ни, гру па ау то ра, мен
тор: Ми лош Мај сто ро вић

4. Ме ри кра љи ца Шкот ске, Ле ла 
Ата на ско вић, Те о до ра Ата на
ско вић, мен тор: Ми лош Мај
сто ро вић

5. Ју жни Ве тар 4, Ан дри ја Ву че
тић, мен тор: Ми лош Мај сто ро
вић

6. Ка ко пре жи ве ти филм стра
ве, гру па ау то ра, мен тор: Ми
лош Мај сто ро вић

7. Крв ни је во да, Пе тра Вуј ко, 
мен тор: Ми лош Мај сто ро вић

8. Зан зи бар зи ма 2022, Ја ков Кр
стић, мен тор: Би ља на Ми лен
ко вић

4. ОШ „Ује ди ње не на ци је“, 
Бе о град

9. Ју жни Ве тар 3: Успорење, Ан
дри ја Кр стић, Ник ша Ри сто
вић, мен тор: Ми лош Мај сто ро
вић 

5. ОШ ,,Бран ко Ћо пић“, Бе
о град

10. Пас, Ле на Ђор ђе вић, мен тор: 
Ми лош Мај сто ро вић

11. Ко сов ски бој са вре ме ног до
ба, Ла зар Бу лер ски, мен тор: 
Ми лош Мај сто ро вић

6. ОШ „Ми ро слав Ан тић“, 
Бе о град

12. Осма ци се опра шта ју од 
основ не, гру па ау то ра, мен тор: 
Ива на Ко са но вић

7. ОШ „Вук Ка ра џић“, Жит
ко вац

13. Раз ми шља ња у ти ши ни и са
мо ћи  Иси до ра Се ку лић, 
Еми ли ја Пе шић, мен тор: Ми
лош Пе тро вић

8. ОШ „По сав ски пар ти за
ни“, филм ска сек ци ја „По
сав ци“

14. Здраво, све те, Но вак Не шко
вић,  мен тор: Пре драг Ву ко са
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вље вић
15. Пти ца, Си мон Је го ро вић, мен

тор: Пре драг Ву ко са вље вић
16. Ста ни и раз ми сли, Ана ста си ја 

Пе тро вић, мен тор: Пре драг Ву
ко са вље вић

9. Филм ска про дук ци ја OШ 
„Сло бо дан Се ку лић“ – Ра
дре нис филм из Ужи ца

17. Цр ни Га шо, гру па ау то ра, мен
тор: Ми лош Ра цић

18. Му зи ка не ма гра ни ца, гру па 
ау то ра, мен тор: Ми лош Ра цић

19. Шта ће мо сад, гру па ау то ра, 
мен тор: Ми лош Ра цић

10. Шко ла Ани ми ра ног Фил
ма, Вра ње

20. По на ша ње у ван ред ним си ту
а ци ја ма, гру па ау то ра, мен тор: 
Ми ли ца Јан ко вић

21. Шо љи це, гру па ау то ра, мен
тор: Се та Ве лич ко вић Цвет ко
вић

22. Шу ма жи вот зна чи, гру па ау
то ра, мен тор: Не ла Ћур чи ја и 
Сне жа на Трај ко вић

23. Сун це и  Ме сец, Јак ша Цин цо
вић, мен тор: Сла во љуб Си мо
но вић

 11. OШ „Ко ле Ра шић“,  Ниш

24. Хим на шко ле, Хе ле на Бо са нац, 
мен тор: Ма ри ја Сто ја но вић

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

25. Би бли о те ка, Стан ко Па влов, 
мен тор: Иван Ра ки џић

26. Љубав у доба короне 4, 
Катарина Мирковић, ментор: 
Иван Ра ки џић

Кадар из филма:  „Главни“
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Спи сак при ја вље них фил мо ва мла дих од 15 до 
19 го ди на

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

1. Сун ча ни пе ди мен ти, Жо ка 
Жам бо ки и Са болч Фа ра го, 
мен то ри: Га бор Ме ђе ри и Ми
клош Фар каш

2. Два чо ве ка и лоп та, Пе тер Ца
ко, мен то ри: Га бор Ме ђе ри и 
Ми клош Фар каш

3. Чо кан ска вла сте ла, Ан дор Ба
ло, мен то ри: Га бор Ме ђе ри и 
Ми клош Фар каш

2. Гим на зи ја Ра шка

4. Глас при ро де, гру па ау то ра 

3. Са мо стал на по ро дич на 
ра ди о ни ца Бачкоња Пан че
во

5. Сни ма тељ 2: Ухва ће ни у ка
дру, Пе тар и Ла зар Бач ко ња, 
мен тор: Пре драг Бач ко ња

6. Шет ња и раз го вор, Пе тар Бач
ко ња, мен тор: Пре драг Бач ко
ња

7. Про лећ ни Сне шко, Ла зар Бач
ко ња, мен тор: Пре драг Бач ко
ња

8. Пан ћа ка лам бић 7, Ла зар Бач
ко ња, мен тор: Пре драг Бач ко
ња

9. НП5дин (Нај бо ље по тро ше

них 5 ди на ра), Пе тар Бач ко ња, 
мен тор: Пре драг Бач ко ња

10. Мра ви ма ри о не ти ча ри, Пе тар 
Бач ко ња, мен тор: Пре драг Бач
ко ња

11. Ма ра ми це, Ла зар Бач ко ња, 
мен тор: Пре драг Бач ко ња

12. Гра ни це, Ла зар Бач ко ња, мен
тор: Пре драг Бач ко ња

13. Ђа вол ска по сла, Ла зар Бач ко
ња, мен тор: Пре драг Бач ко ња

4.  Гим на зи ја Пи рот, Пи рот

14. Не до сти жно, Јан ко Сте фа но
вић

5. Сту дио Дом Анимације, 
Срем ски Кар лов ци

15. Алек сан дар Нев ски, Ја ков По
пов

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

16. Ко мар ци, гру па ау то ра, мен
тор: Сла во љуб Си мо но вић

7. Центар за визуелне 
комуникације „Квадрат“ 
Београд

17. О же љи да се до так не не бо, 
Ана Ћу лум, мен то ри: Све тла на 
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и Зо ран По по вић
18. Спа ко ва ни, Ка та ри на Рад ми

ло вић, мен то ри: Све тла на и Зо
ран По по вић

19. Отва ра ње, Ми ха и ло То до ро
вић, 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 ха и ло Пу пин“, 
Пан че во

20. Глав ни, На та ли ја Сто јо ска и 
Ма ри ја По лак, мен тор: Иван 
Ра ки џић

21. Чу вар тај не, Ра до ван Ра чић, 
мен тор: Иван Ра ки џић

22. По след њи оброк, Ла на Сто ја
ди нов, мен тор: Иван Ра ки џић

23. Пу пин и ја, Алек сан дар Ста
нић, мен тор: Иван Ра ки џић

Кадар из филма:  „Пас“

Кадар из филма:  „Ђаволска посла“
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ПОНОВОУБИОСКОПУ
Четрдесет девет фил мо ва при спе лих из Пан че ва, Вра ња, Жит ков ца, 

Ужи ца, Обре нов ца, Ни ша, Сен те, Ра шке, Пи ро та, Срем ских Кар ло ва ца  
и Бе о гра да на 51. ре ви ју филм ског ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би је 
до бар су знак за бу дућ ност срп ског фил ма и ове ма ни фе ста ци је. Фил мо
ви ће би ти при ка за ни у би о ско пу – Му зе ју ју го сло вен ске ки но те ке, на
шем до ма ћи ну на прет ход них 20 ре ви ја одр жа них у Бе о гра ду.

При ме ћу је мо да не ма фил мо ва на ших ду го го ди шњих уче сни ка из Ја
го ди не, Ло зо ви ка, Ни ша („Сту дио цр та ног фил ма 98“) и Бе о гра да („Ба
ра ка“  и Деч ји кул тур ни цен тар). На да мо се да је то са мо при вре ме но и 
же ли мо да на ста ве рад и оку пља ју мла де ко ји во ле филм.

Це тар ама тер ског фил ма Ср би је, ор га ни за тор ове ма ни фе ста ци је, 
иду ће го ди не кра јем ју на при ре ди ће 52.  ре ви ју филм ског ства ра ла штва 
де це и омла ди не Ср би је.

Све ин фор ма ци је о ре ви ји мо же те на ћи на зва нич ној веб стра ни ци 
Цен тра ама тер ског фил ма ср би је на адре си www.filmaska revija.com.

Кадар из филма:  „Пупин и ја“
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КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Ро ман тич на тра ге ди ја, 2. Ани ма цр теж, 3. За ко па ни, 4. Ме ри кра љи ца 

Шкот ске, 5. Ју жни Ве тар 4 .



КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Како преживети филм страве, 2. Крв није вода, 3. Занзибар зима 

2022, 4. Јужни Ветар 3 Успорење, 5. Пас. 6. Косовски бој савременог доба  7. Осмаци се опраштају од 

основне 8. Размишљања у тишини и самоћи - Исидора Секулић



КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Здраво свете , 2. Птица, 3. Стани и размисли, 4. Црни Гашо, 5. Музика 

нема граница, 6. Шта ћемо сад, 7. Понашање у ванредним ситуацијама, 8. Сунце и  Месец



КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Шољице, 2. Шума живот значи, 3. Химна школе, 4. Библиотека, 5. 
Сунчани педименти



КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Два човека и лопта, 2. Чоканска властела, 3. Глас природе, 4. Сниматељ 

2: Ухваћени у кадру, 5. Шетња и разговор, 6. Пролећни Снешко, 7. Панћакаламбић 7, 8. НП5дин 

(Најбоље потрошених 5 динара)



КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Мрави марионетичари, 2. Марамице, 3. Границе, 4. Ђаволска посла, 
5. Недостижно.



КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Александар Невски, 2. Комарци, 3. О жељи да се дотакне небо, 

4. Спаковани, 5. Отварање



КАДРОВИ ИЗ ФИЛМОВА: 1. Главни, 2. Чувар тајне, 3. Последњи оброк, 4. Пупин и ја, 5. Љубав 

у доба  короне



ПОВРАТАКФИЛМСКЕКУЛТУРЕ
УСРПСКЕШКОЛЕ

На уч но –струч на кон фе рен ци ја „Филм и ани ма ци ја у обра зов ном 
си сте му Ср би је“ одр жа на је 10. 11. 2021. у Ју го сло вен ској ки но те ци у 
Бе о гра ду • Обе ле же но пр во сто ле ће срп ске филм ске пе да го ги је, шест 
де це ни ја Ре ви је филм ског ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би је и 
дру ги ве ли ки ју би ле ји • Мул ти Мост фест као но ви свет ски фе сти вал 
ани ми ра них фил мо ва за де цу и омла ди ну

Уз по кро ви тељ ство Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ср би је, 
Филм ског цен тра Ср би је и Упра ва Но вог Са да и Срем ских Кар ло ва ца 10. 
но вем бра 2021. одр жа на је на ци о нал на на уч но –струч на кон фе рен ци ја 
„Филм и ани ма ци ја у си сте му обра зо ва ња Ср би је“ у Ју го сло вен ској ки
но те ци у Бе о гра ду.

Циљ по ду хва та за по че тог де цем бра 2018. је сте ско ри по вра так филм
ске кул ту ре у све ни вое обра зо ва ња у Ср би ји, слич но мо де лу му зич ке и 
ли ков не кул ту ре. Та ко је од 1960их би ло у СФР Ју го сла ви ји и за др жа
но је до да нас у не ким др жа ва ма, по пут Хр ват ске. Ово ће сред њо роч но 
до при не ти и обра зо ва њу по треб них струч ња ка у Ср би ји, али и ши ре њу 
оп ште филм ске и ме диј ске кул ту ре као осно ве гло бал не ци ви ли за ци је и 
сва ког раз ви је ног дру штва.

Кон фе рен ци ја пред ста вља зна ча јан до при нос у до бу пре по ро да срп
ске ки не ма то гра фи је, ве ли ких др жав них и стра них ин ве сти ци ја у ши ре
ње ове по слов не гра не, као и ско рог до но ше ња но вог За ко на о ки не ма
то гра фи ји и дру гим ау ди о ви зу ел ним де лат но сти ма, као и За ко на о Ју го
сло вен ској ки но те ци, ко ји ће уре ди ти ове обла сти од нај ви шег др жав ног 
ин те ре са.

До га ђај је одр жан у част пр вог сто ле ћа по сто ја ња филм ске пе да го
ги је у Ју жних Сло ве на, де ве де сет го ди на од осни ва ња Филм ске шко ле у 
Бе о гра ду, као и ве ли ких ју би ле ја Ре ви је филм ског ства ра ла штва де це и 
омла ди не Ср би је ко ја сла ви ше зде сет го ди на по сто ја ња и пе де сет из да ња. 
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Ре ви ју је 1961. осно вао Ми лен ко Ка ра но вић, до а јен на ше кул ту ре, ко ји 
је 1949. осно вао и Ју го сло вен ску ки но те ку, уста но ве где се и са да Ре ви ја 
одр жа ва, као што је и уте ме љио и ску по ве ју го сло вен ске филм ске пе да
го ги је. Ње го во де ло је на ста вио Вла ди мир Ан ђел ко вић и то су те ме љи 
са да шње на уч но –струч не кон фе рен ци је и по ду хва та.

Уче сни ци и те ме

Од 2020. скуп „Филм и ани ма ци ја у си сте му обра зо ва ња Ср би је“ је ре
дов ни пра те ћи про грам Ре ви је филм ског ства ра ла штва де це и омла ди не 
Ср би је и Мул ти Мост фе ста, у са рад њи са глав ним умет нич ким, на уч ним 
и струч ним удру же њи ма. Из вр шни ор га ни за то ри про јек та и кон фе рен
ци је су Цен тар ама тер ског фил ма Ср би је из Бе о гра да и Дом ани ма ци је из 
Срем ских Кар ло ва ца.

Скуп су отво ри ли Ми ле та По штић, са вет ник ми ни стра кул ту ре и 

По вра так филм ске кул ту ре у шко ле: Кон фе рен ци ја „Филм и ани ма ци ја у обра зов ном си

сте му Ср би је“, Ју го сло вен ска ки но те ка, Бе о град, 10. но вем бар 2021.
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ин фор ми са ња Ма је Гој ко вић, про фе сор ани ма ци је на ви ше кон ти не на та, 
од не дав но на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, умет нич ки ди рек тор 
за Ср би ју ме ђу на род ног сту ди ја Јер во ли но; Алек сан дар Ер де ља но вић, 
исто ри чар фил ма и ди рек тор Ар хи ва Ју го сло вен ске ки но те ке, и Зо ран 
Сте фа но вић, сце на ри ста и исто ри чар кул ту ре, уред ник кон фе рен ци је.

Ор га ни за то ри су, за хва љу ју ћи се на по др шци ску пу Мар ја ну Ву јо
ви ћу, управнику Му зе ја Ју го сло вен ске ки но те ке, ис та кли зна чај ме ста 
одр жа ва ња, јер је Ки но те ка и пре 60 го ди на би ла ве за на за на ста нак ре
ви је и кон фе рен ци ја. Ки но те ка је не дав но до би ла но ву му зеј ску по став ку 
свет ског ква ли те та, ко ја све до чи о про шло сти срп ског и свет ског фил ма, 
а по ста ви ла је и мно ге ва жне фил мо ве на Ин тер нет, што фил мо ло зи и 
филм ски пе да го зи ви де ме ђу бу ду ћим глав ним на став ним сред стви ма за 
но ви жи вот филм ске кул ту ре у срп ским шко ла ма.

Филм ски струч ња ци на ста вља ју ми си ју Ми лен ка Ка ра но ви ћа. Зде сна на ле во: се де Бо жи

дар Зе че вић и Сне жа на Тр сте њак; сто је: Раст ко Ћи рић, Алек сан дар Ер де ља но вић, Пе тар 

Ја ко нић, Вла ди мир Ан ђел ко вић и Зо ран Сте фа но вић. (Кон фе рен ци ја „Филм и ани ма ци ја у 

обра зов ном си сте му Ср би је“, Ју го сло вен ска ки но те ка, Бе о град, 10. но вем бар 2021.)
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У рад ном де лу кон фе рен ци је су струч ним из ла га њи ма до при не ли 

Бо жи дар Зе че вић, Вла ди мир Ан ђел ко вић, Раст ко Ћи рић, Пе тар Ја ко нић, 

Жељ ко Јо ва но вић, Алек сан дар Ер де ља но вић, Сне жа на Тр сте њак, Са ња 

Јан чић, Ми ле та По штић, Зо ран Сте фа но вић, Зла та По пов, Не над Пе рић, 

и, као пред став ник нај мла ђе ге не ра ци је умет нич ких пе да го га и ства ра

ла ца, Фи лип Стан ко вић. Осим њих, још два де се так екс пе ра та из зе мље и 

све та да ло је до при нос у овој фа зи по ду хва та.

До де ље не су на ци о нал не и ме ђу на род не на гра де са оба фе сти ва ла 

и при ка зан је из бор на гра ђе них фил мо ва. У име на гра ђе них за хва ли

ли су се Во јин Ва со вић, ла у ре ат пр ве на гра де Мул ти Мо ста у ка те го ри ји 

свет ских про фе си о нал них ани ми ра них фил мо ва за де ло „Ве ли ки ро бот“ 

(„Just For The Re cord“) и Зла та По пов, про ду цент и мен тор ви ше на гра ђе

них фил мо ва Ре ви је.

На кон фе рен ци ји су из не ти и за кључ ци са Ме ђу на род не кон фе рен

ци је „Филм и ани ма ци ја у кон тек сту оп ште кул ту ре и на став ног про це

са“, уред ни це Сне жа не Тр сте њак, одр жа не у окви ру Мул ти Мост фе ста.

Оце ње но је при за тва ра њу да је ово го ди шњи скуп по струч ном ни

воу, кон цеп ту и ме то до ло ги ји, био ме ђу нај ва жни јим у исто ри ји срп ске 

филм ске пе да го ги је. Најављена је књи га до ку ме на та пр вих за се да ња и 

срп ска филм ска пе да го шка би бли о гра фи ја 1921–2021. го ди не.

Пре ко сво јих ис так ну тих чла но ва по се бан до при нос овом про јек ту 

од 2018. су да ли: Удру же ње филм ских умет ни ка Ср би је, Удру же ње драм

ских пи са ца Ср би је, Удру же ње сце на ри ста Ср би је, Удру же ње књи жев ни

ка Ср би је, Удру же ње филм ских ани ма то ра Ср би је, Удру же ње филм ских 

мон та же ра Ср би је, Срп ска асо ци ја ци ја сни ма те ља, Удру же ње стрип ских 

умет ни ка Ср би је, Удру же ње ка ри ка ту ри ста Ср би је FE CO, Удру же ње 

ли ков них умет ни ка при ме ње них умет но сти и ди зај не ра Ср би је (УЛУ

ПУДС), Удру же ње ли ков них умет ни ка Ср би је, Срп ско фо то граф ско дру

штво, Art &Vi sual Pro duc tion, Ме ђу на род на кул тур на мре жа „Про је кат 

Раст ко“, На уч но дру штво за сло вен ске умет но сти и кул ту ре и Срп ски 

на уч ни цен тар.
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Те ме ску па и план ис тра жи ва ња

О по врат ку филм ске кул ту ре у све ни вое оп штег шко ло ва ња у Ср
би ји ди ску то ва но је ин те р ди сци пли нар но — из до ме на кул ту ро ло ги је, 
филм ске и оп ште умет нич ке пе да го ги је за де цу и омла ди ну, ар хи ви сти
ке, исто ри је умет но сти, раз вој не пси хо ло ги је, јав ног ин те ре са и дру гих 
аспе ка та овог ва жног пи та ња.

Од по себ ног зна ча ја за бу ду ћа ис тра жи ва ња су сле де ће те ме: мо гу ће 
функ ци је фил ма у си сте му обра зо ва ња у Ср би ји; срп ска филм ска кул
ту ра као део да на шње оп ште кул ту ре; срп ска филм ска исто ри ја као део 
исто ри је срп ске кул ту ре; пе да го шке и ко му ни ка циј ске пред но сти фил ма 
и ани ма ци је; одр жи вост по нов ног уво ђе ња фил ма у пе да го шку прак су и 
на став не про гра ме у Ср би ји; за кон ски оквир фил ма у си сте му обра зо ва
ња Ср би је; про дук циј ски оквир итд...

Об ра ђи ва ће се и мо гу ће уло ге ми ни стар ста ва Вла де Ср би је, Филм
ског цен тра Ср би је, Цен тра ама тер ског фил ма Ср би је, про фе си о нал них 
удру же ња, ло кал них са мо у пра ва, јав ног и при ват ног сек то ра. Ис тра жи
ва ће се пси хо ло шки фак то ри ко ри шће ња фил ма за ђа ке и на став ни ке као 
и раз вој не пред но сти уво ђе ња фил ма у шко ле. Филм ће по ка за ти сво је 
мо гућ но сти у све тлу спе ци фич но сти де ло ва си сте ма обра зо ва ња, укљу
чу ју ћи шко ле за де цу са по себ ним по тре ба ма, умет нич ке шко ле, вој не 
шко ле, за нат ске шко ле, бо го сло ви је, кућ ну на ста ву, обра зо ва ње од ра
слих…

Про у ча ва ће се на чи ни при ме не и ефек ти: филм као на став но сред
ство; осно ви филм ске и ани ма циј ске про дук ци је у шко ла ма; школ ски 
филм у од но су на школ ски стрип, књи жев ност, ли ков не и драм ске умет
но сти; тех но ло ги ја из џе па: ко ри шће ње лич не мо бил не тех но ло ги је у 
„фил ми за ци ји“ на ста ве; филм ско про дук циј ско и ме диј ско обра зо ва ње 
као део ду ал ног обра зо ва ња; филм ске скло но сти де це и омла ди не – исто
риј ски пре сек и да на шње ста ње; упо ред на ана ли за Ср би је са зе мља ма не
ка да шње Ју го сла ви је; став по је ди нач них про фе си о нал них удру же ња из 
ра зних умет но сти о вра ћа њу филм ске кул ту ре у шко ле; филм, ани ма ци ја 
и фо то гра фи ја као сред ство до ку мен то ва ња кул ту ре и епо хе...
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Бу дућ ност фил ма у шко ла ма

Пред ви ђе но је да сле де ћа кон фе рен ци ја 2022. бу де по све ће на ви со ко
школ ском обра зо ва њу ка др о ва за пре да ва ње филм ске кул ту ре и укљу чи
ће уни вер зи те те и спе ци ја ли зо ва не ви ше шко ле у Бе о гра ду, Но вом Са ду, 
Ни шу, При шти ни –Ле по са ви ћу, Ба њој Лу ци, Би је љи ни и Це ти њу, као и 
За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка и дру ге уста но ве.

Тре ћа кон фе рен ци ја ће, у са рад њи са пе да го зи ма, на став ни ци ма раз
ред не на ста ве, пси хо ло зи ма, струч ња ци ма над ле жног ми ни стар ства, 
струч ња ци ма деч јих кул тур них цен та ра Бе о гра да и Но вог Са да, струч
ња ци ма За во да за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња као и За во
да за уџ бе ни ке и на став на сред ства и дру гих из да ва ча, би ти по све ће на 
кон крет ној при ме ни у на ста ви и про ве ри пред ло же них ме то до ло ги ја и 
ре ше ња прет ход них кон фе рен ци ја. На ме ра је да се у сле де ћих пет го ди на 
филм ска кул ту ра по сте пе но али си сте мат ски укло пи у по сто је ће на став
не про гра ме.

Оче ку је се да ће по ду хват до при не ти рас те ре ће њу на став ни ка и ђа
ка, као и лак шем обра зо ва њу де фи ци тар них ка дро ва у Ср би ји и све ту за 
при вред не обла сти ко је су у ве ли кој екс пан зи ји и при вла че ме ђу на род на 
ула га ња. 

Ре ви ја филм ског ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би је
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организујесеуциљупредстављања,популарисања,афирмисањаиунапређењафилм
скогстваралаштванајмлађихфилмскихстваралаца.

Додељујусе:Гранпри,прва,другаитрећанаградазафилминаградезанајбољи
сценарио(илиидеју),камеру,монтажу,звук(илидизајнзвука)ирежију.Предвиђенаје
инаградазанајуспешнијиклубинајуспешнијегментора.ДодељујусеинаградеЕтно
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графскогмузејауБеоградуиЕтнографско–антрополошкогсруштваСрбије.Наградесе
додељујуудвестароснекатегорије–од7до15годинаиод15до19година.

Директорманифестације јеВладимирАнђелковић,председникжиријаЗоранСте
фановић.ЗваничнисајтРевијефилмскогстваралаштвадецеиомладинеСрбијејеwww.

filmskarevija.com

Мул ти Мост фест

МултиМостфест–међународнифестивалдечјегиомладинскоганимираногфилмa
одржавасевећдругугодинукрозтакмичарскеипратећепрограмеуСремскимКарлов
цима,НовомСадуиБеограду.Другегодинејепријављено1.008филмоваиз87земаља,
одчегајекомисијаузваничнуселекцијууврстила115најбољих.

Фестивалјеизрастаојеизруско–српскоганимационогпројекта“МултиМост”покре
нутог2016.године.МултиМостфестзалажесезапопуларизацијуауторскоганимираног
филманамењеногдециимладима,идечијеиомладинскеанимацијекаосавременог
вида стваралаштва коједоприносиразвоју креативногмишљења кроз употребудиги
талнихтехнологија.

Фестивалимабогатпратећипрограм,пресвегарадионицеанимацијекоједржеве
ликамеђународнаименаовеуметности,каоиизложбеитрибине„Ветеранисрпскеани
мације“уизборуСнежанеТрстењак,каоистручнуконференцијуофилмуушколама.

Пројекатје2019.награђенЕвропскомјезичкомознаком,одстранефондацијеТем
пусусарадњисаМинистарствомпросветенаукеитехнолошкогразвојаРС,Заводомза
унапређењеобразовањаиваспитања,ФранцускиминститутомзакултуруиИнститутом
Сервантес.

ОрганизаторфестивалајеСтудиоДОМизСремскихКарловацакојиводиакадемски
уметникСерјожаПопов,усарадњисаАкадемијомуметностиНовиСад,Културнимцен
тромНовогСада,КССвилара,ОШ„23.октобар“иКомбанкдвораном,имногихстручних
удружењаиустанова,узподршкуМинистарствакултуреРС,ФилмскогцентраСрбије,
ГрадскеуправезакултуруНовогСадаиОпштинскеуправеСремскиКарловци.

Директорфестивалаједрум.СнежанаТрстењак,извршнидиректориауторконцеп
тајеЗлатаПоповапредседникжиријаСергејСтрусовски.Званичнисајтфестивалаје
mmfest.rs.
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Га ле ри ја са фо то гра фи ја ма Жељ ка Јо ва но ви ћ: 1. Зоран Стефановић говори о Миленку 

Карановићу и историји српске филмске педагогије, 2. Ненад Перић, 3. Филип Станковић, 4. 

Растко Ћирић, 5. Сања Јанчић, 6. Злата Попов, 7. Милица Остојић, Удружење драмских 

писаца Србије, 8. Мирјана МићановићТичерић, Гордана Витомиров и госпођа Перић
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9. Додела Прве награде ММ феста Војину Васовићу, 10. Петар Јаконић, 11. Владимир 

Анђелковић и Зоран Стефановић,  12. Александар Ердељановић, Растко Ћирић и Божидар 

Зечевић, 13. Злата Попов и Владимир Анђелковић, 14. Божидар Зечевић и Снежана 

Трстењак, 15. Александар Ердељановић, 16. Продуцент Сенка Радивојевић и редитељ 

Војин Васовић, лауреати прве награде МултиМоста
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Др Мар ко Сто ја но вић

УГАОАНТРОПОЛОГАО51.РЕВИЈИ
ФИЛМСКОГСТВАРАЛШТВА
ДЕЦЕИОМЛАДИНЕСРБИЈЕ

Оства ре ња при ја вље на у кон ку рен ци ји ау то ра до 15 го ди на, по сма
тра но у нај ши рој оп сер ва ци ји, го во ре нај пре о ме диј ској ре дун дан ци у 
ко јој де ца и мла ди жи ве и ства ра ју. Си ту а ци ја са ко јом се жи ри су о ча
ва већ го ди на ма уна траг, у овој је оли че на у фил мо ви ма ко ји су сти гли 
нај пре из Бе о гра да, а при том ука зу ју на сво је вр сни кон цепт Ле го коц
ки ца. Основ на об лич ја гра див них еле ме на та (коц ки ца!) уте ме ље на су на 
осно ву пре у зе тих мо де лаи са др жа је нај гле да ни јих ТВ про гра ма или оних 
са про мо ви са них Ин тер нет плат фор ми. Зна ју ћи ка ко смо у ме диј ском 
окру же њу чи је де ло ва ње умно го ме де фи ни ше не ка вр ста кров ног сло
га на „та ко на род хо ће“ сто га је би ло не ми нов но из раз ма тра ња о до де ли 
на гра да од ба ци ти па ра фра зе или не му шта чи та ња до ма ћих жан ров ских 
фил мо ва и се ри ја. 

У сре ди шту до брог прав ца ко јим Ре ви ја де це ни ја ма пу ту је ове го ди не 
на шла су се филм ским је зи ком раз ма тра на пи та ња ме ђу  ге не ра циј ских 
од но са или она ко ја се ба ве про бле ма ти ком вр шњач ког иден ти те та и „до
го вор ног“ мо ра ла вр шњач ких гру па. Исто та ко, у укуп ном кор пу су при
ја вље них оства ре ња пре по зна ју се мен тор ски ути ца ји и до бре прак се, но, 
ујед но и ау то ном но ау тор ски при сту пи фил му као умет но сти. На тај на
чин у ово го ди шњој про дук ци ји пре по зна је мо рав но те жу из ме ђу ода би ра 
те ме, ве шти не да се она до след но раз ра ди, а по го то во има ги на ци је и та
лен та да нам филм пре не се ат мос фе ру и ти ме пот стак не спо знај но –вољ
но –о се ћај ни до жи вљај као крај њи циљ сва ког ства ра ла штва. На по слет
ку, тре ба ре ћи и то ка ко је по ље пе да го шког ра да усме ре ног пре ма нај
мла ђим ства ра о ци ма на ше са да шњо сти ука за ло на по тре бу да од ре ђе не 
те мат ске ре фе рен це бу ду за сту пље не чи та њи ма на ци о нал не или оп ште 
кул ту ре и исто ри је. Та кав при ступ у осно ви је бли зак оп штем на став ном 
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про гра му или од ре ђе ним ви ђе њи ма шта је у том до ме ну по треб но ре де
фи ни са ти и до пу ни ти.

Ово го ди шња про дук ци ја за сту пље них мла дих ау то ра дис кур зив но 
го во ри о то ме на ко ји на чин се у на шем не по сред ном дру штве но –кул
тур ном (па и др жав ном!) окру же њу пот сти че ства ра ла штво и уо ча ва ње
гов зна чај. По во дом  чи ње ни це ка ко су у пи та њу те ме љи ти је по ста вље ни 
усло ви сни ма ња и след стве но то ме це ло куп ног ра да на фил му, ин ди
ка тив но је по сто ја ње до слов ног так ми че ња Са мо стал не по ро дич не ра
ди о ни це Бач ко ња и оста лих про дук ци ја, тач ни је ау то ра ко ји ства ра ју у 
њи хо вом окри љу. Не вољ ни по ла ри тет на стао из та квог ста ња при лич но 
ја сно на зна ча ва већ ду го го ди шњи ста тус омла дин ског фил ма као, ма хом, 
пре га ла штва мо ти ви са них по је ди на ца и гру па. Иза зов ка кав се на зи ре 
иза све га то га дру штве ни чи ни о ци још увек не пре по зна ју као при ли ку за 
си сте ма ти за ци ју до дат них еду ка тив ни х про гра ма и си сте ма, ме ђу ко ји ма 
би рад на фил му би ли не за мен љи ви алат, ве шти на, ре зул тат и циљ. 

По глед на це ло куп ну по ну ду Ре ви је по ка зао је ка ко су ове го ди не 
филм ске шко ле — у раз ли чи том оби му и ква ли те ту — при ја ви ле оства
ре ња сво јих ау то ра на осно ву ко јих је би ло мо гу ће са гле да ти ре зул та те 
прет ход ног мен тор ског ра да, по том про це са об ли ко ва ња ства ра лач ког 
по тен ци ја ла мла дих,те на осно ву то га оба вље них при пре ма за оне ко
ји ће на ста ви ти да љи пут ка про фе си о нал ном филм ском оспо со бља ва
њу. С об зи ром на то да про дук ци ју од ре ђе ног пе ри о да у сва ком слу ча
ју од ре ђу је окру же ње у ко ме се ра ђа мо ти ва ци ја и про на ла зе те ме, ме ђу 
при ја вље ним оства ре њи ма па жњу су ми при ву кли фил мо ви ко ји се ба ве 
тзв. сва ко днев ним си ту а ци ја ма и њи хо вим раз ре ше њи ма. Упр кос то ме, 
ме ђу тим, они успе ва ју да за др же па жњу гле да о ца и иза зо ву ње гов осе
ћај ни од го вор. Ме ђу њи ма, на рав но, по сто је и они ко ји су, ко ло кви јал но 
го во ре ћи, од ско чи ли, а за њих је озна чу ју ће то да су на за вид ном ни воу 
по ка за ли оства ре не „за нат ске ве шти не“ мла дих ства ра ла ца. По сле дич
но, ау то ри и њи хо ва оства ре ња успе шно су у сво је вр сном жан ров ском 
ми зан сце ну об ли ко ва ли по ру ке ко је, ма ка ко из гле да ле де жа ву, све јед но 
мо гу би ти (про)чи та не у не ко ли ко сме ро ва.
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 Зоран Стефановић

Нановојпланети
О ре ви ји филм ског ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би је 2022.

Ка да се ана ли зи ра шта нам вре ме до но си из ме ђу две ре ви је филм ског 
ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би је ви ди мо да то ни је пу ких два на ест 
ме се ци. Чи та ве исто риј ске епо хе до ла зе, сме њу ју се, на на ше очи ства ра ју. 
То се од но си и на при ро ду на шег мла дог филм ског ства ра ла штва — па и 
на суд би не по је ди на ца и њи хо ве лич не енер ги је ко је се у кри зи че сто бр
же уз ди жу и по ста ју бли ста ве у овим про мен љи вим вре ме ни ма. 

У ме ђу вре ме ну, Ре ви ја је по но во по ста ла ва жан чи ни лац у срп ској и 
не кад ју го сло вен ској ки не ма то гра фи ји, јер је са сво јим осни ва чем Цен
тром ама тер ског фил ма Ср би је и парт не ри ма за по че ла су штин ски ва
жан про је кат — по вра так фил ма са ани ма ци јом у шко ле Ср би је. Та де лат
ност је по ста ла ре дов на и њу по др жа ва ју Ми ни стар ство кул ту ре Ср би је, 
Филм ски цен тар Ср би је и Ју го сло вен ска ки но те ка и не ке дру ге ва жне 
уста но ве.

Та ко је то ком 2021. одр жа на на уч но –струч на кон фе рен ци ја „Филм 
и ани ма ци ја у обра зов ном си сте му Ср би је” у Ју го сло вен ској ки но те ци 
у Бе о гра ду. Обе ле же но је та да и пр во сто ле ће срп ске филм ске пе да го ги
је, шест де це ни ја Ре ви је филм ског ства ра ла штва де це и омла ди не Ср би
је, пе де сет ње них из да ња и дру ги ве ли ки ју би ле ји. Ве ли ка је но вост да 
је наш парт нер ски фе сти вал Мул ти Мост фест из Срем ских Кар ло ва ца 
у ме ђу вре ме ну, за са мо пар го ди на, по стао при ме ћен свет ски фе сти вал 
ани ми ра них фил мо ва за де цу и омла ди ну. У истом та ла су до ла зи нај но
ви ја мо гућ ност, да нам парт нер у по врат ку фил ма у шко ле и филм ском 
ства ра њу де це и омла ди не бу де УФУС АФА, но ва ор га ни за ци ја за за шти
ту ки не ма то граф ских ау тор ских пра ва.

Ка да је у де цем бру 2018. Цен тар ама тер ског фил ма са парт не ри ма из 
Удру же ња драм ских пи са ца, Удру же ња филм ских умет ни ка, Про јек та 
Раст ко и дру гим, зва нич но кре нуо са овим ак ци ја ма, наш оп ти ми зам је 
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мо жда де ло вао пре у ра њен. По ка за ло се да је упра во та ве ра у по тре бу 
зва нич ног вра ћа ња фил ма у шко ле би ла пот пу но уте ме ље на и са гла сна 
по тре ба ма др жа ве и дру штва. Та је ве ра про и за шла из са ме Ре ви је и ра
до ва ко је су ство ри ле де ца и омла ди на уз по др шку сво јих мен то ра.

Да ви ди мо шта на ма је ле па же тва ове го ди не до не ла.

Кадар из филма:  „Јужни ветар 4“

Кадар из филма:  „Комарци“
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Про сто ри ко је ства ра мо: ани ма ци ја

У основ но школ ској се лек ци ји овог пу та до ми ни ра ва жна про дук ци
ја — Шко ла ани ми ра ног фил ма — ШАФ, Вра ње. И са др жин ски и про
дук ци о но ам би ци о зно, „По на ша ње у ван ред ним си ту а ци ја ма” ве ли ким 
де ло м о ства ру је сво је ци ље ве. Умет ност увек има при прем ну функ ци ју 
за жи вот, а ка да је де ца са ма оства ре, он да је по у ка трај ни је убе ле же на и 
схва ће на. Мен тор је Ми ли ца Јан ко вић. „Шо љи це” су љуп ка ме ло дра ма 
из све та на шег по су ђа — али и нас са мих, ка ко крај по ка зу је. Пре ци зно 
и до след но из ве де но, за при мер. Мен тор је Се та Ве лич ко вић Цвет ко вић. 
Тен ден ци ја гло бал не ци ви ли за ци је је сте да све бу де ме га ло по лис и да 
тех но ло ги је пре у зму ве ћу кон тро лу, што има мно ге опа сне ди мен зи је, па  
је ти ме осве шћи ва ње и ожи вља ва ње на шег од но са са при ро дом је дан од 
нај ве ћих при о ри те та да на шњег дру штва — што по ка зу је и ле пи и до бро 
из ве ден филм „Шу ма жи вот зна чи”. Мен то ри  су Не ла Ћур чи ја и Сне жа на 
Трај ко вић. Ве о ма кра так и кон ден зо ван, али и за нат ски зрео и есте ти зо
ван је сте филм „Сун це и Ме сец”, је дан од нај леп ших и нај бо љих ра до ва 
ово го ди шње ре ви је, та ко ђе мо гу ћи узор. Мен тор је  Сла во љуб Си мо но
вић.

*
У се лек ци ји сред њо шко ла ца из ра зи то је при су ство Са мо стал не по

ро дич не ра ди о ни це Бач ко ња из Пан че ва. „Пан ћа ка лам бић 7” (Pun chac
ka lum bich 7) је фи на и ап сурд на ко ме ди ја си ту а ци је, по лу про фе си о нал на 
по мно гим еле мен ти ма. Ен то мо ло ги ја, као оми ље на те ма ау то ра до не ла 
је још јед н би сер — „Мра ви ма ри о не ти ча ри” су из ван ре дан псе у до до ку
мен тар ни и псе у до на мен ски ани ми ра ни филм о из ми шље ној вр сти мра
ва, Ми ни ја ту ра „Ма ра ми це” по чи ње као до ку мен тар на али се по сле ис
по ста вља као ани ма ци ја са за ум ном иде јом. До каз је да до бар умет ник 
у све му ви ди но ви свет мо гу ћег умет нич ког де ла. „Гра ни це” су је дан од 
нај бо љих фил мо ва ово го ди шње ре ви је — де ло ко је би се сви де ло мај сто
ри ма ра не За гре бач ке шко ле цр та ног фил ма: Ми ми ци, Дов ни ко ви ћу, Ко
стел цу, Марк су, Дра ги ћу, Кри стлу и Ву ко ти ћу, или пак знал ци ма Му ни
ти ћу и Вол ку. До бра иде ја, ефект на сти ли за ци ја, ком пе тент на ани ма ци ја 
и, на да све, шарм, кра се овај ви ше сми сле ни фи ло зоф ски дра гуљ. Ни шта 
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ма ње бри љан тан ни је филм „Ђа вол ска по сла” ко ји кроз стоп трик ани

ма ци ју убе дљи во си му ли ра жи ва би ћа кроз пла сти ку и дру ге пред ме те. 

Мен тор је Пре драг Бач ко ња.

„Ко мар ци”, са му дром пре ми сом и сце на ри јем, и зре лом ани ма ци

јом, та ко ђе од ра жа ва ју ви сок ре но ме ко ји има Шко ла ани ми ра ног фил ма 

ШАФ, Вра ње. Мен тор је Сла во љуб Си мо но вић.

До шла су и но ва име на, са по тен ци ја лом. На ма до са да не по зна ти 

самостални аутор из Панчева да је филм „Романтична трагедија”, из ве де н 

та ко ђе стоп трик ани ма ци јо ма, где се ви ди ства ра лач ки осе ћај и та ле нат 

за ову фор му. Из истог круга из Панчева, долази филм „Анима цртеж”, 

ко ји има до бар по че так али ка да гле да лац, на кон до вр ша ва ња ле пог цр

те жа, оче ку је још не ки пре о крет — клип се за вр ша ва.

Кадар из филма:  „Пан ћа ка лам бић 7” (Pun chac ka lum bich 7)
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Дом ани ма ци је из Срем ских Кар ло ва ца нам опет до но си је дан дра

гуљ, од на ма до бро по зна тог мла дог ау то ра, овог пу та већ ме ђу на род но 

при ме ћен. Оми ље на те ма и жа нр — спој тра ди ци је и ду хов но сти спо ји ле 

су се у из у зет ном де лу „Алек сан дар Нев ски”, у те ми од ви со ког ин те ре са 

за сло вен ску ки не ма то гра фи ју ко ју је чак и је дан Сер геј Еј зен штај н сво

је вре ме но ту ма чио у слич ним вре ме ни ма, а још ви ше је ово пи та ње од 

зна ча ја за ге о по ли тич ке и ге о кул тур не окол но сти у ко ји ма се Сло ве ни, 

њи хо ве ци ви ли за ци је и њи хо ви су се ди раз ви јау, уз све по сле ди це. 

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

У мла ђој се лек ци ји има мо са мо два чи сто до ку мен тар на фил ма. Је дан 

до ла зи из ОШ „Ми ро слав Ан тић” и има до ку мен ту ју ћу вред ност и уло гу: 

„Осма ци се опра шта ју од основ не”. Мен тор је Ива на Ко са но вић. Скром

них ам би ци ја и скром ним сред стви ма ура ђен „Зан зи бар зи ма 2022” пот

пу но ис пу ња ва сво ју функ ци ју до бро од ме ре не до ку мен тар не ре пор та

же. Мен тор је Би ља на Ми лен ко вић, про дук ци ја ОШ „Вој во да Ра до мир 

Пут ник”.

Кадар из филма:  „Осма ци се опра шта ју од основ не”
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По след њих го ди на је јед на од нај о со бе ни јих филм ских про дук ци ја 
нај мла ђих — не са мо у За пад ној, већ и у це лој Ср би ји — би ла Ра дре нис 
филм, ко ја са да де лу је из ОШ „Сло бо дан Се ку лић’’ из Ужи ца. Прет ход
них го ди на је ова ети ке та до но си ла жа нр при ме ће не исто риј ске ко ме ди
је, а са да нам идеј но, те мат ски и жан ров ски до ла зи дру га чи ја се лек ци
ја, ви ше окре ну та по уч ном и сва ко днев ном у фил мо ви ма „Цр ни Га шо”, 
„Му зи ка не ма гра ни ца” и „Шта ће мо сад”. За сва ку по хва лу и по др шку је 
на ста вак ра да ове ети ке те, а мен тор је већ до ка за ни Ми лош Ра цић.

На сло вљен скром но као „Хим на шко ле”, а из ве ден у про дук ци ји ОШ 
„Коле Рашић” из Ниша, је дан му зич ки спот до но си ви ше ле пих из не на
ђе ња. Иа ко је за ко нач ни ути сак од зна ча ја би ло уче шће ста ри јих про фе
си о на ла ца — у сви ра њу инструмената, ал и и про дук ци ји зву ка и ко нач не 
мон та жне це ли не— све дру го је глас, чак и до слов ни, уче ни ка. Ова шко
ла, на зва на по вој во ди, осло бо ди о цу и дру штве ном рад ни ку (1839–1898), 
хе ро ју срп ско –тур ских ра то ва 1876–1878, кроз сво ју је хим ну опи са ла све, 
на ле пи, пле ме ни ти и не на ме тљив на чин: и про шлост свог кра ја, и сво је 
прет ке, и шта је исто ри ја зна чи ла за да на шњост, и ка ква је та да на шњост 
са  сво јим но си о ци ма и нај мла ђим ства ра о ци ма. При мер ка ко ма ла школ

Кадар из филма:  „Црни Гашо”
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ска фор ма, ако је па жљи во ура ђе на у сва ком де та љу, мо же по ста ти убе
дљи во кул тур но сред ство омуникације за све нараштаје. Пре по ру ка за 
све ко је за ни ма на ша кул ту ра и исто ри ја, а и под сти цај да оба ве зно оде те 
на ле пи Југ. Мен тор је Ма ри ја Сто ја но вић.

*
У ста ри јој се лек ци ји до ми ни ра Гим на зи ја са до мом за та лен то ва

не уче ни ке Бо љаи и њи хо ва Филм ска ра ди о ни ца из Сен те (Bolyai Te
hetséggondozó Gimnázium és Kollégi um / Bolyai Filmműhely Zen ta). Филм 
„Чо кан ска вла сте ла” је по све ћен зам ку Ле де рер у Чо ки, где је кроз исто ри
ју згра де ис при ча не суд би на по ро ди це, на се ља и ши ре ре ги је где се исто
риј ски су сре ћу али по не кад и бол но су да ра ју ма ђар ски и срп ски еле мент, 
уз не мач ки, сло вач ки и је вреј ски... До бро ис тра же но и до ку мен то ва но, 
ово де ло је од ин те ре са и ме шта ни ма, и ма ђар ској за јед ни ци у Ср би ји, 
али и сви ма ко ји жи ве на про сто ри ма где је је дан део исто ри је — та ква 
ка ква је — од лу ком из 1945. гур нут у за пе ћак, а за тим и за бо ра вљен. Из 
исте про дук ци је до ла зе „Сун ча ни пе ди мен ти”, по све ће ни сла бо по зна тој 
те ми ма ђар ске на род не ар хи тек ту ре у Бач кој, др ве ним укра си ма култ ног 
зна че ња на ку ћа ма. До бро ода бра на и из ве де на те ма за мо дел ка ко тре

Кадар из филма:  „Чоканска властела”
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ба чу ва ти соп стве ну ло кал ну тра ди ци ју. Про дук ци ја Бо љаи је и уоп ште 
при мер ка ко школ ски филм мо же да бу де по моћ но на став но сред ство, 
пу ту ју ћа ре ви ја за уче ни ке или ма те ри јал за ши ру пу бли ку те ле ви зи је 
или ка на ла на ин тер не ту. Мен то ри су оба слу ча ја Га бор Ме ђе ри (Megyeri 
Gábor) и Ми клош Фар каш (Far kas Miklós ).

„НП5дин (Нај бо ље по тро ше них 5 ди на ра)“ је ме мо ар ска ети да о јед
ном кру гу при ја те ља, ге не ра ци ји, вре ме ну и про сто ру, ко ја ће јед ног да
на де ло ва ти као вре мен ска кап су ла, бо ље не го не ки дру ги ам би ци зни ји 
умет нич ки про јек ти. Би ло би до бро да по сто ји ви ше ова квих фил мо ва, 
где мла ди до ку мен ту ју сво је нај у же, иза бра но окру же ње, ма да је ту нај
ве ћи иза зов на ћи ме ру ко ја одва ја уни вер зал ност и спе ци фич ност од ба
нал но сти. Али са тру дом да се по ја ве што пре ци зни је до ку мен ту ју тај 
ри зик мо же би ти пре ва зи ђен. Мен тор је Пре драг Бач ко ња из Са мо стал не 
по ро дич не ра ди о ни це Бач ко ња из Пан че ва.

Ми ни ја ту ра „Глас при ро де” из Гим на зи ја у Ра шки одва ја се од слич
них еко ло шких апе ла, че сто по вр шних, по не ко ли ко осно ва: пр ви ква ли
тет је до бар и ја сан филм ски је зик, а дру ги је не у о би ча је на про жи вље ност 

Кадар из филма:  „Глас при ро де”
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на ра ци је ко ја има и од ре ђе ну до зу ли рич но сти. Би ло би до бро да и ово 
бу де узор да де ца и мла ди ши ром Ср би је и Бал кана за бе ле же тре нут но 
ста ње сво је при род не око ли не, јер она су тра мо жда не ће би ти иста, би ло 
због кли мат ских про ме на, би ло због ан тро по ге ног фак то ра. 

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

У мла ђој  се лек ци ји ове го ди не има мно го ква ли тет них де ла. По че
ће мо са про дук ци јом Ре ги о нал ног цен тра за та лен те “Ми хај ло Пу пин” 
из Пан че ва. Њи хо ва „Би бли о те ка” је ра ђе на да има на став ну и упо треб
ну вред ност, но сво јом идејом да скром ним про дук ци о ним сред стви ма 
али ве о ма енер гич но дра ма ти зу је не ке епи зо де из књи ге Бран ка Ћо пи ћа 
Ор ло ви ра но ле те (а да не от кри ју глав ну рад њу) да ле ко на ди ла зи сво ју 
по чет ну мо ти ва ци ју. Са јед не стра не, ово је на чин да се мла ди ма — ко ји 
има ју про бле ма с кон цен тра ци јом и ко ји сма тра ју да ко ри це књи га кри ју 
ма ње уз бу дљив са др жај од екран ских — скре не па жња на дра гу ље ко ји 
су уз бу ђи ва ли ге не ра ци је пре њих. Са дру ге стра не, ово је знак ко ли ко се 
мо ра чу ва ти соп стве на кул ту ра у лек ти ра ма, али и знак да де ло до брог 
ве ли ка на Бран ка Ћо пи ћа тре ба пре тва ра ти у ве ли ке игра не фил мо ве или 

Кадар из филма:  „Би бли о те ка”
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стри по ве, две фор ме ко је је он во лео и по што вао за жи во та. Из исте ку ће 
нам сти же „Љу бав у до ба ко ро не 4”, ква ли те тан и кул тур но дра го цен рад, 
од раз ве ли ког свет ског до га ђа ја, епи де ми је Ко вид 19 , на жи во те мла дих. 
По сле ди це су те шке и тра у ма тич не. Сре ћом што су ста ри ји че сто отврд
ну ли, а мла ди ја ки и при ла го дљи ви. Јед ног да на ће нам ови фил мо ви о 
епи де ми ји и по на ша њу дру штва и по је ди на ца по ка за ти и оно што да нас 
у њи ма и у да на шњи ци не ви ди мо. Мен тор је Иван Ра ки џић.

Ис ку ство  са вре ме них те ле ви зиј ских фор ми, са њи хо вим ра зним 
жан ров ским, идеј ним и етич ким по гле дом на свет, до но се ве ћи ном ра
до ви на ста ли под мен тор ством Ми ло ша Мај сто ро ви ћа. У пи та њу су те
мат ски хе те ро ге ни ра до ви: ко ме ди је и па ро ди је као што је „Ко сов ски бој 
са вре ме ног до ба” (ОШ „Бран ко Ћо пић”); три лер као „Пас” (иста шко ла); 
„Ју жни Ве тар 3: Успо ре ње“ (ОШ “Ује ди ње не на ци је”); ме ло дра ма као 
„Крв ни је во да” (ОШ „Вој во да Ра до мир Пут ник”, Бе о град). Филм ским, 
за нат ским ква ли те ти ма се одва ја ју „Ју жни ве тар 4” (та ко ђе ОШ „Вој во да 
Ра до мир Пут ник”) и по себ но „За ко па ни” (иста шко ла). Ко ри сно је би
ло је ви де ти и ка ко се од ТВ се ри је пра ви згод на би о граф ска мо но дра ма 
„Мери, кра љи ца Шкот ске“ (иста шко ла), а ори ги нал но шћу, ана ли тич но

Кадар из филма:  „Мери кра љи ца Шкот ске”
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шћу и кри тич но шћу се одва ја па ро ди ја „Како преживети филм страве” 
(иста шко ла). 

Већ до ка за на филм ска сек ци ја „По сав ци” из ОШ „По сав ски пар ти
за ни”, до ла зи нам са три фил ма. „Пти ца” по чи ње као фан та сти ка, али се 
за вр ша ва као опро ба ни умет нич ки по сту пак пси хич ког ме ша ња ствар
но сти. Про дук ци о ни и естет ски ква ли тет је ви сок, ко ри шће ње бес пил то
них ле те ли ца је до не ло ви сок умет нич ки и перцептивни ре зу лат, и ово је 
филм ко ји по ка зу је да чак и деч је ства ра ла штво у злат ном тех но ло шком 
до бу фил ма мо же да ба ра та не са мо про фе си о нал ном тех но ло ги јом, не
го да и је су ве ре но ко ри сти. У пр вих 100 го ди на срп ске ки не ма то гра фи је 
ова ко ква ли тет ни сним ци из птич је пер спек ти ве би ли су про сто не за ми
сли ви. Сле де ћи филм „Здра во, све те //Print “Hel lo World” је ја сно и до бро 
при ка за на  дра ма ти за ци ја вр шњач ког на си ља, ка ко у жи во ту, та ко и пре
ко екра на те ле фо на и ра чу на ра. „Ста ни и раз ми сли“ је у жан ру игра ног 
спорт ског фил ма, опет су ве ре но ура ђе ног, али и ов де по сто ји етич ки и 
пе да го шки под текст: та ко ђе вр шњач ко на си ље. Мен тор свих фил мо ва је 
већ до ка за ни филм ски пе да гог за нај мла ђе Пре драг Ву ко са вље вић.

На мен ски ра ђен као део школ ског про гра ма, са ве о ма јед но став ним 

Кадар из филма:  „Ста ни и раз ми сли“
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драм ским кон цеп том, ве о ма се из два ја филм „Раз ми шља ња у ти ши ни и 
са мо ћи — Иси до ра Се ку лић” из ОШ ,,Вук Ка ра џић” из Жит ков ца. Па
жљи во ода бра ни ци та ти са ме Иси до ре пра ће ни су филм ском сли ком ко
ја при ка зу је тре нут ке из жи во та и као де вој чи це и као же не. У сва ком по
гле ду успе шан спој на ме не, са др жа ја и фор ме, ко ји ће так ну ти и оне ко ји 
бо ље по зна ју би о гра фи ју ове ве ли ке же не. Мен тор је Ми лош Пе тро вић.

*
У ста ри јој се лек ци ји је опет за па жен цен тар за ви зу ел не ко му ни ка ци

је „Ква драт”. „О же љи да се до так не не бо” је дра ма са ја ким пси хо ло шким 
ак цен ти ма, ко ја ана ли зи ра по тре бу да се по ста не ја хач ко ји сме да са сво
јим ко њем из ве де скок— од но сно да за вр ши соп стве ну ин ди ви ду а ци ју 
и скло пи сво ју лич ност. Ово је за ни мљи ва дра ма на кнад ног и по нов ног 
са зре ва ња за сва ког  ко ула зи у сред ње го ди не. Филм „Спа ко ва ни” се мо
же чи та ти на два на чи на: је дан је со ци јал на па и по ли тич ка дра ма ко ја 
го во ри ка ко се, уз уче шће стра них ба на ка, сред ња кла са у Ср би ји исе ља
ва из сво јих ге не ра циј ских до мо ва, да би кру пан свет ски ка пи тал за у зео 
нај бо ље ло ка ци је, а дру го, уже чи та ње је ме ло дра ма о па ро ви ма ко ји се 
во ле али ко ји не мо гу да на ђу уми ру ју ћи оквир за са ме се бе кад стиг ну у 
озбиљ ни је го ди не. Шах, као је дан од нај ве ћих и нај чу де сни јих фе но ме на 
кул ту ре и пси хе, пе ри о дич но ула зи у мо ду и ово је са да по но во ње го во 
вре ме, што филм „Отва ра ње” на стра ствен на чин по ка зу је, кроз ве о ма 
јед но став ну пре ми су, али кроз мај стор ску ре жи ју и сва ку дру гу вр сту 
из во ђе ња. Мен то ри ових фил мо ва са че сто ви дљи вом умет нич ком вред
но шћу су Све тла на и Зо ран По по вић.

У скла ду са та ко ђе ви со ким стан дар ди ма Ре ги о нал ног цен тра за та
лен те „Ми хај ло Пу пин” из Пан че ва, „Чу вар тај не” је пу но крв ни жан ров
ски филм фан та сти ке, ком пе тент но ура ђен и са свим по треб ним еле мен
ти ма — од лу дог на уч ни ка, пре ко ми стич ког мен то ра, до бор бе за нај
бли же. По го дан је и за Фе сти вал срп ског фил ма фан та сти ке. То јед на ко 
ва жи за филм исте про дук ци је, „Глав ни”, шар мант ну и ва ља но ура ђе ну 
ко мич ну фан та сти ку, ко ја има скри ве не али чи тљи ве мо рал не вред но
сти. Са дво сми сле ним на сло вом, „По след њи оброк” мо же кри ти ми ни ја
тур ни три лер иза до бро по ста вље не ме ло дра ме. „Пу пин и ја” је по драм
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ској пре ми си игра на фор ма, на из глед у жан ру фан та сти ке — су срет љу ди 
два вре ме на, ве ли ка на Пу пи на и да на шњег мом ка ко ји би да сле ди сво
је сно ве— али је у би ти дра ма ти зо ва ни обра зов но –по уч ни филм, и ток 
мла да лач ке све сти, чи ју фор му тре ба гле да ти као нео п ход ну сти ли за ци ју 
али чи је по у ке тре ба схва та ти до слов но. Мен тор свих фил мо ва је Иван 
Ра ки џић.

Филм „Не до сти жно” (Гим на зи ја Пи рот) је ква ли тет но ура ђе на игра
на фор ма о оп се си ји фи зич ким из гле дом код ти неј џе ра. Овим де лом Пи
рот на ја вљу је да би мо гао да ти још зна чај ни је бу ду ће ре зул та те.

Са мо стал на по ро дич на ра ди о ни ца Бач ко ња, Пан че во, и ов де је да ла 
ја ку се лек ци ју. „Про лећ ни Сне шко” је не пре тен ци о зна ми ни ја ту ра ко ја 
по ка зу је све глав не од ли ке ру ко пи са ове про дук ци је, а још убе дљи ви ја 
ми ни ја ту ра „Шет ња и раз го вор” је ис при ча на ком пе тент но је зи ком ра
ног филм ског екс пре си о ни зма, али и мон та жних по сту па ка 1920–их. 
Је дан од вр ху на ца ио на ко ја ке се лек ци је ре ви је 2022. је „Сни ма тељ 2: 
Ухва ће ни у ка дру”, на ста вак крат ког фил ма исте про дук ци је ко ји је био 
код жи ри ја ве о ма при ме ћен на 50. ре ви ји. Са да смо до би ли про ду же так 
све та ко ји очи глед но ра сте у фран ши зу, са про ми шље но урав но те же ним 
функ ци ја ма — од па ро ди је жан ров ских тро па до фи них мо гућ но сти ме
та фил ма. Овај филм је крун ски до каз да чи та во јед но бу ду ће по гла вље 
про ши ре ног из да ња ка пи тал не мо но гра фи је Из гу бље ни све то ви срп ског 
фил ма фан та сти ке Јо ва на Ри сти ћа и Дра ган Јо ви ће ви ћа (Филм ски цен
тар Ср би је 2015) мо ра би ти по све ће но ства ра ла штву де це и мла дих. Мен
тор је Пре драг Бач ко ња.

„Два човека и лопта” је та ко ђе де ло из Гим на зи је са до мом за та лен
то ва не уче ни ке Бо љаи из Сен те, и њи хо ве Филм ске ра ди о ни це. Рађен по 
мотивима кратког филма „Два човека и орман” Романа Поланског (1958), 
ово је ви со ко кул ти ви сан и шар ман тан филм, па жљи во ура ђен у свим 
еле мен ти ма. Под се ћа на ра ну фа зу аме рич ког фил ма, 1910–их и 1920–их, 
али без ак ци о них еле ме на та слеп стик ко ме ди је, за др жа ва ју ћи са мо по
чет ну, за ум ну и ап сурд ну пре ми су, пси ху и ка рак тер про та го ни ста. Мен
то ри су и ов де Га бор Ме ђе ри и Ми клош Фар каш.
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По у ке ово го ди шње ре ви је

Мла ди филм у Ср би ји је до жи вео ви ше про ме на то ком прет ход них 
бур них го ди на, а мно ге од њих су ја сно до при не ле ква ли те ту ства ра ња. 
Ни је са мо реч о ши ре њу су пер и ор не тех но ло ги је, ко ја је че сто по лу про
фе си о нал на или про фе си о нал на. Де ца и мла ди су дру га чи ји, зре ли ји, 
умет нич ки и за нат ски пи сме ни ји, ма р љи ви ји, обра зо ва ни ји, хра бри ји — 
и то све про јек ту ју у сво ја де ла.

Јед ној но вој пла не ти, ко ја је у на ста ја њу, они се већ при ла го ђа ва ју. И 
већ је на свој на чин ства ра ју у свом не по сред ном жи во ту и окру же њу, по
др жа ни од сво јих учи те ља као незаобилазних чи ни ла ца. 

И ки не ма то гра фи ја Ср би је и це ло дру штво, са ова квим под млат ком, мо
гу мно го че му до бром да се на да ју. 

Кадар из филма:  „О жељи да се дотакне небо“
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ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА 

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.

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
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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.

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, “TomTom 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“.

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
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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.

Др 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 л о 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. 
Новембра 2021. докторирао је са тезом „На ра тив ни уни вер зум Жив ка 
Ни ко ли ћа: кар не вал–с мех –мо но лог“. 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).
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ВЛА ДИ МИР АН ЂЕЛ КО ВИЋ (Београд, 1950). 
По сле основ не шко ле и гим на зи је ди пло ми рао про
дук ци ју на Фа кул те ту драм ских умет но сти. 

Од 1972. го ди не ба ви се ама тер ским (не про фе си
о нал ним ) фил мом. Ор га ни зо вао је око 50 фе сти ва ла 
ама тер ског фил ма (30 као део ти ма, а 20 као ди рек тор 
или глав ни ор га ни за тор ) у Со ци ја ли стич кој Фе де ра

тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, Са ве зној ре пу бли ци Ју го сла ви ји, Ср би ји 
и Цр ној Го ри, и са да у Ср би ји. Био је члан жи ри ја на фе сти ва ли ма у Пу ли, 
Оси је ку, Сом бо ру, Бач кој То по ли, Вр шцу, Омо љи ци, Бе о гра ду, За је ча ру, 
Ни шу, Вра њу, Ко сов ској Ми тро ви ци, Ско пљу, Би то љу...

 Од 1979. до 1987. го ди не, ра дио је као део ти ма на ор га ни за ци ји 
ФЕСТа и Ју го сло вен ског фе сти ва ла до ку мен тар ног и крат ко ме тра жног 
фил ма у Бе о гра ду, а 2003. го ди не био је ор га ни за тор ју би лар ног 50. фе
сти ва ла до ку мен тар ног и крат ко ме тра жног фил ма. На истом фе сти ва лу 
био члан жи ри ја ФИ ПРЕ СЦИ 2007. и 2009. го ди не.

Го ди не 1998. об но вио је Ре ви ју филм ског ства ра ла штва де це и омла
ди не Ју го сла ви је (Ср би је) и од та да је био глав ни ор га ни за тор 20 ре ви
ја одр жа них у Бе о гра ду у Му зе ју Ју го сло вен ске ки но те ке. Пред сед ник је 
Управ ног од бо ра и пред сед ник Цен тра ама тер ског фил ма Ср би је (пре то
га Цен тра ор га ни за ци ја ама тер ског фил ма Ју го сла ви је) од 2002. го ди не.
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