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 Пријатељице и пријатељи фестивала, 
настављајући свој рад у већ зрелим годинама, лагано 
улазимо у доба када потреба за освртима ка протеклом 
времену постаје све чешћа, а уједно и улазак у значајнија 
планирања будућности. О таквим преиспитивањима најпре 
говоре ауторски текстови у каталогу: Први светски рат – 
филмска снимања, Поглед искоса: утисци члана Селекционе 
комисије и Етнолог, музеалац у свету покретних слика, 
од којих први, у години великог јубилеја Великог рата, 
показује како давна ратна снимања свеједно садрже и 
антрополошки аспект, док други износи виђење фестивала 
од стране једног од овогодишњих учесника у креирању 
његових порука, и ставове о томе шта учинити да следећа 
фестивалска издања  буду још боља. Трећи текст говори 
о личним искуствима у стварању етнолошких филмова, 
која су притом контекстуализована у досадашње значајне 
напоре других филмских аутора – српских етнолога 
запослених у музејима,  и посебно га треба истаћи због 
једног од превасходних циљева следећих фестивала, а 
који назначава превазилажење стања, како Владимир 
Анђелковић у свом Погледу искоса каже: „тренутно 
споредног статуса домаћег филма на фестивалу“.
 Непрестано у кораку напред, фестивал већ 
годинама усмерава своје програме ка новим групама 
стваралаца и проширује поље у коме настаје корпус 
тема и садржаја дефинисаних путем филмског медија, 
притом уважавајући улогу нових технологија и 
инструмената у обликовању уже документарног, потом 
истраживачког, а напослетку и ауторског приступа. 
Овогодишњи програми фестивала стога су усмерени ка 
човеку у времену и времену у човеку, што се једноставно 
препознаје у широком спектру културних феномена 
којима се овогодишњи филмови баве. У питању су 
индивидуално, друштвено, културно и цивилизацијски 
условљена преиспитивања и поруке повезане са јасним 
или скривеним односима учесника у филмовима, 
филмским ауторима као културним посматрачима и 
тумачима, а напослетку и нама ширем окружењу које 

 Dear friends of the Festival, continuing our work 
into already mature years, we are slowly reaching an age 
when the need for reflections of the past arises more 
frequently, along with an urge to make major plans for 
the future. Such reflections are put forward already in the 
catalogue essays: World War I: filmmaking, A Look Askew: 
impressions of a Selection Committee member and An Ethnologist 
in the World of Moving Pictures. In the year of the centennial 
jubilee of the Great War, the first essay demonstrates 
that war filming in the past inevitably contained an 
anthropological aspect. The second text presents the views of 
a participant in creating the messages of this year’s Festival 
and his suggestions how to make the next issues even better. 
The third essay deals with a personal experience of making 
ethnological films placed in a context defined by significant 
ventures of other film authors – Serbian ethnologists working 
at museums. This text is particularly noteworthy because 
it highlights one of the primary goals of the next festivals, 
related to overcoming the “the current peripheral status of 
Serbian film in the Festival”, to put it in words of Vladimir 
Anđelković in A Look Askew.
 Constantly taking a step forward, the Festival 
has been directing its programmes towards new groups of 
filmmakers and expanding the area where ethnographic, 
ethnological and anthropological body of topics and subjects 
defined by the medium of film occur, taking into account 
the role of new technologies and tools in shaping a strictly 
documentary, explorative, and, finally, the author’s approach. 
Therefore, this year’s programmes are focused on the man 
in time and time in the man and this is easily observed in 
a wide range of cultural phenomena covered by the films 
to be presented. These are namely personally, socially, 
culturally and civilizationally determined reflections and 
messages associated with apparent or hidden relationships 
between participants in the films, with filmmakers as cultural 
observers and interpreters, and, finally, with our broader 
environment which evaluates this in its own way. The wide 
array of films competing for awards thus ranges from works 

РЕч УРЕДНИКА
EdITOR`S NOTE
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dealing with everyday life, the conflict between the modern 
and the traditional, to those addressing cultural policies 
and policies in culture. On the other hand, various modern 
readings of myths, mythologies and the ‘otherworldly’, 
as well as the increasingly topical issues related to the 
status of persons with disabilities, can also be seen. The 
Festival includes special programmes such as A Museum 
Professionals in the World of Ethnological Film: Eastern Serbia, 
which features awarded and other films whose authors are 
employed in museums in Eastern Serbia; a presentation of 
works of the German Magdeburg-based NUR Filmgruppe, 
along with the Round Table The Role and Importance of Film 
as a Medium in the Preservation of Cultural Heritage: from a 
record to an author’s attitude, which is intended to show that 
the range of topics and issues, as well as methodologies and 
models involved in creating a cinematic experience, should 
inevitably be contextualized in the wide-ranging processes 
that contribute to documenting and safeguarding of all sorts 
of cultural testimonies and particularly to the preservation 
and sustainability of the living cultural heritage.
 The tradition of including new target groups in 
festival activities will be maintained this year as well through 
a ‘festival within festival’ – namely, within the Festival Plus. 
This year, it will encompass a number of programmes, such 
as the screening of the films from the Students’ Programme 
and the Round Table The Development of Independent Student 
Production of Anthropological Film, which seeks to bring 
together all those interested in discussing the (im)possibility 
of a student production, working conditions, recording 
equipment and, finally, all other problems that students 
encounter while doing their research. On the other hand, it 
will also feature the 3minID competition of films made using 
mobile phones, this year under the slogan Identifilm yourself…
in the real world of tradition around you.
 On behalf of the Festival Board, the Director of the 
Festival and the entire organizing team, I wish you to see 
many good films, have many strong experiences and enjoy 
the Festival in general.

Kind regards, 
Marko Stojanović

Executive Director of the Festival

то вреднује на свој начин. У широкој лепези филмова 
одабраних у конкуренцију за награде тако се налазе они 
који се баве свакодневицом, потом сукобима савременог 
и традиционалног до културних политика и политика у 
култури. На другој страни, ту су различита савремена 
читања митова, митологија и „оностраног“, па све до све 
значајнијих питања о статусу особа са инвалидитетом. 
Специјални програми су осмишљени под називима 
Музеалaц свету етнолошког филма – Источна Србија, у 
оквиру кога ће бити приказани награђивани и остали 
филмови аутора запослених у музејима Источне Србије, 
као и филмови из немачке продукције NUR Filmgruppe из 
Магдебурга, а све то прати и Округли сто фестивала Улога 
и значај филмског медија у очувању културног наслеђа – од 
записа до ауторског става, на коме ће бити дискусија о 
томе како спектар тема и проблематике, као и различите 
методологије и моделе креирања филмског доживљаја, 
неизоставно треба контекстуализовати у свеобухватне 
процесе који доприносе документовању и заштити свих 
врста културних сведочанстава, а поготову очувању и 
одрживости живог културног наслеђа.
 Традицију укључивања нових циљних група у 
рад фестивала такође настављамо и ове године путем 
„фестивала у фестивалу“, тачније у оквиру програма 
Фестивал плус. Говорећи о овогодишњим садржајима, у 
питању су пројекције филмова из Студентског програма 
и Округли сто под називом Развој самосталне студентске 
продукције антрополошког филма, који ће окупити 
све заинтересоване за дискусију о (не)могућностима 
студентске продукције, условима рада и поседовања 
опреме за снимање и свим другим проблемима са којима 
се студенти сусрећу при истраживању, а на другој страни 
3минИД такмичење филмова снимљених мобилним 
телефоном, ове године под слоганом Идентифилмуј се...
у стварном свету традиције око тебе.
 У име Савета фестивала, директора и целокупног 
организационог тима, желим вам много квалитетних 
пројекција, снажних доживљаја и свеукупно пријатан 
боравак на фестивалу.

Срдачно,
Марко Стојановић

извршни директор фестивалa
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 арсеније арса јовановић, позоришни, телевизијски и филмски редитељ, писац, композитор, есејиста, 
фотограф, професор Факултета драмских уметности у пензији. Режирао је представе у Народном позоришту, 
Југословенском драмском позоришту, Атељеу 212 и Позоришту „Бошко Буха“ у Београду, као и у позориштима 
у Дубровнику, Задру, Шибенику, Шефилду (Велика Британија), те у Народном позоришту „Иван Вазов“ у Софији 
и позоришту Државног универзитета у Њујорку. На Телевизији Београд режирао је десетине драмских и других 
пројеката; аутор је серије Време фресака и већег броја филмова експерименталног жанра. Објављивао је текстове 
у часопису Теорија и пракса; објавио је књиге Косанчићев венац 19 и Приче са Галиоле, а припрема књигу Рађање 
позоришта. Аутор је радиофонских дела награђиваних на фестивалима: Prix Italia, Premio Ondas, Radio Educación 
(Мексико), као и на Међународном радијском фестивалу у Ирану, фестивалу Ars Acoustica International и 
фестивалу Француског међународног радија (Radio France International); двоструки је добитник бронзаног трофеја 
на Њујоршким фестивалима (New York Festivals), Октобарске награде и Награде града Београда, као и бројних 
других националних награда. као композитор филмске музике, у више филмова је сарађивао са америчким 
филмским редитељем Теренсом Маликом (Terrence Malick). Суоснивач је прослављеног експерименталног 
радијског програма на Аустријском националном радију. Аутор је неколико амбијенталних и аудио инсталација: 
Дух воде у Римском бунару на калемегдану и у лагумима испод старе цркве у Ерлангену; амбијенталне 
инсталације на градском тргу у Хвару; аудио-инсталација у холу Радија „Слободни Берлин“ (Sender Freies Berlin) 
и др. Оснивач је и водитељ звучних радионица на ОРФ-у, на Фарским острвима, у Пољској, Финској и Данској. 
Објавио бројне фотографије у земљи и у иностранству.

 владимир анђелковић, рођен у Београду, дипломирани продуцент Факултета драмских уметности. 
Од 1972. године бави се аматерским (непрофесионалним) филмом. Ораганизовао је око педесет фестивала 
аматерског филма (тридесет као део тима, а двадесет као директор или главни организатор) у Социјалистичкој 
Федеративној Републици Југославији, Савезној Републици Југославији, Србији и Црној Гори и, сада, у Србији. 
Био је члан жирија на фестивалима у Пули, Осијеку, Сомбору, Бачкој Тополи, Београду, Зајечару, Нишу, Врању, 
косовској Митровици, Скопљу, Битољу. Дугогодишњи је селектор филмског програма Фестивала културе младих 
Србије у књажевцу. Од 1979. до 1987. године, радио је као део тима на организацији ФЕСТ-а и Југословенског 
фестивала документарног и краткометражног филма у Београду, а 2003. године био је организатор јубиларног 50. 
фестивала документарног и краткометражног филма. На истом фестивалу био је члан жирија ФИПРЕСЦИ 2007. 
и 2009. године. Године 1998. обновио је Ревију филмског стваралаштва деце и омладине Југославије (односно 
Србије) и од тада је био главни организатор тринаест ревија одржаних у Београду. Председник је Управног одбора 
и председник Центра аматерског филма Србије (претходно Центра организација аматерског филма Југославије) 
од 2002. године.

 Далибор Пешић, дипломирани етнолог и антрополог, уредник културне делатности Центра за културу 
„Сопот“, аутор и коаутор 27 пројеката који се баве културом, а посебно презентацијом културног наслеђа: 
Културни и етнички мозаик општине Медвеђа – фотографија као извор проучавања и представљања културног 
наслеђа, Жива воденица, Вађење живе ватре, Магија разбоја, Ђурђевдански пролаз итд. Идејни је творац, (ко)аутор 
и сценариста бројних филмова који се баве нематеријалним културним наслеђем: Празник Бибијака као чувар 
идентитета Рома, Ватра Витомира ковача, Жртвеник на Петровој Гори, Атлас културног наслеђа општине 
Лебане, Наталинци: о занатима и подухватима, У тишину и назад – изгон демона падавице. као стручни сарадник 
тренутно учествује на више пројеката истраживања, документовања и дигитилизовања културног наслеђа.
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 arsenije arsa jovanović, a theatre, television and film director, writer, composer, essayist, photographer, 
and a retired professor of the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. He directed plays at the National Theatre in 
Belgrade, Atelje 212, Boško Buha Theatre, as well as at theatres in Dubrovnik, Zadar, Split, Šibenik, Sheffield (United 
Kingdom), Ivan Vazov National Theatre in Sofia and the theatre of the State University of New York. He directed 
dozens of plays and accomplished various other projects for the Belgrade Television. Jovanović authored the TV series 
The Age of Frescoes, as well as several experimental films. His papers were published in the journal Teorija i Praksa 
(Theory and Practice); he also published books Kosančićev Venac 19 and Stories from Galiola and is preparing the book 
The Birth of Theatre. His radiophonic works were awarded at festivals such as Prix Italia, Premio Ondas, Radio Educación 
(Mexico), International Radio Festival of Iran, Ars Acoustica International, Radio France International; he is a double 
laureate of the Bronze Trophy at the New York Festivals and he also received the Belgrade October Prize and the 
City of Belgrade Award, as well as numerous other national awards. As a film music composer, he collaborated on 
several films with the US film director Terrence Malick. Jovanović is a co-founder of the renowned experimental radio 
programme aired by the Austrian National Radio and the author of several landscape and audio installations (The Spirit 
of Water in the Roman Well in Belgrade and the underground tunnels under an old church in Erlangen, a landscape 
installation on the square in the city of Hvar, an audio installation at the Radio Free Berlin, etc.). He has been the 
founder and leader of sound workshops at the ORF Radio, on the Faroe Islands, in Poland, Finland and Denmark. 
Jovanović published a large number of photographs in Serbia and abroad.

 vladimir anđelković was born in Belgrade; he graduated production from the Faculty of Dramatic Arts. 
He has been involved in non-professional film production since 1972. Anđelković organized about fifty festivals of 
non-professional film (thirty as a part of the organizing team, and twenty as a director or the chief organizer) in 
the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Federal Republic of Yugoslavia, Serbia and Montenegro and Serbia. 
He was a jury member at festivals in Pula, Osijek, Sombor, Bačka Topola, Belgrade, Zaječar, Niš, Vranje, Kosovska 
Mitrovica, Skopje and Bitola; and a long-term selector of the film programme at the Serbian Youth Culture Festival in 
Knjaževac. Between 1979 and 1987, he was a member of the organizing team of the FEST and the Yugoslav Festival 
of Documentary and Short Film in Belgrade; he was the organizer of the 50th edition of the latter festival in 2003, and 
was a member of the FIPRESCI jury in 2007 and 2009. In 1998, Anđelković re-established the Festival of Children’s 
and Youth Filmmaking in Yugoslavia (presently Serbia) and he has since been the chief organizer of thirteen editions 
of the festival, held in Belgrade. Vladimir Anđelković has been the President of the Managing Board and the President 
of the Centre for Non-Professional Filmmaking of Serbia (formerly the Centre of Non-Professional Filmmaking 
Organizations of Yugoslavia) since 2002.

 Dalibor Pešić, an ethnologist and anthropologist; the editor of the Cultural Programme at the Sopot Cultural 
Centre; the author and co-author of 27 projects in culture, mostly focused on the presentation of cultural heritage: 
Cultural and Ethnic Mosaic of the Municipality of Medveđa: photographs as a source for the study and presentation of cultural 
heritage, A Living Water-Mill, Lighting the Living Fire, The Magic of the Loom, The Passage of Đurđevdan, etc. Pešić has 
been a concept creator, (co)author and the screenplay writer of many films dealing with intangible cultural heritage: 
The Bibijaka Feast as a Safeguard of the Roma Identity, The Fire of Vitomir the Smith, An Altar at Petrova Gora, The Map 
of Cultural Heritage in the Municipality of Lebane, Natalinci: on crafts and enterprises, To Silence and back: casting out 
an epilepsy demon. As an associate, he is currently involved in several projects related to the study, documenting and 
digitizing cultural heritage: The Cultural Heritage of Fire in Life and Customs, The Digital Map of Cultural Heritage of 
Medveđa, Traditional Old Crafts in the Town of Topola, The Water-Mill Lives.
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Dragoslav Antonijević Grand Prix
Award for the Best National Film
Award for the Best International Film
Award for the Best Student Film (awarded by Student Jury)

Award for the Best Film Presentation of the Intangible Cultural Heritage

The jury may also award special prizes for outstanding scholarly and artistic achievements.

Главна награда GRAND PRIX „Драгослав Антонијевић“
Награда за најбољи домаћи филм
Награда за најбољи инострани филм
Награда за најбољи студентски филм (награду додељује студентски жири)

Награда за филм који на најбољи начин презентује нематеријално културно наслеђе

Жири може доделити и специјална признања за посебан допринос у области научног
и уметничког стваралаштва.

INTERNATIONAL
FESTIVAL
OF ETHNOLOGICAL
FILM

МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ

ЕТНОЛОШКОГ
ФИЛМА
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 Емилио дела кјеза (Emilio Della Chiesa) је рођен у Верони (Италија) 1952. године. Детињство је провео 
у Венецуели. Дипломирао је архитектуру на Универзитету у Венецији 1979. године и од тада се бави филмом: 
у почетку је радио као сниматељ, а потом као директор фотографије код, између осталих, италијанског 
режисера Ермана Олмија (Ermanno Olmi). Дела кјеза је члан удружења Аутори филмске фотографије (Autori 
Immagine Cinematografica – AIC-IMAGO). Радио је на различитим самосталним пројектима везаним за режију 
документарних и кратких филмова, а 2005. године основао је River Film Festival у Падови и од тада је његов 
директор.
 Emilio Della Chiesa was born in Verona (Italy) in 1952. He spent his childhood in Venezuela. In 1979, Della 
Chiesa graduated in architecture from the University of Venice and has since worked in film, at first as an operator and 
then as a director of photography for, among others, the Italian director Ermanno Olmi. Della Chiesa is a member of 
the association Authors of Cinematographic Photography (Autori Immagine Cinematografica – AIC-IMAGO). He has 
pursued various projects of his own in the field of directing documentaries, shorts, etc. and, in 2005, he founded and 
has since directed the River Film Festival in Padua.

 Саша Срећковић, eтнолог и музејски саветник Етнографског музеја у Београду. Исказао je посебна 
интересовања за подручје примењене антропологије. Вишегодишњи je организатор различитих јавних програма: 
Међународнog фестивалa етнолошког филма и др. Аутор је неколико документарних и етнографских филмова. 
Објавио је већи број радова из различитих области примењене и визуелне антропологије. Добитник је неколико 
стипендија (Гете институт у Немачкој, Артслинк и Задужбина „Петар кујачић“ у САД). Био је председник 
Националног комитета за нематеријално културно наслеђе Србије. Инструктор UNESCO-а за изградњу капацитета 
у овој области (водио радионице у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Немачкој).
 Saša Srećković, ethnologist and Museum Counsellor at the Ethnographic Museum in Belgrade. He has 
a special interest in applied anthropology. Srećković has taken part in organizing various public events, such as 
the International Festival of Ethnological Film. He is the author of several documentary and ethnographic films. 
Sreækoviæ published numerous papers on various topics in applied and visual anthropology and was awarded several 
scholarships (from the Goethe Institute in Germany, Artslink and the Petar Kujaèiæ Foundation in the USA). He was 
the President of the National Committee for the Intangible Cultural Heritage and has been a UNESCO certified trainer 
for capacity building in this area (he led workshops in Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Germany).

 Адела Пеева је дипломирала на Академији за филм, позориште и телевизију у Београду. Од 1973. до 
1990. године, радила је у Студију документарног филма у Софији. Члан је Европске филмске академије, а до краја 
2004. била је члан Одбора Европске документарне мреже. Адела Пеева је аутор следећих награђиваних филмова 
о балканским темама: Рођени из пепела, Право на избор, Нежељени, Чија је ово песма (учествовао на више од 
педесет међународних филмских фестивала широм света и освојио шеснаест награда), Развод на албански начин 
(учествовао на више од тридесет међународних филмских фестивала и освојио једанаест награда). Филмови Чија 
је ово песма и Развод на албански начин једини су бугарски филмови номиновани од стране Европске филмске 
академије за награду Prix ARTE (2003. и 2007. године).
 Adela Peeva holds a degree from the Academy for Film, Theatre and Television in Belgrade. Between 1973 and 
1990, she worked at the Documentary Film Studio in Sofia. She is a member of the European Film Academy and was a 
member of the Board of the European Documentary Network (until the end of 2004).
Adela Peeva authored the following award-wining films on Balkan topics Born from the Ashes, Right to Chose, The 
Unwanted, Whose is this Song? (participated at more than fifty international film festivals all over the world and was 
awarded sixteen prizes), Divorce Albanian Style (participated at more than thirty international film festivals and was 
awarded eleven prizes). Whose is this Song and Divorce Albanian Style remain the only Bulgarian films nominated by the 
European Film Academy for the Best European Documentary – Prix ARTE for 2003 and 2007, respectively.
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 ивана тодоровић је етнолошкиња и антрополошкиња, српски филмски редитељ, 
која својим филмовима утиче на социјалне промене у друштву. Њени филмови су приказани 
у бројним америчким и европским фестивалима, као што су Berlinale Shorts, Traverse City 
Festival, Rotterdam, Palm Springs Shorts, Rooftop итд. Њени филмови се користе у медијским 
кампањама и у образовне сврхе.
 ivana todorović is an ethnologist and anthropologist, as well as a Serbian film director 
who seeks to foster social change with her films. Her works have been presented at numerous 
festivals in America and Europe, such as the Berlinale Shorts, Traverse City Festival, Rotterdam, 
Palm Springs Shorts, Rooftop, etc. and have been used in media campaigns and for educational 
purposes.

 др Марина симић је доценткиња на Факултету политичких наука. Мастер и 
докторске студије завршила је у Манчестеру, на одељењу за социјалну антропологију. 
Добитник је великог броја стипендија, као што је Редклиф-Браунова награда за најбољег 
студента докторских студија на краљевском антрополошком институту у Великој Британији. 
Области њеног научног интересовања су студије културе и социјална антропологија.
 Marina simić, PhD, is an Assistant Professor at the Faculty of Political Science in 
Belgrade. She earned her master’s and PhD degrees from the Department of Social Anthropology 
at the University of Manchester. She was awarded a number of scholarships, such as the 
Radcliffe-Brown Award for the best PhD students of the Royal Anthropological Institute of Great 
Britain. Her scholarly interests are focused on cultural studies and social anthropology.

 лазар вељковић је апсолвент на катедри за етнологију и антропологију Филозофског 
факултета у Београду. Тренутно је председник клуба студената етнологије и антропологије, 
са којим је, између осталог, за три године реализовао три школе визуелне антропологије из 
којих је проистекло петнаест студентских антрополошких филмова који су били изабрани на 
многим фестивалима. Тренутно поред студија ради и као теренски радник за Балканолошки 
институт САНУ.
 lazar veljković is a senior student at the Department of Ethnology and Anthropology of 
the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. He is currently the head of a club of ethnology 
and anthropology students. Among other activities, during three years, the club organized three 
workshops on visual anthropology, resulting in fifteen students’ anthropological films, which 
have been selected for many festivals. Along with completing his studies, Veljković is currently 
involved in field research conducted by the Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy 
of Sciences and Arts. 
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RY стрaхињa сaвић (рoђeн 1991. у Бeoгрaду) aутoр je тридeсeтaк крaткoмeтрaжних и 
дугoмeтрaжних игрaних и дoкумeнтaрних филмoвa. Вeћинa тих филмoвa прикaзaна је нa 
дoмaћим и мeђунaрoдним фeстивaлимa, реализовао рaзличитe нaгрaдe.
 strahinja savić (born in 1991 in Belgrade) is the author of thirty short and full-length 
feature films and documentaries. The most of these films have been presented at national and 
international festivals, winning various awards.

 jeлeнa сaвић, диплoмирaни eтнoлoг/aнтрoпoлoг, зaпoслeнa кao виши кустoс 
у Eтнoгрaфскoм музejу у Бeoгрaду. Сeкрeтaр Нaциoнaлнoг кoмитeтa ИкOM Србиja и 
кooрдинaтoр у oргaнизaциjи Meђунaрoднoг фeстивaлa eтнoлoшкoг филмa.
 jelena savic, ethnologist/anthropologist, a Senior Curator at the Ethnographic Museum 
in Belgrade. She is the Secretary of the ICOM National Committee of Serbia and а coordinator of 
the International Festival of Ethnological Film.

 др Љиљaнa гaврилoвић, eтнoлoг-aнтрoпoлoг, вaнрeдни прoфeсoр нa Филoзoфскoм 
фaкултeту у Бeoгрaду и нaучни сaвeтник у Eтнoгрaфскoм институту СAНУ. Бaви сe 
испитивaњeм нaслeђa (мaтeриjaлнoг, нeмaтeриjaлнoг) и њeгoвe кoнтeкстуaлизaциje у 
сaврeмeнoм српскoм друштву, кao и рaзличитим aспeктимa сaврeмeнe пoпулaрнe културe.
 ljilјana gavrilović, Phd, еthnologist-anthropologist, аssociate Professor at the Faculty 
of Philosophy, and Senior Research Fellow at the Ethnographic Institute of SASA. Research 
Interests: heritage (material, intangible) and its contextualization in contemporary Serbian 
society, as well as various aspects of contemporary popular culture.
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Рад у оквиру Селекционе комисије XXIII 
Међународног фестивала етнолошког филма, и то како 
на основу личних ставова, тако и заједничких одлука 
свих чланова о одређивању остварења за програме, 
неминовно повезујем са већ вишедеценијским процесом, 
током којег је фестивал као програм Етнографског музеја 
постао међународно значајна манифестација. Непрестано 
сведочећи о постојању и значајном статусу специфичног 
амалгама документарно-филмског и етнолошко-научног 
језика покретних слика у својству медија за комуникацију, 
намењен је превасходно ужим циљним групама, али је, не 
у мањој мери окренут и ка обичном гледаоцу. квалитетом 
доспевши до својих „пунолетних“ година и уз очигледан 
ентузијазам и даље планове, отворио је простор у којем 
на основу одговорности, коју смо као комисија поделили 
Арсеније Арса Јовановић, Далибор Пешић и ја. У тексту, 
који следи, покушаћу да адекватно изложим неке од 
личних и заједничких утисака током и после рада у 
Селекционој комисији. На самом почетку назначавам 
како су одлуке о структури програма на основу којих ће 
бити упућене поруке и, надам се, као и до сада остварени 
циљеви овогодишњег фестивала, у одређеном дискурсу 
субјективне због чињенице да свако од нас одлучује према 
личном искуству и доживљају проистеклом из њега, но 
истовремено и објективне према ставовима обликованим 
на основу нашег академског образовања и достигнутог 
статуса у свету филма. Стога, филмови из овогодишњих 
основних програма фестивала представљају један од 
могућих погледа на овогодишња остварења из продукције 
етнолошких филмова пријављених за фестивал.

Фактографски изложено, пропозиције фестивала 
на основу којих су кандидати за фестивалске програме 
стигли до Селекционе комисије, условиле су да буде 
прихваћено укупно 86 филмова, и то 71 филм из 
иностранства и 15 остварења аутора из Србије са укупном 

Based on personal beliefs, as well as on decisions 
on films to be included in the programmes made jointly by 
all Committee members, I inevitably see the work in the 
Selection Committee of the 23rd International Festival of 
Ethnological Film as part of a decades-long process through 
which the Festival has evolved from a programme of the 
Ethnographic Museum to an internationally renowned 
event. As an enduring testimony of the existence and the 
important status of this specific blend of a documentary/
film and ethnological/scholarly language of motion pictures 
used as a communication medium, the Festival is primarily 
intended for narrow target groups, but it is no less aimed 
at a general audience. Relying on quality, the Festival has 
reached an ‘adult’ age and, marked by an obvious enthusiasm 
and aspiring plans for the future, it has opened space where– 
based on the responsibility shared among Arsenije Arsa 
Jovanović, Dalibor Pešić and me, as the Committee members– 
I will try, in the text to follow, to faithfully present some of 
my personal and our shared impressions during and after 
work as the Selection Committee. At the outset, I would like 
to point out that both the decisions concerning the structure 
of the programme which determine the character of messages 
to be passed on, and the results of this year’s Festival that will 
hopefully be achieved as before, are subjective in a certain 
discourse context due to the fact that each of us makes 
decisions according to a personal experience and sensations 
arising from it. At the same time, being rooted in our 
frame of mind, shaped by our academic education and the 
achieved status in the world of film, they are also objective. 
Accordingly, the films included in the Festival programmes 
reflect merely one of the possible approaches to this year’s 
works submitted for the Festival.

In terms of facts and figures, in accordance with 
the Festival propositions that had to be met by candidates in 
order to reach the Selection Committee, 86 films have been 

ПОГЛЕД ИСКОСА: УТИСЦИ чЛАНА СЕЛЕКЦИОНЕ КОМИСИЈЕ
A Look ASkEw: ImpRESSIoNS of A SELEcTIoN commITTEE mEmbER
Владимир Анђелковић, продуцент – председник Центра аматерског филма Србије
Vladimir Anđelković, producer – President of the Centre for Non-Professional Filmmaking of Serbia



15

accepted – 71 by international authors and 15 by authors 
from Serbia, and their total duration is about 90 hours. 
Therefore, submissions from numerous countries offered to 
the Selection Committee an opportunity to view a possible 
outline of the documentary production of ethnological films 
from all continents. This certainly confirms the importance 
of the Festival and its place in an international context. 
After a comprehensive discussion, the Selection Committee 
has taken into account the opinion of all members and has 
selected 24 films (with a total duration of 22 hours) to be 
presented within the competition orogramme and 11 films 
(with a total duration of eight hours) to be shown within 
the informative section. In terms of production, one of the 
contexts for classification may be defined by film duration, 
which ranges between five and 123 minutes. Furthermore, 
the size of creative teams ranged from one-man ‘self-
productions’ to large production companies and television 
studios. Finally, the films may be classified according to 
the professional and academic credibility of faculties and 
universities involved in the process of filmmaking, which 
range as high as academies of sciences and arts. The Selection 
Committee members find it difficult to generalize or classify 
into clearly defined units the diversity of themes and subjects 
presented in submitted works. Accordingly, it is hard to 
explain them in a few words or sentences. I will therefore 
present my attitudes through a brief overview of the films 
which have made the strongest impression on the Committee 
members. These are the following:

Through striking images, the Belgian-Ecuadorean 
co-production The Flower’s Song (Le chant de la fleur) tells the 
story of an Amazonian tribe’s struggle against petrochemical 
companies in Ecuador seizing and destroying their land, 
which has for centuries been the tribe’s property and 
homeland. The chieftain is married to a Belgian woman. 
Assisted by her, he has been resisting international capital 
and the state authorities of Ecuador for years using the 
internet, as well as by appealing to the Inter-American Court 
of Human Rights. Tribe members believe that every tree and 
every plant has its spirit and they decide to mark and fence 
their sacred territory by planting trees that will blossom in all 
colours and be visible from the sky and from the Earth...

Tzvetanka (Цветанка), a Bulgarian-Swedish co-
production, is a biographical film about Tzvetanka Vasileva 
Gosheva (1926–2009), a physician born in Kyustendil, 
who spent all of her life in Bulgaria – from the capitalist 

минутажом од око 90 сати. како се из тога види, пријаве из 
бројних држава пружиле су Селекционој комисији прилику 
да прегледа један од могућих пресека документарне 
продукције етнолошког филма са свих континената, 
што у сваком случају говори о значају фестивала и 
његовом месту у свету.  После свестране дискусије и 
уважавања мишљења свих чланова, Селекциона комисија 
за приказивање у такмичарском програму одабрала је 24 
филма у трајању од 22 сата, а за информативне пројекције 
11 филмова у трајању од 8 сати. Продукционо посматрано, 
један од контекста у оквиру кога се филмови могу 
разврстати може бити њихово трајање, које је варирало од 
пет до 123 минута, да је број сарадника у креативном тиму 
почињао од „самопродукција“ једног човека и долазио до 
великих продукцијских кућа и телевизијских редакција, 
а напослетку и по стручном и научном кредибилитету 
факултетских институција и универзитета укључених 
у процес настанка филма, чак и до, рецимо, академија 
наука и уметности. Тематску и садржајну разноврсност 
предложених филмских остварења за Селекциону комисију 
је изузетно тешко генерализовати или сврстати у јасне 
целине, те на тај начин тешко и образложити у неколико 
речи или реченица. Стога ћу своје ставове изнети, укратко 
се осврнувши на филмове, који су оставили најјачи утисак 
на комисију, а то су:

Белгијско-еквадорска копродукција Песма цвета 
(The Flower’s Song) упечатљивим сликама говори о борби 
амазонског племена у Еквадору против петрохемијских 
компанија, које им отимају и уништавају земљу, вековно 
власништво и станиште племена. Поглавица је ожењен 
Белгијанком и уз њену помоћ и користећи интернет, 
али и обраћањем јужноамеричком суду за људска права 
годинама се одупире међународном капиталу и држави 
Еквадор. Племе верује да свако дрво и свака биљка има 
свог духа и одлучује да своју свету територију обележи и 
огради сађењем дрвећа, које ће цветовима у свим бојама 
бити видљиво и са неба и са земље...

Цветанка (Tzvetanka), бугарско-шведска 
копродукција, биографски је филм о Цветанки Василевој 
Гошевој (1926-2009), лекарки рођеној у Ћустендилу, која 
је цео живот провела у Бугарској – од капиталистичке 
монархије, преко рата и комунизма, до капиталистичке 
републике. Мирног тока и лаганог темпа, одлично 
снимљен и режиран, филм као да говори о судбини жене 
из Србије.
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monarchy, through war and communism, to the capitalist 
republic. While watching this extraordinarily well shot and 
directed film, marked by a peaceful progression and slow 
pace, one gets the impression that it shows the fate of a 
woman from Serbia.

Do You Believe in Love is an Israeli film about a 
disabled woman – a matchmaker who specializes in finding 
partners for people with special needs; this is an unusual, 
subtle but knowledgeably made movie, with a clear message 
about the right of all to live and love.

The French film Happiness... Promised Land (Le 
Bonheur... terre promise) is an art film about walking all 
across France and conversations with various people whom 
the author encounters along the way. While watching 
spontaneous statements about the fundamental questions 
of human existence, we praise the author for making such a 
film.

The film Brasslands from the United States is 
interesting because it shows an American view of brass bands 
and the phenomenon of the Guča Trumpet Festival through a 
story of the American brass band Golden Lips, their formation 
and their visit to Serbia and Guča...

The film Pustood gives a detailed account of the life, 
from birth to death, of Hristifor Crnilović, an outstanding 
figure in Serbian culture and, particularly, ethnology. A 
painter, a participant in World War I, a professor in Skopje, 
a dedicated and passionate collector of national treasures in 
his hometown of Vlasotince and its surroundings, as well as 
in Kosovo, he was unjustifiably considered an eccentric. He 
was looked with suspicion both before and after World War 
II. Made with the help of Crnilović’s family, this film seeks 
to revive the memory of a forgotten person who would have 
been be cherished in any other country.

The Undertaker (Pogrebnik) is a modern story of a 
young man who works in an international family company 
offering funeral services. He often travels between Western 
Europe and Serbia and his job begins to bother him. This rare 
topic is backed by a good screenplay and the film is skilfully 
shot and wisely directed. Several striking scenes make it 
linger in the memory for long.

The role of the educational, professional and 
experiential vocation to which I belong as a producer 
and filmmaker primarily focused on documentary and, 
particularly, non-professional film – additionally stressed by 
the fact that the Selection Committee of the International 

Да ли верујеш у љубав (Do You Believe in Love) је 
филм из Израела о непокретној жени – проводаџики 
која се специјализовала за налажење партнера људима са 
посебним потребама – необичан, деликатан, али зналачки 
урађен филм са јасном поруком о праву свих на живот и 
љубав.

Француски филм Срећа... обећана земља  
(Happiness... Promised Land) је ауторски филм о пешачењу 
с краја на крај Француске и разговорима са различитим 
људима на које наилази успут. Гледамо спонтане изјаве о 
основним питањима људске егзистенције и хвалимо аутора 
како аутор је успео да направи овакав филм.

Земље труба (Brasslands) из Сједињених 
Америчких Држава занимљив је зато што нам показује 
америчко гледање на трубачке оркестре и феномен Гуче, 
кроз причу о Америчком Дувачком оркестру Златне усне 
(Golden Lips), њиховом настанку и доласку у Србију и Гучу...

Пустоод детаљно, од рођења до смрти, приказује 
животни пут Христифора Црниловића, изузетне личности 
наше културе и посебно етнологије. Сликар, учесник 
Првог светског рата, професор у Скопљу, предани и 
страствени сакупљач народног блага у родном Власотинцу 
и околини, на косову, неосновано је важио за особењака. 
Са подозрењем су на њега гледали и  пре и после Другог 
светског рата. Снимљен уз помоћ његове породице, овај 
филм нас подсећа на заборављену личност којом би се 
свака земља поносила.

Погребник је савремена прича о младом човеку, 
који ради у породичном међународном предузећу за 
погребне услуге, често путује од западне Европе до Србије 
и натраг и тај посао почиње да му смета. Ретко обрађивана 
тема, рађена по добром сценарију, вешто снимљена и 
мудро режирана. Неколико упечатљивих сцена доприносе 
да овај филм дуго остане у сећању.

Образовна, професионална и шире искуствена 
вокација којој припадам као продуцент и филмски радник, 
окренут превасходно документарном, посебно аматерском 
филму, притом наглашена чињеницом да су Селекционе 
комисије Међународног фестивала етнолошког филма 
до данас често бивале сачињене и претежно окренуте 
филмским стручњацима у односу на чланове етнологе или 
антропологе – конкретно за ову годину Арса Јовановић 
и ја, у сваком случају, поготову на основу усаглашених 
ставова сва три члана, указује на то да се још једном 
показало како је свакодневица савремене цивилизације у 



17

Festival of Ethnological Film have so far been composed 
of and oriented to film professionals (namely, this year, 
Arsa Jovanović and me) rather than to ethnologists or 
anthropologists – certainly shows (particularly having in 
mind the agreement among all of the three Committee 
members), once again, that all spheres of everyday life in 
modern civilization have become a legitimate theme and 
subject for this specific subcategory of documentary film – 
ethnological film. Furthermore, the Festival has passed a long 
way from the reconstructions of the so-called traditional, 
folk life and authors’ tendency to depict the everyday life 
and the ritualization of communities which ceased to exist 
in a representative form and in essence – typical of its 
early days, to the current, prevailingly anthropological and, 
consequently, more wide-ranging discourse oriented towards 
the living world around us.

The selection of films which, according to the 
Selection Committee, particularly stand out among others 
enables me to cast a look askew at the festival, as someone 
who has taken part in creating its core programmes, as 
opposed to an outside experience of the previous festivals’ 
programmes based on a personal opinion of a qualified 
audience member. I would first like to point out that the ratio 
of the films submitted from countries other than Serbia to 
those made by local authors is five to one, which definitely 
downgrades, to a certain extent, the status of local authors’ 
works in the competition programme, both in terms of 
quality and quantity. Focusing on the issue of the national 
production of ethnological film at the Festival, which is 
apparently regaining topicality, we may say that already local 
authors’ submissions clearly reveal a sort of polarization in 
terms of production. This is the result of the total absence 
of professional production; consequently, independent 
authors – whose works would be included among non-
professional films according to criteria used in some previous 
Festivals – are the only participants from Serbia. Based on 
a long-standing experience in non-professional filmmaking, 
a conclusion arises that the technological revolution has 
enabled independent authors who have nothing but a fairly 
good camera and additional equipment to get involved in 
creating documentary notes; owing to easily available editing 
and post-production tools, these works subsequently meet 
the technical quality and criteria necessary to designate them 
as works of film art – in this particular case, as ethnological 
films potentially qualifying for the Festival. On the other 

сваком домену постала валидном темом и садржајем за 
специфичну подврсту документарног филма - етнолошки 
филм. Надаље у том правцу, дуг је пут фестивала 
од првобитних реконструкција тзв. традиционалног, 
народног живота и усмерења стваралаца ка представљању 
свакодневице и ритуализација заједница које више не 
постоје у репрезентованом облику и садржају, до данашњег 
превасходно антрополошког, и самим тим, свеобухватнијег 
дискурса према живом свету око нас.

Избор филмова за које је Селекциона комисија 
сматрала да се посебно издвајају од осталих, између 
осталог, оставља простор за својеврсни поглед искоса 
на фестивал, који ми је омогућен креирањем његових 
основних програма, насупрот увиду споља у програме 
досадашњих фестивала, на основу личних ставова као 
једног од представника стручне публике. На првом месту, 
у питању је чињеница да су пријављени филмови ван 
Србије у односу пет према једном домаћем остварењу, 
што у сваком случају, и по квалитету и квантитету, 
условљава неку врсту обезвређивања значајнијег 
статуса домаћих остварења у конкуренцији. Усмеривши 
се надаље ка очигледно актуелизованом проблему 
домаћег етнолошког филма на фестивалу, већ на основу 
целокупног корпуса домаћих остварења пријављених 
за фестивал јасно се очитава нека врста продукционе 
поларизације настале на основу потпуног одсуства било 
какве професионалне продукције, те следствено томе 
потпуног учешћа самостално потписаних аутора – у 
ранијем кључу сврставаних у аматерску секцију. Закључак, 
који се намеће на основу дугогодишњег искуства у раду на 
аматерском филму, био би да је технолошка револуција 
омогућила да самостални ствараоци већ набавком довољно 
квалитетне камере и додатне опреме могу да учествују 
у настанку документарних забелешки, које потом и на 
основу приступачних услова за монтажу и постпродукцију 
постижу технички квалитет и критеријуме за дефинисање 
филмских остварења, у овом случају етнолошких филмова 
и њиховог потенцијалног  учешћа на фестивалу. На другој 
страни, високо професионалне продукције на челу са 
Радио телевизијом Србије, а за њима и мање, самосталне 
продукционе куће, као и регионалне и локалне ТВ станице, 
сукцесивно су исказивале све мање интересовање за 
фестивалске програме, притом недовољно подстицане како 
критеријумима награђивања, тако и удаљавањем програма 
фестивала – путем све већег броја светских остварења у 
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hand, highly professional production companies – primarily 
the Serbian Broadcasting Company, but also smaller, 
independent ones, as well as regional and local television 
studios, have demonstrated an ever decreasing interest in 
the Festival programmes. At the same time, they have been 
insufficiently encouraged by the awarding criteria, as well 
as by the departure of the Festival programme – through an 
increasing inclusion of international works in the competition 
selection (and other programmes) – from its primary 
mission: to record, document and provide well-argumented 
explanations of the local cultural environment.

It seems reasonable to expect that the re-
establishment of what was one of the main Festival 
programmes – the Non-Professional Selection, would 
help resolve some of the mentioned dilemmas related to 
the criteria and the process of selection. Accompanied by 
an active collaboration and the promotion of the Festival 
throughout the year in local and regional television 
programmes and, principally, in those of the Serbian 
Broadcasting Company, this would improve the current 
peripheral status of Serbian film in the Festival. Finally, 
taking into account all of the mentioned issues, the presented 
views may be understood as a straightforward and sincere 
invitation to see the films to be presented at this year’s 
Festival. In terms of production, almost all of the films meet 
high standards and there are no significant differences among 
them, though it may be observed that some of the films 
from Serbia differ from others. Along with other possible 
improvements, it would be good if more young people were 
involved in making this type of films. This especially applies 
to local authors: this year, they are all middle-aged.

конкуренцији (и осталим програмима), од његове основне 
мисије, бележења, документовања и аргументовања 
домаћег културног окружења.

Поновним укључивањем доскора једног од 
основних програма фестивала, аматерске секције, могуће 
је претпоставити како би неке од наведених дилема у 
критеријумима и одабиру биле позитивно разрешене, 
што би уз активну сарадњу и целогодишњу промоцију 
фестивала на локалним и регионалним ТВ станицама, а 
најпре на Радио телевизији Србије, утицало на опоравак од 
тренутно споредног статуса домаћег филма на фестивалу. 
И, на крају, уз све претходно наведено, изражени 
ставови се могу посматрати и као једноставан и искрен 
позив на гледање филмова на овогодишњем фестивалу. 
Продукцијски, скоро сви филмови су на високом нивоу 
и ту нема велике разлике, иако се примећује да су неки 
филмови из Србије различити од осталих. Уз друге могуће 
промене набоље, било би добро када би се више младих 
аутора бавило овом врстом филма. То се нарочито односи 
на домаће ауторе: ове године сви су средовечни.
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ЕТНОЛОГ У СВЕТУ ПОКРЕТНИх СЛИКА
AN ETHNOLOGIST IN THE WORLd OF MOVING PICTuRES

Даница Ђокић, музејски саветник у Народном музеју Пожаревац
Danica Đokić, Museum Counsellor at the National Museum in Požarevac

Oд самог оснивања Међународног фестивала 
етнолошког филма – почетком деведесетих година 
двадесетог века, међу његовим основним циљевима 
искристалисана је подстицајна улога у укључивању 
домаћих етнолога у процесе аудио-визуелног, а потом 
и шире постављеног, дубинског филмског бележења, 
разматрања и тумачења етнолошких тема и проблема. 
како је фестивал растао, а његова улога и значај бивали 
редефинисани, све већи број етнолога запослених 
у музејима Србије је бивао укључен у филмске 
програме, и то у статусу од консултанта, стручног 
сарадника, сценаристе, па све до комплетних аутора.1 
Простор који су од првих фестивала освајале наше 
старије и искусније колеге, неминовно се одразио на 
рад нас етнолога музеалаца запослених у музејским 
институцијама ван Београда. Започевши најпре као 
стручни консултанти током настанка документарних 
филмова са, дискурзивно посматрано, етнографским, 
етнолошким или антрополошким садржајем, временом су 
се појединци одважили на комплетно ауторство.2 Говорећи 
о свом личном искуству, сматрам како су познанство, 
пријатељство и професионална сарадња са Сузаном Антић, 
у њеном статусу већ „прекаљеног“ фестивалског аутора, 
допринели да се и сама опробам у стварању филмова. 
Својим саветима и искуством,  она је као стручњак у 
1   У вези са првим фестивалима неизоставно треба напоменути 
улогу двојице наших колега – каменка катића и Љубомира 
Рељића, који су, свако у свом домену, како допринели раду 
Међународног фестивала, тако и подстакли друге етнологе 
да се укључе у његове програме. Први од њих, са искуством 
вишедеценијског рада на Телевизији Београд и заслуженим 
статусом аутора у тој националној продукцијској кући, а други 
као стручни сарадник и консултант иза којег стоји ауторитет 
Етнографског музеја као републичке, матичне музејске 
институције.
2   Од заиста великог броја колега укључених у већ деценијске 
програме фестивала поменула бих колегинице Марију Бански, 
Снежану Шапоњић Ашанин, Весну Марјановић, Мирјану Ђекић, а 
од колега Пауна Ес Дурлића и Милана Брајовића.

Ever since the founding of the International 
Festival of Ethnological Film – in the early 1990s, the 
fostering of a greater involvement of local ethnologists 
in the processes aimed at the audio-visual recording and 
in-depth documenting, analysis and interpretation of 
ethnological topics and issues using a broadly defined 
filmmaking approach arose as one of its major goals. As the 
festival was growing and its role and importance were being 
redefined, an increasing number of ethnologists working 
in museums in Serbia were getting involved in film-related 
programmes, either as consultants, project assistants, 
screenwriters, or complete authors.1 The space that has 
been gained by our older and more experienced colleagues 
since the early issues of the Festival has inevitably affected 
the work of museum ethnologists employed in museum 
institutions outside Belgrade. Some of those who at the 
beginning worked as professional consultants during the 
making of documentaries dealing with, discursively speaking, 
ethnographic, ethnological or anthropological subjects, 
ventured into projects as complete authors.2 As far as my 
personal experience is concerned, I believe that meeting 
Suzana Antić, as a ‘case-hardened’ festival author, as well as 
the friendship and professional collaboration with her, have 
encouraged me to venture into independent filmmaking. As 
an expert in her primary discipline, as well as in museology 
1    When speaking about the early issues of the festival, the role 
of our two colleagues should be highlighted: Kamenko Katić 
and Ljubomir Reljić. Each in his domain, they contributed to 
the activities of the International Festival and encouraged other 
ethnologists to get involved in its programmes. The former had an 
experience of decades-long work at the Belgrade Television and the 
merited status of an author in that national broadcasting company, 
while the latter was an associate and consultant backed by the 
authority of the Ethnographic Museum as a major national museum 
institution.
2   Among really many colleagues who have been involved in 
preparing the Festival programmes for several decades, I would 
particularly like to mention Marija Banski, Snežana Šaponjić Ašanin, 
Vesna Marjanović, Mirjana Đekić, Paun Es Durlić and Milan Brajović.
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and, finally, filmmaking, she has helped me with her advice 
and experience in finding adequate means to transform my 
researcher’s observations into a cinematic language.

Assuming that the Festival has demonstrated 
the importance of film as a medium and a versatile 
communication channel for museum ethnologists, I would 
like to point out that the parallel accelerated development 
of filmmaking equipment and production technology has 
made recording and editing simpler and less expensive. Due 
to this, ethnological film3 has ceased to be a privilege of film 
and television studios. While exploring the spiritual culture 
of the Braničevo region, which encompasses important 
anthropogeographic areas, such as Homolje, Zvižd, Mlava 
and Stig, I have analyzed various topics from ethnological 
and museological points of view, transposing research results 
into exhibitions or research papers. However, I have felt that 
some rituals are interesting, peculiar and little known as 
cultural phenomena and that they are, accordingly, deserving 
of being presented using cinematic expression. Nevertheless, 
being an expert consultant in making a film and an author 
making a film are two different things. An author is 
concerned not only about the expert’s part of the project but 
also about the organization of filming in the field, finding 
financial resources and selecting team members – e.g. camera 
operators and editors. As films authored by ethnologists are 
usually shot using a single camera, it is very important to hire 
a good (and, regrettably, affordable) camera operator. And 
this is where the challenge arises to combine the good sides 
of non-professionals – who are constantly in contact with 
the environment and the community they represent, film or 
TV professionals – who have good equipment and conditions 
of work, and, finally, a sort of institutionalized cooperation 
between large museum and television production projects.

Leaving aside production-related aspects, the 
topics of films, which most commonly have to do with ritual 
practice, have been the next challenge. Rituals were recorded 
while they were performed and we have sought to make 
the camera imperceptible in order to eliminate as much as 
possible the impact of the camera team on the process and 
the atmosphere during the performance of rituals; the aim 
3   With full respect for the Festival’s title, I believe that the films 
which have been part of its programmes over several decades should 
either be designated as ethnographic – if they mainly document 
a particular topic, area or a phenomenon, or anthropological – 
when their structure and subject involve those aspects of shaping 
a cinematic experience that are beyond the scope of the scholarly 
instruments commonly used in ethnology.

матичној дисциплини, потом у музеологији, а најзад и 
у статусу филмског ствараоца, утицала да на адекватан 
начин преобразим своје истраживачке опсервације у 
филмски језик.

Полазећи од тога да је фестивал показао како 
је филм значајан медиј и вишеструко употребљив 
комуникациони канал за етнологе музеалце, на другој 
страни наглашавам да је истовремено тадашњи убрзани 
развој филмске технике и технологије у продукцији 
омогућио да снимање и монтажа филма постану 
једноставнији и мање скупи, а на тај начин етнолошки 
филм3 престане да буде привилегија филмских и 
телевизијских продукција. У том правцу посматрано, 
наводим како сам, радећи на истраживању духовне 
културе становника браничевског региона, који обухвата 
значајне антропогеографске области, као што су Хомоље, 
Звижд, Млава, Стиг, етнолошки и музеолошки обрадила 
многе теме, претачући их у изложбе или стручне 
радове. Ипак, сматрала сам и да су неки обреди, као 
културолошки феномени, занимљиви, посебни и мање 
познати, те да да завређују да се преточе у филмски 
израз. Међутим, једно је бити стручни консултант на 
филму, а друго аутор. као аутору, на вама није само 
стручан део посла, већ читава организација снимања на 
терену, проналажење финансијских средстава, одабир 
екипе – сниматеља, монтажера. како се често филмови 
чији су аутори етнолози снимају једном камером, веома 
је важно ангажовати доброг (нажалост, и финансијски 
приступачног) камермана. И ту настају изазови како да 
у свом креативном послу сажмете добре стране аматера, 
који су у сталном контакту са средином и заједницом коју 
репрезентују, потом филмског или ТВ професионалца са 
добром техничком опремом и условима, а напослетку и 
неке врсте институционализоване  сарадње каква настаје 
између великих мyзејских а и телевизијских продукција.

Оставивши по страни превасходно продукциони 
аспект, следећи изазов била је сама тематика филмова, 
најчешће обредна пракса. Снимани у време њиховог 
извођења, и уз настојање да камера буде неприметна 
како би у што већој мери поништила утицај своје екипе 
3   Уважавајући назив фестивала, свеједно сматрам како о 
филмовима који деценијама сачињавају његове програме 
треба говорити или као о превасходно етнографским, уколико 
најпре документују одређену тему, област или феномен; или 
антрополошким, када њихова структура и садржај  укључују  
аспекте обликовања филмског доживљаја ван етнолошких научних 
инструмената.
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has been to record all important moments and the structure 
of ritualization. In any case, this is a serious task, difficult 
to achieve because one should think and act quickly, at the 
same time seeking to fully render the situation by cinematic 
means. There are no repeated takes because the experience 
is to be conveyed to the viewer as authentically and veritably 
as possible; accordingly, preparations are very important 
and they imply that the author has thoroughly studied a 
certain ritual or a cultural phenomenon.4 I have sought 
to address original topics, i.e. those which had not been 
exploited or seen in movies. The desire, will, energy and 
enthusiasm to do something new, something different from 
the previous work, something that brings a new and fresh 
creative impulse in the presentation of ethnological topics 
has remained the main motive of all my colleagues who 
have embarked on the adventure called ‘moving pictures’. 
This motive helps to overcome and forget difficulties. What 
only matters is the final result. Film is a wonderful magic 
that captures one and makes it possible to overcome all 
the difficulties encountered by a museum ethnologist as 
a film author. Being always at the source of the still living 
traditional topics, their transformations and the creation 
of new phenomena, such an author has an opportunity to 
compensate for the lack of high-quality production relying on 
an original idea and a well-defined and essentially accurately 
conceptualized problem, phenomenon or process. Cinematic 
expression involves a special type of dramaturgy, poetics, 
aesthetics and the attitude to reality. At the same time, the 
facts and the substance of a cultural phenomenon must be 
preserved and it is to be conveyed to observers as veritably 
and objectively, without losing any of its authenticity. This 
is a very complex process. Even professional movie directors 
agree that ethnological film is the most difficult and the most 
demanding genre of documentary film.

In addition to the above, I would like to highlight 
that new film and audio-visual collections have been 
established as a result of field recordings of ethnographic 
and anthropological materials. This particularly fosters the 
development of visual anthropology, the final results of which 
are documentary films. Along with exhibitions and research 
4   All of my films, just like those of other museum ethnologists, are 
the result of previous systematic research and indirect long-term 
involvement in the life of the studied community. It happened once 
that a professional director asked me how many days it had taken to 
shoot The White Carnival in Homolje. The film was shot at three sites, 
in three different villages. I replied that the film was shot in a single 
day because the White Carnival was a one-day feast.

на сам процес и атмосферу приликом извођења ритуала, 
циљ је био да се  забележе сви значајни моменти и 
структура ритуализација. У сваком случају велики 
задатак, веома тешко остварљив због чињенице да треба 
брзо мислити и деловати, а да је у потпуности филмски 
обрађена ситуација. Понављања нема како би се што 
аутентичније и верније гледаоцу пренео доживљај, те 
је припрема изузетно значајна и састоји се у томе да је 
аутор предходно свестрано проучио одређени обред или 
културолошки феномен.4 Трудила сам се да теме буду 
оригиналне, односно да до тада нису експлоатисане ни 
виђене на филму. Жеља, воља, енергија, етузијазам да 
се уради нешто ново, нешто другачије од дотадашњег 
рада, нешто што уноси нову и свежу креативност у 
представљању етнолошких тема била је и остала основни 
мотив свих колега који су се упустили у авантуру звану 
„покретне слике“. Овакав мотив чини да се тешкоће лакше 
превазиђу и забораве. Битан је само крајњи резултат. Филм 
је чудесна магија која вас обузме, а која чини могућим 
превазилажење свих тешкоћа за етнолога музеалца као 
аутора. Увек на извору још увек живих традиционалних 
тема, њихових трансформација и настанка нових садржаја, 
у прилици је да оригиналну идеју, добро постављеним и 
суштински прецизно конципираним проблемом, појавом 
или процесом надокнади недостатке високе продукције. 
Филмски израз подразумева посебну драматургију, 
поетику, естетику, однос према стварност, а да се при томе 
сачува фактографија и суштина културног феномена и 
он пренесе што верније и објективније на посматраче, 
не губећи нимало од своје аутентичности. То је веома 
комплексан процес. Чак се и професионални режисери 
слажу да је етнолошки филм најтежа и најзахтевнија врста 
документарног филма.

У прилог претходно изреченом, наводим како 
су као резултати снимљене етнографске и антрополошке 
грађе на терену у музејима оформљени нови, филмски 
и аудио-визуелни фондови, а посебно се развија и 
визуелна антропологија чији су крајњи резултат и 
документарни филмови. Поред изложби и стручних 
чланака, документарни етнолошки филм је, захваљујући 
4   Сви моји филмови су, као, уосталом, и радови других етнолога 
музеалаца, производ претходног систематског истраживања и 
дугогодишњег, посредног учешћа у животу заједнице којом сам се 
бавила. Једном приликом, ме је професионални режисер питао 
колико сам дана снимала филм Беле покладе у Хомољу. Филм је 
сниман на три локације, у три различита места. Одговорила сам да 
је филм снимљен у једном дану, јер су Беле покладе само тог дана.
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papers, owing to the enthusiasm of individual ethnologists 
and anthropologists, ethnological documentary film has 
become a special form of presenting results of museological 
work. Since cinematic expression has the ability to depict 
reality rather objectively and authentically using a specific 
visual form, ethnological documentary film is at the same 
time the most susceptible means for the presentation of 
certain cultural phenomena to the general public, i.e. an 
audience of all ages and education levels. Both lavish and 
modest production, short and long-form films, professional 
directors, ethnologists as authors and many other things 
could often be seen at the Festival. However, having in mind 
these facts, I believe that we should keep on reconsidering 
the question whether structurally different productions can 
compete and be compared, and whether they are specific 
sub-genres within the ethnological film? One thing is for 
sure: the profile of the Festival is defined by the Organizing 
Committee and if there are rules, they must be either 
followed or changed. At a certain point, the Festival lost one 
of its primary purposes: to promote the national production 
of ethnological film. At the 19th International Festival of 
Ethnological Film, no more than three Serbian films were 
presented in the competition programme, and this trend has 
continued to this day. Festivals are indeed an opportunity 
to show movies. However, the life of an ethnological film is 
much more complex, while the evaluation of presented films 
is a matter of decision by the Selection Committee and jury 
members. Finally, I do not intend to disregard the fact that 
the organizer of the International Festival of Ethnological 
Film in Belgrade – the Ethnographic Museum, has despite 
all circumstances helped maintain a special attitude of local 
ethnologists (especially museum professionals) towards 
the Festival. The Festival is an important event where our 
works are presented and where an exchange of experience 
with international authors and professionals in general 
takes place. We view it as something that belongs to us. To 
receive compliments at this Festival is a great honour and 
encouragement to proceed further, despite the current 
disagreements. Ethnologists indeed have their place at the 
Festival of Ethnological Film. Perhaps their work cannot be 
compared with the high-quality production of international 
films – and it should not be compared. However, the fact that 
ethnologists as the authors of numerous films have largely 
contributed not only to ethnology as a scholarly discipline but 
also to the culture in Serbia in general cannot be disregarded.

ентузијазму појединих етнолога и антрополога, постао 
посебан вид презентације резултата музеолошког рада. 
како филмски израз има могућност да, у виду посебне 
визуелне форме,прилично објективно и аутентично дочара 
стварност, документарни етнолошки филм, је, уједно, 
и најпријемчивије средство презентације одређених 
културолошких појава широј јавности, односно публици 
свих узраста и различитог образовања. Богата или скромна 
продукција, кратка или дуга форма филма, професионални 
режисери, аутори етнолози и још много тога често је било 
заступљено на Фестивалу. Међутим, и управо због тога, 
сматрам како се  стално треба враћати питањима да ли 
се структурно другачије продукције могу такмичити и 
упоређивати и да ли су то посебни поджанрови у оквиру 
етнолошког филма? Једно је сигурно –  профил фестивала 
осмишљава организациони одбор, а ако постоје правила, 
она се морају поштовати  или их треба изменити. У једном 
тренутку Фестивал је изгубио једну од својих основних 
сврха, а то је афирмација домаћег етнолошког филма. На 
XIX Међународном фестивалу етнолошког филма била 
су само три српска филма у такмичарском делу, а таква 
тенденција се наставља и до данас. Фестивали јесу прилика 
да се прикажу филмови, али је живот етнолошког филма 
много комплекснији, док је на трећој страни вредновање 
филмова искључиво у домену одлука Селекционе комисије 
и чланова Жирија фестивала.

Напослетку, не бих желела да изоставим чињеницу 
како је организатор Међународног фестивала етнолошког 
филма у Београду, Етнографски музеј, допринео и поред 
свега да однос домаћих етнолога (посебно музеалаца) 
према фестивалу остане посебан. Фестивал је значајан 
догађај на коме се приказују наша остварења и долази до 
размене искустава са страним ауторима и стручњацима 
уопште. Сматрамо га некако својим, а добити похвале на 
овом фестивалу велика је част и подстрек да се, упркос 
тренутним мимоилажењима, настави са даљим радом. 
Етнолозима и јесте место на фестивалу етнолошког 
филма. Можда се њихов рад не може поредити са високим 
продукцијама страних филмова, и не треба, али се не може 
избећи чињеница да су етнолози као аутори многобројних 
филмова дали огроман допринос не само етнологији као 
науци, већ и култури Србије уопште.
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ПРВИ СВЕТСКИ РАТ – ФИЛМСКА СНИМАњА
WORLd WAR I  - FILM SHOOTINGS 

Александар Саша Ердељановић, управник архива Југословенске кинотеке
Aleksandar Saša Erdeljanović, Director of the Archive of Jugoslovenska Kinoteka

World War I was one of the largest cataclysms of 
the 20th century and regrettably even after its victorious 
ending on the part of the Triple Entente and leaving behind 
its bloody results, the world hadn’t changed and wars have 
continued up to the present time.

In the Archive of Jugoslovenska Kinoteka a part 
of the film materials related to World War I are being 
preserved, but unfortunately numerous significant film shots 
have probably been irrevocably lost. From the historical 
perspective, film shootings done on the territory of war 
actions of the Serbian Army and people are divided upon the 
following three criteria:

1. Film shootings of the Serbian cameramen
2. Film shootings of the Allied Forces
3. Film shootings of the cameramen from the occupiers’ 

countries
“In order to preserve more important combat 

moments for posterity and in picture, I approve of Mr. 
Djoka Bogdanović, a hotelier from Belgrade, executing 
cinematography shootings in the regions where our troops 
are in action together with Mr. Chernov, a painter. Along 
with this, Mr. Chernov may also do ordinary photography 
shooting. Shot films shall be handed over to Mr. Bogdanović 
and the Intelligence Department for inspection, and Mr. 
Chernov shall hand over to the same Department the two 
copies of each photography shot. I shall issue the required 
notice for Mr. Bogdanović. Upon the command of General 
Živojin Mišić, the Chief of Staff, Valjevo, 14th August, 1914.”

With this notice, the Serbian Army Supreme 
Headquarters practically showed that they grasped what 
the war propaganda was as well as that they were aware of 
how this new art – film may have been suitable for keeping 
the nerve, moral and patriotic properties of the Army and 

Први светски рат био је једна од највећих 
катаклизми двадесетог века, а нажалост, и након његовог 
победничког завршетка од стране сила Антанте и 
крвавих резултата које је оставио за собом, свет се није 
променио и ратови су се наставили до наших дана. У 
Архиву Југословенске кинотеке чува се део филмских 
материјала везаних за Први светски рат, али су нажалост 
многи значајни филмски снимци вероватно неповратно 
изгубљени. Из историјске перспективе, филмска снимања 
вршена на територији ратних дејстава Срба и српске 
војске, деле се на три критеријума:

1. филмска снимања домаћих сниматеља
2. филмска снимања савезничких сниматеља
3. филмска снимања сниматеља из земаља окупатора

„Да би се важнији борбени моменти сачували за 
будућност и у слици, одобравам да г. Ђока Богдановић, 
хотелијер из Београда са г. Черновим, сликаром, може 
вршити кинематографска снимања у области дејства 
наших трупа. Г. Чернов може поред овога вршити и обична 
фотографска снимања. Снимљене филмове предаће 
г. Богдановићу, Обавештајном одсеку на увиђај, а од 
фотографских снимака г. Чернов предаће истом одсеку 
по два примерка од сваког. Г. Богдановићу издати потебну 
објаву. По заповести начелника штаба ђенерал Живојин 
Мишић, Ваљево, 14. августа 1914.“

Овом објавом српска Врховна команда је и 
практично показала да схвата шта је ратна пропаганда 
и да је свесна колико нова уметност – филм, може бити 
погодна у стању рата на плану очувања присебност и 
морално-патриотских особина код војске и цивилног 
становништва, али и жељу и спремност да се за будућа 
поколења вечно, путем кинематографских слика, сачувају 
дела предака и њихова борба за слободу. На самом 
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почетку Првог светског рата, крајем августа и почетком 
септембра, Богдановићев сниматељ Самсон Чернов снима 
неуспешне борбе српске војске на ослобођењу Срема, 
након којих се Срби убрзо повлаче. Материјали у којима су 
се видели Прогар, Бољевци, Сурчин али и Земун, Београд 
и Шабац, вероватно су уништени да не би пали у руке 
аустро-угарском непријатељу пред повлачење у Албанију. 
Нешто касније, активни су Драгиша Стојадиновић, 
будући оснивач Фотографске секције у Солуну, који 
бележи одбрану Београда 1915. године и Љубиша Валић, 
који снима Ужичку војску. Снимци Стојадиновића су 
веома зачајни као озбиљан и историјски веродостојан 
документ о херојској одбрани Београда 1915. године. Тада 
су камере, за српску кинемотографију и у будућности 
веома заслужног Стојадиновића, снимиле секвенце 
срушеног железничког моста на Сави, спрске борце у 
рововима, рушевине поносног главног града Србије итд. 
И кадрови Љубише Валића, који је забележио дејство 
Ужичке војске на граници са Босном, и Стојадиновићеви, 
послати су у Француску на копирање, али се одатле 
никада нису вратили и можда су заувек изгубљени. Све од 
краја 1916, односно почетка 1917, због тешке ситације у 
којој се нашла Србија, наши сниматељи више нису били 
умогућности да објективом камере овековечују јуначке 
подвиге нашег народа и наше војске. Тада је отпочела са 
радом новоформирана кинематографска секција српске 
војске у Солуну, којом с управљали Драгиша Стојадиновић 
и касније Миахило Михаиловић, звани Мика Африка. 
Захваљујући њиховом преданом раду и ентузијазму 
сачувани су бројни кадрови о раду Врховне команде 
и пробоју Солунског фронта, али и такви капитални 
материјали као што су Пожар Солуна и Процес Драгутину 
Димитријевићу Апису и друговима, оба из 1917. године. 
Многи од ових „солунских снимака“ укључени су у 
бројне антологије о Великом рату. Истовремено, многе 
чувене светске филмске куће, као што су Пате, Гомон, 
Савоја филм, Топикал-Баџет итд. су преко својих храбрих 
сниматеља (док је то било могуће), филмом обавештавали 
свет о јуначкој борби малог народа против вишеструко 
јачег поробљивача.

У првој години рата истакнути сниматељи као што 
су Леонс Шнајдер, Доналд Томпсон, Аријел Варџес, Жан 
Емар, Умберто Ромањоли и др. бележили су активности 
српског врха војске и народа почев од мобилизације, 
одбране Београда, боравка у Нишу, доласка на Солунски 

civilians during the war, along with the wish and readiness to 
preserve for posterity the deeds of ancestors and their flight 
for freedom, using cinematography pictures.

At the very beginning of World War I (the end of 
August and the beginning of September 1914), cameramen 
of the Serbian producer Djoka Bogdanović – Samson 
Chernov, shot unsuccessful battles of the Serbian Army 
during liberation of Srem, after which the Serbs hat 
retreated shortly. The materials showing Progar, Boljevci, 
Surčin, but also Zemun, Belgrade and Šabac, were probably 
destroyed in order not to end up in hands of the Austro-
Hungarian enemy, just before the retreat to Albania. A little 
while later, active participants were Dragiša Stojadinović 
(future founder of the Cinematographic Department in 
Thessaloniki), who recorded the defence of Belgrade in 
1915 and Ljubiša Valić, who was filming the army of Užice. 
Stojadinović recordings are extremely significant as a serious 
and historically authentic document of the heroic defence of 
Belgrade in 1915. Stojadinović shot sequences of the ruined 
railway bridge on the river Sava, the Serbian soldiers in the 
trenches, ruins of the proud capital town of Serbia, etc. These 
sequences later became immensely important for the Serbian 
cinematography. The shots made by Ljubiša Valić, who 
recorded the action of Užice army on the border with Bosnia, 
as well as those made by Stojadinović, were sent to France for 
duplication, but they were never returned and perhaps have 
been lost forever. From the end of 1916 and the beginning 
of 1917, our cameramen were not in a position to record the 
heroic deeds of our people and our Army using camera lenses, 
due to a harsh situation that befell Serbia. At that time, newly 
formed Cinematographic Department of the Serbian Army 
in Thessaloniki started working; it was managed by Dragiša 
Stojadinović later Mihailo Mihailović, also known as Mika 
Afrika. Thanks to their dedicated work and enthusiasm, 
numerous shots about work of the Supreme Headquarters 
and breakout of the Salonika front were preserved, as well as 
the major materials such as The fire of Thessaloniki and The 
court trial of Dragutin Dimitrijević Apis and his comrades, 
both originating from 1917. Many of these ‘Thessaloniki 
shots’ were included in numerous anthologies about the 
Great War. At the same time, many well-know world film 
studios such as Pathé, Gaumont, Savoia film, Topical-Budget 
and so froth, informed the world about the heroic fight of one 
small country against the immensely stronger enslavers via 
their brave cameramen (as long as it was possible).
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фронт, те крвавих борби и ослобођења отаџбине. За нас је 
нарочито значајан и рад савезничких секција на Солунском 
фронту 1916-1918. године; пре свега француске, које су 
забележиле не само ратна дејства и страдања народа, већ 
и славе и молитве, славља и сахране, односно живот једног 
народа који је тада био на ивици провалије.

И сниматељи окупационих сила аустро-угарске, 
бугарске и немачке војске снимили су много филмске 
траке на нашим просторима, али већи део тога је данас 
изгубљен.

Но, без обзира што је у мраку ратова много 
крунског филмског материјала о Првом светском рату 
заувек нестало, сачувани снимци наших и страних 
сниматеља 1914–1918. године остају као светао пример 
пожртвовања и истинољубља људи који су их стварали у 
једном од најтежих периода историје двадесетог века.

(преузето од Југословенске Кинотеке)

In the first year war, the distinguished cameramen 
such as Leons Schneider, Donald Thompson, Ariel Varges, 
Jean Hémard, Umberto Romagnoli and other recorded 
activities of the Serbian Army Supreme Headquarters, as well 
as the Serbian people, starting with mobilization, the defence 
of Belgrade, stay in Niš, arrival to the Salonika front, bloody 
battles and the liberation of the county. The work of the 
Allied cinematographic departments on the Salonika front 
1916-1918 is particularly significant to us, primarily those of 
France: not only the war actions and devastation left behind 
were recorded, but also prayers, celebrations and funerals; in 
fact, they recorded the life of one nation that was at the edge 
of abyss at the time.

Cameramen of the Austro-Hungarian, Bulgarian 
and German occupying forces used a lot of film tapes on our 
territory; however, the majority of this has now been lost.

No matter how many crucial film materials on 
World War I had disappeared for good in the darkness of 
wars, preserved work of the Serbian and foreign cameramen 
from 1914 to 1918 remains as a bright example of dedication 
and truthfulness of the persons who created and worked 
in one of the most difficult moments in history of the 20th 

century.

(provided by the Yugoslav Film Archive)
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 Етнографски, етнолошки, или данас већ антрополошки приступ 
у филмовима, приказиваним у оквиру свих програма Међународног 
фестивала етнолошког филма, показали су како спектар тема и 
проблематика, као и методологија и модела креирања филмског 
доживљаја, неизоставно треба контекстуализовати  у свеобухватне 
процесе који доприносе документовању и  заштити свих врста 
културних сведочанстава, а поготову очувању и одрживости живог 
културног наслеђа. У таквом дискурсу посматрано, филмски медиј 
као канал за комуникацију документује културно наслеђе у његовим 
различитим појавним облицима, али, садржи и друге нивое порука 
о материјализованом и нематеријалном културном  наслеђу као 
интегративном фактору заједница, маркеру идентитета њихових чланова, 
и то како за припаднике самих друштвених заједница чије постојање 
бележи и разматра, тако и за „спољне“ учеснике, тумаче, или напросто 
посматраче других култура.

 The ethnographic, ethnological or, as it has been lately defined, 
anthropological approach in the films presented within all programmes of 
the International Festival of Ethnological Film, have revealed that the range 
of topics and issues, as well as methodologies and models used in creating 
a film experience should inevitably be contextualized in the wide-ranging 
processes that contribute to documenting and safeguarding of all sorts of 
cultural testimonies and particularly to the preservation and sustainability of 
the living cultural heritage. Viewed in such a discourse, the film medium as 
a communication channel documents cultural heritage in its diverse forms, 
but it also incorporates other levels of messages about materialized and 
intangible cultural heritage as an agent of integration within communities, 
a marking feature of the identity of its members – both those who belong to 
the community whose existence it records and analyzes, and the ‘external’ 
participants, interpreters, or simply observers of different cultures.

УЛОГА И ЗНАчАЈ ФИЛМСКОГ МЕДИЈА  У ОчУВАњУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА:
ОД ЗАПИСА ДО АУТОРСКОГ СТАВА
THE ROLE ANd IMPORTANCE OF FILM AS A MEdIuM IN THE PRESERVATION
of cULTURAL HERITAGE: fRom A REcoRD To AN AUTHoR’S ATTITUDEОК
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 Округли сто би требало да окупи заинтересоване за дискусију 
о (не)могућностима студентске продукције антрополошког филма. 
Биће представљени услови рада и потреба за квалитетном опремом за 
снимање, те разматрани проблеми са којима се студенти сусрећу при 
истраживањима у оквирима визуелне антропологије. На Округлом столу 
ће бити речи и о платформи Балкантро нетворк, чији је циљ да окупи 
све студенте са простора бивше Југославије који се баве визуелном 
антропологијом.

 The Round Table seeks to bring together all those interested 
in a discussion about the (im)possibility of a student production of 
anthropological film. Participants will present the working conditions, 
highlight the need for high-quality filming equipment and discuss problems 
that students encounter while doing their research within the scope of visual 
anthropology. The Round Table will also include a presentation of the Balkan 
platform Balkanthro Network, whose main objective is to bring together all of 
the students from the former Yugoslavia involved in visual anthropology.

РАЗВОЈ САМОСТАЛНЕ СТУДЕНТСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ
АНТРОПОЛОШКОГ ФИЛМА
THE dEVELOPMENT OF INdEPENdENT STudENT PROduCTION
OF ANTHROPOLOGICAL FILM
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52 лета
52 SummerS

 Свакодневица брачног пара из руралне области 
североисточног Португала у потпуности је обликована њиховом 
основном делатношћу – тешким земљорадничким пословима. 
Спознаја да ако одустану од рада истовремено умиру, не омета 
их да се са радошћу присећају давног летњег вашара када су се 
срели, да би педесет две године остали у браку.

 The everyday life of a couple living in a rural area in 
northeastern Portugal is entirely shaped by their main occupation– 
hard farm work. The awareness that giving up work means an 
imminent death does not discourage them to reminisce happily 
about the long-gone summer fair where they first met, to remain 
married for fifty years.

Аину. Путеви до сећања
Ainu. pathways to memory
 Путујући од Хокаида (Јапан) до европских музеја у 
којима се чува мноштво артефаката древног јапанског Аину 
народа, упознајемо материјално и нематеријално културно 
наслеђе људи чија се култура данас налази на цивилизацијској 
маргини. Филмско бележење је још један од покушаја да се 
одржи и опстане како сам Аину народ, тако и њихов идентитет и 
начин живота.

 While travelling from Hokkaido (Japan) to European 
museums which keep plenty of artefacts that belong to the ancient 
Japanese Ainu people, we are becoming acquainted with the 
tangible and intangible cultural heritage of people whose culture 
is now on the margins of civilization. Cinematic recording is yet 
another attempt to help the Ainu people survive and maintain their 
identity and the way of life.

52 Verões
Португал / Portugal
57’, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Фабио Куња / Fábio Cunha
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Фабио Куња / Fábio Cunha
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Фабио Куња / Fábio Cunha
МОНТАЖА / EDITED BY
Фабио Куња / Fábio Cunha
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Фабио Куња / Fábio Cunha

Ainu. Caminos a la memoria 
Шпанија, Јапан / Spain, Japan
82’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Маркос П. Сентено Мартин/Marcos P. Centeno 
Martín
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Маркос П. Сентено Мартин, Алмудена Гарсија 
Наваро/Marcos P. Centeno Martín, 
Almudena García Navarro
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Маркос П. Сентено Мартин/Marcos P. Centeno 
Martín
МОНТАЖА / EDITED BY
Алмудена Гарсија Наваро/Almudena García Navarro
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Алмудена Гарсија Наваро/Almudena García Navarro

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ / IN COMPETITION 
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Бекство
The Escape

 По завршетку Другог светског рата оформљен је 
покрет Бриха, како би помогао Јеврејима који су преживели 
Холокауст да из Европе стигну у Палестину – будућу државу 
Израел. Пролазећи путевима којима су они бежали кроз Европу, 
израелски тинејџери из различитих средина упознају се са 
преживелима, сведоцима и својим вршњацима у локалним 
срединама, како би кроз разговоре разменили искуства.

 After World War II, the Bricha Movement was established 
to help the Jews who survived the Holocaust to move from 
Europe to Palestine – i.e. the future state of Israel. Following the 
original escape roads in Europe, Israeli teenagers from different 
backgrounds meet with survivors, witnesses and their peers in local 
communities, with whom they share experiences through talks.

Да ли верујеш у љубав?
Do you believe in Love?

 Парализована Израелка Това, која је оболела од мишићне 
дистрофије, надалеко је чувена и успешна проводаџика. Иако 
лично не верује у љубав, својим јединственим приступом 
успешно спаја парове – пре свега особе са инвалидитетом. У 
годишњем циклусу ове жене и њене породице спознајемо њену 
патњу, хумор, љубав и огромну жељу за животом.

 The paralyzed Israeli woman Tova, who suffers from 
muscular dystrophy, is a well-known and successful matchmaker. 
Although she personally does not believe in love, using her unique 
approach, she successfully matches couples – especially those with 
disabilities. Through the annual cycle of this woman and her family, 
we learn about her suffering, humour, love and immense passion 
for life.

HaBricha 
Израел / Israel
74’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Мени Елијас / Meni Elias
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Мени Елијас / Meni Elias
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Мени Елијас / Meni Elias
МОНТАЖА / EDITED BY
Тор Бен Мајор / Tor Ben Mayor
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Миша Шагрир, Тал Барда / Micha Shagrir, Tal Barda

Ha’shadchanit 
Израел / Israel
50’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Дан Васерман / Dan Wasserman
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Гонен Глејзер, Данијел Миран / Gonen Glazer, 
Daniel Miran
МОНТАЖА / EDITED BY
Рон Голдман / Ron Goldman
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Барак Хејман / Barak Heymann
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Живот без речи 
A Life without words
 Због изолованог географског положаја на северу 
Никарагве, глуви брат и сестра из сеоске земљорадничке 
породице нису никада научили знаковни језик. Пратимо процес 
њиховог учења првих речи и појмова, а потом и прихватања и 
отпора према новој комуникацији која се развија међу њима. 

 Due to isolated geographical position, a deaf brother and 
sister from a rural farming family in northern Nicaragua have 
never learnt the deaf sign language. We follow them as they are 
learning the first words and concepts, and, later, we may see their 
acceptance and rejection of the new form of communication that 
develops between them.

Деца пустиње 
children of the Desert
 На специфичан начин, служећи се техником анимације, 
филм приказује живот припадника Лура, номадског народа који 
настањује југозападну област Ирана.
(Деца пустиње је епизода из серијала Шапат моје земље, који 
приказује живот иранских племенских заједница у различитим 
природним окружењима)

 In a specific way, using the animation technique, the film 
depicts the life of the Lur (Lor) ethnic group, a nomadic people 
living in the southwest of Iran.
(Children of the Desert is an episode from the series Whispers of 
My Land, which depicts the life of Iranian tribal communities in 
different natural environments.)

Bachen-haye kavir
Иран / Iran 
10’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Садат Рахимзаде / Sa'adat Rahimzadeh
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Садат Рахимзаде / Sa'adat Rahimzadeh
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Реза Тејмури / Reza Teymouri
МОНТАЖА / EDITED BY
Хамид Фанаи / Hamid Fanaei 
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Saba Animation Center

Una vida sin palabras
Турска / Turkey
71’, 2011.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Адам Ајзенберг / Adam Isenberg
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Адам Ајзенберг / Adam Isenberg 
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Адам Ајзенберг / Adam Isenberg 
МОНТАЖА / EDITED BY
Адам Ајзенберг / Adam Isenberg 
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Адам Ајзенберг / Adam Isenberg
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Земље труба
brasslands

 Ексцентрични трубачи из Њујорка, ромски оркестри и 
више од пола милиона посетилаца, а све то на највећем светском 
фестивалу трубача. Сабор трубача у Гучи (централна Србија) 
пружа прилику да се обави истраживање о улози и значају на 
основу којих наступи разноврсних извођача превазилазе тврде 
политичке, етничке и културне границе.
 
 Eccentric New York-based brass musicians, Roma bands 
and more than half a million visitors – all these things can be seen 
at the world’s largest trumpet festival. The Guča Trumpet Festival 
(held in central Serbia) offers an opportunity to conduct research 
on the role and importance of factors due to which performances 
of various artists transcend hard political, ethnic and cultural 
boundaries.

Неодољива жеља за брковима
An Itch for a moustache

 За припаднике бројних култура бркови традиционално 
представљају симбол мужевности и ауторитета, а уједно и 
лични став у контексту моде, животног стила и индивидуалног 
идентитета. Бавећи се питањима „мушкости“ и идентитета 
мушкарца истражујемо феномен неговања бркова и његову 
еволуцију кроз време.

 For members of many cultures, moustache has traditionally 
been a symbol of masculinity and authority, but also a personal 
statement on fashion, lifestyle and individual identity. Dealing with 
issues of ‘masculinity’ and the identity of males, we investigate the 
phenomenon of cultivating moustaches and its evolution through 
history.

Brasslands
САД / USA
84’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Meerkat Media Collective
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Ерик Филип-Хорст, Макл Палмијери, Џеф 
Стеренберг / Eric Phillips-Horst, Michael Palmieri, 
Jeff Sterrenberg
МОНТАЖА / EDITED BY
Брајан Ченг, Џеј Артур Стеренберг / Bryan Chang, 
Jay Arthur Sterrenberg
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Адам Погоф, Брајан Ченг / Adam Pogoff, Bryan 
Chang

Comme une envie de moustache 
Белгија / Belgium
54’, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Матје Демар / Mathias Desmarres
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Матијас Демар / Mathias Desmarres
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Виржини Сурдеј /  Virginie Surdej
МОНТАЖА / EDITED BY
Марк Рекиа / Marc Recchia
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Eklektik Productions
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О, рибару, друже стари
o fisherman, my old man
 Изолована рибарска места и мањи градови на Азорским 
острвима (Португал) у северном Атланском океану постали 
су током последњих седам година туристичка дестинација. 
Припадници острвске заједнице неминовно реагују на 
новонастале околности и масовни туризам, уједно мењајући 
њихово виђење сопствене будућности.

 Over the past seven years, isolated fishermen villages and 
small towns on the Azores (Portugal) in the northern Atlantic 
Ocean have become a tourist destination. Members of the island 
community inevitably respond to new circumstances and mass 
tourism, also changing the vision of their own future.

Осења Старе планине
osenja of Stara planina
 кроз казивања житеља Старе планине (Источна Србија) 
филм документује веровања ових људи у митска бића попут 
осења, тенаца (вампира) и воденог бика. Храна по старим 
рецептима, традиционални стил градње и магична лепота 
природе окружење су у коме опстају старе вредности.

 Through accounts of the inhabitants of Stara Planina 
(eastern Serbia), the film documents the beliefs of these people in 
mythical creatures, such as osenja, tenjac (vampire) and the water 
bull. Food cooked according to old recipes, a traditional building 
style and the magical beauty of nature make an environment where 
old values persist.

Meu pescador, meu velho
Португал / Portugal
58’, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Амаја Сумпси/ Amaya Sumpsi
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Амаја Сумпси / Amaya Sumpsi
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Амаја Сумпси, Андре Алмеида / Amaya Sumpsi, 
André Almeida
МОНТАЖА / EDITED BY
Амаја Сумпси, Ракел Кастро / Amaya Sumpsi, 
Raquel Castro
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Дијана Дигуез / Diana Diegues

Осења Старе планине
Србија / Serbia
26’ 43", 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Светлана Миљанић / Svetlana Miljanić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Светлана Миљанић / Svetlana Miljanić
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Јозеф Мађар / Jozef Mađar
МОНТАЖА / EDITED BY
Јарослав Колар / Jaroslav Kolar 
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
RUV, Радио-телевизија Војводине
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Осетити путовање мртвих 
Sensing the Journey of the Dead

 Током погребног шаманистичког ритуала Таи заједнице 
из кине ритуални простор бива испуњен посебном песмом 
која говори о искуству путовања преминулих у загробни свет. 
Ожалошћени чланови породице тада, како се верује, учествују у 
коначном опроштају од преминулог.

 During the shamanistic funeral ritual in the Thai 
community in China, ritual space becomes filled with a special song 
that speaks about the experience of the deceased while travelling to 
the afterlife world. It is believed that the bereaved family members 
give the final farewell to the deceased during the ritual.

Песма цвета
The flower’s Song

 Сарајаки су етничка група из области еквадорске 
Амазоније (Јужна Америка) која годинама настоји да очува 
своје станиште, не препуштајући га великим компанијама 
ради експлоатације нафте. Документарни поглед на друштвену 
заједницу и путеве њене борбе како за свој, тако и опстанак 
природне околине. 

 The Sarayaku are an ethnic group in Ecuadorian Amazonia 
(South America) who have been striving for years to preserve 
their place of habitation, refusing to leave it to big oil exploiting 
companies. The film offers a documentary look at the community 
and its methods of struggle for survival and the preservation of the 
environment.

Sensing the Journey of the Dead
Јапан / Japan
45’, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Сатору Ито / Satoru Ito
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Сатору Ито / Satoru Ito
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Сатору Ито / Satoru Ito
МОНТАЖА / EDITED BY
Сатору Ито / Satoru Ito
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Сатору Ито / Satoru Ito

Le chant de la fleur
Белгија, Еквадор / Belgium, Ecuador
61’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Жак Дошан, Хозе Галинга / Jacques Dochamps, José 
Gualinga
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Жак Дошан, Хозе Галинга / Jacques Dochamps, José 
Gualinga
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Ремон Фромон / Rémon Fromont
МОНТАЖА / EDITED BY
Матјас Верес / Matyas Veress
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Iota Production
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Dance of the Maize God 
САД / USA
96’, 2014
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Дејвид Лебрун / David Lebrun
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Дејвид Лебрун / David Lebrun
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Ејми Халперн, Дејвид Лебрун / Amy Halpern,
David Lebrun
МОНТАЖА / EDITED BY
Дејвид Лебрун / David Lebrun
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Роузи Гатри / Rosey Guthrie

Погребник
Србија, Немачка / Serbia, Germany 
52’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Драган Николић / Dragan Nikolić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Драган Николић, Јована Николић / Dragan Nikolić, 
Jovana Nikolić
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Драган Николић / Dragan Nikolić
МОНТАЖА / EDITED BY
Срђан Радмиловић, Милан Поповић /
Srđan Radmilović, Milan Popović 
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Јована Николић / Jovana Nikolić

Плес бога кукуруза 
Dance of the maize God 
 Украшене вазе из гробница цивилизације Маја (централна 
Америка) данас блистају у светским музејима, јавним и 
приватним колекцијама, а древни народ и даље фасцинира 
локалне сељаке, али и научнике, музејске кустосе и пљачкаше 
гробница. С обзиром на то да је значајан део тих уметничких 
предмета набављен под сумљивим околностима, откривамо 
како има различита значења и вредност за припаднике сваке од 
поменутих група.

 Decorated vases from Mayan tombs (Central America) 
still shine in museums, public and private collections all over the 
world, while the ancient people still fascinates local farmers, as well 
as scholars, museum curators and grave looters. Having in mind 
that a significant portion of these art objects have been acquired 
under suspicious circumstances, we reveal the different values and 
meanings they have for the members of each of the mentioned 
groups.

Погребник 
The Undertaker
 кроз причу о Бати, који напушта родну Немачку да 
би радио у погребном предузећу свог таста у Србији, филм 
истражује професионалне и личне изазове са којима се он 
свакодневно сусреће у свом послу.

 Through the story of Bata, who left his native Germany to 
work in a funeral company of his father-in-law in Serbia, the film 
explores the professional and personal challenges that he faces 
every day while doing his job.
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Poop on Poverty
Јужноафричка Република, Данска / 
South Africa, Denmark 
6’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Виџеј С. Џода / Vijay S. Jodha
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Виџеј С. Џода / Vijay S. Jodha
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Санџеј Агравал / Sanjay Agrawal
МОНТАЖА / EDITED BY
Полина Панки, Виџеј С. Џода, Сачин К. Мина / 
Paulina Punki,Vijay S. Jodha, Sachin K. Meena   
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Steps International

Sanansaattaja 
Финска / Finland
82’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Донах Колемн / Donagh Coleman
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Донах Колемн, Ларитгсо /
Donagh Coleman, Lharitgso
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Мика Матила / Mika Mattila
МОНТАЖА / EDITED BY
Тимо Пелтола / Timo Peltola
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Јоуко Алтонен / Jouko Aaltonen

Прича Гесаровог барда 
A Gesar bard’s Tale

 Неписмени тибетански (североисточни Хималаји, 
централна Азија) номад Дава од своје тринаесте године има 
„дар“ да изводи Еп о краљу Гесару, за који се верује да потиче 
из XII века и представља део усмене традиције многих 
народа централне Азије. Због тога га унутар његове заједнице 
сматрају светом особом, а држава га је прогласила носиоцем и 
заштитником кинеског нематеријалног културног наслеђа.

 Since he was 13, the illiterate Tibetan (the northeastern 
Himalayas, Central Asia) nomad Dawa has had a ‘a gift’ of telling 
The Epic of King Gesar, which is believed to originate from the 12th 

century and is part of the oral tradition of many peoples in Central 
Asia. Therefore, within his community, he is believed to be a holy 
person and the state has designated him as a bearer and guardian of 
China’s intangible cultural heritage.

Посрано сиромаштво
poop on poverty

 На ободима пустиње Тар (Индија) сваке године се 
одржава највећи сајам камила који окупља велики број 
ходочасника, трговаца и туриста. То је прилика и за сиромашне 
породице које сакупљајући камиљу балегу, обезбеђују за своје 
домове преко потребну енергију за припрему хране.

 On the fringes of the Thar Desert (India), the largest 
camel fair is held every year. It brings together a large number of 
pilgrims, merchants and tourists. This is also an opportunity for 
poor families who collect camel dung to supply their homes with 
energy needed for cooking.
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Пустоод
Србија / Serbia 
55’, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Небојша Илић Илке / Nebojša Ilić Ilke
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Драгана Стојковић, Небојша Илић Илке/
Dragana Stojković, Nebojša Ilić Ilke
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Небојша Илић Илке / Nebojša Ilić Ilke
МОНТАЖА / EDITED BY
Небојша Илић Илке / Nebojša Ilić Ilke
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Етнографски музеј у Београду, Небојша Илић Илке/ 
Ethnographic Museum in Belgrade, Nebojša Ilić Ilke

Cerdos, piñas y otros mortales 
Шпанија / Spain
11’, 2012.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Патрисија Мартинез дел Хојо, Марија Антонија 
Монтагут, Тони Ксоу / Patricia Martínez del Hoyo, 
Maria Antònia Montagut, Toniu Xou
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Патрисија Мартинез дел Хојо /
Patricia Martínez del Hoyo
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Раул де ла Морена / Raúl De La Morena
МОНТАЖА / EDITED BY
Тони Ксоу / Toniu Xou
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Martian Filmmakers

Свиње, шишарке и други смртници 
pigs, pinecones and other mortals
 Свакодневица осамдесет седам година старог Жоана 
из кановељаса (Шпанија) и позно животно доба без страха од 
смрти. Радост сваког тренутка и уобичајене навике одражавају 
његове ставове о питањима живота и смрти.

 The film shows the everyday life of eighty-seven-year-old 
Joan of Canovelles (Spain) and an old age without fear of death. 
The ability to feel the joy of each moment and the usual habits 
reflect his views on the matters of life and death.

Пустоод
pustood
 Филмски портрет Христифора Црниловића, српског 
сликара, колекционара и преданог истраживача традиционалне 
културе, чија се богата спомен-збирка данас чува и излаже у 
Манаковој кући у Београду. 

 This is a film portrait of Hristifor Crnilović, a Serbian 
painter, collector and a dedicated explorer of traditional culture, 
whose memorial collection is now kept and exhibited at Manak’s 
House in Belgrade.
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Le Bonheur...terre promise 
Француска / France
94’, 2012.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Лоран Асе / Laurent Hasse
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Лоран Асе / Laurent Hasse
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Лоран Асе / Laurent Hasse
МОНТАЖА / EDITED BY
Матје Огостен / Matthieu Augustin 
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Стефан Бубел / Stéphane Bubel

Bref 
Шпанија / Spain
30’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Кристина Питоули / Christina Pitouli
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Кристина Питоули, Ана Позо /
Christina Pitouli, Ana Pozo
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Ана Позо, Карлос М. Гомез-Кинтеро / Ana Pozo, 
Carlos M. Gomez-Quintero
МОНТАЖА / EDITED BY
Кристина Питоули, Ана Позо / Christina Pitouli, 
Ana Pozo
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Кристина Питоули / Christina Pitouli 
NGO Metges del Món

Укратко
bref

 Супротстављена мишљења о глобалном проблему 
ритуалног обрезивања жена. Путем разговора са имигрантима 
из афричких земаља у Шпанију, филм доприноси развоју 
свеобухватне дискусије о ставовима, који се на једној страни 
базирају на принципу заштите људских права, док је на 
другој дискурзивно постављен принцип очувања културног 
наслеђа. 
 The film deals with the conflicting opinions about the global 
problem of ritual female genital mutilation. Through interviews 
with African immigrants to Spain, the film encourages a wide-
ranging discussion about different attitudes to this issue: on the 
one hand there are opinions that rely on the principle of the 
protection of human rights, while on the other they are discursively 
opposed by the principle of the preservation of cultural heritage.

Срећа...Обећана земља 
Happiness...promised Land

 Световно ходочашће човека који је одлучио да промени 
навике и начин живота. Лутајући кроз читаву Француску, од југа 
ка северу, он упознаје нове људе и покушава да са њима подели 
свој циљ, срећу.

 The film shows a secular pilgrimage of a man who has 
decided to change his habits and lifestyle. Wandering throughout 
France, from south to north, he meets new people and tries to share 
with them his goal – happiness.
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Услуга чобанска 
Србија / Serbia
16’ 45", 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Зорица Петровић / Zorica Petrović
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Зорица Петровић / Zorica Petrović
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Драган Лапчевић / Dragan Lapčević
МОНТАЖА / EDITED BY
Мирослав Поповић / Miroslav Popović   
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Зорица Петровић / Zorica Petrović

Maestra Ayahuasca 
Чешка / Czech Republic
76’, 2011.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Вилијам Полтикович / Viliam Poltikovič
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Вилијам Полтикович / Viliam Poltikovič
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Вилијам Полтикович / Viliam Poltikovič
МОНТАЖА / EDITED BY
Штјепан Непраш / Štěpán Nepraš
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Маитреа – Јарослав Прушек /
Maitrea – Jaroslav Průšek

Услуга чобанска
Shepherd Service 
 Пастир Ђура свој живот проводи уз овце, боравећи у камп 
приколици без струје. Женио се више пута, увек остајао остајао 
сам, а данас живи у нади како ће поново наћи жену која би му 
правила друштво у пустој пешчари.

 Shepherd Đura spends his life with sheep, staying in a 
trailer without electricity. He was married several times, but he was 
always abandoned and he now lives in hope to find again a woman 
who would accompany him in the desolate sand area.

Учитељица Ајаваска
The Teacher Ayahuasca
 У пространствима Амазоније (Јужна Америка) успева 
биљка ајаваска, за коју се верује да има моћ да лечи, прочишћава 
и отвара врата за више спиритуалне димензије. Филм говори 
о искуствима локалних шамана, који посредством њеног 
дејства лече неизлечиве болести и „путују целим светом“, али и 
различитих стручњака, те обичних људи и њихових доживљаја.

 The plant ayahuasca grows in the vastness of Amazonia 
(South America). It is believed to have the power to heal, purify 
and open the doors to higher spiritual dimensions. The film speaks 
about the experiences of local shamans, who use the plant to treat 
incurable diseases and ‘travel the world’, as well as about various 
experts and ordinary people and their experiences.
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Himmlerin kanteleensoittaja
Финска / Finland
56’, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Хеики Хуту-Хилтунен / Heikki Huttu-Hiltunen
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Хеики Хуту-Хилтунен / Heikki Huttu-Hiltunen
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Пека Уотила / Pekka Uotila
МОНТАЖА / EDITED BY
Тули Куитинен / Tuuli Kuittinen
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Перти Веијалаинен / Pertti Veijalainen

Tzvetanka 
Бугарска, Шведска / Bulgaria, Sweden 
66’, 2012.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Јулијан Табаков / Youlian Tabakov
СЦЕНАРИСТА w/ SCRIPTWRITER
Јулијан Табаков / Youlian Tabakov
КАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Адам Нилсон / Adam Nilsson  
МОНТАЖА / EDITED BY
Нина Алтапармакова, Адам Нилсон, Јулијан 
Табаков, Јохан Содерберг / Nina Altaparmakova, 
Adam Nilsson,Youlian Tabakov, Johan Söderberg  
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Мартин Нилсон / Mårten Nilsson

химлеров инструмент 
lnstrument of Himmler

 Прича о инструменту кантел, финском студенту Ирју вон 
Гренхагену и нацистичком идеологу Химлеру. Сусрет у Немачкој 
и Химлерова фасцинација овим традиционалним финским 
инструментом довели су до Ирјовог ангажмана у истраживању 
који је требало да дефинитивно утврди заједничке корене 
аријеваца, нацистичке идеологије и финске културе рунског 
певања уз музику овог инструмента.

 This is a story of the instrument kantele, the Finnish 
student Yrjö von Grönhagen and the Nazi ideologist Himmler. 
Their encounter in Germany and Himmler’s fascination with the 
traditional Finnish instrument led to Yrjö’s involvement in research 
intended to definitively prove the common roots of the Aryans, the 
Nazi ideology and the Finnish culture of Rune singing to the music 
of this instrument.

Цветанка 
Tzvetanka

 Цветанка је проживела три различите епохе модерне 
бугарске историје: монархију, комунизам и демократију. Њена 
филмска биографија говори о томе како велики историјски 
преокрети утичу на појединца, његово окружење и друштво у 
целини.

 Tzvetanka has lived through three different epochs in 
Bulgaria’s modern history: the monarchy, communism and 
democracy. Her film biography shows how great historical 
upheavals affect individuals, their environment and a society as a 
whole.
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AIDependence. The Many Ills of the NGO System
Белгија / Belgium
90’, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Алис Сметс, Фредерик Бихман / Alice Smeets, 
Frederic Biegmann
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Алис Сметс, Фредерик Бихман / Alice Smeets, 
Frederic Biegmann
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Фредерик Бихман / Frederic Biegmann
МОНТАЖА / EDITED BY
Давид Молерс / David Mollers
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Neophileas Production

Вилбал
Србија / Serbia 
26’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Слађан Стојановић / Slađan Stojanović
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Слађан Стојановић / Slađan Stojanović
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Слађан Стојановић / Slađan Stojanović
МОНТАЖА / EDITED BY
Дејан Станковић / Dejan Stanković   
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Слађан Стојановић / Slađan Stojanović

Зависност од помоћи. Проблеми система НВО
AIDependence. The many Ills of the NGo System
 После разорног земљотреса 2010. године на Хаити 
стиже међународна помоћ, а са њом и корупција. Зависна 
држава и очајно економско стање погодују настанку вишеслојно 
дефинисаних релација локалног становништва према 
хуманитарним организацијама и могућим последицама њиховог 
рада по хаићанско друштво.

 After the devastating earthquake in 2010, international aid 
arrives in Haiti, and with it corruption. The aid-dependent state 
system and appalling economic conditions foster the development 
of multi-layered relations between the local population and 
humanitarian organizations, promoting potentially negative 
consequences of their activities for the Haitian society.

Вилбал
wheelball
 Филм нас упознаје са вилбалом, новим колективним 
спортом који је осмислила група ентузијаста из Владичиног Хана 
у југоисточној Србији. У основи свега су круг, лопта или точак. 

 The film introduces us to wheelball, a new collective 
sport invented by a group of enthusiasts from Vladičin Han in 
southeastern Serbia. Basically, the game relies on a circle, ball or a 
wheel.
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косовски божур
БиХ, Србија / BiH, Serbia
 53", 2012.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Мира Лолић Мочевић / Mira Lolić Močević
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Мира Лолић Мочевић / Mira Lolić Močević
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Синиша Јалић / Siniša Jalić
МОНТАЖА / EDITED BY
Биљана Сева / Biljana Seva
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Александар Ђорђевић / Aleksandar Đorđević

Rövid utazás Kunkovács Lászlóval 
Србија / Serbia 
50’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Золтан Бичкеи / Zoltan Bicskei
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Золтан Бичкеи / Zoltan Bicskei
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Золтан Чубрило, Атила Иван / Zoltan Csubrilo, 
Attila Ivan
МОНТАЖА / EDITED BY
Атила Иван / Attila Ivan
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Hungarian Academy of Arts

Косовски божур
The kosovo peony

 Запис о технологији веза и традиционалном стваралаштву 
женског удружења Дуга из Бања Луке. Мотиви косовског божура 
у уметничко-занатским изразима ових жена одражавају и данас 
присутну симболику и значај српске историје и традиције за 
српско крајишко становништво.

 A record of the embroidery technique and traditional 
handwork of the women’s association Duga, based in Banja Luka. 
The motifs of the Kosovo peony in artist and artisan works of 
these women reflect the ever-present symbolism and significance 
of Serbian history and tradition for the Serbian population in the 
territory of the historical Military Frontier.

Кратко путовање са Ласлом Кунковачом
A Short Journey with Laszlo kunkovács

 Филмски портрет Ласла кунковача, етнолога и визуелног 
антрополога, говори о међусобној повезаности науке и 
уметности у његовим истраживањима. кроз око камере улазимо 
у свет мађарске, као и заједница суседних земаља, па све до 
удаљених области и мало познатих народа Сибира и Централне 
Азије.

 The film portrait Laszlo Kunkovács, an ethnologist and 
visual anthropologist, speaks of the relationship between a 
scholarly approach and art in his research. Through the eye of a 
camera, we enter into the world of the Hungarian community, as 
well as the communities living in the neighbouring countries, to 
reach as far as distant areas and the little known peoples of Siberia 
and Central Asia.
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Лазарице
Србија / Serbia
25’ 43", 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Светлана Миљанић / Svetlana Miljanić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Светлана Миљанић, Магдалена Шебул / Svetlana 
Miljanić, Magdalena Šebul
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Ђорђе Барачков, Давор Јанић, Атила Тот / Đorđe 
Baračkov, Davor Janić, Atila Tot
МОНТАЖА / EDITED BY
Павле Никић / Pavle Nikić
МУЗИкА / MUSIC
АДЗМН Гусле / ADZMN Gusle
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
АДЗМН Гусле / ADZMN Gusle

Lokkol, ”l'école”. Alwasi et Akije vont (aussi) à l'école
Италија / Italy
51’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Франческо Синчик / Francesco Sincich
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Франческо Синчик / Francesco Sincich
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Франческо Синчик / Francesco Sincich
МОНТАЖА / EDITED BY
Франческо Синчик / Francesco Sincich
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Франческо Синчик / Francesco Sincich

Локол, „школа“. Алваси и Акије иду (и) у школу
Lokkol, “the school”. Alwasi and Akije go (also) to school
 Свакодневни живот две сестре, припаднице етничке групе 
Водабе из области Бангана у Нигеру, везан је за новоотворену 
школу. Њихова очекивања и снови о будућности не искључују 
традиционалне вредности, па филм приказује и гервол, 
традиционални ритуализовани плесни спектакл као начин да се 
младићи такмиче и представе неудатим девојкама. 

 The everyday life of two sisters, members of the Wodaabe 
ethnic group in the Bangana region in Niger revolves around the 
newly opened school. Their expectations and dreams of the future 
do not exclude traditional values and the film also shows the 
Guérewol, a traditional ritualized dance spectacle where young men 
compete and represent themselves to young unmarried girls.

Лазарице
Lazarice
 Уочи Лазареве суботе млади у кикинди прескачу 
Лазарице – обредне ватре, како би се „очистили“ и заштитили 
од злих духова. Филмско сведочанство о улози и значају коју 
Академско друштво за неговање музике „Гусле“ има у процесима 
очувања и преношења ускршњег обичајног циклуса.

 On the eve of the Lazarus Saturday, young people in 
Kikinda jump over Lazarice – ritual fires, in order to ‘purify’ and 
protect themselves from evil spirits. This is a cinematic testimony 
of the role and importance of the Gusle Academic Society for the 
Cultivation of Music in preserving and transmitting customs related 
to Easter.

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ / INFORMATIVE PROGRAMME 
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Unfinished Journeys
Данска / Denmark
43’, 2012.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Владимир Томић / Vladimir Tomić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Владимир Томић / Vladimir Tomić
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Владимир Томић / Vladimir Tomić
МОНТАЖА / EDITED BY
Лес Баркфорс / Lasse Barkfors
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Тијана Мишковић / Tijana Mišković

Druhé Vojvodovo: myslet obrazem 
Чешка / Czech Republic
34’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Михал Павласек / Michal Pavlásek
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Михал Павласек / Michal Pavlásek
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Михал Павласек / Michal Pavlásek
МОНТАЖА / EDITED BY
Михал Павласек / Michal Pavlásek
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
The Institute of Ethnology of the Academy of 
Sciences of the Czech Republic

Недовршена путовања
Unfinished Journeys

 Идентитетска прича Нилса, главног протагонисте, који 
је гренландског и данског порекла. У средишту је његов однос 
према гренландским коренима и проживљавању сопственог 
идентитета, чиме се покреће и разматра шири проблем културне 
асимилације и колонијалне прошлости Гренланда.

 The identity story of Niels, the main protagonist, who is 
of Greenlandic and Danish origin. At the heart of the story is his 
attitude to his Greenlandic roots and the experience of his own 
identity. The film raises the issue of and initiates a discussion on 
cultural assimilation and Greenland’s colonial past.

Неко друго Војводово: размишљање у сликама
Another vojvodovo: thinking in pictures

 У Војводово – село у Бугарској, током прве половине 
XX века досељено је неколико стотина чешких протестаната из 
области Јужне Моравске. Њихова вековна традиција и обичаји 
неумитно ишчезавају, а филм изражава  ставове данашњих 
потомака, али и стручњака, етнолога, према ономе што данас 
представља културно наслеђе тог села.

 During the first half of the 20th century, several hundred 
Czech Protestant immigrants from South Moravia settled in 
Vojvodovo, a village in Bulgaria. Their centuries-old tradition and 
customs are inexorably disappearing, and the film reflects the 
attitude of today’s descendants and experts, ethnologists, towards 
the village’s cultural heritage at present.
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Обриси давни у гласу обале: Свиница
Румунија / Romania
20’ 22", 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Миодраг Обрадов / Miodrag Obradov
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Миодраг Обрадов / Miodrag Obradov
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Олимпиу Вуја, Флорин Молдован, Мариус Данчи / 
Olimpiu Vuia, Florin Moldovan, Marius Danci
МОНТАЖА / EDITED BY
Ремус Бакану / Remus Băcanu
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
ТВР Темишвар

Od zrna do slike
Хрватска, Србија / Croatia, Serbia
75’, 2012.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Бранко Иштванчић / Branko Ištvančić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Бранко Иштванчић / Branko Ištvančić
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Бранко Цахун / Branko Cahun
МОНТАЖА / EDITED BY
Бранко Иштванчић / Branko Ištvančić
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Atalanta, HRT, OLimp

Обриси давни у гласу обале: Свиница
old Trails by the River’s bank: Sviniţa
 Делимично изолована заједница Срба у селу Свиница 
на дунавској обали  југозападне Румуније, до данашњих дана је 
одржала живим свој језик и вековне обичајне обрасце. Њихов 
савремени говор и практиковање обичаја обликовани су, између 
осталог, и културним утицајима већинске румунске заједнице и 
узнапредовалим процесима глобализације. 

 A partially isolated Serbian community in the village of 
Sviniţa on the bank of the Danube in southwestern Romania has to 
this day kept alive its language and centuries-old ritual patterns. 
Nevertheless, their modern language and the practice of rituals 
are shaped, among other things, by the cultural influence of the 
majority Romanian community and the sweeping globalization 
processes.

Од зрна до слике
from Grain to painting
 Народне уметнице - сламарке из хрватске националне 
мањине у Бачкој, сламу употребљавају као сировину за израду 
различитих уметничких предмета, слика и скулптура. Њихова 
уметност, а протагонисти филма су истакнуте сламарке 
Ана Милодановић и Јозефа Скендеровић, повезана је са 
свакодневицом и друштвеним положајем чланица ове заједнице 
у Војводини.

 Folk artists – the so-called slamarke (straw artists), members 
of the Croatian national minority in Bačka, use straw as a material 
for various art objects, paintings and sculpture. The protagonists 
of the film are the outstanding straw artists Ana Milodanović and 
Jozefa Skenderović. Their art is associated with the everyday life 
and the social position of the community members in Vojvodina.
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Sveti Patrik u Zagrebu
Хрватска / Croatia
25’ 47", 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Марко Димић / Marko Dimić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Марко Димић, Алексеј Павловски / Marko Dimić, 
Aleksej Pavlovsky
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Мак Вејзовић / Mak Vejzović
МОНТАЖА / EDITED BY
Игор Ивезић / Igor Ivezić
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
HRT - Odsjek emisija pučke i predajne kulture

Увоз-извоз Св. Патрика 
St. patrick’s Import Export

 Превасходно верски и породични празник у самој Ирској, 
Дан Св. Патрика је данас постао планетарни феномен. Иако у 
Хрватској живи свега неколико Ираца, широко распрострањене 
прославе тог дана омогућиле су истраживање о његовој 
популарности у Загребу и пореклу масовних окупљања тим 
поводом.

 St. Patrick’s Day, a primarily religious and family feast in 
Ireland, has now become a planetary phenomenon. Although there 
are no more than a few Irishmen now living in Croatia, widespread 
celebrations of this feast have enabled the authors to explore its 
popularity in Zagreb and the origin of mass gatherings on that 
occasion.

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ / INFORMATIVE PROGRAMME 
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Баба Станијина црква 
Србија / Serbia
16’, 1998.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Мирослав Војиновић / Miroslav Vojinović
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Сузана Антић / Suzana Antić
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Милашин Марковић / Milašin Marković
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Студио Crony, Београд / Crony Studio, Belgrade

БАБА СТАНИЈИНА ЦРКВА 
GRANDmA STANIЈA`S cHURcH
 Станија Поповић на Патерице 1944. год. 
доживљава визију мушкарца који јој пружа од Бога дар за 
прорицање и лечење, по чему се прочула у народу. Четири 
деценије касније, исти мушкарац је опомиње да треба 
на свом имању да подигне цркву. У трећем приказању се 
појављују икона Св. Николе и Спасовданска икона што она 
тумачи као знамен коме да намени цркву. Филм говори о 
прослави Спасовдана 1998. год. код Баба Станијине цркве.
 On Father’s Day in 1944, Stanija Popović had a 
vision of a man who endowed her with a gift from God to 
foretell future and heal people, for which abilities she soon 
became famous. Forty years later, the same man told her 
that she should build a church on her property. In the third 
vision, she saw the icons of St. Nicholas and the Ascension 
of Christ which she interepted as a sign to whom to dedicate 
the church. The film tells a story about the celebration of the 
Feast of the Ascension at the church she built.

БАЦАњЕ КРСТОВА
CASTING CROSSES
 У манастирима Рукумија и Заове у области 
Браничево (североисточна Србија), за време литургија 
и најчешће на велике црквене празнике, до данас се 
задржао традиционални обред склапања побратимства – 
бацање крстова – који особе супротног пола обављају ради 
излечења.
 In monasteries of Rukumija and Zaove in the 
Braničevo region, in northeastern Serbia, during liturgy, and 
most frequently, on major religious feasts, the traditional 
ritual of initiating blood brotherhood – casting crosses – is 
performed by persons of opposite sexes in pursuit of healing.

Бацање крстова
Србија / Serbia
12’ 12’’, 2006.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Даница Ђокић / Danica Đokić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Даница Ђокић / Danica Đokić
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Виктор Фигуровски / Viktor Figurovski
МОНТАЖА / EDITED BY
Саша Медоварски / Saša Medovarski 
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Народни музеј Пожаревац / National Museum in Požarevac

СПЕЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ – МУЗЕАЛАЦ У СВЕТУ ЕТНОЛОШКОГ 
ФИЛМА – ИСТОчНА СРБИЈА
SpEcIAL pRoGRAmmE – А mUSEUm pRofESSIoNAL IN THE 
woRLD of ETHNoGRApHIc fILm – EAST SERbIA
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Четрдесетодневни помен
Србија / Serbia
13’, 2000.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Зоран Антић / Zoran Antić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Сузана Антић / Suzana Antić
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Милашин Марковић / Milašin Marković
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Народни музеј Зајечар, Тимoчка телевизија
 / National Museum in Požarevac, Timok Television

БЛАГА БУБА
GENTLE bUG
 Према хришћанском веровању, пчела је огњене 
природе, биће ватре; она је благословена, света, долази 
из раја и посута је Божјом милошћу. На обронцима 
Старе Планине изнад Зајечара (Источна Србија) Родољуб 
Никодијевић направио је цркву-кошницу и посветио је 
пчели.
 According to the Christian belief, bee is a fiery 
creature of an ardent nature. It is coming from paradise, 
holly and blessed, draped in God’s mercy. In the slopes of 
Stara Planina above Zaječar (Eastern Serbia), Rodoljub 
Nikodijević made a churchlike beehive, dedicated to a bee.

Блага буба
Србија / Serbia
6’ 15’’, 2003.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Сузана Антић / Suzana Antić 
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Сузана Антић / Suzana Antić 
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Драган Лазаревић / Dragan Lazarević
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Радио телевизија Зајечар / Zaječar Radio Television

ДРУГАРИчЕњЕ 
SISTERHOOd
 Село Дрмно у стишкој равници (североисточна 
Србија), чији атар нестаје под јаловиштем термоелектране, 
одржава друштвене ритуале међу којима је и другаричење, 
духовно склапање и обнављање другарства, у понедељак 
после Малог Ускрса.
 In the village of Drmno (northeastern Serbia), which 
is virtually disappearing due to the tailings of the thermal 
power plant, social rituals are maintained. Sisterhood is one 
of them – spiritual befriending and friendship renewal, on 
the Monday after the Low Sunday.

Другаричење
Србија / Serbia
14’ 26’’, 2004.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Даница Ђокић / Danica Đokić
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Даница Ђокић / Danica Đokić
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Драган Старчевић / Dragan Starčević
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Народни музеј Пожаревац, Радио телевизија Зајечар
/ National Museum in Požarevac, Zaječar Radio Television

чЕТРДЕСЕТОДНЕВНИ ПОМЕН 
XERIoHAGY (40TH DAY) 
 Влашко становништво Источне Србије негује 
култ загробног живота. Ритуал који потиче из далеке 
претхришћанске прошлости овде је забележен приликом 
четрдесетодневне даће – помане. Верује се да душа на тај 
дан коначно напушта овај свет и заузима своје место на 
небу, „према заслугама“, а да је до тада већ обишла сва 
места на којима је умрли боравио за живота.
 Wallachians in Eastern Serbia cherish the cult of 
life after death. On the occasion of xerophagy (pomane) the 
ritual recorded in the film takes place. It has its roots in 
ancient pre-Christian times. It is belived that on this day the 
soul finally leaves this world and takes its place in heaven, 
according to its merits, having visted all the places where the 
deceased had stayed during the lifetime.
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СПЕЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ – НУР филм група
SpEcIAL pRoGRAmmE – NUR film Group

Liebe in Kassel
Немачка / Germany 
13’, 2009.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Александра Петкау / Alexandra Petkau
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Александра Петкау / Alexandra Petkau
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Александра Петкау / Alexandra Petkau
МОНТАЖА / EDITED BY
Бехруз карамизаде / Behrooz Karamizade
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
NUR Film Group

ЉУБАВ У КАСЕЛУ 
LOVE IN KASSEL
 „Вереница ми је рекла: ‘Ако се не ожениш мноме, 
завршићеш у логору за избеглице.’ Чинило ми се да је 
брачни логор мање зло, па смо се венчали“, каже Петер 
Хинц (Peter Hinz). Љубав која траје дуже од четрдесет 
година преживела је чак и историју Немачке.
 Филм је приказан на Фестивалу кратког филма 
у Напуљу (Sottocchio Corto Festival Napoli) и (Фестивалу 
кратког филма у Будимпешти (Budapest Short Film Festival 
– BuSho).
 “And my fiancée said to me: If you don’t marry 
me you will go to the refugee camp. And as the marriage 
camp seemed to me to be the minor evil, we married,” says 
Peter Hinz. More than forty years of love that survived even 
German history.
 Shown at festivals such as the Naples Short Film 
Festival and Budapest Short Film Festival

ЗАЈЕДНИчКА ОСНОВА РАЗЛИКА
COMMON GROuNd OF dIFFERENCES
 „Човек који је све ово постигао морао је оставити 
за собом више трагова.“ Млади Грузин и млади Немац 
истражују причу која је започела током Другог светског 
рата, када је један Грузин основао хор у немачком 
заробљеничком логору и тако променио живот и 
Грузинима и Немцима, стварајући међу њима везу која 
опстаје до данас.
 “A man who achieved all this must have left more 
traces.” A young Georgian and a young German on the 
search for the history that started during World War II when 
a Georgian founded a choir in a German prison camp and 
changed lives of both Georgians and Germans, connecting 
them until today.

Common Ground of Differences
Немачка / Germany 
16’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Гјорги Абашишвили / Giorgi Abashishvili
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Гјорги Абашишвили / Giorgi Abashishvili
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Бехруз карамизаде, Јерн Меленкамп / Behrozz Karamizade, 
Jörn Möllenkamp
МОНТАЖА / EDITED BY
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
NUR Film Group
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ПАКОВАњЕ 
PACKING
 Двоје деце у Ираку пакују се у веома озбиљној 
ситуацији.
 Филм је приказан на више од тридесет 
међународних фестивала, као што је Међународни 
филмски фестивал у Ротердаму (International Film Festival 
Rotterdam).
 Two children in Iran in a serious packing situation.
 Shown on more than thirty international film 
festivals, such as the Rotterdam International Film Festival.

Verpackung
Иран / Iran
4’, 2009.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Бехруз карамизаде / Behrooz Karamizade
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Бехруз карамизаде / Behrooz Karamizade
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Бехруз карамизаде / Behrooz Karamizade
МОНТАЖА / EDITED BY
Мириjам Стен / Miriam Steen   
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
Бехруз карамизаде / Behrooz Karamizade
NUR Film Group

РЕАЛПОЛИТИчАРИ 
REAL POLITICIANS
 како постићи мир у свету? Шта учинити па да 
више не буде глади и међусобних сукоба? Реалполитчари 
то знају!
 Филм је приказан на међународним филмским 
фестивалима, као што су Фестивал документарног филма 
у Ла Рошелу (Festival International du film documentaire 
de La Rochelle), Фестивал кратког метра у Лилу (Festival 
international du court métrage de Lille), кратки филмови на 
масечини у Хофхајму (Shorts at Moonlight – Hofheim).
 How to achieve peace in the world? What to do so 
that there is no more hunger and no more fighting against 
each other? Real politicians know what to do!

Realpolitiker
Немачка / Germany
3’ 30”, 2011.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
катја куразбедијани / Khatia Kurasbediani
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
катја куразбедијани / Khatia Kurasbediani
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
катја куразбедијани / Khatia Kurasbediani
МОНТАЖА / EDITED BY
Мириjам Стен / Miriam Steen   
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
NUR Film Group

МАЛА СОБА 
A LITTLE ROOM
 Муслиман и хришћанка живе заједно у малој 
соби. Да ли је могуће да је та соба већа од читаве планете?
 Филм је приказан у званичним селекцијама 
фестивала као што су кутак кратког филма (Coin du 
court métrage) у кану, Дијалектус (Dialëktus Fesztivál) 
у Будимпешти и Фестивал кратког филма у Напуљу 
(Sottocchio Corto Festival Napoli).
 A Muslim and a Christian living together in one little 
room. Could it be that this room is bigger than our earth?
 Selected for festivals such as the Cannes Short 
Film Corner, Dialektus Festival Budapest, Naples Short Film 
Festival.

Ein kleiner Raum
Немачка / Germany 
6’ 30”, 2009.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Гјорги Абашишвили / Giorgi Abashishvili
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Гјорги Абашишвили / Giorgi Abashishvili
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Сунјам Ригер / Sunyam Riegger
МОНТАЖА / EDITED BY
Гјорги Абашишвили / Giorgi Abashishvili
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
NUR Film Group
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САЛАМ АЛЕЈКУМ, НЕМАчКО 
SALAM ALEIKuM ALLEMAGNE
 Овај документарни филм прати програм 
реинтеграције који спроводи Европска унија, а који 
има за циљ пружање азила и пресељење избеглица из 
Ирака. Програм предвиђа планску интеграцију. Ипак, 
навикавање на нову културу и сасвим другачије друштво 
не иде лако. Режисер прати избеглице од момента када 
стижу у Немачку, па до тренутка када се насељавају у 
новом месту боравка. Филм пружа дубок и личан увид 
у свакодневни живот људи који због рата пролазе кроз 
трауме. Шестогодишња Шамс (Schams) савладава прве 
кораке у школи. Пошто је упознао једну младу жену, Валид 
(Waleed) учи немачки.... Али рат у њиховој домовини и 
даље траје, и док они срећно живе у Немачкој, чланови 
њихове породице и пријатељи у Ираку и даље гину.
 Филм је приказан на Европском филмском 
тржишту (European Film Market) у оквиру Берлинског 
фестивала 2012.
 The documentary accompanies the EU resettlement 
programme aimed at granting asylum to and resettling 
refugees from Iraq. The programme envisages planned 
integration. But getting accustomed to a completely new 
culture and society is not easy. The director accompanies the 
refugees from the time of their arrival in Germany up to the 
point of settlement in their new places of residence. The film 
gives a deep and personal insight into the everyday lives of 
people traumatized by war. Six year-old Schams masters her 
first steps at school. Waleed learns German after meeting a 
young woman... But the war in their homeland goes on, and 
while they are fortunately living in Germany, the killing of 
their family members and friends still continues in Iraq.
Shown at the European Film Market of Berlinale 2012. 

Salam Aleikum Allemagne
Немачка / Germany 
45’, 2010.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Бехруз карамизаде / Behrozz Karamizade
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Бехруз карамизаде / Behrozz Karamizade
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Јана Рихтер / Jana Richter
МОНТАЖА / EDITED BY
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp  
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
NUR Film Group

СОФИЈА 
SOFIA
 Мала Софија окреће читаву породицу наглавачке.
 Филм је приказан на Вечерима кратког метра у 
Мулену (Les soirs du court métrage au Moulin), Француска 
2013.
 Little Sofia turns the whole family upside down.
 Shown at Les soirs du Court-Métrage au Moulin, 
France 2013.

Sofia
Немачка / Germany 
2’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Алиаксеј Палујан / Aliaksei Paluyan
СЦЕНАРИСТА / SCRIPTWRITER
Алиаксеј Палујан / Aliaksei Paluyan
кАМЕРМАН / CINEMATOGRAPHER
Алиаксеј Палујан / Aliaksei Paluyan
МОНТАЖА / EDITED BY
Гјорги Абашишвили / Giorgi Abashishvili
ПРОДУЦЕНТ / PRODUCED BY
NUR Film Group
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Више од уметности
Србија / Serbia 
17’ 49”, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Милица Батричевић, Милан Милин, Ненад Теофиловић /
Milica Batričević, Milan Milin, Nenad Teofilović

Бетонске кошнице
Србија / Serbia
14’ 06”, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Марко Николић, Илија Јанковић, кристина Живковић /
Marko Nikolić, Ilija Janković, Kristina Živković

Бетонске кошнице
concrete Hives
 Различити проблеми, који настају међу становницима 
суседних зграда на Дорћолу - у центру Београда, приказани кроз 
свакодневне односе комшија.

 Various problems which arise among the residents of the 
neighbouring buildings at Dorćol, in Belgrade’s centre, are depicted 
through everyday relationships among neighbours.

Више од уметности
more than Art
 Документарно сведочанство о креативности и 
уметничким изражајима чланова и чланица дневног центра 
Живимо заједно за особе са сметњама у развоју.

 This is a documentary evidence of the creativity and artistic 
expressions of male and female members of the Day Centre Živimo 
zajedno (Let’s Live Together) for people with disabilities.

СТУДЕНТСКИ ПРОГРАМ / STUDENT PROGRAMME
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Pabia di aos
Немачка / Germany
57’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
катарина Ларанжеиро / Catarina Laranjeiro

Грицко
Србија / Serbia 
12’ 28”, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
катарина Милутиновић, Иван Бегани, Лука Миленковић /
Katarina Milutinović, Ivan Begani, Luka Milenković

Грицко 
Grickо

 
 Аутор филма дефинише утицај  какав идеје главног 
протагонисте имају на обликовање и фукнкционисање простора 
у напуштеном здању Инекс филма у Београду.

 The author seeks to define the impact of the main 
protagonist’s ideas on the shaping and functioning of space in the 
abandoned building of Inex Film in Belgrade.

Данашњи аргументи
because of Today

 Четрдесет година након рата за независност у Гвинеји 
Бисао, учесници са различитих зараћених страна сучељавају 
своја виђења прошлих времена.

 Forty years after the war of independence in Guinea-Bissau, 
people who fought for the opposing sides confront their views of 
the past.
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ко те прати кући?
Србија / Serbia 
13’ 30”, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Ивана Самарџић / Ivana Samardžić

Kapitan in njegov Petek
Словенија / Slovenia
30’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Манца Филак, Жига Горишек / Manca Filak, Žiga Gorišek

Ко те прати кући?
who follows You Home?

 комуникација у сајбер простору друштвених мрежа и 
последице какве она оставља на животе учесника.

 The film deals with communication in the cyberspace 
of social networks and its consequences for the lives of people 
involved in it.

Капетан и његов Петко
captain and his friday
 Двоје Словенаца, упркос позним годинама живота, 
наставља своју четрдесетогодишњу традицију заједничког 
једрења по мору.

 Despite their old age, two Slovenes continue their four-
decade long tradition of sailing together on the sea.
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Ked’ sa fašank kráti
Чешка / Czech Republic
15’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Марија Ржимовска / Marie Římovská

Покрсти во Драчево
Македонија / Macedonia 
36’ 25”, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Јане Петрушевски/ Jane Petrushevski

Кулминација карневала
when the carnival culminates

 Пред Пепељаву среду као почетак Ускршњег поста, 
у сеоским заједницама Чешке организују се карневалске 
свечаности чији саставни део чини плес мушких чланова 
заједнице, познат као игра „под мачевима”.

 In the eve of Ash Wednesday, when the Lent begins, rural 
communities in the Czech Republic organize carnivals where male 
members of the community perform a sword dance.

Крштени у Драчеву
baptized in Dračevo

 кроз учешће у процесији, која се у месту Драчево 
у Македонији одиграва сваке године на други дан Ускрса, 
становници села упућују молитве за здравље целокупне 
заједнице.

 By participating in the procession which takes place in 
Dračevo in Macedonia every year on the second day of Easter, the 
inhabitants of the village send prayers for the health of the entire 
community.
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Measuring Difference 
Немачка / Germany
69’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Пип Харе / Pip Hare

културна раскршћа
Србија / Serbia 
13’ 08”, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Реља Пекић / Relja Pekić

Културна раскршћа
cultural crossroads
 Филмска тумачења различитих културних образаца и 
симболичке комуникације кроз конструкције идеје „српства” 
током трајања  Сабора трубача у Гучи. 

 The film offers cinematic interpretations of different 
cultural patterns and symbolic communication through the 
construction of the concept of ‘Serbdom’ at the Guča Trumpet 
Festival.

Мерења разлика
measuring Difference
 Двадесет петоро индијских студената посматра на 
антрополошком терену у једној области североисточне Индије, и 
бива посматрано од стране европских колега.

 Twenty-five Indian students perform anthropological field 
observations in an area in northeastern India. At the same time, 
they are being observed by their European colleagues.
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Toku fenua
Аустрија / Austria
29’, 2011.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Мартин Цингл / Martin Zinggl

Мој пут
Србија / Serbia 
15’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Петар Арсовски / Petar Arsovski

Моје острво
my Island

 Свакодневни живот и проблеми са којима се сусреће 
троје становника удаљеног острва Ниулакита (Тувалу) у Јужном 
Пацифику.

 The film shows everyday life and the problems faced by 
three residents of the remote island of Niulakita (Tuvalu) in the 
South Pacific.

Мој пут
my way

 Четворо бескућника живи различите животе унутар 
маргинализоване друштвене заједнице са улица Београда.

 Four homeless people live different lives within their 
marginalized community in the streets of Belgrade.
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Отогрифизам или нови елитизам
Србија / Serbia
8’ 19”, 2014.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Гордана костић / Gordana Kostić

Obahajanja Halubajskeh zvončari
Хрватска / Croatia
65’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Тања Удовичић / Tanja Udovičić

Опходи хајубајских звончара
Halubian bell Ringers
 Филм прати халубајске звончаре из кастава у Хрватска, 
покладну групу мушкараца и дечака, који својим маскама и 
звоњавом растерују зле духове зиме и подстичу долазак пролећа.

 The film follows Halubian bell ringers from Kastav in 
Croatia, a carnival group of men and boys, who use their masks and 
ringing to dispel evil spirits of winter and encourage the arrival of 
spring.

Отогрифизам или нови елитизам
otogriffism or the New Elitism
 Филм прати девојку – „отогрифисткињу”, која 
посредством материјалног израза и ношења, како каже, објеката 
са концептом, дефинише сопствени идентитет.

 The film follows a girl – an Otogriffist, who defines her 
identity through a material expression and by wearing, as she says, 
objects with a concept.
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Darkmoon
Мексико / Mexico
50’, 2013.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Томас Џон, Флоријано Енрике Хернандез круз /
Thomas John, Floriano Enrigue Hernández Cruz

Holyland
Израел / Israel
53’, 2012.
РЕДИТЕЉ / DIRECТED BY
Ана Сомершаф / Anna Somershaf

Тамни месец 
Darkmoon

 Песникиња из Мексика свој лични идентитет дефинише 
путем језика и културног наслеђа своје домородачке заједнице, 
мајанског народа Тотсил.

 A Mexican woman poet defines her personal identity 
through the language and cultural heritage of her indigenous 
community, the Tzotzil Mayan people.

Света земља
Holyland

 Свештеник из Гане брине о заједници својих земљака, 
емиграната у Тел Авиву, уједно преживљавајући сопствени 
губитак. Старији син је остао у Гани, а млађи је умро у Израелу.

 A priest from Ghana takes care about a community of his 
fellow émigrés in Tel Aviv, while at the same time he copes with a 
personal loss. His elder son has remained in Ghana, whereas the 
younger one has died in Israel.
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Дијана Бабић, Италијанске чари и традиција, 23”
https://www.youtube.com/watch?v=MY4-qh4pXZE&feature=youtu.be
Прослава дана контраде у Италији.
Dijana Babić, Italian Charms and Tradition, 23”
https://www.youtube.com/watch?v=MY4-qh4pXZE&feature=youtu.be
Celebration of the Contrada Festival in Italy.

стефан коњокрад, Традиција, 33”
http://www.youtube.com/watch?v=nYbuCvLw0Gk
И одлагање смећа по путевима и ливадама постало је „традиција“.
stefan Konjokrad, Tradition, 33”
http://www.youtube.com/watch?v=nYbuCvLw0Gk
Even garbage disposal along the road and in the meadows has become a ‘tradition’.

стефан коњокрад, Традиционална примена батине, 54”
http://www.youtube.com/watch?v=6D1cI5Gq0BU
И данас памтимо да је „батина из раја изашла“.
stefan Konjokrad, Traditional Use of the Rod, 54”
http://www.youtube.com/watch?v=6D1cI5Gq0BU
We still remember the saying: “Use the rod. Beat the child.”

радован луцић, Традиционално препирање, 01’ 08”
http://www.youtube.com/watch?v=3hi1YGuhJ5Y
И препирање постаје традиција уколико се довољно често упражњава.
radovan lucić, Traditional Squabbling, 01’ 08”
http://www.youtube.com/watch?v=3hi1YGuhJ5Y 
Even squabbling may become tradition if it is practiced frequently enough.

саша Бабић, Матуранти, 46”
http://youtu.be/wMn7bA2T8gw
Последњи дан у средњој школи прилика је за још једну традиционалну прославу.
saša Babić, High School Graduates, 46”
http://youtu.be/wMn7bA2T8gw
The last day at high school is an opportunity for yet another traditional celebration.
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Миливој костић, Забран, 02’ 57”
http://youtu.be/4NGg8PuSUIc
Играна форма о групи етнолога и њиховом мистериозном нестанку
на локалитету Јеринин забран.
Milivoj Kostić, Jerinin Zabran,  02’ 57”
http://youtu.be/4NGg8PuSUIc
A feature film about a group of ethnologists and their mysterious disappearance
at the site called Jerinin Zabran.

Милош урошевић, Чувајмо традицију, 46”
https://www.youtube.com/watch?v=WLUzypW2wE0&feature=youtu.be
Јасенички жубор, фолклорна манифестација за очување обичаја и традиције
Miloš urošević, Let Us Preserve Tradition, 46”
https://www.youtube.com/watch?v=WLUzypW2wE0&feature=youtu.be 
Jasenički Žubor, a folklore event aimed at preserving customs and tradition.

Марина учек, Бескрај, 1’ 44”https://www.youtube.com/
watch?v=QG8u7EFtric&list=PL6rW5CH_fExqYwfkxdkSPBg4g9PetsLp6&index=1
Традиција је када прелазим Бранков мост и сваким својим кораком доживљавам свој град.
Marina uček, Infinity, 1’ 44”
https://www.youtube.com/watch?v=QG8u7EFtric&list=PL6rW5CH_
fExqYwfkxdkSPBg4g9PetsLp6&index=1
Tradition is when I am crossing Branko’s Bridge, experiencing my city with every step.
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Luka Milenković
Школа визуелне антропологије – 
ШВА3/ School of Visual Anthropology 
ŠVA3
Електронска адреса / E-mail
kseaff@gmail.com

Да ли верујеш у љубав? / 
Ha’shadchanit/ 
Do you Believe in Love?
Израел / Israel
Контакт особа / Contact person 
Михал Елијав / Michal Eliav
Heymann Brothers Films
Електронска адреса / E-mail
festivals@heymannfilms.com
Вебсајт / Website
www.heymannfilms.com
https://www.youtube.com/
watch?v=7Mr6IV3UHQ0&feature=youtu.be

Данашњи аргументи / Pabia di aos / 
Because of Today
Немачка / Germany
Контакт особа / Contact person 
Катарина Ларанжеиро / 
Catarina Laranjeiro
Електронска адреса / E-mail
catarina.laranjeiro@gmail.com

Деца пустиње / Bachen-haye kavir / 
Children of the Desert
Иран / Iran
Контакт особа / Contact person 
Алиреза Шахрохи / Alireza Shahrokhi
Електронска адреса / E-mail
shahrokhi@iribmediatrade.ir
Вебсајт / Website
www.iribmediatrade.ir

Другаричење / Sisterhood
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Даница Ђокић / Danica Đokić

52 лета / 52 Verões / 52 Summers
Португал / Portugal
Контакт особа / Contact person 
Фабио Куња / Fábio Cunha
Електронска адреса / E-mail
fabiomscunha@gmail.com
Вебсајт / Website
https://vimeo.com/81344279

Аину. Путеви до сећања / 
Ainu. Caminos a la memoria /
Ainu. Pathways to Memory
Шпанија / Spain
Јапан / Japan
Контакт особа / Contact person 
Алмудена Гарсија Наваро / Almudena 
García Navarro
Електронска адреса / E-mail
almudenagarcianavarro@gmail.com
Вебсајт / Website
www.ainumemoryfilm.com

Баба Станијина црква / 
Grandma Stanija’s Church
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Мирослав Војиновић / Miroslav 
Vojinović

Бацање крстова / Casting Crosses
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Даница Ђокић / Danica Đokić

Бекство / HaBricha / The Escape
Израел / Israel
Контакт особа / Contact person 
Кара Сапосник / Cara Saposnik
Електронска адреса / E-mail
cara@ruthfilms.com
Вебсајт / Website
http://www.ruthfilms.com/the-escape.
html

Бескрај / Infinity
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Марина Учек / Marina Uček 

Бетонске кошнице / Concrete Hives
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Марко Николић, Илија Јанковић, 
Кристина Живковић / Marko Nikolić, 
Ilija Janković, Kristina Živković
Школа визуелне антропологије – 
ШВА3/ School of Visual Anthropology 
ŠVA3
Електронска адреса / E-mail
kseaff@gmail.com

Блага буба / Gentle Bug
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Сузана Антић / Suzana Antić 

Вилбал / Wheelball
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Слађан Стојановић / Slađan Stojanović
Електронска адреса / E-mail
frenkivr@gmail.com

Више од уметности / More than Art
Контакт особа / Contact person 
Милица Батричевић, Милан Милин, 
Ненад Теофиловић / Milica Batričević, 
Milan Milin, Nenad Teofilović
Школа визуелне антропологије – 
ШВА3/ School of Visual Anthropology 
ŠVA3
Електронска адреса / E-mail
kseaff@gmail.com

Грицко / Grickо
Контакт особа / Contact person 
Катарина Милутиновић, Иван Бегани, 
Лука Миленковић / 
Katarina Milutinović, Ivan Begani, 
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Кулминација карневала / 
Ked’ sa fašank kráti / 
When the Carnival Culminates
Чешка / Czech Republic
Контакт особа / Contact person 
Марија Ржимовска / Marie Římovská
Електронска адреса / E-mail
rimovska@mjakub.cz

Културна раскршћа /
Crossroads of Cultures
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Реља Пекић / Relja Pekić
Школа визуелне антропологије – 
ШВА3 / School of Visual Anthropology 
ŠVA3Електронска адреса / E-mail
kseaff@gmail.com

Лазарице / Lazarice
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Зоран Петровић / Zoran Petrović
АДЗМН Гусле / ADZMN Gusle

Локол, „школа“. Алваси и Акије иду 
(и) у школу / Lokkol, ”l’école”. Alwasi 
et Akije vont (aussi) à l’école / 
Lokkol, “the School”. Alwasi and Akije 
go (also) to School
Италија / Italy
Контакт особа / Contact person 
Франческо Синчик / Francesco Sincich
Електронска адреса / E-mail
francesco.sincich@gmail.com

Љубав у Каселу / Liebe in Kassel /
Love in Kassel
Немачка / Germany 
Контакт особа / Contact person 
NUR филм група / NUR Film Group
Рике Холц / Rike Holtz
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp
Електронска адреса / E-mail
nur-film-group@gmx.de

Живот без речи / Una vida sin 
palabras / A Life without Words
Турска / Turkey
Контакт особа / Contact person 
Адам Ајзенберг / Adam Isenberg
Вебсајт / Website
www. alifewithoutwords.com

Забран / Jerinin Zabran
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Миливој Костић / Milivoj Kostić 

Зависност од помоћи. Проблеми 
система НВО / AIDependence. The 
Many Ills of the NGO System
Белгија / Belgium 
Контакт особа / Contact person 
Сесил Јерно / Cécile Hiernaux
Wallonie Image Production
Електронска адреса / E-mail
cecile.hiernaux@wip.be
Вебсајт / Website
www.wip.be
www.aidependence.com

Заједничка основа разлика / Common 
Ground of Differences 
Немачка / Germany 
Контакт особа / Contact person 
NUR филм група / NUR Film Group
Рике Холц / Rike Holtz
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp
Електронска адреса / E-mail
nur-film-group@gmx.de
Вебсајт / Website
www.nurfilmgroup.de

Земље труба / Brasslands
САД / USA
Контакт особа / Contact person 
Aдам Погоф / Adam Pogoff
Електронска адреса / E-mail
adam@brasslands.com
Вебсајт / Website
www.brasslands.com

Италијанске чари и традиција /
Italian Charms and Tradition
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Дијана Бабић / Dijana Babić

Капетан и његов Петко / Kapitan in 
njegov Petek / Captain and His Friday
Словенија / Slovenia
Контакт особа / Contact person 
Манца Филак, Жига Горишек / Manca 
Filak, Žiga Gorišek

Ко те прати кући? / Who Follows
You Home?
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Ивана Самарџић / Ivana Samardžić

Косовски божур / 
The Kosovo Peony
БиХ / BiH
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Мира Лолић Мочевић / Mira Lolić 
Močević

Кратко путовање са Ласлом 
Кунковачом / Rövid utazás 
Kunkovács Lászlóval  / 
Short Journey with Laszlo Kunkovacs    
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Золтан Чубрило / Zoltan Csubrilo
Електронска адреса / E-mail
artpicturesfp@gmail.com
Вебсајт / Website
https://www.youtube.com/
watch?v=FAAJT-8MIQw

Крштени у Драчеву / 
Покрсти во Драчево / Baptized in 
Dracevo
Македонија / Macedonia 
Контакт особа / Contact person 
Јане Петрушевски/ Jane Petruševski
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Електронска адреса / E-mail
miodrag.obradov@tvr.ro

Од зрна до слике / Od zrna do slike / 
From Grain to Painting
Хрватска / Croatia
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Бранко Иштванчић / Branko Ištvančić
HRT
Електронска адреса / E-mail
branko.istvancic@gmail.com
Вебсајт / Website
http://vimeo.com/2376970

Опходи Халубајских звончара / 
Obahajanja Halubajskeh zvončari / 
Halubian Bell Ringers
Хрватска / Croatia
Контакт особа / Contact person 
Тања Удовичић / Tanja Udovičić

Осења Старе планине / 
Osenja of Stara Planina
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Светлана Миљанић / Svetlana Miljanić

Осетити путовање мртвих / 
Sensing the Journey of the Dead
Јапан / Japan
Контакт особа / Contact person 
Сатору Ито / Satoru Ito

Отогрифизам или нови елитизам / 
Otogriffism or the New Elitism
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Гордана Костић / Gordana Kostić
Електронска адреса / E-mail
gkostic@f.bg.ac.rs

Паковање / Verpackung / Packing
Иран / Iran
Контакт особа / Contact person 

Вебсајт / Website
www.nurfilmgroup.de

Мала соба / Ein kleiner Raum /
A Little Room
Немачка / Germany 
Контакт особа / Contact person 
NUR филм група / NUR Film Group
Рике Холц / Rike Holtz
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp
Електронска адреса / E-mail
nur-film-group@gmx.de
Вебсајт / Website
www.nurfilmgroup.de

Матуранти / High School Graduates
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Саша Бабић / Saša Babić

Мерења разлика / 
Measuring Difference
Немачка / Germany 
Контакт особа / Contact person 
Пип Харе / Pip Hare

Мој пут / My Way
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Петар Арсовски / Petar Arsovski
Школа визуелне антропологије – ШВА3 
/ School of Visual Anthropology ŠVA3
Електронска адреса / E-mail
kseaff@gmail.com

Моје острво / Toku fenua / My Island
Аустрија / Austria
Контакт особа / Contact person 
Мартин Цингл / Martin Zinggl
Електронска адреса / E-mail
martin.zinggl@gmail.com

Недовршена путовања / 
Unfinished Journeys
Данска / Denmark

Контакт особа / Contact person 
Владимир Томић / Vladimir Tomić
Вебсајт / Website
www.vladimirtomic.com

Неко друго Војводово: размишљање 
у сликама / Druhé Vojvodovo: myslet 
obrazem  / Another Vojvodovo: 
Thinking in Pictures
Чешка / Czech Republic
Контакт особа / Contact person 
Михал Павласек / Michal Pavlásek
Електронска адреса / E-mail
m.pavlasek@gmail.com

Неодољива жеља за брковима / 
Comme une envie de moustache / An 
Itch for a Moustache
Белгија / Belgium 
Контакт особа / Contact person 
Сесил Јерно / Cécile Hiernaux
Wallonie Image Production 
Електронска адреса / E-mail
cecile.hiernaux@wip.be
Вебсајт / Website
www.wip.be

О, рибару, друже стари / Meu 
pescador, meu velho / O Fisherman, 
My Old Man
Португал / Portugal
Контакт особа / Contact person 
Амаја Сумпси / Amaya Sumpsi
Електронска адреса / E-mail
amayasumpsi@gmail.com
Вебсајт / Website
https://vimeo.com/87322949

Обриси давни у гласу обале: 
Свиница / 
Old Trails by the River’s Bank: Sviniţa
Румунија / Romania
Контакт особа / Contact person 
Миодраг Обрадов / Miodrag Obradov
TVR Timisoara
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Рике Холц / Rike Holtz
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp
Електронска адреса / E-mail
nur-film-group@gmx.de
Вебсајт / Website
www.nurfilmgroup.de

Света земља / Holyland
Израел / Israel
Контакт особа / Contact person 
Ана Сомершаф / Anna Somershaf

Свиње, шишарке и други смртници / 
Cerdos, piñas y otros mortales / 
Pigs, Pinecones and Other Mortals 
Шпанија / Spain
Контакт особа / Contact person 
Патрисија Мартинез дел Хојо, Мариjа 
Антониjа Монтагут, Тони Ксоу /
Patricia Martínez del Hoyo, Maria 
Antònia Montagut, Toniu Xou
Promofest
Вебсајт / Website
http://www.promofest.org/films/cerdos-
pinas-y-otros-mortales

Софија / Sofia
Немачка / Germany 
Контакт особа / Contact person 
NUR филм група / NUR film group
Рике Холц / Rike Holtz
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp
Електронска адреса / E-mail
nur-film-group@gmx.de
Вебсајт / Website
www.nurfilmgroup.de

Срећа...Обећана земља / 
Le Bonheur...terre promise / 
Happiness...Promised Land
Француска / France
Контакт особа / Contact person 
Лоран Асе / Laurent Hasse
Електронска адреса / E-mail
lhasse@club-internet.fr

NUR филм група / NUR Film Group
Рике Холц / Rike Holtz
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp
Електронска адреса / E-mail
nur-film-group@gmx.de
Вебсајт / Website
www.nurfilmgroup.de

Песма цвета / Le chant de la fleur /
The Flower Song
Белгија / Belgium 
Еквадор / Ecuador
Контакт особа / Contact person 
Сесил Јерно / Cécile Hiernaux
Wallonie Image Production
Електронска адреса / E-mail
cecile.hiernaux@wip.be
Вебсајт / Website
www.wip.be

Плес бога кукуруза / 
Dance of the Maize God 
САД / USA
Контакт особа / Contact person 
Роузи Гатри / Rosey Guthrie
Електронска адреса / E-mail
guthrie@nightfirefilms.org
Вебсајт / Website
https://vimeo.com/87890578

Погребник / The Undertaker
Србија / Serbia
Немачка / Germany 
Контакт особа / Contact person 
Јована Николић / Jovana Nikolić
PRABABA PRODUCTION
Електронска адреса / E-mail
info@prababa.rs
Вебсајт / Website
www.prababa.rs
https://vimeo.com/93852218

Посрано сиромаштво / 
Poop on Poverty
Данска / Denmark

Јужноафричка Република / 
South Africa 
Контакт особа / Contact person 
Виџеј С. Џода / Vijay S. Jodha
Centre for Social 
Communication & Change
Електронска адреса / E-mail
vijayjodha@gmail.com

Прича Гесаровог барда/ 
Sanansaattaja / 
A Gesar Bard’s Tale
Финска / Finland
Контакт особа / Contact person 
Јени Тимонен / Jenny Timonen
Illume Ltd.
Електронска адреса / E-mail
illume@illume.fi
Вебсајт / Website
http://gesarbard.illume.fi

Пустоод / Pustood
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Небојша Илић Илке / Nebojša Ilić Ilke
Етнографски музеј у Београду / 
Ethnographic Museum in Belgrade

Реалполитичари / Realpolitiker / 
Real Politicians
Немачка / Germany 
Контакт особа / Contact person 
NUR филм група / NUR Film Group
Рике Холц / Rike Holtz
Јeрн Мeленкамп / Jörn Möllenkamp
Електронска адреса / E-mail
nur-film-group@gmx.de
Вебсајт / Website
www.nurfilmgroup.de

Салам алејкум, Немачко / 
Salam Aleikum Allemagne
Немачка / Germany 
Контакт особа / Contact person 
NUR филм група / NUR Film Group
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Вебсајт / Website
http://www.youtube.com/
watch?v=VEIkVyLr8OU

Тамни месец / Darkmoon
Мексико / Mexico
Контакт особа / Contact person 
Томас Џон, Флориjано Енрике 
Хернандез Круз / 
Thomas John, Floriano Enrigue 
Hernández Cruz

Традиција / Tradition
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Стефан Коњокрад / 
Stefan Konjokrad

Традиционална примена батине / 
Traditional Use of the Rod
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Стефан Коњокрад / Stefan Konjokrad

Традиционално препирање / 
Traditional Squabbling
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Радован Луцић / Radovan Lucić 

Увоз-извоз Св. Патрика / 
Sveti Patrik u Zagrebu / 
St. Patrick’s Import Export
Хрватска / Croatia
Контакт особа / Contact person 
Алексеј Павловски / 
Aleksej Pavlovsky

HRT
Контакт телефон / Phone
+38516343067
Електронска адреса / E-mail
a.pavlovsky@hrt.hr

Укратко / Bref
Шпанија / Spain
Контакт особа / Contact person 
Кристина Питоули / Christina Pitouli
Електронска адреса / E-mail
ego-manic-kid@hotmail.com
Вебсајт / Website
http://ego-manic-kid.wix.com/bref

Услуга чобанска / Shepherd Service
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Зорица Петровић / Zorica Petrović
Електронска адреса / E-mail
zokasd@gmail.com 

Учитељица Ајаваска / 
Maestra Ayahuasca / 
The Teacher Ayahuasca
Чешка / Czech Republic
Контакт особа / Contact person 
Вилијам Полтикович / Viliam Poltikovič
Електронска адреса / E-mail
aham@volny.cz
Вебсајт / Website
www.maitrea.cz

Химлеров инструмент / 
Himmlerin kanteleensoittaja / 
Instrument of Himmler
Финска / Finland

ИНДЕКС / INDEX Назив.Држава.Контакт oсоба / Title.State.Contact Person

Контакт особа / Contact person 
Јени Тимонен / Jenny Timonen
Електронска адреса / E-mail
jenny.timonen@illume.fi
Вебсајт / Website
http://vimeo.com/89013513

Цветанка / Tzvetanka
Бугарска / Bulgaria 
Шведска / Sweden 
Контакт особа / Contact person 
Taskovski Films
Електронска адреса / E-mail
info@taskovskifilms.com
Вебсајт / Website
http://www.taskovskifilms.com/film/
tzvetanka/

Четрдесетодневни помен / 
Xeriohagy (40th Day)
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Зоран Антић / Zoran Antić

Чувајмо традицију / 
Let Us Preserve Tradition 
Србија / Serbia
Контакт особа / Contact person 
Милош Урошевић / Miloš Urošević

INTERNATIONAL
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