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На основу члана 18. Закона о кинематографији, а у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и
начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, Филмски центар Србије је расписао и
објавио у дневном листу Вечерње новости дана 2З. фебруара 2022. године Јавни конкурс за
финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2022. годину у категорији:
Суфинансирање производње студентских завршних филмова.

Рок за доста ву пријава био је 2З. март 2022. године. На конкурс је пријављен укупно З 1 пројекат, с тим
што је у међувремену један подносилац одустао од поднете пријаве на конкурс.

Конкурсна комисија по јавном конкурсу у категорији Суфинансирање производње студентских
завршних филмова, именована Решењем Министарства културе и информисања број 119-01-57/2022-03
од 28.З.2022. године, у саставу: Предраг Милојевић, председник Комисије, Љубица Луковић, Марија
Стојановић, Марија Ковачина и Борис Гргуровић, чланови, донела је дана 06. маја 2022. године

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА
ПО КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЉЕ И СУФИНАНСИРАЉЕ ПРОЈЕКАТА У

КИНЕМАТОГРАФИЈИ ЗА 2022. ГОДИНУ
У КАТЕГОРИЈИ СУФИНАНСИРАЉЕ ПРОИЗВОДЉЕ СТУДЕНТСКИХ ЗАВРШНИХ

ФИЛМОВА

На првом састанку Конкурсне комисије, одржаном ЗО. марта 2022. године, за председника Комчсије
изабран је Предраг Милојевић и утврђен је метод рада као и динамика одржавања састанака. Одлучено је
да сваки члан Конкурсне комисије до следећег састанка прегледа све пријављене пројекте по редоследу
приј ављи вања.

Сви чланови Комисије су на Другом састанку, одржаном 20. априла 2022, констатовали да С:Ј СБе

поднете пријаве на конкурс благовремене, затим су приступили детаљној анализи свих пријављених
пројеката, руководећи се критеријумима за избор пројеката који су прописани Законом о
кинематографији и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у кул гури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно једпнице
локалне самоуправе, након чега су се усагласили око 17 (седамнаест) пројеката који су се нашли 113

прелиминарној листи. Договорено је да се на наредни састанак позову сценаристи и редитељи ових
пројеката како би представили своје пројекте и у разговору са члановима Комисије разрешили одређене
недоумице, пре доношења коначне одлуке.

На трећем састанку, одржаном 06. маја 2022, након разговора са позваним кандидатима, чланови
Комисије су приступили финалном већању и усаглашавању ставова.

Ранг листа пројеката које Конкурсна комисија предлаже за подршку:

ВАЗА - Академија уметности Нови Сад
Играни филм
Сценарио: Милица Малетин
Режија: Милица Малетин
Предложени износ у РСД: 600.000

Маријана, жена на заласку своје младости. незадовољна и неиспуњена својим животом одбацује лажну
срећу коју глуми да не би била усамљена. Она нас врло брзо дубоко додирне и увуче у свој свет.
Адаптација приповетке ауторке Румене Бужаровске одише хумором алl1 11 горчином свакодневице у
скученим балканским оквирима неиспуњених индивидуа.



Сценаристкиња, а уједно и редитељка, врло вешто прилагођава оригинални текст филмском језику,
задржавајући све слојеве и нијансе ликова и наратива. Универзалност приче и емотивност ликова чине
да смо увучени у перспективу главне јунакиње од самог почетка. Ауторка је и документацијом али и у
разговору јасно представила све аспекте реализације филма на основу чегаје Комисија могла да закључи
да овај пројекат заслужује снажну подршку.

ДОМ - Факултет за медије и комуникације
Играни филм
Сценарио: Данило Бјелица
Режија: Данило Бјелица
Предложени износ у РСД: 950.000

Дом је дирљива и нежна прича о трагичном крају једног брака пуног љубави - дом који су Владан и Ружа
годинама брижљиво неговали одједном постаје хладан и празан кад га прво Ружа напусти, због
Алцхајмера који је немилосрдно обузима, а затим и Владан, који не може да поднесе живот без вољене
жене, па јој се придружује у дому за старе. Овај пројекат има изузетно личну ноту, и аутор врло
емотивно али без патетике успева да пренесе причу своје породице у филмски језик. У веома кратком
времену аутор успева да изгради два упечатљива лика са јасним и разрађеним односом, као и да
представи сву тежину трагедије која их је задесила, и која нас дубоко погађа. Сценарио је вешто
написан, солидним ритмом, иако је број сцена заиста велик, и због продукцијске изводљивости било би
пожељно да се мало скрати.

АВГУСТ - Факултет драмских уметности
Играни филм
Сценарио: Нађа Петровић
Редитељ: Никола Стојановић
Предложени износ у РСД: I.ЗОО.ООО

У изузетно атмосферичном сценарију Нађе Петровић пратимо тинејџерку Сару, која проводи летњи
распуст код бабе и деде на селу. Родитељи крију развод од ње, док она постаје опседнута порно филмом
који кришом види код дечка који јој се свиђа. Сценарио је изузетно прецизно написан, без вишкова и
распричавања, са одмереним дијалозима и паметно промишљеним поступцима. Драма око развода
суптилно се одиграва у позадини, у назнакама, док је главни фокус Сарина фанатична опсесија порно
филмом. Овакав драматуршки третман омогућава веома слојевиту и богату студију унутрашњег света
једне тинејџерке, која истовремено пролази кроз две дубоке кризе и мучи се са снажним емоцијама које
не уме да изрази. Епоха времена (ране двехиљадите) је сликовито приказана, у чему је помогла и сјајно
састављена конкурсна документација, посебно експликација редитеља Николе Стојановића. Август се
издвојио као један од најкомплетнијих и најснажнијих пројеката у овогодишњој конкуренцији, а с
обзиром на претходне успехе аутора, и велики фестивалски потенцијал њиховог новог филма, Комисија
сматра да овај пројекат треба снажно подржати.

СКОК НА ГЛАВУ - Факултет драмских уметности
Играни филм
Сценарио: Никола Ромчевић
Режија: Никола Ромчевић
Предложени износ у РСД: 1.000.000

Локални алфа мужјак Саја, иако се приближава седмој деценији, самоуверено влада као својеврсни
краљ јавног базена. Када га пред Сајиним вршњацима спасилац грешком извуче, мислећи да се Саја
дави, понижени Саја одлучује да трком одбрани своју част и свој трон.
Скок на главу, редитеља и сценаристе Николе Ромчевића, један је од комплетнијих пројеката који је
пристигао на овогодишњи конкурс. Млади аутор јасно разуме разлику између краткометражне и
дугометражне форме и у кратком и једноставном сценарију, успева у потпуности да дочара своје
ауторске намере и идеју која стоји иза пројекта. Сам сценарио је веома духовит, али истовремено успева
и да изазове снажне емоције код читалаца. Разговор Комисије са аутором, само је додатно убедио
Комисију и потврдио да аутор у овој фази тачно зна шта жели да постигне и да заслужује подршку како
би се пројекат реализовао.

30 МИНУТА ИЛИ БЕСПЛА ТНО - Факултет за медије 11 комуникације
Играни филм
Сценарио: Тамара Стојановић, Дејан Ђурашиновић
Режија: Дејан Ђурашиновић



Предложени износ у РСД: 500.000

Занимљива и савремена прича о младом момку из унутрашњости који покушава да пронађе своје место
под сунцем у великом граду. Растрзан између егзистенцијалних и материјалних проблема, великих
очекивања родитеља, друштва из детињства и старих навика са једне стране и упознавања нове средине
и стварања потреба за нечим новим у великом граду где ради као достављач пице, Луле ће сасвим
неочекивано направити промену у свом животу и то баш на свој рођендан.
Савремена прича о животу, проблемима и очекивањима младих људи занимљиво је конципирана, а
ликови и односи међу њима су добро постављени. Комисија сматра даје сценарију поребнајош
једна ревизија, како би га лишила сувишних периферних сцена које могу утицати на ритам будућег
филма. Током разговора са Комисијом, ауторски тим је и сам уочио тренутне проблеме у
сценарију и најавио нову руку. С обзиром даје Комисија стекла увид да су аутори свесни
недостатака и исказали спремност да их отклоне, а узимајући у обзир јасну редитељску експликацију и
достављене визуелне референце, Комисијаје одлучила да подржи овај пројекат.

ЗАГРЉАЈ - Факултет примењених уметности
Анимирани филм
Сценарио: Наташа Кљајић
Режија: Наташа Кљајић
Предложени износ у РСД: 400.000

Вечита тема мушко-женских односа. Како изгледа емотивна веза из визуре жене, а како из визуре
мушкарца. Ауторски приступ из женске визуре веома аутентично конципиран у у анимираној форми.
Девојка бежи кроз шуму. Из баре се образује велики водени мехур из којег прсне црна маса - монструм.
Позадина се губи под волуменом монструма. Девојка поново крене да бежи, али је руке монструма
ухвате и обгрле. Безуспешно покушава да се ослободи, али је монструм на крају потпуно прекрије.
Девојка израња из каде, устаје. Младић јој додаје огртач и грли је. У одразу у огледалу види како је грли
монструм ...
Јасна премиса и занимљива симболика приказа емотивне везе која оптерећује. Из сториборда и
визуелних референци уочљив је цртеж стриповске прецизности, као и веома занимљива употреба лавир
ликовне технике. С обзиром да је реч о 2Д анимацији и великом броју цртежа, Комисија посебно
поздравља и храброст ауторке да истраје у идеји реализације пројекта у иницијалној веома захтевној
ликовној структури.
Као и код других предлога овогодишњих анимираних пројеката, Комисија скреће пажњу да форма
предрачуна трошкова убудуће буде јаснија, уреднија и конкретнија за дати пројекат.

СВЕТЛО У НОЋИ - Факултет примењених уметности
Анимирани филм
Сценарио: Милица Ивановић
Режија: Милица Ивановић
Предложени износ у РСД: ЗОО.ООО

у заиста јакој конкуренцији анимираног филма Комисија је имала тежак задатак, али пројекат Светло у
ноћи истакао се као један од ретких који се обраћа најмлађој публици - од З до 6 година. У филму два
младунца измаштане мачколике животиње напуштају удобност пећине у којој спавају са мајком и
упуштају се у игру са свицем, која им се на крају обије о главу. Прича је изузетно вешто испричана кроз
духовите и динамичне поступке и једноставну инверзију гонича и жртве. Два младунца имају
препознатљиве карактере мале деце који се реалистично и доследно осликавају кроз њихову игру,
радозналост, тучу итд. Филм је естетски промишљен, са једноставним али упечатљивим фигурама
контрастних боја и суптилном атмосфером. Ауторка је на разговору појаснила да јој је инспирација
потекла од млађег брата и сестре, што је приметно у њеном раду који је визуелно и тематски савршено
прилагођен својој циљној групи.

ДЕЛИРИЈУМ - Факултет примењених уметности
Анимирани филм
Сценарио: Дарија Лазић
Режија: Дарија Лазић
Предложени износ у РСД: 400.000

Овај анимирани пројекат је прича о два пијанца који се такмиче ко може више да попије. Са сваким
новим пићем лице им се све више деформише. Њихово надметање постаје хаотично, црте и боје на лицу



им се мењају и постају апстрактне ... Кад им конобари ца доносе рачун, пијанци се у тренутку отрезне.
Пошто немају да плате рачун остају да перу судове док се конобари ца одмара.
Јасни карактери, вешто назначене ликовне транформације и драматургија вица, као и социолошки значај
теме, уверили су Комисију у снажан потенцијал овог пројекта у будућем коришћењу свих елементата
креативног израза анимације.
Као и код других предлога овогодишњих анимираних пројеката, Комисија скреће пажњу да форма
предрачуна трошкова убудуће буде јаснија, уреднија и конкретнија за дати пројекат.

РОБИ - Факултет примењених уметности
Анимирани филм
Сценарио: Софија Стојановић
Режија: Софија Стојановић
Предложени износ у РСД: З50.000

Роби је одбегли робијаш врло допадљивог карактера и изгледа. Он махнито бежи од робота пса, што нас
изненађује али и аутоматски ставља на страну одбеглог Робија. Роби је храбар и брз али дивља природа
кроз коју покушава да бежи му уопште не помаже.
Робот пас је свакако далеко надмоћнији од нашег несуђеног јунака и након напорне потере сустиже га.
Роби пред разјареним роботом псом нестаје попут холограма и тада видимо да је све то само
компјутерска симулација.
Маштовита и узбудљива премиса овог пројекта има вишеструки утицај на гледаоца. Прво нас веже за
лик одбеглог робијаша и учини да навијамо за њега, а онда нам открије да ништа није као што изгледа.
Управо у могућности велике трансформације и лежи једна од чари анимираног филма, коју у овом
случају ауторка вешто користи. Једноставна али атрактивна ликовност пројекта подсећа на популарне
цртане филмове, а неочекивани обрти чине да преиспитамо своје виђење света. Ауторка се зналачки
служи филмским језиком, а током разговора Комисија се уверила у изводљивост пројекта и одлучила да
га подржи.
Као и код других предлога овогодишњих анимираних пројеката, Комисија скреће пажњу да форма
предрачуна трошкова убудуће буде јаснија, уреднија и конкретнија за дати пројекат.

НАСТАВНИЦА - Факултет драмских уметности
Играни филм
Сценарио: Матија Лукач, Ђурђица Бошковић
Режија: Матија Лукач
Предложени износ у РСД: 400.000

Пројекат Наставница један је од ретких који се издвојио својом једноставношћу и јасним, животним
конфликтом погодним за кратки филм. У центру приче је млада наставница физичког, која не може да
одржи час јер старији мангупи из краја окупирају школске спортске терене, и чини се да нико сем ње не
жели да се бави овим проблемом. Сјајна и прецизна идеја Матије Лукача преточена је у мало мање сјајан
сценарио, који тренутно делује као прва рука пре него завршен продукт. Ипак, редитељ је на разговору
са Комисијом демонстрирао да је више него способан да изведе своју замисао и прихвати сугестије, као
и да настави да ради на сценарију. На разговору смо такође сазнали јако важну информацију (која је
требало да стоји у експликацији), да је идеја потекла из стварне ситуације у којој је редитељ био локални
мангуп који се сукобио са новом наставницом физичког. Ова перспектива је интересантна али се не чита
из сценарија, и Комисија жели да још једном подржи редитеља да поради на причи и из перспективе
младића, не само наставнице. Сценарио пружа велики потенцијал, али такође захтева рад да би се ликови
обогатили и створила сложена ситуација у којој су сви у праву, и публика није ни на чијој страни.
Комисија има поверења да ће Матија у овоме и успети.

МЕТАК У ПУШКИ - Факултет драмских уметности
Играни филм
Сценарио: Кармен Обрдаљ
Режија: Кармен Обрдаљ
Предложени износ у РСД: 700.000

Филм Метак у пушки је емотивно снажна студија тинејџерке Нине, која у кључном моменту стасавања
доживљава страшну трауму изненадног губитка мајке. Сценарио је изузетно атмосферичан, обилује
детаљима и сликовитим приказима малог места покрај магистрале на путу ка мору, и успешно осликава
једну компликовану и неухватљиву емоцију туге и шока. Нинин компликовани однос према родном
месту чији је својеврсни талац изненада се мења смрћу мајке. која јој је била најјача спона са старим
животом, али и препрека ка новом, бољем животу. Ова бура комплексних емоција и односа креира



изузетно слојевиту и богату причу о одрастању, зачињену локалним шмеком и моментима хумора који
причу чине истински животном.
Комисија сматра да је догађаја можда ипак превише, и да би сценарио требало прочистити и сажети, као
и порадити на структури другог чина, што би га учинило и лакшим за реализацију. Редитељка је у
експликацији, али и разговору са Комисијом, показала јасну ауторску визију и личан однос према
материјалу, због чега Комисија са задовољством подржава овај пројекат.

НИТ - Академија уметности Београд
Играни филм
Сценарио: Милица Радојчић, Арсеније Штимац, Анђела Тончев
Режија: Анђела Тончев
Предложени износ у РСД: З50.000

Пројекат Нит бави се значајном темом женске сексуалности на изузетно интересантан и инспиративан
начин. Млада Вања одлази на камповање са дечком и другари ма, где доживљава неочекивано буђење
сексуалности и суочавање са својим страховима. Сусрет са мистериозним младићем на скривеном
планинском језеру изазваће у Вањи снажна осећања пожуде, која ће се манифестовати као срамотни
рогови на њеном челу. Аутори вешто користе симболе и митолошке елементе, као и магијски реализам
да обраде комплексну и деликатну тему. Приметно је да иза пројекта стоји већински женски ауторски
тим - женска перспектива је видљива у креирању слојевитих ликова, али и приступу теми који није
експлоататорски и воајерски већ дубоко промишљен. Пројектна документација је темељна и
свеобухватна, а посебно се истиче сјајна редитељска експликација, али и продуцентска експликација,
коју је ретко који пројекат на овом конкурсу уврстио. Комисија стиче утисак да је ова група аутора
озбиљно припремљена за подухват пред њима, и жели да их подржи у финалној реализацији овог
необичног и амбициозног пројекта. Комисија би такође желела да охрабри ауторе да свој пројекат још
више утемеље у локалној митологији и зачине га специфичним и аутентичним детаљима, будући да ће
му то управо дати ноту оригиналности неопходну за интернационални успех.

ПОИНТ - Факултет за медије 11 комуникације
Играни филм
Сценарио: Давид Мађар
Режија: Давид Мађар
Предложени износ у РСД: 225.000

Редитељ и сценариста Давид Мађар, одлучио се да на веома необичан начин приступи важној теми
међуљудских односа између младих. Мађар је паметно одлучио да кичма приче буде суптилан љубавни
троугао између два најбоља пријатеља, Паје и Николе и Николине девојке Јелене.
Пре свега на основу mood Ьоаго-а и редитељске експликације, Комисији је било јасно да је у питању
веома аутентичан ауторски печат, али, који се у складу са ауторовим годинама, и даље развија и мења,
Иако је почетна премиса веома интересантна, Комисија је и у разговору са аутором скренула пажњу на
одређене недостатке и нејасноће у сценарију који би аутор требало да усаврши и разреши пре почетка
продукције. Редитељ је и сам препознао ове недостаке и показао је спремност да са пар интервенција на
сценарију комплетира веома потентантан пројекат који би могао да израсте у квалитетан и аутентичан
краткометражни филм.

ОЦЕНА ИЗ ВЛАДАЉА - Академија уметности Нови Сад
Играни филм
Сценарио: Тамара Кострешевић
Режија: Тамара Кострешевић
Предложени износ у РСД: 225.000

Тамара Кострешевић редитељка је и сценаристкиња шармантног омладинског филма у чијем центру је
средњошколски љубавни троугао. Марија је предмет чежње Андреја и Растка, који се међусобно не
подносе и такмиче за њену пажњу. Када дечко са којим је спавала исприча целој школи шта се десило,
Марија креће на аутодеструктивну авантуру, на којој је прате Растко и Андреј у покушају да јој се нађу.
Похвално је што се ауторка бави својом генерацијом и што сценарио одише детаљима и атмосфером
праве средње школе. Овај филм има велики потенцијал да говори о младима, али и да се младима
обраћа, зато је неопходно порадити на његовој поруци и ликовима. На разговору са Комисијом ауторка
је појаснила своју визију, која се нажалост не чита баш најбоље из сценарија, а тиче се првенствено
Маријиног лика који у овој верзији делује најмање разрађено, посебно у односу на двојицу мушких
протагониста. Ауторкина жеља да се фокусира на пријатељство између њих је такође упитна с обзиром
да "х ништа не везује сем љубави према Марији, и покушајима да освоје њену наклоност. Самим тим сви



њихови поступци, колико год искрено замишљени, попримају мутну ноту задњих намера. Ауторка има
јединствену прилику да пошаље снажну поруку младим женама да не морају да трпе односе који им не
пријају, посебно не од другара са задњим намерама, те јој Комисија снажно сугерише да поразмисли о
поруци свог филма и како да је најбоље искомуницира. Решење се крије управо у разрађивању
Маријиног лика и њеном оснаживању, али и јаснијем супротстављању Растку и Андреју и
комуницирању граница пријатељства. Комисија сматра да је потребно још рада на сценарију, али и на
самој продукцији (првенствено смањивању број статиста), али жели да подржи младу ауторку у
напорима да створи једну духовиту и реалну омладинску причу.

ВИСИНЕ - Факултет драмских уметности
Играни филм
Сценарио: Јован Димоски
Режија: Јован Димоски
Предложени износ у РСД: ЗОО.ООО

Ова суптилна мелодрама говори о Маји која је трудна и усамљена у браку без страсти, али и о јаком
контрасту класних разлика у савременом Београду.
Мастер филм редитеља Јована Димоског приказује нам конфликт интиме и тананих емоција са једне и
бруталности и хладноће спољњег света са друге стране Мајиног прозора. Аутор вешто уклапа много
слојева приче у врло кохерентну и емотивно набијену целину. Аутор је своје ликове базирао на стварним
људима из његовог живота што доприноси њиховој уверљивости и аутентичности. Комисија ја након
разговора са аутором и продуцентом пројекта закључила да је ауторски тим довољно зрео да реализује
овај пројекат, који се у великој мери базира на раду са глумцима. Филм има веома добру перспективу да
буде примамљив и филмским фестивалима као и широј јавности те је Комисија одлучила да му пружи
подршку и са нестрпљењем ишчекује будуће пројекте аутора.

Образложења Комисије за остале пријављене пројекте (према редоследу пријављнвања на
конкурс):

ЈА САМ БИО ТУ - Академија уметности Београд
Документарни филм
Сценарио: Александар Лазаревић
Режија: Александар Лазаревић

Документарни филм Ја сам био ту конципиран је као интимна исповест уметничког фотографа
Игора Мандића, Биографски детаљно скицирање свих успона и падова поменутог уметника сажима
више различитих драмских линија: од породичне драме, учешћа у рату, егзистенцијалних проблема,
здравствених проблема, па све до љубавне приче и професионалних успона... Веома је уочљива
фасинација аутора Мандићевим животом, као и жеља да се што детаљније и исцрпније исприча његова
прича пред камером.
На жалост, Комисија не препознаје јасну драмску линију документарног филма. Структура предложеног
пројеката ближа је информативном телевизијском медијском садржају, него документраном филму.
Комисија предлаже редитељу да се темељно позабави селекцијом биографских чињеница које ће
подредити главној драмској линији и на тај начин реструктуирати
пројекат и прилагодити га документаристичком филмском изразу и начину вођења приче.

БЛОКЧЕЈН- Академија уметности Нови Сад
Играни филм
Сценарио: Бранислав Черњев
Режија: Наташа Стојшин

Блокчејн је прича о младом програмеру, ученику осмог разреда Матеји који не разуме и не жели да се
уклопи у образовни систем који је по њему застарео и као такав му представља препреку у учествовању
на хакатону. Након што му његове програмерске вештине помогну да превари систем, Матеја са великим
успехом учествује на хакатону и на идејном плану доказује даје био у праву.
Иако Комисија поздравља бављење тематиком која је блиска генерацији ауторског тима, нажалост, пре
свега сценарио, у овој фази није довољно развијен да би се доделила средства. Сценаристи и редитељки
скрећемо пажњу на дводимензионалност ликова који се највише огледа у лику Велике, као и на
структуру сценарија која више подсећа на структуру дугометражног филма. Такође, Комисија предлаже
екипи да још размисле о крају филма, те и да се позабаве мало унутрашњим сукобом протагонисте који
би увек требало да постоји, а поготово у причи којом се ауторски тим бави. Када се постојећи проблеми



реше, редитељка ће лакше моћи да се позабави визуалним аспектима пројекта и да их детаљније прикаже
у конкурсној документацији.
Пре свега због одабира теме, ауторска екипа филмаје ушла у ужи круг и била на разговору са Комисијом
где јесу показали велики ентузијазам и професионалност, као и спремност да се упусте у продукцију, али
Комисија сматра да је у овом тренутку боље да се постојећи проблеми реше и охрабрује ауторску екипу
да даљим радом на сценарију унапреде пројекат како би га довели до фазе предпродукције.

КАД НИСМО ЗАЈЕДНО - Академија уметности Београд
Играни филм
Сценарио: Ђурђица Бошковић
Режија: Александар Ивановић, Лазар Алексић

Кад НИСЈЈ1О заједно је дугометражна романтична комедија која говори о двоје младих редитеља и
њиховим покушајима да сниме филм и сачувају своју везу упркос дубоким личним разликама и
уметничким визијама. Реч је о изузетно шармантном пројекту групе аутора са очигледном страшћу и
ентузијазмом, а и смислом за хумор који је право освежење за нашу филмску сцену. Пројектна
документација је одлично састављена, са добрим референцама и јасно израженом визијом. Комисија
поздравља и подржава њихову храброст и жељу да се баве филмом на овај начин, али нажалост не може
да подржи овај пројекат у његовом тренутном облику.
Питање је да ли је неопходно да ово буде дугометражни филм, што због приче која пати од превише
празног хода и једноставно не оправдава трајање, што због специфичности тематике која не делује
довољно пријемчиво да би постала генерацијска комедија која претендује да буде. Процес настајања
филма је приказан веома наивно, са већим акцентом на комедију која долази из хиперболисаних ликова и
њихових претенциозних идеја, него реалистичних ситуација које из овакве поставке природно
произилазе. Ликови су углавном плитки и карикатурални, посебно Петра и Лазар, а њихова веза не
делује довољно убедљиво и развијено, па тако ни њихов раскид а ни ултимативно помирење не делују
природно и заслужено. Комбинација документарног и играног је интересантно замишљена, али
недовољно промишљена, те се ауторима првенствено саветује да промисле структуру сценарија, и
покушају да га сведу наједан компактан и солидан краткометражни филм.
Комисија је уверена да ће ова група младих људи у будућности створити место за себе на филмској
сцени, те би волела да их охрабри да наставе у овом смеру, али мањим, практичнијим и промишљенијим
корацима.

ДОСТАВА 25 - Факултет драмских уметности
Играни филм
Сценарио: Доротеја Ковачевић
Режија: Доротеја Ковачевић

Лола (2З) живи у једном од новобеоградских блокова са својом баком и покушава да сазна више о
мистериозној смрти својих родитеља који су наводно страдали приликом бомбардовања Београда 1999.
године. Како би дошла до новца, запошљава се као достављачица у својој згради где сазнаје за
мистериозну доставу која се врши двадесет и петог у месецу.
Сценарио за филм Достава 25. је у великој мери нејасан и недоследан. Иако је мотивација главне
јунакиње снажна, како се даље одвија радња и жанр филма се полако мења у хорор, њена мотивација
постаје све мање важна, да би за сам крај филма постала потпуно небитна. Поред неусаглашености у
жанру који више делује као неодлучност ауторке, него ауторски печат, на основу сценарија од педесет
страница, тешко је закључити и колико би планирани филм требало да траје, будући да тренутно не
задовољава услове дугометражне форме. Комисија такође скреће пажњу ауторки да би сценарији у фази
када се пријављују за продукцију, морали да буду форматирани по стандардима филмске индустрије.
Иако је из редитељске експликације јасније чиме би ауторка желела да се бави, услед свега наведеног,
пројекат Достава 25. тренутно не задовољава критеријуме како би био подржан од стране комисије.

САМО ПЛИВАЈ - Факултет драмских уметности
Играни филм
Сценарио: Хелена Коминац
Режија: Хелена Коминац

у овој породичној драми пратимо емотивно набијену ситуацију - депресивна мајка покушава да научи
деветогодишњу ћерку како да плива, и још штошта о животу, пре него што почини самоубиство. У
питању је изузетно деликагна тема коју треба обрадити јако пажљиво, због чега Комисија изражава
одређене задршке према тренутној верзији сценарија, али и основној поставци. У овако кратком филму
нема простора за превише објашњавања и бављења толико озбиљном темом као што је самоубиство,



због чега сам приказ депресије али и коначно разрешење (посебно опроштајно писмо и мајчина одлука
да ипак живи) делују превише поједностављено и наивно. Сценарио је солидно написан, дијалози лепо
теку (иако је ћерка стармала и њен дијалог би требало подетињитиу, али одређене информације су
превише директно искомунициране, на уштрб суптилнијег развоја односа мајке и ћерке. Из скромне
редитељске експликације стиче се утисак да ауторка није довољно промислила своју причу и освестила
тежину онога што жели да исприча, што можда и објашњава исконструисан хепиенд. Уз то, и остали
аспекти филма (визуелни стил, камера, глума) само су скицирани, због чега Комисија не може у овом
(почетном) стадијуму развоја да га подржи, али охрабрује ауторку да настави да ради на пројекту и
заиста уђе дубоко у овај деликатан подухват.

БРА ЋА У ОТМИЦИ - Факултет драмских уметности
Играни филм
Сценарио: Михаило Љушић, Лука Ђокић
Режија: Лука Ђокић

Јаков (28), млади предузетник, долази из Италије у посету млађем брату Горану, талентованом
кошаркашу. Браћа су посебно везана услед раног губитка родитеља и Јаков жели да обезбеди услове
млађем брату да настави да игра кошарку у Италији. Ипак када се испостави да је Горан повезан са
нестанком његове другарице Милене, Јаков ће морати да поднесе озбиљне жртве како би обезбедио
братову будућност.
Иако је јасна идеја која стоји иза пројекта Браћа у отмици, Комисија сматра да из приложеног синопсиса
и сценарија да су се услед испуњавања одређених жанровских постулата, аутори одвојили од суштине
њихове приче - односу између два брата. У сценарију у коме број убистава не мањка, читаоци престају
да саосећају са браћом и услед мањка мотивације главних ликова, сценаристичка конструкција постаје
веома видљива, а поступци ликова постају такозвана општа места. Структура са великим бројем
флешбекова не помаже у схватању, већ додатно компликује сценарио. Аутори би требало да се врате на
основну дилему протагонисте Јакова која је доста интересантнија од Горанове отмице од стране
Миленине браће Срђана и Ивана која је тренутно централни догађај у филму. Такође,
поједностављивањем приче и враћањем на почетну премису, као и сопствену мотивацију да се баве овом
темом, аутори ће лакше моћи да скрате и сценарио који у овој фази има четрдесет и пет страница, а лако
би могао да се скрати и у форму краткометражног филма и самим тим учини пројекат изводљивијим.

ЈАБУКА - Факултет за медије и комуникације
Играни филм
Сценарио: Сара Ненадић
Режија: Сара Ненадић

Глумица на сету рекламе сазнаје мрачну тајну везану за продукцију, коју дели са својим колегом, због
чега добијају отказ. Сара Ненадић потписује сценарио и режију овог пројекта, али делује да се више
фокусирала на визуелне и стилске аспекте, који су заиста подробно објашњени у конкурсној
документацији, него на сценарио. Ауторка је већ конкурисала прошле године са истим пројектом, али
чини се као да је у међувремену више радила на експликацији и насилном уметању некакве симбопичке
структуре, него на самом сценарију који и даље делује скромно скициран - почевши од аљкаво г
форматирања које не задовољава стандарде индустрије, преко површних описа сцена, ликова и радњи,
до неспретно написаног дијалога. Прича је структурисана на основу мита о Адаму и Еви, али је ова
метафора сувише очигледна и без нијанси или суптилности - глумци у реклами играју Адама и Еву, а
Евина радозналост натера је да истражи некакву тајну везану за продукцију која нам се до краја филма
не открива. Ликови су сувише површни и немотивисани, те тако ни Евино њушкање по продукцији, ни
откривање мекгафин тајне немају неки ефекат и поруку. Сценарио на жалост остаје на нивоу општих
места и површних опсервација о свету адвертајзинга, без јасно изражене оригиналне идеје. Ауторки се
снажно сугерише да пре уласка у продукцију ангажује драматурга који би њену идеју на прави начин
преточио у филмски сценарио.

ДОДИР МОЈЕ КОЖЕ - ФЕФА
Играни филм
Сценарио: Алексеј Губеринић
Режија: Алексеј Губеринић

Редитељ Алексеј Губеринић такође је и аутор сценарија ове студије једне младе жене која пролази кроз
дубоку кризу након што јој дечко потпуно уруши поверење кад објави њихов интимни снимак на
интернету. Чини се да је основни проблем што је аутор превише фокусиран на визуелну стипизацију
него на саму причу и ликове, о којима не знамо практично ништа, те тако ни емотивна бура кроз коју



Вера пролази не успева да нас дирне и увуче. Одлука да се радња смести у планинску кућу, те на море, а
затим и светионик је веома упитна, што по питању продукцијске изводљивости, што драматуршки - чини
се да ово мењање амбијента неуспешно маскира недостатак конкретне приче и јасног протагонисте.
Сценарио је неједнако написан, истовремено преоптерећен лирским описима емоција и стања, и
непотребно детаљним описима покрета и физичких радњи (посебно у сценама сексуалног односа).
Дијалози су, кад их има, јако сведени и банални, и такође су пропуштена прилика да се открије нешто о
ликовима и њиховим односима. Аутору се саветује да у даљем ради промисли продукцијску
изводљивост своје амбициозне замисли, а затим ангажује сценаристу како би пронашао суштину приче и
учинио ликове (првенствено Веру) животнијим и пријемчивијим.

ЦИЉ - Факултет за медије и комуникације
Документарни филм
Сценарио: Александра Коковић
Режија: Александра Коковић

Аутобиографска прича о оцу и ћерки који су били раздвојени од њене седме године. Очево дугогодишње
бављење алпинизмом и ћеркина жеља за новим адреналинским изазовима биће одлична прилика да се
боље упознају и надокнаде пропуштено време. Балша ће бити тренер и подршка својој ћерки, која се
плаши висине и генерално зазире од бављења спортом, да освоји планински врх.
С обзиром да је био пријављен веома мали број документарних пројеката, Комисија је врло
благонаклоно гледала на њих. У пројекту Циљ препознала је две веома занимљиве приче које се
преплићу. Обе приче имају наизглед веома тежак циљ. Прича о поновном упознавању оца и ћерке који
су дуго били раздвојени и прича о освајању планинског врха од стране особе која има фобију од ВИСине.
На основу пројектне документације Комисија је веома позитивно оценила могућност употребе приче о
постепеном освајању планинског врха као метафоре за ново упознавање и стварање односа између ћерке
и оца. Имајући у виду комплексност реализације аутобиографског документарног филма, где је сам
аутор протагониста испред камере, Комисија је позвала редитељку на разговор. Током разговора
Комисија је утврдила да редитељка у суштини не препознаје могућности упоребе поменуте метафоре и
прилично несигурно покушава да пројекат усмери ка реализацији спортског дукментарца, а личном
причом о односу са оцем само обојu лик тренера. Због тога Комисија, овога пута, није била спремна да
прихвати пројекат, а ауторки саветује да у сарадњи са ментором преиспита употребу креативних
могућности пројекта и преструктуира редитељски концепт.

ПАРАНОЈА НА ПУМПИ - Факултет за медије и комуникације
Играни филм
Сценарио: Аница Мишковић
Режија: Аница Мишковић

у сценарију за филм Параноја на пумпи, сценаристкиња и редитељка ствара духовиту и динамичну
ситуацију где се у току једне ноћи, главном лику Сркију, издешавају разне ситуације са којима он никако
не успева да изађе на крај. Иако има потенцијал да буде добра улична комедија у стилу младалачких Б-
филмова, Параноја на пумпи ипак остаје на нивоу занимљиве премисе због проблема са недовољно
развијеним ликовима, редундантним дијалозима и неуверљивим ситуацијама са пуно споредних ликова.
Комисија предлаже свим редитељима, па тако и Аници Мишковић, да након неколико самостално
написаних верзија ипак консултују и сценаристу како би неко објективнији могао да приступи
проблемима и допринесе свежом перспективом, али и побољша саму технику писања дијалога.
Стварању комплетнијег утиска о овом пројекту веома би помогло прављење пројектног досијеа,
навођење визуелних референци (mood board) али и експликација сценаристе и продуцента. Комисија
саветује свим ауторима да узму у обзир предлог да доставе и продуцентску експликацију.

РАТ ЈЕ НЕИЗБЕЖАН - Факултет примењених уметности
Анимирани филм
Сценарио: Ивона Будаи
Режија: Ивона Будви

Сукоб између два чудовишта око кесице чипса, прекида улазак мајке и у њихову пећину. Када мајка
подели чипс на равне части, схватамо даје у питању дечија соба и брат и сестра.
Комисија је морала да донесе тешку одлуку када је у питању пројекат Рат је неизбежан, будући да је
конкурсна документација, обогаћена детаљним сторибордом и дизајном карактера, у потпуности
дочарала намере ауторке. Иако је пројекат већ у завидној фази развоја, даљи рад на сценарију који би
можда додатно развио свет маште, односно бојно? поља брата и сестре, умањио би утисак
репетативности који не 611 требало да буде присутан у филму трајања од четири минута.



ДИСЛЕКСИЈА - Факултет примењених уметности
Анимирани филм
Сценарио: Наташа Глишовић
Режија: Наташа Глишовић

Анимирани филм Дислексија је ангажован и едукативан јер дочарава како се осећа особа са овом врстом
сметње. Лик девојке која има дислексију је у драмском смислу дводимензиоиалан, а заплет као и расплет
су предвидљиви. Из наведених разлога, пројекат Дислексија не истиче се у односу на друге пројекте
пријављене на овај конкурс.
Пројекат Дислексија већ је био пријављиван на конкурс за суфинансирање студентских завршних
филмова, међутим Комисија није приметила значајан напредак у развоју пројекта.

Комисија има жељу да истакне да сви пројекти потекли са Факултета примењених уметности - модула за
анимацију показују велики таленат младих аутора али и њихову посвећеност раду на овој изузетно
захтевној филмској категорији - анимираном филму. Детаљно изведени сторибордови и маштовит дизајн
карактера доприносе да стекнемо јасан увид у естетику и драматургију предложених пројеката. Због
свега наведеног, Комисија је морала да запази и то да део документације који се односи на буџетирање
пројеката ипак треба да буде прилагођен сваком пројекту засебно, детаљније разрађен и јасно
образложен, а пожељно је да га прати и продуцентска експликација. Комисија се усуђује да предложи
наставном особљу модула анимације на ФПУ да нађе начин да обучи своје студенте о основама писања
буџета за филм јер сматрамо да је то веома значајно и корисно знање за њихово будуће ангажовање у
филмској индустрији.

СМЕШИЛО - Факултет примењених уметности
Анимирани филм
Сценарио: Изабела Радисављевић
Режија: Изабела Радисављевић

Анимирани филм Смешило намењен је најмлађој публици. Показује игру између девојчице која се
плаши кловнова и кловна који покушава да је забави. У њиховом односу назиру се емоције попут страха,
разочарања али и емпатије. Сториборд филма дочарава естетику филма али приметно је да се мање
пажње обраћа на сценографију и кадрирање те је оставио мање добар утисак у односу на конкуренцију.

Комисија има жељу да истакне да сви пројекти потекли са Факултета примењених уметности - модула за
анимацију показују велики таленат младих аутора али и њихову посвећеноет раду на овој изузетно
захтевној филмској категорији - анимираном филму. Детаљно изведени сторибордови и маштовит дизајн
карактера доприносе да стекнемо јасан увид у естетику и драматургију предложених пројеката. Због
свега наведеног, Комисија је морала да запази и то да део документације који се односи на буџетирање
пројеката ипак треба да буде прилагођен сваком пројекту засебно, детаљније разрађен и јасно
образложен, а пожељно је да га прати и продуцентска експликација. Комисија се усуђује да предложи
наставном особљу модула анимације на ФПУ да нађе начин да обучи своје студенте о основама писања
буџета за филм јер сматрамо да је то веома значајно и корисно знање за њихово будуће ангажовање у
филмској индустрији.

ЗОНА - Академија уметности Београд
Играни филм
Сценарио: Михајло Витезовић
Режија: Ђорђе Милосављевић Гера

Сценарио за филм ЗО1/а бази ран је на приповеци сценаристе Михаила Витезовића. Припада жанру
научне фантастике са елементима психолошке драме. Могуће је да је управо адаптација приповетке
корен проблема које овај сценарио има, а то су немотивисане радње ликова, али и превише ослањања на
нарацију из off-a која не делује као довољно снажно изражајно средство за кратки играни филм.
Дефинисан је као филм атмосфере са изузетно фрагментарном структуром која ствара нејасну слику о
ликовима и њиховим догодовштинама. Аутор покушава да врло дубоке филозофске идеје о животу и
смрти, као и психолошке проблеме главног лика прилагоди филмском језику. Ипак, Комисија налази да
је неопходно дотатно радити на сценарију како би амбивалентност стања главног лика као и значај
његове околине коју аутор у експликацији карактерише као драмског лика, постали јаснији и
упечаТЉИВИЈИ.




