Foreword

Уводна реч

Веома је племенито у виду
својеврсног Мулти-моста и радионица
повезивати децу из разних земаља и
временских зона, која, по принципу
културолошке размене, снимају
и размењују анимиране филмове
на теме из прича и бајки из других
земаља, чиме се подстиче њихово
упознавање и будућа свеколика
копродуктивност.
Имајући у виду сјајну дугогодишњу
сарадњу, као и то да су успешни
почеци Студија ДОМ у смислу
креативног бављења анимацијом
на ширем плану тесно везани
за Културни центар Новог Сада,
обезбедићемо вам нашу велику
салу – која је члан породице најбољих
европских биоскопа ранга Europa
Cinemas – у поподневним часовима,
са свом пратећом савременом
филмском опремом и нашом екипом
у периоду од 19-23. новембра 2020.”
Ђорђе Каћански
Селектор филмског програма КЦНС

Драги учесници нашег фестивала и драги гледаоци, сарадници и пријатељи,
Велика нам је радост што можемо да вас поздравимо у име свих људи из
организације првог Међународног фестивала дечијег и омладинског анимираног
филма ММ феста у Новом Саду и Сремским Карловцима!
Наш фестивал је израстао из руско-српског пројекта Мултимост, покренутог
2016. године, тако да, иако га тек покрећемо, његово постојање има традицију и
прати већ утемељене циљеве и задатке. Можемо рећи да је ово фестивал који
путем анимације жели да подстакне децу и омладину из различитих земаља и са
различитих континената на сарадњу кроз креативно стваралаштво, учење језика,
на изучавање своје и упознавање других култура, на истраживање, повезивање
и дружење. Фестивал је намењен искључиво деци и омладини, односно њиховом
стваралаштву, али и стваралаштву намењеном њима.
Вредности које фестивал подржава су: породица, традиција, вера, пријатељство,
сарадња, узајамно поштовање и љубав.
Веома смо задовољни квалитетом и бројем пристиглих радова. На конкурс је
стигло 1060 филмова из 83 земље. Захваљујемо се свим учесницима на одзиву.
Селекциона комисија је одабрала 110 радова који се издвајају по калитету и који по
темама одговарају нашим захтевима.
Захваљујемо учесницима, који су нам дозволили да њихове филмове поставимо
на сајт, како би што већи број гледалаца могао да их погледа.
Захваљујемо на подршци, нашим сарадницима, доказаним пријатељима доброг
дечијег филма, који годинама пружају подршку развоју дечије и омладинске
анимације у Новом Саду и Карловцима и који су значајно допринели квалитету
овог фестивала. Међу њима су: Културни центар Новог Сада и Дечији културни
центар Новог Сада, ОШ “23. октобар”, општинска управа Сремских Карловаца,
Телевизија “Храм”; такође захваљујемо на указаној помоћи КС “Свилара”, Покрету
горана Војводине, канцеларији за веронауку Епархије сремске, Удружењу за развој
и очување традиције Сремских Карловаца, Катедри за славистику Филозофског
факултета, катедри за илустрацију Академије уметности и наравно, захваљујемо на
подршци Градској управи за културу Новог Сада.
Уживајте у добром ауторском анимираном филму и до новог сусрета!

Dear festival participants, dear audience, associates, and friends,
We are greatly delighted to greet you in the name of all the members of organization of the First International Children and
Youth Animation Film Festival MM Fest, in Novi Sad and Sremski Karlovci!
Our festival grew out of the Russian-Serbian project Multibridge which was initiated in 2016. Thus, even though it has only
just begun, its existence has a tradition and it follows already established goals and tasks. We can say that this is a festival that
wishes to encourage children and youth from various countries and different continents to cooperate through creativity and
language learning, to learn about their own culture and get to know others, as well as to explore, connect and socialize. The
festival is oriented towards children, their creatorship, and creations intended for them.
It supports the values of family, faith, friendship, cooperation, mutual respect and love.
We are very pleased with the quality and number of the works we have received. The number of films received for the contest
was 1060 and they came from 83 countries. We thank all the participants for their response. The selection
committee has chosen 110 works that stand out according to their quality and whose
topics best match our requirements.
We thank the participants who allowed us to put their films
on the website so that they can be watched by as many
viewers as possible.
We are thankful for the support of our associates
and proven friends of good children’s film that
have been supporting us for years in developing
children and youth animation in Novi Sad and
Sremski Karlovci and their significant contribution to the quality of the festival. Among
them are: Cultural Centre of Novi Sad and
Children’s Cultural Centre of Novi Sad, “23.
oktobar” Elementary School, Sremski Karlovci City Hall, TV “Hram”; we also thank
It is a very noble thing to connect children
the Cultural Station “Svilara” for their help,
from different countries and time zones,
as well as the Environmental Movement of
who, according to the principle of cultural
Vojvodina, the Office of Religious Education
exchange, shoot and exchange animated
for the Diocese of Srem, the Society for
films on topics of stories and fairy tales from
Tradition Preservation and Development
other countries, which encourages their
of Sremski Karlovci, the Department
introduction to one another and their future
of Slavic Studies at the Faculty of
general productivity.
Philosophy, the Department of Fine
Bearing in mind the great long-term cooperArts at the Academy of Arts, and
ation, as well as the fact that the successful
of course, we are thankful for the
beginnings of studio DOM, in terms of creative
support of the City Administraanimation on a wider scale, is closely related
tion for Culture, Novi Sad.
to the cultural center of Novi Sad,we will
Enjoy the high-quality
provide you with all of the modern film equiporiginal animated films and
ment and our team in the afternoon from 19see you next time!
23 November as well as a hall- one that is a
member of the family of the largest European
theaters in the rank of Europa cinemas.

Đorđe Kaćanski,
film selector of the Cultural Centre of Novi Sad
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О студију / About the studio

О нама / About us

Директор фестивала

ДР УМ. СНЕЖАНА ТРСТЕЊАК

Др ум. Снежана Трстењак се бави визуелном и дигиталном уметношћу, као
редитељ анимираних филмова, сценариста, продуцент, предавач, оснивач и
покретач наставе путем нових технологија, као и идеје да се филм врати у наставу,
још од 2002 године. Активни учесник и иницијатор у пројектима са еколошком
тематиком, у циљу едукације кроз уметност и стварање и подизања свести код
младих.
Festival Director

SNEŽANA TRSTENJAK
Dr. um. Snežana Trstenjak has been working with visual and digital art, as an animated
film director, screenwriter, producer, lecturer, founder, and initiator of teaching through
new technologies, as well as the idea to return film to teaching, since 2002.

Извршни директор

ЗЛАТА ПОПОВ
Професор руског језика и књижевности, мајка петоро деце. Бави се уређивањем и
осмишљавањем књига за децу, организовањем међународних сарадњи у области
издаваштва дечијих књига, развојем и популаризацијом дечије и омладинске
анимације. Један од покретача међународног анимационог пројекта «Мултимост»
из којег је фестивал настао.
Executive Director

ZLATA POPOV
Professor of Russian Language and Literature, a mother of five. Works on editing and
creating children’s books, organizing international collaborations in the domain of children’s book publishing, and the popularization and development of children’s and youth
animation. One of the originators of the international animation project ‘Multibridge’,
from which the festival developed.
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Студио дечије-омладинске анимације (скраћено ДОМ анимације) је породични
студио који чине Серјожа, Злата, Теодора, Сара, Јаков, Смиљана и Растко Попов.
Налази се у Сремским Карловцима. Студио под тим именом ради од 2015.
године, а 2017. регистрован је као удружење, међутим, занимање анимацијом
почело је раније, 2012. године. Тада су чланови породичног студија Чајка-Стајка
из Вороњежа, Русија, у Карловачкој гимназији са ученицима реализовали
филм ”Песма о Косовском боју”, и том приликом и чланове наше породице
заинтересовали за бављење анимацијом. Почели смо од радионица при Културном
центру Новог Сада, а затим опремили и сопствени студио у Сремским Карловцима.
Од 2015. наш студио укључен је у сверуски пројекат ”Свети заступници земље
Руске”. Своје филмове шаљемо на многобројне домаће и међународне фестивале
анимираног филма. Фестивали су место сусрета и упознавања са студијима
анимације широм света, а размена искуства је непроцењива. Такође, на
фестивалима наши филмови понели су разноврсна признања.
Од 2017. године укључени смо у међународни пројекат ”Мульт-мост”, а добру
сарадњу имамо и са Дечијим културним центром у Новом Саду, Културнопросветним центром „Свети Кирило и Методије“ у Љубљани.
У студију посебно негујемо пластелинску анимацију, коју сматрамо најподеснијом
за рад са децом, али такође радимо и остале врсте анимације – колаж,
пикселацију, цртану…
The studio for children and youth animation “DOM” is a family-owned studio
consisted of Serjoza, Zlata, Teodora, Sara, Jakov, Smiljana and Rastko Popov.
Founded in 2015 the studio is situated in Sremski Karlovci, but our interest in animation
goes back to 2011 when we took part in workshops conducted by the family studio
Cajka-Stajka from Voronjez (Russia).
Animation won us over with all the possibilities it offered. It can bring people of different
age groups, interests and capabilities together to work on a project where every individual can express his creative potentials to the maximum. Animation brings together
traditional and modern techniques, manual work and digital technology. This way the
entire family immerses themselves in the creative process.
We started with workshops at the Cultural Centre of Novi Sad. The first film, shot under
our leadership, won notable awards at international festivals, which allowed us to visit
them and meet other studios and professionals in this field around the world.
We are one of the initiators of the international animation project “Multi-Most/MultiBridge”.
In the studio, we value plasticine animation, which we consider to be most suitable
for children, but we also do other types of animation - collage, pixelation, cartoon and
computer animation.
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About festival

О фестивалу

Међународни фестивал дечије и омладинске анимације је
израстао из Међународног пројекта Мултимост, покренутог
2016. године

Аутор знака за ММ фест је уметница
Марица Кицушић, чије илустрације
ће бити представљене на изложби у
склопу фестивала.

Главни циљеви фестивала су популаризација дечијег и омладинског анимираног
филма, као савременог вида дечијег и омладинског стваралаштва који доприноси
развијању креативног мишљења применом нових технологија. Успостављање
међународне сарадње између деце и омладине на бази овог стваралаштва.
Подстицање младих на учење страних језика, упознавање других традиција и
култура и предствљање своје традиције на афирмативан начин.
Важан сегмент фестивала је упознавање деце и омладине са ауторским
анимираним филмоми и популаризација истог.
Фестивал је намењен деци и омладини и постоји 5 такмичарских категорија:

The Multi-Bridge fest has evolved from the International
animation project Multi-Bridge
Goals of the festival:
– Popularization of children and youth animated film, as well as the promotion of the
artistic and film d’auteur animated film.
– Establishing international cooperation between children and young people, based on
creative inventing.
– Development of creative thinking in children and youth, with the application of new
technologies.
– Promotion of cultural heritage, affirmatively expressing one’s identity, and getting to
know other cultures.
– Development of language skills of children and youth.
– Encouraging children to think about the values on which human civilization is based:
kindness, beauty, friendship, cooperation, family, preservation of nature.

Категорија Дечије стваралаштво – филмови деце до 15 година.

There are 5 competition categories:

Категорија Стваралаштво младих – филмови младих од 16 до 19 година.

Category 1 – Children’s creativity – films for children up to 15 years of age.

Ккатегорија Студентски филмови – филмови младих доод 19-25 година који
изучавају анимацију на академском нивоу.

Category 2 – Creativity of young people – films of young people from 16 to 19 years of
age.

Категорија Мултимост – филмови снимљени у оквиру пројекта Мултимост.

Category 3 – Student films – films of young people up to 25 years of age who study
animation at the academic level.

Категорија Филмови за децу и младе – филмови које су правили
професионалци.
У свакој категорији се додељује прва, друга и трећа награда.
Гран при се додељује један за филмове из студентске категорије и један за остале
три категорије.
Поред наведених, предвиђене су и следеће специјалне награде:
– Награда за најбољи еколошки филм, који додељује Покрет горана Војводине.
– Награда за најбољи филм који негује традиционалне вредности, који додељује
Удружење за неговање традиције Сремски Карловци.
– Награда за најбољи филм који негује православне вредности.
– Специјална награда за успешну реализацију теме ЉУБАВ, ПРИЈАТЕЉСТВО,
ПОРОДИЦА, додељује Art and Visual production, удружење за мултимедијалну
уметност из Београда
– Награду публике, додељује ОШ “23.октобар”
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Category 4 – Multibridge- films shot as part of the Multibridge project.
Category 5 – Films for children and youth – films aimed at children and youth but
made by professionals.
The first, second, and third prizes are awarded in each category.
Two Grand Prix prizes are being awarded: one for films from the student category and
one for the other three categories.
In addition to the above, the following special awards are also provided:
– Award for the best ecological film, given by the Movement of the Gorans of Vojvodina.
– Award for a film that promotes traditional values, awarded by the Association for
Nurturing Tradition Sremski Karlovci.
– Award for a film that promotes Orthodox values
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The author of the logo for MM fest is
the artist Marica Kicušić, whose
illustrations will be presented at the
exhibition as part of the festival.

Жири / Jury
Званични плакат ММ
феста за 2020. годину
је рад Мие Миљевић,
студенткиње треће
године на одсеку
графички дизајн и
победнице на конкурсу
у организацији ММ
феста и Академије
ликовних уметности у
Новом Саду.

НАРЦИСА ДАРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ
Филмски и ТВ редитељ и сценариста. Радила за ТВ Београд у редакцијама дечијег, општеобразовног, научног,
школског, информативног, музичког програма и у редакцији за културу. Професор на Катедри за филмску и ТВ
режију на факултету драмских уметности у Београду. Предаје Документарни и наменски филм као и режију звука.
Рођена у Панчеву. Одрасла у Опову.
Narcisa Darijevic Markovic
Movie and TV director and scriptwriter. Worked on children’s, scientific, educational, and music programs and as a member of the staff for
the cultural division of the Radio Television of Serbia. She is a professor in the department of Film and Television Directing at the Faculty
of Dramatic Arts in Belgrade, where she teaches Documentary and Propaganda Film, as well as Sound Directing.w

РАФАЕЛА ТРАНИЕЛО

The official poster of
MM fest 2020.
Author: Mia Miljević,
student of the Academy
of Arts in Novi Sad.

Добила је образовање у сфери класичне музике, а затим почела да ради у школи као наставник. Специјализовала
је примену стоп-моушн анимације у настави у државним школама. Ради са децом и као аниматор. Држи
радионице и часове анимације за професоре и студенте на Падовском Универзитету. Живи и ради у Падови (област
Венеције, Италија). Уметнички је директор Међународног фестивала кратког филма “Corti a Ponte”, који гаји велику
љубав према деци. https://www.cortiaponte.it
Raffaella Traniello
Trained as a classical musician she then turned into a teacher, specializing in stop-motion animation workshops in public schools. She
now works part-time with children, part-time as a free-lance animator. She holds animation workshop and classes for teachers and
students of the Padova University. She lives and works in Padova (Venice area, Italy). She is the artistic director of “Corti a Ponte”, an
International Short Film Festival with a special love for children. https://www.cortiaponte.it

СЕРГЕЈ СТРУСОВСКИ
Режисер, анимираног, играног и документарног филма, продуцент, сценариста, бави се едукацијом у области
филма. Добитник награда на међународним фестивалима анимираног, играног и документарног филма. Тренутно
ради на луткарском серијалу “Мали, али спретан” за студио “Сојузмуљтфиљм”, који ће премијерно бити приказан
2021. г. Припрема за израду 10 нових серија образовног серијала “Руска литература” (Студио “Времја кино”). Овај
серијал је је комбинација документарног и играног филма. Приказиван је на српској телевизији “Храм”. Одржава
предавања педагозима, студентима и ученицима основних и средњих школа на тему анимираног и документарног
филма.
Sergey Strusovsky
Worked not only as a director of animated, feature, and documentary films, but also as a producer and screenwriter, engaged in education in the field of film. He has won awards at international festivals of animated, feature, and documentary films. He is currently working on the puppet series “Small, but clever” for the studio “Soyuzmultfilm”, which will premier in 2021. Active participant and initiator in
projects with environmental themes, in order to educate through art, create and raise awareness among young people. He is preparing
the production of 10 new episodes of the educational series “Russian Literature” (Studio “Vremja kino”). This series is a combination of
documentary and feature film. It was shown on the Serbian television “Haram”. He holds lectures for teachers, students, and pupils of
primary and secondary schools on the topic of animated films.
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Дечије стваралаштво / Children’s creativity

Дечије стваралаштво / Children’s creativity

ЧИСТ ГРАД

МИШЕВА НОВА ГОДИНА

7 СВЕТСКИХ ЧУДА

Студио ПЕРЛ, Русија
Studio PERL, Russian Federation
1:14

Дечији студио СОБА 16, Украјина
Studio KIMNATA 16, Ukraine
8:47

Чистый город
Clean city

Мышкин Новый Год
Mouse New Year

Цртани филм позива на бригу о нашој
планети.
An animated film that calls for us to take care of
our planet.

Цртани филм о Мишу који је волео да чита
књиге и тако се зачитао да је његова кућа
постепено огрезла у прљавштину, прашину
и паучину.
An animated film about a Mouse that loved to
read so much and would get so much into it
that his house gradually turned filthy and got
covered in cobwebs.

Студио ПЕРЛ, Русија
Studio PERL, Russian Federation
1:22

ХИПНОПОД

Петар Бачкоња, Србија
Hipnopod, Petar Bačkonja, Serbia
2:23
Журналистички приказ створења мрачних
дубина.
A journalist’s account of the creatures from the
dark depths.

ВРЕДНА БАКА

Трудолюбивая старушка
Hardworking old lady

Студио ЧАЈКА-СТАЈКА, Русија
studio CHAIKA-STAIKA, Russian Federation
3:37
Прича о вредној старици и бројним
становницима велике куће.
A story about a hardworking old lady and the
numerous tenants of a big house.
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7 чудес світу
7 Wonders of the World

КАКО СУ ЈЕЖИЋ И
МЕДВЕДИЋ ЧИСТИЛИ
ЗВЕЗДЕ

The tale of how the hedgehog
and the bear washed the stars
Милана Рачкова, Русија
Milana Račkova, Russian Federation
3:00

Дирљива прича о томе како јежић и
медведић заводе ред на небу.
A touching story of how a little hedgehog and a
little bear clean up the sky.

КАМЕНА РЕЧ

Kаменное слово
Stone letter

Студио анимације ИВОЛГА, Русија
Studio IVOLGA, Russian Federation
2:07

ЧЕСТИТКА

Oткрытка
Easter card

Михаил Фуркатов, Русија
Mihail Furkatov, Russian Federation
0:54
Пролеће. Цвеће цвета. Гусеница се претвара у
лептира и лети према храму. Христос васкрсе!
Spring. The flowers are in bloom. A caterpillar
turns into a butterfly and flies towards a temple.
Happy Easter!

СЛАНЕ НОГЕ

БАКИН КАКТУС

Солёные ножки
Salty legs

Бабушкин кактус
Grandma’s cactus

Медведић се присећа како је бака солила
дедове ноге, јер га је веома волела.
A little bear remembers how his Grandmother
used to salt his Grandfather’s legs because of
how much she loved him.

Прича о необичном јунаку и невољним
сведоку трагичних догађаја опкољеног
Лењинграда - кактусу по имену Иван
Иванович.
A story about an unlikely hero and unwilling
witness of the tragic events of surrounded Leningrad – a cactus named Ivan Ivanovich.

Студио СОВЕНОК Русија
Studio SOVENOK, Russian Federation
3:24

ЛИСТАЊЕ СТАРИХ
КЊИГА

Leafing Through An Old Books
(4-7)

Студио КОМАРФИЛМ, Русија
Studio KOMARFILM, Russian Federation
5:37

ВРЕДНИЈЕ ОД ЗЛАТА

Дороже золота
Better than gold

Wild Kids Animation Studio, Israel

Школа анимације ПЕРСПЕКТИВА, Русија
Studio PERSPEKTIVA, Russian Federation
2:40

Филм је колекција кратких романа (Хаикуа)
које су направили тинејџери узраста 13-14
година на страницама старих књига. Књиге су
пронађене на улицама Јерусалима у периоду
карантина 2020. године.
The film is a collection of short novels (Haiku)
made by teenagers (13-14) on the pages of old
books. The books were found on the streets of
Jerusalem during the Lockdown period (2020).

Прича о томе како је залиха обичног сапуна
помогла породици да преживи током Другог
светског рата. Сапун је замењен за храну и
тако су могли да преживе глад.
The story about how a stockpile of ordinary soap
helped a family survive World War II. The soap
was traded for food which saved them from
hunger.
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Дечије стваралаштво / Children’s creativity

ЈАБУКЕ

Яблоки
Apples

Школа анимације ПЕРСПЕКТИВА, Русија
Studio PERSPEKTIVA, Russian Federation
2:27
Филм по мотивима приче о девојци и укусној
јабуци.
The film based on a parable about a girl and
tasty apple.

ЗАТО ШТО ЈЕ ДОБАР

Because he is good

Студио ХО-РО-ШО, Русија
Studio HO-RO-ŠO, Russian Federation
4:20

Дечије стваралаштво / Children’s creativity

ЗАЈЕДНО СМО И
ЛЕПШИ И ЈАЧИ

Together we are stronger and
Prettier
Школа Анимираног Филма (ШАФ), Србија
ŠAF, Serbia
5:26

Само слога, љубав и узајамна помоћ међу
људима могу учинити наш живот и лепшим
и бољим.
Only unity, kindness and people working together can make our lives better and more beautiful.

БОЖИЋНИ ПОКЛОН

A christmas Gift

Марија Петерс, Русија
Mariya Peters, Russian Federation
4:01

Овај филм се бави плишаним медом који се
осећао усамљено и нежељено, али прича има
изненађујућ крај.
This film is about an old Teddy Bear who once
felt lonely and unwanted with a surprise ending
of his story.
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PASST SCHON

Children Of A Day Care Center Rahel Ferber,
Germany
Деца дневног боравка центра Rahel Ferber,
Немачка
5:37
У Земљи Троуглова је веома лепо. Плаво
море, сунце и квалитетан ваздух. Али нема
шта да се ради.
In the triangle country it is very beautiful. Blue
sea, sunny and good air. But there is too little
work.

ПРИЈАТЕЉСКА ЉУБАВ

Friends love

Miss. Diya M, India
2:56
Прича је о љубави и привржености која
помаже постојању живих бића на Земљи.
Story tell the Love and affection of living beings
that our existence in the earth with each other
help.

ГРЕШКА У СИСТЕМУ

System Error

Piotr Kazmierczak, Poland / Пољска
4:34
У стандардном свету живи стандардно
друштво. Све се креће у једном ритму и ради
као подмазано. Док се не јаве грешке.
A standarized society lives in the standarized
world - everything goes in one rhythm, works
like clockwork. Until errors occur.

УРБАНО ЗРНО

Urban grain

Дечији културни центар Новог Сада и Студио
ДОМ, Србија
Children’s Cultural Center of Novi Sad and studio
DOM, Serbia
4:39

УДОБАН ПОЛОЖАЈ

Comfortable Position

Drf Children Animation Studio, Uzbekistan
4:12
Када неко заспи, урања у другу стварност где
им се може догодити било шта.
When a person falls asleep, he immersed in
another reality, where anything can happen
to him.

У ШУМИ

ОВДЕ ТРЕБА
НАПРАВИТИ МАЛО
РЕДА

We need to make some order
here
ОШ ”23. октобар” и Студио ДОМ, Србија
School “23. oktobar” and studio DOM, Serbia
8:40

AAAAA!!!

In the forest

Keti Tropsa, Marija Stefulj, Croatia / Хрватска
3:17
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Група аутора, Србија
group of authors, Serbia
Једна рупа и пуно смешних начина да се у њу
упадне. радионица Јуре Богуславског и Саше
Чиркова (Русија) на 5. Европском фестивалу
анимираног филма деце и младих Аниматор
фету у Јагодини.
A hole and many funny ways to fall into it.

Дечије стваралаштво / Children’s creativity

МИ ЖИВИМО
У СРЕМСКИМ
КАРЛОВЦИМА

We live in Sremski Karlovci

ОШ ”23. октобар” и Студио ДОМ, Србија School
“23. oktobar” and studio DOM, Serbia
1:40
Деца представљају знаменитости свог града.
Children presenting the sights of their town.

СЕН-ЕКЗИПЕРИ.
АВАНТУРИСТИЧКИ
ЖИВОТ У ВАЗДУХУ И У
КЊИЖЕВНОСТИ

Дечије стваралаштво / Children’s creativity

НОВИ САД – ДЕЧИЈА
ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Novi Sad – children’s capital of
culture

Дечији културни центар Новог Сада и Студио
ДОМ, Србија
Children’s Cultural Center of Novi Sad and studio
DOM, Serbia
4:20

НОВИ САД – ДЕЧИЈА
ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 2

Novi Sad – children’s capital of
culture 2

Дечији културни центар Новог Сада и Студио
ДОМ, Србија
Children’s Cultural Center of Novi Sad and studio
DOM, Serbia
5:18

Деца представљају културне институције
свог града.
Children presenting the cultural institutions of
their city.

Деца представљају културне институције
свог града.
Children presenting the cultural institutions of
their city.

ИЗА МАСКЕ

МАЛА РУЖИЧАСТА
КАПУЉАЧА

Behind the mask

Ema Puljić, Croatia / Хрватска
2:14

Saint-Exupery. A life of advanture in the air and in literature
General Piran School No 5, Argentina
6:37

РИБАР И ЗЛАТНА
РИБИЦА

The Fisherman and the Golden
Fish
Школа Анимираног Филма (ШАФ), Србија
ŠAF, Serbia

ВАНДА КОЈА НИЈЕ
ХТЕЛА НЕМЦА

Wanda, who didn’t want a
German
Jana Radojcic, Croatia / Хрватска
1:54

Ко жели више од оног што му је потребно у
животу може изгубити и оно мало што има,
наравоученије је ове бајке.
Whoever wants more than what he needs - can
lose even what he has.

Litle Pink Riding Hood

Alba Cuevas Radules, Milagros Servian Acosta,
Spain / Шпанија
2:24
Девојчица је намамљена да непознатом
дечаку да своје личчне податке, ни не
сумњајући да то може изазвати да се било
шта лоше деси њеној породици.
A girl is lured into giving her personal information to a boy she doesn’t know, never suspecting
that trusting him could cause anything bad to
happen to her family.

Почаст Антоану де Сент Егзиперију.
A tribute to Antoine de Saint-Exupéry.
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15

У КРАЉЕВСТВУ

In a Kingdom

Приватна школа Наранџа, Русија
Private school Orange, Russian Federation
7:11
Ово је прича о жељи родитеља да одреде
будућност свог детета по својим жељама.
Прича о зову који сви осете у срцу ако се не
плаше да се сукобе са својим страховима.
“In a Kingdom” is a story about the parents’
desire to determine the future of their child
according to their own wishes. It’s a story about
the calling that everyone can feel in his heart if
they are not afraid of facing their fear.

Стваралаштво младих / Creativity of young people

МОБИЛНА ПЛАНЕТА

Planet Mobile

Lim Hui Shan, Singapore / Сингапур
4:47
Псеудодокументарац који показује како су
мобилни телефони утицали на жаивотиње
на Земљи.
A mockumentary showing how mobile devices
have affected animals on Earth.

О ПРАЗНИНИ И
ДОБРОТИ

About emptiness and kindness

Maksim Pavlushkin, Russian Federation / Русија
1:32
Прича о једној необично чврстој девојци која
је изнутра празна, фигуративно и буквално, и
њеним шалама које нису смешне, и на крају о
њеном просветљењу и искупљењу.
A story about one unusual tough cookie girl who
was empty inside, both literally and figuratively,
with her unfunny pranks, and finally about her
epiphany and redemption.

Стваралаштво младих / Creativity of young people

КОСА

ЈА САМ КУТИЈА

Hair

Caroline Ching Xin Yin, Ng Zhi Xin, Singapor
2:53
Кадар-по-kadar анимација о девојчици која
упадне у свет анксиозности после што њен
отац напусти породицу и то томе како је њена
мајка спасава и помаже јој да превазиђе
проблеме својом љубављу.
A stop motion animation about a little girl who
falls into a world of anxiety after her father
leaves the family, and how her mother rescues
her and helps her overcome her problems with
her love.

ИСКРЕНА СРЦА

True Hearts

Tessie G, Mexico / Мексико
3:00
Што се више вежемо за нешто, теже нам је
да га пустимо. У свету пуном вештачких срца,
једно право злата вреди.
The hardest we get attached to something, the
hardest is to let go. In a world of fake hearts, a
true one is worth gold.
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I am a box

Hanns Winald P. Scheewe, Philippines /
Филипини
2:15
Кратки експериментални анимирани филм
о ауторовим размишљањима о његовом
идентитету.
A short, experimental, animated film created
about my reflections on my own identity.

СВЕ У РЕДУ?

Everything’s fine?

ЖУТИ ДАНИ

Yellow days

Ema Bilaver, Croatia / Хрватска
1:50
Кратки интроспективни анимирани филм о
чудном пријатељству.
A short intospective animation movie about a
strange friendship.

КРАЈ ЛУКОМОРЈА
ХРАСТ ЗЕЛЕН

Vinod Ravindranathan, India / Индија
4:11

У Лукоморя дуб зеленый

У скромном покушају мешања визуелне и
музичке магије, овај филм поставља питање
нама и свету: Да ли је све у реду?
In a humble attempt to create a blend of visual
and musical magic, this film poses a question to
ourselves, and the world. Is everything fine?

Филм снимљен према делу из поеме Русла и
Људмила А.С. Пушкина.
A film rendition of a part of the poem Ruslan and
Ludmila by Alexander Pushkin.

Ученици Карловачке гимназије, Србија
2:08

МРКЛИ МРАК

Pitch Black

Scottshak, India / Индија
3:11
Алегорија о односима.
An allegory on relationships.

ВАСКРШЊИ ПОКЛОН

Пасхальный подарок

Студио ЧАЈКА-СТАЈКА, Россия, / Eastern gift,
Studio CHAIKA-STAIKA, Russian Federation /
Русија
5:45
Филм о васкршњој изложби, прирпемљеној
у радионици за керамику дечијег центра у
Петрограду.
A film about an Easter exhibit, prepared in the
ceramics workshop of the Children’s Center in
Saint Petersburg.
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МАЈСТОР И
МАРГАРИТА

The Master and Margarita
Gabi Bania, Poland / Пољска
1:30

Сотона и његова демонска пратња долазе
у Москву у 30-им годинама прошлог века.
Његова посета има значајан утицај на
грађане.
Satan and his demonic retinue come to 1930s
Moscow. His visit makes a significant impact on
the citizens of the city,

ЛИСТАЊЕ СТАРИХ
КЊИГА

Leafing Through An Old Books
Wild Kids Animation Studio, Israel / Израел
3:00

Филм направљен на страницама старих
књига пронађених у близини за време
карантина.
The film made on the pages of old books, found
nearby during the quarantine period.

Стваралаштво младих / Creativity of young people

ЈА РАСТЕМ

Я расту
I’m growing

Културни центар Јагодина, Србија
3:09
Film grupe autora realizovan u okviru projekta
Mult Most - Rusija - Srbija 2018. godine.

Студентски филмови / Student films

ЖЕНО ЕВЕ МЕ ДОМА

Honey, I’am Home

КАРЛОВАЧКА
ЗАНИМАЦИЈА

РАВНОТЕЖА

ПУТ

Boxing Day

Voyage

Човек прича причу о свом одрастању у
руралној Јамајци у овом филму о традицији,
култури и породици.
A man tells the tale of his upbringing in rural
Jamaica in this film about tradition, culture and
family.

Дечак се спрема да напусти острво и духа
који се бринуо о њему. Мора да започне
пловидбу до великог месеца са друге стране
мора, али се плаши пута који му предстоји.
A little boy is about to leave his home island and
the spirit that has been taking care of him. He
needs to start a voyage to the big moon across
the sea, but feels a bit scared about the journey
ahead of him.

НЕПРИЈАТНО

СУОЧИ СЕ СА СВОЈИМ
ТРАГОМ

ШАФ, Србија
4:10

Едукативни клуб ОШ ”23. октобар”, Србија
2:09

Timothée Crabbé, Belgium / Белгија
7:02

Ко смо, где смо и куда идемо? Субјективни
осећај човека о томе шта му се дешава у
повратку с посла, свом дому, веома често се
разликује од перцепције других људи.
Who are we and where are we going? The subjective feeling of a person about what happens
to them once they come home from work is
often very different to what others perceive.

Истраживање могућности програма
ФлипаКлип.
Exploring the possibilities of the program
Flipaclip.

Партнери на бини и ван ње, акробате Алек и
Тео се налазе у савршеној равнотежи између
дизања и летења, вођења и праћења, све док
се ова крха равнотежа незгодом не разбије.
Partners on stage and in life, acrobats Alec
and Theo find each other in a perfect balance
between lifting and flying, between leading and
following, until this fragile balance is turned
upside down by an accident.

ПОД СЕНКОМ

Under the Shadow

Sumaya Barakat, Jordan / Јордан
3:42
Мала биљка живи под великом сенком која
је спречава да дође у додир са спољашњим
светом.
A little plant living under a big shadow that
keeps her away from being in touch with the
world.
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ДАН ПОКЛОНА

Balance

Gregory Edwards, Jamaica / Јамајка
3:00

Awkward

Nata Metlukh, United States / САД
3:45
Дан пун неугодних друштвених тренутака.
A day full of socially awkward moments.

19

Ting-Mei Shen, Chia-Rong Tsai, Taiwan / Тајван
4:30 /

Face Your Footprint

Chike Okeke, United Kingdom / Енглеска
4:15
Овај филм прати причу о томе колико
загађења једна особа изазове за 24 часа
бавећи се нормалним активностима док је у
карантину због пандемије коронавируса.
Face Your Footprint follows the story how much
pollution can be caused by one person during
a 24-hour period doing regular day activities,
whilst in lockdown due to the coronavirus
pandemic.

Студентски филмови / Student films

ВЕЧНОСТ

Eternity

Yeaeun Jang, Republic of Korea / Кореја
3:52
Прича прати сателит који помно посматра
вечност једног људског бића.
The story follows a point of view of satellite that
observes a human eternity closely.

ГРАВИТАЦИЈА

Gravedad

Matisse Gonzalez, Germany / Немачка
10:30
На свету где се гравитација стално мења,
морате пронаћи нешто да вас усидри.
In a world where gravity changes constantly, you
have to find something to keep you grounded.

Студентски филмови / Student films

ТАКСИСТА

КОРОНУС

Taximan

Novella Lian, Singapore / Сингапур
1:16
Дан у животу таксисте и путници са којима
се сусреће.
A day in the life of a taxi driver, and the passengers he encountered.

ЈУНАК

Coronus

Arvin Medghalchi, Turkey / Турска
5:30
За време експлозије вируса и карантина,
један човек се бори да преживи док га сам
вирус јури.
During a virus outbreak and lockdown, a man
is struggling to survive the situation while he is
being chased by the virus itself.

NIGDAR NI BILO

Hero

It will never be

Aoze Luo, China / Кина
6:12

Mateja Stefinscak, Croatia / Хрватска
6:35

У Кини, слика Краља Мајмуна је дубоко
усађена у срца људи, и скоро сва деца чезну
за тим.
In China, the image of Monkey King is deeply
rooted in the hearts of the people, and almost all
children yearn for.
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Живот старице која сама живи у напуштеном
селу где је свака кућа ‘на продају’’.
The life of a granny who lives all alone in an
abandoned village where every house is “for
sale”.

САМ

Sola
Alone

Franco Ariel Malizia, Argentina / Аргентина
1:00
Под звезданим небом, обучена је за галу.
Сузе прате саучесништво.
Under the starry night, she is dressed in gala.
The tears follow the complicity.

XВATAJТЕ СЕ РИБИЦЕ,
ВЕЛИКЕ И МАЛЕ

Ловись, рыбка, большая и
маленькая
Catch fish, big and small

Daria Bolotnikova, Russian Federation / Русија
3:06
Дедин дан на пецању није пошао по плану.
Гладна мачка се попела на чамац, а галеб му
је украо улов.
Grandfather’s fishing day did not go according
to plan: a hungry Cat climbed into the boat, the
Seagull steals the catch.

МАЈКА

БАКА

Mother

Mumy

На вече пред Дан независности самотни
Соломон стоји изгубљен у мислима на мосту
Хахагана поред главне железничке станице
у Тел Авиву.
On the evening of Independence Day lonely
Solomon stands, lost in thought, on Hahagana
Bridge next to the Tel Aviv central station.

Девојчица живи на улици, и једина ствар која
јој буди сећања на љубав је потрет њене баке.
Носталгија и усамљеност владају њиховим
свакодневницама.
A little girl lives on the streets and her only
object of affective memory is a portrait of her
grandmother. Homesickness and loneliness
prevail in their daily lives.

Gal Kinan, Israel / Израел
5,46

ОБЕЋАЊЕ

Victor Ishihara, Brazil / Бразил
4:30

EKLO

Promessa
Promise

Rebecca Maslowsky, Italy / Италија
2:22

Dollet François, Mullier Lucas, Bertin Titouan,
Dubois Lucas, Taillebuis Urvan, France /
Француска
5:40

Почео сам да развијам дубље разумевање са
њима: шта значи обећање? Деца су нацртала
своје мисли, и оне су оживеле у овом кратком
анимираном филму Обећање.
So, I started developing a deeper reasoning with
them: what does “promise” mean? The children
drew their own thoughts, which came to life in
this small animated short film “promise”.

Младић се усели у кућу и упозна чудно мало
створење. То створење се бори да очува
живот последњег живог бића у кући, крхке
биљке.
A young man moves in an abandoned house
and meets a strange little creature. The creature
strives to keep a frail plant alive, the last sign of
life in the house.
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Студентски филмови / Student films

ДОЛАЗИ У ТАЛАСИМА

It Comes in Waves

Celia Kaspar, Simon Heitmann, Germany /
Немачка
8:00
У малом селу крај мора дечак Хауард живи
страхујући од онога што га чека у таласима.
Усред олујне ноћи трка почиње и он је
приморан да се сукоби са својим страховима.
In a small village by the sea the boy Howard lives
in fear of what lies in wait for him in the waves.
In the middle of a stormy night a race begins and
he needs to face his worst fears.

HEDERA

Fêt-Nat Bailly, United Kingdom
3:47
Дубоко у шуми мало створење покушава да
засади свој жир али га његова досадна млађа
сестра прекида.
Deep in the woods a small creature tries to plant
his acorn but is interrupted by his nagging little
sister.

Студентски филмови / Student films

БАКИНА ПОСЕТА

Grandma’s Visit

Katie Tuckwell, United Kingdom / Енглеска
3:19
Старица иде у тајну мисију да спасе мужа из
старачког дома. Задатак није онолико лак
колико је мислила да ће бити.
A grandma goes undercover to rescue her husband from a care home. The task is not as easy as
she had planned it.

ВАТРЕНА ПТИЦА

Firebird

Dasha Prosyannikova, United States / САД
2:19
Ватрена Птица се спрема за овај наступ
уметничког клизања цео живот. Али како
би победила, прво мора да победи свог
последњег непријатеља: одвезане пертле.
Firebird has been training for this figure skating
performance all her life. But in order to win,
she has to conquer her final enemy: untied
shoelaces.
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НОСОРОГ

Rhino

Bethany Powell
United Kingdom / Енглеска
3:19
Животиње се плаше великог и усамљеног
носорога, али низом добрих дела стиче
њихово поверење.
The animals are afraid of the large and lonely
Rhino, but through a series of good deeds he
gains their trust.

HAMSA

ОСЛОБОЂЕЊЕ

УСАМЉЕНИ БЛИЗАНАЦ

ЏИХАД

Break free

Twinless

Jihad

У затвореној држави, влада тврди да је
једина цивилизована ствар на свету. Али,
после дугог истраживања, један научник
се не слаже са теоријом и нада се да ће да
истражи незнани свет.
In a closed country, the government claims to be
the only civilized entity in the world. However,
after a long period of research, a scientist does
not agree with the government’s theory and
hopes to explore the unknown world.

Ово је прича о Мили, младој жени која се
бори са болом и губитком који је муче откако
је изгубила своју близнакињу пре рођења.
This is Millie’s story, the story of a young
woman dealing with the pain and loss that have
tormented her since the prenatal death of her
twin sister.

Џихад је арапска реч која потиче од корена
Џи Ха Да. Буквално значи мука или труд који
чини било какву позитивну промену. Нема
никакве везе са изразом Свети Рат.
Jihad is an Arabic word from the root Jee Ha
Da. It literally means to struggle or effort which
makes any positive transformation. Though, it
has nothing whatsoever to do with the term
Holy War.

БРБЉАЊЕ

ИЗМЕЂУ ДВА,
ДНЕВНИК

ОВДЕ СЕ ДЕШАВАЈУ
ЧУДА

Dayang Chen, China / Кина
7:22

Daniela Dwek, Maya Mendonca, Chrissy Baek,
United States / САД
4:27

Chatter

Девојчица из Израела је несвесна сукоба у
ком живи. На путу до тржнице, њена мајка јој
појачава страх од ‘‘туђина’’. Али једном када
хаос започне, она схвати да људи којих се
некада плашила нису толико страшни.
A young Israeli girl is oblivious to the historical
conflict she lives in. On a trip to the market, her
mother reinforces her fear of “the other”. However, when chaos strikes she finds that the people
she was once afraid of are not so bad.

Самосвесни дечак покушава да се избори са
собом.
Self conscious boy tries to get over it.

Max Kozik, United States / САД
10:16

Sapir Danan, Ronalee Israel, Israel / Израел
6:20

Between Two, a Diary

Daniella Schnitzer, France / Франсцуска
4:00
Дневник жене која живи између Израела и
Француске.
A diary of a woman who lives in between Israel
and France.
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Irshad Ahmad Ansari, India / Индија
4:41

Здесь творятся чудеса
Мiracles happen here

Студио ЧАЈКА-СТАЈКА, Русија
Studio CHAIKA-STAIKA, Russian Federation
2:45
Филм говори о раду керамичке радионице
деце штићеника дечијег дома Снимљено по
дечијим радовима.
The film is about the work of a ceramic workshop
for children from orphanage.

Студентски филмови / Student films

ОСТАНИ

Оставайся
Stay

Elizaveta Elkina, SPF VGIK, Russian Federation,
Русија
3:38
Ово је прича о човеку који се сусреће са
новим филозофским концептом и прелази
од порицања до разумевања и доношења
светлости на свет.
This is a story about a man who met with a new
philosophical concept and went from denial to
understanding and bringing light into this world.

Филмови за децу и младе / Films for children and youth

OF

КЛИКЕРИ

Sigh

Vlad Bolgarin, Moldava / Молдавија
15:00
У сивом граду, покривеном маглом и смогом,
живи један обичан човек. Има све што му је
потребно за једноставан и обичан живот, али
се чини као да нема ни жеља ни радости.
In a grey town, covered with fog and smog, an
ordinary man lives. He has everything necessary
for a simple and ordinary life, but he does not
seem to have any desire or joy.

Marbles

Natalia Spychala, Poland / Пољска
5:31
Хипнотишуће клатно покреће механизам.
Фигура која се појављује у фрагментима,
простор и разни предмети формирају
ритмични систем међузависности.
Hypnotizing pendulum sets a particular mechanism in motion. A figure appearing fragmentarily, space and a variety of objects form a rhythmic
system of mutual dependence.

ОРГАНИЗОВАН ЖИВОТ

The Organized Life

Patrick Yu Wang, Nguyet Nghi Duong, United
States / САД
2:29

РАВНОТЕЖА

Balance

Raymond Limantara Sutisna,Singapore /
Сингапур
3:38

Let’s Play a Story: The Miser

Кратки 3Д анимирани филм који представља
везу између мајке и сина кроз синово
решавање проблема са тим да не може да не
организује цео живот.
”The Organized Life” is a 3D animated short film
that presents the relationship between mother
and son through the son solving the issue of not
being able to control himself from organizing
everything in life.

Нема довољно места за обоје. Два сликара се
боред за простор за сликање.
There isn’t enough room for the both of us.” Two
painters battle out what space they have to
paint in their own style.

На пикнику за оцем девојчица се игра с
омиљеном играчком - Девојком Једнорогом.
While having a picnic with her dad, the girl plays
with her favorite toy – Miss Unicorn Girl.

СТВАРАЊЕ ПРЕМА
МАЈЦИ ЗЕМЉИ

СНЕГОСАУРУС

La creación según la Madre
Tierra
The Creation according to
Mother Earth
Aldana Loiseau, Argentina / Аргентина,
4:42

Marina Andree Skop, Croatia / Хрватска
7:42

ЧЕКАЈ САМО

Snowsaurus

Just Wait

Мали диносаурус се први пут сусреће са
снегом. На први поглед му се свиђа.
Small dino sees the snow for the first time. And
seems that he loves it.

Срна и лане избегавају нежељену везу с
људском цивилизацијом само да би видели
њене последице на извору.
A deer and her fawn evade an unwanted connection from human civilization to see its results
at the source.

Anna Kuzina, Russian Federation / Русија
1:39

Мајка Земља вежба “Стварање” првих људи.
Mother Earth practices on “The Creation” of the
first human beings.
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ИГРАМО СЕ ПРИЧЕ:
ШКРТИЦА
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EvE Walding, United States / САД
3:38

Филмови за децу и младе / Films for children and youth

ЈАН, ПРИЧА О ПОКРЕТУ

Ian, una historia que nos moviliazará
Ian, a moving story
Abel Goldfarb, Argentina / Аргентина
9:00

Филмови за децу и младе / Films for children and youth

LANDKAUFPROJEKT
AMAZONAS
Marcus Grysczok, Germany / Немачка
0:59

УПОМОЋ

Behzad Hatef, Islamic Republic of Iran / Иран
0:50
Смешна прича о Бетмену и ковиду_19.
A comedy story of Batman and covid_19.

Mahdi Barqzadegan, Iran, Islamic Republic of
Iran / Иран
1:24
Друштвени живот није увек добра ствар!
Овај филм показује грозоморне резултате
онога кад друштво утиче на нас.
Social life is not always good!
This film shows the terrible result of being
influenced by society.

Јан је рође са церебралном парализом. Као
и сва деца, он жели да има пријатеље али
га малтретирање и дискриминација држе
подаље од вољеног му игралишта.
Ian was born with cerebral palsy. Like all kids,
he wants to have friends, but discrimination and
bullying keep him from his beloved playground.

Help

ПРАВИТИ СЕ ВАЖАН

Show off

ОВА СТРАНА, ОНА
СТРАНА

This side, other side

ТОБИ И ТУРБОБУС

Tobi und the Turbobus
Tobi and der Turbobus

Lida Fazli, Islamic Republic of Iran / Иран
8:51

Verena Fels, Germany / Немачка
7:30

Ниједна граница не може да спречи стварање
пријатељства и блискости између деце.
No boundary can prevent the formation of
friends and affection between children

Летиш без седишта! То је правило Турбобуса.
А доћи до једног је тежак посао младог
вука на свом турбо путовању ка правом
пријатељству.
You fly with no seat! That’s the rule in the Turbobus. To get one is a hard day job for a young wolf
on his turbo-journey to find real friendship.
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ЗНАКОВИ У ПЕСКУ

Sand Signs

Hermes Mangialardo, Italy / Италија
2:00
Дете у песку црта све што је изгубило у
равнодушности људи.
A child draws on the sand all that he has lost
among the indifference of the people.

ЧУДОВИШТЕ ИЗ ЛОХ
ПОНД ЈЕЗЕРА

Lake Loch Pond Monster

Carolina Diz, Brittany Zeinstra, United States /
САД
2:25
Девојчица је решена да по сваку меру
ухвати чудовиште из језера Понд, само да би
сазнала да и оно има осећања.
A girl is determined to go to any extreme in
order to catch the legendary Lake Loch Pond
Monster, only to realize he may have feelings
too.

СТАРАЦ И КУТИЈА

The old man and the box
Miroslav LJ. Jelić, Serbia / Србија
12:25

Када случајно налети на кутију у којој му
се налазе многа сећања, старац почиње да
размишља о свом животу.
Accidentally bumping into a box in which many
of his memories are stored, the old man recalls
his life.

ЗЕМЉА БЕЗ ЗЛА

Tierra sin mal
Land without evil

Katalin Egely, Argentina / Аргентина
4:00
Овај кратки филм, заснован на гуаранској
митологији, нуди дугу перспективу на идеју
раја: Шта ако је прави рај унутар нас и лежи у
хармонији и јединству између свог живота?
This shortfilm, based on Guaraní mythology
(Tierra sin mal), offers another point of view on
paradise: what if the real paradise is inside us
and lies in the harmony and unity of everything
alive?
27

ПОСЛЕ РОЂЕЊА

Más allá de nacer
The afterbirth

Ignacio Rodó, Blanca Bonet, Spain / Шпанија
4:00
Два близанца у мајчином стомаку причају о
томе шта их може снаћи кад се роде.
Two twins discuss, while still inside their
mother’s belly, what they might find once they
are born.

EL MAGO GEORGES

Katalin Egely, Hungary / Мађарска
4:17

Нисмо створени само са слободном
вољом, већ и са одговорношћу.
Одговорност да слушамо своја цревна
осећања, следимо своју интуицију,
мудри део нас.

We aren’t only created with free will, but also
with responsibility. The responsibility to listen to
our gut feelings, follow our intuition, the wise
part of us.

Филмови за децу и младе / Films for children and youth

Филмови за децу и младе / Films for children and youth

БЛУ И МАЛОН:
НЕМОГУЋ СЛУЧАЈ

Blue & Malone: Casos Imposibles Blue & Malone: Impossible Cases
Abraham López, Spain / Шпанија
20:00

На дан његовог рушења, Берта посећује старо
позориште где је њена баба некад радила.
On the eve of its demolition, Berta visits the old
theater where her grandmother used to work.

ДЕЧАК И ПЛАНИНА

El niño y la montaña
The Boy and The Mountain

Santiago Aguilera, Gabriel Monreal, Chile / Чиле
11:23
Хернан је дечак који воли да сањари, али има
проблема са учењем за школу.
Hernán is a child who likes to daydreaming, but
in his studies he is not doing well at all.

ЛЕТЕТИ

ПРЕОБРАЖАЈ
ПРИЈАТЕЉА

Vuela
Fly

Carlos Gómez – Mira Sagrado, Spain / Шпанија
15:00

Metamorphosis Of Friends
Joseph Moya, United States / САД
3:45

Прича о птици селици чије деформисано
крило је спречава да мигрира.
Fly is the story of a bird that has a deformed
wing that prevents it from migrating.

ЧУДОВИШТА НИСУ
ДОЗВОЉЕНА

ЗИМСКА СЕЋАЊА

Winter memories

Zahra Kababian, Amir Mahdi Safdari, Islamic
Republic of Iran / Иран
6:51

Девојчица се толико преплаши хорор
филмом који њен старији брат гледа да не
може да спава.
A young girl gets so scared by the horror movie
her older brother watches that she can’t sleep
at night.

Старица која има проблеме с памћењен се
повремено присећа периода када је пробала
да направи шал своме оцу који је отишао у
рат и није се вратио.
An old lady who has a memory problem cyclically remember memories of a time when she tried
to make a shawl for her father who went to war
and never returned.
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Nestling

Marat Narimanov, Russian Federation / Русија
6:35
Прича о пријатељству између усамљеног
човека и птице премладе да напусти гнезо,
којима се супротставила група дечака из
истог комшилука. Стилизована попут филма
из шездесетих.
The story of a friendship between a lonely old
man and an helpless nestling, confronted by a
group of ignorant boys from the same neighborhood, stylized as a film of the 60-th.

No Monsters Allowed

David Burgis, United States / САД
3:17

ПТИЋ
GALCHENOK

БЕЛОЗУБКА

ВРЕМЕ ЈЕ ДИВНО

The Weather Is Lovely
Chun-Chien Lien, China
14:29

Клод, творац облака и припадник
мистериозне небеске цивилизације случајно
испушта своју машину за прављење облака
коју проналази Јин.
Claude, the cloud maker from mysterious sky
civilization, accidentally drops his cloud-making
gadget and it’s picked up by Yin.

ЗУБ

ТРКИЈА

Trkija, Marija Vulić, Serbia
7:14
Заснован на српској народној причи “Девојка
бржа од коња”, анимирани филм Тркија је
прича о девојци необичног порекла и још
необичније лепоте.
Made after a Serbian folk tale The Girl faster
than a Horse, this animated film is the story of
a girl with an odd origin and an even more odd
beauty.

КОЗА И ВИНОГРАД

Belozubka

The Tooth

The Goat and vineyard

Дирљива прича о ненаданом сусрету
уметника путника и шармантне кртице
назване Белозубка у далекој руској Тајги.
A touching story of an unexpected meeting of
an artist traveler and a charming shrew named
Belozubka in a faraway Russian Taiga.

Прича о гусарима који су украли благо и на
свом путу упознали малу ајкулу Љубу.
The story about pirates who stolen the treasure
and met on their way a little shark named Luba.

Лепа народна прича заснована на грузијској
бајци о младој кози која је појела цео
виноград, а затим платила за то несрећама.
A beautiful folklore story based on a Georgian
fairy tale about a young goat who ate the whole
vineyard, and then paid for it with misadventures.

Pavel Nosyrev, Russian Federation / Русија
14:00

Sofya Badalova
Russian Federation / Русија
2:45
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Sofiko Badalova, Russian Federation / Русија
4:57

Филмови за децу и младе / Films for children and youth

О АСТРОНАУТИМА

PETER-BAAS

БЕЛА ЗЕМЉА

About our astronauts

Anastasiya Zhakulina, Russian Federation /
Русија
7:07

Whiteland

Три космонаута иду у свемир и чекају нова
открића и путовања. Прича је заснована
на народној песми о космонаутима коју је
изводила Марија Јаковенко (1982.-1986.)
Three cosmonauts go into space.They wait for
new discoveries and jornies. The story based on
folk song about cosmonauts performed by Maria
Yakovenko (1982-1986).

Млади руски цар Петар Велики са својом
необузданом енергијом и жељом да научи
све иде у Европу. Храбар, одлучан, он
покушава да преузме изградњу флоте.
Young Russian tsar Peter the great with his
unbridled energy, his burning desire to learn
everything himself goes to Europe. Daring,
brave, decisive, he takes up the construction of
the fleet.

Сиви човек од пластелина се буди у светлећој
белој соби. Иако оставља трагове, он се
труди да остави собу што ближу почетном
изгледу. Једног дана, границе овог простора
се мењају.
A gray plasticine man discovers himself in a
glowing white room. He leaves traces, but tries
to keep the room in its original form, until one
day the boundaries of its space change.

RESONANCE INK

ПУТ; ВЕШТАЧКА
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЈЕ
МОЈ СТАЛКЕР

Galina Golubeva, Russian Federation / Русија
7:20

Hui-ching Tseng, Taiwan / Тајван
3:05

Анимација је инспирисана музичким
делом Mollis које је написао Ислаи Јожеф.
Експериментална анимација која покушава
да користи мање традиционалне материјале
с којима се сусрећемо у свакодневници.
This animation was inspired by a piece of music
titled “ Mollis” which was written by József Iszlai.
It is experimental animation which trying to use
the non-traditional animation material found
in daily life.

Ira Elshansky, Russian Federation / Русија
6:42

The Road; Artificial Intelligence
is my Stalker
Valerie Wolf Gang, Slovenia
5:00

Падом комунизма отворене су земље
дуж Балканске руте, што су искористиле
избеглице разних националности.
Since the fall of communism that opened up the
countries along the Balkan Route, refugees of
many nationalities have used it.
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Изложба илустрација Марице Кицушић

Изложба илустрација Марице Кицушић

Зоран Стефановић

СВАКА ШУМА ЈЕ ЗАЧАРАНА, ПУТ СВЕТЛУЦАВ А МИСАО У БОЈИ
Поводом изложба Марице Кицушић „Путовање по Србији“
Фестивал Мултимост, Сремски Карловци, 2020.

У будућности ће о Њој писати да је кћер тајанствене Источне Србије, вила са Средњег Дунава. Унука ковачева,
несуђени биолог или ветеринар. Планинарка, светоходка и морепловка. Да су код ње су бројеви живи, да њени
аутомобили имају карактер а да њени анђели гледају девојачким очима и да су састављени од облака.
Али ми данашњи знамо да је то тек део истине о једној посебној ликовној уметници.

Ако се задубите у сећања, призваћете осећај кад сте први пут у животу ступили у чаробну шуму. Тамо сте пратили
светлост у бојама која силазе с висина и научили сте да чаролију препознајете чак и кад сте одрасли и били у
другачијим окружењима (јер понекад од градских шума нема чаробнијих).
Иста моћ препознавања — разумевања правог тона тајних речи — дешава се кад вам се посрећи да се одједном
духовно прикључите на опус неког уметника, творца других стварности. Живећете и у њиховом свету од тада, не
само у свом.
Још у потписнику ових редова одзвања шок будућности који смо сви осетили када смо пре десетлеће, па и више,
обнављали Удружење стрипских уметника Србије. Најјачи утисак је било изобиље светова, али многи су имали
статистичку аномалију какве није било у претходном, 20. веку.
Наиме, много дамских имена је било испод чудесних цртежа.
Тад још нисмо знали да је Србија по учешћу ауторки у најмлађој генерацији стрипара земља–шампионка Европе.
Трик је у био томе да у Србији није гледано шта је посебан мушки а шта женски сензибилитет, већ смо гајили Личности
да слободно себе изразе. За тај приступ
требало би захвалити нашим уметничким
очевима и мајкама, а у државном
школству то је без премца Растко
Ћирић, који је душа једног
од два најутицајнија
уметничка одсека у
Србији — графике
на Факултету
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примењених уметности (други је, наравно, драматургија и сценарио на Факултету
драмских уметности). Расткови студенти су улепшали текућу стварност више но
били чији други, мним ја.
У том првом сусрету са најновијим цртачким нараштајем, стасалим у двадесет
првом столећу, свако од нас се везао за понеки свет. А испод неких цртежа је било
име какво би пристајало некој малој јунакињи у бајци.
Марица. Кицушић.
Све сам слике први пут видео, али сам све препознавао, као да сам одрастао са
њима, као да су рађене пре 50 година, а не јуче или данас... Тек много после сам
схватио да је и млађа генерација уметника расла на истим вредностима као и ми
седамдесетих и осамдесетих. Омиљене Маричине књиге су у детињству биле Још
нам само але фале са илустрацијама Душана Петричића, Баш је буквар књига фина,
од давнина, од давнина са илустрацијама Николе Масниковића, Мишеви и мачке
са илустрацијама Иде Ћирић, Аждаја и царев син са илустрацијама Босиљке Босе
Кићевац, као и мноштво књига за децу из Библиотеке „Ластавица“, издавачке куће
„Веселин Маслеша“ у Сарајеву...
Укус се, дакле, развија док сте мајушни, патуљак или патуљица. А помаже и ако
имате срећу да вам старији дају драгуље од књига.

У Србији десетине изванредних илустратора ствара по светским стандардима, али
Маричину палету боја и деликатне племените фигуре одмах ћете препознати у
књижари — ове књиге зраче. Уз сву буку и бес савремене цивилизације, лако је
ступити на Маричине стазе, ходати уз ауторку кроз просторе које она четкицом
слика као да их рефлектором осветљава.
Кључна реч код ове уметнице је путовање и ту се она прикључила већ богатој
сцени путника из Србије, читавом једном стрипском жанру, који стрипопишу
своја путешествија, животе и прикљученија. Слика јесте хиљаду речи, али је и сто
хиљада корака.
Марица је урбаниста измаштаних градова; картограф планинских врхова чија је
оронимија измишљена; графичар најјапанскијег Јапана ког можете замислити;
цртачка дневничарка са путовања широм стварног света...
Документарни стрипописи не морају чак бити
ликовно елаборирани, јер и као скичице имају
невероватно снажну улогу „полароида
наших мисли и емоција“ у задатом
време–простору, каже уметница.
Али кад су стрипописи до краја
ликовно развијени онда су прави
емотивни бедекери, што је прави
повод овог осврта. Једна од
најдражих књига овог
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О уметници

Посебан пратећи програм Фестивала
„Мултимост“ је изложба једне од
најомиљенијих и најцењенијих
савремених српских илустраторки за
децу — Марице Кицушић.
Марица Кицушић је рођена у 1988. у
Неготину. Дипломирала је на Факултету
примењених уметности у Београду,
на одсеку за примењену графику.
Самостални је уметник и члан у
УЛУПУДС–а од 2011. Неке од њених
области су комбинација примењене
и ликовне уметности — анимација,
илустрација дечијих књига, стрип,
дигитална и традиционална графика,
дигитални колаж, дизајн плаката,
мурал, цртеж. Учествовала је на преко
60 домаћих и иностраних изложби.
Добила је значајне награде.
На изложби су представљене слике
за хит књигу Симеона Маринковића
Путовање по Србији која је на
Међународном сајму књига у Београду
2017. добила Награду сајму за
најлепшу дечју књигу, када је уметница
добила и Награду УЛУПУДС–а за дечју
илустрацију за књигу Мале љубавне
песме Зорице Бајин Ђукановић. Обе
књиге је објавио Креативни центар из
Београда.

Изложба илустрација Марице Кицушић

The exhibition of illustrations by Marica Kicušić

доба, која нас поново упознаје са нашом земљом — Snippets of Serbia Американке Еме Фик из 2015, после које су
многи (бео)градски миши постали занесени ходочасници по галаксији Србији и васељени Балкану — добила је 2017.
достојну дружбеницу у књизи Симеона Маринковића Путовање по Србији.
Њу је Марица–путница руком својом лично исцртала да нам буде осећајни водич, бедекер над свим другим
бедекерима. У овој књизи све ликовно пршти, потпуно документарно, од љупкости наше земље, њене скривене
уређености и уљуђености, доброте и с(а)мерности, мудрости и луцкастости, чаролије сваковрсне. Са разлогом су овој
уметници утрапили не једну него две главне награде те године (друга је била за књигу Мале љубавне песме Зорице
Бајин Ђукановић).
Права Србија ће вас лако опчинити и без цртежа, али кад је нешто растумачено и приказано кроз осећајност Марице
Кицушић онда постаје свет који је за децу благослов и сигурно ментално уточиште у брзим временима. А за одрасле
је то неочекивани повратак у најлепше вртове детињства, у дане када је живот био у најмању руку чудесан.

Једном ће је будућности описивати да је Камелеонка Стилова.
Борац против Маниризма. Јунакиња Неочекиваног.
Али ми данашњи знамо да је то тек мањи део истине о Марици Кицушић.
Да се уверите, допустите себи да се изгубите у кутковима светова на адреси
www.behance.net/gorgonzola.
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Zoran Stefanović

About the artist

EVERY FOREST IS ENCHANTED, THE ROAD
IS GLISTENING AND THE THOUGHT IS IN COLOR
About Marica Kicušić’s exhibition “A journey through Serbia”
Multimost Festival, Sremski Karlovci, 2020

In the future, She will be described as the mysterious daughter of East Serbia, a fairy of
Central Danube. A blacksmith’s granddaughter, an undestined biologist or a veterinarian.
A mountaineer, a globetrotter and a sailor. In her drawings, numbers come alive, cars
have personality, and her angels, as if made of clouds, watch with maiden–like eyes.
But we today know that this is only a fragment of this especial artist’s story.

If you look deep within your memories, you’ll awaken that sensation of first time
stepping into the enchanted forest. There, you followed the colorful beams of light
coming from above, and you learned how to recognize magic even when you grow up
and find yourself in a different setting (sometimes there’s nothing more magical than a
city forests).
That very same power of recognition — understanding the true tone of hidden words
— comes to power when you’re lucky enough to find yourself spiritually attached to
the works of some artist, the architect of alternate
realities. From then on, not only do you live in your
own world, but in theirs too.
Ten years ago, if not more,
when we were restoring
Association of comics
creators of Serbia, we
could all feel the
future shock,
still
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A special additional program of the
“Multimost” Festival is the exhibition of
one of the most beloved and esteemed
contemporary Serbian illustrators for
children — Marica Kicušić.
Marica Kicušić was born in 1988 in
Negotin, Eastern Serbia. She graduated
from the Faculty of Applied Arts in Belgrade, Department of Applied Graphics.
She is a freelance artist and a member
of national applied artists association,
ULUPUDS, since 2011. Some of her
areas are a combination of applied and
fine arts — animation, illustration of
children’s books, comics, digital and
traditional graphics, digital collage,
poster design, mural, drawing. She has
participated in over 60 domestic and
foreign exhibitions. She has received
notable awards.
The exhibition presents illustrations for
Simeon Marinković’s best–selling book
A journey through Serbia (Putovanje
kroz Srbiju), which won the Award for
the most beautiful children’s book at
the International Book Fair in Belgrade
in 2017, when the artist also received
the ULUPUDS Award for children’s illustration for the book Small Love Songs
(Male ljubavne pesme) by Zorica Bajin
Đukanović. Both books were published
by the Kreativni centar publishing
house from Belgrade.

The exhibition of illustrations by Marica Kicušić

The exhibition of illustrations by Marica Kicušić

chiming through yours truly. The strongest impression was left by the plethora of worlds, but many had a statistical anomaly
that had not been present in the previous, 20th century.
Apparently, quite many ladies’ names had appeared under the wondrous artworks.
Back then, we were not aware of the fact that Serbia was becoming a European champion by the number of female comics
authors in the youngest generation. And the secret lays in the fact that Serbia did not differentiate between male and female
sensibility. Instead, we simply nourished Personalities to be free to express themselves. For that approach we have our artistic
mothers and fathers to thank. And when it comes to public education, unrivaled is Rastko Ćirić — the heart and soul of one of
the two most influential artistic departments in Serbia: of graphics at the Faculty of Applied Arts (the other, naturally, being
dramaturgy and scriptwriting at the Faculty of Dramatic Arts). And Rastko’s students embellished the current reality more
than any other’s students, in my humble opinion.
In that first encounter with this new artistic generation matured in the 21st century, all of us got attached to some world or
another. And some drawings were signed with a name that may as well be a heroine’s name in some fairytale.
Marica. Kicušić.
I was seeing these artworks for the first time in my life, yet I recognized them. It was as if grew up with them, as if they were
created half a century ago, and not merely a day or two before… Only later did I realize that the younger generation of artist
grew up with the same values as mine during the 1970’s and 1980’s. Marica’s favorite childhood books were We only miss dragons so far (Još nam samo ale fale) illustrated by Dušan Petričić, The primer is a fine book, from oh so
ancient times (Baš je bukvar knjiga fina, od davnina od davnina) illustrated
by Nikola Masniković, Mice and cats (Miševi i mačke) illustrated
by Ida Ćirić, Dragon and the emperor’s son (Aždaja i carev
sin) illustrated by Bosiljka Bosa Kićevac, as well as many
books from the “Swallow” series (Lastavica), by the
publisher “Veselin Masleša” in Sarajevo.
And we can say that a taste develops while you’re still a
tiny being — a dwarf or a dwarfette. It does also help
if you are lucky enough to have adults that will hand
you absolute gems of books.

The artist’s key word is travel, and she’s hardly alone in that. She’s one of the many travelers from Serbia who have created a
whole new genre of comics, documenting and making comics travelogues out of their journeys, lives and adventures.
Marica is an urbanist of imaginary cities; a cartographer of mountain peaks whose oronymy was purely invented; a graphic
artist of the most Japanese Japan you can imagine; a graphic diary writer from travels around the real world... Her documentary comics travelogues do not even have to be artistically elaborated, because even as sketch drawings they have an incredibly
strong role of “polaroids of our thoughts and emotions” in a given time–space, says the artist.
But when the comics are artistically developed to the end, then they become real emotional travel guides, which is the real
reason for this review. One of the most beloved books of this time, which introduces us to our country again — Snippets of
Serbia by American Emma Fick from 2015, after which many (Belgrade) city mice became enthusiastic pilgrims in the galaxy
of Serbia and the universe in the Balkans — got a worthy companion in 2017 in Simeon Marinković’s book A journey through
Serbia. The book was personally and manually drawn by Marica–Passenger to be our emotional guide, a travel guide over all
other guides. In this book, everything is full of art, completely documentary, from the charm of our country, its hidden order
and civility, kindness and moderation, wisdom and silliness, to magic of all kinds. With good reason, this artist won not one but
two main awards that very year (the other was for the book Little Love Songs by Zorica Bajin Đukanović).
Real Serbia will easily enchant you, even without drawings, but when something is interpreted and shown through the
sensibility of Marica Kicušić, then it becomes a world that is a blessing for children and a safe mental refuge in this too fast
times. And for adults, it is an unexpected return to the most beautiful gardens of childhood, to the days when life was at least
miraculous.

One day in the future, she will be described as the Chameleon of Styles.
Fighter against Mannerism.
The Heroine of the Unexpected.
But today we know that this is only a small part of the truth about Marica Kicušić.
To assure yourself, just allow yourself to get lost in the corners of the her worlds at
www.behance.net/gorgonzola.



Translated from Serbian by Angelina Stefanović

Many outstanding Serbian illustrators create
at a world class level, but Marica’s color palette and delicate figures will instantly catch
your eye in a bookstore — these books
glow. In spite of all the sound and
fury of the modern civilization, it’s
easy to step onto one of Marica’s
trails, to walk with her through
picturesque sceneries that she
has created with her brush as
if she is directing a reflector
on them.
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Организатор фестивала
Festival Organizer

Покровитељи фестивала
Festival sponsors

Програмскa подршка
Program support

Пријатељи фестивала
Friends of the festival

Студио ДОМ анимације / Studio DOM
Виноградарска 14, Сремски Карловци, Србија / Vinogradarska 14, Sremski Karlovci, Serbia
Телефон / Phone: +381 21 2983 294
Мобилни телефон и Вибер / Mobile and Viber: +381 63 71 68 609
E-mail: mmfest@mmfest.rs, animacija@studiodom.org.rs
Web: http://mmfest.rs
Захваљујемо Селектору филмског програма КЦНС Ђорђу Каћанском и директору Бојану Панаотовићу на
уступљеним капацитетима, чиме је омогућен висок ниво и квалитет пројекција филмова на ММ фесту, као и
указаној изузетној подршци и сарадњи.
We would like to thank the film selector of the Cultural Centre of Novi Sad, Đorđe Kaćanski and the director Bojan
Panaotović for providing us with facilities, which allowed for the high level and quality of film projections during
the MM Fest, as well as the outstanding support and cooperation given.

