
КАКО НЕДЕЉОМ (6` 56``) 

сценарио и режија: Ана Бутиган 
 

Рођена у Ријеци 1999. Завршила школу глуме 

Ри Театра 2016. и исте године режирала свој 

први филм "Изблиза нитко није нормалан" 

који је освојио почасну награду на фестивалу 

Easy towns. 

 
 

Девојчица са хемопарезом жуди за 

друштвом и социјализацијом упркос њене 

мајке која је у тој жељи спречава због 

претеране бриге. Девојчица својом 

упорношћу покушава допрети до својих 

вршњака док се мама бори са 

ситуацијама које настају због упорности 

девојчице. 

 

 

 

                                                                      * * * 

 

 МИ, ЖИВИ (11`) 

сценарио и режија: Ненад 

Врховац 
 

Школовао се у Новом Саду, Италији и 

Београду. Страствени обожавалац експери-

менталног филма и хибридних форми. 

Неограничених интересовања у подручју 

аудиовизуелног израза и естетике.  

 

 

 

Узнемирени човек, 

тумарајући дезори-

јентисано по мрачним 

просторима своје психе и 

постојања, суочен са 

стваралачком празнином, 

на сцени покушава да уз 

муку превлада своје 

нестабилно емотивно стање и ослобо-ди креативни 

нагон издржавајући кроз перформанс налажења себе 

зарад финалног обећаног аплауза. 

 

УСПОН (7` 15``) 

сценарио и режија: Марко Ђурић 

 
Рођен 1997. године у Београду. После две године 

студија права посвећује се својој давнашњој 

жељи - да режира филмове. Академију 

уметности у Београду уписао 2018.године.  

 

 

 

 

Млади планинар покушава да 

освоји  врх упркос осећају кривице 

и сећањима који га у виду ноћних 

мора на јави прогањају. 

 

 

 

 

 

   

       * * * 

 

СЕНКЕ (7` 24``) 
сценарио и режија:  

Кристина Савић 

 
Кристина је завршила Средњу музичку 

школу у Нишу 2018. године. Студира режију 

на Академији уметности у Београду. 

 

 

 

 

Виктор, вампир, покушава да освети смрт своје жене упркос, 

Еми, ловкињи на вампире која 

покушава да убије и њега. 

 

 

 

  

ДА САМ ЈА НЕТКО (11`) 
сценарио и режија:  

LEON VATTA 

 

Рођен 1999. у Ријеци. Учествовао у 

филмској секцији Дома младих Ријека 

на продукцији преко 15 кратких 

филмова. Од 2010. активан у раду 

радионице "Стрипаонице", Ријека. 

 

 

Слободан, млади и изгубљени 

фотограф, по први пут ступа у 

контакт са друштвеним мрежама, 

улазећи у сукоб са самим собом и 

долази до дилеме колико себе и своју 

креативност  жртвовати ради 

популарности. 

 

 

             * * * 

 

О ДАНГУБАМА И ЈАБУКАМА (12`) 
сценарио и режија: Анђела Тончев 

 

Редитељ неколико кратких филмова. За 

кратки играни филм „1356“ добила 

похвалу стручног жирија на фестивалу 

Холокауст сећања. Кратки 

експериментални филм „Hertz“ приказан 

на фестивалу Book N Roll; кратки играни 

филм „Чекање“ приказан на фестивалској манифестацији 

Човек и простор. 

 

 

Лењи али сналажљиви момак Богдан 

ће покушати да дође до хране 

упркос својој вредној али поносној 

жени Цвете која му не дозвољава да 

једе док своју храну не заслужи. 

Захваљујемо се на колегијалној сарадњи 

Пословном систему Ђуро Салај АД 


