
Старац је пронашао ласту испалу из гнезда и 
одлучио да је спаси. Три пута дневно хранио је 
црвима из презрелих вишања. Након неколико 
месеци, ласта се везала за старца толико да му 
је стајала на рамену док је ходао селом, или би 
му слетела на шубару док окопава кукуруз. 
Стигла је јесен и старац се уплашио да ласта, из 
љубави према њему, неће хтети да одлети на 
југ. Одлучио је да скупи паре и води је на море.

ЛАСТА
Србија, 2007.
17 минута
режија: Милан Белегишанин

Дирљива прича о пријатељству 
једног старца и једне птице.

16. 12. у 16:10ч

МЕДИЈИ О ФИЛМУ ЛАСТА:

Политика, март 2008. „Буре емоција изазива документарни филм ЛАСТА Милана Белегишанина. Определивши се 
за једноставну, статичну форму исповести главног јунака, војвођанског старца Бошка Дугачког, некадашњег 
сеоског свињара који је отхранио једну ластавицу испалу из гнезда, Белегишанин нуди праву малу оду љубави. 
И то не само човека према животињи и природи, већ исконској потреби човека да буде вољен.“

Нови ФИЛМОГРАФ, јесен - зима 2007. „Ништа није наговештавало ову буру, нико није ни сањао да ће се из једне 
једноставне причице, која је једва умакла сивилу телевизијске шеме, разлити такво дејство асоцијација. Тајна је 
и у томе што је све стало у десетак кадрова, неколико планова и углова истог простора, један ракурс. Снагу 
казивања Белегишанин није желео да доведе у питање и свесно је искључио све што му је нудио уобичајени 
репертоар знакова, а пажљиво очистио главну линију, у којој је наслутио колосалну метафору. “ 

16. 12. у 16:30ч

Милан Белегишанин - писац, позоришни и ТВ редитељ и сценариста,
рођен је 1956. године у Новом Саду. На одсеку југословенске књижевности 
Филозофског факултета у Новом Саду апсолвирао је 1978. године, а две године потом 
дипломирао је и на новосадској Академији уметности, на одсеку режије. Режирао је у 
позориштима Новог Сада, Скопља, Прилепа, Сарајева...  Добитник је многих награда и 
признања за своје документарне филмове, а објавио је и неколико књига прозе.
Живи и ствара у Старом Раковцу, малом фрушкогорском месту на северним 
обронцима Фрушке Горе.

ОЖИВЉЕНА БАЈКА
Србија, 2014.
16 минута
режија: Милан Белегишанин

Отац и ћерка путују Војводином, приказујући луткарске представе. Она одабира бајке које ће представити деци, 
креира и прави лутке и позајмљује им глас. Он компонује музику и задужен је да сав тај инвентар маште довезе 
старим аутомобилом до жељеног циља. Годишње пређу, и по немогућим условима, и до педесет хиљада 
километара. Но, све муке се забораве када их дочекају насмејана дечија лица.

Путујуће луткарско позориште.

16. 12. у 16:00ч

ЗООЛОШКИ ВРТ
Холандија, 1962.
11 минута
режија: Берт Ханстра
Обичан дан у једном зоолошком врту.
Али ко кога овде заправо разгледа?

Користећи скривену камеру и потом веома духовиту и прецизну монтажу, редитељ нас, без иједне речи, води 
кроз зоолошки врт Артис у Амстердаму, показујући јако забавне и невероватно изразите сличности 
у свакодневном понашању људи и животиња. 

Алберт „Берт“ Ханстра (Albert Haanstra, 1916-1997) био је 
холандски редитељ документарних и играних филмова. 
За своје радове добио је готово стотину награда, а за кратке 
документарне филмове оне најпрестижније : Гран-при на 
фестивалу у Кану 1951. године за филм „Огледало Холандије“,  
као и Оскара 1959, за филм „Стакло“. Његов играни филм 
„Фанфаре“ је други најгледанији холандски филм свих времена. 

16. 12. у 16:45ч

УМЕТНОСТ ЛЕТЕЊА
Холандија, 2015.
7 минута
режија: Јан ван Ајкен
Јато птица плеше као једно биће, 
хипнотички призор са друге планете .

Кратки филм о тајанственом лету чворака. Још увек није познато како на хиљаде птица може да лети у тако 
густим јатима, а да се не сударе. Сваке вечери у сумрак, чворци се окупе да изведу свој запањујући аеромитинг. 
Због релативно топле зиме 2014/2015. ове птице су остале у Холандији, уместо да одлете на југ. То је редитељу 
пружило прилику да сними један од најспектакуларнијих  природних феномена на Земљи.

Јан ван Ајкен (Jan van Ijken) је 
документариста из Холандије, рођен 1965. 
Објавио је три збирке фотографија и 
продуцирао три  кратка филма. 
www.janvanijken.com

СЕЛО БЕЗ ЖЕНА
Француска, Хрватска, БиХ, Србија, 2010.
83 минута
режија: Срђан Шаренац
Три брата из готово напуштеног села крај
Новог Пазара, у потрази за женом,
спремни су да оду и до Албаније.

Прича о тројици браће Јанковић, који су посљедњи становници села Забрђа на југозападу Србије. Имају 70 оваца, 
седам паса и једног петла. У Забрђе женска нога није крочила задњих 15 година. Сва тројица браће Јанковић су 
неожењени, па су одлучили да и њихов петао остане неожењен док њих тројица не пронађу невесте. Филм прати 
комична настојања најстаријег брата, Зорана Јанковића,  да пронађе младу и спаси село од нестанка. У суседној 
Албанији ситуација је обрнута, сви мушкарци отишли су на рад у Грчку и жене су остале саме. Иако су сва тројица 
ратовали против Албанаца сада су у прилици пружити руку помирења „непријатељу“.

Филм је премијеру имао на највећем фестивалу за документарне филмове 
ИДФА у Амстердаму, а потом је приказан на 70 филмских фестивала, где је 
добио 14 награда. Уврштен је и у селекцију ИНПУТ, као један од 80 најбољих 
филмова из целог света који су финансирани од стране јавних телевизија.

Срђан Шаренац је награђивани филмски редитељ, сценариста и
продуцент, са 15 година радног искуства у Србији, Босни и
Херцеговини, Хрватској, Француској и Немачкој.

15. 12. у 18:00ч

16. 12. у 16:50ч

Где пронаћи сврху постојања? На врху највиших планина на свету? Чак и више, на ненасељеној планети, са картом 
у једном правцу? Или у најдубљој тузи, остављајући траг уништења који се неће заборавити? Овај есејистички 
документарац прати разне људе у њиховим личним трагањима, постављајући неизбежно питање: 
колико далеко желите ићи?

Сузан Опстал (Susanne Opstal) дипломирала је на Холандској 
филмској академији 2014. године. Од прве године студија 
покушава да прошири границе жанра, и визуелно и наративно, 
па је у свом филму „Simulacrum” (2013) користила 3Д мапирање. 
Али, Сузан подједнако воли и посматрачки документаризам.  За 
филм „Негде нигде” добила је награду Холандског филмског 
фонда као најбољи дипломски рад.           
www.susanneopstal.nl

НЕГДЕ, НИГДЕ
Холандија, 2014.
27 минута
режија: Сузан Опстал
Планета Земља као игралиште,
чије границе и законе испитују
јунаци овог филма.

ДОМ КУЛТУРЕ „ГРАЧАНИЦА“
ОД 14. ДО 16. ДЕЦЕМБРА 2015.

Четврти међународни фестивал документарног филма и сродних ТВ форми ГРАФЕСТ одржаће се од 14. до 16. 
децембра 2015. године у Дому културе у Грачаници. Улаз на све пројекције је бесплатан.

Ревијални програм ове године у фокусу има регионалну продукцију, жанровски разнолику, за разне узрасте и 
гледалачке сензибилитете. Такмичарски део програма представиће документарне тв-форме локалних аутора. 
Радови за овај део програма су одабрани путем конкурса, а најбољима ће, по одлуци жирија, бити додељене 
награде. На специјалној пројекцији имаћемо прилике да видимо и нови документарни филм лауреата претходна 
три „Графеста“.

ДИРЕКТОРА ГРАФЕСТА, о потреби за фестивалом
Фестивал „Графест“ постаје мера нашег стваралаштва, мера сведочења, мера професионализма, учења и личног 
напретка аутора документарних филмова и сродних телевизијских форми. Без њих би слика, осећај, време, 
атмосфера, сукоби, живот између подељених светова Косова и Метохије остали, великим делом, празни и 
непотпуни. „Графест“ нас упозорава да истинска уметност живи у таквом контексту, да је морамо подржати, 
показати себи и свету. 
                                                                                                                                                                                            Живојин Ракочевић

ПРЕДАВАЧИ И ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА, утисци о фестивалу
Косово, Грачаница, фестивал - први пут - доживљај радости, лепоте и наде, надјачава очај, љутњу, чуђење, тугу 
и помиреност.  Радост, јер документарни филм је химна животу, а фестивал кад филмови и светлост биоскопа 
враћају ту снагу живота људима. Нада да Грачаница прихвати фестивал, а фестивал Грачаници донесе утеху, 
знање, упитаност, лепоту живота - све више добрих документараца са Косова. 
                                                                                                                                                                             Светлана и Зоран Поповић

ТИМ ФЕСТИВАЛА
Живојин Ракочевић - директор
Соња Ђекић - селектор и продуцент
Марко Ђекић - дизајн
Небојша Јевтић, Горан Андрејевић, Снежана Алексић,
Оливера Тодоровић, Иван Стојковић, Јелена Грбушић - 
организациони тим

ЖИРИ
Светлана Поповић 
Зоран Поповић
Ђорђе Јевтић
Бранислав Милтојевић

ГОСТИ ЧЕТВРТОГ ГРАФЕСТА 
Зоран и Светлана Поповић,
предавачи и чланови жирија

КОНТАКТ
Дом културе Грачаница, 038 65488
domkulturegracanica@gmail.com
www.facebook.com/grafestfilms

ФЕСТИВАЛ ПОМОГЛИ
Министарство културе и информисања Републике Србије 
Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије
Скупштина Града Приштине

ВЕЛИКО ХВАЛА 
СЛЕДЕЋИМ АУТОРИМА И ПРОДУЦЕНТИМА 
НА НЕСЕБИЧНОЈ ДОЗВОЛИ ДА СЕ ЊИХОВИ 
ФИЛМОВИ ПРИКАЖУ НА ГРАФЕСТУ:
Бранко Лазић
Срђан Шаренац
Милан Белегишанин и РТВ Војводина
Jan van Ijken
Susanne Opstal
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

СЕЛЕКТОР И ПРОДУЦЕНТ, о овогодишем програму

У Грачаницу сам први пут дошла 2006-те, на пар дана, снимајући документарни филм о кловну из Калифорније. 
Четири године касније, овде сам провела неколико месеци, радећи докуметарац о мрежи српских радио 
станица. „Документарна веза“ се наставила: сада бирам филмове других аутора за ГРАФЕСТ, и то не тек за неку 
публику - већ за своје драге познанике, пријатеље, па и породицу коју сам током година, настављајући да 
долазим, овде стекла. Радосно замишљам како ће која сцена деловати на њих и у које ће их све просторе 
водити, емотивне и мисаоне, узбудљиве и без граница! 

Ове године тема ревијалног програма је ЉУБАВ (као да не би могла бити и сваке друге?), очигледна у 
одлукама и мотивацији филмских јунака: у узбудљивој драми „Бити или не Иван Хити“ сведочимо како одлука 
да се сачува а не уништи, одлука донета у тренутку, нагонски, у ратним околностима, а у духу љубави, како је 
таква одлука утицала на човека коју ју је донео, у овом свету. У трагикомичној и дуго година пажљиво 
склапаној причи о три брата „Село без жена“, као у некој бајци, најстарији брат је спреман да савлада разне 
препреке не би ли задобио љубав жене. Ту је и термин за децу и младе, неколико кратких филмова. Чак три су 
из Холандије: забавна посета зоолошком врту у Амстердаму, чудесан лет чворака који нису одлетели на југ,  
и истраживање граница нашег света у потрази за смислом. Ту су и две поетске цртице из Војводине, редитеља 
Милана Белегишанина - један о путујућем луткарском позоришту, други о необичном пријатељству човека и 
птице у које се љубав овом приликом преобразила.
На специјалној пројекцији, вишеструко награђивани „Графестовац“ Предраг Радоњић приказаће своје ново 
дело, о свакодневици обновљене Призренске богословије, кроз њене разне звукове и мелодије. 
У такмичарском програму видећемо радове овдашњих аутора, махом телевизијске форме (репортаже, 
емисије и прилоге) на „старе“ теме: аутентични обичаји и занати, лоша економска ситуација, продаја имања, 
безбедност, напади на повратнике, неразјашњени злочини у поратном периоду. 

Да старе теме добију своје природно разрешење, и ослобођене - отворе места за неке ведрије (јер нове 
свакако долазе) искрена ми је жеља, као и да се аутори иницирају у истинску магију документаризма до које се 
у скученим, телевизијским условима тешко долази - и проговоре о себи, да их сви чују! 

                                                                                                                                                                                             Соња Ђекић

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ НА ТРЕЋЕМ ГРАФЕСТУ

Жири трећег фестивала „Графест“ у саставу Светлана Поповић, Ђорђе Јевтић, Будимир Ничић и Зоран Поповић 
као председник, наградио је следећа остварења, уз образложење:

Чувари баштине, аутора Предрага Радоњића, за изузетно обиман и сложен приступ витално значајној теми презентовања 
и очувања културног идентитета и баштине српског народа на Косову и Метохији у условима изузетне угрожености и 
фалсификовања историјских чињеница.
Женидба Марка Краљевића, аутора Синише Костића, за етнолошко-антрополошки приступ у неговању вишевековне 
традиције и обичаја Срба у Сиринићкој жупи. 
Хеликим, Исака Воргучића, за креативно осмишљавање иновативног визуелног поступка у приказивању културне и 
природне баштине на Косову и Метохији.
Од блата до звезда па кући, ауторке Данијеле Миленковић, за духовиту и топлу оптимистичку цртицу о изузетном 
тренутку у животу једног косовског дечака.
Живот по Јеванђељу, Боривоја Угриновића, за посебно истицање значаја Призренске богословије у српској култури, 
религији и животу, дату кроз портрет њеног дугогодишњег ректора. 

Предраг Радоњић о „Графесту“
ГРАФЕСТ ми је посебно значио као аутору коме је тематика везана за 
Косово и Метохију у фокусу, а овом фестивалу је то у првом плану. 
Могао бих слободно рећи да су ме сама тематика и стварност којој 
сам сведочио натерали да започнем са својим документаристичким 
радом, да су ме сами увелико формирали и уобличивали мој 
стваралачки приступ. Косово и Метохија, његове лепоте и 
страхоте, људи који на њему живе и парадокси у којима обитавају, 
свакако су непресушни извор инспирације и мотивације за стварања, 
који и даље траже ауторе који ће о томе аутентично проговорити у 
свим областима уметничког стварања.

Предраг Радоњић  добио је главне награде 
на сва три претходна ГРАФЕСТА, и то:
2011. «Право на права»
2013. «Позориште у кутији за ципеле»
2014. «Чувари баштине»

ДОМ КУЛТУРЕ „ГРАЧАНИЦА“
ОД 14. ДО 16. ДЕЦЕМБРА 2015.

IV МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ
ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА И ТВ ФОРМИ

14.12.2015, понедељак 15.12.2015, уторак 16.12.2015, среда

Семинар о документарном
филму - предавање

16ч

18ч
СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ
И ДОДЕЛА НАГРАДА

Такмичарски програм:
блок 4 (114 мин)

Такмичарски програм:
блок 3 (7 мин)

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
Такмичарски програм:
блок 1 (21 мин)
Ревијални програм / драма:
Бити или не Иван Хити,
2015, 52 мин.

Такмичарски програм:
блок 2 (75 мин)

*17.15ч Лауреат претходна три
ГРАФЕСТА представља:
Богословија, звуци,
2014, 28 мин.

Ревијални програм / комедија:
Село без жена, 2010, 83 мин.

Ревијални програм / 
филмови за децу и младе:
Зоолошки врт, 1962, 11 мин.
Ласта, 2007, 17 мин.
Оживљена бајка, 2014, 16 мин.
Уметност летења, 2015, 7 мин.
Негде нигде, 2014, 27 мин.

12ч

14ч
до

УЛАЗ СЛОБОДАН

ДОМ КУЛТУРЕ „ГРАЧАНИЦА“
ОД 14. ДО 16. ДЕЦЕМБРА 2015.

14. 12. у 18:30ч

Хрватска (Пакрац), зима 1992. Српско-хрватски грађански рат је у току. Војник хрватске војске Иван Хити добија 
наређење  да спали најстарију и највећу библиотеку Српске православне цркве у Хрватској. Уместо да библиотеку 
уништи, он организује склањање и премештање књига у Загреб. По повратку у јединицу, због неизвршавања 
наређења избачен је из војске, истеран са посла, и никада више није радио у јавној служби. На локалном радију 
проглашен  је издајником, прећено му је... Један храбар морални чин спашавања кутурних добара „туђег“ народа 
за њега се претворио у дугогодишњу казну.  Двадесет година после рата...

Бранко Лазић, документариста, продуцент. Рођен 1968. у Сарајеву, живи у 
Бањалуци. Тренутно запослен на Радио-телевизији Републике Српске као 
уредник документарног програма. Радио као фоторепортер (Ослобођење), 
сниматељ (СРТ), редитељ, продуцент, шеф продукције и директор програма 
(АТВ), ментор на радионицама документарног филма.

Прича о војнику који одбија да изврши
наређење да спали „непријатељске“ књиге .

БИТИ ИЛИ НЕ, ИВАН ХИТИ
Босна и Херцеговина, 2015.
52 минута
режија: Бранко Лазић

15. 12. у 17:15ч

БОГОСЛОВИЈА,ЗВУЦИ
Србија,2014.
28 минута
режија: Предраг Радоњић,
Страхиња Млађеновић

Свакодневни живот ученика богословије „Свети Кирило и Методије” у Призрену.  У граду у коме практично нема 
њихових сународника, ђаци ове богословије у згради обновљеној након уништавања у мартовском погрому 2014. 
године уче, живе и раде у веома необичним околностима.

Предраг Радоњић рођен је 
1970. године у Ужицу. 
Магистар српске 
књижевности, писац две 
збирке приповедака и 
добитник неколико 
књижевних награда, од 
2001. ради као новинар на 
КиМ. Реализовао шест 
документарних филмова. 

Страхиња Млађеновић,
рођен 1991. године у Новом 
Саду. Завршио студије 
мултимедијалне режије на 
Академији уметности у 
Новом Саду 
дугометражним играним 
филмом под насловом 
„Она је жива".

Звуци и сећања обновљене богословије 
у Призрену.


