
РЕЧ СЕЛЕКТОРА

 Женски филм. Какву асоцијацију буди ова кованица, шта она уопште значи? Филмови о женама и специфичним 
темама, жене које праве филмове (за жене), продуценти који су тржишно опредељени према женским фондовима 
и фестивалима? Још од кад сам почела да се бавим филмом са овим питањем сам се нерадо сусретала. Ствар је 
проста - човек не преиспитује оно што га базично одређује, што је задобио рођењем, већ са тим датостима, 
картама које су му подељене, наступа у животу. Расправа о родним разликама постаје још бесмисленија када 
ступимо на поља маште, мишљења и стваралаштва. Па ако сам некад и осетила да се у мене професионално сумња 
из ових разлога, нисам се на то обазирала; да парафразирам једног великог уметника - подмитљивци престају то 
бити у сусрету са онима који не могу бити подмићени, а мени је дата прилика да радим и стварам, то је моја снага 
и моје оружје. 

Када сам кренула да размишљам о овогодишњим филмовима у ревијалном програму, поучена искуствима са 
прошлогодишњих „Графеста“ - да овдашњи гледаоци ретко или никада гледају савремене документарце, желела 
сам питке и атрактивне филмове, праве биоскопске хитове, који би публици са централног Косова приближили ову 
филмску категорију. Тек када сам по овом кључу саставила списак потенцијалних филмова, схватила сам шта их 
спаја; али, и сами филмови на петом „Графесту“ разноликошћу прича и стилских поступака сведоче о немогућности 
да се о женском филму расправља и размишља у уском смислу, па чак и да се издваја као нека посебна категорија.

У филму „Мама и тата“ сукобљавају се различите културе и традиције кроз духовиту личну причу самих аутора - 
младог заљубљеног пара, Индијца и Немице, и сусрет њихових родитеља. И у филму „Звезда је рођена“ ауторка 
себе ставља у средиште збивања, али овде је све концепт - она себи поставља циљ да за мање од десет месеци, 
током којих се филм збива, научи да свира бубњеве! „Синема комунисто“ је минуциозна студија Југославије кроз 
призму њене раскошне филмске продукције на чијем је врху стајао велики филмофил и својеврсни режисер - Тито.
 
У такмичарском програму публика ће имати прилике да види најзанимљивија нова телевизијска остварења 
локалних стваралаца. Главни критеријум при одабиру радова свакако јесте њихов индивидуални квалитет и више 
од свега - ауторски приступа теми, али гледајући целину избора, трудим се да постоји разноликост у тематском 
смислу, као и да продукције и аутори буду донекле равномерно заступљени. На тај начин сваке године добијамо и 
својеврсне хроникe, поглед овдашњих стваралаца на средину у којој живе и теме које их се тичу - и како се ово кроз 
време мења.

Соња Ђекић
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РАДОВИ НАГРАЂЕНИ НА ПРЕТХОДНОМ ФЕСТИВАЛУ:

Жири IV Фестивала „ГРАФЕСТ“ 2015. године у саставу Светлана Поповић, председник, Бранислав Милтојевић, 
Зоран Поповић и Ђорђе Јевтић, чланови, наградио је следеће ауторе за радове приказане у такмичарском програму: 

- Милицу Стојановић и Дејана Вукшу за остварење „Нерасветљени злочин - Гораждевац“, у продукцији РТК2, у ком су 
студиозно приступили истраживању једног од најтежих злочина почињених на Косову и Метохији од доласка 
међународних снага јуна 1999. године. Аутори су сложеним приступом успели да пренесу сву драматичност и трагику 
тог догађаја, уз успешну реконструкцију готово свих релевантних чињеница и учешће значајног броја сведока и жртава 
и поново актуелизовали питање испуњене правде.

Уз још два остварења, такође о најтежим и нерасветљеним злочинима, Милица Стојановић је свакако била 
најистакнутији аутор-новинар ГРАФЕСТ-а 2015. године.

Милица: „Награда на ГРАФЕСТ-у представља узданицу, снагу и моћ да у овом суровом и окрутном окружењу 
наставите да говорите и трагате за истином и правдом јер можете бити сигурни да ће неко ту исконску жељу 
препознати. Косово је вечита инспирација свима који желе да истини у очи погледају, а не да њен одраз криве у 
огледалу. Основ свега што радим јесте управо засновано на причама које не морамо да измишљaмо, заплићемо, већ 
онима које осећамо и препознајемо. Моје приче ће и даље бити засноване искључиво на истини, оној најбруталнијој - 
косовској!"

- Будимира Ничића за кратку ТВ форму „Срби све више продају имања на Косову“, у продукцији Гласа Америке, 
направљену бритким поступком, прецизним остављањем проблема, интелигентним и духовитим повезивањем 
релевантних чињеница и учесника. Рад је обојен препознатљивим иронијским приступом који карактерише Ничићев 
новинарски стил. (Ово је друга Ничићева награду на „Графесту“; претходну је освојио 2013. године - за истраживачко 
новинарство, заједно са Иваном Миљковићем.)

Будимир: Косово је непресушан извор за новинарске приче свих жанрова. Годинама тврдим да би веће користи за Србе 
на Косову било да овде имамо 50 „јаких” новинара, него што имамо разне политичке представнике и бројне паразите 
који годинама седе и не раде ништа и плаћени су за то.
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- Анђелку Ћуп за кратку ТВ форму  „Ово није било никада“, у продукцији Медија центра Чаглавица, у 
којој ауторка са посебним осећањем успешно бележи сведочења о такође једном од најтежих и 
најболнијих овско-метохијских проблема, о повратку и немогућности његовог опстојавања.

Анђелка: Косово и Метохија је неисцрпна инспирација за све уметнике. То звучи као фраза, али за мене, која нисам 
рођена на овим просторима, то је заиста тако. Толико има споменика кутуре, толико нематеријалног културног 
блага, толико догађаја... Заиста је незамисливо да то остане незабележено. Прошлогодишња награда ме је 
просто натерала да и ове године нешто пријавим на фестивал; то је једна, већ позната и приказивана прича из 
косовске стварности, којој сам покушала да приступим на нов начин. 

Лауреати четвртог „Графеста“ са члановима жирија и организационим тимом фестивала 13
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То су неки од основних циљева записaних у идејном пројекту за оснивање „Графеста“ који је сачинио aутор овог 
текста. Притом смо пошли од чињенице да је „за праве истраживаче људских судбина, занимљивих догађаја и 
предела, Косово подавно познато као својеврсни рудник“. У последњој деценији тај рудник је обогаћен, нажалост, 
новим патњама, драмама и трагедијама. Али, како је записано у образложењу за покретање фестивала, „све то 
нестаје и време затрпава својом неумитном логиком. Зато је последњи час да се створе предуслови  да се 
новинарски, телевизијски, филмски и на све друге начине забележи оно што се на Косову збива, да се понајпре 
камером, документарно и непристрасно, али искрено истражи и потом презентује широј јавности. А да би се тај циљ 
остварио неопходно је стимулисати ентузијасте, трагаоце, истраживаче, најпре оне професионалне, али и аматере. 
Један од најбољих начина за то је смотра или фестивал...“ 
Данас, само пет година после, „Графест“ је потврдио сврху постојања и већ значајно допринео афирмацији 
филмског и ТВ стваралаштва у домену документарних форми и у обрађивању косовско-метохијске збиље. 
Захваљујући људима који га воде (директору ДКГ Ж. Ракочевићу, селекторки Соњи Ђекић, врхунским стручњцима за 
документарни филм Зорану и Светлани Поповић и другима) грачанички фестивал је не само уобличио своју 
физиономију, већ попримио и међународно обележје у ревијалном делу програма. 
Уз то, „Графест“ је отвoрио врата за филмску уметност у целини: један од носилаца главне награде на првом 
фестивалу, Предраг Радоњић, је у међувремену снимио изванредну документарну серију о српском културном 
наслеђу и први дугометражни играни филм на КиМ, Грачаница је постала место у коме се приказују најновији 
домаћи играни дугометражни филмови одмах после премијера у Београду, а при грачаничком Дому културе се 
другу годину заредом организује „Школа филмске магије“ у којој истакнути стручњаци младима преносе знања из 
свих области седме уметности. Грачаничка кућа културе се, тако, уз остале, већ потврдила као жариште и за ову 
врсту стваралаштва, а „Графест“ име које се с респектом изговара. У годинама које следе људима који га воде и 
улажу труда у његовој релизацији преостаје да његова најбоља остварења презентују и на другим, важнијим 
смотрама, али и да отворе врата и за ствараоце са свих српских језичких простора који се баве косовским темама.

Ђорђе Јевтић  

 
Да се сликом и речју, камером и живим сведочењем предочи стварност на Косову и Метохији 
независно од политичких, националних, верских и других припадности и предрасуда; да та слика о 
свеукупној косовској стварности допре што даље и уверљивије у јавност и свет и посведочи о 
времену садашњем и људи у њему; да поспеши и охрабри што више стваралаца, посебно младих људи 
да се темељито и уметнички уверљиво баве документарним филмским и тв стваралаштвом... 

ГРАФЕСТ ОТВОРИО ВРАТА ЗА ФИЛМСКУ УМЕТНОСТ!

СИНЕМА КОМУНИСТО је једна од најбоље истражених и најелегантније склопљених хроника прохујале ере икада 
виђених на филму - обавезно штиво свих заљубљеника у филм. („Тајмс“) То је динамични, атрактивни времеплов који 
нас води у просторе сада непостојеће државе кроз распаднуте остатке нашег највећег филмског студија, и ватромет 
призора из десетина већ заборављених југословенских филмова, и ексклузивних архивских материјала.
О томе како је историја Југославије креирана на филмском платну говоре Титов лични кинооператер, који му је 
пуштао филмове сваке вечери током 30 година, Титов омиљени режисер, најпознатији глумац из партизанских 
филмова, и директор филмског студија који има тајне везе са полицијом.
Премијерно приказан на најпрестижнијим фестивалима документарног филма у Амстердаму и Њујорку, овај домаћи 
документарац наставио је фестивалску туру широм света и освојио 16 награда, укључујући главну на Међународном 
филмском фестивалу у Чикагу - Златни Хуго и награду ФОКАЛ за креативну употребу архивског материјала.

Мила Турајлић, рођена 1979. у Београду. Студирала у Лондону, Паризу и Београду, а 
докторат из области филма брани на Вестминстерском универзитету. Радила као асистент 
продукције и истраживач на серијама за канале Дискавери и АРТЕ, а на више играних 
филмова као асистент режије и координатор продукције („Апокалипто“ Мел Гибсона, 
„Затамњење“ Оливер Паркера, „Браћа Блум“ Рајан Џонсона). Од самог оснивања у ком је 
учествовала, продуцент фестивала документарног филма „7 Величанствених”. 
Председница Удружења документариста Србије основаног 2015-те. „Синема комунисто“, 
на којем је радила пет година, је њен први дугометражни документарни филм, а тренутно 
ради на два нова: „Друга страна свега” и „Досије Лабудовић”. 
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06. 12. у 19:00ч

СИНЕМА КОМУНИСТО
Србија, 2010.
100 минута 
режија: Мила Турајлић

Историја Југославије на филмском платну.

Непретенциозан и драг филм, попут иницијалне намере редитељке да у пратњи сниматеља по први пут крене до 
родитељске куће изабраника свог срца - страхујући да ће је иначе, без сведока, избацити! Камера је била покриће и 
заклон и у другим ситуацијама током боравка младог пара у Индији - уместо да објашњавају рођацима младића шта 
тражи са странкињом беле пути, они су просто снимали студентски филм! Сигурни у снагу своје љубави, млади пар 
је решен да у њу увери и своје родитеље и упозна их, па тако брачни пар са југа Немачке стиже на сам југ Индије. 
Настаје дирљив и комичан судар култура, који разоткрива разна предубеђења и дубоко укорење навике, али 
открива и суштинске сличности. Филм истражује историјат брачних заједница родитеља, у потрази за тајном 
дугогодишње љубави и успешног заједничког живота. 
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05. 12. у 19:00ч 

Франциска (Шоненбергер) Субраманиан живи и ради у Минхену као писац и фотограф. У 
Индији је добила неколико награда за свој новинарски рад. Након завршених студија из 
области медија, ради на великим телевизијским станицама у Немачкој (АРТЕ,  АРД), па уписује 
режију на одсеку документарног филма Универзитета за телевизију и филм у Минхену.
Џајакришнан Субраманиан завршио je студије ликовних уметности, а потом и графичког 
дизајна у Индији, а у Немачкој мастер студије из области медија на Баухаус универзитету у 
Вајмару. Експериментише са фотографијом, филмом и анимацијом.
„Мама и тата“ је њихов први заједнички пројекат на којем наступају као ко-редитељи. 
Тренутно заједно раде на новом дугометражном филму.

МАМА И ТАТА
Amma & Appa
Немачка, 2014.
89 минута 
режија: Франциска Шоненбергер (Franziska Schönenberger) , 
Џајакришнан Субраманиан (Jayakrishnan Subramanian)

Прича о три брака - једног из љубави, једног 
уговореног, и једаног који тек треба да се деси!  

Слушајући разноразну алтренативну музику док за испит безуспешно покушава да смисли тему за документарни 
филм, студенткиња монтаже Вања одлучује - направићу бенд и снимићу филм о томе! Налик веома успешном 
документарцу Младена Матичевића „Како постати херој“ из 2007. у којем редитељ, са 40 година и 118 килограма, 
ставља себе у центар збивања, са готово немогућом идејом да се у кратком року припреми за маратон и истрчи га, 
и овде је на делу сличан концепт. Вања себи поставља ултиматум тако што заказује концерт пре него што је икада 
раније села за бубњеве: пред њом је девет и по месеци проба, сумњи, очаја и наде. Иако је овакава спољашња 
конструкција до краја концептуална, унутар ових граница све што се дешава и чиме се филм заправо бави јесте 
документарно. Ово је филм о односу учитеља и ученика, о упорности и препрекама током процеса учења, о значају 
пријатељске подршке у остваривању снова, и о смислу стваралаштва - уживању у стварању заједничког ритма, 
скривеног дубоко у музици и нама .

Вања Ковачевић је рођена 1978. у у Србији, а дипломирала је на Катедри за филмску и ТВ 
монтажу на Факултету драмских уметности у Београду, где је тренутно докторанд. 
„Звезда је рођена“ je њен први ауторски дугометражни документарац, награђиван на 
домаћим фестивалима. Монтирала je преко 70 музичких спотова и ТВ реклама, као и 
бројне телевизијске серије и кратке игране филмове, као и  дугометражни играни филм „K
утија“ Андријане Стојковић. Тренутно снима дугометражни документарац „Супернова“. 
Један је од оснивача и координатор програма „Филмкултуре“, удружења за едукацију у 
области аудиовизуелне културе.
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06. 12. у 10:30ч

ЗВЕЗДА ЈЕ РОЂЕНА
Србија, 2009.
75 минута 
режија:  Вања Ковачевић

Научи да свираш бубњеве за десет месеци,
свирај на концерту и сними филм о томе!

АУТОРКЕ О ТЕМИ ПЕТОГ РЕВИЈАЛНОГ ПРОГРАМА: ЖЕНЕ И ФИЛМ.

Франциска Шоненбергер (ко-редитељка филма „Maма и тата“). Жене на филму: за мене лично то је веома важна 
тема јер је и у Немачкој број редитељки низак. Иако су на мојим студијама подједнaко присутна оба пола, многе 
жене касније одустану од режије. И буџети којима жене располажу су нижи од оних који имају њихове (мушке) 
колеге. Иако има изузетака попут Марен Аде и њеног филма „Тони Ердман“, у 2015. години само су 15-ак посто 
филмова у немачким биоскопима режирале жене. Дуг је пут пред нама!
Сигурно да то што сам жена утиче на мој поглед на свет, избор тема и ликова, и на мој свеукупан филмски израз. 
Пошто филмове радим са супругом, мислим да тако имамо јединствену прилику да комбинујемо мушку и женску 
перспективу. Обоје нас јако занима породица као основна људска заједница, то је увек присутно у нашем раду. 
Одакле смо дошли? Ко нас је одгајио? У нашем наредном фиму породица наново игра важну улогу, Ама (моја 
свекрва) ће опет бити на платну. Она је постала моја инспирација. Желим да посветим своје филмове снажним 
женским ликовима као што је она, и свим другим импресивним женама које сам упознала, поготово у Индији.
Не сматрам да постоји некакав женски рукопис, али мислим да су теме које редитељке бирају другачије.
Можда је боље рећи да постоји женски поглед. И мислим да би више редитеља и редитељки требало да раде заједно.
Вања Koвачевић (редитељка филма „Звезда је рођена“). Никада нисам волела ту поделу на мушки и женски филм. 
Учествовала сам више пута на искључиво женским фестивалима, женским филмским маркетима и увек сам се у 
тим приликама шалила са својим колегама како смо ми жене на филму као некаква „параолимијада”, те морају да 
нас одвоје од врхунских спортиста. У реалноси то и јесте и није тако. Постоје жене редитељи које су „прешле праг”, 
драматуршки речено, и потпуно су равноправне својим колегама. С друге стране, иницијатива да се издвоје радови 
жена аутора, не би ли бацили ново светло и указали публици на њих, као и заинтересовали неке будуће генерације 
жена за ову професију, јесте племенита и јако лепа, иако нама који учествујемо на први поглед не делује увек тако. 
Бити жена документариста такође има своје предности и мане. Споменућу само предности јер покушавам на тај 
начин да гледам на живот: суштина документаризма за мене је у стрпљењу и детаљима - можда је стереотип - али 
чини ми се да жене добро владају овим особинама. 
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ТИМ ФЕСТИВАЛА
Живојин Ракочевић - директор
Соња Ђекић - селектор и продуцент
Марко Ђекић - дизајн
Оливера Тодоровић, Саша Михајловић, Иван Стојковић, Снежана 
Алексић, Ненад Тодоровић, Бобан Јевтић - организациони тим

ЖИРИ
Светлана Поповић
Зоран Поповић
Ђорђе Јевтић
Предраг Радоњић

ГОСТИ ПЕТОГ ГРАФЕСТА
Светлана и Зоран Поповић, 
редитељи и професори

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

МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉИ
ТВ Мост 
РТВ центар Грачаница

ДОМ КУЛТУРЕ ГРАЧАНИЦА, 2016.
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05. 12.2016,
понедељак

06. 12. 2016,
уторак

07. 12. 2016,
среда

10:30ч

19:00ч

16:00ч

Такмичарски програм 4
око 120 минута

Такмичарски програм 2
око 120 минута

Такмичарски програм 3
око 15 минута

СИНЕМА КОМУНИСТО
100 минута

СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ 
И ДОДЕЛА НАГРАДА,
пројекција награђених филмова

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
 
Такмичарски програм 1
око 15 минута 

МАМА И ТАТА
89 минута 

ЗВЕЗДА ЈЕ РОЂЕНА
 75 минута
(12:00ч) Предавање: Где су 
границе документарног?

Фотографије са претходних фестивала

ДOБРОДОШЛИ НА ПЕТИ ГРАФЕСТ!

Пети међународни фестивал документарног филма и телевизијских форми „ГРАФЕСТ“ одржаће се од 05. до 07. 
децембра 2016. године у Дому културе „Грачаница“, која је и главни организатор манифестације. 
Првенствени циљ фестивала је подстицање креативне документаристичке продукције, остваривање непосредног 
утицаја на локалне ауторе, продукцијске и медијске куће, као и стварање филмске публике кроз квалитетне 
пројекције пажљиво одабраних филмова из савремене документарне продукције, како домаће, тако и светске.
Ове године тема ревијалног програма је женски поглед на филм.
У такмичарском програму, као и до сада, представиће се аутори са Косова и Метохије својим документарним 
радовима - филмовима и сродним телевизијским формама. Ове године је путем конкурса пријављено 35 радова, 
углавном телевизијске продукције. То је значајно већи број пријава него прошле године, а врло сличан онима из 
2013. и 2014.г. Селектор бира радове који ће ући у званичан програм, а по оцени жирија, најбољима међу њима биће 
додељене награде на крају фестивала. 
Предавање о документаризму, четврту годину за редом, одржаће Зоран и Светлана Поповић из Београда, који се 
професионално баве документарним филмом као филмски аутори и предавачи. Ове године фокус је усмерен према 
средњошколској публици, а предавања истражују границе документаризма и документарног.
Улаз на све фестивалске пројекције и дешавања је бесплатан.
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Плакати првих пет фестивала
(2012.г. фестивал није одржан)

2011. 2013. 2014.

2015. 2016.

ТАМИЧАРСКИ ПРОГРАМ ПЕТОГ ФЕСТИВАЛА „ГРАФЕСТ“ 
 
БЛОК 1, 05.12. у 19ч. | око 16 мин. 
Tрака за везивање - Јовица Караџић, Живојин Ракочевић, Будимир Ничић - Медија Центар Чаглавица 
Нацртај ми љубав - снимање филма - Кристина Андрејевић - Гаргантуа Филмс
 
БЛОК 2, 06.12. у 16ч. | око 134 мин. 
Мигранти на путу за Мађарску - Александра Јовановић - РТК2
На путу за повратак - Јасмина Стојковић - ПЈ Радио Грачаница, ЈП Мрежа Мост
Часни крст у Јовића - Бојан Антић -  РТВ Пулс
Славље у Горњем Љубињу  - Жарко Јоксимовић - РТК2
17 година после - Велика Хоча - Жарко Јоксимовић - РТК2
 
БЛОК 3, 06.12. у 19ч. | око 9 мин. 
Не родила нам више пшеница као деведесет девете - Анђелка Ћуп – Грачаница Онлајн
Грађани разоружали разбојника - Милан Стевић - РТВ Пулс

БЛОК 4, 07.12. у 10.30ч. | око 145 мин. 
17.март 2004 - 12 година после - Милан Михајловић - ТВ Мост
Дан општине Грачаница - Горан Андрејевић - Општина Грачаница
Мој живот моја прича - Мошо Одаловић - Александра Јовановић - РТК2 
Приштина не (з) савршена прича прича - Радмила Тодић Вулићевић - Медија Центар Чаглавица 
17 година после - Липљан - Жарко Јоксимовић - РТК2
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