
Шести међународни фестивал документарног филма и телевизијских форми „Графест“ одржаће се 
од 28. до 30. новембра 2017. у Грачаници, у Дому културе, који је и главни организатор догађаја.

Фестивал има такмичарски програм, намењен делима локалних стваралаца, и ревијални програм, кроз који се 
публика у Грачаници упознаје са савременим документарним стваралаштвом код нас и у свету. Радови за 
такмичарски програм се пријављују путем конкурса, а селектор бира који ће се међу њима приказати током 
фестивала; по оцени жирија, најбољим делима се на свечаном затварању додељују награде. Радови за ревијални 
део програмa се не пријављују путем конкурса. То је свега неколико пажљиво одабраних филмова по избору 
селектора, који сваке године имају неку другу тематску везу. Ове године то су дела филмских професионалаца из 
Србије, али која су настајала на просторима који су за њих у извесном смислу били страни и неиспитани. 
Предавање у оквиру фестивала и ове године намењено је младима, и указује на доступност нових технологија, али 
и вештину потребну да се њоме овлада; одржаће га искусни предавачи и документаристи, чланови жирија и стари 
гости „Графеста“, Зоран и Светлана Поповић.

Пројекције ће се паралелно одвијати и у галерији „Акваријус“ у Косовској Митровици.
Улаз на све фестивалске пројекције и дешавања је бесплатан. Добродошли!

Фотографије са прошлогoдишњег фестивала

ГРАФЕСТ

Ревијални програм представиће три целовечерња филма у чијем су настанку учествовали наши аутори, на 
територијама које су за њих биле непознате, а које су кроз филм упознавали и у филм преносили. На оближњој 
Шар-планини, као у сну, време се успорава и простор шири. У затвору за ментално оболеле на Сицилији наилазимо 
на застрашујућу слику човека отцепљеног од самог себе, у систему који престаје да га препознаје као човека. 
Русију упознајемо кроз снимке са путева, спектакуларни колаж који ће нас забавити и уверити да је прави живот 
невероватнији и узбудљивији од било какве измаштане приче!

РЕЧ ЖИРИЈА, чланица - Светлана Поповић

Захваљујући алибију који аутору документарних филмова пружа његова професија, он 
је изложен искушењу, које је уједно и привилегија, да непосредно доживи искуства 
која су другима ретко или сасвим недоступна. Документарни филм је често авантура, 
одлазак у просторе и културе који су зачудни и непознати свету из кога долази и коме 
припада, а који га је извесно одредио и обликовао. Документаристима је пружена 
могућност, као велики дар, да прошире свој и наш свет увидима и искуствима који су 
драгоцена сведочанства, чак и кад нису лишена опасности неспоразума. То је 
непрестано стављање на пробу способности аутора да изађу из љуштуре своје 
ограничене људске природе која се свуда и увек другачије дефинише, али 
парадоксално тежи узајамном препознавању и разумевању.

РЕЧ СЕЛЕКТОРА, Соња Ђекић

У радовима пријављеним за овогодишњи такмичарски програм аутори су своје 
интересовање видљиво проширили на етнолошке теме, забаченије крајеве и тамошње 
обичаје, као и животе других заједница, а успешно су портретисали и занимљиве ликове из 
своје околине. Осим тога, неки су успели да уобичајеним проблемима српске заједнице 
попут питања права, безбедности, повратка и опстанка приступе на нове, сложене, 
потресне и узбудљиве начине. Чини ми се и да би многи од пријављених радова, у неком 
прочишћенијем и бриткијем виду, одмакнути од формата телевизијске емисије, били 
добри кандидати за будуће верзије фестивала!

РЕЧ ОРГАНИЗАТОРА, чланица тима - Оливера Тодоровић

За мене лично сваки фестивал представља велику одговорност, али и искуство; упознајем не 
само занимљиве радове, различите обичаје и културе, већ и како се камером, сликом и речју 
сведочи о свеукупној стварности на Косову и Метохији. Доказ колико фестивал напредује 
јесте значајно већи број пријављених радова у односу на претходне године. „Графест“ је за 
нас као организаторе велики пројекат и велики корак напред, уверена сам да ће управо ова 
година доказати наше циљеве и оправдати очекивања!

Фотографије са прошлогoдишњег фестивала

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

Ове године на конкурс је пријављен 51 рад, од којих је 10 ушло у такмичарски програм.

БЛОК 1, 29.11. у 16 ч. (укупно око 137 минутa)
Призренска богословија - изникла из пепела, Марко Лекић, РТК2, 24’
О освајању слободе - прича о обновљеној богословији из визуре ђака, професора и града који их окружује.

Живот на мањински начин - општина Приштина, Иван Миљковић, Грачаница Онлajн, 27’ 30’’ 
Шта мучи Србе, али и њихове нове комшије Албанце у Сливову? Како је бити повратник без наде да ће се тај
статус ускоро решити? Зашто они који су ту рођени, Приштину више не доживљавају као свој град?

Кантаутор Мијо Бурић, Иван Вучковић, РТК2, 17’39’
Један од ретких рокера са ових простора који има своја ауторска дела. Ствара у Лепосавићу већ 40 година.

Живот на мањински начин - општине на Северу Косова, Иван Миљковић, Грачаница Онлajн, 32’30’’
Како живе Албанци у четири општине на северу Косова?

Универзум бола, Ранко Ђиновић, 35’
О трновитом путу кроз који пролазе породице Срба у потрази за својим несталим.

*  29.11 у 10.30 часова 
Део рада Ја знам ко сам Николине Живић и Кристине Андрејевић биће приказан и анализиран у оквиру 
радионице за младе коју ће одржати врсни предавачи и документаристи, Светлана и Зоран Поповић.

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

БЛОК 2, 30.11. у 10.30 ч.   (укупно око 141 минут)

Кад легенде заћуте, Бојан Антић, РТВ Пулс, 45’
Прича о највећем финансијском и административном центру Европе 15.века - Новом Брду, све до данас. 

Живот на мањински начин - општина Пећ, Иван Миљковић, Грачаница Онлajн, 41’ 30’’
У Пећи је пре ратних сукоба живело више од 18 хиљада Срба, данас их је у самом граду 11. Како живе Срби у оближњем 
Гораждевцу, а како они у околним повратничким селима? Како се спроводе судске пресуде? Зашто се у Сиги и 
Брестовику Срби на својим имањима осећају небезбедније него 2004. године, када су се вратили? 

Фатима и Благица, Соња Ристић, РИМА, 27’25’’ 
Фатима има 4 године, Благица је пензионерка, живе у Грачаници, обе рођене са видом које су временом изгубиле.

 Живот унутар манастирских зидина Девич, Маја Денић, РТК2, 27’
Прича о манастиру, његовом сестринству, тешким временима и игуманији необичне духовне и менталне снаге.

БЛОК 3, 30.11. у 16 ч.

На тромеђи, документарни запис о Рестелици, Жарко Јоксимовић, Рефик Каси, Александра Јованић, РТК2, 37’
Детаљан приказ свакодневног живота, обичаја и сећања мештана једног од највиших и највећих села у Гори.

ПУТ
Дорога / The Road Movie
Белорусија, Русија, Србија, БиХ, Хрватска, 2016.
67 минута 
режија: Дмитриј Калашников
Портрет Русије кроз снимке 
са камера у аутомобилима.

Компилација видео-снимака у форми фасцинантног мозаика асфалтних пустоловина које остављају без даха! Осим 
серије бизарних аутомобилских несрећа на путевима широм Русије, ауто-камере кроз ветробранска стакла бележе 
и друге спектакуларне призоре и ликове: путовања кроз шумски пожар, високе снежне наносе и потопљене улице, 
младу одбеглу са свадбе, љутитог моторциклисту који замахује секирама и пиштољима... И то су само неки од 
многих, ненамерно забележених, апсурдних, нестварних, комичних, каткад поетичних и романтичних ситуација. 
Делује да се на овим путевима десило све што се уопште могло десити, па и замислити (тога нема ни на филму)!

Филм је учестововао на 75 светских фестивала документарног филма, међу којима су и најпрестижнији попут
фестивала ИДФА у Амстердаму, где је премијерно приказан, и на чувеном фестивалу ХотДокс у Канади. 

Дмитриј Калашников рођен је 1986. у Русији, у Архангелску, где студира 
права. Потом завршава и филмске студије у Санкт Петербургу, као и академију 
ИДФА у Амстердаму. 2012. године основао је мултимедијални пројекат 
„Маљевич у квадрату“ који је учествовао на 3. московском међународном 
бијеналу за младу уметност, као и на изложби младих руских савремених 
уметника у Дизелдорфу. Овај пројекат је купио Мултимедијални уметнички 
музеј у Москви.

28. 11. у 19 ч.

Затворска болница за ментално оболеле особе у месту Барћелона Поко ди Гото на југу Италије последња је установа 
овог типа у Европи. У њој бораве особе које су у стању неурачунљивости починиле неко кривично дело, а трајање 
казне се одређује у свом минимуму (нпр. не мање од две године), након чега се може поновити много пута. 
То у пракси значи да пацијенти остају овде и по четрдесет година или, чешће, до своје смрти која је углавном прерана: 
самоубиство или смрт изазвана интоксикацијом, због дуге примене психијатријских лекова. 
Пацијенти разапети између овакве законске праксе и провизорног приступа психијатара који лечење виде у простом 
седирању ради што мирније атмосфере, углавном се окрећу једином понуђеном излазу из пакла - религији. 

Сам наслов филма ауторка одлучује да не преводи, јер каже да на италијанском појам контраиндикација има шире 
значење и подразумева стање при којем неки предмет или особа могу бити непожељни, опасни или погубни.
Приказан на фестивалу у Трсту, осваја специјалну награду на Мартовском фестивалу у Београду.

CONTROINDICAZIONE
Србија, 2016.
75 минута 
режија:  Тамара фон Штајнер
Место са којег се тешко одлази - прича о
последњој затворској лудници у Европи.

29. 11. у 19 ч. 

Тамара фон Штајнер је рођена 1980. године у Београду, где је дипломирала на катедри за 
филмску и ТВ режију на Факултету драмских уметности. Режирала је преко 15 краткометражних и 
документарних филмова. 2009. године одлази на Сицилију где развија своју страст према 
документарном филму, нарочито према поступку познатом као „посматрачки“. Њен први 
сицилијански филм „Делинквенти” је снимила у најозлоглашенијем италијанском затвору 
„Учардоне” у Палерму. Оба филма откривају непознато лице овог италијанског острва и његових 
државних институција.

У изолованим селима Горе, на висоравнима неприпитомљене Шар-Планине живе Горанци, муслимани који говоре 
словенским језиком. „Гора“ прати свакодневне ритуале мушкараца - кроз села, улице, џамије и кафане. Филм 
приказује њихов једноставан живот, природно и културно богатство.  Они раде, певају, причају, свирају, моле се, 
шетају и пију, док их планина изнад и око њих константно подсећа на ефемерност људског постојања. Камера тихо 
путује по непрегледној ширини ових простора, спорим покретима, у ритму живота у који се укључила. 
Овај филм је, по речима аутора, љубавна посвета Гори и њеним величанствима - планини, псима, кравама, овцама, 
људима... Сва бића су третирана једнако, па у филму нема ликова у класичном наративном смислу, а то је блиско и 
горанском осећају заједнице - важно је село као целина. 

На фестивалу Белдокс, где је премијерно приказан, освојио је награде за најбољу фотографију и најбољи филм.

Стефан Малешевић рођен је 1989. у Београду, где је завршио основне студије Аудио-видео 
технологије на Високој школи електротехнике и рачунарства. Постдипломске студије из области 
филмске режије завршава на академији „Фабрика филма“ у Сарајеву у класи Беле Тара. Аутор је 
преко 20 краткометражних филмова од којих су многи приказивани и награђивани на 
фестивалима широм света. Оснивач је продуцентске куће „Словофилм“ у Бањалуци са којом 
развија неколико дугометражних играних и документарних пројеката.

ГОРА
БиХ, Србија, 2017.
78 минута 
режија: Стефан Малешевић

30. 11. у 16 ч.

Планина, људи, песма: 
сан о Гори.

АУТОРИ ФИЛМОВА У РЕВИЈАЛНОМ ПРОГРАМУ, 
о раду на новим и непознатим просторима

Срђан Шаренац, копродуцент филма ПУТ: Овај пројекат је захтевао потпуно нови приступ документарном 
филму - уместо фазе снимања заправо смо имали фазу проналажења снимака за која смо откупили ауторска права, 
и то је трајало десет месеци. У пројекат ме је позвала главна продуценткиња Воља Чајокускаја, с којом сам се 
упознао на фестивалу у Минску, где је мој претходни филм „Село без жена“ награђен. Сваки филм зависи од тога 
какву екипу има иза себе; мислим да се код одабира пројеката треба водити неким својим осећајем, да ли можеш 
допринети да филм буде бољи. 

Тамара фон Штајнер, редитељка филма КОНТРАИНДИКАЦИЈА: У Италији сам живела четири године. Снимајући 
мој претходни филм у најозлоглашенијем сицилијанском затвору, чула сам и за затвор за ментално оболеле. 
Аутори углавном претпостављају да се у државним институцијама затвореног типа дешава нешто недопустиво и да 
их држава крије као змија ноге. Чињеница је заправо да се овде не дешава ништа ван закона, али много тога ван 
људскости. Када се уопште упустите у овакав подухват, у самом почетку мора да вам буде јасно да за емоције ту 
нема места. Ја нисам дошла тамо да роним сузе над судбином ових људи, већ да снимим филм и да путем њега 
позовем на побуну. Сваки човек мора да изабере начин на који ће се борити против свеопштег лудила у којем се 
налазимо. Желела сам да оно што сам ја осећала пет недеља, ви осетите током 75 минута. 

Стефан Малешевић, редитељ филма ГОРА: Неприступачност и изолованост села у Гори су неке од главних 
ствари које су ме привукле тамо, а у село Рестелица сам се запутио вођен причом о три генерације музичара из 
породице Мушка. Још прве вечери био сам одлично прихваћен. Мислим да је томе допринело неколико ствари: 
мој отворени приступ људима какав се трудим да имам са свима свугде, познавање македонског језика који је јако 
сличан горанском говору, чињеница да сам био једини члан екипе, и срећа да сам прво налетео на Мурата Мушку, 
чија реч препоруке значи свуда. Моје редитељске одлуке биле су условљене и горанском културом: у Рестелици ми 
није било дозвољено да снимам жене, као ни ентеријере кућа у којима оне обитавају; ни у другим местима жене 
нису присутне у истој мери у јавном животу, тако да се на крају оне појављују само у езотеричним слојевима 
народних песама, као утваре у даљини или слике преминулих на гробовима...

ЛАУРЕАТИ 5. ГРАФЕСТА

Жири петог фестивала заседао је у саставу Данило Бећковић, председник, и Ђорђе Јевтић, Предраг Радоњић, 
Михаило Лаптошевић, чланови.

ПРВА НАГРАДА
  
„На путу за повратак“, Јасмина Стојковић, РТВ центар Грачаница 

Образложење: Ауторка је представила сву драматичност и тежину повратка 
прогнаних Срба у своје домове, на примеру селa Мушутиштe. Жеља Срба за 
повратком у завичај приказана у овом остварењу, која наилази на 
противљење екстремизованог дела локалних Албанаца у садејству са 
вишим институцијама власти, указује на сложеност и тежину ситуације на 
Косову и Метохији.

ДРУГА НАГРАДА

„Часни крст у Јовића“, Бојан Антић, РТВ Пулс

Образложење: У овом раду аутор се највише од осталих такмичара 
приближио стандардима документарног филма представљајући 
ненаметљиво и сугестивно  један интересантан локални и етнички
српски обичај у Косовском Поморављу.

Јасмина: Живот Срба на овим просторима представља за мене неисцрпну инспирацију.
Награду на Графесту доживљавам као потврду, и мотивацију да и убудуће стварам на ту тему.

Бојан: Ова награда је важан подстрек мом раду. Косово и Метохија ће и даље 
бити моја инспирација у стварању, на пољу заштите српске културне аштине.

ТРЕЋА НАГРАДА

„17 година после Велика Хоча“, Жарко Јоксимовић, РТК2

Образложење: Жарко Јоксимовић је аутор који се деценијама бави документаристичким приказивањем 
косовско-метохијске стварности. У такмичарском програму овогодишњег Графеста учествовао је са чак три 
остварења. У награђеном раду представио је широку слику актуелног стања у једном од најстаријих српских 
насеља на КиМ, Великој Хочи.

ПОХВАЛЕ

Жири је такође посебно похвалио неколико остварења, сматрајући да на уверљив документаристички начин 
осликавају косовско-метохијску стварност :

„Нацртај ми љубав - снимање филма“, Кристина Андрејевић, Гаргантуа филмс

„Приштина не(з)савршена прича“, Радмила Тодић Вулићевић, Медија Центар Чаглавица

„Мој живот, моја прича - Мошо Одаловић“, Александра Јовановић, РТК2

„17 март 2004 - 12 година после“, Милан Михајловић, ТВ Мост

Жарко: У политичком, безбедносном смислу простор на коме бивствујемо 
је више него инспиративан за телевизијске ствараоце. Занимљив је и за 
оне који се баве етнографском грађом. Људи различите вере и 
националности са особеностима и традицијом која је у поприличној мери 
сачувана су итекако захвална тема за документаристе. У исто време, 
професионалци у свом занату не прихватају међе. У том смислу ће, као и 
досад, Косово бити најчешћа тема, али не и једина.

ТИМ ФЕСТИВАЛА

Живојин Ракочевић - директор 
Соња Ђекић - селектор и продуцент
Дом културе Грачаница - организација
Марко Ђекић - дизајн

ЖИРИ

Светлана Поповић
Зоран Поповић
Ђорђе Јевтић
Јасмина Стојковић

ГОСТИ ШЕСТОГ ГРАФЕСТА

Светлана и Зоран Поповић, 
редитељи и професори
Стефан Малешевић,
аутор филма „Гора“

КОНТАКТ
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28.11.2017, 20 ч.
уторак

Ревијални програм, филм за младе:
ПУТ, 67’

29.11.2017, 20 ч.
среда

Ревијални програм, драма:
КОНТРАИНДИКАЦИЈА, 75’

30.11.2017, 20 ч.
четвртак

Ревијални програм, филм-есеј:
ГОРА, 78’

01.12.2017, 20 ч.
петак

Избор радова из такмичарског програма

02.12.2017, 20 ч.
субота

Пројекција награђених радова




