
 

„АРТ- ФЕСТ“ 

Фестивал је финансијски подржало Министарство културе и информисања Републике Србије 

Филмски фестивал тематски оријентисан ка уметности и уметницима, до сада није постојао у Србији, 

ни у каквој форми, обиму, па ни у идеји; 
Сада је покренута оваква манифестација, као нoва и оригинална, која ће имати више 

куриозитета по којима ће се разликовати, не само по тематици, од свих до сада познатих у нашој 
земљи: 
  - Биће симултано одржаван у више градова Србије; 

- Број градова који би учествовали у једном оваквом фестивалском ланцу није ограничен, али 
је важно да има велику уметничку личност или неко уметничко догађање по коме, или по чему, га 
шира јавност идентификује; 

- Сваки град-учесник имa свој независни жири и додељује своја признања. 
У конкуренцији могу да буду све врсте уметности или уметника о којима је снимљен филм: 

сликарство, скулптура, графика, керамика, примењена уметност, уметничка музика, позориште, 
балет, опера, књижевност (поезија и проза), филм, фотографија, видео-арт, наива (у свим областима), 
уметнички плес, архитектура...    Основне вредности за којима би требало трагати су: оригиналност, 
универзалност, уникатност, хуманост и историјска вредност. 

Ове године (2021),  организован је тзв. „Нулти фестивал“, што значи да је иницијтор – Центар 
за герилски филм - одабрао филмове из постојећег арсенала последњигх 10 година и с тим програмом 
направио, у четири дана, симулацију (генералну пробу) будућег фестивала. Тек после, с провереним 
искуством, расписиваће се  конкурсни позив за идућу (2022) годину. 

Овогодишња манифестација одржава се у Београду, Ваљеву, Пожаревцу, Сремским 
Карловцима и Шиду. 

 

ПРОГРАМ 

Четвртак, 2. септембар 

20.30 – Отварање и Званична селекција (132’) 
 

 „Наод“, 32,5,  аутор: Веско Бутрић, Београд  

             Уметнички портрет сликара Наодa Зорића. 
 

„Маестро“, 55,5, аутор: Бошкo Милосављевић, Београд  

  Филм о руском позоришном редитељу Јурију Ракитину. 

 
„Бард Лазарева града“, 44’, аутори: Стеван Јовичић и Миомир-Мики  Стаменковић,         

                                                                               Београд                                                                

               Прича о крушевачком песнику Љубиши-Бати Ђидићу. 



 
Петак, 3. септембар 
 
18.00 – Информативни програм (111,5’) 
 

„Romance Andalouse“, 12,5’, аутор: Веско Бутрић, Београд  

             Филм о сликарки Марини Никићеновић. 

 
 
„Шајтинац“, 48,5, аутор: Бошко Милосављевић, Београд  

               Портрет писца Угљеше Шајтинца. 
 
 

„Сликар и берачице грожђа“, 50,5’, аутор: Никола Лоренцин, Београд 

 Филм о последњим данима   
                            сликара Саве Шумановића, испричана кроз писма мајци, његове служавке. 
 
 
 
20.30 – Званична селекција (109’) 
 

             „У потрази за местом“, 33’, аутор: Мирослав-Бата Петровић, Београд  

                Филм о руској сликарки Софији Јечини која живи у Србији. 
 
 

  „Од зрна до слике“, 76’,  аутор: Бранко Иштванчић, Загреб 

           Филм о буњевачким  наивним уметницама које своје слике   

                                                           и  предмете праве од сламе. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Субота, 4. септембар 
 
18.00 – Информативни програм (106’) 
 

„Лавиринти  Игора Васиљева“, 106’, аутори: Сања Домазет-Даничић, Андрија  

                                                                                  Димитријевић и Мирослав-Бата Петровић, Београд 

               Филм о кратком, али бурном и врло плодном животу сликара         
                                                           Игора Васиљева (1929-1954). 
 
 
 
 
20.30 – Званична селекција ( 112,5’) 
 

„Катарина Ивановић“, 28,5’, аутори: Снежана Миливојевић и Ђорђе Шибалин,  

                                                                                Будимпешта  

            Прича о првој српској сликарки Катарини Ивановић,  
                                                            представници српског рококоа. 
 
 

„У Завичају после смрти живети“, 25’, аутор: Игор Чолак, Сремска Митровица   

    

    Филм о животу и уметности Лазара  Возаревића,   
                                                                  представника српског модерног сликарства друге  
                                                                               половине ХХ века. 
 
 

 „Живот иза завесе“, 62’, аутор:  Душан Стојановић, Београд 

 

            Филм о нашем великом глумцу Зорану Радмиловићу.  

 

 



 
 
 
Недеља, 5. септембар 
 
18.00 – Информативни програм (106’) 
 

„Исидора“, 16’, аутор: Веско Бутрић, Београд  

            Филма о новосадској модерној уметници Исидори Дунђерски. 

  
„90 година игре“,  90’, аутори: Јелена Којовић Тепић и Бранко Лазић, Бањалука  

          Филм је снимљен поводом јубилеја и говори о 90 година рада     
                                                           бањалучког Народног позоришта. 

 
 

20.30  -  Проглашење награђених и пројекција награђених филмова 
 

********************* 
 

       Градови учесници 

Београд – Београд је главни и најнасељенији град  у Републици Србији, привредно, културно и 

образовно средиште земље. У Београду су рођени бројни значајни српски књижњвници и уметници.  

Ваљево - Ваљево је град у Србији, седиште Колубарског управног округа. Налази се у Западној 

Србији. Међу бројним значајним културним ствараоцима, за Ваљево се највише везују песникиња 
Десанка Максимовић, сликар Љуба Поповић, песник Петар Пајић... (Помињемо само најмаркантније).  

Пожаревац - Пожаревац је значајан административни, економски и културни центар Србије, 

налази се на осамдесетак километара југоисточно од Београда. Смештен је између три 
реке: Дунава, Велике Мораве и Млаве, испод брда Чачалица. Од великих имена српске културе и 
уметнисти који су рођени у Пожаревцу, најмаркантнији су: сликарка Милена Павловић-Барили, 
глумица Жанка Стокић, глимац Миливоје Живановић и драмски писац Слободан Стојановић... 

 

Сремски Карловци - Сремски Карловци су градско насеље у општини Сремски Карловци, 

припадају географској регији Срем, чији назив стоји и у имену насеља. Сремски Карловци се налазе на 
десној обали Дунава, 12 km од Новог Сада и 9 km од Петроварадина на старом путу према Београду. 
Од најмаркантнијих уметничких стваралаца који се везују са Сремске Карловце, довољно је поменути 
само барокног сликара Јакова Орфелина и песника Бранка Радичевића... 

Шид - Шид је градско насеље у општини Шид, у Сремском округу. Смештен је на падинама Фрушке 

горе. Најзападније је насеље у Срему, на само неколико километара од границе са Хрватском. Поред 
сликара Саве Шумановића, треба поменути још и светски познатог сликара-наивца Илију Босиља.                                                    
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