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Товарниот дел на воен транспортен авион 
се отвора на звуците на посмртен марш. 
Војници бавно и формално маршираат 
на музиката. Неколку чекори во едниот 
правец, неколку чекори во другиот. Креваат 
имагинарни ковчези, ги носат и ги ставаат 
на дрвени ногарки. Сè мора да биде во ред 
кога мртвите се враќаат дома, достоинството 
на церемонијата го дефинира нашето 
збогување.

The hold of a military transport aircraft opens 
to the sound of a funeral march. Soldiers 
slow march to the music and go through the 
motions. A set number of steps this way, a set 
number of steps the other. They lift imaginary 
coffins, carry them and place them on waiting 
wooden trestles. Nothing must go wrong 
when the dead come home, the dignity of the 
ceremony defines our leave-taking.

АСТЕРДОКС  l  ASTERDOCS 
Креативни документарци
Creative documentaries

Астрид Бусинк, селектор на документарните филмови: ПАТУВАЊЕ
Уште една година, уште еден еклектичен микс на авантуристички документарци 
е избран за Астерфест. Патувајќи од Кина до Етиопија преку родната Македонија, 
слушаме приказни за пилиња, за фризирање затвореници и за осамениот Клаес. Сите 
тие го прикажуваат истиот свет во којшто живееме, ама од агол од каков што не сме го 
гледале досега. Придружете ни се на нашето патување низ лудиот и интригантен свет 
во каков што не сте ни знаеле дека живеете.

Astrid Bussink, documentary film selector: JOURNЕY
Another year, another eclectic mix of adventurous documentaries has been selected for 
AsterFest. Travelling from China to Ethiopia via hometown Macedonia, we hear the stories 
of chickens, hairdressing prisoners and lonesome Claes. They all show the same world we 
live in, but from an angle we haven’t seen before. Join us on our journey through the mad 
and intriguing world you never knew you lived in.

ВРАЌАЊА  l  RETURNS

(Doc, 7 mins, Poland, 2010)

D/S/DoP: Krzysztof Kadłubowski
E: Tomasz Sławiński
M: Frideric Chopin
P: Studio Filmowe Plus TV
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Филмот следи една обична амстердамска двојка, Риек и 
Хари, во нивната куќа и гаража, но исто така и за време на 
патувањето во нивниот стар но многу сакан кампер. Риек и 
Хари претрпеле голема загуба, но наоѓаат утеха, разбирање 
и најмногу од сè задоволство еден во друг. Графманс ги 
прикажува со љубов: како се врткаат околу камперот, како 
заедно пеат песни под туш, како играат на игранка во кампот. 
Тие на многу лесен начин ја делат својата љубов еден кон друг, 
но исто така ја делат и својата тага.

The film follows the quintessential Amsterdam couple Riek and 
Harrie in their house and garage, but also on the road, in their 
decrepit but beloved camper. Riek and Harrie are both coping with 
a great loss, but they find comfort, understanding, and most of all 
joy with one another. Graafmans depicts them lovingly: tinkering 
with the TomTom, singing songs together in the shower, shuffling 
along on dance night at the campsite. They share their love for 
one another effortlessly with the camera, but they also share their 
sorrow.

ДА НЕ БЕШЕ ТИ  l  IF IT WEREN’T FOR YOU        

(Doc, 21 mins, Netherlands, 2011)

D/S: Anne-Marieke Graafmans
DoP: Ernst Herstel
E:  Ruben van der Hammen
M:  Chris Christodoulou
P:  NFTA

(Doc, 21 mins, Montenegro, 2010)

D/S:  Vladimir Perović
DoP:  Milan Stanić,  
 Borislav Ristović, 
 Saša Nikolić
E:  Aleksandar Uhrin
M:  Traditional folk music
P:  CZK Tivat

Еднаш годишно во еден мал приморски град Пераст, Црна 
Гора, еден од бројните петли во регионот учествува на еден 
посебен настан. Тој е избраниот и се соочува со неочекувани 
патешествија. Ова е приказната за неговиот живот...

Once a year in the small coastal town of Perast, Montenegro, one 
out of many cocks in the region takes part in a particular event. 
Being the chosen one, he faces unexpected experiences. This is the 
story of his life...

ЖИВОТОТ, ПРИКЛУЧЕНИЈАТА  
И ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА ЕДЕН ПЕТЕЛ  
TRIALS, TRIBULATIONS & SUSTAINABLE  
GROWTH OF A COCK
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Клаес е пензионер чијашто најголема желба е конечно да 
оди во блиското кино. Што ако врне? Што ако џемперот не 
одговара на кошулата што ја носи? Можеби е најдобро да 
остане на сигурно дома и да го вклучи телевизорот. 
Во целосната изолација на неговиот осамен живот и од 
целосно неоснованиот страв од излегување од станот, Клаес го 
претворил својот уреден дом во затвор. Филм кој прикажува 
што може самотијата да му направи на човек.

Claes is a pensioner, whose greatest wish is to finally make it to 
the nearby cinema. What if it rains? What if his sweater doesn’t 
match the shirt he is wearing? Probably better to stay in the safety 
of his own home and switch on the telly. In the total isolation of 
his solitary life, and out of an entirely unfounded fear of stepping 
outside his flat, Claes has turned his tidy home into a prison. A film 
that demonstrates what loneliness can do to a person. 

За туризмот и неговиот комплексен однос со локалните 
заедници. Ги открива интригантните размислувања на жена 
од племето Мурси од Јужна Етиопија и на холандски турист 
додека се подготвуваат да се сретнат еден со друг. Тоа на 
крајот резултира во чудна средба. Во последно време, племето 
Мурси се подложени на процес на туристификација, воглавно 
поради егзотичниот физички изглед на жените со нивните 
усни плочки. Додека туристите ги третираат луѓето од Мурсите 
како куриозитет што треба да се фотографира, Мурсите, пак, се 
справуваат со навалицата од „другите“ на нивен особен начин.

About tourism and its complex relationships with indigenous 
communities. It reveals the intriguing thoughts of a Mursi woman 
from Southern Ethiopia and that of a Dutch tourist as they prepare 
themselves for meeting each other. This ultimately results in an 
awkward encounter. Recently, the Mursi have undergone a process 
of touristification, mainly because of the exotic physical appearance 
of the women with their lip plates. While the tourists treat the Mursi 
people as curiosities to be photographed, the Mursi in turn deal 
with the influx of the ‘other’ in their own particular way. 

(Doc, 23 mins, Sweden, 2010)

D/S/DoP: Martina Carlstedt
E:  Britta Norell
P:  Geir Hansteen Jörgensen

(Doc, 25 mins, Netherlands, 2011)

D/S: Ilja Kok & Willem Timmers
DoP: Yidnekachew Shumete
E: Tracy Pallant, W. Timmers
P:  CAMERA YOU productions

КЛАЕС  l  CLAESS

ОНИЕ ДРУГИТЕ  l  FRAMING THE OTHER
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Годишниот фризерски натпревар во Шкотскиот затвор е 
главен настан и за оние внатре и за оние надвор од решетките. 
Наградата може да ја освои секој, така што подготовките 
се напнати. „Откачување“ претставува ретка инсајдерска 
перспектива за процесот на рехабилитација на затворениците, 
запознавајќи ги соништата на затворениците, нивните 
аспирации, неколку каења и неколку скриени стравови.

The annual Scottish Prison Service hairdressing competition is a 
major event for those inside and outside the bars. The prize could 
be anyone’s this year so the build up is tense. Cutting Loose is a 
rare insider’s perspective on a prisoner’s rehabilitation process 
while understanding a prisoner’s dreams, their aspirations, a few 
regrets and some hidden fears.

Филм за еден тинејџер, самоубиството на неговиот татко 
и емоционалната празнина што настанала потоа. Преку 
заборавени цртежи и фотографии, го следиме обидот на 
младото момче да избега од болните сеќавања и самиот да 
се справи со проблемите исто како што правел и неговиот 
татко. По неколкугодишна отуѓеност, љубовта е таа што води 
до неизбежен ултиматум, да продолжи да ги следи стапките на 
татко му или да се препушти на времето.

A film about a teenage boy, his father’s suicide and the emotional 
vacuum that occurred after wards. Through forgotten drawings 
and photographs, we follow a young boy´s attempt to escape a 
painful memory and handle things on his own just like his dad 
used to do. After years of increasing isolation, it is love that leads 
to an inevitable ultimatum, to continue to follow in his dad’s 
footsteps, or let time catch up.

ОТКАЧУВАЊЕ  l  CUTTING LOOSE        

ПОМЕЃУ ОДЛУКИТЕ  l  INBETWEENER        

(Doc, 30 mins, United Kingdom, 2011)

D: Finlay Pretsell & Adrian McDowall
DoP: Martin Radich
E: Susan Korda & Mark Jenkins
P: Paul Welsh, A. McDowall & F. Pretsell

(Doc, 14 mins, Sweden, 2011)

D/S/DoP/E: Erik Bäfving
M: Gustav Wall
P:  EBfilm, Film i Skåne,  
 Sveriges Television AB
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Руска фамилија која барајќи скромен рај запаѓа во огромна 
катастрофа. Овој волшебно анимиран филм комбинира 
цртежи, фотографија и документарни видеа, со цел да се 
опфатат надреалните емоции на премногу реалната трагедија: 
Чернобил, 1986.

A Soviet family searching for a modest paradise is swept into an 
immense disaster. This magically animated film combines drawing, 
photography, and documentary video to capture the surreal 
emotions of the too-real tragedy: Chernobyl, 1986.

 

Еден млад уметник е поканет на групна изложба во Шангај, но 
од еколошки причини не сака да патува со авион до таму. Затоа, 
се качува на полуавтоматски товарен брод „МС Конфиденс“ и за 
возврат чисти, но тој е единствениот човек на бродот. Бродот 
е управуван од центар во Ирска. За уметникот, товарните 
контејнери претставуваат првенствено симбол за неправедна 
светска трговија. Но, за кратко време неговиот критички став 
исчезнува и во самотијата тој се спријателува со нив. Приказна 
за невообичаено патување кое води до ментална криза. 

A young artist has been invited to a group exhibition in Shanghai, 
but for ecological reasons he doesn’t want to fly there. He gets to 
travel on the semi-automatic container ship MS Confidence, in 
exchange for cleaning work, but he’s the only human on board. 
The ship is steered from a centre in Ireland. For the artist, the 
containers are initially symbols of iniquitous world trade. But he 
soon abandons his critical attitude and in his loneliness befriends 
them. The story of an unusual journey that leads to a mental crisis. 

(Doc, 19 mins, Germany/Ukraine, 2011)

D/S/DoP/E:  Rainer Ludwigs
M:  Andre Feldhaus
P:  Tetyana Chernyavska

(Doc, 13 mins, Austria/China, 2010)

D/S/P:    Christoph Schwarza

ПРИКАЗНАТА НА ЛЕОНИД  l  LEONID’S STORY

СУПЕРКАРГО  l  SUPERCARGO
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Тибетанскиот збор Бардо се преведува како „состојба помеѓу” 
или исто така како преодна или средна состојба. Се однесува 
на состојба која што се наоѓа помеѓу други две состојби, помеѓу 
живот и смрт, тага и радост, детство и одраснување. Бардо е 
приказна за двајца пријатели, малечко девојче и балон кој 
што ја потсеќа на нејзиниот татко. Приказна за мало девојче 
кое е соочено со светот на возрасните додека присуствува на 
погребот на татко и.

The Tibetan word Bardo means literally intermediate state also 
translated as transitional state or in-between state. It is a state that 
lies between two other states, between life and death, sadness 
and joy, being a child and growing up. Bardo is a story about two 
friends, a little girl and a balloon which reminds her of her father. 
A story about little girl’s world coming face to face with grownups 
world while attending her father’s funeral.

ГЛОБАЛНА ФИКЦИЈА  l  GLOBAL FICTION 
Кратки играни филмови
Short fiction fims

Омар Абу ел Руб, селектор на кратките играни филмови: ПАТУВАЊЕ
Патувањето – како пат во сеќавањата, како бегство или враќање во детството, како 
растење, како желба по среќа, по миг на смирение. Патувањето како пријателство, 
како миг на спознанието. Миг кој трае како вечност, мирување и движење. 
Патувањето како избор но и како животна недоумица – тоа се сите причини за избор.

Omar Abu El Rub, short films selector: JOURNEY
Journey - as a journey to the memories, as if running away or going back to childhood 
times, as growing up, as a wish for happyness, for a moment of stillness. Journey as 
friendship, as a moment of acknowledgement. A single moment that lasts as eternity, 
being still but in movement. Journey as a choice, but also as a life neverknowing why - 
these are all reasons for the choice.

БАРДО  l  BARDO      

(Fict, 14 mins, Macedonia, 2011)

D: Marija Apčevska
S: M. Apčevska in collaboration  
 with Katerina Momeva
DoP: Vladimir Samoilovski
M: Aleksandar Pejovski
E: Goran Vukik
C: Marija Blagoevska, Danco Cevrevski,  
 Ljupka Dzundeva, Maja Veljkovik
P: AVEA Film
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Сториите за трите лика се вкрстуваат на воз којшто не 
може да одбегне ужасен судар. Како што возот сè повеќе се 
доближува до конечната дестинација, Хана треба да се соочи 
со последиците од некои од своите одлуките што ги донела 
во текот на животот.

The stories of three characters intersect on a train headed for 
a horrifying crash. As the train gets closer and closer to its final 
destination Hannah has to face the consequences of some of 
the decisions she made in her life.

Ова е кратка и потресна приказна за животот на главната 
хероина Ана и за нејзиното пеколно патување од сонот 
да стане филмска актерка, преку комунистичката тортура, 
до монашките конаци. Приказна за двојни стандарди, 
хипокризија и суровост на минатото и сегашноста.

This is a short and poignant story about the life of the main 
heroine Anna and her hellish journey from dream to become 
a film actress, through communist torture, to the monastic 
quarters. A story of double standards, hypocrisy and cruelty of 
the past and present.

(Fict, 28 mins, USA/Austria, 2011)

D/S/E: Peter Bruenner
DoP: Medeni Griffiths
M: Sigur Rós
C: Seri DeYoung, Gadi Erel, Alex Castillo
P: Stephan Wabl

(Fict, 22 mins, Macedonia, 2011)

D: Igor Aleksov
S: Aleksandar Rusjakov
DoP: Dusan Kardalevski
E: Tanja Ribarska
M: Dorian Jovanovik
C: Jana Stojanovska, Silvija Stojanovska,  
 Predrag Pavlovski, Igor Angelov
P: Quasar Film

ВО НАШИ РАЦЕ  l  IN OUR HANDS

ЕПИЗОДИСТ  l  BIT PLAYER
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Средовечен романски режисер кој тукушто се вратил од САД, 
е повикан на разговор во локален паб. Наскоро ќе сфати дека 
неговата слава има цена.

A middle-aged Romanian director, who just got back from the 
States, is called for an interview at a local pub. He will soon learn 
that fame has its price.

13-годишната Асја оди на екскурзија со својот дедо. Дедо ў ја 
учи како да вози скутер, ў ја покажува убавината на природата. 
Ама, исто така, тој има нешто да ў каже...

A 13-year old Asia goes on an excursion with her grandfather. 
Grandpa teaches her how to drive a scooter, shows her the beauty 
of nature. He’s got also something to tell her...

ЛОСТ СПРИНГС 2  l  LOST SPRINGS 2      

ПАТУВАЊЕ  l  TRIP      

(Fict, 13 mins, Romania, 2010)

D/S: Andrei Dobrescu
DoP: Radu Gorgos
E: Mihai Marin
P: Sorin Botoseneanu
C: Diana Cavallioti, Radu Banzaru

(Fict, 12 mins, Poland, 2010)

D/S: Bartosz Kruhlik
DoP: Daniel Wawrzyniak
E:  Grzegorz Szczepaniak
M:  Andrzej Strzemżalski
P:  PWSFTviT
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13 години откако ерменскиот град Ленинакан бил уништен  
од земјотрес, Лусине, 13-годишно сираче живее со својот дедо 
во „домик“ - монтажна куќичка. Таа е нема, но талентирана 
пијанистка и се подготвува за меѓународен натпревар.

13 years after the Armenian city of Leninakan was destroyed 
in an earthquake, Loussiné, a 13 year old orphan lives with her 
grandfather in a “domik” a prefabricated small house. She is 
dumb, but a talented pianist and preparing for an international 
competition.

Најбогатиот град во светот. Сиромашна хендикепирана двојка. 
Сопругот ў ветува на својата невеста дека за роденден ќе ја 
одведе во некој убав хотел. Но, откако останува без велосипед, 
а единствениот извор на средства за леб му е загрозен, 
сопругот мора да направи избор.

Richest city in the world. A poor disabled couple. A husband 
promises to take his newlywed wife for a birthday dinner at a fancy 
hotel. But after losing his bicycle and with his only source of daily 
bread threatened, the man must make a choice.

(Fict, 26 mins, France/Armenia, 2011)

D/S: Lévon Minasian
DoP:  Stéphan Massis
E:  Nicolas Desmaison
M:  Franz Schubert
C:  Yervand Manaryan, Gerald Papasian,  
 Apolline Petrossian
P:  Boa Films

(Fict, 13 mins, Qatar/Lebanon, 2011)

D/S:  Niam Etany
SoP:  Thomas Hines
E:  Wajdi Elian
P:  Fatma Naib
C:  Ritesh Batra, Dima Gharbawi Shaibani,  
 Reem Saleh

ПИЈАНО  l  THE PIANO

СУПЕР. ПОЛНО.  l  SUPER. FULL.
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Во волшебната атмосфера на една летна вечер четири 
различни луѓе талкаат наоколу во мракот, барајќи некакво 
задоволство или обидувајќи се да ја надминат својата 
меланхолија. Во неколку мига нивните патеки се вкрстуваат 
и тие се зближуваат, но пак се оддалечуваат. На крајот, ги 
зближува една мелодија што прави да се чувствуваат поврзани, 
иако можеби само за таа вечер.

In the magic atmosphere of a summer night four different 
people stray around in the dark, looking for some joy or trying to 
overcome their melancholia. For some moments their paths cross 
and they get closer, but they also drift apart. In the end, they all get 
together by a tune that makes them feel connected, even if maybe 
only for this night.

Измислена приказна за осамен преживеан во свет што 
изумира. Човек кој се бори да поврзе делови од својата рутина 
и делчиња од своите потиснати сеќавања. Кога во неговиот 
пуст свет се појавува жена, таа има намера да го соочи со 
неговото минато и со последователната судбина.

The abstract story of a lone survivor lost in a dying world. 
A man struggles to connect pieces from his daily scavenging 
routine and bits from his repressed memory. When a woman 
appears in his desolate forest world, she’s intent on making him 
face his past and consequent fate.

ТРАГИ ОД СВЕТЛИНА   l  TRACES OF LIGHT      

УВЕРТИРА   l  OVERTURE      

(Fict, 14 mins, Germany, 2010)

D/S/E/P: Claire Walka
DoP:   Eike Zuleeg
M:   Michael Gentner
C:   Michaela Tschubenko, Heiko Büter,  
  Paulina Weiner

(Fict, 35 mins, Israel, 2011)

D:  Dan Sachar
S:  Avixai Mark, D. Sachar
DoP:  Hagai BenKuzari
E:  Alon Hershkowitz
C:  Miko Ben Porat, Nili Sachar
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Социјално позитивен краток филм, со силна антирасистичка 
порака. Приказната е за кавга меѓу два спротивни лика: еден црн 
и еден бел, кои до крајот на филмот ќе научат меѓусебно да се 
почитуваат и сакаат. Во целост е изработен кадар по кадар на две 
женски тела, едното со светол, а другото со темен тен.

Socially positive short with a strong antiracist message. The story is 
about an argument between two opposite characters: one white and 
one black who, by the end of the film, learn how to respect and love 
each other. It is entirely stop-motion animated on two female bodies, 
a pale one and a darker-skinned one.

Базирано на епска поема од 19-тиот век, на најголемиот полски 
писател, Адам Мицкиевич, за еден град на духови потопен по 
крвав масакар во средниот век, а којшто сега лежи на дното 
од едно далечно езеро. Ова е апокалиптична приказна за 
уништување, религиозни чуда и привиденија.

Based on the 19th-century epic poem by Poland’s greatest writer, 
Adam Mickiewicz, about a ghostly town deluged after a bloody 
massacre in medieval times, which now lies at the bottom of 
a remote lake. It is an apocalyptic tale of destruction, religious 
miracles and spectral visitations.

АНИМАК  l  ANIMAC 
Анимирани филмови
Animated films

Марјан Захов-Пецев, селектор на анимираните филмови:
Оваа година на белото платно на Астерфест ќе имаме можност да проследиме пет 
селектирани анимирани филмови на мајсторите на цртаните подвижни слики.  
Во анимациите се презентирани цртежот и бојата со динамика и вешто водење на смислената 
идеја. Во стилот на picker-moving и drawing-art, имаме пет видувања со издржани креации, 
како гарант дека фестивалот е веќе зрел за светска премиера на анимиран филм.

Marjan Zahov-Pecev, selector of the animated films:
This year, on the white screen of AsterFest, we will have the opportunity to see five selected 
animated films of the masters of animated motion pictures. The animations present the drawing 
and the color using dynamics and skillfully directing the conceived idea. In the style of picker-
moving and drawing-art, we have five presentations with sound creations, as a guarantee that the 
festival is already mature for a world premiere of an animated film.

(Ani, 2 mins, Switzerland, 2011)

By Simone Giampaolo

(Ani, 20 mins, Poland/Canada/Switzerland/
France/Denmark, 2010)

By Kamil Polak

БЕЛО+ЦРНО=ЦРВЕНО  l  WHITE+BLACK=RED 

ИЗГУБЕНИОТ ГРАД СВИТЕЗ  l  THE LOST TOWN OF SWITEZ 
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Што ако човек почне да јаде сè и сешто за да го ублажи гладот, 
јадејќи „брза храна“ во свет во кој непотребното и потребното 
знаење, како и површното знаење, навлегуваат во умовите на 
луѓето и пак ги оставаат гладни?

What if a man starts eating everything to assuage his hunger 
like eating up fast food in a world where needless and useless 
knowledge as well as smattering invades in people’s brains and 
also leaves them hungry?

Некаде помеѓу животот и смртта се одигрува возбудлива 
партија шах. Влогот е висок – премин во светот на живите. 
А, единствениот судија на овој интересен турнир е еден лик 
којшто никој не би сакал да го сретне на својот пат.

Somewhere between life and death a thrilling chess match takes 
place. The stakes are high – a gateway to the world of living. And 
the sole referee of this exciting tournament is a figure no one 
wishes to meet in their path.

Една жена во автобус наоѓа парче хартија испишано со молив. 
Оддеднаш, тоа се лепи за неа и почнува да расте. 
Во паника таа брза дома и конечно наоѓа гума за бришење. Но, 
да не е веќе предоцна?

A woman finds a piece of paper covered with pencil scribbles on 
the bus. Suddenly it attaches itself to her and starts to grow. In 
panic she runs home and at last finds an eraser. But perhaps it’s 
already too late?

ИЗНЕМОШТЕНОСТ   l  INFIRMITY       

ИГРАТА   l  THE GAME      

СНЕМА ГУМИ   l  OUT OF ERASERS      

(Ani, 3 mins, Turkey, 2011)

By Yigit Pehlivan, Seckin Yalin,  
Fulya Tokaoglu, Dilan Sari 

(Ani, 5 mins, Poland, 2011)

By Marcin Janiec

(Ani, 15 mins, Sweden/Denmark, 2011)

By Erik Rosenlund
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1937. Една млада брачна двојка оди на село некаде надвор 
од Москва за тајно да го крстат нивното дете. Гледаат како 
воз со осуденици минува покрај станицата на која тукушто 
пристигнале. Одеднаш едно писмо паѓа од еден од вагоните. 
Главните ликови сфаќаат дека тоа е некое писмо за дома. Следи 
болна битка меѓу нивната совест и стравот. Тие се потполно 
свесни дека ако помогнат писмото да стигне до оној за кого е 
адресирано, тоа ќе се смета за соработка, за што може да бидат 
кривично гонети.

1937. A young couple is going to a village somewhere outside 
Moscow to baptize their child secretly. They see a train with 
convicts passing by the station they just arrived at. Suddenly a 
letter falls out of one of the cars. The main characters understand 
that it is a letter home. The follow-up boils down to painful 
struggle between their conscience and fear. They are well aware 
that helping the letter reach the addressee will be regarded as 
collaborationism, for which they may be prosecuted.

МУВИЛЕНД  l  MOVIELAND 
Современи кратки филмови од Русија
Contemporary short films from Russia

Влатко Галевски, селектор на Мувиленд-Русија
1937 : Предвоена Русија, политичка репресија, идеолошки колебања, страв и 
вознемиреност... ЧЕСТОЉУБИВ: Многу радост во селото. Доаѓа новиот индиски филм 
„Диско танчер“. Влезницата е едно кокошкино јајце. Весела и куса варијанта на „Синема 
Парадизо“... ЌЕ ГО ЗАБОРАВАМ ОВОЈ ДЕН: Една од најделикатните состојби на жената е 
донесувањето одлука да се абортира. Насловот и молчењето во филмот како да кажуваат 
сè за овој стресен психолошки чин... СЕЛО: Градска девојка доаѓа во селото на мајка си. 
Го среќава Гриша. Дали новата средина е вистинското место за романса?..

Vlatko Galevski, selector of the Movieland-Russia
1937 : Pre-war Russia, political repression, ideological hesitations, fear and uneasiness... 
AMBITIOUS: A lot of joy in the village. The new Indian film “Disco Dancer” is coming. The ticket 
price is one egg. Cheerful and short variant of “Cinema Paradiso”... I’ll FORGET THIS DAY: One 
of the most delicate conditions of a woman is making a decision to have an abortion. The title 
and the silence in the film tell everything about this stressful psychological act... COUNTRYSIDE: 
City girl comes to the village where her mother was born. She meets Greesha. Is this new 
environment the right place for a romance?..

(Fict, 18 mins, Russia, 2011)

D/S/P: Svetozar Golovlev
DoP: Mikhail Kelim, Ivan Burlakov
E: Andrey Bazik
C:  Eva Aveeva, Ivan Pachin, Sergey Zabotin,  
 Sergey Agudalin

1937
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Приказна за една девојка Саша и нејзиното чудесно 
патување во едно мало село.

A story of a girl Sasha, having a marvelous journey  
in a small village.

Можеш да заборавиш. Мораш да заборавиш. Невозможно 
е да заборавиш... Што една жена мисли и чувствува токму 
пред да изврши абортус.

You can forget. You have to forget. It’s impossible to forget... 
What a woman is thinking and feeling about just before she 
has an abortion.

Главниот настан во ова село е неделнa филмскa ревија во 
локалниот рекреативен центар. Главниот лик е страстен 
обожавател на индиски филмови. Но, не е толку лесно 
да се успее да се види проекција на омилениот филм.

The main event in this village is a weekly film show at the local 
recreation center. The main character is a passionate fan of 
Indian films. But it’s not that easy to get through 
to the screening of your favorite film.

СЕЛО   l  COUNTRYSIDE       

ЌЕ ГО ЗАБОРАВАМ ОВОЈ ДЕН   l  I’LL FORGET THIS DAY     

ЧЕСТОЉУБИВ   l  AMBITIOUS     

(Fict, 27 mins, Russia, 2011)
D/S/E: Yana Skopina & Eugene Kostkin
DoP: Eugene Kostkin
P:  Lentafilm
C:  Sonya Karpunina, Oleg Blinov,  
 Zinaida Saleva, Nadya Stepanova

(Doc, 26 mins, Russia, 2010)
D/S: Alina Rudnitskaya
DoP: Aleksandr Filippov
P:  Vyacheslav Telnov

(Fict, 23 mins, Russia, 2010)
D: Ainur Askarov
S: Leonid Korin, Ainur Askarov
DoP: Timur Ganeev
E: Aleksandr Snadin
M: Yulay Tauylbaev
P: Bashkortostan Studio (Aibulat Yunusov)
C: Galimyan Mambetov, Gazinur Askarov,  
 Regina Taulbaeva



Специјално пост-фестум прогласување
ОБЕРхАУЗЕНСКИ ФЕСТИВАЛ НА КРАТОК ФИЛМ 

Special post-festum anouncemment
INT’L SHORT FILM FESTIVAL OBERHAUSEN

http://www.kurzfilmtage.de/

...The International Short Film Festival Oberhausen has become one of 
the world’s most respected film events - a place where filmmakers and 
artists ranging from Roman Polanski to Cate Shortland, from George 
Lucas to Pipilotti Rist have presented their first films. Oberhausen has 
managed to instigate various political and aesthetical developments, 
for instance through the Oberhausen Manifesto, perhaps the most 
important group document in the history of German film. Careful 
programming and a pioneering choice of subjects has helped 
the Festival to build up its exclusive position in an increasingly 
unpredictable market...

Се дискутира и се разменуваат искуства за феноменологијата 
на филмските видови, за разликата помеѓу кусометражниот и 
долгометражниот филм, како и за спецификата на кратките филмски 
жанрови: игран, документарен, анимиран. За важноста за земање/
нарачка/пишување на сценарио за краток филм од страна на младите и 
идни филмаџии. Дали режисерот секојпат мора да биде и свој сопствен 
сценарист? Потребност од филмска драматургија. Професионално 
сценарио за краток филм. Тешкотиите при мислењето за краток филм... 

Experiences regarding the phenomenology of film types , the difference 
between the short and feature films, as well as the distinctiveness of short 
film genres: fiction, documentary, animated, are discussed and exchanged. 
Then, the importance of taking/order/writing a screenplay for a short film 
by the young and future filmmakers. Whether the director always has to be a 
screenwriter as well for his/her film. Necessity of film dramaturgy. Professional 
screenplay for a short film. Difficulties when considering a short film...

Работилница
СЦЕНАРИО ЗА КРАТОК ФИЛМ 

Workshop
SCREENPLAY ABOUT SHORT FILM
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СЛАВКО ШТИМАЦ 
 (роден на 15 октомври 1960 во Коњско Брдо, 

Хрватска) е филмски и телевизиски актер за 
кој може да се каже дека пораснал со филмот. 
Пред камерата застанал уште како дете во 1972 
со филмот „Вук самотник“ на О. Глушчевиќ. 
Потоа следеа филмовите „Салашот во Малиот 
рит“ и „Зимувањето во Јакобсфелд“ - на Бауер, 
„Возот в снег“ на Реља, и тој повторно го 
потврди својот дар. Следеше холивудското 
искуство кај славниот Сем Пекинпо. Во филмот 
„Железен крст“ го играше руското момче 
Михаил на Источниот фронт. За разлика 
од децата кои во повеќето случаи не го 
продожуваат актерскиот пат, Славко Штимац 
до денес ги задржа континуитетот и квалитетот. 
И славата не го изменила, останувајќи тивок 
и скромен. Во својата филмографија има 
голем број филмови меѓу кои преовладуваат 
антологиските. Тука слободно можат да 
се вбројат „Специјално воспитување“ на 
Марковиќ, „Се сеќаваш ли на Доли Бел“, 
„Подземје“ и „Животот е чудо“ - на Кустурица, 
„Кој тоа таму пее“ на Шијан, „Буик ривиера“  
на Рушиновиќ и др. Има добиено бројни 
награди, меѓу кои една од последните е 
„Златното срце на Сараево“.

СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ВИСОКИ ДОСТИГНУВАЊА 
ВО ФИЛМСКАТА 
И ТВ УМЕТНОСТ



SLAVKO ŠTIMAC 
 (born on 15 October 1960 in Konjsko Brdo, Croatia) is a film and 

television actor, who actually grew up with the film. He stood up in 
front of the camera as a child in 1972 in the film “Solitary Wolf“ by  
О. Glushcevic. Then, there were the films “The Farm in a Small Marsh“ 
and “Wintering in Jakobsfeld“ – by Bauer, “Train in the Snow“ by Relja, 
and he just reconfirmed his gift. Next was his Hollywood experience 
with the famous Sam Peckinpah. In the film “Cross of Iron“, he played 
the Russian boy, Mihail, at the East Front. In contrast to the children 
who in most cases do not continue with the acting career, Slavko 
Stimac has maintained his continuity and quality. And the fame has 
not changed him, he remains calm and modest. In his filmography, 
there are a large number of films, especially anthological. Those are the 
following: “Special Education“ by Markovic, “Do You Remember  
Dolly Bell“, “Underground“ and “Life is a Miracle“ – by Kusturica,  
“Who Sings Over There“ by Shijan, “Buick Riviera“ by Rushinovic etc.  
He has received many awards, one of the most recent being the 
“Golden Heart of Sarajevo”.

Photo: Srdjan Kalinic (www.srdjankalinic.com)
Many thanks for photo material courtesy of Ivan Karl (RTS) and Srdjan Kalinic (photograph)

HONORARY AWARD 
FOR HIGH ACHIEVEMENTS 
IN FILM AND 
TV ARTS
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ВЛАДИМИР БЛАЖЕВСКИ 
 (роден на 3 јуни 1955 во Скопје) е 

меѓународно признат режисер и 
сценарист, професор е на факултетите за 
драмски уметности во Скопје и Белград. 
Работел како уредник на филмската 
програма во Студентскиот културен 
центар во Белград. Има добиено Златна 
арена за режија во Пула, Кристален 
глобус во Карлови Вари, Сребрен медал 
за режија во Белград и др. Меѓу другото, 
автор е на кратките документарци 
„Среќна нова година“, „Икар“ и „Врати 
на бескрајот“, на долгометражните 
играни филмови „Хај-фај“, „Булеварот 
на револуцијата“ и „Панкот не е мртов“, 
кој беше македонски кандидат за 
Оскар и др. Исто така, го режирал 
документарецот „Галичка свадба“, 
а корежисер е на „Кинески маркет“ 
заедно со Зоран Соломон. Ги напишал 
сценаријата за  „Џипси меџик“ на Столе 
Попов и  „Големата вода“ на Иво Трајков. 
На промотивното издание на Астерфест 
во 2005 во негово лично присуство 
беше прикажан документарецот  „Како 
се раѓа лепчето“. Блажевски е еден од 
ретките режисери кои се заложуваат за 
афирмацијата на авторскиот филм во 
Македонија.

МЕЃУНАРОДНА НАГРАДА 
„АСТЕР“ ЗА ВРВНИ 
ДОСТИГНУВАЊА 
ВО АВТОРСКИОТ ФИЛМ
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VLADIMIR BLAžEVSKI 
 (born on 3 June 1955 in Skopje) is 

internationally recognized director and 
screenwriter, professor at the Dramatic 
Arts Faculties in Skopje and Belgrade. 
He was engaged as a director of the film 
program at the Students’ Cultural Center 
in Belgrade. He has been awarded Golden 
Arena for directing in Pula, Crystal Globe 
in Karlovy Vary, Silver Medal for directing 
in Belgrade, etc. In addition, he is author of 
the short documentaries “Happy New Year”, 
“Icarus“ and “The Doors of Eternity“, of the 
features “Hi-Fi“, “The Avenue of Revolution“ 
and “Punk is Not Dead “, which was the 
Macedonian candidate for Oscar, etc. He 
also directed the documentary “Galichnik’s 
Wedding“, and he is a co-director of “Chinese 
Market“ together with Zoran Solomon.  
He wrote the screenplays for “Gipsy Magic“ 
by Stole Popov and  “The Great Water“ by 
Ivo Trajkov. At the promotional AsterFest 
edition in 2005, the documentary „Bake-
House Fable“ was screened in his personal 
presence. Blazevski is one of the very few 
directors committed to promoting the 
auteur film in Macedonia.

INTERNATIONAL AWARD 
“ASTER” FOR HIGH 
ACHIEVEMENTS 
IN AUTEUR FILM

(Photos courtesy: Samir Ljuma)
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МЕРИ-ДИОНС  l  MERRY-DIONS 
Четири филмови од студенти и млади автори од Македонија.  
Петтиот - изненадување, во чест на наградените
Four films by students and young filmmakers from Macedonia.  
The fifth - surprise in honour of the winners.

Двајца мажи се заглавуваат во лифт. Едниот од нив е 30 
годишниот Давид кој има огромна желба да го донесе до 
крај својот живот како ерген. Тој веќе доцни на состанокот со 
родителите на својата избраничка Марија. Другиот е Андреј, 
неуредно момче во своите 20-ти, жител на зградата.

Two men are trapped in an elevator. One of them is the 30-years 
old David who has an enormous wish to spend his lifetime as a 
bachelor. He is already late for the meeting with the parents of his 
girlfriend Maria. The other is Andrej, a messy boy about 20 years 
old, who lives in the building.

АЛАРМ  l  ALARM      

(Fict, 13 mins, Macedonia, 2012)

D: Ana Aleksovska
DoP:  Vladimir Dimoski
E:  Martin Ivanov
C:  Emre Tosuni, Miroslav Petkovik
P:  ESRA Skopje

Ова е видео запис за неформалната уметничка група „Зеро“, 
која во еден момент од својата виртуелна кариера доби 
шанса да ја претставува нашата света земја пред возвишениот 
светски уметнички аудиториум собран на веќе едновековната 
традиционална смотра на уметноста во древниот град 
Венеција, на 54-тото Венецијанско Биенале, насловено како 
“ILLUMInations”. Но нештата никогаш не излегуваат според 
планот, а ова посебно важи за потфатите на групата „Зеро“…

The video is by the informal art group “Zero”, which at one point 
of its virtual career got an opportunity to represent our holy 
country in front of the noble world art viewers gathered at the 
centennial traditional art exhibition in the old city of Venice at the 
54-th Venice Biennale, titled “ILLUMInations”. But things never go 
according to plan, and this especially applies to the projects of the 
group “Zero”.

(Doc, 15 mins, Macedonia, 2012)

D:  Aleksandar Stankovski
S:  Stefan Saskov, Aleksandar Stankovski
DoP/E: Stefan Saskov
C:  Gorancho Gjorgjievski, Saso Gigov Gish,  
 Perica Georgiev - Pepsi, Kire Galevski

ZERO RECYCLED – SRI CHARSHY
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Документарец за една млада девојка од Скопје која одлучува 
да се пресели во Кина. Храбро го следи нејзиниот сон за 
неистражената и нова цивилизација, кинескиот јазик и 
филозофијата. Но сепак, не е едноставно да оставиш сè што 
досега си познавал зад себе. Во овој филм се прикажани 
сегменти од нејзиното подготвување, збогување со најблиските, 
но и двоумење околу нејзиниот следен чекор.

Documentary about a young girl who moves to China. Her long 
lasting dream about studding Chinese and philosophy becomes 
true, but in the end it turns out that leaving everything and 
everyone you love behind is much harder then she could ever 
imagine. This film shows her preparations and hesitations for what 
is yet to come. 

БЕГСТВО ВО ПЕКИНГ  l  ESCAPE TO BEIJING       

(Doc, 13 mins, Macedonia, 2011)

D/S/E/DoP:  Dina Duma
P:  FDU Skopje

Филмот е приказна за Душан Караџовски, млад човек на 
возраст од 31 година, кој е страсен играч на видео игри. 
Неговиот живот драстично ќе се смени кога во 2005 година, 
неговата мајка ќе западне во огромни финансиски долгови… 
Во тој период тој започнува да ја игра играта CONQUER ONLINE, 
обидувајќи се да ги оттргне мислите од актуелните проблеми…

The film is a story about Dusan Karadzovski, a young man at the age 
of 31, who is a passionate player of video games. His life changes 
drastically when in 2005 his mother falls into huge financial debt…  
In that period he starts playing the game CONQUER ONLINE, 
trying to get away from the everyday problems…

(Doc, 29 mins, Macedonia, 2011)

D/S/E:  Vladimir Mitrevski
DoP:  Dragan Pakovski
P:  FDU Skopje

РЕДАК l  REDDAKH

Роза како сликар и поет. Нajбитно е да се има цел и одлучност 
за да се покаже сето она што го знае и умее, за да може на некој 
начин да го оправда своето постоење...

Roza as painter and poet. The most important thing is to have an 
objective and determination to show all the knowledge and skills 
so that she can somehow justify her existence…

(Doc, 19 mins, Macedonia, 2012)

D/S:  Katerina Beninova
DoP/E:  Tane Kodzabasiev
P:   ZKU “Scena”

РОЗА МОЈСОВСКА l  ROZA MOJSOVSKA
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Награда за сценарио
ЃОРЃИ АБАЏИЕВ

Screenplay Award
GJORGI ABADZIEV

 Покрај тоа што дојранчанецот Ѓорѓи АБАЏИЕВ (7.10.1910-
2.8.1963) е еминентен писател на разнородни книжевни 
трудови, тој е сценарист на долгометражниот игран филм 
„Мис Стон“ (1958, р.: Ж. Митровиќ), косценарист е на ТВ 
драмата „Пустина“ (1967, р.: Д. Наумовски), негова е идејата 
за филмот „Република во пламен“ (1969, р.: Љ. Георгиевски), а 
според расказот „Табакерата“ е снимен истоимениот краток 
игран филм (1972, р.: Д. Наумовски). Абаџиев ја одбележа 
епохата на почетокот и растежот на првата генерација 
македонски писатели. Исто така, филмовите инспирирани од 
неговите дела беа темел на македонската кинематографија и 
имаат огромен придонес во развојот на играната продукција 
на Македонската телевизија (ТВ Скопје). Во неговата 
историска белетристика има мноштво пацифистички пораки, 
а неговото творештво е податливо за вредна екранизација 
и аудиовизуелно раслојување. Од оваа година, Астерфест 
востановува уметничка награда од редот на фестивалските 
признанија, што ќе го носи името на големиот Абаџиев. 
Така трајно ќе се продолжи делото на овој наш роднокраен 
писател, со што би се овозможило пристапување на младите 
македонски сценаристи, режисери и актери кон неговиот 
исклучителен филмски опус базиран врз неповторливи 
литературни вредности.

Apart from being an eminent writer of diverse literary works, 
Gjorgji ABADZIEV (7.10.1910-2.8.1963) from Dojran, is the 
screenwriter of the feature film “Miss Stone” (1958, directed by 
Z. Mitrovic) and co-screenwriter of the TV novel “Wasteland” 
(1967, directed by D. Naumovski). The film “Republic in Flames” 
(1969, directed by Lj. Georgievski) was his idea, and a short film 
was made (1972, directed by D. Naumovski) according to his 
story “Tabakerata”, with the same name. Abadziev characterized 
the era of beginning and growth of the first generation of 
Macedonian writers. In addition, the films inspired by his works 
were the foundation of the Macedonian cinematography and 
have a huge contribution to the development of feature films 
production of the Macedonian Television (TV Skopje). There 
are many pacifist messages in his fiction and his works are 
suitable and worthy of being put on screen and for audiovisual 
separation. As of this year, AsterFest has established an art 
prize, as one of the many festival awards, which will be named 
after the great Abadziev. In that way the work of this writer, 
born in this region, will last forever, thus enabling the young 
Macedonian writers, directors and actors to approach his 
outstanding film works based on fabulous literary values.
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Награда
АЦО АЛЕКСОВ

Award
ACO ALEKSOV

Ацо АЛЕКСОВ (3.XI.1932 – 13.I.2005) е режисер од Струмица 
кој дипломирал актерство на Театарската академија 
во Белград. Тој е доајен на ТВ, филмската и театарската 
режија во Македонија. До своето пензионирање работи 
во Македонската телевизија (ТВ Скопје). Поважни режии 
на филмови му се „Премиера“ и „Бог да ги убие шпионите“, 
а ги режирал и ТВ-сериите „Волшебното самарче“, „Белото 
циганче“, „Шути и рогати“, драмите „Парадоксот на Диоген“, 
„Грдиот Нарцис“, „Романса за обесениот“, „Крчмите“ и други 
играни проекти. Има напишано и неколку драми и сценарија, 
од кои повеќето самиот ги режирал. Една од нив е драмата 
„Гревови на љубовта“. Во Народниот театар „Антон Панов“ 
режирал 39 претстави. Често пати струмичките актери биле 
дел од неговите филмски проекти. Од 2010 на Астерфест 
во Струмица се доделува Награда за најдобар македонски 
филмски автор која го носи името „Ацо Алексов“.

Aco ALEKSOV (3.XI.1932 - 13.I.2005) is a director from Strumica 
who graduated acting at the Theatre Academy in Belgrade. He 
is the doyen of the TV, film and theater directing in Macedonia. 
Until his retirement he was working with the Macedonian 
Television (TV Skopje). Some of the most significant films 
directed by him are “Premiere” and “God Kill the Spies”. He is also 
a director of the TV series “The Magic Pack Saddle”, “The White 
Gipsy Boy”, “(Un)Horned”, the plays “The Paradox of Diogenes”, 
“Ugly Narcissus”, “Romance for the Hanged Man”, “The Inns” 
and other feature projects. He has written several plays and 
screenplays, many of which were directed by himself. One of 
them is the play “Sins of Love”. He has directed 39 plays in the 
National Theatre “Anton Panov”. Very often the actors from 
Strumica were part of his film projects. As of 2010, at AsterFest in 
Strumica, there is an award for the best Macedonian film author, 
called “Aco Aleksov”.
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Геза БАРТА, фотограф (1. IX. 1913 - 23. I. 2002, Нови Сад). 
Во 1928 завршил граѓанско школо и потоа го изучил 
фотографскиот занает. Работел во продавница за 
фото-прибор до 1941, кога отворил свој фотографски 
дуќан. Документаристичкото интересирање и 
исклучителниот осет за атмосферата на мигот се 
основните вредности на неговото дело... Држел 
аматерски и стручни курсеви. Еден од пионерите на 
уметничката фотографија во Војводина. Кандидат 
Мајстор на уметничка фотографија на Фото-сојузот на 
Југославија (1955) и носител на титулата на АФИАП.  
Со триптихот „Развој на земјоделството“ во 1974 
освојува „Златно око“. Во 1998 ја добива наградата 
за животно дело на ФСЈ. Во 30-тите години тој прави 
интересни фотографии во Македонија.

Géza BARTA, the photographer (1. IX. 1913 - 23. I. 2002, 
Novi Sad). In 1928 he completed Junior High School and 
then he accomplished the photographer’s trade. He used 
to work in a photo equipment shop until 1941 and after 
that opened a photography studio... His documentary 
interests and his exceptional sense of atmosphere of the 
moment are the essential values of his art... He mastered 
amature and professional courses in photography. He 
is one of the pioneers of art photography in Vojvodina. 
He was a candidate for the entitlement of the Master of 
Art Photography of the Yugoslav Photo Federation in 
1955 and he was awarded a title of AFIAP (1957). In 1974 
his triptych “The Development of Agriculture” won the 
“Golden Eye”. In 1998 Géza was awarded the Life Work 
Award by the PFY. In 1930-s he made interesting photos 
in Macedonia.

ГЕЗА БАРТА  
И МАКЕДОНИЈА

GÉZA BARTA  
AND MACEDONIA
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Audience award:
LA MINUTE VÉGÉTARIENNE (CH, 2010, D: Cyril Delachaux)

Category Fiction/Documentary:
SWOOSH! (CH, 2011, D:: Michi Fuchs)

Category Art and Experimental:
WILLY PAS LIBRE (CH, 2011, D: Jela Hasler)

Category Animation:
NIPPON NIGHTMARE (CH, 2011, D: Michael Spahr)

Category U20:
FISH (CH, 2010, D: Irna Huwiler)

Category Best Argovian Film:
FARBENFREUDE (CH, 2011, D:: Anna Müller)

Category Best SchoolFilm:
DER DUMME FRISEUR (CH, 2011, D: Veronika Zeis, Melina 
Dakidis, Nadine Schreiber)

Audience award:
DE HARDCORE SCHWIIZER (CH, 2010, D: Dustin Rees) 
STAR WARS (CH, 2010, Team: Starborns)

http://www.oneminutes.ch/

ЕДНОМИНУТНИ ФИЛМОВИ  l  ONEMINUTES 
Филмови од Едноминутниот филмски и видео фестивал во Арау (Швајцарија)
Films from One Minute Film & Video Festival Aarau (Switzerland)



ПОСВЕТИ  l  TRIBUTES
Покрај Астер портретот и Тивериополските филмски беседи за лауреатите (од Сунчица Уневска  
и Гена Теодосиевска), прикажуваме и два ексклузивни филма во чест на Штимац и Блажевски.
Besides Aster Portrait and Tiberiopolian Film Talks about the winners (from Suncica Unevska  
and Gena Teodosievska) we show two exclusive features to honour Stimac and Blazevski.

БУИК РИВИЕРА  l  BUICK RIVIERA     

ПАНКОТ НЕ Е МРТОВ  l  PANK IS NOT DEAD    

(Fict, 85 mins, Croatia, 2008)
D:  Goran Rušinović
S:  Goran Rušinović & Miljenko Jergović 
DoP:  Igor Martinović
E:  Vladimir Gojun
M:  Brane Živković
C:  Slavko Štimac, Leon Lučev
P:  Boris T. Matić

(Fict, 104 mins, Macedonia, 2011)
D/S:  Vladimir Blazevski
DoP:  Dimo Popov
E:  Blagoja Nedelkovski
M:  Aleksandar Pejovski
C:  Jordan Simonov, Kamka Tocinovski,  
 Toni Mihajlovski
P:  Darko Popov
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Приказната за Буик Ривиера е раскажана преку судбините на двајца 
мажи, и двајцата босански (од поранешна Југославија) емигранти, 
кои припаѓаат на две различни религиозни групи што се бореле 
за градот Сараево во текот на војната. Една судбоносна ноќ, овие 
двајца емигранти се среќаваат на пуст пат среде Америка, со некоја 
необјаснива сила што ги зближува. Во следните 24 часа коишто ги 
минуваат заедно, ментално саботирајќи се еден со друг и обидувајќи се 
да сфатат кој за што е крив, нивните животи ќе се сменат засекогаш, без 
да се докаже нешто, исто како и самата војна.

The story of Buick Riviera is told through the fates of two men, both Bosnian 
(ex Yugoslavian) emigrants, belonging to the two different religious groups 
that fought for the city of Sarajevo during the War. One fateful night, these 
two emigrants meet on a deserted road in the middle of America, with 
some unexplainable force bringing them together. In the next 24 hours, 
which they will spend together mentally sabotaging each other and trying 
to figure out who is guilty of what, they will change their lives forever 
without proving anything, just like the war itself.

Протагонисти на оваа црна комедија се панкери кои намерно останале 
на маргините на матните времиња на македонската транзиција. Рутината 
на нивниот аутсајдерски опстанок е нарушена со понуда повторно да го 
обединат нивниот некогаш култен панкерски бенд и да свират на некој 
бизарен “мулти-културен хепенинг“, со што треба да се потврди погрешната 
слика за Македонија како земја со релаксирани етнички тензии. Ова е 
првиот македонски филм којшто го третира проблемот на зголемување 
на национализмот во земјава. Филмот е осмислен како црна комедија, 
нешто помеѓу “роуд-муви“ и драма. Исто така е и документаристички, 
обид за “синема-веритé“ и затоа е со екстремно мал буџет, не само како 
продукциски модел, туку повеќе како естетски пристап.

Protagonists of this black-comedy are punks who deliberately remained at the 
margins in muddy times of Macedonian transition. The routine of their outsider’s 
survival is disturbed by an offer to make a reunion of their one-time cult punk 
band and play at some bizarre “multi-cultural-happening”, which is to prove the 
false image of Macedonia as a land with relaxed ethnic tensions. This is the first 
Macedonian film treating the problem of increasing serious nationalism in the 
country. The film is conceived as a black-comedy, somewhere in the limbo-space 
between road-movie and drama. It is also supposed to be very documentaristic, 
a “cinema-verite” feature attempt, and therefore extremely low-budget, not just 
as a production model, but even more as an aesthetic approach.




