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ASTERFEST 2013
screening Facts and Fictions
 
through 9 film Gates
across 9 seas on Horseshoes
over 9 hills of Tzar Towers
without any old wives’ tales
 
(we jointly paint the NINTH SCREEN,
leaving behind on Strumica’s sky
some scattered astral scenes
of those 9 festival years)
 
9, 8, 7, 6  , 5  , 4  , 3  , 2  , 1:
cOmmitted tO the jubilee!

АСТЕРФЕСТ 2013
проектира Факти и Фикции

преку 9 филмски Капии 
низ 9 мориња со Потковици
над 9 ридови Царски кули
без бабини деветини

(заеднички го сликаме ДЕВЕТТОТО ПЛАТНО
оставајќи зад струмичкото небо 
грст ѕвездени кадри
од 9-те лета фестивалски)

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1: 
сО Обврска кОн јубилејОт!



AS
TE

RF
ES

T

3

АС
ТЕ

РФ
ЕС

Т

2

ЅВЕЗДЕНИ ДОКУМЕНТИ  l  STAR DOCUMENTS 
Креативни документарци
Creative documentaries

Гена Теодосиевска, селектор на документарните филмови
И во овој 21-ви век, модерниот човек се среќава со најбазични проблеми. Тие се стари колку и човештвото и 
многу често се поврзани со неговите елементарни сентименти: потребата од блискост, осаменоста, несигурноста, 
стравот, стремежот, надежта - секогаш „зачинети“ со тајните, сомневањата, дилемите, недовербата, силната волја... 
Сите овие сензации ќе ги почувствувате во седумте кратки документарни стории, кои ќе ве остават без здив, 
стории кои можат да ги пренесат само вистински посветените филмски автори на краткиот метар, филмски жанр 
за кој секогаш сум велела дека го практикуваат само вистинските мајстори на филмскиот занает. По познатите 
филмски фестивалски „траектории“,  награди и признанија, освојувајќи ја публиката, критиката и жири-комисиите 
низ светот, овие седум документарни кратки филмови, Астерфест ги предизвика да се сретнат со нашата, 
струмичка публика. Се надевам дека соодветно ќе одговориме на овој исклучителен филмски предизвик.

Gena Teodosievska, documentary film selector
Even in this 21st century contemporary man finds himself struggling with basic problems. These problems are 
as ancient as manhood itself and are often connected with its elementary sentiments: the needs for closeness, 
loneliness, insecurity, fear, striving and hope alwaysspiced up with secrets, dilemmas, unfaithfulness, and strong will. 
Such sensations are conveyed in the seven short documentary film stories, stories that will take your breath away, 
stories which only devoted film makers can shoot and make, a film genre which, I believe, only the real masters of 
film making practice. After the famous film festival “trajectories“, winning international awards and recognitions, 
capturing the audience and the film critics worldwide, these seven short documentaries have been challenged by 
Asterfest to meet our audience in Strumica. I hope we will respond adequately to this exceptional film challenge.

Господинот Еуген долги години успешно управува со својата 
компанија којашто произведува косилки за трева. И покрај 
староста, ја води компанијата со енергија на тинејџер.  
По работата, оди дома и му се препушта на своето 
невообичаено хоби.

Mr. Eugene for many years, successfully manages his company, 
which manufactures lawn mowers. Despite old age, runs the 
company with the energy of a teenager. After work, goes home 
and indulges in his untypical hobby. 

КРАЛСТВОТО  l  THE KINGDOM      

(Doc, 15 mins, Poland, 2012)

D/S/DoP:  Bartosz Kruhlik 
E:   Grzegorz Szczepaniak, Bartosz Kruhlik 
C:   Eugeniusz Jakóbczyk
P:   PNFTTS (Weronika Czolnowska)

Протагонистите во филмот припаѓаат на една мала заедница чии 
претци заминале од територијата на Македонија и се доселувале во 
Истанбул при крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, главно 
во последните децении на постоењето на Османлиската Империја. 
Живеејќи повеќе генерации добро ситуирани и образовани, потомците 
на овие доселеници денес припаѓаат на високиот среден слој во 
турското општество. Воедно, тие се и репрезентативни претставници на 
старите Истанбулчани. Неоптоварени со својата етничка припадност, 
како и без предрасуди за другите, тие се извонреден пример за една 
релаксирана граѓанска свест во историски космополитската средина.
 
The participants in this film belong to a small community whose ancestors 
left the territory of Macedonia and settled in Istanbul by the end of the 
19th and the beginning of the 20th century, mostly during the last decades 
of the Ottoman Empire. They now comprise several generations of well 
established and educated people who belong to the upper middle class of 
the Turkish society. They are also due representatives of the old citizens of 
Istanbul. Unburdened by their ethnic origin and unprejudiced towards all 
the others, they are a remarkable example of a relaxed civil awareness in 
this historically cosmopolitan milieu.

Чана е млада девојка, по потекло од Манто Парпеј, мала заедница во 
перуанските Анди. Таа мора да се исели од кај своите родители во 
засолниште во Куско со цел да учи и да го исполни заедничкиот сон  
на сите нив. Додека оди на училиште во Куско, нејзините родители 
Сабино и Елиса работат по полињата под жешкото сонце на Андите.  
Зад високите планини постојат надежи за подобра иднина, соништа кои 
ќе ги подобрат нивните животи. Нивните соништа се таа да оди во Куба 
и да студира медицина.

Chana is a young girl originally from Manto Parpay, a small community in 
the Peruvian Andes. She has had to move away from her family to a shelter 
in Cusco in order to study and fulfill the dream they all share. While she 
attends school in Cusco her parents, Sabino and Elisa,  farm the fields under 
the tough Andean Sun. Beyond the high mountains, there are hopes for a 
better future, dreams that will improve their lives. Going to Cuba and study 
medicine is theirs.

(Doc, 35 mins, Macedonia, 2011)

D/S:  Elizabeta Koneska
DoP:  Robert Jankuloski
E:  Blaze Dulev
M:  Darko Spasovski
P:  Macedonian Center  
 for Photography

(Doc, 21 mins, UK/Spain, 2012)

D:  Juan Felix Fernandez
M:  Malaventura

НАШИТЕ ВО СТАМБОЛ  l  MACEDONIANS IN ISTANBUL

ПАТОТ НА ЧАНА  l  CHANA’S WAY
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Мајката на Сара е болна и не може да се грижи за неа. Затоа, 
Сара (11) живее во згрижувачко семејство. И покрај грижата на 
згрижувачките родители, Сара не може да си го најде местото во 
семејството. Повеќе сака да живее со својата мајка. Ноќе Сара 
лежи будна со часови. Ќе најде ли решение за своите проблеми со 
спиењето и начинот да се чувствува попријатно во згрижувачкото 
семејство?

Sarah’s mother is ill and cannot take care of her. Therefore Sarah (11) 
lives with her foster family. Despite her caring foster parents it is hard 
for Sarah to find her place in the family. She prefers to live with her 
mother. At night Sarah lies awake for hours. Will she find a solution to her 
sleeping problems and a way to feel more at home in her foster family?

Приказна за напуштените, стари и осамени луѓе кои често се жртви 
на неморални лица на високи функции. Старата жена, нејзиниот 
син и судијата... и последната желба. Трагикомична (рашомонска) 
приказна на измами, сомнежи и тајни. Кој е вистинскиот губитник? 
Измамникот или измамениот? Останува непознато...

The story about the abandoned, old and lonely people who are often 
victims of immoral people on high functions. The old woman, her son 
and the judge… and a last will. Tragicomic (Rashomon like) story on 
frauds, doubts and secrets. Who is the real looser? The cheater, or the 
cheated? The secret remains…

Нина и Домен се во врска веќе една година. Нина е во инвалидска 
количка затоа што има церебрална парализа што ў ги грчи мускулите. 
Домен преживеал тешка сообраќајна несреќа пред 18 години којашто 
на некој начин, исто така, го обележала за цел живот. И двајцата имаат 
големо искуство со преживување и совладување пречки настанати 
поради физички повреди. Исто така знаат како е да се биде различен 
во очите на другите кои во исто време одредуваат кој или што е 
различно. Овој филм со голем степен на интимност, го носи гледачот 
низ нивната врска, со акцент на нивниот прв одмор на море - првпат 
сами, првпат како пар и првпат како „и сите други“.

Nina and Domen are a couple for a year now. Nina is on a wheel chair, 
because she has cerebral palsy, which spasms her muscles. Domen survived 
severe traffic accident 18 years ago, which in a way also marked him for a 
life time. Both of them have a strong experience of survival and obstacles 
that are brought by physical injuries. They also know how it is to be 
different in the eyes of others who at the same time determine who or what 
is different. This film with a big extent of intimacy takes the viewer through 
their relationship, with an emphasis on their first vacation at the sea side – 
first time alone, first time as a couple and first time as "everybody else".

Додека бев дете постојано мислев дека можам да ги контролирам 
нештата што се случуваат околу мене. Во последните неколку месеци 
толку многу се вмешав во проблемите на другите луѓе, што истите 
ми станаа сопствени проблеми. Толку многу се вмешав, што не сум 
сигурен дали ќе можам повторно да се ослободам. Мојот помлад брат 
го минува животот со темни пророштва на иднината и во изолација од 
надворешниот свет. Откако одби терапија, моите родители веќе не го 
трпеа дома. Се пресели во караван во градината на Ингмар. Брат ми 
го обожува него. Јас одам таму за да се дружам со брат ми, надевајќи 
се дека отсега па натаму сè ќе биде подобро. Тоа е почеток на љубовна 
врска меѓу мене и Ингмар.

When I was a child, I always thought that I could control the things 
happening around me . In the last couple of months I got so involved in 
other people’s problems that they became my own problems. I involved 
myself so much that I’m not sure if I will be able to free myself again. My 
younger brother spends his life with dark prophecies of the future and 
in isolation from the outer world. After he refused therapy, my parents 
don’t tolerate him no longer at home. He moves into a caravan in Ingmar’s 
garden. My brother admires him. I come there to be with my brother, 
hoping that from now on everything will go uphill. It’s the beginning of a 
love-affair between me and Ingmar.

САРИНАТА НОЌ  l  SARAH’S NIGHT

ЌЕ ТЕ ОДНЕСАМ НА МОРЕ  
I WILL CARRY YOU TO THE SEASIDE     

(Doc, 17 mins, Netherlands, 2012)

D/S:  Anne Kleisen
DoP:  Adri Schrover 
E:  Denise Janzée 
M:  Gertjan Eldering 
P:  Blackframe (Sanne Cousijn, Camiel Zwart)

(Doc, 35 mins, Slovenia, 2012)

D/DoP/E:  Manca Filak
M:   Čompe

(Doc, 14 mins, Serbia, 2011)

D/S:  Želimir Gvardiol 
DoP:  Stefan Lakić
E:  Branimir Živković
M:  Damjan Ćirilović
P:  Pradok (Biljana Stanojević)

(Doc, 20 mins, Germany, 2012)

D/S/DoP/E/P:    Corinna Giesen

СОМНЕЖИ И ТАЈНИ  l  SECRETS AND DOUBTS

УТРЕ ЌЕ ЖИВЕЕМЕ ПАК 
TOMORROW WE WILL LIVE AGAIN
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ГЛОБАЛНА ФИКЦИЈА  l  GLOBAL FICTION  
Кратки играни филмови
Short fiction fims

Сунчица Уневска, селектор на кратките играни филмови: ВЕЧНОСТА НА ЖИВОТНАТА ИГРА
Овогодишната програма на кратки играни филмови носи една необична ситуација. Колку и да се навидум 
различни, сите овие седум европски филмови се мали есеи сами за себе.  Есеи за животот и  смртта, за љубовта и 
играта, за потрагата по вечниот живот, но и за вербата дека животот може да проструи, па дури и меѓу металните 
цвеќиња. Овој пат без претензии, го имаме и Шекспир, и Вуди Ален, и филм кој влезе во трка за „Оскар“, па сепак, 
тоа се пред сè мали луцидни животни приказни, во кои едноставно ќе се препознаеме сите.

Sunchica Unevska, short film selector: ETERNITY OF THE LIFE GAME 
This year’s program of short films brings an unusual situation. No matter how different they seem, all of these seven 
European films are actually small, individual essays. Essays about life and death, love and play, the quest for eternal life, 
as well as the belief that life may flow even among tin flowers. This time, without any pretensions, we have Shakespeare, 
Woody Allen and a film that was running for “Oscar”. And yet they are, above all, short lucid life stories in which we can all 
just recognize ourselves.

Што би сториле ако неочекувано ве посети смртта? Ќе може 
ли да се измолкнете за својот живот преку една партија реми? 
Црна комедија.

What would you do if the Death visited you unexpectedly? 
Could your life be bargained for in a game of gin rummy? A black 
comedy. 

ВИЛИ  l  WILLY    

(Fict, 15 mins, Poland, 2012)

(Based on Woody Allen’s play)
D/S:  Bartosz Kruhlik 
E:  Grzegorz Szczepaniak, Bartosz Kruhlik 
DoP:  Daniel Wawrzyniak 
M:  Andrzej Strzemzalski 
C:  Slawomir Sulej
P:  PNFTTS  
 (Justyna Ziemkiewicz,  
 Natalia Truszkowska)

Секој ден, тој мора да направи нов цвет од лим и да го засади во сува 
земја. Ова е поентата на неговото постоење, како веќе да не постои 
ништо друго на светот освен металното чкрипење на апокалиптичните 
цвеќиња.

Every day he must make a new flower from a tin and plant it into the dry 
ground. This is the point of his existence, as there is nothing else left in the 
world but metallic rustle of the apocalypse flowers.

Лојалниот следбеник на кралот Џон, Хуберт, добива наредба да го 
мачи и убие тинејџерот Принц Артур кој е легитимниот наследник на 
престолот на Англија. Сепак, искрената невиност на Артур и ужасот на 
она што се очекува од него, му го матат умот на Хуберт, принудувајќи 
го да бира помеѓу неговата лојалност кон кралот и своето чувство за 
морал. Една од најпознатите трогателни мрачни сцени, земена од една 
од неговите помалку познати драми.

King John’s loyal henchman, Hubert, is ordered to torture and execute 
the teenage Prince Arthur, the rightful heir to England’s throne. However, 
Arthur’s endearing innocence and the horrors of what is expected of him 
plague Hubert’s mind forcing him to choose between his loyalty to the 
crown and his own sense of morality. One of Shakespeare’s most heart-
wrenchingly dark scenes, taken from one of his least known plays.

(Fict, 7 mins, Russia, 2012)

D/S/E/DoP: Sergey Tsyss
M:     Jami Sieber, Alastair  
    Cameron, Mark Petrie
C:     Artyom Parhomenko
P:     Yulia Travnikova

(Fict, 9 mins, United Kingdom, 2012)

(Based on Shakespeare)
D/S/P:  Jonnie Hurn & John Last 
DoP:  Jamie Burr
E:  Guy Ducker
M:  Nikolas Labrinakos
C:  John Last, Albert de Jongh,  
 Jonnie Hurn

ВТОР ВЕТЕР  l  SECOND WIND

КРАЛОТ ЏОН, ЧИН IV, СЦЕНА I 
KING JOHN, ACT IV, SCENE I



АС
ТЕ

РФ
ЕС

Т

AS
TE

RF
ES

T

8 9

Умира другар на Данило од одделението. Татко му сака да му 
го одвлече вниманието на момчето од погребот и од неговите 
обврски како претседател на одделението, носејќи го на 
еднодневно патување. За таткото, штитењето на своето дете 
од непријатното искуство како што е погребот, со одење на 
риболов, станува многу потешка задача од очекуваното.

Danilo’s friend from classroom passed away. Father wants to draw 
the boy’s attention away from the funeral and from his obligations 
as class president by taking him on a day trip. For the father, 
protecting his own child from unkind experience as the funeral 
by going on fishing becomes much more difficult a task than he 
expected.

Париз – Гар де Лион. Хели се однесува како вистински простак, 
а Селена, вечно вљубена, сè уште сака да сфати што се случува. 
Во барот на Синиот воз, каде што ќе седнат на последен пијалак, 
ниеден од нив не може да замисли што ќе се случи...

Paris - Gare de Lyon. Helie behaves as a true bounder, Selena, 
evermore in love, still want to pick up the pieces. At the bar of the 
Blue Train, where they stop to have a last drink, neither one could 
have imagine what happens...

Војникот Натан Ријцкх загинал за време на Првата светска војна. 
Чуден колекционер му ја заробил сенката и му дал нова шанса: 
втор живот за 10.000 заробени сенки. Љубовта е таа која го води, 
зашто негова цел е повторно да ја сретне Сара, жената во која се 
вљубил пред да умре. Но, кога открива дека таа е веќе вљубена 
во некој друг, љубомора му го заматува умот и го турка кон 
горчлива одлука, одлука којашто не е без последици...

Soldier Nathan Rijckx died during World War I. A strange collector 
imprisoned his shadow and gave him a new chance: a second life 
against 10.000 captured shadows. It is love that guides him, as his 
purpose is to meet Sarah again, the woman he fell in love with 
before he died. But when he discovers that she’s already in love with 
someone else, jealousy clouds his mind and pushes him towards a 
bitter decision, a decision not without consequences…

Единствениот копнеж кој 12-годишниот Иса го има е татко му 
да го доживува како маж - а мажите не плачат. Кога Иса ја губи 
едната овца на сиромашното семејство, тој и неговиот помал 
брат Хамид мора да ја почитуваат наредбата на нивниот татко да 
се најде овцата и да се врати во стадото. На врвот на планината 
Хамид се здобива со повреда опасна по живот и Иса се наоѓа 
себеси во дилема: Дали треба да е маж и да се придржува до 
наредбата на татка си или треба да го симне својот помал брат 
долу од планината најбрзо што може?

The only yearning 12-year-old Isa has is for his father to perceive 
him as a man – and men don’t cry. When Isa loses one of the poor 
family’s sheep, he and his little brother Hamid, must obey their 
father’s order to find the sheep and to bring it back to the flock. On 
the top of the mountain Hamid becomes life-threatening hurt and 
Isa finds himself in a dilemma: Should he be a man and abide by 
his father’s order, or should he get his little brother down from the 
mountain as soon as he can?

СÈ ТОА  l  ALL OF THAT

СИНИОТ ВОЗ  l  BLUE TRAIN

УМИРАЊЕ НА СЕНКАТА  l  DEATH OF A SHADOW

ШУМАРОТ  l  TO GUARD A MOUNTAIN

(Fict, 27 mins, Montenegro, 2012)

D:  Branislav Milatović
S:  Ognjen Spahić, B. Milatovic; 
DoP:  Ivan Kostić 
E:  Vladimir Radovanović 
M:  Milivoje Pićurić
C:  Slavko Štimac
P:  Montenegro Art Production, Artikulacija  
 (Slobodan Milatović, Ivan Đurović)

(Fict, 18 mins, France, 2012)

D/S/P: Stéphanie Assimacopoulo
DoP:  Antoine Carpentier
E:  Rodolphe Molla 
M:  Thierry Fauchard
C:   Daniel Duval, Camille Figuereo,  
 Etienne Fague
P:  Quid-Pro-Quo Productions

(Fict, 20 mins, Belgium/France, 2012)

D/S:  Tom Van Avermaet
DoP:  Stijn Van der Veken   
E:  Dieter Diependaele   
M:  Raf Keunen
C:  Matthias Schoenaerts, Laura Verlinden,  
 Peter van den Eede
P:  Serendipity films (Ellen De Waele)

(Fict, 25 mins, Macedonia/Norway, 2012)

D:  Izer Aliu
S:  Tor Hubro Stene
DoP:  John - Erling Holmenes Fredriksen 
E:  Alline de Almeida Lande
C:  Burham Amiti, Besim Murtezani,  
 Altin Axhani
P:  Veda Films (Elena Stanisheva),  
 Den Norske Filmskolen (Elisabeth Kvithyll)
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АНИМОУШН  l  ANIMOTION
Анимирани филмови  
Animated films

Марјан Захов-Пецев, селектор на анимираните филмови:
Коњаникот Астеропеус цврсто галопирајќи благодарение на чудотворните потковици, држејќи в рака копје-зрак, 
снегот од Беласица го претвора во големо платно и создава ѕвездена прашина со спектар на бои како Струмините 
нишки. Низ ваква легендарна глетка проблеснува естетскиот пресек на актуелното творештво од светскиот 
анимиран филм на деветтиот Астерфест.

Marjan Zahov-Pecev, selector of the animated films:
The horseman Asteropeus is galloping steadily and thanks to the miraculous horseshoes, holding a spear – beam in his 
hand, turns the snow of Belasica into a big canvas and creates a stardust with a range of colours as Struma’s threads. In 
this legendary scenery there is a flush of the aesthetics outline of the actual works from the international animated films 
at the ninth AsterFest.

Алберт го разбуди ѕвонењето на мобилниот на неговата 
сопруга. Прилично е тешко да го најде во нејзината чанта 
полна со многу чудни работи.

Albert has to wake up to the ringing of his wife’s mobile. It takes 
him quite an effort to find it in her purse that is full of many 
strange things.

Оваа приказна започнува романтично, продолжува како фарса, 
потоа преминува во трилер, а завршува како трагедија.

This story begins romantically, continues as a farce, turning into a 
thriller, but ends up as a high tragedy.

АЛБЕРТ  l  ALBERT

ВИДОВ ГЛУВЧЕ НА МАЧКИН ПОГРЕБ  
I SAW MICE BURYING A CAT

(Ani, 6 mins, Hungary, 2011,  
Artspoetica Animation Ltd)

by Csaba Bardos

(Ani, 5 mins, Russia/China, 2011,  
Jilin Animation Institute – Gavin Liu)

by Dmitry Geller

Постар маж и детенце чекорат по улиците на Скопје. Старецот 
во раката држи фиданка која полека разлистува, а детенцето 
весело трча околу него. Пристигнуваат на гробишта, старецот го 
засадува дрвцето покрај еден гроб, се поткрева и повторно е во 
градот на среде улица. Повторно тргнува, овој пат со поголемо 
дрвце кое расте и му се замотува околу раката.

An elderly man and a child walk the streets of Skopje. The old man 
holds a sapling which is slowly bursting into leaf, while the child 
is frolicking around him. They arrive at the cemetery, the old man 
plants the sapling by a tombstone, gets up and finds himself in the 
city in the middle of a street. He starts again, this time with a bigger 
sapling which grows and wraps around his arm.

Каква ли мешаница станува кога главниот јунак од фотографијата 
ќе испадне од својата рамка на ѕидот и ќе протруби низ сиот 
семеен албум.

What a mess happens when our protagonist falls out from the wall 
frame photograph and rumbles across the whole family photo–
album.

КРУЖНО ПАТУВАЊЕ НА СЕНКАТА  l  ROUND TRIP

МЕШАНИ СЕЌАВАЊА  l  MIXED MEMORIES

(Ani, 7 mins, Macedonia, 2013,  
FlipBook Productions)

by Žarko Ivanov

Script:  Aleksandar Prokopiev  
  (based on story of Dimitar Solev)
Head animator: Aleksandar Zafirovski 
Editing and compositing: Goce Cvetanovski
Music: Oliver Josifovski

(Ani, 5:30 mins, Serbia, 2011,  
Media Global Agency)

by Marija Milanovic Lazarevski
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Од памучен конец до маица, разните фази на маица  
„Пети Батó“.

From cotton thread to t-shirt, the different stages of a t-shirt Petit 
Bateau.

ПЕТИ БАТÓ  l  PETIT BATEAU

(Ani, 2 mins, France, 2012,  
Doncvoilà Productions)

by Pierre-Emmanuel Lyet

Сестрите се соочени со фактот дека една од нив недостига.

The sisters are trapped in facing the fact of missing one.

СЕСТРИ  l  SISTERS

(Ani, 7:30 mins, Belgium, 2012, KASK)

by Lea Vidakovic

Моќна анимација која претставува алегорија во која нашите 
тела се сеќаваат на тагата и болката на нашите претци.

A traumatic animation that presents a parable in which our bodies 
remember the sorrow and pain of our predecessors.

ТЕЛЕСНА МЕМОРИЈА  l  BODY MEMORY

(Ani, 9 mins, Estonia, 2011,  
OÜ Nukufilm)

by Ülo Pikkov

МУВИЛЕНД  l  MOVIELAND
Современи кратки филмови од Словачка 
Contemporary short films from Slovakia

Влатко Галевски, куратор на Мувиленд-Словачка:
Особено место во словачката филмска уметност заземаат кратките играни, анимирани и документарни филмови. 
Богатата традиција која ја негува Академијата за филм и ТВ од Братислава, резултира со квалитетна и пред сè 
иновативна кусометражна филмска форма којашто котира високо во европската филмска продукција. Значајните 
словачки автори на играниот филм како што се Јан Кадар, Јозеф Херибан, Јурај Јакубиско, како и аниматорите 
Франтишек Јуришич и Ондреј Сливка, промовираа нов, храбар и автентичен естетски правец кој негува 
критички, субверзивен, но и поетски став кон актуелните општествени теми. Програмата Mувиленд оваа година ја 
претставува најмладата генерација филмски автори од Словачка кои со оригинален и автохтон стил промовираат 
високи естетски вредности во областа на филмската уметност.

Vlatko Galevski, curator of the Movieland-Slovakia:
Short fiction, animated and documentary films take special place in the Slovak film art. The rich tradition nourished by 
the Film and TV Academy from Bratislava (FTF VŠMU) results in quality and, above all, innovative short film form that 
rankshigh in the European film production. Significant Slovak authors of feature films such Ján Kadár, Jozef Heriban, Juraj 
Jakubisko, as well as the animators František Jurišič and Ondrej Slivka have launched new, bold andauthentic aesthetic 
trend that fosters critical, subversive, but also poetic attitude toward ongoing social issues. This year Movieland program 
presents the youngest generation of filmmakers from Slovakia whose original andauthentic style promotes high 
aesthetic values in the film art.

Музичко видео за  „Foolk“.

Music video for Foolk.

ЅВОНА  l  THE BELLS  (Ani, 3:26 mins)  by Alica Gurinová

Кратка приказна за еден старец кој страда од простата.

A short story of an old man who is suffering from prostate.

ПАТ  l  ROAD  (Doc, 9 mins)  by Maxim Melnyk

Д-р Франкенханд создава малку поинаков вид чудовиште.

Dr. Frankenhand creates a little bit different kind of a monster.

ФРАНКЕНХАНД  l  FRANKENHAND  (Fict, 3:36 mins)  by Andrej Gregorčok
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Ова уметничко дело е создадено по специјална нарачка за Суштествата од планетата Переландра 
коишто оствариле контакт со авторите на овој филм во октомври 2007 година.

This piece of art was created upon a special order for Creatures of the Planet Perelandra that made a 
contact with creators of this movie on October 2007.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА  l  THE USER’S MANUAL  (Ani, 3:26 mins)  by Alica Gurinová

Двајца љубовници надминуваат разни пречки во животот и успеваат да најдат вистинска среќа 
на крајот.

Two lovers overcoming various obstacles, life has in store for them, manage to find true happiness 
at the end.

Отелотворени скриените стравови на балетските танцувачи.

The ballet-dancer´s hidden fears embodied.

Кога се нарушува рамнотежата меѓу  „дај“ и  „земи“ , врските се растураат.

When the balance between “give” and “take” shatters, relationships crumble.

Човек во потрага по тишина.

A man in a search of silence.

Боксерите - сијамски близнаци се борат еден против друг, го делат и професионалниот и 
приватниот живот – од два различни социјални аспекта одразени во шоу кадешто еден дел не 
може да постои без другиот.

The Siamese twins boxers fighting each other, sharing professional and private life - both from a 
different social side reflected in a show where one part cannot be without the other.

ЉУБОВ НА ПРВ ПОГЛЕД  l  LOVE AT FIRST SIGHT  (Ani, 4:18 mins)  by Veronika Kocourková

ПОД МАСКА  l  UNDER A MASK  (Doc, 4 mins)  by Erik Eržin

ТЕРА НУЛИУС  l  TERRA NULLIUS  (Ani, 6 mins)  by Martina Frajštáková

ТИШИНА  l  SILENCE  (Fict, 2 mins)  by Slavomír Zrebný

БЛИЗНАЦИ  l  tWINS  (Ani, 5:39 mins)  by Peter Budinský

ПАНЕЛ:  
ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА КУСОМЕТРАЖНИОТ ФИЛМ 
PANEL:  
PROSPECTS OF THE SHORT FILM
Се изложуваат искуства за феноменологијата на кусометражниот филмски вид, за поттикот за создавање на 
кусометражни филмови, како и за спецификата на кусометражните филмски жанрови: игран, документарен, 
анимиран, едноминутен... За важноста на продукцијата на кусометражни филмови, за развојот и поддршката на 
кусометражниот проект, за негувањето на кусометражната филмска форма како составен дел од образовниот 
процес… За разграничувањето на аматерските и професионалните тенденции... За постоењето на профилирани 
фестивали за кусометражен филм во светот и кај нас.

Sharing experiences on the phenomenology of short films, of the motivation to create short films, as well as on 
the specifics of short film genres: fiction, documentary, animation, one-minute ... On the significance of short films 
production, on the development and support of short film projects, on fostering of short films form as an integral part of 
the educational process ... On distinguishing the amateur and professional trends ... On the existence of profiled short film 
festivals around the world and in our country.
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МЕЃУНАРОДНА НАГРАДА 
„АСТЕР“ ЗА ВРВНИ ДОСТИГНУВАЊА 
ВО АВТОРСКИОТ ФИЛМ

INTERNATIONAL AWARD 
“ASTER” FOR HIGH ACHIEVEMENTS 
IN AUTEUR FILM

КАРПО ГОДИНА
                 е роден во Скопје во 1943, како син 

на Виктор Аќимовиќ, фотограф, револуционер 
и боем и Милена Година, актерка и една од 
основачите на Македонскиот народен театар.  
Го поминал раното детство во Скопје, а израснува 
во Марибор. Започнува да снима 8–милиметарски 
филмови. Во 60-тите години студира режија на 
Академијата АГРФТ во Љубљана, каде предавал 
филмска режија и камера.

Како снимател на играни филмови Година 
има соработувано со многу негови колеги, како 
Желимир Жилник, Лордан Зафрановиќ, Живоин 
Павловиќ, Душан Макавеев...

Неговиот прв игран филм е „Сплавот на 
медузата“ (1980) по кој следуваат „Црвениот буги“ 
(1982) и „Уметнички рај“ (1990). Овие филмови 
биле прикажувани на речиси сите поголеми 
светски фестивали. Режирал и бројни антологиски 
кратки и документарни филмови. Добил над 40 
значајни домашни и меѓународни признанија. 
Исто така режирал претстави и опери.

Во 2006 ја добива Прешерновата награда за 
животно дело во полето на уметноста и културата. 
Од 2011 е назначен за професор емеритус на 
Универзитетот во Љубљана.

KARPO GODINA                    was born in Skopje in 1943, the son of Viktor Aćimović, photographer, journalist, 
revolutionary and bohemian and Milena Godina, actress and co-founder of Macedonian State 
Theatre. He spent his early childhood in Skopje, and adolescence in Maribor. He began shooting 
8mm experimental films. In the sixties he studied film, TV radio and theatre direction at the Ljubljana 
Academy for Theatre, Radio, Film and Television, where he currently teaches as professor of film 
direction and camera.

As a director of photograpy in the long feature films Karpo Godina later collaborated with many 
directors such as Želimir Žilnik, Lordan Zafranović, Živojin Pavlović, Dušan Makavejev…

His first long feature film (as a director) was “The raft of the medusa” followed by “Red boogie”, 
feature film (1982) and “Artificial paradise”, feature film (1990). These movies were presented on almost 
all major film festivals world-wide. He directed numerous anthology short and documentary films. 
He got more than 40 most important national and international awards. Karpo Godina also directed 
theatre plays and operas.

In the year 2006 he got the Prešeren’s award for lifework - the highest state award in the field of arts 
and culture. In the year 2011 he got the appellation Professor Emeritus of the University of Ljubljana.

(Photos courtesy: Private archive of K. Godina)
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ПОЧЕСНО ПРИЗНАНИЕ 
ЗА ВОНСЕРИСКИ ДОСТИГНУВАЊА 
ВО ПОЛЕТО НА СВЕТСКИОТ КРАТОК ФИЛМ

HONORARY AWARD 
FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT 
IN THE FIELD OF WORLD SHORT FILM

LARS HENRIK GASS                             is born in Kaiserslautern (Germany) in 1965. 
Studied Literary Studies, Theatre Studies and Philosophy at the 
Freie Universität Berlin. His dissertation on the French writer 

and filmmaker Marguerite Duras 
was published under the title ‘Das 
ortlose Kino. Über Marguerite 
Duras› in 2001. In 1996/97 he was 
head of the European Institute of 
Documentary Film in Mülheim/Ruhr 
and editor of the series ‘Texts for the 
Documentary Cinema’ and of the 
‘DOX – Documentary Film Quarterly’. 
He has served as the director of the 
International Short Film Festival 
Oberhausen since 1997. Author of 
numerous articles and essays on 
cinema, photography and cultural 
politics. Various lectureships in Film 
and Cultural Management. Co-editor 
of ‘Provokation der Wirklichkeit. Das 
Oberhausener Manifest und die 
Folgen’ (2012) and author of ‘Film 
und Kunst nach dem Kino’ (2012).

ЛАРС ХЕНРИК ГАС                           е роден во Кајзерслаутерн (Германија) во 
1965 година. Студирал книжевност, театар и философија на 
„Слободен универзитет“ во Берлин. Неговата дисертација 

за француската писателка и 
режисерка Маргарет Дирас 
е објавена под насловот 
„Безпросторно кино. За Маргарет 
Дирас“ во 2001 година. Во 
1996-1997 год. работел како 
шеф на Европскиот институт за 
документарен филм во Милхајм 
на Рур и како уредник на сериите 
„Текстови за документарното 
кино“ и на „ДОКС – Ревија за 
документарен филм“. Директор е 
на Меѓународниот Фестивал на 
краткометражен филм Оберхаузен 
од 1997 година. Автор на бројни 
статии и есеи за кино, фотографија 
и културна политика. Одржал 
разни предавања за филм и 
културен менаџмент. Ко-уредник 
на „Провокација на реалноста. 
Манифестот од Оберхаузен и 
последици “(2012) и автор на „Филм 
и уметност по киното “ (2012).
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МЕРИ-ДИОНС  l  MERRY-DIONS
Три филма од млади автори од Македонија.
Three films by young filmmakers from Macedonia.

Двајца стари луѓе, со различни „болести”, се среќаваат во иста 
соба во една болница. Едниот од нив, Душан се наоѓа веднаш 
до прозорецот и го води разговорот помеѓу нив двајцата. За 
период од два дена, нивните животи, драстично се менуваат.

Two old men, with different “diseases” meet in a same room in a 
hospital. One of them, Dushan, happens to be right next to the 
window and lead the conversation between two of them. In a 
period of two days, their lives change drastically.

ДУШАН  l  DUSAN  

(Fict, 10 mins, 2012)

D/S:    Ilija Cvetkovski
DoP:    Toni Kocev
E:    Sashko Micevski
M:    Zlatko Origjanski
Sound: Zoran Prodanov
P:    ESRA Skopje

Петар е 8-годишно детенце, кое живее прилично едноставно 
и среќно секојдневие. Една трагична случка во семејството 
ги менува работите од корен. Петар е исплашен од новата 
ситуација и не го разбира светот на возрасните. Ова е неговиот 
последен детски и наивен обид да ги поправи работите.

Petar is an eight year old boy, who lives quite a simple and happy 
life. One tragic event in the family, changes everything from the root. 
Petar is scared of the new situation and he doesn’t understand the 
adult world. This is his last childish and naive try to go and fix the 
things.

Модерното живеење, со сите свои „доблести“, потрагата по 
„радоста“ и невината детска искреност. Преку една необична 
ситуација доаѓа до неочекуван пресврт и развој на настаните.

Modern life, with all its “virtues”, search for “joy” and simple child’s 
honesty. An unusual situation results in an unexpected turn of 
events.

ГОЛЕМИОТ ПЕТАР  l  BIG PETAR

ИЗНЕНАДУВАЊЕ  l  SURPRISE SURPRISE

(Fict, 10 mins, 2012)

D:  Lavinija Sofromievska
DoP:  Dario Sekulovski
E:  Sasko Micevski
C:  Nikolaj Donevski, Irena Ilievska,  
 Ivica Dimitrijevic
P:  FDU Skopje

(Fict, 2:30 mins, 2013)

D/S:  Daniel Trajkov
DoP:  Darko Dimoski
E:  Darko Iliev
As:  Branko Trajkov, Gjorgi Atanasov
Make up: Veselka Trajkova
C:  Kosta Angov, Jasmina Vuckova,  
 Vasko Trajkov
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ИТН  l  ETC
Филмови од едноминутниот филмски и видео фестивал  
во Амстердам (Холандија)
Films from one minute film & video festival  
in Amsterdam (Netherlands)

“The One Minutes“ (ТОМ, Едноминутки) е називот на брендот за подвижни слики во траење од точно една минута. 
Одлично се вклопува во нашиот свет на брзо гледање, моментално разбирање, а претставува одговор на влијанието 
на рекламите, видеоклиповите и сè поголемата достапност на фотоапаратот, компјутерите и пристапот до Интернет. 
Ограниченото времетраење го принудува авторот да размислува критички за она што тој/таа би сакал/а да ни го 
покаже. Флексибилноста на формулата и разнообразноста на ширењето од улици па сè до галерии, телевизија и 
фестивали ў даваат атрактивност и достапност на оваа современа уметничка форма за пошироката публика.

The One Minutes (TOM) is a brand name for moving images that last exactly one minute. It fits well in our world of looking 
quickly, understanding immediately and it is a response to the influence of commercials, video clips and the increased 
affordability of camera’s, computers and access to Internet. The limited time frame forces the maker to think critically about 
what he/she would like to show us. The flexibility of the formula and the diversity of dissemination from the street to 
galleries, TV and festivals make it an attractive and accessible contemporary art form for a broad audience.

I. short movIe 
1) the end by donna verheijden 
2) hidden portraits by miguel clara vasconcelos 
3) sarina by tara fallaux 
4) le petite cavalier by saida boudhiaim & youness 

benseghir 
5) dripping away by maximilian heere 
6) natural animals by jie yang 
7) in a white envelope by stanislaw bialoskorsk 
8) dramaqueens by iselin iversby 

II. other 
1) time by jingjing guo 
2) schijf van 5 by anne huijnen 
3) roar 2.0 by alexandra stock 
4) truck by shijie jiang 
5) warnament by guido giglio 
6) 21:9/16:9/4:3 by fons schiedon 
7) production company logos in 3d by emile zile 
8) doger monyet masa kini by a. septi 

muharamsyah, fathan fitriadi

III. movIng photography 
1) making it come true 1 by cecilia bonilla 
2) portrait of shukov tower by marina fomenko 
3) honiara, in this world by david djindjikhachvili 
4) shadows and light by marianne schoonderbeek 
5) skull (7 deadly sins) by julia diaguileva 
6) blink(lotte) by frans hofmeester 
7) swiss alps by bennekers & slegers 
8) selfportrait by ato malinda

Iv. zoom 
1) bubble pops by jean-michel rolland 
2) me by margreet kramer 
3) kopjes by irene o’callaghan 
4) you haven’t got them by jolien van hassel 
5) landscape #12: winter flowers at joshua tree 

national park by renee lear 
6) dreamdrops by effi & amir 
7) threat of snow by glenn venghaus 
8) belgium by tim leysen 

v. observatIon 
1) honiara, in this world 2 by david djindjikhachvili 
2) dawn by roi alter 
3) window by yida lu 
4) filtered by heleen van der hoogt 
5) train 3505 by justin davy 
6) march by viktoria gudnadottir 
7) helm by su tomesen 
8) inspiration by tatiana and olga poliektova 

vI. performance 
1) brick by bas van wieringen 
2) knowledge is toxic by aiwen yin 
3) face by iselin iversby 
4) dedication by barry van der rijt 
5) bike by jasmin peco 
6) solanum by judith leysner 
7) plank by bas van wieringen 
8) walross by wayne horse, rae lastig 

vII. wInnaars detaIl one mInutes In 4K
1) flicker by Yair Moss
2) Is it safe by Anouk Kragtwijk
3) Kindje by Maartje Smits
4) potvis by Lotte Middendorp
5) room by Martin Rijsemus
6) touch by Angelo van de Wiel
7) In a realtion like that of a clock to a man  

by Kristina Kersahttp://www.theoneminutes.org/
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ПОСВЕТИ  l  TRIBUTES
Едно дело во чест на Карпо Година и шест дела од Меѓународниот фестивал на краткометражен филм 
„Оберхаузен“ кои одблизу го прикажуваат однесувањето на луѓето и животните. Во Финска, северниот 
елен и човекот кој зборува со елени се прикрадуваат меѓусебно до крајната конфронтација, а Елоди 
Понг разиграно го повторува терминот  „замена”  во раговор помеѓу две лица. Во  „Снежни снимки”, 
добитник на Големата награда на градот Оберхаузен, се фрлаат камења врз младите Палестинци. 
Што е овде фикција, а што е документарен филм? Разновидноста на актуелната продукција на 
интернационални краткометражни филмови одвај чека да биде откриена во оваа програма.

One work by laureate Karpo Godina and six works from the International Short Film Festival Oberhausen 
that take a close look at human and animal behaviour. In Finland, the elk and the elk whisperer stalk each 
other until the final showdown, while Elodie Pong playfully riffs on the term  “Ersatz”  in a dialogue between 
two people. In  “Snow Tapes”,  winner of the Grand Prize of the City of Oberhausen, stones are cast at young 
Palestinians. What is fiction here, and what is documentary? The diversity of current international short film 
production is just waiting to be discovered in this programme.

Гледање домашни снимки со семејството Алхадад, Хеброн, 
Западен брег: снег, доселеници и сувенири. Слики на фрлање 
камења и тепање се мешаат со хумористични дигресии, 
кинематографски критики, и задолжителниот ритуал на пиење 
чај кај арапското гостопримство.

Watching home movies with the AlHaddad family, Hebron, West 
Bank: snow, settlers, and souvenirs. Images of stones thrown and 
beatings blend in with humorous digressions, cinematographic 
critiques, and the obligatory tea ritual of Arab hospitality.

СНЕЖНИ СНИМКИ  l  SNOW TAPES

(Mich’ael Zupraner, Israel,  
Palestinian Territories, 2011, 14 mins)

Краток документарен филм за средба меѓу човек кој зборува со 
елените и еден северен елен на почетокот на ловната сезона.

A short documentary about an encounter between elk whisperer 
and elk at the beginning of the hunting season.

ШЕПОТОТ НА ЕЛЕНИТЕ  l  HIRVIKUISKAAJA

(Ilkka Rautio, Finland, 2011, 19 mins)

Мелоди е смртно болна. Седи со татко ў во ресторан во 
внатрешноста на големо дрвено тркало. Влегува едно девојче 
и го превртува ресторанот наопаку. Мелоди умира и татко ў ја 
носи до реката. Девојчето ја враќа во живот.

Malody is terminally ill. She sits with her father in a restaurant 
inside a big wooden wheel. A little girl enters and turns the 
restaurant upside down. Malody dies and is taken to a river by her 
dad. She is brought back to life by the little girl.

МЕЛОДИ  l  MALODY

(Phillip Barker, Canada, 2012, 12 mins)

Во еден разговор за значењето на зборот ‘ersatz’ (замена), 
двајцата протагонисти отпочнуваат една апсурдна и 
поетска дискусија. Нивниот сликовит разговор за идејата 
за заменливост се претвора во хумористична и философска 
медитација.

In an exchange about the meaning of the word ‘Ersatz‘, the two 
protagonists engage in an absurd and poetical discussion. Their 
pictorial dialogue about the idea of replaceability turns into a 
humorous and philosophical meditation.

ЗАМЕНА  l  ERSATSZ

(Elodie Pong, Switzerland, France 2011, 4 mins)

Според една перуанска поговорка, душата на мртов човек се 
враќа во форма на магаре. Портрет на две перуански семејства 
кои имаат посебна врска со магаре.

According to a Peruvian saying the soul of a deceased person 
returns in the form of a donkey. The portrait of two Peruvian 
families who have a special bond with a donkey.

НЕ СУМ МРТОВ, САМО СПИЈАМ  
NO ESTOY MUERTO, SOLO ESTOY DORMIDO

(Juan S. Lopez Maas, Juan Sebastian Lopez Maas, 
Netherlands, 2011, 25 mins)
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Млад пар почнува да разговара за работи за кои никогаш 
претходно не разговарале, додека се обидуваат да го најдат 
своето место во променливиот свет.

A young couple finds itself speaking about things they have 
never spoken about before, as they try to find their own place in a 
changing world.

КАФЕ РЕГУЛАР, КАИРО  l  CAFÉ REGULAR, CAIRO

(Ritesh Batra, Egypt, India, 2011, 11 mins)

http://www.kurzfilmtage.de/

Филм продуциран, од почеток до крај, од страна на 
југословенската армија: го снимил Година, додека отслужувал 
воен рок. Наместо снимање пропаганден филм, тој ги 
трансформирал воените маневри во естетска декорација на 
ридовите во Македонија, кај Сарамзалино.

A film produced from start to finish by the Yugoslav army: shot 
by Godina while doing his military service. Instead of shooting a 
propaganda film he transformed troop manoeuvres into aesthetic 
patterns etched against the hills of Macedonia, at Saramzalino.

ЗА ЉУБОВНИТЕ ВЕШТИНИ  
или филм со 14441 сликичка  

ON LOVE SKILLS  
or film with 14441 frames

(Doc, 10 mins, 1972, Zastava film – Beograd)

DoP/E: Karpo Godina
S:   Slobodan Mašić & Karpo Godina
M:   Predrag Vranešević & Skupina MED
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