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3th August
Script workshop with Dejan Dukovski
4th August
Script workshop with Dejan Dukovski
5th August
19:45 – 20:15 Opening Ceremony
20:15 Official Selection Program
Colonie – 13’20”
Big – 14’00”
Lamblike – 21’28”
Cadillac and Blackberries – 14’56”
Fortune - 18’59”
August Sky – 14’00”
Second Round - 18’00”
Tramway - 22’00”
Duration: 136’ 43”
22:45 Concert: Georgi Sareski and Jane
Trajkovski
6th August
20:15 Official Selection Program
Bleach – 14’42”
Shark – 14’07”
Neon Phantom – 20’00”
Branka – 20’00”
White Eye – 21’00”
What We Don’t Know About Mariam –
25’00”
The Last Day of Patriarchy - 16’05”
Duration: 130’ 54”
22:45 DJ Goce S.A.F.
7TH AUGUST
120:15 Official Selection Program
Blanket – 05’36”
Cromosoma X – 09’01”

La grogne – 09’45”
The Master Brewer – 27’29”
What Travelers Are Saying About Jornada
del Muerto - 13’45”
Cinema &quot;Mortus&quot; – 11’28”
Conrado SR – 13’00”
Half a Light-Year - 18’55”
Duration: 108’59”
22:15 Closing Ceremony
22:30 DJ Zoki Bejbe
3ти Август
Сценаристичка работилница со Дејан
Дуковски
4ти Август
Сценаристичка работилница со Дејан
Дуковски
5ти Август
19:45 – 20:15 Свечено Отворање
20:15 Официјална Натпреварувачка
Програма (краткометражни играни
филмови)
Колонија – 13’20”
Големa – 14’00”
Јагнешко – 21’28”
Кадилак и Капини – 14’56”
Богатство - 18’59”
Августско Небо – 14’00”
Втор Круг - 18’00”
Трамвај - 22’00”
Времетраење: 136’ 43”
22:45 Концерт на Ѓорѓи Шаревски и Јане
Трајковски

6ти Август
20:15 Официјална Натпреварувачка
Програма (краткометражни играни
филмови)
Белило – 14’42”
Ајкула – 14’07”
Неонски Фантом – 20’00”
Бранка – 20’00”
Бело Око – 21’00”
Што не знаеме за Маријам – 25’00”
Последниот Ден на Патријархијата 16’05”
Времетраење: 130’ 54”
22:45 Ди Џеј сет на Гоце Саф
7ми Август
20:15 Официјална Натпреварувачка
Програма (краткометражни анимирани и
документарни филмови)
Ќебе – 05’36”
Хромозонот Х – 09’01”
Незадоволството – 09’45”
Мајсторот на Пиво – 27’29”
Што велат патниците за Џорнада дел
Муерто - 13’45”
Кино &quot;Mортус&quot; – 11’28”
Конрадо СР – 13’00”
Половина Светлосна Година - 18’55”
Времетраење: 108’59”
22:15 Свечено Затворање
22:30 Ди Џеј сет на Зоки Бејбе

Никола Ристановски
Никола Ристановски е роден во
Острава (Чешка). Дипломирал во 1993
година на Академијата за драмски
уметности во Скопје, во класата на
проф. Владимир Милчин. Тој е главен
актер во Македонскиот народен
театар од 1994 година. Играл во околу
2000 претстави. Покрај неговиот
театар, играл и во Драмски театар
Скопје, Народен театар Црна Гора
(Подгорица, Црна Гора).

Nikola RIstanovski

Eleonora Veninova is a writer/director
who has an MA in Screenwriting from
California State University Northridge.
Eleonora is the author of several awardwinning short films (“Hairs,”“Fighting
for Death,”) and her last short film “The
Sign,” which she co-wrote/directed with
Yona Rozenkier as part of the omnibus
“SEE Factory” premiered at the Director’s Fortnight program at Cannes Film
Festival’s 2019 edition. Her films have
screened at over 80 festivals around the
world. Eleonora shot her first feature film
“Things Unsaid” financed by the Macedonian Film Agency, Serbian Film Centre,
Eurimages and SEE Cinema Network.

Елеонора Венинова

Nikola RIstanovski was born in Ostrava
(The Czech Republic). He graduated in
1993 from the Academy of the Dramatic
Arts in Skopje, in Prof Vladimir Milcin’s
class. He has been the leading actor in
the Macedonian National Theatre since
1994. He played in about 2000 performances. Besides his theatre, he also
played in Skopje Drama Theatre, Montenegro National Theatre (Podgorica,
Montenegro).

Eleonora Veninova

Елеонора Венинова е сценаристка/
режисерка која има магистратура за
пишување сценарија од Државниот
универзитет во Калифорнија, Нортриџ
. Елеонора Венинова е авторка
на неколку наградувани кратки
филмови („Борба за смррт“, „Влакна“),
а нејзниот последен краток филм
„Знак“, на кој е коавтор заедно со Јона
Розинкер од Израел имаше премиера
на Director’s Fortnight во рамките на
Канскиот филмски фестивал во 2019
година. Нејзините филмови имаат
учествувано на над 80 фестивали

низ целиот.Елеонора во моментот
работи како и на пост-продукцијата на
нејзиниот дебитантски долгометражен
филм „Преекспонирано“, финансиран
од Агеницја за филм, Српски филмски
центар, СЕЕ Синема центар и Еуримаж.

(Rochester, NY). Shortly after his graduation he moved to the Czech Republic to
pursue his passion in film making and
enrolled in the post-graduate program
at the renowned university of FAMU in
Prague. In 2020, his short film “Sticker:
premiered at Sundance Film Festival and
won the Best Narrative Short Prize at
Brooklyn Film Festival. Moreover, it was
amongst the nominees at Palm Springs
International ShortFest.
Георги М. Унковски

Georgi M. Unkovski
Georgi M. Unkovski was born in New York
City in 1988, after which he spent most of
his youth in Macedonia. At the age of 22,
he graduated from the Rochester Institute of Technology - Eastman’s School of
Photography, in the field of The Fine Arts

Георги М. Унковски е роден во Њујорк
во 1988 година, по што поголемиот
дел од младоста го поминал во
Македонија. На 22-годишна возраст,
тој дипломирал на Технолошкиот
институт во Рочестер - Факултетот за
фотографија на Истман, во областа
на ликовните уметности (Рочестер,
Њујорк). Набргу по дипломирањето
тој се преселил во Чешка за да
ја продолжи својата страст во
снимањето филмови и се запишал
на постдипломска програма на
реномираниот универзитет ФАМУ
во Прага. Во 2020 година, неговиот
краток филм „Налепница: премиерно
беше прикажан на филмскиот
фестивал Санденс и ја освои
наградата за најдобар раскажувачки

краток филм на филмскиот фестивал
во Бруклин. Покрај тоа, тој беше меѓу
номинираните на Интернационалниот
краток фестивал во Палм Спрингс.

Ex-YU Script Lab
Script mentor - Dejan Dukovski
Ментор - Дejан Дуковски

“Is it Aunt Bojana,
Dad?” - Eva Kamchevska and Nebojsha Jovanovic - Macedonia,
“It’s not a good day for
parking” - Filip Lafazanovski Macedonia
“Pool hole” - Ana Vuqičević Serbia,
“Brother and Mother” Aleksandar Vujović – Montenegro,
“Bloom” - Tamara Brocic
„Дали е тетка Божана,
тато?“ – Ева Камчевска и
Небојша Јовановиќ – Македонија,
„Не е добар ден за
паркира е“ - Филип
Лафазановски - Македонија
„Базен-дупка“ – Ана
Вуќичевич – Србија,
”Брат и Мajка“ – Александар
Вујович – Црна Гора,
„Цут“- Тамара Брочич

Bleach/
БЕЛИЛО
Short Fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
14’43”
Canada/
канада

Mattias Graham/
Матијас Греам

Team/екипа:
Production : Emmanuel Hessler (Productions Leitmotiv) Director : Mattias
Graham Scenario : Mattias Graham
DoP : Derek Branscombe Editor : Elian
Mikkola Artistic Direction: Stephanie
Burbano
Sound: Sacha Ratcliffe
Musique : Ziibiwan

синопсис:
Демиен, 16-годишен пливач, се
судира со својот тренер на тренинг.
Паралелно, Демиен си игра со
својот помлад брат на тобоганот на
хотелот, но неговото непредвидливо
однесување покажува нешто
скриено под површината. Белилото
ги истражува збунувачките моменти
по траумата и злоупотребата и колку
голем може да биде секој мал чекор.

bio:

synopsis:
Damien, a 16-year old swimmer, clashes
with his Coach at practice. In parallel,
Damien plays with his younger brother at
a hotel waterslide, but his erratic behaviour shows something hidden beneath
the surface. Bleach explores the confusing moments following trauma and
abuse, and how big each small step can
be.

Mattias Graham is a settler filmmaker
from Regina, Saskatchewan (Treaty 4)
based in Montreal, Quebec. With a BFA
from Concordia University, his work focuses on prairie stories, masculinity, and
helping others tell their stories. He also
works as an editor, and is a long-time
member of the Saskatchewan Filmpool
Cooperative.

БИО:
Матијас Греам е доселеник филмски
режисер од Реџина, Саскачеван
(Договор 4) со седиште во Монтреал,
Квебек. Со BFA од Универзитетот
Конкордија, се фокусира на приказни
од преријата, машкост и помагање

на другите да ги раскажат своите
приказни. Исто така работи и како
уредник и долгогодишен член на Saskatchewan Filmpool Cooperative.

What We Don’t Know
About Mariam/
Што не знаеме за Мариjам
Short Fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
25’
Egypt/
египет

Morad Mostafa/
Морад Мостафа

Team/екипа:
Written and Directed by: Morad Mostafa
Producer: Sherif Elbendary Produced by:
Africa Films Co-production: Concave Art
production DOP: Mostafa El Kashef Editor:
Mohamed Mamdouh Costume Design:
Nour Fawzi Art Director: Adham ElHelaly
Sound Desiner & Mixer: Mostafa Shaban
Colorist: Rami Eid Executive Producer:
Ahmed Zayan Line Producer: Sawsan Yusuf First Assistant Director: Fady Akarm
Cast Doaa Ereiqat, Emad Ghoniem,
Osama Abdallah, Noran Wageh

По лекарскиот преглед работите
ескалираат меѓу Мариам и нејзиниот
сопруг.

bio:

synopsis:
Mariam goes to a public hospital with
her husband and daughter; bleeding
and suffering from a severe pain in her
abdomen. After the medical examination
things escalate between Mariam and her
husband.

синопсис:
Мариам оди во јавна болница со
сопругот и ќерката, крварејќи и
страдајќи од силна болка во стомакот.

Morad Mostafa is an Egyptian Director,
born in 1988 in Cairo, Egypt. He studied
Film directing in “Cinema Palace” in 2008
and at other filmmaking workshops. He
works in the film industry since 2010 as
an assistant director with several directors as “Mohamed Diab”, “Hala Khalil”
in “Nawara”, and “Sherif Elbendary” in
“Ali the Goat and Ibrahim”. In 2019 He
directed and wrote his first short film
“Henet Ward” that had its world premiere
at “Clermont-Ferrand International Short
Film Festival” in the the International
Competition.

БИО:
Морад Мостафа е египетски режисер,
роден во 1988 година во Каиро,
Египет. Студирал филмска режија
во „Кино Палас“ во 2008 година и
други филмски работилници. Работи
во филмската индустрија од 2010
година како асистент режисер со
неколку режисери како „Мохамед
Диаб“, „Хала Калил“ во „Навара“ и

„Шериф Елбендари“ во „Али козата и
Ибрахим“. Во 2019 година режираше и
го напиша неговиот прв краток филм
„Хенет Вард“ кој светската премиера ја
имаше на “Clermont-Ferrand International
Short Film Festival” на меѓународната
конкуренција.

Branka/
Бранка

Director/режиja:
Ákos K Kovács

19’5”

Short Fiction Film/
Hungary, Serbia/
Краткометражен игран филм Унгариjа, србиjа

Team/екипа:
Directed by: Ákos K. Kovács Co-director:
Tamás Oláh Written by: Ákos K. Kovács,
Tamás Oláh Cinematographer: Levente
Tóth Editor: Dániel Márton Production
designer: Selena Orb Sound: Levente
Markos Starring: Dina Mušanović
Dorottya Antóci Nenad Pećinar

synopsis:
Yugoslavia, 1991. Far away from the
war zones Branka gets a job at a maternity ward of a state hospital. The young
woman is all alone, but it turns out loneliness is not the hardest burden Branka
has to carry. Newborns are disappearing
from the hospital.

синопсис:
Југославија, 1991. Далеку од воените
зони Бранка добива работа во
породилиште во државна болница.
Младата жена е сосема сама, но
излегува дека осаменоста не е
најтешкиот товар што Бранка треба
да го носи. Новороденчињата
исчезнуваат од болницата.

bio:
He was born in 1991 in Senta, Yugoslavia. After he finished high school in
Subotica he moved to Budapest Hungary,
to study cinematography in the Metropolitan University. His BA diploma work,
Away (directed by Roland Ferge) debuted
at the Berlinale Generation in 2014 where
it won Special Mention of the Generation Kplus International Jury. His other
collaborations as DOP include Szabolcs

Hajdu’s It’s Not the Time of My Life. Since
then Ákos started to work in films also
as writer and director. Branka is his first
short film.

БИО:
Роден е во 1991 година во Сента,
Југославија. По завршувањето
на гимназијата во Суботица се
преселува во Будимпешта, Унгарија,
за да студира кинематографија
на Универзитетот Метрополитен.
Неговото дипломско дело, Далеку (во
режија на Роланд Ферге) дебитираше
на Генерацијата на Берлинале во 2014
година, каде што освојува Специјално
признание на меѓународното жири на
генерацијата Кплус. Неговите други
соработки како ДОП ја вклучуваат
„Тоа не е време на мојот живот“ на
Саболч Хајду. Оттогаш Акос почнува
да работи во филмови како писател и
режисер. Бранка е неговиот прв краток
филм.

White eye/
Бело око
Short Fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
21’
Israel/
израел

Tomer Shushan/
Томер Шушан

Team/екипа:
Writer: TOMER SHUSHAN
Producer:
SHIRA HOCHMAN & KOBI MIZRAHI

synopsis:
A man finds his stolen bicycle and it now
belongs to a stranger. In his attempts
to retrieve the bicycle, he struggles to
remain human.

Aviv, with Excellence scholarship 2016.
Directed “Inside Shells” (short, 2017)
screened in FIPA and Sau Paulo international short film festival among others.
“White Eye” his second short, won the
Best Narrative Short Jury Award in SXSW
2020 and the Best International Short
Fiction Award in the Galway Film Fleadh.
Currently developing his first feature film
“BETWEEN THE SAND GRAINS” and the
Israeli TV series “Torso”.

БИО:

синопсис:
Еден човек го пронашол својот
украден велосипед кој сега му припаѓа
на странец. Обидувајќи се да си го
поврати велосипедот, тој се бори да
остане човек.

bio:
TOMER SHUSHAN (Tel Aviv , ISRAEL,1987) Writer and a film director from
Israel. Graduated from the Film Department of Minshar School of Art, Tel

ТОМЕР ШУШАН (Тел Авив, ИЗРАЕЛ,
1987) Писател и филмски режисер
од Израел. Дипломира на Катедрата
за филм на школата за уметност
Миншар, Тел Авив, со стипендија за
извонредност во 2016 година. Режија
на „Внатрешни школки“ (краток,
2017) прикажан меѓу другите на
меѓународниот фестивал на кратки
филмови ФИПА и Сау Паоло. „Бело
око“ неговиот втор краткометражен
филм, ја освојува наградата на
жирито за најдобар раскажувачки
краток филм во SXSW 2020 година и
наградата за најдобра меѓународна
кратка фантастика во Галвеј Филм
Флеад. Во моментов го развива својот
прв долгометражен филм „МЕЃУ
ЗРНА ПЕСОК“ и израелската ТВ серија
„Торсо“.

CADILLAC AND
BLACKBERRIES/
Кадилак и Капини
Short Fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
15’

Suela Bako/
Суела Бако

Team/екипа:

Albania/
Албаниja

Screenplay - BUJAR ALIMANI
Cinematographer - SHPETIM BACA Art
Director - STIVI RAPO
Editing ELIODOR MARKJA
Sound - ADI GURI
& MORIS RAMA
Music - FATRIN
KRAJKA
Cast - LULZIM ZEQJA
MYZAFER ZIFLA DAREN KARAMETO ZOI
SILA GRISELD KAPLLANI

synopsis:
Cadillac and blackberrries tell the “soft”
but stubborn resistance of an oil technician who in Communist Albania in the
1975 dared to refuse the car that his
father from USA had given him a gift that
the communists wanted to appropriate at
all the costs.

синопсис:
Кадилак и капини го прикажуваат
„мекиот“ но тврдоглав отпор
на нафтениот техничар кој во
комунистичка Албанија во 1975 година
се осмелил да го одбие автомобилот,
кој татко му од САД му го подарил што
комунистите сакале да го присвојат по
секоја цена.

bio:
Suela Bako, completed full acting studies,
at the Academy of Arts in Tirana. She
lives in Tirana where she has been part of
many theatre and film productions, as an
actress. Working more than 10 years as
a TV director she realised her passion for
the big screen. Since she complited the
Studies in Master Degree Film & Tv directing, at the University of Arts in Tirana,
several short films and one documentary

are written and directed by her. While
working now on her first feature film
“The three of us” she won Best project
in Cyprus Industry days DotOnTheMap.
Since 6 years now, is part of “Aleksander
Moisiu” theatre. She debuted as a theatre
director in “Three women and Misugi”
based on the novel “The hunting gun”
by Yasyshi Inoue; Suela Bako has been
awarded for her work as film director. She
won the prize Best actress at Nashville
International Film Festival USA 2017, for
her role in “Bloodlands” , by australian
director Steven Kastrisioss.

БИО:
Суела Бако, завршува целосни
актерски студии на Академијата за
уметности во Тирана. Живее во Тирана
каде била дел од многу театарски и
филмски продукции, како актерка.
Работејќи повеќе од 10 години како
ТВ режисер, таа ја реализира својата
страст за големото платно. Откако ги
завршила студиите за магистерска
режија на филм и телевизија, на
Универзитетот за уметности во
Тирана, неколку кратки филмови и
еден документарен филм се напишани
и режирани од неа. Додека работеше
на нејзиниот прв долгометражен филм
„Ние тројцата“, таа ја освои наградата
за најдобар проект во деновите на

кипарската индустрија DotOnTheMap. Веќе 6 години е дел од театарот
„Александар Мојсиу“. Дебитираше
како театарски режисер во „Три
жени и Мисуги“ заснован на романот
„Ловечкиот пиштол“ од Јасиши Инуе;
Суела Бако е наградена за нејзината
работа како филмска режисерка.
Ја освојува наградата за најдобра
актерка на Меѓународниот филмски
фестивал во Нешвил, САД 2017
година, за нејзината улога во „Крвави
земји“ на австралискиот режисер
Стивен Кастрисиос.

Big/
Голема
Short Fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
Daniele Pini

14’00”
Team/екипа:

Italia/
Италиja

Cast: Rita Abela | Enzo Provenzano | Luca
Massaro | Lallo Circosta
Production:
Nikada Film | Quasar SRL Producers:
Daniele Pini | Claudia de Angelis | Niccolò
Notario
Distribution: Zen Movie
Screenplay: Daniele Pini | Nicoletta
Senzacqua
Cinematography:Sandro
Chessa
Editing: Niccolò Notario
Music: “Oxigen” (Willy Mason) “Ballerina”
(Yehezkel Raz) “Pizziwaltz” (Kadir Demir)
Production Designer: Federica D’ignoti
Costume Designer: Giulia Pagliarulo
Sound Recording: Giandomenico Maria
Petillo
Sound Designer: Alessandro
Fusaroli

synopsis:
Matilde lives in a cramped house on the
beach with his grandfather. To make
some money, she scours the sand
with her metal detector hoping to find
something of value. On a cold winter
morning, Matilde will discover an object
which will change her life forever.

синопсис:
Матилде живее во тесна куќа на
плажа со својот дедо. За да заработи
пари, таа го чисти песокот со својот
детектор за метал, надевајќи се дека
ќе најде нешто вредно. Едно студено
зимско утро, Матилде ќе открие
предмет кој засекогаш ќе и го промени
животот.

bio:

Born in Rome (Italy) in 1987, Daniele Pini
is a director and a screenwriter. Immediately after high school, he started
working for a British insurance company.
Determined to convert his passion for
cinema into a career, he quit his job when
he received an admission to the Directing class of the Experimental Center of
Cinematography in Rome. Alongside his
studies he founded the production company Nikada Film, realizing commercials

for television and video clips. In 2017 he
directed the short film “Rocky”, which received a Rai Cinema Award at the Giffoni
Film Festival, and numerous selections
at other festivals. In 2020 he debuted
in movie theaters with his first feature
length documentary “Impressionisti Segreti”. His latest short film “Big” (2021) is
a world remiere at Alice nella Città during
the Festa del Cinema di Roma.

БИО:
Роден во Рим (Италија) во 1987 година,
Даниеле Пини е режисер и сценарист.
Веднаш по завршувањето на средното
училиште почнал да работи во
британска осигурителна компанија.
Решен да ја претвори својата страст
за кино во кариера, тој ја напуштил
работата кога добил прием во класата
за режија на Експерименталниот
центар за кинематографија во
Рим. Заедно со студиите ја основал
продуцентската куќа Никада филм,
реализирајќи телевизиски реклами
и видео клипови. Во 2017 година го
режираше краткиот филм „Роки“,
кој ја доби кино наградата Раи на
Филмскиот фестивал Џифони и бројни
селекции на други фестивали. Во 2020
година дебитира во кината со својот
прв долгометражен документарен

филм „Импресионисти Сегрети“.
Неговиот последен краток филм „Big“
(2021) е светска премиера во Alice
nella Città за време на Festa del Cinema
di Roma.

Neon Phantom/
Неонски Фантом

20’00”

Short Fiction Film/
Краткометражен игран филм

Brazil/
бразил

Director/режиja:
Leonardo Martinelli/
Леонардо Мартинели

Team/екипа:
Writer: Leonardo Martinelli Producer:
Leonardo Martinelli, Ayssa Yamaguti
Norek, Rafael Teixeira
Cast: Dennis
Pinheiro, Silvero Pereira
Editor:
Lobo Mauro
Director of
Photography: Felipe Quintelas

synopsis:
A delivery man dreams of having a
motorcycle. He was told that everything
would be like a musical film.

синопсис:
Доставувач сонува да има мотор. Му
беше кажано дека сè ќе биде како
музички филм.

bio:
Leonardo Martinelli is a filmmaker from
Rio de Janeiro. His films have been
selected at more than three hundred
film festivals and museums worldwide,
including Locarno, San Sebastián, BFI
London, Clermont-Ferrand, Palm Springs,
Montreal and others. Through a vote
among several film critics, Leonardo
Martinelli was listed as one of the Top
10 New Brazilian Filmmakers by Papo de
Cinema. In 2021, his film Fantasma Neon
won the Golden Leopard for Best International Short Film at the Locarno Film
Festival. He also holds a Master’s degree
in Social Communication at PUC-Rio.

БИО:
Леонардо Мартинели е режисер од
Рио де Жанеиро. Неговите филмови

се избрани на повеќе од триста
филмски фестивали и музеи ширум
светот, вклучувајќи ги Локарно, Сан
Себастијан, БФИ Лондон, КлермонФеран, Палм Спрингс, Монтреал и
други. Преку гласање меѓу неколку
филмски критичари, Леонардо
Мартинели е наведен како еден од
Топ 10 нови бразилски филмаџии
од Папо де Синема. Во 2021 година,
неговиот филм Fantasma Neon го
освои Златниот леопард за најдобар
меѓународен краток филм на
филмскиот фестивал во Локарно.
Исто така магистрирал социјална
комуникација на ПУЦ-Рио.

Lamblike/
Кротки
Short Fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
21’28”
Serbia/
србиja

Jovan Dimoski/
Јован Димоски

Team/екипа:
Writer: Aleksandra Jovanović, Jovan
Dimoski
Producer: Arsenije
Milenković, Natalija Kidišević, Tamara
Tomašević
Cast: Čubrilo Čupić,
Anita Ognjanović

synopsis:
Lukica is a teenager from a poor suburb,
he is spending the day fighting or looking
for work at a local market. His friend Sara
lives in a brick house and does online
pornography. When Sara goes to see her
new, older boyfriend, Lukica tries to find
them.

синопсис:
Лукица е тинејџер од сиромашно
предградие, денот го поминува
борејќи се или барајќи работа на
локалниот пазар. Неговата пријателка
Сара живее во куќа од тули и прави
онлајн порнографија. Кога Сара оди
да го види својот нов, постар дечко,
Лукица се обидува да ги најде.

bio:
Jovan Dimoski was born in 1996 in
Belgrade. After graduating from the Fifth
Belgrade Gymnasium, he enrolls at the
Faculty of Dramatic Arts, Department of
Film and Television Directing. His short
film Short Lives has been screened at
various domestic and regional festivals. He worked as an assistant director
on feature films and sitcom projects,
directed commercials, music videos,
feature TV drama.

БИО:
Јован Димоски е роден во 1996
во Белград. По дипломирањето на
петтата Белградска Гимназија, се
запишува на Факултет за драмска
уметност, насока Филмска и
телевизиска режија. Неговиот краток
филм “Кратки животи” е прикажан
на различни домашни и регионални
фестивали. Работи како асистент
режисер на играни филмови и ситком
проекти, режирал реклами, музички
видеа, играна ТВ драма.

Colonie/
Колониja
Short Fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
Romain Daudet-Jahan

13’14”
Team/екипа:

France/
франциjа

Producer: Claire Bonnefoy
Screenwriter: Roman Daudet-Jahan,
Marion Desseigne Ravel
Cast: Andrea
Maggiulli, Vincent Debost, Maxime
Desuert
Cinematographer: Thomas
Rames
Editor: Alexis Courtois
Music: Grégoire Letouvet
Sound:
Henri d’Harmancourt
Production
Company: Bobi Lux

synopsis:
Alone in his house, Leo, 12 years old,
does not want to go to summer camp.
When it is close to the time of departure,
a disturbing presence prowls around,
imitating his voice...

синопсис:
Сам во неговата куќа, 12 годишниот
Лео, не сака да оди во летен камп.
Како се доближува времето за
поаѓање, вознемирувачко присуство
се шета наоколу, имитирајќи го
неговиот глас...

bio:
After studying cinema, Romain DaudetJahan wrote and directed films mixing
scifi and realism, such as Les Champs
Magnétiques (2020), pre-purchased by
France TV, which had a very good career
in festivals and won the Unifrance prize
in 2021; Colonie is his second short film
produced (Bobi Lux, pre-purchased by
Canal+). His first feature film Kyma is
being written, it was selected at the script
workshop in the Fémis.

БИО:
Откако студирал кино, Ромен ДодеЈахан напишал и режирал филмови
кои мешаат научно и реализам, како
Магнетни полиња (2020), однапред
купени од ТВ Франс, која имаше многу
добра кариера на фестивали и ја освои
наградата Унифранс во 2021 година;
Колонија е неговиот втор краток
филм во продукција (Боби Лукс,
однапред купен од Канал+). Неговиот
прв долгометражен филм „Кима“ е
напишан, избран е на работилницата
за сценарија во Фемис.

Fortune /
Богатство
Short fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
18’59”
Russian Federation/
русиja

Anatoly Tarabrin/
Анатолиј Тарабрин

Team/екипа:
Writer: Ivan Sitnikov Producer: Anatoly
Tarabrin
Cast: Agrippina Steklova,
Anatoly Kot, Victor Dobronravov,
Camera: Alexey Zaikov, Nikolay Ermolaev
Edit: Dmitry Naumov
Sound: Artur
Shadrin, Dmitry Zakharov
Composer:
Alexander Aleinikov

synopsis:
Scriptwriter Sergey hasn’t gotten paid
for his work for a long time. His wife gets
furious and makes a scene, but Sergey
unexpectedly gets a million rubles on the
card. The wife is happy, Sergey feels like
a hero. But while his wife is planning how
to spend the money, Sergey bets on the
result of the football match.

синопсис:
Сценаристот Сергеј долго време
не добил плата за својата работа.
Неговата сопруга збеснува и прави
сцена, но Сергеј неочекувано добива

President of the Russian Federation; in
2020 he graduated from the Workshop
of the author, editor-in-chief, producer at
the School of the Channel One Russia TV.
In 2021 he graduated from the Arka Film
School at the Higher School of Economics, after which he entered the New York
Film Academy (Los Angeles).

БИО:

милион рубљи на картичката.
Сопругата е среќна, Сергеј се
чувствува како херој. Но, додека
неговата сопруга планира како да ги
потроши парите, Сергеј се обложува
на резултатот од фудбалскиот
натпревар.

bio:
Anatoly Tarabrin was born in 1986 in
Azov, Rostov region. He has got several
degrees: In 2006 he graduated from the
Rostov School of Culture; in 2018 he
graduated the Southern University Faculty of Economics; in 2020 he graduated
the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the

Анатолиј Тарабрин е роден во 1986
година во Азов, Ростовска област.
Има неколку дипломи: Во 2006 година
дипломирал на Ростовската школа за
култура; во 2018 година дипломирал
на Економскиот факултет на
Јужниот универзитет; во 2020 година
дипломирал на Руската академија
за национална економија и јавна
администрација при претседателот на
Руската Федерација; во 2020 година
дипломирал на Работилницата на
авторот, главен уредник, продуцент
на Школата на ТВ Канал Еден Русија.
Во 2021 година дипломирал на
Филмската школа Арка на Вишата
школа за економија, по што влегол во
Филмската академија во Њујорк (Лос
Анџелес).

Second round/
Втор круг
Short fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
Gábor Holtai

18’
Hungary/
Унграиja

Team/екипа:
Writer: Attila Veres
Producer: Péter
Fülöp
Cast: Rozi Lovas, Áron Molnár,
István Znamenák, Zsolt Máthé, Katalin
Szilágyi, Martin Mészáros, Zsuzsanna
Rácz

synopsis:
In a world where childbirth is stateregulated a couple applies for a license to
have a child. They have passed the first
round of the process - but they have no
idea what awaits them in the second ro
und.

синопсис:
Во свет каде породувањето е
државно регулирано, двојката бара
лиценца да има дете. Тие го поминаа
првиот круг од процесот - но немаат
поим што ги чека во вториот круг.

bio:

БИО:

Having a no film school background
Gábor has worked as a sound designer
and composer before he started directing.
His first short “The Disappearance”
premiered in the 22nd Sarajevo Film
Festival as part of the international
omnibus film “In the Same Garden”.
Following his latest short he’s now
developing his first feature length project.

Немајќи позадина во филмско
училиште, Габор работел како дизајнер
на звук и композитор пред да почне
да режира. Неговиот прв краток
„Исчезнување“ беше премиерно
прикажан на 22. Сараевски филмски
фестивал како дел од меѓународниот
омнибус филм „Во истата градина“.
По неговиот најнов краток, тој сега го
развива својот прв долгометражен
проект.

Tramway/
Трамвaj
Short fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
Bartosz Reetz

22’
Poland/
полска

Team/екипа:
Writer: Bartosz Reetz Producer:Bartosz
Reetz, Michał Sadowski
Cast: Marta
Kurzak, Krzysztof Koła, Fabian Laskowski,
Jacek Tarkawian,
Cinematographers:
Michał Żuberek Editing: Bartosz Reetz,
Michał Sadowski
Sound: Bartosz
Grzybkowski
Costumes: Dominika
Soćko

synopsis:
A tram leaves the depot in the morning.
As a geography teacher in mid-thirties
takes her daily commute to work, an
accidental meeting in the tram awakens
long dormant desires.

синопсис:
Трамвај го напушта депото наутро.
Како наставничка по географија во
средината на триесеттите години
секојдневно патува на работа,
случајната средба во трамвајот буди
долги заспани желби.

bio:
Born in Grudziądz, currently based in
Warsaw. A graduate of Film and TV
Production Organization at the Polish
National Film School in Lodz and law at
the Faculty of Law and Administration
at the Nicolaus Copernicus University
in Torun. He has been working in many
departments to gain experience in the art
of film making. In 2015 he co-produced
Turkish-Polish short film “Unmade bed”
by Eytan Ipeker, premiered at the 52nd
International Antalya Film Festival. His
directorial debut “The Stop” has been
presented at many international film
festivals, including Fajr International Film
Festival, Filmfest Dresden, FEST - New
Directors/New Film Festival and CineFest

Miskolc International Film Festival. The
film has been awarded with Cine Libre
Award at the Cinemistica Film Festival in
Spain. “Tramway” is his second authorial
short film.Festival.

БИО:
Роден во Груџијаџ, моментално со
седиште во Варшава. Дипломирал на
Организација за филм и ТВ продукција
на Полската национална филмска
школа во Лоџ и право на Факултетот
за право и администрација на
Универзитетот Николаус Коперник во
Торун. Работел на многу одделенија
за да стекне искуство во уметноста
на снимање филмови. Во 2015 година
тој беше копродуцент на турскополскиот краток филм „Ненаместен
кревет“ на Ејтан Ипекер, премиерно
прикажан на 52риот Меѓународен
филмски фестивал во Анталија.
Неговото режисерско деби „The Stop“
е претставено на многу меѓународни
филмски фестивали, меѓу кои
и Интернационалниот филмски
фестивал Фајр, Филмфест Дрезден,
ФЕСТ - Нови режисери/Нови филмски
фестивал и СинеФест во Мисколц
Интернационалниот филмски
фестивал. Филмот е награден со Cine
Libre награда на филмскиот фестивал
Cinemistica во Шпанија. „Трамвај“ е
негов втор авторски краток филм.

Shark/
Аjкула
Short fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
Nash Edgerton/

14’ 10”
Australia/
австралиja

а

Team/екипа:
CREW:
Director: Nash Edgerton
Producer: Michele Bennett
Writers:
Nash Edgerton + David Michôd
Executive Producers: Nash Edgerton +
Lucia Nicolai + Marcello Paolillo
Cast:
Nash Edgerton + Rose Byrne
Director Of Photography: Aaron McLisky ACS
Editor: David Whittaker
Sound Supervisor: Robert Mackenzie
Original Music: Ben Lee
Production
Design: Claire Granville
Costume
Design: Sophie Fletcher
Make
Up + Hair: Holly Anderson
Special Make Up Effects: Paul Katte + Nick
Nicolaou
Casting Director: Kirsty
McGregor CGA CSA
CAST: Nash
Edgerton, Rose Byrne

synopsis:
His first girlfriend was hit by a car. His
second girlfriend fell off a cliff. His wife
has come prepared.

bio:
Nash Edgerton is a true multi-hyphenate.
He is a writer, director, producer, stuntman, actor and editor. He has directed
nine multi-award winning short 9ilms,
including Spider and Bear that have
wowed audiences and entered cult status
worldwide, and music videos for artists
such as Bob Dylan, Brandon Flowers, Empire Of The Sun, Ben Lee and Eskimo Joe.
His feature 9ilms include The Square, an
Australian 9ilm noir and the US action
caper Gringo, starring David Oyelowo,
Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda
Seyfried and Sharlto Copley. In television
he has directed all three seasons of the
highly acclaimed FX series Mr Inbetween.
Edgerton’s latest 9ilm Shark is the third
instalment in a trilogy of short 9ilms
about serial prankster Jack.

БИО:
синопсис:
Неговата прва девојка ја удри кола.
Неговата втора девојка падна од
карпа. Неговата сопруга дојде
подготвена.

Неш Еџертон е вистински мултисифенат. Тој е писател, режисер,
продуцент, каскадер, актер и
монтажер. Режирал девет кратки 9
филма, наградени со повеќе награди,
вклучително и „Пајакот и мечка“ кои
ја воодушевија публиката и влегоа
во култен статус ширум светот, како
и музички спотови за уметници како

што се Боб Дилан, Брендон Флауерс,
Империја на Сонцето, Бен Ли и Ескимо
Џо. Неговите долгометражни филмови
вклучуваат Плоштад, австралиски 9
ilm noir и американскиот акционен
капар Гринго, со Дејвид Ојелово,
Шарлиз Терон, Џоел Еџертон, Аманда
Сејфрид и Шарлто Копли во главните
улоги. Во телевизијата тој ги режираше
сите три сезони на високо признатата
ФКС серија Мистер Инбитвин.
Најновиот 9ilm Ајкула на Еџертон е
третиот дел од трилогијата од кратки
9 филма за серискиот шегаџија Џек.

THE LAST DAY OF PATRIARCHY/
Последниот Ден на Патриjархиjата
Short fiction Film/
Краткометражен игран филм

Director/режиja:
15’

Czech Republic/
реПублика чешка

Olmo Omerzu

Team/екипа:
Writer - Petr Pýcha, Olmo Omerzu
Producers - Rok Biček, Jiří Konečný
Production Companies - Cvinger film,
Endorfilm Co-Producer - Hélène
Mitjavile
Associate Producer - Théo
Laboulandine, Sultan Tamer, Linhan
Zhang, Clifford Miu
Co-Production
Companies: Melocoton,
Česká televize
Director Of Photography - Lukáš
Milota Editor - Jana Vlčková
CAST
František Němec, Eliška Křenková,
Vojtěch Vondráček, Lenka Vlasáková

synopsis:
Nina is pregnant with Jakub. Today, he
introduces her to his family. They’re all
gathered in the hospital at the bedside of
his grandfather. Just as the young lady
tries to put on a brave face, she is faced
with the surprising reaction of the dying
relative: he wants to see her breasts.
This sparks a debate to which she is not
invited – should the patriarch’s last vow
be satisfied?.

синопсис:
Нина е бремена со Јакуб. Денеска
ја запознава со семејството. Сите
се собрани во болница покрај
креветот на неговиот дедо. Исто како
што младата дама се обидува да
облече храбро лице, таа се соочува
со изненадувачката реакција на
роднината што умира: тој сака
да ги види нејзините гради. Ова
предизвикува дебата на која таа не е
поканета - дали треба да се исполни
последниот завет на патријархот?

bio:
Slovenian born Olmo made his first steps
in film making during his studies at FAMU
film school in Prague about 10 years ago.

His first two films premiered at no less
than Berlinale and San Sebastian film
festivals, while his third feature, Winter
Flies, landed him the best director award
at Karlovy Vary International Film Festival
in 2018, 6x wins at Czech Lions film
awards, and a selection at Toronto IFF
2018. Olmo’s films explore human nature
and family relationships, and selection at
Toronto IFF 2018. Olmo’s films explore
human nature and family relationships,
and people trapped in their own expectations of themselves. Olmo brings his
unique cinematographic eye and mind set
into the commercial world, and we’re very
excited about his first steps in this field.

БИО:
Словенецот Олмо ги направи своите
први чекори во снимањето филмови
за време на неговите студии на
филмското училиште ФАМУ во Прага
пред околу 10 години. Неговите
први два филма имаа премиера на
филмските фестивали Берлинале
и Сан Себастијан, додека неговиот
трет долгометражен филм „Зимски
муви“ му донесе награда за најдобар
режисер на Меѓународниот филмски
фестивал во Карлови Вари во 2018
година, 6 пати победи на филмските
награди „Чешки лавови“ и избор на
МФФ во Торонто 2018. Филмовите

на Олмо ја истражуваат човечката
природа и семејните односи и
селекцијата на МФФ во Торонто 2018.
Филмовите на Олмо ја истражуваат
човечката природа и семејните односи
и луѓето заробени во сопствените
очекувања од себе. Олмо го носи
своето уникатно кинематографско
око и ум во комерцијалниот свет и ние
сме многу возбудени за неговите први
чекори на ова поле.

AUGUST SKY /
Августско Небо

16’ 17”

Short Fiction Film,
Краткометражен игран филм

Brazil/
бразил

Director/режиja:
Jasmin Tenucci

Team/екипа:
Producer: Karí Úlfsson, Ricardo Mordoch,
Henrique Carvalhaes
Writer: JASMIN
TENUCCI, SAIM SADIQ
Cast: Badu
Morais, Lilian Regina, Luci Pereira, Ernani
Sanches

synopsis:
As the Amazon burns for the seventeenth
day, a nurse in Sao Paulo finds herself
drawn to a neo-Pentecostal church.

синопсис:
Додека Амазон гори седумнаесетти
ден, медицинска сестра во Сао Паоло
се наоѓа себеси привлечена од неоПентекосталната црква.

БИО:
Јасмин Тенучи е бразилскa режисерка
кој напишала, режирала или
продуцирала филмови во Бразил,
Исланд, Пакистан и САД. Нејзиниот
најнов краток филм, АВГУСТСКО НЕБО
(2021), е официјална селекција на
Канскиот краток филм за 2021 година.
Претходно таа беше копродуцент и
соработник го режираше краткиот
филм ДРАГА (2019) кој ја освои
наградата за најдобар краток филм на
Венецискиот филмски фестивал 2019
година. Јасмин има диплома за филм
од Универзитетот во Сао Паоло и МНР
за пишување и режија од Филмското
училиште на Универзитетот Колумбија.

bio:
Jasmin Tenucci is a Brazilian filmmaker
who has written, directed or produced
films in Brazil, Iceland, Pakistan, and the
United States. Her most recent short film,
AUGUST SKY (2021), is a Cannes Short
Film 2021 Official Selection. Previously
she co-produced and associate directed
the short film DARLING(2019) which won
the Best Short Film prize at the2019 Venice Film Festival. Jasmin has BA in film
from São Paulo University and an MFA
in writing and directing fromColumbia
University Film School.

LA GROGNE/
Незадоволството
Short аnimation Film/
Краткометражен анимиран филм

Director/режиja:
9’45”
Canada/
канада

Alisi Telengut/
Алиси Теленгут

Team/екипа:
Production : Dominique Dussault, Alisi
Telengut Director : Alisi Telengut
Scenario : Dominique Dussault, Alisi
Telengut DoP : Stéphanie Weber
Biron Editor : Alisi Telengut Artistic
Direction: Alex Leriche Sound: Olivier
Calvert Musique : Peter Venne

но семејното куче се покажува како
жесток ривал. La grogne е краток
анимиран филм, вознемирувачка
басна со мрачен хумор, која ги
прикажува пречките за одржување на
семејната рамнотежа.

bio:

synopsis:
A child by all means tries to gain her
father’s affection, but the family dog
proves to be a fierce rival. La grogne is a
short animated film, a disquieting fable
with dark humour, portraying the hurdles
to maintain family equilibrium.

синопсис:
Детето на сите начини се обидува да
ја придобие татковата наклонетост,

Alisi Telengut is a Canadian artist of
Mongolian descent. She creates animation frame by frame under the camera,
with painting as the medium, to generate movement and explore hand-made
and painterly visuals for her films. Her
works received multiple international
awards and nominations. In addition to
being screened at Sundance, Slamdance,
Toronto International Film Festival (TIFF),
AFI, Stockholm Film Festival, ZINEBI, Ann
Arbor, and various worldwide film venues
and exhibitions as animation and moving
image artworks, these films have also
contributed to enthnographic and ethnocultural research archives.

БИО:
Алиси Теленгут е канадска уметница
со монголско потекло. Таа создава
анимацијска кадар по кадар под
камерата, со сликање како медиум,
за да генерира движење и да ги

истражува рачно изработените
и сликарски визуелни визуелни
елементи за нејзините филмови.
Нејзините дела добија повеќе
меѓународни награди и номинации.
Покрај прикажувањето на Санденс,
Слемденс, Меѓународниот филмски
фестивал во Торонто (ТИФФ), АФИ,
Филмскиот фестивал во Стокхолм,
ЗИНЕБИ, Ен Арбор и разни светски
филмски места и изложби како
уметнички дела за анимација и
подвижна слика, овие филмови исто
така придонесоа и за ентографските и
етнокултурните истражувачки архиви.

Cromosoma X/
Хромозомот Х
Short аnimation Film/
Краткометражен анимиран филм

Director/режиja:
09’01”
Italy/
италиja

Lucia Bulgheroni/
Лусија Булгерони

Team/екипа:

Cast: Alessandro Tedeschi | Antonia
Truppo Production: Briciola.tv Producer:
Nicola Prosatore Distribution: Zen
Movie Screenplay: Lucia Bulgheroni
Animators: Lucia Bulgheroni | Controlzeta
Lab | Gianluca Maruotti | Isabel Loyer
Cinematography: Vito Frangione
Editing: Crescenzo Mazza Music:
Francesco Cerasi Production Designer:
Roberto Molinelli Sound Designer:
Matteo Bendinelli

synopsis:
During their office break, Rich and his
colleagues joke about a new female
colleague by commenting on some of
her photos with macho allusions and
jokes. A pink smoke bomb launched
by some feminist protesters enters the
office window and hits Rich, who is thus
catapulted into a deep and hellish dream.

синопсис:
За време на паузата во канцеларија,
Рич и неговите колеги се шегуваат
на сметка на новата колешка,
коментирајќи на некои нејзини
фотографии со мачо алузии и шеги.
Розова димна бомба лансирана од
некои феминистички демонстранти
влегува во прозорецот на
канцеларијата и го погодува Рич, кој
на тој начин е катапултиран во длабок
и пеколен сон.

bio:
Lucia Bulgheroni is an Italian animation
director. While studying filmmaking at
Istituto Europeo di Design in Milan, Lucia
first began exploring stop motion animation and discovered her love for and the

potential of the medium. After working
in commercials, regularly blending live
action and stop motion techniques, Lucia
completed an MA in Directing Animation
at the National Film & Television School
in London. Her main interest lies in
exploring issues surrounding philosophy,
psychology and her own subconscious
- abstract themes perfectly suited to be
visualised through the medium of animation. With her short film “Inanimate”
(2018) she won major awards at Cannes
Film Festival (Cinéfondation), Annecy,
BAFTA Student Film Awards and many
others. Her latest short film is “Cromosoma X” (2021).

БИО:
Лусија Булгерони е италијанска
режисерка за анимација. За време
на студирањето филм на Европски
Институт за Дизајн во Милано, Лусија
најпрво започна да ја истражува
стоп-анимацијата и ја откри нејзината
љубов и потенцијалот на медиумот.
Откако работеше во реклами,
редовно комбинираше техники во
живо и стоп-моушн, Лусија заврши
магистерска диплома за режија на
анимација на Националната школа
за филм и телевизија во Лондон.
Нејзиниот главен интерес лежи

во истражувањето на прашањата
околу филозофијата, психологијата
и нејзината сопствена потсвест
- апстрактни теми совршено
прилагодени да се визуелизираат
преку медиумот на анимација. Со
својот краток филм „Неживо“ (2018)
таа освои големи награди на Канскиот
филмски фестивал (Cinéfondation),
Анеси, Студентски филмски награди
БАФТА и многу други. Нејзиниот
последен краток филм е „Хромозомот
Х“ (2021).

Blanket/
kебе

Director/режиja:
Marina Moshkova

5’36”

Russian Federation/
Short animation Film/
русиja
Краткометражен анимиран филм

Team/екипа:
Writer: Marina Moshkova
Producer:
Boris Mashkovtsev
Cast: Igor Yakovel, Michael Hudson
Animators:
Karolina Andrianova, Maria Kolpakova,
Daria Kravchenko, Ksenia Inozemtseva
Composer: Alexey Yakovel Sound Design: Sergey Moshkov
Baground Artist: Svetlana Degtyaryova
Charachter
Design: Ekaterina Plaksina, Karolina
Andrianova

synopsis:
In the far far North lives a very very
grumpy Polar Bear. One day he receives
an unexpected visitor...

синопсис:
На далечниот север живее многу
пргава поларна мечка. Еден ден прими
неочекуван посетител...

bio:
Was born in 1987 in St.Petersburg, Russia. In 2006 graduated from drawing
courses of St. Petersburg Academy of

Академијата за уметности во Санкт
Петербург. Во 2009 година дипломира
на Државниот универзитет за кино
и телевизија во Санкт Петерсбург,
специјалност - анимација. Од 2011
година работи како режисерка во
Студиото за компјутерска анимација
„Петерсбург“.

Arts. In 2009 graduated from St. Petersburg State University of Cinema and TV,
speciality - animation filmmaking. From
2011 works as a director at the Studio of
Computer Animation “Peterburg”.

БИО:
Родена е во 1987 година во Санкт
Петерсбург, Русија. Во 2006 година
дипломира на курсевите за цртање на

Cinema “Mortus”/
Кино “Mортус”

Director/режиja:
11’28”

N. Macedonia/
Short documentary Film/
Краткометражен документарен филм Н.Македониjа

Ivana Cvetanoska/
Ивана Цветаноска

Team/екипа:
Producer: Mila Makarovska
Editing:
Oliver Mileski
Sound: Leon Shumanski
Camera: Matea Kozovski, Antonio
Misirkoski

synopsis:
Time travel into the scene of cinema halls
in Skopje. The testimonies of two film
connoisseurs, Ilindenka Petrusheva and
Vlatko Galevski, tell the story of its glory
days. A cocktail of anecdotes served with
a hint of nostalgia reflects the irony of the
condition in which these cinema halls are
left today.

синопсис:
Патување низ времето во сцената на
кино салите во Скопје. Сведоштвата
на двајца филмски познавачи,
Илинденка Петрушева и Влатко
Галевски, раскажуваат за неговите
славни денови. Коктел од анегдоти
послужен со примеси на носталгија ја
отсликува иронијата на состојбата во
која денес се оставени овие кино сали.

БИО:
Ивана Цветаноска е 18-годишна
студентка од Скопје, Македонија
со интерес за визуелни уметности,
литература и антропологија.
Нејзината страст за кинематографија
и фотографија ја открива преку
учеството во филмското училиште
DocuSprouts на MakeDox во 2019
година. Потоа таа продолжува да
се занимава со филм и во 2021
година го режира својот прв краток
документарен филм „Кино Мортус“ во
продукција на MakeDox.

bio:
Ivana Cvetanoska is an 18 year old
student from Skopje, Macedonia with
interest in visual arts, literature and
anthropology. She discovers her passion
for cinematography and photography
through participating in MakeDox’ DocuSprouts film school in 2019. After that
she continues to engage with film and in
2021 directs her first short documentary
“Cinema Mortus” produced by MakeDox.

Conrado SR/
Конрадо СР
Short documentary Film/
Краткометражен докуметарен филм

Director/режиja:
GUILLERMO ALVAREZ CHAIA

13’
Team/екипа:

Spain/
шпаниja

Screenplay: GUILLLERMO ALVAREZ
CHAIA Cinematographer: SANTI
MOGA
Editing: GUILLERMO A CHAIA
Sound: JUAN LEÓN, VICTOR MARIN
Animation: KIM VALVERDE
Music:
JULIAN A. CHAIA

synopsis:
Conrado Sr tells the story of Conrado
Semedo, a son of Cape Verdian
immigrants born in the mining area of
Bierzo, León. After spending 3 years
in prison, the authorities proceed to
extradite him, even though he was born
in Spain.

синопсис:
Конрадо постариот ја раскажува
приказната за Конрадо Семедо, син на
имигранти од Кејп Вердијан, роден во
рударската област Биерзо, Леон. По 3
години поминати во затвор, властите
пристапуваат кон негова екстрадиција,
иако е роден во Шпанија.

publicity works, among which the most
outstanding are Amounts, Beyond Money,
directed by Kike Maillo and winner of the
Cannes Grand Prix.

БИО:

bio:
Born in Barcelona, Guillermo A. Chaia
graduated from Escac in 2009. That year
he carried out two final degree projects,
the short El Coito te Nubla and the documentary Only For Survivors. In later years
he made other works such as Voyage
Spatial, selected in more than 50 festivals. At the same time, he has edited two
short films that are candidates for the
Goya Awards, the episode of Escenario
0 entitled Mammón (HBO) and many

Роден во Барселона, Гиљермо А. Чаја
дипломирал на Ескак во 2009 година.
Таа година реализирал два финални
проекти, краткиот “Замачкување на
односите” и документарниот филм
Само за преживеани. Во подоцнежните
години тој направи и други дела
како што е Патување во вселената,
избрани на повеќе од 50 фестивали.
Во исто време, има монтирано два
кратки филма кои се кандидати
за Гоја наградите, епизодата на
Escenario 0 со наслов Мамон (HBO) и
многу публицитетни дела, меѓу кои
најистакнати се Износи, Надвор од
парите, во режија на Кике Мајло и
победник на Големата награда на Кан.

Half a Light-Year /
Половина Светлосна Година
Short Documentary Film/
Краткометражен документарен филм

Director/режиja:
18’55”

Portugal/
португалиja

Leonardo Mouramateus

Team/екипа:
Writer: Leonardo Mouramateus
Producer: Leonardo Mouramateus
Producer: Mauro Soares Cast: Mauro
Soares, Leonardo mouramateus, Clara
Jost, Filipa Matta
Production
Director: Raquel Rolim Batista
Cinematographer: João Leão Sound:
Marcelo Tavares
Sound Editor:
Guilherme Farkas
Music: Roberto
Borges
Sound Effects: Fernando
Pereira Lopes
Sound Mixer: António
Porém Pires
Color Grading: Andreia
Bertini
Editing: Ian Capillé

synopsis:
A young man sits on a busy street in
Lisbon to draw the people passing by.
Not too distant, a couple talks about the
origin of a wallet found months earlier.
The light of one moment is reflected on
the other.

синопсис:
Еден млад човек седи на прометна
улица во Лисабон цртајќи ги луѓето

of Ceará, maintaining permanent contact with the performing arts and dance
dramaturgy. He wrote and directed films
shown and awarded at several festivals.
Retrospectives of his filmography were
presented in Portugal, France, Colombia, and more recently at the Rotterdam
Festival.

БИО:

што минуваат. Не премногу далечно,
еден пар зборува за потеклото на
паричникот пронајден неколку месеци
порано. Светлината на еден момент се
рефлектира на другиот.

bio:
Leonardo Mouramateus (Fortaleza, 1991)
Master in Multimedia Art by the University of Lisbon, he graduated in Cinema
and Audiovisual at the Federal University

Леонардо Мураматус (Форталеза,
1991) Магистер по мултимедијална
уметност на Универзитетот
во Лисабон, дипломирал кино
и аудиовизуелна уметност на
Федералниот универзитет во Сеара,
одржувајќи постојан контакт со
изведувачките уметности и танцовата
драматургија. Пишувал и режирал
филмови прикажани и наградувани на
повеќе фестивали. Ретроспективите
на неговата филмографија беа
претставени во Португалија,
Франција, Колумбија, а неодамна и на
фестивалот во Ротердам.

What Travelers Are Saying About
Jornada del Muerto/Што велат
патниците за uорнада дел Муерто 13’45”
United States/
Short Documentary Film/
САД
Краткометражен документарен филм

Director/режиja:
Hope Tucker

synopsis:
Visitors and residents of the Tularosa
Basin, site of the first detonation of an
atomic bomb, contribute to the production of public memory as they offer
philosophical reckonings, logistical
advice, and plaintive cries about making
“the journey of the dead.” Between 1945
and 1992, the US federal government
exposed people to the radioactive fallout
from over 200+ detonations of aboveground nuclear weapons. 2020 was the
75th anniversary of the detonation of
nuclear weapons in Japan and the US
and the 340th anniversary of the 1680
Pueblo Revolt. The 1680 Pueblo Revolt
forced Spanish colonizers out of New
Mexico and returned sovereignty to Native people. Made in resistance to nuclear
colonialism.

синопсис:
Посетителите и жителите на басенот
Тулароса, местото на првото
детонирање на атомска бомба,
придонесуваат за создавање на јавна
меморија б нудeјќи филозофски
пресметки, логистички совети и жални

извици за правење „патување на
мртвите“. Помеѓу 1945 и 1992 година,
американската федерална влада
ги изложи луѓето на радиоактивни
последици од над 200 детонации на
надземно нуклеарно оружје. 2020
година беше 75тата годишнината од
детонацијата на нуклеарното оружје
во Јапонија и САД и 340-годишнината
од бунтот на Пуебло во 1680 година.
Бунтот во Пуебло од 1680 година ги
принуди шпанските колонизатори да
излезат од Ново Мексико и го вратија
суверенитетот на домородните луѓе.
Направен во отпор кон нуклеарниот
колонијализам.

bio:
American artist Hope Tucker reconceptualizes what we know as a daily form
of narrative through THE OBITUARY
PROJECT, a compendium of moving image that gives new life to the antiquated
documentary practice of salvage ethnography.

БИО:
Американската уметничка Хоуп Такер
го реконцептуализира она што го
знаеме како дневна форма на наратив
преку ПРОЕКТОТ НА НЕКРОГИРАЊЕ,
компендиум на подвижна слика

што дава нов живот на застарената
документарна практика на спасувачка
етнографија.

The Master Brewer/
Мajсторот на пиво
Short Documentary Film/
Краткометражен документарен филм

Director/режиja:
26’00”
Finland/
финска

Antti Haase/
Анти Хасе

Team/екипа:
Writer: Antti Haase Producer: Antti
Haase
Cast: Leo Andelin, Kaj
Kostiander
Cinematography
: Mikko Leinonen Editor: Mikko Sippola
Graphic Design: Arttu Tuovinen
Sound Recordist: Timo Haanpää
Composer: Håkon Gebhardt

synopsis:
THE MASTER BREWER is a magical
comeback story about Leo Andelin, who
in 1963 developed the most famous food
of Finland - Lapin Kulta beer. A boy from
a working class family in remote Tornio,
Leo grows up to become the humble
gentleman of beer, who passionately
nurtures his “northern beer flower”. Leo’s
life’s work is destroyed in 2010 when
the time-honored Tornio brewery is shut
down by the global beer giant Heineken.
Local returnee Kaj Kostiander flies to the
rescue of the old beer Jedi, who passes
on his wisdom to the younger man.
Together they launch a record-breaking
crowdfunding campaign and hunt for the
original beer yeast. And, like a real-life

fairy tale, a golden reward awaits Leo and
Kaj at the end. Uplifting and beautiful,
THE MASTER BREWER shows how people
living far from the centers of global power
can still survive and prosper with ingenuity, perseverance and authenticity.

синопсис:
МАЈСТОРОТ НА ПИВО е магична
повратна приказна за Лео Анделин, кој
во 1963 година ја разви најпознатата
храна во Финска - пивото Лапин
Култа. Момче од работничко
семејство во далечното Торнио,
Лео расте и станува скромниот
господин на пивото, кој страсно го
негува својот „северен пивски цвет“.
Животното дело на Лео е уништено
во 2010 година кога славната
пиварница Торнио е затворена од
глобалниот пивски гигант Хајнекен.
Локалниот повратник Кај Костиандер
лета да го спаси стариот пивски
Џедај, кој му ја пренесува својата
мудрост на помладиот. Заедно тие
започнуваат рекордна кампања
за групно финансирање и ловат по
оригиналниот пивски квасец. И, како
вистинска бајка, на крајот Лео и Кај ги
чека златна награда. Воздигнувачки и
убав, МАЈСТОРОТ НА ПИВО покажува
како луѓето кои живеат далеку
од центрите на глобалната моќ,

сè уште можат да преживеат и да
напредуваат со генијалност, упорност
и автентичност.

bio:
Antti Haase (b. 1972) grew up in the
neighborhood of Santa Claus in Rovaniemi, the capital of Finnish Lapland.
In the late 1990s he studied and worked
in Australian film industry and received
Film Australia Documentary Award for his
AFTRS graduation documentary Clown
Doctors (2000). After migrating back to
Finland Antti has directed documentary
films set in his native Lapland. Monsterman (2014), a film about the Finnish
heavy metal band Lordi, won the Main
Prize for documentary films at Austin
Film Festival and the Finnish State Quality Award. Monsterman was in the top
10 of Finnish films with the most international festival screenings in 2016. The
Illuminators (2017) is a family story about
Antti’s grandfather Gunnar Haase, who
became “the father of light” to Lapland
after introducing electricity to the region.
Among the international awards, the
film won the best documentary prize at
the Nordic Film Days Lübeck. In October
2020 Antti was presented with Lapland
Artist Award.

БИО:
Анти Хасе (р. 1972) израснал во
населбата Дедо Мраз во Рованиеми,
главниот град на финска Лапонија.
Во доцните 1990-ти студирал и
работел во австралиската филмска
индустрија и ја добил наградата за
документарен филм Филм Австралија
за неговиот дипломски документарец
AFTRS, „Доктори кловнови“ (2000).
По мигрирањето назад во Финска,
Анти режира документарни филмови
сместени во неговата родна Лапонија.
Монстермен (2014), филм за финскиот
хеви метал бенд Лорди, ја освои
главната награда за документарни
филмови на филмскиот фестивал во
Остин и Финската државна награда
за квалитет. Mонстерман беше во
топ 10 фински филмови со најмногу
меѓународни фестивалски проекции
во 2016 година. Илуминатори (2017)
е семејна приказна за дедото на
Анти, Гунар Хасе, кој стана „татко
на светлината“ во Лапонија откако
ја воведе електричната енергија
во регионот. Меѓу меѓународните
награди, филмот ја освои наградата
за најдобар документарен филм
на Нордиските филмски денови во
Либек. Во октомври 2020 година,
Анти ја доби наградата за уметник од
Лапонија.

