
НОВИ МЕЂУНАРОДНИ ФИЛМСКИ
ФЕСТИВАЛ НА РУДНИКУ

„Отворени
предели"
подижу
завесу сутра

У такмичарском
програму фестивала
биће приказано 18
филмова из (скоро)
свих крајева света

Прво издање новог међуна-
родног филмског фестивала
„ОТВОРЕНИ ПРЕДЕЛИ - Фести-
вал иновативног филма Рудник’
биће одржано у Дому културе

„Војислав Илић“ на Руднику, од
29. до 31 . јула, где ће бити прика-

зане све пројекције, а улаз на фе-

стивал је бесплатан. Церемонија
отварања заказана је за сутра, у

20 часова, а наредна два дана
фестивала, у суботу и недељу,

програм стартује у 16 часова.
ОТВОРЕНИ ПРЕДЕЛИ (Ореп

Зрасез), према речима организа-
тора, су фестивал кратког и сред-

њеметражног документарног,

експерименталног и хибридног

филма, са посебним фокусом на
питања простора и просторности,

другим речима, на филмове који
за своју тему и као централни на-

ративни елемент узимају бројне
различите аспекте и тумачења
људског односа према свом окру-
жењу, од интимних, камерних
портрета насталих за време лан-
демијске затворености све до
приказа глобалних природних

феномена.
У такмичарском програму

фестивала биће приказано 18

филмова из (скоро) свих крајева
света, од којих ће 15 интернацио-

налних наслова имати своје до-
маће премијере на фестивалу, уз

три одабрана филма из ско-
рашње српске продукције.

- Ова остварења претходно

су приказивана на неким од нај-
значајнијих светских фестивала

као што су бегНпаЈе, Ко!ег6ат, VI-
зјолз с!и Кбе1, 1езИуа1 и Оћег-

ћаигепи, 1езИуа1 Р10 и Магзеји,

РосНзћоа, Но( Рооз, УЈеппа!е М.

итд. Сви филмови ће се надме-
тати, у једном обједињеном так-
мичарском програму, за главну
награду фестивала - Запис, коју
ће доделити трочлани жири еми-

нентних регионалних документа-

риста у саставу Кумјана Нова-

кова, Теа Лукач и Горан Девић -

наводе организатори.

Поредтакмичарког програма,

- Као пандан филм-
ском програмужелели смо
да наш фестивал од самог
почетка не занемари ни

музичко стваралаштво, у
нади да ће у наредним го-
динама, уз филмски фе-
стивал, падине планине
Рудник, такође, постати и
место за представљање
занимљивих музичких

искорака. Тако ће ове го-
дине, свако вече, по зав-
ршетку филмских проје-
кција, са почетком у 22

сата у суседној кафани
Клуба пензионера почи-
њати пригодан музички
програм у оквиру кога ће

.29. јула наступити бенд

Заувар из Горњег Мила-

новца, заједно са Скреч
мајстором Љубаном, а у

суботу 30. јула ће насту-
пити пројекат 1_епћаг!

Тарез из Београда праћен
сешком изненађења. При-
годан музички програм

одржаваће се у Клубу пен-
зионера Рудник у самом
центру варошице Рудник-
најављују организатори.

у плану је и један ревијални про-

грам, у ком ће бити приказан
избор од четири филма учесника

радионице Атељеа Варан у Бео-

граду („Испод моста’ Филипа Ла-

фазановског, „Добринка” Зоје
Чворо, „Једногодишњак” Маје
Милић и „Разгледница" Хане Ра-

стодер). Такође планиран је и ма-
стерклас са Марком Грбом Си-
нгом и Мином Петровић на тему

филма „Рампарт", под именом
„Сећања, снови и простори".

Фестивал се одржава уз по-
кровитељство Општине Горњи
Милановац и уз техничку подршку

Културног центра и предузећа
Рудник доо са Рудника. И. Ђ.

Филм плус
пригодан
музички програм
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