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Giffoni Film Festival for Youth in Macedonia! A dream that has existed for years; that has been nourished and 
has grown bigger and bigger every year that the Macedonian youth went in Italy at the Giffoni Experience and 
shared their memories. A proof that dreams can really come true!  

Giffoni Experience in Italy celebrated its 43rd birthday this year- Giffoni Film Festival Macedonia celebrates its 
first birthday now.  And what a celebration it is! From the 18th till the 22nd of October we’ll be the guests and the 
jury of a magnificent mixture of movies, discussions, workshops, art, music, concerts - an amazing exchange of 
ideas, cultures, friendships, learning and love. And all this shared with those that deserve it the most-the young 
people who are about to enrich their views about the world.

Giffoni Film Festival Macedonia is making its first STEPS. And we cannot be happier to see it on its way of be-
coming the Balkans’ bearer of the Giffoni Experience magic and joy! 

Thank you for celebrating with us!

Џифони филмски фестивал за млади во Македонија! Сон кој постои и е негуван веќе многу години, сон 
кој стануваше сè поголем секоја следна година, во која младите од Македонија одеа на италијанскиот  
Џифони Експириенс и потоа ги споделуваа своите драги спомени. Доказ дека соништата можат да станат 
реалност!

Џифони Експириенс оваа година во Италија го прослави својот 43-ти роденден, додека пак Џифони 
Филмски Фестивал Македонија го слави својот прв. И тоа каква прослава ќе биде! Од 18-ти до 22-ри 
октомври ние ќе бидеме гости и жири на една прекрасна комбинација од филмови, дебати, работилници, 
уметност, музика, концерти -  неверојатна размена на идеи, култури, пријателства, учење и љубов. 
Сето ова споделено со оние кои тоа го заслужуваат најмногу – младите кои допрва ќе почнат да ги 
збогатуваат своите гледишта за светот.

Џифони Филмскиот Фестивал Македонија ги прави своите први ЧЕКОРИ, а ние не можеме да бидеме 
посреќни гледајќи го како станува Балкански гласник на радоста и магијата на Џифони Експириенс.

Ви благодариме што славите со нас!
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REGRET!
SPIJT!
The Netherlands, 2013, 95’

Director: Dave Schram; Screenplay: Maria Peters, Dick van den Heuvel; Director of photography: Erwin Steen; 
Editor: Robin de Jong; Production designer: Jan Rutgers; Costume designer: Ingrid Blankendaal; Music: Her-
man Witkam; Leading roles: Robin Boissevain (David), Stefan Collier (Jochem), Dorus Witte (Vera), Charlotte 
Bakker (Sanne), Nils Verkooijen (Justin), Rik van Elk (Remco), Produced by: Danielle Guirguis, Maria Peters, 
Hans Pos, Dave Schram; Production: Shooting Star Film Company.

Jochem’s classmates bully him all the time. His friend David doesn’t participate, but he is scared to say any-
thing. On the face of it Jochem doesn’t seem to let the harassment get to him, but one morning the headmaster 
tells the class that he didn’t come home after a party. David feels guilty. Together with a friend, he sets out to 
find Jochem and tell him they are sorry. But during their search, they find Jochem’s bag-pack in a lake…

Dave Schram
Born 1958. He graduated in Directing at the Dutch Film Academy in 
1981 with the short film BETWEEN THE LINES (TUSSEN DE RE-
GELS). He also graduated in Production with the short films THE 
HOWLING BABY by Han Sloos and WHY NOT by Joost Ranzijn. 
In 1987 he founded, with Maria Peters and Hans Pos, the Shoot-
ing Star Film Company. They co-produced Stijn Coninx’s DAENS 
(1993), which received an Oscar nomination for Best Foreign Lan-
guage Film. Schram directed the feature films TIMBUKTU (TIM-
BOEKTOE, 2007), DESPERATE (RADELOOS, 2008), LOVER OF 
LOSER (2009), FURIOUS (RAZEND, 2011), and the short JOEY’S 

FIRST FIGHT (JOEY’S EERSTE GEVECHT, 2012). He produced Maria Peters’ feature films THE LITTLE 
CRUMB (KRUIMELTJE), screened at GFF 2005, and MIKE SAYS GOODBYE! (DE GROETEN VAN MIKE!), 
screened at GFF 2013.

Director’s statement

“Bullying” is still a current topic we all are confronted with at some point. Three main groups are involved: the 
bullies, the kids that suffer, and the ones that see it but don’t dare to do something about it. REGRET! is about a 
possible fourth group: those that dare to take a stand and help their bullied classmates. That’s why I wanted to 
make REGRET! It is important to stand up, and be aware of the possible consequences if you don’t. After read-
ing the book and the screenplay I knew for sure: REGRET! must be filmed, and I’m glad I did”.
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КАЕЊЕ! 
SPIJT!
Холандија, 2013, 95’

Режија: Дејв Шрам; Сценарио: Мариа Питерс, Дик ван ден Хувел; Директор 
на фотографија: Ервин Стин; Mонтажа Робин де Јонг; Продукција: Јан 
Рутгерс, Костимографија: Ингрид Бланкендал; Mузика: Херман Виткам; 
Главни улоги: Робин Бојшевен (Дејвид), Стефан Колие (Јошем), Дорис 
Вите (Вера), Шарлот Баке (Сан) Нилс Веркојен; Продуценти: Даниел 
Гиргис, Марија Питерс, Ханс Пос, Дејв Шрам; Продуцентска куќа: Shooting Star Film Company

Јошем е постојано малтретиран од страна на неговите соученици. Неговиот пријател Дејвид е против тоа, 
но од страв не презема ништо. Јошем навидум добро го поднесува секојдневното малтретирање, сè додека 
еден ден Директорот на училиштето не соопшти дека Јошем исчезнал. Дејвид чувствува грижа на совеста и 
заедно со уште еден пријател тргнува во потрага по Јошем за да му се извини. Но, го наоѓаат неговиот ранец 
во езерото...

Дејв Шрам
Роден во 1958 год. Во 1981 год. дипломира режија на германската Филмска Академија со краткометражниот 
филм TUSSEN DE REGELS. Дипломира и на отсекот продукција со краткометражните THE HOWLING BABY во 
режија на Хан Слос  и WHY NOT во режија на Јост Ранзин. Во 1987 год.  заедно со Мариа Питерс и Ханс Рос ја 
формира продуцентската куќа Shooting Star Film Company.  Копродуцент е на филмот DAENS на Стијн Конинкс 
(1993), номиниран за Оскар во категоријата најдобар филм од не-англиско говорно подрачје. Шраме режисер 
и на долгометражните филмови TIMBOEKTOE (2007), RADELOOS (2008), LOVER OF LOSER (2009), RAZEND 
(2011) и краткометражниот JOEY’S EERSTE GEVECHT (2012). Продуцент е на долгометражниот филм на 
Марија Питерс KRUIMELTJE прикажан на Филмскиот фестивал Џифони во 2005 год. и DE GROETEN VAN 
MIKE! што бил прикажан на годишеното издание на фестивалот.

Режисерски осврт
 “Малтретирањето претставува проблем на денешницата кој е широко 
распространет. Овде имаат улога три групи: субјектот кој малтретира, 
објектот кој е малтретиран и оние кои се сведоци на сето тоа и не 
преземаат ништо. „Каење“ се занимава со онаа четврта група - оние 
кои се осмелуваат да се спротистават и да им помогнат на своите 
соученици. Тоа е главната причина зошто сакав да го снимам филмот. Да 
посочам на важноста на спротиставувањето и на можните последици од 
непреземањето на никаква акција. По читањето на книгата и сценариото 
бев сигурен дека морам да го снимам филмот, и драго ми е што го 
направив тоа”.
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THE LAST GOAL
L’ULTIMO GOAL
Italy, 2013, 85’

Director: Federico Di Cicilia; Screenplay: Federico Di Cicilia, Alessan-
dro Anselmi; Director of Photography: Rocco Marra; Editors: Federico 
Di Cicilia, Valeria Sapienza; Editing supervisor: Giogiò Franchini; 
Production designer: Elodia Bianco; Costume designer: Teresa Papa; 
Sound: Luca Ranieri; Music: La Jeunesse Dorée, Notturno concer-
tante, Molotov, Carlo Venezia; Leading roles: Nello Mascia, Mas-
similiano Gallo, Renato Carpentieri, Nicola Capobianco, Gerardo De 
Blasio, Daniela De Vita; Produced by: Federico Di Cicilia, Milena Pascucci; Production: Jamfilm s.a.s.

Peppino was born in a small town in Southern Italy. He was nicknamed «Platini» since he was a child. For this 
reason he was always chosen first when they were counting to form teams and for this his father was convinced 
that he would become a great player. His coach and mentor Carmando helps him in training to pursue the 
dream of his father. But not everything goes as hoped. Between loves, injuries, revelations and adolescent cri-
ses, a slice of small-town life before the Euro.

Federico Di Cicilia
Born 1973, Avellino (Italy). In 1996 he directed the documentary LA GRANDE OCCASIO-
NE. In 1997 he was assistant director in the feature film TEATRO DI GUERRA (REHEARS-
AL FOR WAR), by Mario Martone. In 1998 he shot the documentary C’ERA UNA VOLTA 
LA VALIGIA DI CARTONE, graduated from the NUCT (International School of Cinema and 
Television), and was assistant director in the feature THE DINNER (LA CENA), by Ettore 
Scola. In 1999 he made the short SCRITTE D’AMORE. In 2001 he wrote, directed and 
performed the fiction feature film UN ALTR’ANNO E POI CRESCO. In 2002 he graduated 
from the school of Mediaset Fiction. Then he shot the documentaries STEFANIA SENZA 
COGNOME (2003), LA VITA È FATTA COSÌ! (2006), and the docu-drama IL TALEBANO 
(2009). This is his second fiction feature film.
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ПОСЛЕДНИОТ ГОЛ
L’ULTIMO GOAL
Италија, 2013, 85’

Режија: Федерико ди Чичилија; Сценарио: Федерико Ди Чичилија, 
Алесандро Аселми; Директор на фотографија: Роко Мара; Монтажа: 
Федерико Ди Чичилија, Валерија Сапиенза; Главен монтажер: Ѓиоѓо 
Франчини; Продукција: Елодија Бланко; Костимографија: Тереза 
Папа; Звук: Лука Раниери; Музика: La Jeunesse Dorée, Notturno 
concertante, Молотов, Карло Венециа; Главни улоги: Нело Машиа, 
Масимилиано Гало, Ренато Карпентиери, Никола Капобианко, 
Џерардо де Бласио, Даниела де Вита; Продуцент: Федерико Ди 
Чичилија, Милена Пашучи; Продуцентска куќа: Jamfilm s.a.s.

Пепино живее во мало гратче на југот на Италија. Го викаат „Платини“ 
и секогаш го бираат прв при формирањето на тимови поради што татко 
му е убеден дека ќе прерасне во врвен фудбалер. Неговиот тренер 
и ментор, Кармандо му помага во тренинзите за да го исполни сонот 
на својот татко. Но не секогаш излегува сè по планот. Сецирање на 
животот во една паланка преку љубовта, повредите, откривањата и 
адолесцентните кризи. 

Федерико Ди Чичилија
Роден е 1973 год. во Авелино, Италија. Во 1996 год. го режира документарниот филм LA GRANDE 
OCCASIONE. Во 1997 год. е асистент на камера на долгометражниот филм TEATRO DI GUERRA, во 
режија на Марио Мартоне. Во 1998 дипломира на Меѓународната школа за филм и телевизија NUCT, 
го снима документарниот филм  C’ERA UNA VOLTA LA VALIGIA DI CARTONE, и работи како асистент 
на камера на филмот LA CENA, во режија на Еторе Скола. Во 1999 го снима краткиот филм SCRITTE 
D’AMORE, а во 2001 го пишува сценариото и го режира филмот UN ALTR’ANNO E POI CRESCO, каде 
се појавува во улога и на актер. Во 2002 дипломира на школата Mediaset Fiction. Потоа ги режира 
документарните филмови STEFANIA SENZA COGNOME (2003) и LA VITA È FATTA COSÌ! (2006) и доку-
драмата IL TALEBANO (2009). Ова е негово второ долгометражно остварување.
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MIKE SAYS GOODBYE! 
DE GROETEN VAN MIKE!
The Netherlands, 2012, 95’

Director: Maria Peters; Screenplay: Mirjam Oomkes, Willemine 
van de Wiel; Director of photography: Erwin Steen; Editor: Robin 
de Jong; Production designer: Florian Legters; Costume designer: 
Ingrid Blankendaal; Sound: René van den Berg; Music: Herman 
Witkam; Leading roles: Maas Bronkhuyzen (Mike), Faas Wijn (Vin-
cent), Bracha van Doesburgh (Natasja), Carine Crutzen (Cilia), Leona Philippo (Laetitia), Dave Mantel (Willem); 
Produced by: Dave Schram, Hans Pos, Maria Peters, Daniëlle Guirguis; Production: Shooting Star Film Com-
pany

Mike, 10 year-old, a boy who has been hospitalized for months and is cured from a severe illness, gets released 
from hospital. But his mother, Natasja, doesn’t come to take him home and can’t be reached anywhere. The 
Youth Care Bureau decides he can’t go home for while, not until they determined whether his mother can take 
care of him. Mike disagrees: he knows his mother sometimes drinks too much and that she neglects him when 
she does, but he can take care of himself. Despite all his efforts, the juvenile judge decides Mike has to go to a 
foster family. With help from his new roommate Vincent, Mike thinks up a way to cross the Youth Care’s plans. 
But instead of being allowed to go home, he is sent off to a Children’s Home. The day before Christmas Mike 
flees and gets home, but Natasja is not there. Will Mike manage to celebrate Christmas at home with his mom?

Maria Peters
After obtaining a B.A. in Law, she graduated in 1983 from 
the Dutch Film Academy with the short film ALL BIRDS FLY 
(ALLE VOGELS VLIEGEN). In 1987 she founded the Shoot-
ing Star Film Company together with Dave Schram and 
Hans Pos. Among the feature films they produced is DAENS 
(1993), which was directed by Stijn Coninx and received an 
Oscar nomination for Best Foreign Language Film. In 1995 
she made her first feature film, THE PURSE SNATCHER 
(DE TASJESDIEF), winning the Crystal Bear at the Berlin 
Children’s Film Festival. In 1999 she directed THE LITTLE 
CRUMB (KRUIMELTJE), which was screened at GFF 2005. 
In 2012 her feature film SONNY BOY was selected as the 
Dutch entry for the Academy Awards.
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Мајк, десетгодишно момче, по долгиот престој во 
болница и борбата со тешката болест е излекуван 
и пуштен дома. Меѓутоа, неговата мајка никој не 
може да ја пронајде. Центарот за социјални работи 
ги презема работите во свои раце и решава да не 
го пушти дома, додека не се утврди дека мајка му е 
способна да се грижи за него. Мајк не се согласува со 
одлуката, тој знае дека мајка му понекогаш знае да 
претера со пиењето, но тој е способен и самиот да се 
грижи за себе.  Покрај неговото инсистирање, судијата 
одлучува да го испрати кај старатели. Со помошта на 
својот цимер, Винсент, Мајк успева да им ги изјалови 

ПОЗДРАВ ОД МАЈК! 
DE GROETEN VAN MIKE!
Холандија, 2012, 95’

Режија: Марија Питерс; Сценарио: Мирјам Омкеш, Вилхелмин ван де Виел; Директор на фотографија: 
Ервин Стин; Монтажа: Робин де Јонг; Продукција: Флориан Легтерс; Костимографија: Ингрид 
Бланкендал; Звук: Рене ван ден Берг; Mузика: Херман Виткам; Главни улоги: Мас Бронкхујзен (Мајк), 
Фас Вијн (Винсент), Браша ван Десбург (Натасја), Карин Крутцен (Силиа), Леона Филипо (Летиција), Дејв 
Мантел (Вилхелм); Продуценти: Дејв Шрам, Ханс Пос, Мариа Питерс, Даниел Гиргис; Продуцентска куќа: 
Shooting Star Film Company

плановите. Но, наместо да биде испратен дома тој е пратен во дом за деца без родители. Утрото на 
Бадник, тој решава да побегне од болницата и да се врати дома. Но, мајка му повторно исчезнала. Дали 
ќе успее да го прослави Божиќ заедно со мајка си?

Марија Питерс
Откако магистрира правни науки, во 1983 год. дипломира на холандската Филмска Академија со 
краткометражниот филм ALLE VOGELS VLIEGEN. Во 1987 год. ја формира продуцентската куќа 
Shooting Star Film Company, заедно со Дејв Шрам и Ханс Пос. Ги продуцира делата  DAENS (1993) кој 
е номиниран за Оскар во категорија најдобар филм од не-англиско говорно подрачјe. Во 1995 год. го 
снима првиот долгометражен DE TASJESDIEF, добитник на Кристална мечка на Берлинскиот филмски 
фестивал за деца. Во 1999 год. го режира KRUIMELTJE, прикажан на Филмскиот фестивал Џифони во 
2005 год. Во 2012 год. нејзиниот филм SONNY BOY е селектиран како официјален холандски кандидат 
за Оскар.
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WINDSTORM
OSTWIND
Germany, 2013, 105’

Director: Katja von Garnier; Screenplay: Kristina Magdalena Henn, Lea Schmidbauer; Director of photography: Tor-
sten Breuer; Editor: Dirk Grau; Production designer: Carola Gauster; Costume designer: Mika Braun; Music: Annette 
Focks; Leading roles: Hanna Binke (Mika), Marvin Linke (Sam), Cornelia Froboess (Mika’s grandmother), Tilo Prück-
ner (Mr. Kaan), Nina Kronjäger (Mika’s mother), Jürgen Vogel (Mika’s father); Produced by: Andreas Ulmke-Smeaton, 
Ewa Karlström; Production: SamFilm GmbH

Mika, 14, is looking forward to summer camp, but she failed her exams and her parents send her off to her grand-
mother’s stables. Mika has never took care of horses and refuses to study or work under the instructions of stable 
boy Sam, 15. Then the darkest corner of the stables reveal the wild stallion Windstorm. Neither Michelle, the stables’ 
best horsewoman, nor Mika’s grandma have managed to tame the animal. Mika is magically drawn to the stallion and 
sneaks into his stall. A friendship begins, showing Mika’s gift: she can communicate with horses. When she discovers 
that the stables is going bankrupt and Windstorm is supposed to be sold to a butcher, Mika hatches a plan with Sam: 
she has to learn how to ride and win a competition race with Windstorm in order to rescue the stallion’s life. Since 
her grandma has forbidden her to have any contact with the horse, Mika has to train in secret with Mr. Kaan, Sam’s 
grandfather.

Katja von Garnier
Born 1966, Wiesbaden (Germany). She studied at the University of Televi-
sion and Film in Munich. In 1990 she founded the VELA-X Filmproduktion 
with Ewa Karlström. In 1989 she directed her first short film, DAY TRAUMA 
(TAGTRAUMA), followed by SILENT VOICE (LAUTLOS, 1991). In 1993 
she made her graduation film, MAKING UP! (ABGESCHMINKT!). In 1994 
she shot the making of Wolgang Petersen’s movie IN THE LINE OF FIRE, 
starring Clint Eastwood. In 1996 she directed the feature film BANDITS, fol-
lowed by the TV movie IRON JAWED ANGELS (2004, starring Hilary Swank 
and Anjelica Huston, who won Golden Globe 2005 as best actress in a sup-
porting role), and BLOOD AND CHOCOLATE (2007).

Director’s statement
WINDSTORM is a very personal film for me as horses have always been my passion. In the movie I was able to 
portray the two things that are most important to me in the relationship with horses – on the one hand to explore the 
magic that can happen between human and horse, and on the other hand to portray a different way of dealing with 
horses, that has to do with freedom... WINDSTORM is the story of a young woman who connects with a supposedly 
dangerous horse – both outsiders... and together they can fly...”.
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ВИНДСТОРМ
OSTWIND
Germany, 2013, 105’

Режија: Катја вон Гамие; Сценарио: Кристина Магдалена, 
Хен Леа Шмидбауер; Директор на фотографија: Торстен 
Бруер; Монтажа: Дирк Грау; Продукција: Карола Гаустер; 
Костимографија: Мика Браун; Музика: Анет Фокс; Главни 
улоги: Хана Бинке (Мика), Марвин Линке (Сем), Комелија 
Фробес (баба на Мика), Тило Прукнер (Г. Каан), Нина 
Кронјагер (мајка на Мика), Јурген Вогел (татко на Мика); Продуценти: Андреас Улмке-Сматон, Ева Карлстром; 
Продуцентска куќа: SamFilm GmbH

Четиринаесетгодишната Мика се радува на летниот камп, но поради слабите оценки родителите ја испраќаат 
да работи во коњушницата на нејзината баба. Мика никогаш не ја интересирале коњи и одбива да работи 
по инструкциите на Сем, момчето од коњушницата. Во најтемниот агол на ергелата е сместен дивиот коњ 
Виндсторм. Ниту Мишел, најдобрата јавачка на коњушницата, ниту пак бабата на Мика не успеале да го скротат 
животното. Мика е магично привлечена од животното и се прикрадува во неговата штала. Помеѓу нив се развива 
пријателство и се открива дарбата на Мика: таа може да комуницира со коњи. Кога дознава дека коњушницата 
е пред банкрот и дека Виндсторм може да заврши во касапница, Мика и Сем смислуваат план - Мика мора да 
научи да јава и да победи на трка со Виндсторм, за да му го спаси животот. Бидејќи нејзината баба и забранува 
било каков контакт со животното, таа мора да тренира во тајност со г. Каан, дедото на Сем.

Катја вон Гарние
Родена е во 1966 год. во Визбаден, Германија. Студирала на Универзитетот за телевизија и филм во Минхен. Во 
1990 год. ја основа продуцентската куќа
VELA-X Filmproduktion со Ева Карлстром. Во 1989 год. го режира првиот краткометражен филм DAY TRAUMA 
(TAGTRAUMA), а потоа и SILENT VOICE (LAUTLOS, 1991). Во 1993 год. го завршува дипломскиот филм MAKING 
UP! (ABGESCHMINKT!). Во 1994 год. снима задкулисни снимки од филмот на Волфганг Питерсен IN THE LINE 
OF FIRE, со Клинт Иствуд во главната улога. Во 1996 год. го режира долгометражниот BANDITS и Тв филмот 
IRON JAWED ANGELS (2004 – со Хилари Свонк и Анџелика Хјустон за кој добива Златен Глобус во 2005 год. за 
најдобра актерка во споредна улога), како и BLOOD AND CHOCOLATE (2007).

Режисерски осврт
Виндсторм претставува личен филм за мене, бидејќи коњите отсекогаш биле моја голема страст. Во филмот 
успеав да вклопам две работи кои ми се најважни во врска со коњите – од една страна да ја доловам магијата 
помеѓу луѓето и коњите, а од друга страна да претставам поинаков начин на гледање на коњите, поврзан со 
слободата... Виндсторм е приказна за млада девојка која успева да се поврзe со навидум опасен коњ – двајцата 
аутсајдери – а заедно можат да летаат...“  
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TOUCH OF THE LIGHT
NI GUANG FEI SIANG
Taiwan-Hong Kong-China, 2012, 110’

Director: Chang Jung-Chi; Screenplay: Li Nien-Hsiu; Director of 
photography: Dylan Doyle; Editor: Li Nien-Hsiu; Production de-
signer: Wu Rou-Yun; Costume designer: Teng Yu-Fang; Music: 
Wen Tzu-ChiehHuang Yu-Siang; Leading roles: Huang Yu-Siang 
(Siang), Sandrine Pinna / Chang Yung-Yung (Jie), Lee Lieh 
(Siang’s mother), Sheu Fang-Yi (dance instructor); Produced by: 
Jacky Pang Yee Wah, Cheung Hong Tat; Production: Jet Tone 
Films Ltd., Sil-Metropole Organisation Limited

The film is based on the true life story of pianist Huang Yu-Siang (who stars as himself). Born blind to a rural 
family in Taiwan, Yu-Siang was a curious and precocious child. Touch and sound was everything to him. With 
the love of his mother and support of his family, he grew up with no barriers; that is until he had to face the real 
world as he left his family behind in order to go to the big city and attend university, where he had to compete 
with the sighted students and to find his own way. He soon crossed paths with Jie, a beautiful but frustrated cold 
drinks vendor who dreams of being a dancer, but whose struggles against the harsh realities of her life render 
her helpless. However, when she witnesses Yu-Siang’s fearless determination and gets his optimism and inner 
peace, she is inspired and determined to hold on to her dream. 

Chang Jung-Chi
Born 1980, Taipei. He received a Master’s degree from the Graduate School of Applied Media Arts at the Na-
tional Taiwan University of Arts. He started making films while still in University. In 2006 he co-directed along 
with Yang Li-Chou the documentary MY FOOTBALL SUMMER (QI JI DE XIA TIAN). In 2008 THE END OF THE 
TUNNEL (TIAN HEI), his graduation film, won the Best Short Film Award at the Taipei Film Festival. TOUCH OF 
THE LIGHT is his first fiction feature.

Director’s statement
“The big smile on Yu-Siang’s face I saw when he was playing the piano was the first impression he left on me. 
It was summer of 2005. My subsequent friendship with Yu-Siang imbued and inspired my curiosity about the 
unknown world in which blind people live. If cinema could create a new world, I wish Yu-Siang could see him-
self and the gap between him and the world could be narrowed. If cinema could realize a dream, I wish all of us 
would listen to our long-lost inner voices and play the unique music of our own”.
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ДОПИР НА СВЕТЛИНАТА
NI GUANG FEI SIANG
Taiwan-Hong Kong-China, 2012, 110’

Режија: Чанг Јунг Чи; Сценарио: Ли Ниен-Хсиу; Директор на 
фотографија: Дилан Дојле; Монтажа: Ли Ниен-Хсиу; Продукција: 
Ву Ру-Јун; Костимографија: Тенг Ју-Фанг; Музика: Вен  Цу – Чих, 
Хуанг Ју-Сианг; Главни улоги: Хуанг Ју-Сианг (Сианг), Сандрине 
Пина/Чанг Јунг-Јунг (Џи), Ли Лие (мајка на Сианг), Шеу Фанг-Ли 
(инструктор по танц); Продуцент: Џеки Пенг Ји Ва, Чеунг Хонг 
Тат; Продуцентска куќа: Jet Tone Films Ltd., Sil-Metropole Organ-; Продуцентска куќа: Jet Tone Films Ltd., Sil-Metropole Organ-Продуцентска куќа: Jet Tone Films Ltd., Sil-Metropole Organ-: Jet Tone Films Ltd., Sil-Metropole Organ-
isation Limited

Филмот се базира на вистинската животна приказна за пијанистот Хуанг Ју-Сианг (кој во филмот се 
глуми себе). Роден слеп во селско семејство во Тајван, Ју-Сианг е љубопитно и внимателно дете кое 
светот го доживува преку допири и звуци. Опкружен од љубовта на својата мајка и своето семејство, 
расте заштитен и без ограничувања до моментот кога се запишува на факултет и мора да го напушти 
семејството за да се пресели во големиот град. Во градот се соочува со вистинскиот свет, со останатите 
студенти и се обидува да го пронајде своето место под сонцето. Се запознава со Џи, убава, но 
разочарана продавачка на безалкохолни пијалоци, чиј сон да стане танчерка е подреден на суровата 
реалност која ја опкружува. Бестрашната решителност со која Ју-Сианг се спротивставува на проблемите 
како и неговиот оптимизам и внатрешен мир ја инспирира да ги следи своите соништа.

Чанг Јунг-Чи
Роден е 1980 год. во Тајпеј. Магистрира на Школата за применети уметности при Државниот универзитет 
за уметности во Тајван. Работи на филмови додека студира. Во 2006 год. заедно со Јанг Ли-Чу го 
режира  документарниот филм QI JI DE XIA TIAN. Во 2008 год. неговиот дипломски филм TIAN HEI ја 
добива наградата за најдобар краткометражен филм на Филмскиот фестивал во Тајпеј. ДОПИР НА 
СВЕТЛИНАТА е негов прв долгометражен филм.
 
Режисерски осврт
 “Мојот прв впечаток од Ју-Сианг е насмевката на неговото лице во моментот кога свири пијано. 
Се запознавме во 2005 год. и нашето познанство кое подоцна прерасна во пријателство ми побуди 
љубопитност за непознатиот свет во кој живеат луѓето без вид. Да можеше филмот да создаде нов свет, 
би посакал Ју-Сианг да се види себе во него и празнината меѓу него и светот да се пополни. Да можеше 
филмот да остварува соништа, би посакал сите ние да ги послушаме нашите внатрешни гласови кои се 
одамна изгубени и да ја засвириме нашата единствена мелодија“
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LORE
LORE 
Germany-Australia-UK, 2012, 108’

Director: Cate Shortland; Screenplay: Cate Shortland, Robin Mukherjee, based on the book La camera oscura (The 
Dark Room) by Rachel Seiffert; Director of photography: Adam Arkapaw; Editor: Veronika Jenet; Production designer: 
Silke Fischer; Costume designer: Stefanie Bieker; Sound: Sam Petty; Music: Max Richter; Leading roles: Saskia 
Rosendahl (Lore), Kai Malina (Thomas), Nele Trebs (Liesel), Ursina Lardi (mother), Hans-Jochen Wagner (father), 
Mika Seidel (Jürgen); Produced by: Karsten Stöter, Liz Watts, Paul Welsh, Benny Drechsel; Production: Rohfilm 
GmbH, Porchlight Films, Edge City Films

At the close of the World War II in Germany 1945, a group of chil-
dren set out to cross a devastated country to reach their grand-
mother some 900 km to the North. The eldest, 14 year-old Lore, 
is left in charge of her three younger brothers and sister when 
their SS Nazi parents are taken into Allied custody. The children 
must make a journey that exposes them to the reality and con-
sequences of their parent’s actions. In meeting the charismatic, 
intriguing and mysterious Thomas, a young Jewish refugee, Lore 
soon finds her world shattered by feelings of both hatred and 
desire. She is transfixed by her fear of the young man, but must 
trust the one person whom she has always been taught is the en-
emy and face the darkness within herself in order to survive.

Cate Shortland
Born 1968, Temora (Australia). She studied at Sydney University and graduated with a BA in Fine Arts in 1991. In 
2000 she graduated from the Australian Film, Television and Radio School with a Graduate Diploma in Directing. 
Then she directed four short films: STRAP ON OLYMPIA (1995), PENTUPHOUSE (1998), FLOWERGIRL (1999), 
JOY (2000). In 2004 she directed her first feature film, SOMERSAULT, which premiered at the 2004 Cannes Film 
Festival in the “Un Certain Regard” section. LORE, her second theatrical feature film, was Australia’s entry at the 
2013 Academy Award for Best Foreign Language Film.

Director’s statement
“Lore and her siblings are the privileged children of a high ranking SS officer involved in 
mass murder in Belarus. While they play hopscotch, children across Europe are being 
systematically murdered. Lore’s family is untouched until her father returns from the East in 
1945. In 1939 Lore’s father was a war hero, in 1945 when the film begins, he is a criminal. I 
wanted to understand what this does to the psyche of a child. How does a person grow up 
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knowing that those closest to them have committed unimaginable crimes and that genocide happened in the midst of 
their everyday? What drew me to Lore and at times repulsed and angered me, was the opportunity to delve into the 
grey areas. Lore is a believer in one of the most abhorrent and destructive political ideologies of our time. I wanted 
to understand her lack of empathy, her romantic determination to keep believing even when Germany was suffering 
defeat. Hitler was seen not only as her Fuhrer but also as a beloved father figure. As he stated ‘The weak must be 
chiselled away. I want young men and women who can suffer pain’, Lore feels it is her duty to carry this pain uncom-
plainingly. I was drawn to understand her fight with her own humanity and sense of belonging. The outside world is 
oblivious to Lore and her siblings’ plight and Lore becomes more and more detached from society. But within her 
detachment is a growing certainty - she is lost and adrift but she knows something of the awful truth. She has been 
taught never to question but to obey. By the end of the story she is full of questions that she knows will never be an-
swered”.

ЛОРЕ
LORE
Германија-Австралија-ВБ, 2012, 108’

Режија: Кејт Шортланд; Сценарио: Кејт Шортланд, Робин Мукерје, според книгата „Мрачната соба“ од Ракел 
Шеифер; Директор на фотографија: Адам Аркапау; Монтажа: Вероника Џенет; Продукција: Силке Фишер; 
Костимографија: Стефани Бикер; Звук: Сем Пети; Музика: Макс Рихтер; Главни улоги: Сашкиа Розендал 
(Лоре), Каи Малина (Томас), Неле Требс (Лизел), Урсина Ларди (мајка), Ханс Јохен Вагнер (татко), Мика 

Сеидел (Јирген); Продуценти: Карстен Стотер, Лиз Ватс, 
Пол Велш, Бени Дрешсел; Продуцентска куќа: Rohfilm 
GmbH, Porchlight Films, Edge City Films

Кон крајот на Втората Светска Војна, група деца 
започнуваат мачно патување низ опустошената земја 
за да стигнат до баба си, која живее 900 километри на 
север. Најстарата ќерка, Лоре е оставена да се грижи за 
своите помлади браќа и сестра, откако нивните родители 
се затворени од страна на војниците на Алијансата. 
Тоа е патување кое им овозможува да ја согледаат 
суровата реалност и последиците од дејствијата на 
нивните родители. Средбата со Томас, харизматичното, 
интригантно и таинствено младо момче, кое е Евреин во 
бегство, кај Лоре успева да пробуди спротиставени чувства 

на желба и омраза. Иако, исплашена од младиот човек, приморана е да му верува на оној кој отсекогаш го 
сметала за непријател и да се соочи со својата темнина со цел да преживее.
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Кејт Шортланд
Родена е 1968 год. во Темора, Австралија. Во 1991 год. дипломира на отсекот Уметност на Универзитетот 
во Сиднеј. Во 2000 год. дипломира на австралиската Школа за филм, телевизија и радио во отсекот режија. 
Режира четири краткометражни филма: STRAP ON OLYMPIA (1995), PENTUPHOUSE (1998), FLOWERGIRL 
(1999), JOY (2000). Во 2004 год. го завршува својот прв долгометражен филм SOMERSAULT, премиерно 
прикажан на Канскиот филмски фестивал. ЛОРЕ е нејзин втор долгометражен проект и официјален 
австралиски кандидат за Оскар за најдобар филм од не-англиско говорно подрачје.

Режисерски осврт
“Лоре и нејзините браќа и сестра се привилегирани деца на висок офицер од СС единиците, вмешан во 
масовни убивања во Беларусија. Додека тие си играат плочка, систематски се убиваат милиони деца во 
Европа. Нејзиното семејство не е 
погодено од војната, се до моментот на 
враќање на нејзиниот татко од фронтот во 
1945 год. Во 1939 год. татко ѝ бил сметан 
за воен херој, но шест години подоцна, 
тој е криминалец. Намерата ми беше да 
истражам како сето ова би влијаело врз 
психата на едно дете. Како една личност 
може да живее, знаејќи дека нејзиното 
семејство причинило незамисливи 
злосторства и геноцид кој се одвивал 
за време на нивното секојдневие? Она 
што ме привлече кон Лоре, а на моменти 
ми беше и одбивно беше можноста да 
ја начнам сивата територија. Лоре е 
поддржувач на една од најгрозоморните 
и најдеструктивни политички идеологии 
на нашето време. Сакав да го истражам 
нејзиниот недостаток на емпатија и 
романтична решителност да продолжи да верува дури и по поразот на Германија. Таа го доживува Хитлер не 
само како Фирер, туку и како еден вид на сакана, татковска фигура. Една од неговите изреки вели: „Младината 
мора да биде обликувана. Ми требаат мажи и жени кои можат да издржат болка„. Лоре верува дека нејзина 
должност е да живее со таа болка. Сакав да ја истражам нејзината борба со хуманоста и чувството на 
припадност. Ситуацијата на Лоре и нејзините браќа и сестри не му е позната на светот и таа се повеќе се 
оддалечува од општеството. Но, во тоа оддалечување се наоѓа и чувството на сигурност – можеби е изгубена, 
но знае делче од ужасната вистина. Учена е да се покори без да поставува прашања. До крајот на филмот 
нејзината глава е преполна прашања кои знае дека никогаш нема да бидат одговорени”.
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LA JAULA DE ORO
THE GOLDEN CAGE
Mexico-Spain, 2013, 35mm, 102’

Director: Diego Quemada-Díez, Story: Diego Quemada-Díez; Screen-
play: Diego Quemada-Díez, Gibrán Portela, Lucía Carreras; Director of 
photography: María Secco; Editor: Paloma López, Carrillo Felipe Gó-
mez; Production designer: Carlos Y. Jaques; Sound: Matías Barberis; 
Music: Jacobo Lieberman, Leonardo Heiblum; Leading roles: Brandon 
López (Juan), Rodolfo Domínguez (Chauk), Karen Martínez (Sara), 
Carlos Chajón (Samuel); Produced by: Inna Payán, Luis Salinas, Edher Campos; Production: Animal De Luz 
Films, Machete Producciones

Juan, Sara and Samuel, three teenagers from the slums of Guatemala attempt to travel to the USA, in search 
of a better life. On their journey through Mexico, they meet Chauk, an Indian from Chiapas who does not speak 
Spanish and has no official documents. Travelling together in cargo trains, walking on the railroad tracks, they 
soon have to face a harsh reality.

Diego Quemada-Díez
Born 1969, Burgos (Spain). His first job in the film industry was in 1995 as a camera assistant in LAND AND 
FREEDOM by K. Loach. In 1996 he worked as a camera assistant in THINGS I NEVER TOLD YOU by I. 
Coixet. Then he graduated in Cinematography at the American Film Institute. In 2001 he directed his gradua-
tion short film, A TABLE IS A TABLE. In 2003 he worked as a camera operator in 21 GRAMS by A.G. Iñárritu, 
which allowed him to work with directors such as F. Meirelles, T. Scott, O. Stone, S. Lee. In 2006 he shot two 
short films, I WANT TO BE A PILOT and LA MORENA. THE GOLDEN CAGE, his first feature as a director, was 
screened in the “Un Certain Regard” section at Cannes 2013, winning A Certain Talent Prize and the Gillo Pon-
tecorvo Award.

Director’s statement
“The social reality in Latin America requires cinema to be deeply engaged with the 
world as it is. I am interested in making films firmly rooted in our contemporary society. 
True realism has it all: fantasy and reason, suffering and utopia, the happiness and 
pain of our existence. I want to give voice to migrants – human beings who challenge 
a system established by impassive national and international authorities by crossing 
borders illegally, risking their own lives in the hope of overcoming dire poverty. This 
film is not a documentary, rather it is a fiction based on reality, re-enacting it from a 
place of authenticity and integrity. We constructed the narrative and poetics of this 
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odyssey from the testimony of hundreds of migrants and from the personal sentiments of each and every per-
son who participated in the creative process. As we identify with Juan and Chauk, we depart from our own daily 
lives and embark on a grand emotional adventure that delivers us to profound discovery – a journey dispelling 
the notion that happiness awaits us in a distant place, a journey offering reflection on the borders that divide 
nations, a journey towards awareness of what separates us as human beings. We made this adventure in the 
hope of deconstructing those conventions that imprison us so we can reinvent our own reality. My dream is that 
these boundaries that separate us dissolve, allowing us to board another train. One whose destination doesn’t 
matter, a train whose passengers all know our all existence is interconnected, a train whose obstacles inspire 
us to celebrate our existence with respect and conscience that transcends nationalities, races, classes and be-
liefs”.

ЗЛАТНИОТ КАФЕЗ
LA JAULA DE ORO
Мексико-Шпанија, 2013, 35mm, 102’

Режисер: Диего Кемада-Диез; Приказна: Диего Кемада-Диез; 
Сценарио: Диего Кемада-Диез, Гибран Портела, Лусија 
Карерас; Директор на фотографија: Марија Секо; Монтажа: 
Палома Лопез Кариљо, Фелипе Гомез; Продукција: 
Карлос И. Жак; Музика: Матиас Барберис; Музика: Јакобо 
Либерман, Леонардо Хеиблум; Главни улоги: Брендон Лопез 
(Хуан), Родолфо Домингез (Чаук), Карен Мартинез (Сара), 
Карлос Кахон (Семјуел); Продуценти: Ина Пајан, Луис 
Салинас, Етер Кампос; Продуцентска куќа: Анимал де Луз 
Филмс, Мачете Продукционес

Хуан, Сара и Семјуел, тројца тинејџери од сиромашните квартови на Гватемала пробуваат да пребегнат 
во САД, во потрага по подобар живот. На патот кон Мексико се среќаваат со Чаук, индијанец од Чиапа, 
кој не зборува шпански и нема официјални документи. Патувајќи со карго возови и одејќи по железнички 
пруги, наскоро мора да се соочат со суровата реалност.

Диего Кемада-Диез
Роден во 1969 год. во Бургос, Шпанија. Ја добива првата работа во филмската индустрија во 1995 
како асистент на камера на филмот LAND AND FREEDOM во режија на К. Лоуч. Во 1996 год. работи 
како асистент на камера на филмот THINGS I NEVER TOLD YOU во режија на И. Коиксет. Дипломира 
на отсекот за кинематографија на Американскиот филмски институт. Во 2001 год. го режира својот 
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дипломски краткометражен филм, A TABLE IS A TABLE. Во 2003 год.  работи како камерман на филмот 
21 GRAMS во режија на А.Г. Инариту, каде работи со режисерски имиња како Ф. Мирел, Т. Скот, O. 
Стоун, С. Ли. Во 2006 год. снима два краткометражни филма I WANT TO BE A PILOT и LA MORENA. THE 
GOLDEN CAGE, негово прво долгометражно остварување е прикажан во програмата “Un Certain Regard” 
во склоп на 66. Кански филмски фестивал, и е добитник на наградата A Certain Talent и наградата Gillo 
Pontecorvo.

Режисерски осврт
“Социјалната реалност во Латинска 
Америка бара филмската уметност да 
биде длабоко ангажирана со светот што 
нè опкружува. Заинтересиран сум за 
создавање филмови цврсто вкоренети во 
нашето современо општество. Вистинскиот 
реализам го поседува сето тоа: фантазија 
и разумност,  страдање и утопија, среќа 
и болка на нашето постоење. Сакам да 
им дадам глас на мигрантите – човечки 
суштества кои го предизвикуваат системот 
основан од страна на рамнодушни државни 
и меѓународни органи преку илегално 
преминување на границите, ризикувајќи 
ги сопствените животи во надеж дека ќе 
ја надминат сиромаштијата.  Филмот е 
повеќе од документарец, тоа е фикција базирана на реалноста, и произлегува од нејзината автентичност 
и интегритет. Приказната е создадена од мноштво сведочења и лични доживувања на мигрантите кои 
активно учествуваа во креативниот процес. Како што е случајот и со Хуан и Чаук,  се оддалечуваме 
од нашиот секојдневен живот за да започнеме емотивна авантура која не води кон големо откритие 
– патување кое ја отфрла идејата дека среќата не чека на некое далечно место, патување кое е 
рефлексија на границите кои ги делат нациите, патување кон свесноста за сето она што не одвојува 
како човечки суштества. Ја започнавме оваа авантура со надеж дека ќе успееме да ги деконструираме 
конвенциите кои не држат затворени за да можеме да ја откриеме нашата сопствена реалност. Мојот 
сон е да исчезнат овие граници кои не делат, за да можеме да го фатиме следниот воз, чија дестинација 
не е битна, чии патници се свесни дека нашите патишта секогаш се вкрстуваат, воз чии пречки не 
инспирираат да го славиме нашето постоење со почит и совест која ги надминува сите националности, 
раси, класи и верувања.“
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THE PIECES OF ME
DES MORCEAUX DE MOI
France, 2012, 89’

Director: Nolwenn Lemesle; Screenplay: Nolwenn Lemesle; Director of 
photography: David Ungaro;
Editor: Louise Decelle; Production designer: Valérie Elder Fontaine; 
Costume designer: Chattoune; Sound: Jérôme Pougnant, Sébastien 
Savine, François Méreu; Music: Troy Von Balthazar, Ronan Mail-
lard; Leading roles: Adèle Exarchopoulos (Erell), Zabou Breitman 
(Christine),Tchéky Karyo (Edern), Adélaïde Leroux (Sarah), Martin Pautard (Antoine), Bruno Lochet (Bob); Pro-
duced by: Christophe Bichot; Production: Tokib Productions

A dreamer of a father who’s old before his years, a sick, tyrannical mother, a sister who
disappeared four years ago, and Erell, 17 year-old, who films everything all the time... A
fine family portrait. Erell has lived in the same working-class town forever. You’re born
here and die here. And between the two, there’s nothing to do but hang around with her
buddies, Gabin, Javier and Fingers. One night, Erell’s sister, Sarah, reappears. The pieces of Erell come to-
gether again...

Nolwenn Lemesle
Born 1978, Rennes (France).  After a Master in Screenwriting, she won the SIRAR award (Site Régional d’Aide 
à la Réalisation) for best screenplay at the Aubagne International Film Festival. This award allowed her to make 
her first short film, POIDS PLUME (2005). In 2007 she shot her second short film, SID. At the same time, she 
worked as a screenwriter for other directors. THE PIECES OF ME is her first feature film as a director.

Director’s statement
“THE PIECES OF ME is first of all the portrait of a present-day teenager. A wild life 
force, with a rebellious side and certain sensuality... Erell is 17 year-old. She films 
everything...all the time. Because she has no choice, and because filming is indis-
pensable to life for her. This is what gives her way of being, sometimes insolent, 
rebellious, sometimes tender and funny. She lives a time when feelings are intensi-
fied and when you struggle in family ties, trying to blow the unsaid in order to grow. 
During a summer she assembles ‘the pieces of her’, guided by her third eye which 
doesn’t miss anything. A look at the world, without concessions and painted with 
irony”.
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ДЕЛЧИЊА ОД МЕНЕ
DES MORCEAUX DE MOI
Франција, 2012, 89’

Режија: Нолвен Лемесле; Сценарио: Нолвен Лемесле; 
Директор на фотографија: Дејвид Унгаро; Монтажа: 
Луиз Десел; Продукција: Валери Елдре Фонтеин; 
Костимoграфија: Шатун; Звук: Жером Пугнант, Себастијан 
Савин, Франсоа Меро; Музика: Трој вон Балтазар, Ронан 
Меилард; Главни улоги: Адел Ексаркопулос (Ерел), Забу 
Бритман (Кристина), Чеки Карио (Едем), Аделаид Леру (Сара), Мартин Путард (Антоан), Бруно Лошет 
(Боб); Продуцент: Кристоф Бишот; Продуцентска куќа: Tokib Productions

Предвремено остарен татко идеалист, неизлечиво болна мајка, сестра која исчезнала пред четири 
години и Ерел, седумнаесетгодишна девоја која снима сè што се случува со својата камера. Убава 
семејна слика. Ерел никогаш не го напуштила градот. Таму се раѓаш и таму умираш. И не ѝ останува 
ништо друго освен да безделничи со своите другари Габин, Хавиер и Прст. Одненадеж, се  враќа 
нејзината сестра Сара. Делчињата на Ерел конечно се сложуваат...

Нолвен Лемесле
Родена е 1978 год. во Рен, Франција. Магистрира како сценарист и ја добива наградата SIRAR на 
Меѓународниот филмски фестивал во Обањ за својот прв краткометражен проект „POIDS PLUME“ (2005). 
Во 2007 год. го завршува својот втор краткометражен филм „SID“ додека истовремено работи како 
сценарист на други проекти. „THE PIECES OF ME„ е нејзин прв долгометражен филм.

Режисерски осврт 
„Овој филм е еден вид на портрет на современите тинејџери. Дива сила, 
со бунтовна страна и одредена сензуалност. Ерел е седумнаесетгодишна 
девојка која снима сè со својата камера бидејќи нема друг избор и 
бидејќи снимањето е нејзина страст. Тоа ѝ дава одредено чувство на 
припадност, понекогаш некултурна и бунтовна, понекогаш нежна и 
духовита. Се наоѓа во период кога чувствата се пренагласени и кога 
лесно доаѓа до конфликт со авторитетите, созревајќи и кажувајќи го 
она што го мисли. Во текот на летото таа се обидува да си ги собере 
„делчињата“ со помош на своето ‘трето око’, кое ништо не пропушта. 
Бескомпромисен поглед на светот, обоен со иронија“ 
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THE DEFLOWERING OF EVA VAN END
DE ONTMAAGDING VAN EVA VAN END
The Netherlands, 2012, 98’

Director: Michiel ten Horn; Screenplay: Anne Barnhoorn; Director of photography: Jasper Wolfe; Editor: Sander 
Vos; Production designer: Rikke Jelier; Costume designers: Minke Lunter, Rebekka Wormann; Sound: Michaël 
Sauvage; Music: Djurre de Haan; Leading roles: Vivian Dierickx (Eva), Rafael Gareisen (Veit), Abe Dijkman 
(Manuel), Tomer Pawlicki (Erwin), Jacqueline Blom (Etty), Ton Kas (Evert); Produced by: Iris OttenSander van 
Meurs, Pieter Kuijpers; Production: Pupkin Film BV

Etty Van End (46 year-old), her husband Evert (48), and their children Erwin (20), Manuel (16), and Eva (15), 
are a perfectly normal family, who over the years have developed a slightly dysfunctional way of relating to 
one another. Then, all of a sudden, the incarnation of perfection enters their lives, embodied by the German 
exchange student Veit. With his arrival, doubt, insecurity, fear and desire invade the Van End family. During the 
two weeks of Veit’s stay, all five family members start to reinvent themselves, as they feel increasingly alienated 
from themselves and from each other. But in the end, it’s not perfection they are looking for...

Michiel ten Horn
Born 1983, the Netherlands. In 2007 he graduated from Utrecht Arts University (HKU), specialising in anima-
tion. After graduation, he focused mainly on live action productions. In style as well as in narrative, his animation 
background is still clearly visible in his work, as is evident in his short films and music videos. He directed three 
short films: BASTA (2007), his graduation film; ALEX IN AMSTERDAM (2009); ARIE (2009). THE DEFLOWER-
ING OF EVA VAN END (2012) is his feature debut.

Director’s statement
“My first feature film, and at the age of 28; this is very exciting stuff for me! As an 
animator and illustrator, I gradually grew more towards live action. After a few shorts, 
music videos and a lot of hassle, I was able to shoot my first full-length movie. Still, 
drawing is my passion and I hope one can see this in my films, in storytelling as well 
as in style. THE DEFLOWERING OF EVA VAN END is a film all about family. Even 
though you live very close to your family, it can feel like they are miles away. You can 
feel alone and insecure while being together under the same roof. But still, in the end, 
nothing is stronger than family. Nothing can destroy those blood ties and everything 
connected with that. Your brother is one of the few people you can scoff at one mo-
ment, while it’s all good the next. You can say you hate your sister but you never re-

ally do, and your parents can be the most ignorant people in the galaxy (!) but they are always there for you and 
you love them. Nobody has to be perfect, especially the people in your family”.
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РАЗДЕВИЧУВАЊЕТО НА ЕВА ВАН ЕНД
DE ONTMAAGDING VAN EVA VAN END
The Netherlands, 2012, 98’

Режија: Мишиел тен Хорн; Сценарио: Ен Барнхум; Директор 
на фотографија: Џаспер Волф; Монтажа: Сандер Вос; 
Продукција: Рике Џелие; Костимографија: Минке Лунтер, 
Ребека Ворман; Звук: Мајкл Суваж; Музика: Јуре де Хаан; 
Главни улоги: Вивиан Диерикс (Ева), Рафаел Гареисен 
(Веит), Ејб Дикман (Мануел), Томер Павлички (Ервин), Жаклин Блум (Eти), Тон Кас (Еверт); Продуценти: Ајрис 
Отен, Сандер ван Мерс, Питер Кујперс; Продуцентска куќа: Pupkin Film BV

Ети ван Енд, нејзиниот сопруг Еверт и нивните деца Ервин, Мануел и Ева, се навидум сосема обично и нормално 
семејство кое со текот на времето развило дисфункционален начин на комуникација. Одеднаш во нивните животи 
навлегува совршенството, олицетворено во германскиот студент на размена, Вејт. Со неговото пристигнување 
излегуваат на површина сите сомнежи, несигурности и скриени желби на секој од членовите на семејството ван 
Енд. За време на неговиот двонеделен престој, секој од нив се обидува да ја подобри сликата за себе постепено 
оддалечувајќи се притоа еден од друг. На крајот, станува јасно дека совршенството не е она што им треба...

Мишел тен Хорн
Роден е 1983 год. во Холандија. Во 2007 год. дипломира на Универзитетот за Уметности во Утрехт на отсекот 
анимација. По дипломирањето се занимава главно со продуцирање на дела без компјутерска обработка. Неговата 
позадина како аниматор јасно е отсликана во неговите дела, особено краткометражните филмови и видео спотови. 
Има режирано три краткометражни филма: дипломскиот филм ”Баста” (2007); ”Алекс во Амстердам” (2009); ”Ари” 
(2009). Раздевичувањето на Ева ван Енд (2012)  е негов прв долгометражен филм. 

Режисерски осврт
 “Ова е мојот прв долгометражен филм и на 28 години ова е многу значајно за мене! Како аниматор и илустратор, 
некако постепено се насочив кон дела без компјутерска обработка и по години плеткање со краткометражни дела 
и видео спотови конечно го снимив мојот прв долгометражен филм. Сепак, анимацијата ми е во крвта и се надевам 
тоа се забележува и во моите дела, во начинот на пренесување на приказната како и во стилот. ”Раздевичувањето 
на Ева ван Енд” е филм за семејството. Дури и кога живеете заедно, понекогаш изгледа како да сте на различни 
страни на светот. Може да се почувствувате несигурно и осамено додека делите ист покрив. Но, на крајот, ништо 
не е посилно од семејството. Ништо не може да ги уништи тие крвни врски и сето она што ве поврзува. Само на 
брат ти можеш да му се развикаш во еден момент, а во другиот веќе да се смирите. Можеш да ѝ  кажеш на сестра 
ти дека ја мразиш, но знаеш дека тоа не е вистина, а твоите родители можеби се најглупавите луѓе на светот, но 
секогаш се тука за тебе и те сакаат. Никој не е совршен, особено членовите на твоето семејство.“ 
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BLACK DIAMONDS
DIAMANTES NEGROS
Spain-Portugal, 2013, 110’

Director: Miguel Alcantud; Screenplay: Miguel Alcantud; Director of 
photography: Alberto D. Centeno; Editor: Pablo Blanco; Music: Juan 
Antonio Simarro; Leading roles: Hamidou Samaké, Setigui Diallo, 
Carlo D’Ursi, Guillermo Toledo, Carlos Bardem, Santiago Molero; 
Produced by: Carlo D’Ursi; Production: Potenza Producciones, Fado 
Filmes

Just fifteen years old, they left Africa and arrived in Europe led by a promise that they would become football 
stars. Amadou and Moussa are spotted in Mali by a football scout, separated from their families and brought to 
Madrid to become stars. The embark on a journey through Spain, Portugal and Nothern Europe which will show 
them firsthand the world of shadows behind the beautiful game; a business which does not see in them two 
young kids, but two “Black Diamonds”.

Miguel Alcantud
Born 1971, Cartagena (Spain). After working as an assistant director for Bigas Luna, Álex de la Iglesia e Montxo 
Armendáriz, in 2002 he directed his first feature film, IMPULSES (IMPULSOS), followed by ANASTEZSI (2007). 
Then he directed several episodes of TV series THE BOARDING SCHOOL BLACK LAGOON (EL INTER-
NADO) and RED EAGLE (ÁGUILA ROJA). BLACK DIAMONDS, his third feature film as a director, won Special 
Audience Award at the 2013 Málaga Film Festival.

Director’s statement
“BLACK DIAMONDS is a film about child trafficking between Africa and Europe to play football, in which Spain 
and Portugal have an important role as the main entrance door to the ‘old continent’. This traffic is the new con-
cept of the slave trade, in the same way that the girls from the east of Europe are brought to Spain with prostitu-
tion purposes, these African kids are brought to play football, and if they do not succeed, they are abandoned”.
“BLACK DIAMONDS combines the art house concept with such genres as drama and solidarity and sport cin-
ema, which makes it a valuable project. However, getting back to the genre named ‘solidarity cinema’, this kind 
of movies might fall into a manifest risk, that of falling into the Manichaeism. This Manichaeism comes also from 
the precedents that this kind of stories have. We face what we call a ‘country mouse story’, that is, the clas-
sic story (as old as the Aesop’s fables) of a character, usually from a rural or undeveloped environment, who 
dreams about going to the Arcadia (Europe), mythicized in their imagination, contrasting their habits (as well as 
their ‘most pure moral’) with the residents of the ‘city’, and finding themselves helpless in the cruel criminals or 
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scammers’ hands. We have been able to see this kind of 
stories in such different movies as MIDNIGHT COWBOY, 
FIEVEL (AN AMERICAN TAIL), CROCODILE DUNDEE 
and MR. SMITH GOES TO WASHINGTON, all of them very 
different fact that shows the validity of the proposal. All of 
these films were successful because they knew how to tell 
the same story from a neutral point of view, without taking 
necessarily part in the main character’s side and following 
his adventures and misfortunes from a distant point of view. 
None of these films show the main character as ‘naturally 
good’ and the rest of them as ‘terribly bad’, but they let us 
see those situations that all of us have already lived some-
time (and here is the connection with the audience), that of 

entering a new world and having to get adapted to it, not letting the system to corrupt us. BLACK DIAMONDS 
speaks from the bottom of a reality which has already been lived, a reality in which the characters, either African 
or European, are designed in three dimensions, with their abilities and also with their lacks, avoiding any kind of 
Manichaeism”.

ЦРНИ ДИЈАМАНТИ
DIAMANTES NEGROS
ШПАНИЈА-ПОРТУГАЛИЈА, 2013, 110’

Режија: Мигел Алкантуд; Сценарио: Мигел Алкантуд; 
Директор на фотографија: Алберто Д, Чентено; Монтажа: 
Пабло Бланко; Музика: Хуан Антонио Симаро; Главни 
улоги: Хамиду Самаке, Сетики Диало, Карло Д’Урси, 
Гиљермо Толедо, Карлос Бардем, Сантиаго Молеро; 
Продуцент: Карло Д’Урси; Продуцентска куќа: Potenza 
Producciones, Fado Filmes

Пред петнаесет години, ја напуштија Африка и пристигнаа во Европа водени од ветувањето дека ќе 
станат големи фудбалски ѕвезди. Фудбалски скаут ги открива Амаду и Муса во Мали, ги одвојува од 
нивните семејства и ги носи во Мадрид, за да станат фудбалски ѕвезди. Патот ги води низ Шпанија, 
Португалија и Северна Европа каде од прва рака ја искусуваат лошата страна на магичната игра – 
бизнис кој во нив не гледа две млади деца, туку два „црни дијаманти“.
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Мигел Алкантуд
Роден во  1971 год. во Картагена, Шпанија. Најпрвин работи 
како асистент на режија, а во 2002 год. го режира својот прв 
долгометражен филм IMPULSOS, а потоа и  ANASTEZSI (2007). 
Режира и неколку епизоди од ТВ сериите  EL INTERNADO и 
ÁGUILA ROJA. „Црни дијаманти“, неговиот трет долгометражен 
филм е добитник на Специјалната награда од жири на 
годинешниот Филмски фестивал во Малага, Шпанија.

Режисерски осврт
Црни дијаманти е филм за трговијата со африкански деца, кои 
заминуваат во Европа да играат фудбал, при што Шпанија и Португалија се истакнуваат како главни 
увозници. Ова е еден вид на нов концепт на трговија со робови, со иста цел со која девојчиња од источна 
Европа се носат во Шпанија за проституирање, така овие деца од Африка се носат за да играат фудбал 
и доколку не се одлични, се оставени сами на себе. Црни дијаманти е комбинација на уметнички концепт 
и жанрови како драма, солидарност и спорт, што го чини исклучителен проект. Сепак, враќањето кон 
жанрот на солидарност го прави по малку Манихејски, поради самата позадина на овие приказни. Се 
соочуваме со нешто кое можеме да  го наречеме „приказна за земја-глушец“, класична басна за еден лик 
(стар колку и басните на Езоп), кој обично потекнува од рурална, недоволно развиена средина и сонува 
да стигне до Аркадија (Европа), губејќи се во митот на својата имагинација, најчисти и најморални) со 
оние на  жителите на градот, на тој начин беспомошно паѓајќи во рацете на суровите криминалци и 
измамници.

Ваквите приказни се екранизирани во многу дела (MIDNIGHT 
COWBOY, FIEVEL (AN AMERICAN TAIL), CROCODILE DUNDEE and 
MR. SMITH GOES TO WASHINGTON) кои ја  докажуваат валидноста 
на претпоставката. Нивната успешност се должи на фактот што 
знаат како да ја раскажат истата приказна од неутрална гледна 
точка, како објективни набљудувачи на судбината на главниот 
лик, без притоа да земат какво било учество во неговите авантури 
или несреќи. Во овие филмови, ликовите не се портретирани 
како „апсолутно безгрешни“ а останатите ликови како „неизбежно 
злобни“, туку не оставаат да ги согледаме ситуациите кои сите ние 
некогаш сме ги доживеале, влегувањето во нов свет, адаптирањето 

на истиот и одбивањето да бидеме корумпирани од страна на системот. Црни дијаманти раскажува 
реалност која е веќе доживеана, реалност во која актерите, афрички и европски се портретирани 
тродимензионално, со сите свои доблести и мани, одбегнувајќи притоа какво било манихејство.“
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MACEDONIAN SHORT FILMS
МАКЕДОНСКИ КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ

BARDO, 2012, 14’

Director: Marija Apcevska; Editor: Goran Vukik; Screenplay: Marija Ap-
cevska, Katerina Momeva; Director of Photography: Vladimir Samoilovs-
ki; Music: Aleksandar Pejovski; Leading roles: Marija Blagoevska, Maja 
Velkovik, Kiril Psaltirov, Ljupka Dzundeva; Production: Avea film, Quasar 
Film

Brief Synopsis:
The Tibetan word Bardo meаns literally an intermediate state also trans-аns literally an intermediate state also trans-ns literally an intermediate state also trans-
lated as transitional state or in-between state. It is a state that lies between two other states, between life and 
death, sadness and joy, being a child and growing up. Bardo is a story about two friends, a little girl and a bal-
loon which reminds her of her father. A story about little girl›s world coming face to face with grownups world 
while attending her father›s funeral.  

БАРДО , 2012, 14’

Режисер: Марија Апчевска; Монтажа: Горан Вуќиќ; Сценарио: Марија 
Апчевска, Катерина Момева; Директор на фотографија: Владимир 
Самоиловски; Музика: Александар Пејовски; Главни улоги: Марија 
Благоевска, Маја Велковиќ, Љупка Џундева, Кирил Псалтиров; 
Продуцентска куќа: Avea film, Quasar Film

Кратка содржина:
Тибетскиот збор Бардо буквално значи средна состојба, но истотака може да биде преведен и како 
преодна или меѓу состојба. Станува збор за состојба која се наоѓа меѓу две други, меѓу живот и смрт, тага 
и радост, детство и созревање. Бардо е приказна за двајца пријатели, мало девојче и еден балон кој ја 
потсеќа на татка си. Приказна за едно мало девојче чиј свет се соочува со оној на возрасните, додека 
присуствува на погребот на својот татко.
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MANGAVA DISCO PUNK (part of the omnibus “Skopje Remixed”), 2012, 15’

Director: Sasa Stanisik; Producer: Borjan Zafirovski; Executive Producer: Ognen 
Dimitrovski, Katerina Zafirovska; Editor: Blagoja Nedelkovski; Screenplay: Sasa 
Stanisik; Director of Photography: Boris Mojsovski; Music: Ognen Anastasovski; 
Leading roles: Irfan Nezir, Emra Kurtisova, Enoh Sait, Denis Dimovski, Sabedin 
Etem; Production: New Macedonian Video 

Brief Synopsis:
Mangava Disco Punk (in Romany meaning I love disco punk) is the only punk rock band in the famous Macedo-
nian gypsy ghetto “Shutka”. Their frontman Elvis, unsuccessfully tries to conquer the heart of the waitress from 
the local restaurant. His father kicks him out of home. Elvis, vicious from the complete rejection of the society, 
experienced enlightenment in the form of a psychedelic nightmare where Elvis Presley appears as a local gypsy 
taxi driver, and Yul Brynner’s statue on the main square.  

МАНГАВА ДИСКО ПАНК (дел од омнибусот „Скопје Ремикс“), 2012, 15’

Режисер: Саша Станишиќ; Продуцент: Борјан 
Зафировски; Извршен продуцент: Огнен 
Димитриовски, Катерина Зафировска; Монтажа: 
Благоја Неделковски; Сценарио: Саша Станишиќ; 
Директор на фотографија: Борис Мојсовски; Музика: 
Огнен Анастасовски; Главни улоги: Ирфан Незир, 
Емра Куртишова, Енох Саит, Денис Димовски, 
Сабедин Етем; Продуцентска куќа: Ново Македонско 
Видео

Кратка содржина:
Mangava Disco Punk (на ромски значи Сакам диско 
панк) е панк рок група во познатото македонско гето «Шутка». Нивниот фронтмен Елвис, неуспешно се 
обидува да го освои срцето на една келнерка од локален ресторан. Неговиот татко го исфрла надвор од 
дома. Елвис, потполно отфрлен од општеството, ќе доживее просветлување во форма на психоделичен 
кошмар каде Елвис Присли се појавува како локален цигански таксист, и на главниот плоштад се 
појавува статуа на Yul Brynner.  
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THERE’S A MAN IN THE HABIT OF HITTING ME ON THE HEAD WITH AN UMBRELLA, 2012, 15’

Director: Vardan Tozija; Producer: Ognen Antov, Ivo Antov; Editor: Filip 
Grchevski; Screenplay: Vardan Tozija (This film is based on а short story); 
Director of Photography: Vladimir Samoilovski; Music: Aleksandar Pejovski; 
Leading roles: Igor Angelov, Miliana Lenak, Zoki Jukebox; Production: Nashe 
Maalo

Brief Synopsis:
Peter, an outcast and loser in life is living his everyday life. One day a small 
man comes from nowhere and starts a new daily routine in Peter’s life, consisting of hitting Peter’s head with an 
umbrella. Suddenly, strange changes start in Peter’s life... 

ЧОВЕКОТ СО ЧУДНА НАВИКА ДА МЕ МАВА СО ЧАДОР ПО ГЛАВА, 2012, 15’

Режисер: Вардан Тозија; Продуцент: Огнен Антов, Иво Антов; Монтажа: 
Филип Грчевски;
Сценарио: Вардан Тозија; Директор на Фотографија: Владимир 
Самоиловски; Музика: Александар Пејовски; Главни Улоги: Игор Ангелов, 
Милиана Ленак, Зоки Џубокс; Продуцентска куќа: Наше маало

Кратка содржина:
Секој следен ден во животот на Петар е полош од претходниот. Тоа значи дека секој нареден ден е 
најлошиот ден во неговиот живот, се додека...еден ден не се појави еден таинствен, нем гостин кој го 
удира Петар по глава со чадор. Тој го удира и удира, без намера да престане, што и да направи Петар за 
да се ослободи од оваа напаст, необичниот човек е постојано тука.  
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THE LITTLE MATCH GIRL, 2011

Director: Filip Matevski; Producer: Blazhe Dulev; Editor: Zoran 
Canevski; Screenplay: based on a story by Hans Christian – Ander-
sen; Director of Photography: Dushan Kardalevski; Music: Dorian 
Jovanovik; Leading roles: Diana Stojkovska, Katarina Ilievska, Ne-
nad Nacev; Production: Quasar Film

Brief Synopsis:
A short movie based on the story “The little girl with the matches” by 
Hans Christian-Andersen. The main character in the story is a young 
girl (10 – 11 years old), a homeless orphan who instead of begging 
is selling matches on the side of the street. The movie follows the 
death of the little girl who dies from cold on New Years Eve. 

ДЕВОЈЧЕТО СО ЌИБРИТЧИЊА, 2011

Режисер: Филип Матевски; Продуцент: Блаже Дулев; Монтажа: Зоран Цаневски; Сценарио: Филип 
Матевски (според истоимената приказна на Ханс Кристијан Андресен);
Директор на фотографија: Душан Кардалевски; Музика: Дориан Јовановиќ; Главни улоги:
Диана Стојковска, Катарина Илиевска, Ненад Нацев; Продуцентска куќа: Квазар Филм

Кратка содржина:
Краткометражен филм базиран на расказот Девојчето со ќибритчињата на Ханс Христијан - Андерсен. 
Главниот лик во филмот е младо девојче (10-11 години), сирак, бездомник која наместо да проси 
продава ќибрити на улица. Дејствието на филмот го следи последниот ден, пред смртта на девојчето кое 
замрзнува од студ вечерта на Нова Година. 
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ITALIAN SHORT FILMS
ИТАЛИЈАНСКИ КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ

MATILDE, 2012, 10’

Director: Vito Palmieri; Screenplay: Francesco Niccolai, Vito Palmieri; Editing: 
Corrado Iuvara; Director of Photography: Salvo Lucchese; Music: Stefano Ga-
raffa Botta; Producer: Luisa Mazzeo; Leading roles: Matilde Da Silva, Luca Di 
Costanzo, Alessandra Fantini 
Production: Agfa (Associazione Genitori Figli Audiolesi); Maxman; Elenfant 
Film, Immaginarium

Brief Synopsis:
Despite a shy nature, Matilde is a child with a dynamic intelligence and a strong spirit. In her classroom, how-
ever, something is upsetting her. Combining the suggestions received from her teacher, the interest for her 
mother�s hairdressing tools and her passion for tennis, Matilde looks for a drastic and amazing solution to find 
the serenity.

МАТИЛДЕ, 2012, 10’

Режија: Вито Палмиери, Сценарио: Франческо Николаи,Вито Палмиери; 
Монтажа: Коради Лувара; Директор на фотографија: Салво Лукезе; 
Музика: Стефано Гарафа Бота; Продуцент: Луиза Мацео; Главни улоги: 
Матилде Да Силва, Лука ди Констанцо, Алесандра Фантини; Продуцентска 
куќа: Agfa (Associazione Genitori Figli Audiolesi); Maxman; Elenfant Film, Im-: Agfa (Associazione Genitori Figli Audiolesi); Maxman; Elenfant Film, Im-
maginarium

Краткa содржина:
 И покрај својата срамeжлива природа, Матилде е паметно девојче со цврст дух. Меѓутоа, во нејзината 
училница има нешто што ја вознемирува. Со помош на советите од својот наставник, интересот 
кон фризерските алатки од мајка си, како и страста за тенис, Матилде успева да најде шокантно и 
неверојатно решение за да го најде својот мир.
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IN THE SEA WHERE I WAS BORN
NEL MARE DOVE SONO NATA IO, 2012, 10’

Director: Isabel Achaval, Chiara Bondì; Screenplay: Isabel Achaval, 
Chiara Bondì; Editor: Sara Groppi; Producer: Giordano Baffari,  Ameri-
co M. Cicolani; Production: Amiternum Films, Locomotion Films

Brief synopsis:
Sina, a seven- years old girl from Eritrea, tells her unborn sister, the 
adventure of her arrival in Italy.  It’s a story between fairy tale and a 
personal diary that reveals the journey of Sina’s mother in Italy while 
she was trying to escape the war. 

ВО МОРЕТО ВО КОЕ СЕ РОДИВ, 2012, 10’

Режија: Изабел Ачавал, Кјара Бонди; Сценарист: Изабел Ачавал, Кјара Бонди; Монтажa: Сара Гропи; 
Директор на фотографија: Франциско Гаете Вега; Продуцент: Џордано Бафари,  
Америко. М. Чиколани; Продуцентска куќа: Аmiternum Films, Locomotion Films

Кратка содржина:
Сина, 7-годишно девојче од Еритреја и ја кажува на својата неродена сестра 
авантурата за пристигнување во Италија. Тоа е приказна меѓу бајка и личен дневник кое го претставува 
патувањето на нејзината мајка во Италија додека се обидува да избега од војната.

THE SNAIL’S PACE, 2013, 7’
IL PASSO DELLA LUMACA

Director: Daniele Suraci; Screenplay: Daniele Suraci; Editor: Luigi Mearelli; 
General Producer: Christian Scacco; Leading roles: Matilde Corapi, Jaime 
Rinaldi, Eleonora Russo, Anita Sorrentint, Marta Suraci; Producer: Marco 
Suraci; Production Company: M Services
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Brief Synopsis:
In an era marked by the passage of a big slug of a storefront shop, two kids start a game. 

ОДОТ НА ПОЛЖАВОТ, 2013, 7’

Режија: Даниеле Сурачи; Сценарио: Даниеле Сурачи; Монтажа: Луиџи Меарели; 
Главен продуцент: Кристијан Скако; Главни улоги: Матилде Корапи, Хаиме 
Риналди, Елеонора Русо, Анита Сорентинт, Марта Сурачи; Продуцент: Марко 
Сурачи; Продуцентска куќа: M Services

Кратка содржина:
Во време одбележано од одот на еден голем полжав пред излогот на продавница, две деца започнуваат 
игра.

STOP. LETS CHANGE OUR FUTURE
STOP. CAMBIAMO IL FUTURO, 2013, 8’

Director: Berio Luigi; Screenplay: Luigi Berio, Paolo Vinci, Fausto Mon-
tanari, Carlo Mazza; Topic: Luigi Berio; Editor: Luigi Berio; Music: Stefano 
Cabrera

Brief synopsis:
A small film, created thanks to more than 800 drawings by children, shows us a wonderful planet, rich 
with plants and animals, which is destroyed by huge machines, but that every time is born again.

СТОП. ДА ЈА СМЕНИМЕ ИДНИНАТА, 2013, 8’

Режија: Луиџи Берио; Сценографија: Луиџи Берио, Паоло Винчи, 
Фаусто Монтанари, Карло Маца; Резиме: Луиџи Берио; Moнтажа: 
Луиџи Берио; Mузика: Стефано Кабрера

Кратка содржина:
Мал филм создаден благодарение на повеќе од 800 цртежи од деца, 
кој ни покажува колку е планетата прекрасна, богата со растенија и 
животни, уништувана од големите машини, но секојпат успева да се роди повторно.
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SHAME AND GLASSES, 2013, 7’

Director: Alessandro Riconda;  Screenplay: Alessandro Ricon-  Screenplay: Alessandro Ricon-: Alessandro Ricon-
da; Producer: Alessandro Riconda; Co-producer: Tecnofi lm (Alessan- Producer: Alessandro Riconda; Co-producer: Tecnofi lm (Alessan-Riconda; Co-producer: Tecnofi lm (Alessan- Co-producer: Tecnofi lm (Alessan-Tecnofilm (Alessan-
dro Perrella); Director of photography: Dario Corno; Editing: Federica 
Bagagiolo Leading roles: Mirko Talon, Jennifer Corbelletti, Alina La 
Costa; Production: Tecnofilm, Alessandro Riconda

Brief Synopsis:
Mirko has to face his worst fear: wearing glasses. That is the only way to do his school test, but what would 
happen if the young girl he is secretly in love with could see him?

СРАМ И ОЧИЛА, 2013, 7’

Режија: Aлесандро Риконда; Сценарио: Алесандро Риконда; 
Сценарио: Алесандро Риконда; Продуцент: Aлесандро Риконда; 
Ко-продуцент: Tecnofilm (Aлесандро Перела); Директор на 
фотографија: Дарио Корно; Монтажа: Федерика Багаџоло; Главни 
улоги: Mирко Талон, Џенифер Корбелети; Aлина Ла Коста; 
Продуцентска куќа: Tecnofilm, Alessandro Riconda

Кратка содржина:
Мирко, мора да се соочи со својот најголем страв: носењето очила. Тоа е единствениот начин за да го 
направи училишниот тест, но што ќе се случи доколку девојчето во кое е тајно заљубен, го открие?

A REAL GOALKEEPER, 5’

Director: Lisa Riccardi; Screenplay: Lisa Riccardi; Music: Valerio Vigliar; Editor: Danilo Torre; Leading roles: 
Carlotta Bertolino, Antonino Bruschetta, Luca Ingravalle, Simone Marini, Marco Nuti; Producer: Annamaria 
Granatello 

Brief synopsis:
A young girl is obsessed with playing football. Inspired by her favorite player, she wouldn’t 
take her football gloves, not even when she is asleep. She has problem  with her brother, 
who keeps convincing her that girls are not good enough to play football, but she finds a 
way into proving him wrong.
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ПОКРОВИТЕЛИ:

ОРГАНИЗАТОРИ:

СПОНЗОРИ:

СОРАБОТНИЦИ:

МЕДИУМСКИ СОРАБОТНИЦИ:

15th
 Anniversary

ВИСТИНСКИ ГОЛМАН, 2012, 5’

Режија: Лиза Рикарди; Сценариo: Лиза Рикарди; Музика: Валерио 
Виљар; Mонтажа: Данило Торе; Главни улоги:  Карлота Бертолино, 
Антонио Брускета, Лука Ингравале, Симоне Марини, Maрко Нути; 
Продуцент: Анамарија Гранатело

Кратка содржина:
Приказна за мало девојче кое е заљубено во фудбалот. Водена од 
нејзиниот омилен играч таа дури ни за време на спиење не сака да 
ги соблече ракавиците. Единствениот проблем е нејзиниот брат кој 
постојано ја убедува дека девојчињата не се за фудбал, но таа наоѓа начин за да го докаже спротивното.

FILMS 
ДОЛГОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ

GOING ON OUR WAY, Slovenia, 2010, 94’
GREMO MI PO SVOJE

Director: Miha Hocevar; Screenwriter: MIha Hocevar; Director of Photography: Simon Tanšek; Editing: Jurij Moskon, Olga 
Toni, Andrija Zafranovic; Production Design: Miha Ferkov; Music: Mitja Vrhovnik-Smrekar; Costume: Polonca Valentincic; 
Leading roles: Jurij Zrnec, Tadej Koren Smid, Jure Kreft, Matevz Stular, Jana Zupancic; Producer: Daniel Hocevar; Produc-
tion: Vertigo Emotionfilm
Aleks with the his friends camps at Sochа. The elder guide is taking camping too seriously as an important part of their 
raise, causing many comic situations. The boys are much more interested in the group of 
girls practicing artistic and sport skills than in obeying guide’s rules of discipline.

TEРАМЕ ПО НАШЕ, Словенија, 2010, 94’

Режија: Миха Хочевар; Сценарио: Миха Хочевар; Директор на фотографија: Симон 
Таншек; Монтажа: Јуриј Москон, Олга Тони, Андрија Зафрановиќ; Продукција: Миха Ферков; Музика: Митја Врховник 
Смрекар; Костимографија: Полонца Валентинчиќ; Главни улоги: Јуриј Зрнец, Тадеј Крен Шмид, Јуре Крефт Матевз 
Стулар, Јана Жупанчиќ; Продуцент: Даниел Хочевар Продукција  
Алекс е со своите другари во камп во Соча. Старешината претерува во строгоста во воспитувањето на децата, 
предизвикувајќи многу комичин ситуации. Момчињата се многу повеќе заинтересирани за соседната група девојки 
кои вежбаат спортско-уметнички вештини, отколку во почитувањето на дисциплинските правила на старешината.


