


3

Founder &
Festival Director
Goran Trenchovski

Festival council
Mimi Gjorgoska-Ilievska
Ivan Jovev
Slavica Taseva

Jury
Boro Draskovic
Marija Perovic
Karpo Godina

Coordination
Kire Kozarov

The organizers withhold the right to change the 

programme

Special thanks
Erwan Fouéré,
Elizabeta Kanceska-Milevska, Zoran Zaev,
Vladika Naum,
José Manuel Paz y Agüeras, 
Maria Ángeles Garcia de Lara,
Simone Filippini,
Lars Peter Fredén,
Alain Brian Bergant,   
Beti Bakovska, Ljiljana Ilievska, 
Andreja Iljaz, Jordan Plevnes,
Ilindenka Petruseva, Sunchica Unevska, 
Vlatko Galevski, Nerina Kocjancic,
Bojana Andric, Igor Stardelov,
Dragi Madjirov, Zoki Uzunov,
Vladimir Angelov, Dom na ARM

Festival organizers
Aster fest Ltd &
Tiberiopolian Film Alliance
- Strumica

Contact
E-mail: asterfest@gmail.com
Skype: asterfest
Address: AsterFest, P.O. Box 10,
Strumica 2400,
Macedonia

ASTERDOCS  АСТЕРДОКС

1. Creative documentaries longer than 30 mins
1. Креативни документарци над 30 мин

COUNTRYSIDE 35х45  
ПРОВИНЦИЈА 35х45

S/D/E: Evgeny Solomin
DoP: Vladimir Ponomariov
P: Kino-Siberia 
Throughout the country old Soviet passports 
are being exchanged for the new Russian ones. 
A provincial photographer is traveling from one 
Siberian village to another taking 35x45 mm 
passport photos of the villagers. Thanks to a 
large number of clients and profound observation of countryside life the films turns into 
poetic story about world-view of people living in remote areas at the cross-roads of two cul-
tures, of Soviet and modern Russian ones.
Низ целата земја поранешните пасоши на Советскиот сојуз се заменуваат со новите 
руски пасоши. Провинцискиот фотограф патува од едно во друго сибирско село за да 
направи фотографии 35x45 мм. Благодарение на големиот број на клиенти и на длабоките 
обсервациски проникнувања во селскиот живот, овој филм се претвора во поетска 
приказна за погледот на светот на луѓето кои живеат во далечните области кои се наоѓаат 
на крстопат меѓу две култури, советската и оваа, модерната руска.
(Doc, 43 mins, Russia, 2009) 
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GOODBYE, HOW ARE YOU?  
ДОГЛЕДАЊЕ, КАКО СТЕ?

S/D: Boris Mitic 
E: Aleksandar Uhrin / B. Mitic
M: Pascal Comelade
P: Dribbling Pictures
A satirical documentary fairy tale about a hero of our time who 
would die for what he believes in, but doesn’t believe in any-
thing anymore. A new documentary style featuring a “satirical-
vérité narration” and over 400 unique “satirical documentary 
shots” filmed on a three-year, 50.000 km trip along Balkan side 
roads. Introducing Serbian satirical aphorisms, the smart kind 
of humour which enraged Tito and the communists, ridiculed 
Milosevic and the nationalists and soothed our way through 

transition and the Eurocrats. Like it or not, you are also in there.
Сaтирична документарна бајка за херој на нашето време кој би умрел за она во што 
верува, а не верува во ништо повеќе. Нов документарен стил кој  претставува „satirical-
vérité“ нарација со преку 400 уникатни документарно - сатирични снимки снимени за 
време на тригодишниот 50 000 километарски пат низ балканските споредни  патишта. 
Претставување на оној вид на сатирични српски афоризми, кои ги разгневуваа Тито и 
комунистите, го исмеваа Милошевиќ и националистите и кои не тешеа на нашиот пат низ 
транзицијата и Еврократијата. Сакале или не, и вие сте таму.
(Doc, 60 mins, Serbia, 2009) 
www.dribblingpictures.com

LOOK AT THE LIFE THROUGH MY EYES   
ПОГЛЕДНИ ГО ЖИВОТОТ НИЗ МОИТЕ ОЧИ

S: Sinisha Juricic, M. Dzidzeva
D: Marija Dzidzeva
DoP: Mak Vejzovic, Marina Koloska, Goran Naumovski, Fejmi 
Daut
E: Ljubomir Atanasovski
P: Nukleus
Like a fairy-tale: Once upon a time was a village with 1000 
houses…and every morning 2 or 3 or 4 children from each 
house are leaving their homes…and a lot of smiles of their 
faces, a lot of happy, funny screaming. That life like in a fairy-tale hides a secret, hides from 
view a new, very, very modern fairytale. That idyllic life is in the heart of the Macedonian 
drug trade a crucial channel for the spread of synthetic drugs all over Europe…. The central 
narrator is a mother of five children. 
Како во бајките: Многу одамна си беше едно село со 1000 куќи...и секое утро 2, 3 или 
4 деца излегуваат од своите домови напуштајќи ги куќите..... среќни и насмеани, со 
радосни и весели извици. Животот кој наликува на бајка крие тајна, затскрива една нова, 
многу, многу, многу модерна бајка. Идилата се наоѓа во срцето на македонскиот нарко 
па зар, важен канал за распространување на синтетичките дроги насекаде во Европа....  
Раскажувачот е мајка на 5 деца. 
(Doc, 45 mins, Macedonia/Croatia, 2008) 

THE SOUND AFTER THE STORM 
ЗВУКОТ ПО ЛУЊАТА

S/D: Patrik Soergel, Ryan Fenson-Hood, Sven O. Hill
DoP: Sven O. Hill
E: Ryan Fenson-Hood and Patrik Soergel
M: with performances of Dr. Michael White and Lilian Boutté
P: Ventura film
Three years after Hurricane Katrina, New Orleans is part ghost town 
and part third world country. Well known musicians Lillian Boutté, Dr. 
Michael White and photographer Armand “Sheik” Richardson use jazz 
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as a philosophy and tool to save themselves and their abandoned, crumbling city. The Sound 
After the Storm tells a story in which this “music born of slavery” is reborn in response to 
Katrina’s devastation.
Три дена по ураганот Катрина, Њу Орлеанс е делумно град на духови, а делумно град 
од третиот свет. Познатите музичари Лилиан Буте, д-р. Мајкл Вајт и фотографот Арманд 
„Шеик“ Ричардсон го користат џезот као филозофија и средство за да се спасат себеси и 
својот пуст град кој се распаѓа. Звукот по луњата раскажува приказна во која онаа „музика 
родена од ропство“ повторно се раѓа како одговор на пустошот на Катрина. 
(Doc, 52 mins, Switzerland, 2009)
www.thesoundafterthestorm.com

SUGARTOWN: THE DAY AFTER   
ШЕЌЕРЕН ГРАД: ДЕН ПОТОА

S/D Kimon Tsakiris
DoP: Argyris Tsepelikas, Ioannis Kassis
E: Tatiana Panigyri
P: Anemnon Productions, ARTE, ERT and Bioptic
The Mayor of Sugar Town is a man on a mission. A 
self-proclaimed hero, he will stop at nothing to re-

build his constituency after the biggest wildfires in Greece’s history swept through the area, 
burning everything to the ground. His vice Mayor and 24 villagers died in the devastating fires 
and he barely escaped with his life. The question is, will his plans to redevelop the area and 
his indifference to the rule of law, destroy what is left? A story of disaster capitalism, ambi-
tion and graft; where greed and exploitation threaten to leave nothing but scorched earth for 
the community of Sugar Town.  
Градоначалникот на Шеќерен град е човек со мисија. Самоназначениот херој ништо 
нема да го запре да ја изгради повторно својата власт по најголемите пожари во грчката 
историја кои ја опустошија областа, не оставајќи ништо зад себе освен гола земја. 
Заменикот градоначалник и 24 селани загинаа во пустошењата на пожарот, а тој одвај 
се спасил. Прашањето кое се поставува е: Дали неговите планови да ја развие повторно 
областа и неговата индиферентност кон владеењето на законот, ќе го уништат  и она што 
остана? Оваа е приказна за уништувачкиот капитализам, амбицијата и корупцијата, каде 
алчноста и експлоатацијата се закануваат да не остават ништо освен опожарена земја во 
заедницата на Шеќерен Град.

(Doc, 56 mins, Greece/France, 2009)
www.anemon.gr/day_after.html

UPSTREAM BATTLE 
БИТКА ЗА РЕКАТА

S/D/DoP: Ben Kempas
E: Raimund Barthelmes, B. Kempas
M: Sebastian R. Fischer
P: Preview Production
Native Americans in Northern California fight for their fish and 
the survival of their culture. An energy corporation is messing 
up their river with a series of hydro-power dams, contribut-
ing to one of the worst fish die-offs in U.S. history. To confront 
their opponents, tribal members first travel to Scotland, then 
to the second richest man in the United States. The dam own-
ers praise hydro-power as a low-cost, climate-friendly source 
of energy, a valuable resource they say they couldn’t afford to 
lose. Yet the tribes at the Klamath River may trigger the largest dam removal project in his-
tory. A long-term documentary with incredible access to tribal members, utility managers, 
and farmers in the basin—all fighting for water.
Американските индијанци во Северна Калифорнија се борат за своите риби 
и за опстанок на својата култура. Една корпорација за електрична енергија ја преградува 
нивната река со неколку брани и со тоа придонесува за едно од најголемите уништувања 
на рибите во историјата на Соединетите Држави. За да им се спротивстават на своите 
противници, членовите на племето најпрво патуваат во Шкотска, а потоа и кај вториот 
најбогат човек во САД. Сопствениците на браните се залагаат за електрична енергија по 
ниска цена, која е извор на енергија,  безбеден за околината, вреден ресурс кој не би сакале 
да го изгубат. Сепак племето на реката Кламат би можело да го покрене  најголемиот 
проект за отстранувања на брана во историјата. Долгометражен документарец со 
неверојатен пристап до членовите на племето, до менаџерите на објектите и до фармерите 
во котлината – сите спротивставени во борба за водата.
(Doc, 52 mins, Germany, 2008)
www.upstreambattle.com
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2. Creative documentaries not longer than 30 mins
2. Креативни документарци до 30 мин

ALBERT’S WINTER
АЛБЕРТОВАТА ЗИМА
S/D: Andreas Koefoed
DoP: Niels Thastum
M: Kirstine Stubbe Teglbjærg
P: Caroline Blanco
Albert is at his window. Watching the snow dance through 
the cold winter. Eight years old and feeling the pressure 
of the world. His mother is sick and in chemo therapy. Al-
bert would rather not talk about it. Meanwhile his parents 
want him to start choir school.

Алберт е крај прозорецот. Го гледа танцот на снегот во ладната зима. Има осум, а го 
чувствува притисокот на светот. Неговата мајка е болна и е на хемотерапија. Алберт не би 
сакал да зборува за тоа. Во меѓувреме неговите родители сакаат да го запишат во хорско 
училиште.
(Doc, 29 mins, Denmark, 2009)

HOUSE 149 
КУЌА 149

S/D: Lucy Kaye
DoP: Srar Deane
E: Michael Ho
M: Jon Opstad
P: Hemant Sharda

2

It has no memories for me at all... It’s just a house... A short documentary about a house, and 
about memories...
Немам спомени воопшто....Тоа е само обична куќа...Краток документарец за една куќа и 
за спомените.
(Doc, 5 mins, United Kingdom, 2009)

MAGIC HILL 
ВОЛШЕБНИОТ РИД

S/D/E: Petar Dzurovski
DoP: Brand Ferro
M: Dejan Spasovic
P: Labirint
The Hill over Ohrid Lake has held a remarkable position 
throughout time, starting from prehistory, during the Antique 
Period and the Middle ages, and is also known as the Magi-
cal hill, since it sublimes the refined values of all civilizations that passed through this re-
gion… St. Clement`s activity, St. Clement`s Monastery where the School of St. Clement or St. 
Clement`s academy or even as we call it today – St. Clement`s University, developed, as it is 
known – we can also call it the First Slavic University – well, it functioned until the arriving 
of the Ottomans and during this period the well established and reputable Archbishopric of 
Ochrid also functioned.
Ридот над Охридското езеро има значајно место низ историјата на времето, почнувајќи од 
предисторијата, преку античкиот период и средновековието, а познат е како Волшебниот 
Рид, бидејќи ги сублимира прочистените вредности на сите цивилизации кои поминале 
низ овој регион....Работата на Св. Климент, манастирот на Св. Климент каде се основала 
школата на Св. Климент, односно академијата, односно универзитетот како што денес го 
нарекуваме - би можеле да го наречеме Прв Словенски Универзитет –кој пак работел до 
доаѓањето на Отоманците, а за време на овој период се формирала познатата  и признаена 
Охридска архиепископија .
(Doc, 22 mins, Macedonia, 2009/10)
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TOBACCO GIRL 
ДЕВОЈЧЕТО ШТО БЕРЕ ТУТУН

S/D: Biljana Gravanlieva
DoP: Susanne Schule
E: Andre Nier
M: Oliver Josifovski
P: Gebrueder Beetz Filmproduktion
Mumine is 14 years of age and lives with her 
family in the tobacco farming regions in 
the mountains of Macedonia. It is the only 

source of income in this region, nothing but tobacco will grow here and people say, it is the 
best tobacco in the world. Natives to the region also call it the „black gold.“ Mumine is sup-
posed to marry and be sold to her future husband. One kilogram of tobacco costs 3 Euro – a 
girl is worth about 3000 Euro. That’s the tradition amongst the Yoruken people. But Mumine 
refuses to accept. She would rather escape, if that meant she could marry the one she loved. 
In that case, her mother warns, she would become an outcast. The Yoruks are Turkish people, 
they came to southern Europe along with the Ottomans 600 years ago and still inhabit the 
mountain regions of Macedonia. 
Мумине има 14 години и живее со своето семејство во планинската област во Македонија 
каде се одгледува тутун. Тутунот е едиствен извор на приход во овој крај, овде  ништо 
освен тутун не расте, а ова е најдобриот тутун  на светот, велат луѓето. Жителите уште го 
нарекуваат „црно злато“. Мумине треба да се омажи и да биде продадена на нејзиниот иден 
маж. Еден килограм тутун чини 3 евра- а една девојка - 3000 евра. Таква е традицијата 
меѓу Јуруците. Но, Мумине одбива да прифати. Таа попрво би избегала кај момчето кое го 
сака. Во тој случај ја предупредува мајка ѝ, би била отфрлена од семејството. Јуруците се 
Tурци кои дошле во Jужна Европа заедно со Oтоманците пред 600 години и сеуште живеат 
во планинските делови на Македонија. 
(Doc, 30 mins, Germany, 2009)

GLOBAL FICTION   ГЛОБАЛНА ФИКЦИЈА

Short fiction by world filmmakers and based on the global motives
Кратки играни филмови од светски автори и базирани според глобални мотиви

BABYLON 2084

S: Bjorn Frieling, C. Schleisiek 
D: Christian Schleisiek
DoP: Bjorn Frieling
E: Sebastian Schnabel
M: Georg Boebner, Michael Laven
P: Michael Kuhlmann, Jurgen Dittes
C: Luc Feit, Norbert Hulm
E90-1248 is working as a sorter of building material in one of two towers which are facing 
each other in an endless expanse of water. His life is dedicated to the growth of the tower, 
because the water level is rising. When an accident happens, he finds himself in the bottom 
storey of the building, a place where all those people are shunted off to, whom the upper 
storeys of the tower can no longer accommodate. E90-1248 becomes aware of the fact that 
the tower is well on its way to destroy itself and that he is the only person able to save the 
human race from perishing.
E90-1248 работи како класер на градежен материјал на една од двете кули кои се гледаат 
преку бескрајното пространство на вода. Неговиот живот е посветен на растот на 
кулата бидејќи нивото на водата се зголемува. Кога се случува несреќа, тој ќе се најде на 
најдолниот кат на кулата каде се префрлаат сите оние луѓе кои не можат да се сместат 
во погорните катови. E90-1248 станува свесен за фактот дека кулата е на пат да биде 
уништена, а тој е единствениот кој може да го спаси човечкиот род од исчезнување. 
(Fict, 30 mins, Germany, 2009)
www.babylon2084.de
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DAY BEFORE YESTERDAY  
ДЕН ПРЕД ВЧЕРА

S: Sarah Beckett
D: Patricia Chica
DoP: John Ashmore
E: Joseph Bohbot
M: Courney WIngt
P: PMA Short films
C: Leif Anderson, Michelle Boback
Follows the story of a woman suffering from total memory loss. 
Found unconscious in the middle of the downtown Montreal 
strip, she was brought in by police who proceed to interview 
her. Does she remember who she is and where she came from? 
Can anyone else remember? We are carried through the story 
by the woman’s haunting voice-over narration as she describes 

the utter loneliness she experiences, until a visit from someone who claims to know her 
sheds unexpected light on the woman – and her past.
Приказна за една жена која има целосен губиток на меморијата. Кога ќе ја најдат 
онесвестена во клуб во центарот на Монтреал, полицијата ќе ја приведе на испрашување. 
Дали таа се сеќава која е и од каде е? Дали некој се сеќава на неа? Низ приказната не 
понесува опседнувачкиот глас на жената како раскажувач  додека ја опишува целосната 
осаменост која ја доживува, се додека не сретне некој кој тврди дека ја знае и фрла 
неочекувана светлина врз жената и нејзиното минато. 
(Fict, 12 mins, Canada, 2009)

DRIVER   
ВОЗАЧ

S/D: Stephen Fingleton
DoP: Sam Care
E: Mark Towns
P: Driver films
C: Ben Caplan, Jessica Randell
Nelson is tasked with driving his best friend’s estranged wife to her new home. During the 
tense car journey, he finds his loyalties tested.
Нелсон добива задача да ја однесе отуѓената сопруга на својот најдобар пријател во 
нејзиниот нов дом. За време на напнатиот пат, тој ќе почувствува дека неговата верност 
е ставена на тест. 
(Fict, 10 mins, United Kingdom, 2009)
www.driverfilms.com

THE END OF THE WORLD 
КРАЈОТ НА СВЕТОТ
S/D/E: Jani Bojadzi
DoP: Aleksandar Karpuzovski
Sound: Tose Pop Simonov
M: Goran Trajkovski
P: Sub produkcija Skopje/MTV (Tihomir Spirovski, J. Bo-
jadzi)
C: Meto Jovanovski, Vlado Jovanovski, Goran Ilik, Vladimir Svetiev, Dragana Milenkovska, 
Sara Trajkovska
Looking for water by the old means of forked branch, two men, a father and a son find a gold 
and yellow cable. Despite the objections of the father, the son cuts the wire which obviously 
was charging the stars and the Moon. 
Во потрага по вода со помош на старата традиција со дрвен Чатал, двајца
луѓе, татко и син ќе налетаат на златно-жолт кабел. И покрај противењето
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на стариот, синот ќе ја пресече жицата која очигледно ги напојува
ѕвездите и месечината.
(Fict, 18 mins, Macedonia, 2010)

FUGATA

S/D/E: Tsvetelin Yolov
DoP: Svetoslav Mihaylov 
M: Astor Piazzolla 
P: Chalk Dog/UFOtv 
C: Blagovest Blagoev, Boris Georgiev 
One for all – All against one.
Еден за сите- Сите против еден. 
(Fict, 10 mins, Bulgaria, 2009)

LOVE CHILD  
САКАНО ДЕТЕ

S/E: Tobias Noren, Daniel Wirtberg
D/P: Daniel Wirtberg
DoP: Martin Matiasek
M: Bengt Nilsson
C: Magnus Krepper, Cecilie Nerfont
When daddy brings home a new cat, he and mommy go 
crazy for it - much to the dismay of their young daugh-
ter.

Кога тато ќе донесе дома маче, тој и мама ќе збудалат по него, а ужасот на нивната мала 
ќерка ќе се зголеми. 
(Fict, 6 mins, Sweden, 2009)
www.daemonfilm.se

NEVER SO… CLOSE  
НИКОГАШ ТАКА… БЛИЗУ

S: Florenza Renda
D: Emanuele Ruggiero
DoP: Massimo Setteducati
E: Davide Neglia
M: Flavio Gargano
C: Ketty Roselli, Aylin Prandi
P: Kinovision
Jeanne and Frances are two friends who share a nice apart-
ment in the center of a small town in northern Italy. They are 
young, pretty, have a great job, a boyfriend, and even a dog ... 
If it were not for a corpse in the living room which they don’t 
know how to discard, they would really have a perfect life and 
worthy of being living ....
Жан и Франсис се две пријателки кои делат стан во центарот на мал италијански град на 
северот. Тие се млади, привлечни, имаат прекрасна работа, момче, па дури и куче. Да не 
беше мртовецот во нивната дневна соба, од кој не знаат како да се оттарасат, тие би имале 
совршен живот кој вреди да се живее.
(Fict, 13 mins, Italy, 2009)
www.kinovision.it

PABLO

S/D: Nely Reguera
DoP: Aitor Echeverria
E: Francesc Sitges-Sarda
M: Maik Mayer
P: Escandalo Films
C: Pablo Dergui, Jose Angel Egido
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A family is trying to get back to some kind of normality.
Едно семејство се обидува да се врати во некој вид на нормала.
(Fict, 13 mins, Spain, 2009)

THE POSTCARD 
РАЗГЛЕДНИЦА

S/D/E: Stefan Le Lay
DoP: Wolber Christian
M: Ponchielli
C: Thibault Sommain, Sara Viot
P: Les films du varech
A young man who is living in a postcard 
in color tries to meet a young woman 
who is living in a postcard in black and 

white.
Едно момче кое живее во разгледница во боја се обидува да се сретне со една девојка која 
живее во црно-бела разгледница.
(Fict, 8 mins, France, 2009)

REHEARSALS 
ПРОБИ

S: Petra Glad, Vedrana Klepica
D: Mladen Buric
DoP: Mrako Jerbic
E: Miro Manojlovic
M: Una Radic
P: P. Glad
While actress (Ana Karic) pretends to go on rehearsals, 

maid (Ivana Krizmanić) slowly becoming an actress… Mutual frauds between two women 

become escape in their socially defined roles.
Додека актерката (Ана Кариќ) се преправа дека оди на проби, слугинката (Ивана 
Кризманиќ) полека станува актерка. Взаемните измами меѓу нив двете стануваат бегство 
во нивните општествено дефинирани ролји.
(Fict, 16 mins, Croatia, 2008)

THE VEIL OF FORTUNE 
ЗА ФЕРЕЏЕТО И ЗА СРЕЌАТА

S: Michael DiAntonio
D: Goce Cvetanovski
M: Ljubojna
DoP: Goran Naumovski
C: Valdeta Ismaili, Robert Ristov, Michael DiAntonio
The film is about the misunderstanding between phi-
losophy of Western consumerism and the mystique of 
the Eastern philosophy. A cowboy goes to a foreign land to exploit its materiel wealth.  Instead 
he finds redemption.  The film is a quirky social satire.  
Филмот зборува за неразбирањето меѓу конзуматорската филозофија на Западната и 
мистиката на Источната филозофија. Еден каубој оди во непозната земја да ги искористи 
нејзините материјални богатства. Наместо тоа добива искупување. Филомот е оригинална 
социјална сатира.
(Fict, 12 mins, Macedonia, 2010)
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ANIMAC

Animated films in competition.
Анимирани филмови во компетиција.

ANNA BLUME 

D: Vessela Dantcheva
Anna Blume is a visual poetry about the lust of a 
man chasing a woman. The story takes on a surreal 
journey dictated by the mind of the poet. Lust and 
ingestion, disguised in love, drive the two charac-
ters to an end where love turns to be a very lone-
some and strange place. The film is based on and 

inspired by the emblematic love poem from 1919 “An Anna Blume” by Kurt Schwitters.
Ана Блум е визуелна поезија на страста на еден маж кој гони една жена. Приказната се 
одвива во надреално патување диктирано од мозокот на еден поет. Страста и вшмукувањето, 
маскирани како љубов, ги водат двата лика до крајот,  каде љубовта се претвора во многу 
осамено и непознато место. Филмот е базиран и инспириран од симболичката љубовна 
песна „Ана Блум“ од Курт Швитерс.
(9 mins, Bulgaria, 2009)
www.annablume.info

DREAMS FROM THE WOODS  
СОНИШТА ОД ШУМАТА

D: Johannes Nyholm
One day the Girl leaves her friend the Big Bird, seeking 
adventures in the world. But she gets lost in the deep 
forest, lured by the melodies of Death’s beautiful flute. 

A shadow puppet story about love and sorrow.
Еден ден девојчето го напушта својот пријател Големата Птица, барајќи авантури во 
светот. Но се губи во густата шума, заведена од звуците на прекрасната флејта на смртта. 
Куклена претстава на сенки за љубовта и тагата. 
(8 mins, Sweden, 2009)
www.johannesnyholm.se

GERALD’S LAST DAY 
ЏЕРАЛДОВИОТ ПОСЛЕДЕН ДЕН

D: Justin and Shel Rasch
Gerald the dog, an unlikely candidate for adoption, has 
been scheduled for termination by the pound at 5:00. 
Today is his last chance to seduce an adopter.....can he 
do it before his time runs out?
Кучето Џералд, неугледено за посвојување, е ставено 
на распоред за успивање во 5:00. Денеска е последна 
шанса да се заведе посвојувач.... може ли да го стори тоа пред да му истече времето?
(12 mins, USA, 2009)
http://geraldslastday.blogspot.com

INSIDE 
ВНАТРЕ

S/D/DoP/Animator:  Ivan Ivanovski 
E: Dorijan Milovanovik
M: Vladimir Kaevski, I. Ivanovski
VFX: Misho Ristov 
P: Violeta Kachakova
Inside, in a space between four walls; Inside, in an individual world of hallucinations and 
expectations… The film introduces the isolated world of a character, living in nostalgia of the 
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past moments spent with his loved one.
Внатре, во простор помеѓу четири ѕида. Внатре, во индивидуален свет на халуцинации 
и очекувања... Овој филм не воведува во изолираниот свет на еден лик кој живее во 
носталгија на изминати моменти поминати со саканата. 
(8 mins, Macedonia, 2009)

SADUJ: HIS CONFESSION  
ИСПОВЕДТА НА САДУЈ

D: Juan José Surace 
This is is a brief satirical tale which aims to examine the legacy 
that our ecclesiastical institutions have left us to cope with as in-
dividuals, namely, a sense of guilt, our need to feel forgiven for our 
sins, the fear of god or damnation.
Ова е кратка сатирична бајка која сака да ја провери правилноста 
на она што ни го оставија нашите црковни институции нам 
индивидуалците, особено чувството на вина, потербата да ни 
бидат простени гревовите, стравот од бога или проклетството.
(7 mins, Spain, 2009)

www.jjsurace.com

YOU CAN’T PLEASE THEM ALL 
НА СВЕТОТ НЕ МОЖЕ ДА МУ СЕ ПОГОДИ

D: Nemanja Gavrilovic
This is an animated remake of one of the most famous 
domestic short stories. It is a story of a shepherd who, 
on his way to a small town, gets into trouble that is com-
mon to the whole world. How to please them all? Is it 
possible to please them all?!
Ова е анимиран римејк на една од најпознатите 

домашни кратки приказни. Тоа е приказна за овчарот кој одејќи по патот кон едно мало 
градче, наидува на проблеми кои се вообичаени за целиот свет. Како да ги задоволи сите? 
Дали е возможно сите да бидат задоволени?   
(4 mins, 2009, Srbija)

ONE WOMAN / ONE FILM    ЕДНА ЖЕНА / ЕДЕН ФИЛМ

LOOK AT ME  
ГЛЕДАЈ МЕ

S/D: Marija Perovic
DoP: Dimitrije Jokovic
E: Stevan Maric
M: Nemanja Mosurovic, Nevena Glusica
Production: Katun Movies (Sehad Cekic, M. Perovic)
Twenty-six year old Mina arrives in small Montenegrin seaport to find An-
drej. Ten years ago, teen Mina and her best friend Danijela spent their 
summer holiday waiting for the return of two popular local boys study-
ing abroad, nineteen year old Sasha and Andrej. After their return home, 
each of them gets interested in silent and obstinate Mina, who carries two 
unforgivable attributes for small community: she is an illegitimate child and her mother committed suicide.
Based on the novel “The Boy from Water“ by Ksenija Popovic, this film is contemporary psychological thriller 
which deals with family violence, juvenile rebellion and love.
26-годишната Мина доаѓа во малото црногорско приморје да го најде Андреј. Пред 10 години тинејџерките 
Мина и нејзината најдобра пријателка Даниела го поминале својот летен одмор чекајќи да се вратат двете 
популарни момчиња кои студирале во странство, 19-годишните Саша и Андреј. По нивното враќање дома 
и двете момчиња се заинтересирани за Мина, која го носи и белегот кој не се простува во мало место, 
таа е вонбрачно дете и нејзината мајка има извршено самоубиство. Филмот е направен според романот 
„Момчето од водата“ на Ксенија Поповиќ, и претставува современ психолошки трилер кој се занимава со 
семејно насилство, младешко бунтовништво и љубов. 
(100 mins, Montenegro, 2008)
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MOVIELAND  МУВИЛЕНД

Focus on Slovenian filmworks and authors.
Фокус на словенечки филмови и автори.

Curator: Vlatko Galevski

CLOUD CHASER 
ЛОВЕЦ НА ОБЛАЦИ

It is the year 2147. Earth is a desert, the sun a predator in the cloudless 
sky. A handful of old men live in Red Desert City. Some of the piers, 
extending into the desert, testify to the fact that this used to be a 
summer resort, where the sea once roared. One day an unknown man 
enters the Fontana bar. Leon, the eccentric Man with a Hat, recog-
nises the unknown man as a Cloud Chaser, one of those who chased 

the cold and then became the cause of the catastrophe... Based on the strip by: Tomaz  Lavric.
2147 година. Земјата е пустина, сонцето предатор на небото без облаци. Еден грст старци живеат во градот 
Црвена пустина. Остатоците од пристништето кои се протегаат во пустината сведочат за фактот дека 
овде некогаш имало одморалиште покрај разбранувано море. Еден ден непознат човек влегува во барот 
Фонтана. Леон, ексцентрик со шапка, го препознава во непознатиот, Гоничот на облаци, еден од оние кои 
го уништиле судот и тоа ја предизвикало катастрофата. .. Базирано на стрипот на Томас Лавриќ.
D: Miha Knific 
(live-action animated film, 15 mins, 2009)

THE COUSIN 
БРАТУЧЕДКА

The story takes place in the summer of 1938. Ema and Zala set off 
on a train trip to the house they used to visit as little girls, spending 
summer vacations with their cousin Lucija. While Ema is painting in 
the garden, Zala decides to explore the dusty interior. The deserted 
dwelling is full of ghosts and stories of the past, its laughs, fears and 
a mysterious and tragic ending. Stepping into the house of summers 

long gone, the two sisters are to forever change their view of life.

Приказната се одвива во летото од 1938. Ема и Зала тргнуваат со воз на пат во куќата во која како малечки 
ги минувале летата со својата братучетка Луција. Додека Ема слика во градината, Зала одлучува да ја 
истражува правливата внатрешност. Напуштеното живеалиште е полно со духови и приказни од минатото, 
со нивната смеа, стравови, мистерии и трагични завршетоци. Влегувајќи во куќата од нивните поминати 
лета, двете сестри ќе го изменат засекогаш својот поглед на светот. 
D: Kaja Tokuhisa
(short fiction, 23 mins, 2008)

DAY IN VENICE 
ДЕН ВО ВЕНЕЦИЈА

Marjan and Mojca are married couple with one son, Marjancek. They 
live in countryside. MARJAN is an active voulentary fireman. One 
evening, Mojca tells Marjan that she is going to union trip to Venice 
next day. But Marjan has an important fireman drill next day, and he 
is forced to take his son with him...
Марјан и Мојца се брачна двојка со едно синче. Марјанцек. Живеат 
на село. Марјан е пожарникар-доброволец. Една вечер Мојца му соопштува на Марјан дека следниот ден 
ќе оди во Венеција. Но, Марјан има важна пожарникарска вежба следниот ден и принуден е да го понесе 
и синот со себе.....
D: Rok Biček 
(short fiction, 20 mins, 2008)

E-PIGS
Е-СВИЊИ

In a peaceful, idyllic village, a farmer and his wife live a tranquil life, 
until one day their sow whelps animated piglets. They bring about a 
lot of problems for the old-fashioned villagers - the priest, veterinar-
ian, policeman, etc. And they cause different worlds to collide - urban and rural, real and animated.
Во мирно идилично село еден фармер со својата жена си живее смирен живот се додека еден ден 
маторицата не им опраси анимирани прасенца. Тие им предизвикуваат многу проблеми на старовремските 
селани - попот, ветеринарот, полицијата итн. А исто така и предизвикуваат судир на различните светови 
- градскиот  и селскиот, вистинскиот и анимираниот. 
D: Petar Pašić
(short fiction, 15 mins, 2009)
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HIGH ON LIFE
ОПИЕНА ОД ЖИВОТОТ

This documentary portrait is a dream catcher, rule breaker and a story behind contem-
porary woman. Marta Lamovsek is a young photographer, who owns a blog and writes 
about sex. This movie x-rays life of a 21st century woman.
Овој документарец претставува портрет на еден ловец на соништа, прекршувач на 
правилата и има приказна која се крие зад современата жена. Марта Ламовшек 
е млада фотографка која има свој блог и пишува за сексот. Овој филм е рентген 
снимка на животот на жената на 21-тиот век.
D: Maja Senekovič
(short documentary, 25 mins, 2009)

I KNOW
ЗНАМ

A man is building a masterpiece in his cellar. A woman and a boy ob-
serve him. God observes all three of them. 
Еден човек прави ремек дело во својот подрум. Жената и детето го 
набљудуваат. Бог ги набљудува сите нив.
D: Jan Cvitkovič

(short fiction, 7 mins, 2008)

MERRY-DIONES

Swedish pearls

LOVE CHILD
(See: Global Fiction)

APPLE 
ЈАБОЛКО

D: Jonas Rudström
A young boy spots the most beautiful apple in the tree across the hedge.
A desire is born. One problem remains - the tree belongs to the most dangerous man 
in the neighbourhood.
Момчето го здогледува прекрасното јаболкото на дрвото преку оградата и се 
раѓа желбата. Ама има еден проблем-дрвото е во дворот на најопасниот човек од 
соседството. 
(Fiction drama, 6 mins, 2007)

DENSEN

Director: Anna Linder
A musical voyage through photographs from Tokyo, St. Peters-
burg, Barcelona, Milan and Buenos Aires. The word for power 
line in Japanese is densen.
Музичко патување низ фотографии од Токио, Петровград, 
Барцелона, Милано и Буенос Аирес. На јапонски електрична 
инсталација е денсен.
(Docu-fiction, 7 mins, 2009)

DREAMS FROM THE WOODS 
(See: Animac)
 
THE INTRUDER  
НАТРАПНИК

Director: Daniel Wirtberg
A bored shoplifter gets his daily routines disturbed when he finds an intruder on 
his territory.
Дневната рутина на еден крадец по продавници му е нарушена кога открива 
натрапник на својата територија.
(Fiction drama, 10 mins, 2007)
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Tribute to Andrea Lodovichetti (1976) 

The most awarded young Italian director of shorts. 
Андреа Лодовичети - најнаградуваниот млад италијански режисер на 
кратки филмови.
He graduated in Film Directing from the Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia.
He has worked with paolo Sorrentino Paolo Sorrentino (movies: L’amico 
di famiglia - a.k.a. The family friend – and Il Divo) as Assistant Director. He 
has received awards in Festivals and events all around the world: in 2008, in 
Cannes, he won the “Genius Prize”, awarded by Spike Lee at the Babelgum 
Film Festival. In 2009, he has won the Golden Globe for the “Best Short”.
Дипломира филмска режија на Centro Sperimentale di Cinematogra-
fia. Работеше со Паоло Сорентино (на филмовите L’amico di famiglia – 
Фамилијарен пријател, и Il Divo) како асистент на режијата. Има добиено 

награди на фестивали насекаде во светот: во 2008 во Кан ја доби Наградата за гениј, беше награден од  
Спајк Ли на Филмскиот фестивал Бабелгам. Во 2009 го доби златниот Глобус за најдобар краток филм.

FRAGILE 
КРЕВОК

D: Andrea Lodovichetti
A sudden relocation, an empty house, a piano. An old metronome marks the time of a painful relation be-
tween a man and his daughter.
Ненадејна преселба, празна куќа, пијано. Стариот метроном го означува времето на болната врска меѓу 
еден човек и неговата ќерка.
(8 mins, Italy, 2005)

THE DEVIL  
ЃАВОЛ

D: A. Lodovichetti
An old peasant woman is at death’s door…
Една стара селанка е пред вратата на смртта....
(16 mins, Italy, 2006)

UNDER MY GARDEN  
ПОД ГРАДИНАТА

S: Luca Caprara, Andrea Lodovichetti
D: A. Lodovichetti
Marco, a 10-year old boy who has a passion for insects…
Марко, 10-годишно момче чија страст се инсектите...
(19 mins, Italy, 2007)

In Memoriam - Dragi Savevski (1949-2009)

I’D LOVE TO FLY AWAY 
ЉУБОВ ЗА ЛЕТАЊЕ

Филм за предизвиците на подоцнежното детско созревање и осознавање.
It’s a film about the challenges of maturing and developing.
(Fict, 35 mins, Macedonia, 2009)

Newcomers  Млади автори и студенти

AORTA

D: Daniel Wawrzyniak 
Aorta – big arterial root, the branches of which supply blood 
to all tissues.
Аорта- голема разгранета артерија од која се снабдуваат со 
крв сите ткива.
(Fict, 5 mins, Poland, 2009)

THE LAST CIGARETTE  ПОСЛЕДНАТА ЦИГАРА

D: Gledis  Bica
P: MARUBI / Albania
A private detective was murdered in his office.Diamonds,cards,girls,cigarettes...We follow him in the last mo-
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ments of his life,to discover why he was killed, and from who?
Еден приватен детектив е убиен во својата канцеларија. Дијаманти, карти, девојки, цигари. Ги следиме 
последните моменти на неговиот живот за да откриеме кој го убил и зошто.
(Fict, 12 mins, Albania, 2009)

SLIPPERRY PEOPLE   ЛУЃЕ СО ЗАМКИ

D: Marija Makeska 
About an American married couple living in a beautiful and rich 
house. One day the husband Phillip comes and tells his wife Lindsay 
that an anonymous college guest is coming to celebrate 4th of July 
with them. She goes out with her best friend Susan and spends three 
thousand dollars for His arrival. However, at the day of the guest’s 
arrival Lindsay finds out that it’s a She, and She’s a Romanian with 
an awful accent, arriving to uncover the Lindsay’s dark secrets.
Филм за една американска брачна двојка која живее во прекрасна 
пространа куќа. Еден ден мажот, Филип и соопштува на жената, 

Линдзи, дека непознат колега ќе им дојде на гости за прославата на 4 Јули. Таа излегува со најдобрата 
пријателка и троши 3000 долари за Неговото доаѓање. Но, кога доаѓа Линдзи сфаќа дека гостинот е 
гостинка. Гостинката е Романка со ужасен акцент, која ќе ги открие страшните тајни на Линдзи.
(Fict, 27 mins, USA, 2010)

Tiberiopolian film summer  Тивериополско филмско лето

After-fest, extended revial shorts programme during june, july, august.
Пост-фестум продолжена ревијална програма на кратки филмови во текот на јуни, јули и август во 
Струмица и југоисточна Македонија.

ASSAULT   НАПАД

D: Marko Crnogorski
(10 mins, Macedonia, 2010)

IMAGINARY FRIENDSHIP IN CITY OF KAFKA 
ИМАГИНАРНО ПРИЈАТЕЛСТВО ВО ГРАДОТ НА КАФКА 
D: Konstantin Plevnes
(22 mins, Macedonia, 2010)

EXPECTATION OF THE REALITY 
ИСЧЕКУВАЊЕ НА РЕАЛНОСТА 
Davor Tocinovski
(16 mins, Macedonia/Serbia, 2009)

COLD RAPE 
СТУДЕНО СИЛУВАЊЕ
D: Robert Ellman
(8 mins, Czech Republic, 2010)

MONDRIAAN’S  SHOUT  FOR  JOY 
МОНДРИЈАНОВ ПОВИК ЗА РАДОСТ
D: Nena&Nenad Fiser
(8 mins, Netherlands, 2010)

VICTIM  ЖРТВА
D: Shea Sizemore/Bojan Mitanovski
(3 mins, 2010)

DANILO KIS - MEMORIES,  RECOLLECTIONS 
ДАНИЛО КИШ - СПОМЕНИ, СЕЌАВАЊА 
D: Dragomir Zupanc
P: RTS
(62 mins, Serbia, 2009)

SYMPOSIUM  СИМПОЗИУМ

Кинематографските проблесоци во струмичко
Cinematographic glimmerings in Strumica 

Moderator: Ilindenka Petruseva
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Strumica’s region has a great contribution both in cinematic projections and in creative work, too. The aim of the 
symposium is to focus and spotlight the cinematographic segments which have been used in Strumica from the 
beginning of the 20th century up to now.
Придонесот на струмичкиот регион е значајно, како на планот на киноприкажувањето, така и на творечки план. 
Целта на овој симпозиум е да ги фокусира и да ги расветли кинематографските сегменти што се практикувале и 
се практикуваат во Струмица и Струмичко од почетоците на 20-от век па до денес. 

Participiants:
Mimi Gjorgoska-Ilievska, Mitko Madzunkov, Vasil Gjorgiev-Likin, Slavica Taseva, Kire Kozarov, Zoran Uzunov,
Zivko Velkovski, Aco Gogov, Vase Mancev

PHOTO EXHIBITION  ”Movement”
ФОТО ИЗЛОЖБА “Движење”

Author: Robert Jankuloski

This is an unusual achievement in the photography practice. It is consisted of two parts: enlarging the photos 60x90 
sm of film photos negatives from the filmlibrary and taking digital photos of negatives from the film strips created 
by Manaki and Arsenij Jovkov, as well as creating apstract compositions - replicas in 60x90 sm dimensions.

Valentino Dimitrovski
Ова е несекојдневно остварување во нашата фотографска практика. Се состои во два дела: зголемување 
во димензии од 60х90 см. на негативи од филмски фотографии од архивата на Кинотеката и дигитално 
фотографирање на негативи од филмските ленти од документарците на Манаки и Арсениј Јовков и создавање 
апстрактни композиции-копии со димензија од 60х90 см.

PROMOTION  ПРОМОЦИЈА 

Brochure: AsterFest – 5 years after
Брошура: Астерфест – 5 години потоа
DVD: 5 Short films 1.
ДВД: 5 Кратки филмови 1.

Promoter/Промотор: Сунчица Уневска

WORKSHOP: PRODUCING DOCS 
ВОРКШОП: ПРАВЕЊЕ ДОКУМЕНТАРЦИ

This is an intensive documentary production workshop for filmmakers – auteurs from Macedonia, South-East Eu-
rope, Netherlands and other meridians with a focus on non-fiction, documentary storytelling as a means of com-
munity-minded activism. At the end, the short doc will be finished and screened at closing  ceremony. This event is 
supported by Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Skopje.
Ова е интензивна работилница за филмски работници на документарен филм - автори од Македонија, 
Југоисточна Европа, Холандија и други меридијани каде фокусот се става на не-играната, документарна 
раскажувачка приказна, која е средство за ангажиран активизам во заедницата. Резултатот ќе биде завршен 
краток документарец кој ќе биде прикажан на завршната церемонија. Овој настан е поткрепен од Амбасадата 
на Кралството на Холандија во Скопје. 

Lecturers-demonstrators: Astrid Bussink, Boro Draskovic, Marija Perovic, Janko Baljak, G. Trenchovski…

Moderator: Evgenija Teodosievska

Example:

I SHOT THE MAYOR   ГО СНИМАВ ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

D: Astrid Bussink
A film is about documentary filmmaking. In a search as exciting as naïve, where the filmmaker finds herself out of 
luck and ends up being directed by her subject. A humorous and personal approach to the delicate matter of finding 
a subject for your film; you can’t always shoot what you want...
Ова е филм за правењето на документарен филм. Во потрагата, колку возбудлива, толку и наивна, каде творецот 
нема среќа и темата е таа што диктира, на крајот. Пристап исполнет со хумор и лични искуства, за осетливоста 
на потрагата при барање тема за вашиот филм. Филм за тоа што не може да го снимате она што сакате...
(Doc, 5 mins, Netherlands, 2007)

CINomad

Event on 29 august in Strumica

CINomad is a nomadic Cinema exploring the Streets of Strumica. In an one
an a half hour walk 5 films will be shown on 5 different spots in Strumica.
A Focus on German films screened in the previous Festivals. This Project aims to connect an international cinematic 
view with the town of Strumica, as the moving pictures will become part of the streets, houses and walls and will 
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invite a wider audience to take part. Visitors of the Festivals as well as people strawling by and
spontaniously deciding to follow the nomadic Cinema.  The films are: PAPHOS & GALATEA screened at AsterFest 
2006; GEORGE GROWS screened at AsterFest 2007; EAST T(W)O WEST screened at AsterFest 2008; APPLE & EI 
screened at AsterFest 2009; BABYLON 2084 selected at AsterFest 2010

Настан на 29 август во Струмица
СИНомад е номадско кино истражување на улиците во Струмица. Во еден и половина час прошетка 5 филма 
се прикажуваат на 5 различни места низ Струмица. Во фокусот се германските филмови прикажани на 
претходните фестивали. Овој проект има за цел да ги поврзе интернационалниот кинематографски поглед 
со градот Струмица, со тоа што сликите ќе се станат дел од улиците, куќите, ѕидовите, и ќе имаат поширока 
публика. Посетителите на фестивалот ќе се измешаат со случајните минувачи кои спонтано се одлучуваат на 
прошетка со номадското кино.

ASTER &  TIBERIOPOLIAN TALKS 
Астер и Тивериополски беседи

За лауреатите беседат Илинденка Петрушева и Јордан Плевнеш.

MIGUEL HERMOSO (09.08.1942, Granada) – winner of international prize ASTER for high 
achievements in auteur film 
МИГЕЛ ЕРМОСО – добитник на меѓународната награда АСТЕР за врвни достигнувања 
во авторскиот филм
Eminent Spain director & scriptwriter. He entered in Official Cinema School of Cinematog-
raphy (Directing speciality) in Madrid, 1965. He also is Law Graduate for the Granada Univer-
sity. He directed many features and shorts. He also directed over 700 commercials, most of 
them with his own production company. At the same time he realized various short-length 
films. He collaborated with actors Francisco Rabal, Laia Marull, Nino Manfredi. He has won 
numerous international awards. His web site is www.miguelhermoso.com
Еминентен шпански режисер и сценарист. Се запишува на Официјалната школа за филм 
и кинематографија (Отсек: Режија) во Мадрид во 1965. Завршува и Правен факултет на 

Универзитетот Гранада. Има режирано многу настани и кратки филмови. Има режирано над 700 реклами, 
повеќето од нив со сопствената продукција. Во исто време, реализира и многу кратки филмови. Соработува со 
актерите Франциско Рабал, Лаја Марул, Нино Манфреди. Има добиени бројни интернационални награди.

Filmography
•	 ВЕЖБАЊЕ	НА	ДВОЈНА	СКАЛА	(Ejercicio	a	doble	escala),	1968,	краток
•	 ПОРТРЕТОТ	НА	КАМЕЛИЈА		(Retrato	de	Camelia),	1969,	краток
•	 АФРИЧКИ	ЕКВАДОР	(Ecuador	africano),	1970,	краток

•	 ДИВИОТ	ТОМ		(Tom	el	salvaje),	1973,	краток
•	 ФОРМУЛА	(Formula),	1978,	краток
•	 ИЗМАМНИЦИ	(Truhanes),	1983,	долгометражен	игран	филм
•	 МАРБЕЛА	(Marbella),	1985,	долгометражен	игран	филм
•	 ЖЕНА		ОД	ОРИЕНТОТ	(La	mujer	oriental),	1987,	ТВ	серија
•	 ЛУДИОТ	ОТРОВ	(Loco	veneno),	1988,	долгометражен	игран	филм
•	 ТАНГО	(Tango),	1991,	долгометражен	ТВ	филм
•	 ИЗМАМНИЦИ	(Truhanes),	1994,	ТВ	серија
•	 МАМА	МАНУ	(Mama	Manu),	1996,	ТВ	серија
•	 КАФЕ	СО		МЛЕКО	(Café	con	leche),	1997,	ТВ	серија
•	 КАКО	МОЛЊА	(Como	un	relampago),	1998,	долгометражен	игран	филм
•	 БЕГАЛЦИ	(Fugitivas),	2000,	долгометражен	игран	филм;
•	 ЧУДЕСНА	СВЕТЛИНА	(La	luz	prodigiosa),	2002,	дологометражен	игран	филм
•	 ПОГЛЕД	НА	ЕВРОПА	(Visions	of	Europe),	2003,	учество	во	омнибус-филм	со	сторијата	
„Вашите деца”
•	 ЛОЛА	(Lola),	2005,	долгометражен	игран	филм

BORO DRASKOVIC (26.05.1935, Sarajevo) – winner of Honorary Award of Tiberiopolian Film 
Alliance for exclusive director’s poetics
БОРО ДРАШКОВИЌ – добитник на почесното признание од Тивериополската филмска 
алијанса за исклучителна режисерска поетика
He is one of the most eminent Balkan’s and Serbian’s director, writer and pedagogue. He 
has directed Chairs, Dirty hands, When the pumpkins bloom, Тhe Seagull, Antigone in New 
York, At the bottom, Electra. He is the author of the books: A Change, The Labyrinth, The 
Mirror, The director’s paradox, Monkeys’ king, А view on the passer-by, Equilibrium,. He is the founder and a profes-
sor of the department of directing at the academy in Novi Sad.  He was once,  Kavalerovic’s and Vajda’s assistant.
Истакнат балкански и српски режисер, писател и педагог. Во театарот ги режирал: Столови, Нечисти раце, 
Кога цутеа тиквите, Галеб, Антигона во Њујорк, На дното, Електра и др. Автор е на книгите: Промена, 
Лавиринт, Огледало, Парадокс за режисерот, Кралот на мајмуните, Поглед на минувачот, Рамнотежа. Основач 
и долгогодишен професор на катедрата по режија на Академијата во Нови Сад. Бил асистент на Кавалерович 
и Вајда. 

Filmography
•	 ХОРОСКОП	(Horoscope),1969,	долгометражен	игран	филм
•	 НОКАУТ	(Rogue),	1971,	долгометражен	игран	филм
•	 ПАРАДОКС	ЗА	ШАХОТ	(Paradox	on	Chess),	1973,	документарец
•	 НЕДЕЛНО	ПОПЛАДНЕ	НА	ГРЕНЛАНД	(Sunday	Afternoon	in	Greenland),	1973,		документарец
•	 ПОФАЛБА	НА	ИСЛАНД	(A	Praise	to	Iceland,)	1973,	документарец
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•	 ПЕТТА	КОЛОНА	(Fifth	Column),	1972,	ТВ	драма
•	 ОБЕСЕНИК	(Hanged	Man),	1974,	ТВ	драма
•	 КУЈНА	(Kitchen),	1976,	ТВ	драма
•	 ВЖЕШТУВАЊЕ	(Burning),	1979,	долгометражен	игран	филм
•	 ТУТУНСКИ	ПАТ	(Tobacco	road),	1980,	ТВ	серија
•	 ЖЕНА	(Woman),	1982,	ТВ	филм	
•	 ЖИВОТОТ	Е	УБАВ	(Life	is	Beautuful),	1985,	долгометражен	игран	филм
•	 ВУКОВАР,	ЕДНА	ПРИКАЗНА	(Vukovar:	poste	restante),	1994,	долгометражен	игран	филм

ZARKO RADIC (13.04.1950, Split) – winner of Honorary Award for extra contribution in film, 
TV and dramatic art of SEE
ЖАРКО РАДИЌ - добитник на специјалното признание за посебен придонес во 
филмската, ТВ и драмската уметност во ЈИЕ
He is one of the most distinguished and most subtle Croatian actors. Graduated acting with 
highest results in the class of 1973. Up to 1985 he’s a permanent assistant in Terazii teather. 
From 1985 to 1991 he works as a free lance artist. In 1991 he goes to Canada and USA. In 
1999 he comes back in Croatia and becomes an assistant in HNK in Split. From 2005 he is a 
member and director of the troupe HNK Ivan Zajc. He acted in over 2000 plays and numer-
ous film and TV projects.
Еден од највпечатливите и најсуптилните хрватски актери. Дипломирал актерство како 
прв во класата во 1973 год. До 1985 е постојан соработник на Театарот на Теразии. Од 

1985 до 1991 има статус на слободен уметник. Од 1991 престојува во Канада и САД. Во 1999 се враќа во Хрватска 
и станува соработник на ХНК во Сплит. Од 2005 е постојан член на ансамблот на ХНК Иван Зајц, каде е и 
директор. Одиграл над 2000 претстави, а играл во безброј филмски и ТВ проекти.

Filmography
ЦИМЕР ФРАЈ Jerko Fabro / (22 еп., 2007); ВИЛА МАРИЈА Tomislav Jurak (63 еп., 2004-2005); НОВА ДОБА (TV 
мини-серија 2002) Kuzmic; ПОДОБАР ЖИВОТ Velja Kalemar (6 еп., 1991); ЗАБОРАВЕНИ (TV серија 1990) Singer; 
ВАМПИРИТЕ СЕ МЕЃУ НАС (1989) Komandir milicije; ВУК КАРАЏИЌ Antonije Bogicevic (4еп., 1987); СИВИОТ ДОМ 
Psiholog (5 еп., 1986); ЗАМИНУВАЊЕ НА ВОИНОТ- ВРАЌАЊЕ НА МАРША ЛОТ (TV серија 1986) Gen. Kosta Nadj; 
УБИ ИЛИ БАКНИ  (TV серија 1984) Toma Tomic; ЉУБОВНО ПИСМО (1983) (TV) Laza; ДИРЕКТЕН ПРЕНОС (1982) 
Urednik; ПРИКАЗНИ ОД РАБОТИЛНИЦАТА Poreznik  (4 episodes, 1982); ДАЛЕЧНО НЕБО (1982); ЖЕД (краток 
игран 1981); ОСМА ОФАНЗИВА  Vojkan Stevandic (6 еп., 1979); ЛАНЦИ (1979) (TV); СЛОМ  (TV серија 1979) Vese-
lin Maslesa; ВРАЌАЊЕТО НА ОТПИШАНИТЕ Paja (1 еп., 1978); БОШКО БУХА (1978) Lune; ПРЕСУДА (1977)Митко 
Ангелов; МОМИН МОСТ (1976) Djordje; МАКИТЕ ПО МАТЕЈ (1975) Luka; ОТПИШАНИТЕ (1974) Boban; КАПЕЛСКИ 
ОГНОВИ (TV серија 1974) Zlatko Mateic-Jastreb; ПРВИОТ СПЛИТСКИ ОДРЕД  (1972) 

HOMMAGES     ПОСВЕТИ

Spain Aster - Miguel Hermoso   Шпански Астер – Мигел Ермосо:

FUGITIVAS
Toni is a rough ‘n’ tumble crook who finds herself stuck with her boyfriend’s 7-year-old niece when he abandons them after a high-
stakes robbery. When the other cheated robbery accomplices look to Toni for the missing loot, the mismatched duo are forced to run 
for their lives. As they struggle to remain one step ahead of their pursuers, they also forge a unexpected friendship. 
Тони е стара и разнишана измамничка која е оставена со 7-годишната внука на своето момче, кој ги остава по големата кражба. 
Кога другите измамени партнери во кражбата си го бараат делот од пленот кај Тони, ова необично дуо е принудено да си ги 
спасува животите. Обидувајќи се да останат секогаш чекор понапред од своите гонители, се изградува неочекувано пријателство. 

S: Óscar Plasencia, Raúl Brambilla, M. Hermoso
D: Miguel Hermoso
DoP: Tote Trenas
E: Blanca Guillem.
M: Antonio Meliveo
C: Laia Marull, Beatriz Coronel, Miguel Hermoso Arnao
P: Maestranzafilms 
(98 mins, Spain, 2000)
http://www.maestranzafilms.com/

75th birthday of Boro Draskovic 75-ти роденден на Боро Драшковиќ:

SUNDAY AFTERNOON IN GREENLAND 
НЕДЕЛНО ПОПЛАДНЕ НА ГРЕНЛАНД
Еден од најинтересните документаци снимени за Гренланд воопшто, како пример за 
режисерското мајсторство во некласичниот, хиперреален документарен филм.
This is one of the most interesting documentaries about Greenland, an example of the mastery of 
the director, a neoclassical, hyper realistic documentary.

Zarko Radic – laureat’s come back in Macedonian Strumica   Жарко Радиќ –лауреатско 
враќање во Струмица:
Во 1975 год. Жарко Радиќ беше на отслужување на воената обврска во касарната во Струмица. 
Тоа, меѓе другото, беше и сјајна моЃност тој да се запознае со нашите филмски работници, не 
претпоставувајќи дека еден ден ќе израсне во она што е.
In 1975 Zarko Radic serve the Army in Strumica. It was a great opportunity to meet our film workers, 
never assuming to become what he is today.

Fragment from THE VERDICT ПРЕСУДА
D: Trajce Popov
(1976, Macedonia)




