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Представљањем филмова из Републике Српске завршена манифестација "Дани
Српске у Србији"
      

Представништво Републике Српске у Србији организовало је синоћ „Вече савременог
краткометражног филма Републике Српске“. Три филма младих аутора из Републике
Српске приказана синоћ у Музеју Југословенске кинотеке у Београду били су заиста
лијепа завршница нашег пројекта “Дани Српске у Србији“.

  

Подсјећамо да је на Правном факултету, у популарној “Петици“, проф. Правног
факултета г. Оливер Антић, иначе савјетник Предсједника Србије, представио
уставно-правни оквир и статус Републике Српске по Дејтонском споразуму, као и
промјене које су од Дејтона до данас извршене на штету Републике Српске, па је потом
епископ хвостански и бихаћко-петровачки г. Атанасије (Ракита) говорио о српским
црквама и манастирима у својој епархији, а она је (епархија) једним дијелом у Српској, а
другим у Федерацији, те о значају подршке и помоћи коју Република Српска пружа
српском народу и његовој цркви изван Српске и о сигурности коју и тај народ и његова
црква имају знајући да је иза њих увијек и на најбољи начин: Република Српска.

  

О притисцима на Републику Српску, како из Сарајева, тако и из свијета, говорио је
Предсједник Републике Српске г. Милорад Додик, који је своје излагање студентима 
илустровао примјерима из своје политичке праксе, али и казао и тим и другим
примјерима из праксе показао да је, не само сигуран опстанак Републике Српске, него и
њен даљи напредак и развој.

  

О привредном потенцијалу Републике Српске и заиста успјешној сарадњи са Србијом на
пољу електропривреде говорио је др Аца Марковић, о етнологији и историји промјена
етничког састава Босне и Херцеговине говорио је мр Радомир Ракић, а о све гласнијим и
дрскијим покушајима ревизије научних сазнања о узроцима Првог свејтског рата с
намјером да се Срби из Босне и Херцеговине и Срби из Србије окриве за све што се у
том рату догодило говорио је проф. др Никола Б. Поповић, дописни члан Академије
наука и умјетности Републике Српске.

  

За вријеме трајања манифестације на Правном факултету Туристичка организација
Републике Српске представљала је туристичке потенцијале у Републици Српској, а
приређена је и дегустација домаћих вина.
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Први дио пројекта “Дани Српске у Србији“ Представништво је, под насловом “Упознај
Српску, упознај своје“, реализовало у сарадњи са студентском асоцијацијом Правног
факултета а синоћне пројекције у сарадњи са Кинотеком Републике Српске са Пала и
Југословенском кинотеком из Београда.

  

У Музеју кинотеке београдска публика је видјела синоћ филмове: “Вријеме“ Марка
Шипке, “Балкански витезови“ Немање Савановића и “Степениште“ Марка Билбије, а
прије пројекција публици, која је и по заиста тешком невремену у великом броју дошла,
обратили су се: г. Радослав Зеленовић, в.д. директор Југословенске кинотеке, г. Млађен
Цицовић, директор Представништва Републике Српске у Србији и г. Зоран Галић
представник ВизАрта, продуцентске куће из Бањалуке.

  

  

Господин Зеленовић је говорио о заиста дугој и присној сарадњи Југословенске и
Кинотеке Републике Српске и нагласио да је та сарадња садржајна и да је настала без
икаквих политичких споразума и договора, дакле, на чисто умјетничкој основи и зато је
тако добра, изразивши наду и увјерење да ће и у будућности бити таква.
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Господин Цицовић је говорио о пројекту “Дани Српске у Србији“ у овој првој години
реализације и посебно истакао на чињеницу окренутости тог пројекта младима – како
младима у Србији манифестацијом “Упознај Српску, упознај своје“, тако и на овој
пројекцији гдје се Србији представљају млади ствараоци из Републике Српске.

  

Господин Галић је похвалио младе ауторе кратких филмова настале у продукцији ВизАр
та  и
изразио увјерење да ће ти млади аутори наставити свој успјешан ради и ускоро правити
и дугометражне филмове.

  

  

Више о филмовима и продукцијској кући ВизАрт Филм :

  

ВРИЈЕМЕ (2009) 

  

Краткометражни, играни, 20 минута

  

  

Прича прати средњовјечног мушкарца, виолинисту, који у болници сазнаје да је оболио
од тешке болести и да му није остало још пуно времена до краја живота. Обузет страхом
од смрти, он се суочава са својом реалношћу. Одлази у забачено планинско село гдје је
рођен, да би ту, као што је и обичај у његовој породици, био сахрањен. У селу среће
свештеника, јединог живог становника села, чија улога је да припреми људе за њихов
коначни чин. Свештеник му покушава вратити вјеру у живот и у Бога и уз њега он
покушава пронаћи смисао свог постојања.
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Екипа филма:

  

Режија: Марко Шипка, Сценарио: Марко Шипка; Продуцент: Марко Шипка, Извршни
продуцент: Зоран Галић, Марко Шипка; Директор фотографије: Гордана Бабић;
Монтажа: Урош Млађеновић; Музика: Наталија Кнежевић, Сценографија: Јована
Шукало; Тон: Никола Радивојевић; Продукција: ВизАрт, ФениxАрт; Помоћник редтиеља:
Љубиша Ћетојевић.

  

Играју: Феђа Стојановић (Виолиниста), Горан Султановић (Свештеник).

  

  

БАЛКАНСКИ   ВИТЕЗОВИ (2011)

  

Краткометражни, играни, 18 минута

  

  

Први свјетски рат. Једна мала група војника одвојена од своје јединице покушава да се
оријентише и стигне до мора. Ту групу најнеспособнијих и нанепослушнијих војника
-отпадника води фанатични капетан, чврсто увјерен у виши циљ и војничку идеологију.
Са друге стране, највише проблема му прави Секула Ресимић, муцавац, коцкар,
крадљивац, који користи све „благодати“ рата. Поред њега, у јединици су још Петар,
лојални капетанов слуга, Симеун, искомплексирани циник, Веселин, наивна и поводљива
добричина, Радомир, који представља религиозну страну дружине, мутави Милутин и
други... У тој бесмисленој и мучној мисији, капетан као ауторитет постаје и објекат
мржње, док војници губе стрпљење и окрећу се један против другога. Када низ
апсурдних догађаја  однесе и животе неколицине војника, лудило кулминира и оно што је
у почетку изгледало као једноставан задатак, претвара се у пакао...
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Екипа филма:

  

Режија: Немања Савановић;  Сценарио: Немања Савановић, по тексту Драгише Васића;
Продуцент: Зоран Галић; Копродуцент: Ана Видовић; Директор фотографије: Вања
Бан; Монтажа: Огњен Богдановић; Сценографија: Моника Поњавић; Тон: Игор Сузић;
Продукција: ВизАрт Филм, Проток; Помоћник редитеља: Саша Хајдуковић.

  

Играју: Александар Бланић (Капетан), Слободан Перишић (Секула), Љубиша Савановић
(Симеун), Душко Мазалица (Веселин), Наташа Иванчевић (Сељанка), Дејан Калуђер
(Радомир), Бобан Калуђер (Милутин), Данило Попржен (Петар), Марко Пилиповић
(Свештеник), Звончица (Магарица).

  

  

СТЕПЕНИШТЕ (2012)

  

Краткометражни, анимирани, 31 минут

  

  

Степениште је прича о епохалном открићу чији почетак сеже далеко у прошлост, почиње
да се одмотава када радознали дјечак, у стану мистериозног доктора проналази
грамофонску плочу. Та плоча, као стари документ о истраживањима можданих таласа,
открива теорију о технологији чија моћ може да човјечанству омогући велика достигнућа,
али и да се употријеби као страшно оружје. Када необични сплет околности уведе
доктора у напету ситуацију, у којој се, осим дјечака, налазе и насилни отац и један
аутистични пацијент, ова технологија почиње да пред њега поставља велике дилеме о
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моралној оправданости њеног кориштења.

  

Екипа филма:

  

Сценарио, режија, анимација, монтажа, музика, израда ликова, израда сценографије,
визуелни ефекти, дизајн звука:  Петар Билбија; Сценарио, асистент режије, концепт,
музика, цртежи, 3Д анимација, моделовање:Марко Билбија; Асистент режије, асистент
монтаже, кастинг директор:  Саша Хајдуковић; Продуцент: Зоран Галић; Копродуценти:
Слободан Перишић, Ведран Падаловић, Бојан Мастиловић; Лип-сyнц анимација: Инес
Поповић; Асистент анимације: Иван Кустурић; Израда сценографије: Симо Билбија;
Костимограф: Јелена Карановић; Снимање звука: Срђан Радаковић; Микс звука: Борут
Берден; Колор корекција: Јанез Ферлан; Столар: Милан Ћулибрк; Кројач: Милосава
Големовић;

  

Играју: Миодраг Кривокапић (Доктор); Срегеј Тешановић (Дјечак); Љубиша Савановић
(Отац); Сандро Радуљ (Пријатељ)

  

  

  

ВизАрт Филм www.vizartfilms.com

  

  

ВизАрт Филм је независна продукцијска кућа из Републике Српске основана 2003.
године у Бањалуци.  ВизАрт  је успио да у изузетно тешким временима
изгради темеље младим и креативним људима, омогућавајући им да реализују своје
филмске идеје.
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Током година Визарт Филм је окупио завидан број стручних и способних појединаца и у
сарадњи са њима снимили су десетак документарних и играних филмова са којима су
обишли на десетине филмских фестивала и освојили 14 међународних награда. У
продукцији ВизАрт Филма 2009. године снимљен је први
дугометражни играни филм Републике Српске 
32. 
д
ецембар
Саше Хајдуковића, а исте године 
ВизАрт Филм
је и копродуцент филма 
Мотел Нана
Предрага Велиновића.

  

Професионално су оријентисани на продукцију играних структура, вјерни су промоцији
младих аутора и истраживању нових начина изражавања, па се, поред класичних
филмских структура,  баве и 3D анимацијом и stop motion техником.
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