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Јован Чекић

понашања. У том контексту, намера
нам је да у оквиру Форума укажемо на еманципаторске потенцијале
како културе као ресора, тако и самих постулата европске сарадње.
У којој мери је потребно вратити
смисао терминима као што су: људска права, демократија, инклузија или интеркултурни дијалог?; У
којој мери и на који начин култура
развија критичко мишљење?; На
који начин култура помаже у превазилажењу нелагодности грађана
Европе изазване глобализацијом,
али и медијским фабриковањем реалности, и с тим у вези, на који начин је европска сарадња повезана
са Еросом, односно продуктивним
односом према стварности; Како
„филозофија“ европске сарадње
указује на значај разбијања неједнакости; Како европска сарадња
помаже у превазилажењу замки
уско виђених интереса на националном нивоу у данашњем транснационалном и глобалном свету, те у
ширењу начела европског заједништва ради опстанка Европе у изразито конкурентном окружењу; нека
су од питања од велилке важности
за данашњу Европу на која ће Форум Креативна Европа 2019 понудити могуће одговоре.
Значај европске сарадње управо
лежи у њеним потенцијалима за отпор најразличитијим затварањима!
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“…Са вишком био-моћи настајање нових техно-политичких склопова одвија се у два регистра; унутар постполитичког, то је нормализација баналности где је „одсуство мишљења“ конститутивни
моменат у настајању новог фашизма, док се унутар технолошког
може говорити о започињању четврте индустријске револуције.
У таквој констелацији постполичко се преплиће са пост-истином
и пост-чињеницама, чиме се успоставља нова раван, која није тек
пука деполитизација, већ конститутивни моменат у реконфигурацији топологије читавог друштвеног поља. Када је 16. новембра 2016. године Оксфордски речник пост-истину прогласио за
реч године, префиксом пост- одређене су околности у којима
„објективне чињенице мање утичу на обликовање јавног мњења
од емоција или субјективних веровања“. Са оваквим уоквирењем
постполитичка деполитизација реактуализује микро-фашизме у
најразличитијим регистрима друштвене машине, сводећи их најчешће на приватне и емотивне реакције појединаца, група или
институција”.

Форум Креативна Европа 2019 има
назив „Релације“ јер му је циљ да
размотри постојеће и предложи будуће облике међународне културне
сарадње и да пренесе поруку да је
европско заједништво делотворно
полазиште за развој отворености
и нехијерархијске сарадње засноване на заинтересованости за упознавање другог и другачијег.
Захваљујући глобализацији и новим технологијама 21. века, свет
је постао комплексан и због тога
је потребно преиспитати постојећа, те осмислити другачија продуктивна повезивања познатих и
нових актера. Зато је у настајућем
мултиполарном свету неопходно
омогућити размену идеја, као и повезивање различитих (локалних)
култура и људи с ону страну „filter
bubbles“ и „echo chamber“ појава
које стимулишу затварања у већ
познате клишее. Да ли нас управо одржавање различитих клишеа
води у неки нови фашизам, путем
настајања „необичне, сасвим аутентичне неспособности да се мисли“, односно „потпуног одсуства
мишљења“?
У комплексном времену идеолошких конфузија, затворености у
сопственим позицијама, актуелних миграција које покрећу низ
“непријатних” питања, вулгаризације политичког живота у Европи,
неопходно је културу поставити у
средиште нашег занимања јер култура представља поље на којем се
формирају вредности и облици
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иностраних професионалаца у култури у областима релевантним за
програм Креативна Европа (развој
публике, нове технологије у култури, културни туризам и слично), као
и peer-to-peer отворена платформа
за размену знања и вештина међу
професионалцима у култури. Овај
сегмент програма биће организован на основу конкурса-позива професионалцима да предложе своје
тренинге, радионице, програме.
У сва три града биће организоване презентације успешних пројеката програмa Креативна Европа из
2018 године, обуке за конкурисање на програм Креативна Европа,
консултације о пројектним идејама,
презентације различитих извора
финансирања у култури, уметнички
програми и коктели. У оквиру пратећег програма биће организовано
формирање библиотеке електронских издања - публикација које се
баве темом културне сарадње, а
чији су издавачи домаће организације у култури. Будући да Нови Сад
2019. године носи титулу Европске
омладинске престонице, посебан
део програма биће посвећен преносу знања и вештина млади-за-младе.
Главни партнери Форума су Управа
града Ниша, удружење Млади амбасадори Ниш, Фондација Нови Сад
2021, ЕУ Инфо мрежа, Стална конференција градова и општина Србије и традиционално - Задужбина
Илије и традиционално - Задужбина
Илије М. Коларца.

Форум Креативна Европа 2019

Питање којим се овогодишњи
Форум бави гласи: на који начин
пројекти и модели организовања
у култури могу да подстичу сарадњу, борећи се против мржње,
стереотипа и различитих облика
друштвене неједнакости. С идејом
неопходности јачања сарадње и
повезивања, Форум је организован кроз партнерства у три града
(Нови Сад, Ниш, Београд) и подразумева хоризонталне начине
учења, размене, укључивања и повезивања домаћих и иностраних
професионалаца.
Програм Форума организован је у
три блока, који ће се реализовати
у сва три града: Критичко мишљење и медијска писменост, Партиципативно управљање у култури,
Хоризонтално знање.
У времену преиспитивања модела
будућег друштвеног функционисања нашег континента, препозната
је неопходност даљег развијања
демократких управљачких принципа, јачања аутономије доносилаца
одлука у култури, као и капацитета
за критичко мишљење и деловање.
Биће речи о појмовима попут заједничко управљање, партиципација,
локалне заједнице, ко-креација, те
о увођењу партиципативних модела управљања у култури и биће
предочени примери добре праксе
(нпр. примена Фаро конвенције),
те дефинисане смернице за увођење тих модела код нас.
Програм под називом Хоризонтално знање чине тренинзи домаћих и
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НОВИ САД,
1 6 -1 7. М А Ј
НИШ,
30-31. МАЈ
Б Е О Г РА Д ,

7- 8 Н О В Е М Б А Р

11:30 - 13:00

Key note: Лена Фром (Lena From),
руководитељка посебних пројеката,
Агенција за уметност у јавном
простору Шведска. Тема: Jавни
простори и друштвена неједнакост:
Аrt is happening пројекат

Пауза за кафу и

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ Турбулатор
– генератор турбулентних пракси
маргиналне уметности, Удружење
грађана Турбо стрип, Београд

*

РАДИОНИЦА ПР УСТАНОВА И
ОРГАНИЗАЦИЈА У КУЛТУРИ НА
ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА, Марија
Стевуљевић, ЕУ инфо центар

*

ВИШЕГРАД+ ФОНД, Џири Сикора
(Jiří Sýkora)
КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ
УМЕТНИКА И ПРОФЕСИОНАЛАЦА
У КУЛТУРИ, Габријела Маслеша,
Министарство културе и
информисања РС
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ПОДРЖАНИХ
ФОНДОВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,
Смиљка Јовановић, Покрајински
секретаријат за финансије АП
Војводине
Појединачне консултације након
презентација

*

Пријава је обавезна. За више
информација посетите сајт
Култура деска Србија:
www.kultura.kreativnaevropa.rs.

Ус п е ш н е п р и ч е
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20:00

14:45 - 16:00
послужење

16:00 - 18:00

13:15 - 14:45

ПАНЕЛ: КУЛТУРА, САРАДЊА И
ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СТЕРЕОТИПА,
Алма Траубер, Градска галерија
Стриегл, Сисак, Хрватска,
Милена Стефановић, Европски фонд
за Балкан, Београд
Модератор: Славица Попов,
Савремена галерија Зрењанин

МЕДИЈИ И НОВЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ: РЕЕR-TО-РЕЕR
ТРЕНИНГ ЗА МЛАДЕ, Валентина
Сигети и Милован Николић,
Новосадска новинарска школа

ПРОГРАМ ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ
И ГРАЂАНКЕ, Јелена Тодоровић,
Канцеларија за сарадњу с цивилним
друштвом Владе РС

ЕУ ИНФО
КУТАК

13:00 - 13:15 Пауза

ИНТЕРРЕГ ИПА ПРОГРАМ
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ, Мина
Радмиловић Пјевац, Фонд „Европски
послови“ АП Војводине

16:00 - 18:00

МАЈ

ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА
У КУЛТУРИ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЕУ И ДРУГИХ ПРОГРАМА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Форум Креативна Европа 2019
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УВОДНА РЕЧ, Димитрије Тадић,
Деск Креативна Европа Србија,
Вук Радуловић, Фондација Нови
Сад 2021, Видосава Ендерић, Фонд
„Европски послови“ АП Војводине

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА
НОВОГ САДА
16:00 - 18:00

11:00

НОВИ САД
КУЛТУРНА
16.
СТАНИЦА СВИЛАРА

13

Н О В И С А Д 1 7.
МАЈ

*

Пријава је обавезна. За више
информација посетите сајт
Култура деска Србија:
www.kultura.kreativnaevropa.rs.

Пауза

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОПЕНС
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ:
УСПЕШНЕ ПРИЧЕ, Јелена
Огњановић, Галерија Матице
српске, Милан Врачар,
Културанова

ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ ГРАДА
НОВОГ САДА
16:00 - 17:00

14:00 - 14:15

Пауза

РАДИОНИЦА
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
УСТАНОВАМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У
КУЛТУРИ: BRAINSTORMING
НОВИХ САРАДЊИ НА
ЛОКАЛУ, нових програма и
заједничких манифестација,
Нина Михаљинац и Милан
Ђорђевић, менаџери пројеката
Култура деска Србија*

ПРОГРАМ КРЕАТИВНА ЕВРОПА
- ПОТПРОГРАМ МЕДИА:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА
И КОНКУРСНЕ ПРОЦЕДУРЕ,
РАЗГОВОР С УЧЕСНИЦИМА
О МОГУЋНОСТИМА ЗА
ОСМИШЉАВАЊЕ ПРОЈЕКАТА,
Невена Негојевић, руководитељка
МЕДИА деска Србија

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КЊИГЕ
ВОДИЧ КРОЗ ЛАВИРИНТ
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ЗА
БУДУЋЕ ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У
КУЛТУРИ, Ђурђијана Јовановић,
Министарство културе и
информисања РС

16:00 -19:00

12:00 - 14:00

14:30 - 15:45

ЕУ ИНФО КУТАК

РАДИОНИЦА: УМЕТНОСТ ЗА
СВЕ ИЛИ КАКО УКЉУЧИТИ
ЛИЦА ЛИШЕНА СЛОБОДЕ И
МАЛОЛЕТНЕ ПРЕСТУПНИКЕ
У ПРОГРАМЕ У КУЛТУРИ,
Александра Јелић, АпсАрт

*

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

ПАНЕЛ: КРИТИЧКА МИСАО
У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ,
Весна Милосављевић,
SEECult.org, Београд, Слађана
Петровић Варагић, НФЦ Филм
Арт Пожега, Владимир Копицл,
књижевник, Српски ПЕН
центар
Модератор: Младен Весковић,
Министарство културе и
информисања РС

ПРОГРАМ КРЕАТИВНА
ЕВРОПА - ПОТПРОГРАМ
КУЛТУРА: ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПРОГРАМА И КОНКУРСНЕ
ПРОЦЕДУРЕ, Димитрије Тадић,
руководилац, Драгана Срећков
и Јована Рапајић, менаџери
пројеката Антене Култура деска
Србија
15:45 - 16:00

Пауза

Пауза за кафу

14:15 - 14:30

11:45 - 13:15

11:30 - 11:45

13:15 - 14:30
и послужење
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ИСКУСТВА УСПЕШНИХ
ПРИЧА ПОТПРОГРАМА
КУЛТУРА: Сенка Петровић,
Српско народно позориште,
Нови Сад, Татјана Матеша,
Ново културно насеље, Нови
Сад, Ана Кукољ, Издавачка
кућа Академска књига,
Нови Сад
Модератор: Лука Кулић,
Галерија Матице српске Нови
Сад

16:00 - 17:00

10:00 - 11:30

КУЛТУРНА СТАНИЦА СВИЛАРА

15

НИШ
30.

МАЈ,

МАЈ

12:15 - 13:45

25-30.

СИЋЕВО
ГАЛЕРИЈА
СИНАГОГА

12:00 - 12:15

Пауза

15:00 - 15:45

ПРЕДАВАЊЕ: ЈЕВРЕЈСКО И
ОСМАНСКО НАСЛЕЂЕ НИША, Вук
Даутовић, Филозофски факултет у
Београду

15:45 - 16:00

16:00 - 17:30

КРЕАТИВНИ ТУРИЗАМ КАО
КАТАЛИЗАТОР ПАРТИЦИПАТИВНИХ
ПРИСТУПА И САРАДЊЕ: ИСКУСТВА
ПРОЈЕКТА CREATOUR У ПОРТУГАЛУ
Key note: Нанси Даксбури (Nancy
Duxbury), истраживач у Центру за
друштвене студије Универзитета
Коимбра, Португал и ванредни
професор на Симон Фрасер
универзитету, Универзитету
Ватерло и Томсон Риверс
универзитету, Канада.

Пауза за кафу и

Пауза

ОКРУГЛИ СТО О
ПАРТИЦИПАТИВНОМ
УПРАВЉАЊУ: КАКО ДО
ЗАЈЕДНИЧКИХ ОДЛУКА У
КУЛТУРИ?
Александра Ђорђевић, Ђурђијана
Јовановић, Драгана Митровић и
Марко Деспотовић, Министарствo
културе и информисања,
представници Сектретаријата за
културу и информисање града Ниша,
професионалци у култури
из Ниша и други учесници Форума

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Више о програму може се наћи на
сајту Деска Креативна Европа Србија
и Универзитета уметности у Београду УНЕСКО катедра за културну политику и
менаџмент у култури.

10:30 - 12:00

Партнери: УНЕСКО Катедра за менаџмент у
култури и културну политику, Универзитет
уметности у Београду, Галерија Савремене
ликовне уметности Ниш.

УВОДНА РЕЧ, Димитрије Тадић,
руководилац Деска Креативна
Европа Србија, Јелена Митровски,
члан Градског већа, представник
Делегације ЕУ у Србији, Снежана
Андрић, удружење Млади
амбасадори Ниш

13:45 - 15:00
послужење
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Прво резиденцијално окупљање за
професионалце у области културне
политике из Европе. Тема: Развој културне
сарадње региона Југоисточне Европе, на
основу истраживања Деска Креативна
Европа Србија (Ре)позиционирање
региона Југоисточне Европе кроз културу,
са задатком писања смерница за наставак
истраживања и будуће правце развоја.

10:00

ЕВРОПА_20ХХ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНО
ОКУПЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У
ДОМЕНУ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ

ПАНЕЛ РЕЗИДЕНЦИЈАЛНИ
ПРОГРАМИ: ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА
КУЛТУРНУ ДИПЛОМАТИЈУ И
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ,
Маида Груден, Галерија Дома
културе „Студентски град“, Београд,
Ана Грмуша Пејовић, КРОКОДИЛ,
Београд, учесник/ца ЕВРОПА_20ХХ
резиденцијалног окупљања у Нишу
Модератор: Милица Тодоровић
ГСЛУ Ниш
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30.

НИШ

Појединачне консултације након
презентација

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБИ:
Заборављени царски град и
Камено село

ПЕРФОРМАНС: ВИ ТО МОЖЕТЕ
И УМЕТЕ ДА ОСТВАРИТЕ
донатори/ упознај и поздрави
/ рекреација / апликациони
процес / тимски дух / културна
размена, Владимир Бјеличић
и Сенка Латиновић, кустоси,
Вокално-кустоски синдром

НИШКИ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
20:00 - 23:00

*

18:30

15:00 - 16:00

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКЦИОНОГ
ВОЛОНТЕРСКОГ КАМПА
ГОСТУША И ЛЕБАНЕ,
Фондација Архитекта
Александар Радовић

ГРАДСКА ГАЛЕРИЈА
ЧЕДОМИР КРСТИЋ,
ПИРОТ
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ
Златна архитектура Пирота

ПРОЈЕКЦИЈА ЕВРОПСКИХ
ФИЛМОВА МЕЂУНАРОДНОГ
ФЕСТИВАЛА ДОКУМЕНТАРНОГ
ФИЛМА БЕЛДОКС
Валдхајмов валцер, Рут
Бекерман (Ruth Beckermann),
Аустрија, 2018, 93’

Пријава је обавезна. За више
* информација
посетите сајт
Култура деска Србија:
www.kultura.kreativnaevropa.rs.

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Конкурс за мобилност
уметника и професионалаца у
култури, Мирослава Турковић,
Министарство културе и
информисања РС

РАДИОНИЦА ЗА СТУДЕНТЕ
ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У
НИШУ: Критичко мишљење
и осмишљавање пројеката
у култури, Нина Михаљинац,
Култура деск Србија и ФДУ,
Милан Ђорђевић, Култура деск
Србија.

18:00

Програм Европа за грађане и
грађанке, Сања Атанасковић
Опачић, Канцеларија за сарадњу
с цивилним друштвом,
Интеррег ИПА програм
прекограничне сарадње Србија
- Бугарска, Маја Јовановић,
Министарство за европске
интеграције
Програм Еразмус+, Горан
Богуновић, Фондација Темпус
Вишеград+ фонд, Џири Сикора
(Jiří Sýkora)

НАРОДНО
ПОЗОРИШТЕ
У НИШУ
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ФАНДРЕЈЗИНГ У КУЛТУРИ:
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕУ И
ДРУГИХ ПРОГРАМА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ГРАЂЕВИНСКОАРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ НИШ

ОФИЦИРСКИ
ДОМ
16:00 - 17:30

16:00 - 18:30

ЕУ ИНФО
КУТАК НИШ

16:00

МАЈ

19

УСПЕСИ И ГРЕШКЕ ПРИ
ПРИПРЕМИ КАНДИДАТУРЕ
ГРАДА ОСИЈЕКА ЗА
ЕВРОПСКУ ПРЕСТОНИЦУ
КУЛТУРЕ, Маријана Бошњак,
руководитељка организације
Кинематографи Осијек

*

Пауза за кафу

Пауза

РАДИОНИЦА ШЕТАЧКЕ/
ВОЂЕНЕ ТУРЕ КАО МЕДИЈ
ПРЕЗЕНТАЦИЈE ЛОКАЛНОГ
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА,
Андрија Стојановић, Тачка
комуникације

*

Пријава је обавезна. За више информација посетите сајт
Култура деска Србија: www.kultura.kreativnaevropa.rs.

РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ
УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ И ДРУГИХ
СРОДНИХ УСТАНОВА: Визуелни
идентитет установа културе
- савремени приступи, Жељко Лончар,
графички дизајнер и предавач у
ВШПЛУ, Јована Богдановић, графичка
дизајнерка

*

ПРОГРАМ КРЕАТИВНА ЕВРОПА ПОТПРОГРАМ МЕДИА: презентација
програма и конкурсне процедуре,
разговор с учесницима о
могућностима за осмишљавање
пројеката, Уна Домазетоски, менаџер
пројеката МЕДИА деска Србија
ИСКУСТВА УСПЕШНИХ ПРИЧА
МЕДИА ПОТПРОГРАМА: пројекат
Белдокс Маркет, Мара Прохаска
Марковић, Међународни фестивал
документарног филма Белдокс, Београд

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДРУГОГ
ИЗДАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ
ВОДИЧ КРОЗ ЛАВИРИНТ
ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ЗА
БУДУЋЕ ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У
КУЛТУРИ, Ђурђијана Јовановић,
Министарство културе и
информисања

*

НИШКИ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
ПРОЈЕКЦИЈА ЕВРОПСКИХ
ФИЛМОВА МЕЂУНАРОДНОГ
ФЕСТИВАЛА ДОКУМЕНТАРНОГ
ФИЛМА БЕЛДОКС
Зуд, Марта Миноровиц (Marta
Minorowicz), Пољска, Немачка,
2016, 85’

ДВОРИШТЕ
УНИВЕРЗИТЕТА У
НИШУ
19:00 Коктел затварања и DJ
наступ: Калсон, Ниш и Комплекс,
Београд

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

13:00 - 14:00
и послужење

16:00 - 16:15

11:00 - 12:30

14:00 - 16:00

Пауза

СТАРТАП НИШ - ЦЕНТАР
ЗА ИНОВАТИВНО
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
МЛАДИХ

14:00 - 16:00

11:15 - 13:00

11:00 - 11:15

ПРОГРАМ КРЕАТИВНА
ЕВРОПА - ПОТПРОГРАМ
КУЛТУРА: презентација
програма и конкурсне
процедуре, Димитрије Тадић,
руководилац, Драгана Срећков,
и Mина Радмиловић Пјевац,
менаџерке пројеката Антене
Култура деска Србија
Разговор о пројектним идејама
и проналажењу партнера, Нина
Михаљинац и Милан Ђорђевић,
менаџери пројеката Култура
деска Србија

РАДИОНИЦА НОВЕ
ИНИЦИЈАТИВЕ - МЕСТО
ИЗДАВАЧА У ПРОЈЕКТИМА
КУЛТУРНЕ САРАДЊЕ, Ана
Пејовић, КРОКОДИЛ, Београд
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ИСКУСТВА УСПЕШНИХ
ПРИЧА ПОТПРОГРАМА
КУЛТУРА: Иван Благојевић,
Nišville фондација, Бранислав
Стојановић, Завичајни музеј
Параћин, Андрија Стојановић,
Тачка комуникације, Београд
Модератор: Милена
Милошевић Мицић, Завичајни
музеј Књажевца

16:15 - 19:00

10:00 - 11:00

ГАЛЕРИЈА
СИНАГОГА

РАДИОНИЦА ЗА ВИШЕ
РАЗРЕДЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА:
ЗАВЕСА ЈЕ ПОДИГНУТА, Ивана
Груден и Жељко Анђелковић, кустоси,
Народни музеј Ниш

Пауза

16:15 - 18:00

11:00 - 13:00

МАЈ

16:00 - 16:15

16:15 - 18:00

НИШ 31.

17:00 - 18:30

КЊИЖЕВНОМЕМОРИЈАЛНА
ПОСТАВКА БРАНКА
МИЉКОВИЋА И
СТЕВАНА СРЕМЦА,
НАРОДНИ МУЗЕЈ НИШ
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14.30 – 16.30

Б Е О Г РА Д
7.
НОВЕМБАР

10.30 - 11.15

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА
ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И ПОСЕБНОГ
КОНКУРСА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН
Винсент Ролс (Vincent Roels),
Европска комисија, Брисел, Белгија

12.15 – 12.30

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: ПОЗНАТА
И НОВА МЕСТА ЕВРОПЕ
Уводничар: Никола Крстовић,
председник ICOM Србија, Београд
Емануел Пиду (Emmanuel Pidoux),
Секретаријат за културу и спорт,
Coloniers, Тулуз, Француска
и Национална федерација
директора за
културне делатности локалних
самоуправа, Тулуз, Француска
Александра Вукмировић, Стална
конференција градова и општина
Србије, Београд
Александра Радосављевић,
Секретаријат за културу и
информисања Ниш

Пауза
13.30 – 14.30
послужењем

Пауза са

15.30 – 15.40

Пауза

Кетеван Шенгелиа (Ketevan
Shengelia), Деск Креативна Европа
Грузија
Марк Ретел (Marc Rettel), Деск
Креативна Европа Луксембург
Винсент Сокодато (Vincent
Soccodato), Деск Креативна Европа
Француска
Милена Ражнатовић, Деск Креативна
Европа Црна Гора
Гудрун Хејманс (Gudrun Heymans),
Деск Креативна Европа Фландрија
Јулија Федив (Yulia Fediv), Деск
Креативна Европа Украјина
Бјанка Флоареа (Bianca Floarea), Деск
Креативна Европа Румунија

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

ЕВРОПСКА И РЕГИОНАЛНА
САРАДЊА: ПОЗНАТЕ И НОВЕ
ВЕЗЕ
Уводничар: Јасна Димитријевић,
Задужбина Илије М. Коларца,
Београд
Жереми Ламбер (Jeremy Lambert),
Центар за савремену уметност
БОЗАР, Брисел, Белгија
Николас Вирс (Nicolas Wieërs),
Balkan Traﬃc фестивал, Брисел,
Белгија
Максимилијан Фодингер (Maximilian
Foedinger), Подршка учешћу у ЕУ
програмима међународног развоја
(Support to Participation in EU
Programmes), Београд

12.30 – 13.30

11.15 – 12.15

ОТВАРАЊЕ ФОРУМА,
Димитрије Тадић, Деска Креативна
Европа Србија, Београд
Винсент Ролс (Vincent Roels),
Европска комисија, Брисел, Белгија
Пол Анри Пресет (Paul Henri
Presset), Делегација Европске уније
у Србији, Београд
Јасна Димитријевић, Задужбина
Илије М. Коларца, Београд
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10.00 – 10.30

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ
М. КОЛАРАЦА,
СТУДЕНСКИ ТРГ 5,
МАЛА САЛА

ПОВЕЗИВАЊЕ У ЕВРОПИ: ПОЗНАТИ
И НОВИ СУСРЕТИ
Модератор: Мирослав Карић, Ремонт
- независна уметничка асоцијација,
Београд
Макс Годфроа (Max Godefroid), Деск
Креативна Европа Валонија
Десислава Панчева (Desislava
Pantcheva) и Силвиа Иванова
(Silvia Ivanova), Деск Креативна
Европа Бугарска
Кејт Динс (Kate Deans), Деск
Креативна Европа Уједињено
краљевство -Шкотска
Аида Календер, Деск Креативна
Европа Босна и Херцеговина
Еирини Комниноу (Eirini Komninou),
Деск Креативна Европа Грчка
Хазар Хичри (Hazar Hichri), Деск
Креативна Европа Тунис
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7.

ПАНЕЛ: КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
И ДИГИТАЛНИ ИМУНИТЕТ
Модераторка: Маја Зарић,
Министарство културе и
информисања РС
Марко Мудринић, Нетокрација,
Београд
Јелисавета Лазаревић, АФА
Асоцијација за афирмацију жена,
Београд
Ана Мирковић, Digital
Communication Institute, Београд
17.00 – 17.15

Пауза

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКТУЕЛНИХ
КОНКУРСА ПОТПРОГРАМА
МЕДИА КРЕАТИВНА ЕВРОПА ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ,
Невена Негојевић, МЕДИА
деск Србија
ПРИКУПЉАЊЕ СРЕДСТАВА У
КУЛТУРИ: ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕУ И
ДРУГИХ ФОНДОВА У КУЛТУРИ
Уводничар: Марија Стевуљевић, ЕУ
инфо центар, Београд
Вишеград+ програм, Џири Сикора
(Jiri Sykora), Вишеград Фонд
Програм Европа за грађане и
грађанке, Сања Атанасковић
Опачић,
Канцеларија за сарадњу с
цивилним друштвом Владе РС
Конкурс за суфинансирање
међународних пројеката у култури,
Татјана
Бојовић, Министарство културе и
информисања Републике Србије,
Београд

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Представљање конкурса за
видео игре потпрограма МЕДИА
Креативна Европа, Невена
Негојевић, МЕДИА деск Србија
Милош Стојиљковић Роловић,
консултант

ЕУ ИНФО ЦЕНТАР,
КРАЉА МИЛАНА 7
13.00 – 13.45

ХОРИЗОНТАЛНО ЗНАЊЕ:
представљање Базe стручних
издања културне сцене Србије

15.30 – 17.00

ИЗЛОЖБА групе аутора
Модерни у Београду, Београд

НОРДЕУС ХАБ,
БУЛЕВАР МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА 11
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКТУЕЛНИХ
КОНКУРСА ПОТПРОГРАМА
КУЛТУРА И ЈАВНЕ
КОНСУЛТАЦИЈЕ У ВЕЗИ С
КОНКУРИСАЊЕМ,
Димитрије Тадић, руководилац
Деска Креативна Европа Србија
Мирјана Жарковић и Милан
Ђорђевић, менаџери пројеката
Култура деска Србија
Драгана Срећков и Јована Рапајић,
менаџерке пројеката Антене
Култура деска Србија

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ
М. КОЛАРАЦА,
СТУДЕНСКИ ТРГ 5,
УЛАЗНИ ХОЛ

17.15 – 18.15

16.30 – 17.30

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ
М. КОЛАРАЦА,
СТУДЕНСКИ ТРГ 5,
БИБЛИОТЕКА

НОВЕМБАР

17.00 – 18.30

Б Е О Г РА Д
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Б Е О Г РА Д 8 .
НОВЕМБАР

Програм чине радионице које су унапред припремљене помоћу отвореног
позива и директног позивања професионалаца у култури. Радионице су
целодневне и воде их домаћи стручњаци. Уводна предавања су отворена за
све слушаоце, док је за учешће у радионицама потребна претходна пријава
(више информација на:
kultura.kreativnaevropa.rs/ forum/ beograd).

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА, СТУДЕНТСКИ ТРГ 5

14.30 - 17.00

Пауза са
послужењем

14.30 - 17.00

Радионица преноса знања и вештина у
домену савремених приступа уредништву
књижевног издаваштва.
За учешће је неопходна пријава.

14.30 - 17.00

Пауза са
послужењем

Наставак
радионице

Наставак
радионице

14.30 - 17.00

Радионица практичне оријентације на
терену савремене уметности намењена
професионалцима у култури чије се деловање
делимично или у потпуности одвија у пољу
савремене визуелне уметности. За учешће је
неопходна пријава.

Пауза са
послужењем

Наставак
радионице

Наставак
радионице

14.30 - 17.00

13.00 – 14.30 13.00 – 14.30
13.00 – 14.30

Пауза са
послужењем

13.00 – 14.30

Ус п е ш н е п р и ч е

Радионица преноса знања и вештина у
области културног наслеђа, едукације
и примене дигиталних технологија у
презентацији и интерпретацији културног
наслеђа. За учешће је неопходна пријава.

13.00 – 14.30
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11.30 – 13.00

Уводно предавање: Александар
Шурбатовић, Блум издаваштво

11.30 – 13.00

УРЕДНИК У
ИЗДАВАШТВУ
ДАНАС

11.30 – 13.00

Уводно предавање: Стеван
Вуковић, кустос, Шејма Фере и
Тијана Саватић, уметнице

Радионица осмишљавања идентитета и
препознатљивости извођача који се баве
савременом електронском музиком.
За учешће је неопходна пријава.

11.30 – 13.00

СВЕТ УМЕТНОСТИ
ИЗ ЛИЧНЕ
ПЕРСПЕКТИВЕ

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ
У ОБРАЗОВАЊУ О
НАСЛЕЂУ

Пауза са
послужењем

11.00 – 13.00

10.30 - 11.30
10.30 - 11.30
10.30 - 11.30

Уводно предавање: Раде Милић,
Александра Николић и Јована
Мијатовић, Удружење грађана
Центар за урбани развој

КАКО СТВОРИТИ
СОПСТВЕНИ LIVE
SET?

Радионица писања европских пројеката и
стратешког промишљања позиционирања
на међународној културној сцени намењена
представницима градских установа културе.
За учешће је неопходна пријава.

Наставак
радионице

Ус п е ш н е п р и ч е

Уводно предавање: Немања
Стојановић (Неомодерн) и
Јелена Станковић (Чорбика),
Удружење грађана Шаблон

ИЗАЋИ НА
МЕЂУНАРОДНУ
СЦЕНУ −
МОГУЋНОСТИ И
ИЗАЗОВИ

Форум Креативна Европа 2019

Уводно предавање: Милена
Драгићевић Шешић, руководитељка
УНЕСКО катедре за културну
политику и менаџмент, Универзитет
уметности Београд

10.30 - 11.30

ОКУПЉАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА

10.30 - 11.30

10:00 - 11:00
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Б Е О Г РА Д
8.
НОВЕМБАР

Пол Дужардан (Paul Dujardin),
Центар за савремену уметност
БОЗАР,Брисел, Белгија
Ива Чукић, Институт за урбане
политике, Београд
Јелена Милашиновић, Београдска
филхармонија, Београд
Модераторка: Ана Пејовић

Пауза

14.15 – 14.45

Пауза за кафу

ШАРЛОТ БЕНДИКС
(CHARLOTTE BENDIKS)
(CÓMEME/ HIVERN DISCS/
ACCIDENTAL), ТРОМСО,
НОРВЕШКА

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКСПЕРТСКЕ
ГРУПЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ, Јермина
Станојев, Експертска група за
културно наслеђе Европске
комисије, Брисел, Белгија

20.00

СЛАЖЕМО СЕ ДА СЕ НЕ
СЛАЖЕМО. (НЕ)МОГУЋА
МИСИЈА?, Милица Божић
Маројевић, Центар за
музеологију и херитологију
Филозофског факултета
Универзитета у Београду

КОКТЕЛ ЗАТВАРАЊА УЗ
ПРОЈЕКЦИЈУ ВИДЕО РАДОВА
С ФЕСТИВАЛА ЕВРОПСКОГ
ФЕСТИВАЛА АНИМИРАНОГ
ФИЛМА - БАЛКАНИМА,
БЕОГРАД

21.00

РАЗВОЈ ПУБЛИКЕ - ДОМАЋА И
ИНОСТРАНА ИСКУСТВА
14.45 – 16.00

ЗАЈЕДНИЧКО УПРАВЉАЊЕ
КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ
ЕВРОПЕ

13.00 – 13.15
13.15 – 14.15

ДИМ КЛУБ,
ЦЕТИЊСКА 15
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12.00 – 13.00

ЕУ ИНФО ЦЕНТАР,
КРАЉА МИЛАНА 7

29

ЕВРОПА_20XX
РЕЗИДЕНЦИЈАЛНО
ОКУПЉАЊЕ
ПРОФЕСИОНАЛАЦА
У ДОМЕНУ
К УЛ Т У Р Н Е
ПОЛИТИКЕ

Предавач, филмска продуценткиња и уметница из Тиране. У току прошле године радила је на позицији саветника министра културе Албаније у
аспектима као што је стратегија културе за наредних 7 година, образовни
програми и филмски сектор. У исто време била је координатор програма
„Образовање кроз културу“ између уметничких и образовних институција у циљу развијања националног програма којем би приступ имале све
школе у Албанији. Оснивач је Киноклуб Тирана и директорка Асоцијације
младих режисера Албаније. Продуценткиња је 4 дугометражна филма и 2
кратка филма.

Продромос Монастиридис (Prodromos Monastiridis),
Солунска конвенција и културни центар, Грчка

Професионалац у пољу културне политике преко 15 година. Почео је да
ради као маркетиншки менаџер у Организацији солунске концертне дворане (Мегаро). Током овог периода био је укључен у многе активности коју
су биле усредсређене на културну сарадњу између грчких и међународних културних организација у контексту ЕУ пројеката као што су програми
Креативне Европе и T2020 Adopt an Orchestra. Такође, представљао је Солунску концертну дворану на међународним конференцијама и ЕУ састанцима за партнерство широм Европе. Поред његовог широког познавања
пракси менаџмента у култури и осведочене способности да произведе
одличне резултате у пројектима у којима учествује, он такође разуме све
аспекте процеса извођачких уметности. Штавише, његово истраживање
на докторским студијама омогућава му да интензивније ради на проблемима иновације и да превазиђе проблеме економске и управљачке природе
са којима се непрофитне организације данас сусрећу.

Ус п е ш н е п р и ч е
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У програму је учествовало четири
професионалца у домену културе
и културне политике из Албаније, Грчке и Србије, који су у свом
раду стекли искуство и показали
интересовање за тему повезивања
региона Југоисточне Европе кроз
културу. Учесници су имали задатак да користећи резултате истраживања Деска Креативна Европа
Србија (Ре)позиционирање региона Југоисточне Европе кроз културу дефинишу препоруке за даљи
развој пројеката и програма регионалне сарадње. Потом су представити закључке у оквиру Форума Креативна Европа 2019, који је
одржан у Нишу, 30. маја.

Елкјана Ђипали (Elkjana Gjipali),
Киноклуб Тирана и Аосцијација младих режисера Албаније, Aлбанија

Форум Креативна Европа 2019

Деск Креативна Европа Србија у
сарадњи с УНЕСКО Катедром за
културну политику и менаџмент
Универзитета уметности у Београду и Галеријом савремене ликовне уметности Ниш покренуо је
резиденцијални програм у Европи за професионалце у културној
политици, под називом ЕВРОПА
_20XX. Програм је први пут одржан у Сићеву, од 25. до 30. маја.
2019. године.
Сваке године Европа_20XX ће се
бавити неком од кључних тема развоја Европе и културне политике.
Тема првог издања је било повезивање и јачање сарадње региона
Југоисточне Европе.

УЧЕСНИЦИ ЕВРОПА_20XX
РЕЗИДЕНЦИЈАЛНОГ ОКУПЉАЊА
ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ДОМЕНУ
КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У 2019.
ГОДИНИ:
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Дајана Ђедовић, Музеј језика и писма Тршић, Србија
Рођена је 1965. у Лозници. Дипломирала филозофију (Филозофски факултет у
Београду), апсолвирала светску књижевност на Катедри за општу књижевност
Филолошког факултета у Београду, магистар менаџмента у културу и интеркултурног дијалога на Балкану (Унеско катедра за културну политику и менаџмент
ФДУ). Од 2006. до септембра 2016. обављала функцију директора Центра за
културу „Вук Караџић“. Аутор пројекта редефинисања знаменитог места Тршић.
Аутор пројекта отварања Музеја језика и писма, Музеја Вукових сабора и Куће
писаца у Тршићу. Покренула у периоду од 2006. до 2016. године бројне летње школе креативног писања. Ауторка је и многих изложби: „Српско писмо и
језик кроз историју“, „Вуков сабор“, „Наше Вукове речи“ у земљи и иностранству. Објавила четири књиге (три књиге разговора са књижевницима домаћим
и страним, и уредник књиге о Вуку Стефановићу Караџићу која је настала као
резултат интердисциплинарног окупљања стручњака на кровном пројекту „Вук
Ст. Караџић - између мита и стварности“, одржаног у периоду од 2010. до 2016. у
Тршићу), као и текстове у зборницима и часописима. Члан Управног одбора Института за књижевност и уметност у две мандата, члан Форума за културу ЕПуС.
Зорана Ђаковић Минити, Културни центар Београда, Србија

Европа 20XX

ПРЕПОРУКЕ
Пошиљаоци:
гђа Дајана Ђедовић, Србија
гђа Елкјана Ђипали, Албанија
гдин Промодорос Монастридис, Грчка
гђа Зорана Ђековић Минити, Србија
Прималац:
Деск Креативна Европа и Савет министара Југоисточне Европе
Наслов:
Препоруке за унапређење и јачање сарадње у региону
Југоисточне Европе (ЈИЕ)

Ус п е ш н е п р и ч е
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„Састајање је почетак; остајање заједно је напредак; радити заједно је
успех“. – Хенри Форд
Ово писмо је написано у циљу пружања препорука за јачање сарадње у
региону Југоисточне Европе у пољу културе и написано је током првог
резиденцијалног окупљања професионалаца у пољу културне политике
из ЈИЕ у српском селу на југу земље где смо радили четири дана у простору уметничке колоније Сићево.
Садржај овог писма заснован је углавном на практичном професионалном искуству радника у култури из Албаније, Грчке и Србије. Неопходно
је имплементирати детаљније истраживање током будућих професионалних окупљања, а које ће захтевати више времена и више експерата из
поља културне политике. Подржавамо оваква окупљања и предлажемо
детаљнију агенду која укључује претходна истраживања која су обавили
професионалци у култури који ће присуствовати будућим састанцима.
Препоруке се тичу три различите области:
1. Успостављање и јачање системских структура – стимулисањем стварања нових фондова, финансијских и правних оквира;
2. Развијање више релевантних критеријума за регион – који ће имати
директан утицај на подизање свести и заинтересованости за такву сарадњу;
3. Наглашавање потребе за континуитетом и редовним активностима
свеукупно, а не само по пројекту;
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Рођена je 1976. године у Београду, Југославији. Дипломирала на Филолошком
Факултету у Београду, на групи за Француски језик и књижевност и Филозофском Факултету у Београду, група за Историју уметности (одбрана дипломског
рада у септембру 2019). Магистрирала је на Универзитету уметности у Београду
–група за Менаџмент у култури и медијацију на Балкану. Завршила је и Студије
културе у оквиру Академске Алтернативне Образовне Мреже (ААОМ), као и
Мировне студије (1999-2000, завршни рад: Споменици рата у Београду на почетку 21. века). Једна је од првих полазница и дугогодишња чланица ДИАНА
Центра за конзервацију и рестаурацију. Од 2004. (са прекидом током 2006.)
ради као координаторка међународне сарадње у Културном центру Београда,
бавећи се највише координацијом и програмима Октобарског салона, али и
другим интернационалним пројектима који су повезани са савременом уметношћу и визуелном културом. Током 2006. године радила је као асистенткиња
извршног директора у развојном одељењу Центра за савремену уметности P.S.1
у Њујорку, САД. Од септембра 2012. године уређује програм галерије Подроом у Културном центру Београда и уређује едицију књига уметника Сам(а) свој
покрет. Као преводилац, сарађивала је са различитим организацијама и издавачким кућама као што су Центар за антиратну акцију, Грађанске иницијативе,
Француски институт, Реч и мисао, Службени гласник и др. Бави се превођењем,
уметничком керамиком.

Датум: 30.5.2019.
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11. Регион је подељен у два дела: земље чланице Европске уније и оне
које то нису. Препоручујемо посвећивање посебне пажње земљама које
нису чланице ЕУ још увек и које се суочавају са проблемима на границама када транспортују уметничка дела, слике, књиге, филмове, а такође
пролазе и кроз екстензивне процедуре.
12. Подржавамо сарадњу са академским катедрама које нуде ЈИЕ студије,
као и студије менаџмента у култури.
гђа Дајана Ђедовићгђа
Елкјана Ђипали
гдин Промодорос Монастридис
гђа Зорана Ђековић Минити

Димитрије Тадић, руководилац Деска Креативна Европа Србија

Ус п е ш н е п р и ч е
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Захваљујемо се колегиницама и колеги који су учествовали у ЕВРОПА
_20XX резиденцијалном окупљању професионалаца у домену кутлруне
политике, који је одржан у Сићеву, Србија у оквиру Форума Креативна
Европа 2019. Тема којом су се бавили једна је од најактуелнијих и најзначајнијих за регион Југоисточне Европе и развој сектора културе у
свим земљама. Због тога се резултати њиховог рада могу употребити за
формулисање нових програма подршке сарадњи, и схватити као вредне
смернице за даљи развој односа и система културе земаља Југоисточне
Европе.
Сматрајући да су гласови професионалца "који долазе са терена" драгоцени за разумевање потреба културног система, као и да у савременој
Европи постоје услови за њихово уважавање, Деск Креативна Европа
Србија ће радити на промоцији ових препорука.
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Имајући на уму релевантност, не само за регион, већ и у међународном контексту, препоручујемо Министарству културе Албаније, Министарству културе
Бугарске, Министарству културе Хрватске, Министарству културе Босне, Министарству културе Северне Македоније, Министарству културе Грчке, Министарству културе Црне Горе, Министарству културе Молдавије, Министарству
културе Румуније, Министарству културе Словеније и Министарству културе
Турске, следеће:
1. Осмишљавање јасне и транспарентне структуре – то представља постојање
реалних финансијских пројекција за будућу сарадњу, правни оквир и предлоге за евентуалне промене специфичних препрека у даљем процесу сарадње.
Такође, ово би могло да се уради путем сличних окупљања професионалаца у
култури.
2. Стварање новог Труста Мозгова са фокусом на културу који би радио у
оквиру постојеће мреже Think for Europe Network (TEN). Приоритетне области
би требало да буду сакупљање и давање информација које се тичу финансирања у култури, културних политика, законских одредби и статистике у региону ЈИЕ. Осим овога, такође је потребан фокус на тренинг, истраживање и
процену сарадње.
3. Задовољство нам је да можемо да кажемо да коначно имамо заједнички
фонд за регион ЈИЕ, а предлажемо успостављање независне радне групе са
члановима из свих земаља и саветујемо да Деск Креативна Европа предложи
професионалце који ће радити на акционом плану као и на томе како ће се
средства употребити.
4. Предлажемо постојање средстава за резиденције, сусрете и пројекте сарадње за професионалце у култури, културне раднике како би разменили и развили капацитете међусобно у оквиру региона и ван њега.
5. Саветујемо успостављање више грантова за мобилност не само за правна лица већ такође и за индивидуалне уметнике, културне професионалце, у
циљу путовања у оквиру региона и ван њега.
6. Посебан фокус и подршку треба пружити образовним програмима за младе
кроз уметност и културу у региону и са осталим ЕУ земљама.
7. Развојни фондови за прву фазу пројеката сарадње, путовања у циљу налажења партнера, смештај, преводе. Овај пример тренутно постоји само за филмове и било би корисно да постоји и за пројекте сарадње у другим областима.
8. Креативна Европа би требало да покрива 100% трошкова аплицирања како
би се економска разлика између земаља ЈИЕ свела на минимум.
9. Посебну пажњу треба посветити креативним индустријама, култури и иновацијама.
10. Подстицање постојећих онлајн културних платформи у региону да производе садржаје на енглеском језику како би биле видљивије у региону и другим европским земљама.
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БАСИКСС
- База стручних
издања културне
сцене Србије

Форум Креативна Европа 2019

Сваке године организације у култури у Србији објаве на десетине стручних публикација – приручника, студија, истраживања, водича у којима представљају стечена
искуства и резултате својих активности. У духу отворености и јачања професионалне
сарадње, Деск Креативна Европа Србија иницирао је формирање јединствене базе
ових публикација која ће бити доступна на сајту http://kultura.kreativnaevropa.rs/. Не
само да база омогућује лакши приступ посебним темама попут културне политике
или креативне економије којима се домаће организације баве, него и пружа увид у
целокупну научноистраживачку продукцију и домете културне сцене Србије у пољу
развоја знања и вештина у области културе. Њена сврха је да повећа видљивост резултата рада домаћих културних организација и подстакне све актере на даље учење
и истраживање.

Ус п е ш н е п р и ч е
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УС П Е Ш Н Е
ПРИЧЕ

ПОТПРОГРАМА
КУЛТУРА

2018

Е В Р О П С К И П Р ОЈ Е К Т И
С А РА Д Њ Е

Т У Р Б УЛ АТ О Р - Г Е Н Е РАТ О Р
Т У Р Б УЛ Е Н Т Н И Х П РА КС И
МАРГИНАЛНЕ УМЕТНОСТИ
Носилац пројекта: Удружење грађана Турбо стрип, Србија
Curvaturva associação cultural e recreativa, Португалија
La "S" Grand Atelier, Белгија
Par Le Dernier Cri, Француска

Износ додељених
средстава:

69.324,43 €

Износ додељених
средстава:

1 9 7. 4 3 9 , 7 7 €

Пројекат Parallel Traces има за циљ омогућавање откривања урбаних отисака јеврејског културног наслеђа што ће пружити прилику грађанима Европе из неколико
земаља да их разоткрију. Овај пројекат је комбинација усредсређености на трагове
јеврејског наслеђа у убраним европским пределима и уметничке фотографије, аудиовизуелних уметности и употребе проширене стварности. Ове активности ће се одвијати путем комбиновања два елемента са истим партнерима које повезује тема и
удружени механизми комуникације и пласирања информација.
Са једне стране, пројекат ће организовати постојеће информације које су сакупили партнери у циљу развијања апликације која нуди проширену стварност повезану са низом идентификованих локалитета и објеката. Са друге стране, пројекат
ће организовати паневропско такмичење у стварању оригиналних фотографских и
аудиовизуелних радова с фокусом на савремене физичке трагове европске јеврејске културе у пољу архитектуре и урбанистичког планирања у било којој од земаља
учесница Конзорцијума и градовима које оне одреде.
Изабрани радови, сви у дигиталном формату, биће претворени у путујућу изложбу
како би се кретала међу различитим градовима који учествују. Апликација која нуди
проширену стварност представљаће битан алат који помаже у пласирању и откривању јеврејске историје и вредности широкој публици. Међународно такмичење, и
изложбе које ће га пратити, промовисаће циркулисање уметничких дела и размену
између културних актера и уметника, тако стварајући нове мреже и побољшане могућности приступа транснационалним и међународним тржиштима.
Ове активности ће у комбинацији претворити физичке ресурсе наслеђене од заједничке и често заборављене прошлости (укључујући и споменике и локалитете) у
извор инспирације за савремено умтеничко стваралаштво, самим тим учвршћујући
интеракцију између културног наслеђа и других креативних сектора као што су фотографија, мултимедији, видео уметност или слични изрази дигиталног стваралаштва.
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Турбулатор је трогодишњи пројекат средње дужине трајања који укључује
4 званична партнера из 4 европске земље: Удружење Турбо Стрип (Србија),
La „S“ (Белгија), Par Le Dernier Cri (Француска), Arara (Португалија), и многобројне мање групе, индивидуалце и институције које имају улогу придружених партнера, а који ће учествовати у мањим, фокусиранијим споредним
догађајима.
Турбулатор је фокусиран на инклузивне уметничке радионице (организатори, штампари и уметници посетиће једни друге и сарађиваће на разним
пројектима који ће се тицати уметности, сито штампе, књиговезивања, и
повремено музике, а такође ће се уопштено бавити и разменом искустава,
вештина и организационих техника и приступа). Партнери ће сарађивати и
размењивати вештине и знање са посебним фокусом на спонтаној размени
између уметника који долазе из различитих географских контекста и који
имају различита искуства и приступе уметности, притом представљајући
уметнике и резултате радионица међународној публици и успостављајући
нову видљивост путем истрајне медијске промоције на више платформи.
Циљ пројекта је да омогући групама и организацијама које имају различита
искуства и долазе из различитих земаља, али деле сличне циљеве и праксе,
да сарађују, врше размену и посећују једни друге у сврху стицања новог знања, поређења практичних приступа и организационих вештина, а такође и
сврху пружања могућности уметницима да створе уметност у новим контекстима, учествују у радионицама са другим уметницима, науче нове вештине
и приступе и представе свој рад новој публици.
Снага овог комплексног пројекта долази из широког спектра квалитета добијених путем интензивне сарадње између свих међународних партнера
на пројекту, што ће допринети повећању видљивости и мобилности и успоставити нову мрежу организација које подржавају заједницу уметника који
се баве маргиналном уметношћу.

Носилац пројекта: Association Européenne Pour la Présérvationet
la Valorisation de la Culture et du PatrimoineJuifs (AEPJ), Луксембург
Culture & Media Agency Europe, Белгија
Fundacja Bente Kahan, Пољска
Fundatia Tarbut Sighet, Cultura si EducatieIudaica, Румунија
Imascono Art, S.L., Шпанија
Israeli House, Грузија
Patrionat Call de Girona, Шпанија
Тачка комуникације, Србија
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PARALLEL TRACES "A NEW LENS
FOR JEWISH HERITAGE"
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P L AY ! M O B I L E

MADE IN-CRAFTS AND DESIGN
NARRATIVES
Носилац пројекта: Музеј за умјетност и обрт, Хрватска
Миксер, Србија
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Словенијa
Нова Искра креативни хаб, Србија
Oaza, Хрватска
Werkraum Bregenzerwald, Aустрија

1 9 7. 6 4 9 , 1 2 €

200.000,00 €
Идеја пројекта Play! MOBILE је подстицање новог облика културног учешћа у
микро регионима широм Европе. Верујемо да уметничка пракса у заједници
и развој јединствене партиципативне руралне игре нуди софистициран и инклузиван начин за повећање капацитета и развијање нових публика савремене уметности у изолованијим местима. Путем претварања јавних простора
у игралишта за савремену уметност, добијамо искуство алтернативног начина конзумирања културе, методологију представљања уметничких дела без
потребе за постојањем високо профилисане инфраструктуре.
Међународни тим уметника – заједно са младим локалним уметницима –
створиће интердисциплинарну партиципаторну игру везану за одређени
локалитет која ће бити примењена на различита места укључена у пројекат
и на тај начин приближити савремену уметност публици. Интердисциплинарна природа пројекта осигурава се избором партнера који представљају
различите дисциплине а искусни су у уметничким праксама у заједницама.
Пројекат је фокусиран на побољшање капацитета, нарочито на периферији
уметничке сцене. Позвали смо локалне институције из дванаест малих места
укључених у пројекат да нам се придруже као сарадници. Оне функционишу
на локалном нивоу у реализацији активности везаних за културу и заједницу,
али им недостаје капацитет у смислу инфраструктуре и алата да би досегли
нову публику и могућности за међународно умрежавање. Play! MOBILE ће
изградити њихов капацитет, помоћиће им у интернационализацији и подстаћиће будуће пројекте који се тичу међународних и интерактивних уметничких форми.
Овај пројекат подстиче размену најбољих пракси и надмашује тренутно партнерство тако што позива друге организације са релевантним праксама у овој
области, тако стварајући мрежу културних актера који су активни на сцени.
Пројекат Play! MOBILE приближиће публику савременој уметности у микро
регионима и такође ће иницирати дискусију између културних оператера на
тему доступности културе.
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Made In је иницијатива за истраживање, дизајн и наслеђе која подстиче сарадњу
и размену знања између традиционалних занатлија и савремених дизајнера. Циљ
пројекта је да, са једне стране, ревитализује занатску традицију, а са друге стране,
да едукује дизајнере о материјалном и нематеријалном наслеђу, на тај начин стварајући нову, аутентичнију и одрживију вредност савременог дизајна. Пројекат обухвата разне активности, као што су путујуће изложбе, резиденцијални програми и
радионице за дизајн и занате, радионице професионалног усавршавања за занатско наслеђе, кустосе који се баве дизајном и дизајнере, семинаре/конференције и
иновативне активности усмерене на развој публике. Путем различитих интерактивних активности развоја публике, пројекат ће заговарати приступачан и инклузиван дизајн и представити европско занатско наслеђе широј јавности.
Такође, пројекат предлаже оснивање нове европске интернет платформе Made In.
Намера ове платформе је да стимулише сарадњу између занатлија и дизајнера и на
тај начин подстакне нове пословне моделе ревитализације занатског наслеђа путем савременог дизајна, али такође и да стимулише иновативни приступ дизајнерским услугама, сценаријима и производима заснованим на занатској традицији.
Мисија пројекта
Размена знања између занатлија и дизајнера путем иновативних пословних модела и проширења публике за занате и дизајн.
Циљеви пројекта
- Промовисање европског занатског наслеђа широком спектру публике
- Едукација савремених дизајнера на тему различитих европских занатских традиција
- Неговање развијања нових дизајнерских услуга, сценарија и производа заснованим на занатској традицији
- Подршка ревитализацији занатске традиције путем стварања нових одрживих пословних модела који повезују занатлије и дизајнере
- Развој нових и иновативних активности за развој публике
- Оснивање нове европске мреже професионалаца у области заната и дизајна

Износ додељених
средстава:
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Износ додељених
средстава:

Носилац пројекта: Progressione kulturalis nonprofit kouhasznu, Мађарска
Asociatia Medium Contemporan MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Румунија
Asocijacija Kulturanova, Србија
Pardi Mini Teatro, Француска
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CROSSOPERA. OTHERNESS:
F E A R A N D D I S C OV E R Y
Носилац пројекта: Fondazione Teatro Comunale di Modena, Италија
Theater und Orshester Gmbh, Аустрија
Српско народно позориште, Србија

VECTORS OF COLLECTIVE
I M AG I N AT I O N
Износ додељених
средстава:

200.000,00 €

Износ додељених
средстава:

200.000,00 €

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Овај пројекат проширује сарадњу започету 2012. године у оквиру пројекта
Aestethic Education Expanded чији циљ је био осавремењавање појма естетског образовања – спајање уметности, имагинације и демократије – за доба
дигиталних мрежа.
Vectors of Collective Imagination ревидира овај појам еманципације и поставља
питање на који начин нова политичка географија Европе, коју карактеришу
мигранстка криза, пораст исламофобије, економска неједнакост и свеприсутнија нелибералност, представља изазов за нашу колективну имагинацију и
њена естетска средства. Наш циљ је да организујемо 7 великих догађаја (фестивале, конференције, изложбе) у сваком од локалитета и да се осврнемо
на неке делове тог централног проблема. Догађаји ће спојити кључна места
(Египат, Магреб, Северну Европу, Балкан, Источну Европу) те нове географије и уметничке одговоре који могу да помогну у неговању нове колективне
имагинације насупрот ретроградним политичким тенденцијама у Европи и
ван ње. Нарочито смо подобни за овакав пројекат јер смо сви устаљени у
својим друштвеним окружењима у конексту активиста, суседних заједница,
удружења за образовање радника, школа, универзитета, али и критички настројених медија који ће бити укључени у наше активности.
Свих 7 догађаја (сегмент: Actors) имају формат који варира од високо профилисаног – који је усмерен на представљање писаца, визуелних уметника,
режисера и теоретичара популарним и разнородним публикама – до образовног који је усмерен на спајање уметника и практичара са средњошколцима, младим мигрантима, младим уметницима и студентима уметности. Ове
догађаје пратиће алати (сегмент: Тools): интернет база података и сет алата
који документују најбоље колективне праксе и методологије, и публикације (сегмент: Vesctors): две антологије арапске књижевности, монографија на
тему авантгардних колективних пракси и памфлети у складу са темама пројекта. Циљ свега описаног је да распространи креативне и интелектуалне резултате пројекта међу широком транснационалном публиком.
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Идеја пројекта Play! MOBILE је подстицање новог облика културног учешћа у
микро регионима широм Европе. Верујемо да уметничка пракса у заједници
и развој јединствене партиципативне руралне игре нуди софистициран и инклузиван начин за повећање капацитета и развијање нових публика савремене уметности у изолованијим местима. Путем претварања јавних простора
у игралишта за савремену уметност, добијамо искуство алтернативног начина конзумирања културе, методологију представљања уметничких дела без
потребе за постојањем високо профилисане инфраструктуре.
Међународни тим уметника – заједно са младим локалним уметницима –
створиће интердисциплинарну партиципаторну игру везану за одређени
локалитет која ће бити примењена на различита места укључена у пројекат
и на тај начин приближити савремену уметност публици. Интердисциплинарна природа пројекта осигурава се избором партнера који представљају
различите дисциплине а искусни су у уметничким праксама у заједницама.
Пројекат је фокусиран на побољшање капацитета, нарочито на периферији
уметничке сцене. Позвали смо локалне институције из дванаест малих места
укључених у пројекат да нам се придруже као сарадници. Оне функционишу
на локалном нивоу у реализацији активности везаних за културу и заједницу,
али им недостаје капацитет у смислу инфраструктуре и алата да би досегли
нову публику и могућности за међународно умрежавање. Play! MOBILE ће
изградити њихов капацитет, помоћиће им у интернационализацији и подстаћиће будуће пројекте који се тичу међународних и интерактивних уметничких форми.
Овај пројекат подстиче размену најбољих пракси и надмашује тренутно партнерство тако што позива друге организације са релевантним праксама у овој
области, тако стварајући мрежу културних актера који су активни на сцени.
Пројекат Play! MOBILE приближиће публику савременој уметности у микро
регионима и такође ће иницирати дискусију између културних оператера на
тему доступности културе.

Носилац пројекта: Multimedijalni institut Udruge, Хрватска
Kontrapunkt, Македонија
Berliner gazette, Немачка
Kulturföreningen Glänta ekonomisk förening, Шведска
Udruga za promicanje kultura KulturTreger, Хрватска
Куда.орг, Србија
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MAUERSPRINGER
( WA L L- J U M P E R )
Носилац пројекта: Teatro Due Mondi Associazione Culturale, Италија
Compagnie du Hasard, Француска
DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja, Србија
Hortzmuga Animación S.L., Шпанија
Theaterlabor Bielefeld, Немачка
Théâtre de L'unité, Француска

199.962,00 €

Износ додељених
средстава:

1 9 8 . 5 4 7, 9 2 €

Деца из угрожених група обично нису део публике креативног сектора и сектора културе, а такође су и под високим ризиком од кршења њихових права. Ригхтс4кидс је пројекат који за циљ има да приближи децу из угрожених
група позоришту, и да у исто време развије свест о Конвенцији о правима
детета, подстичући децу да се осврну на своја права и поделе своја искуства
и приче.
Како би ови циљеви били постигнути, предвиђене су следеће активности:
- Партиципативне радионице како би се деца укључила у процес дискутовања о конвенцији и одабир перформанса који ће бити извођени у свакој од
земаља.
- Стварање позоришних перформанса за децу који ће бити приказивани локално у 4 земље позоришних компанија (Италија, Грчка, Чешка, Србија) и које
ће обухватити макар 2 члана Конвенције (сваки перформанс засебно), а приказиваће се минимум 6 пута у свакој од партнерских земаља.
- Организовање једног Rights4kids позоришног фестивала где ће сви перформанси настали у свим земљама бити приказани заједно.
- Стварање курса електронског учења који ће понудити подршку свим предавачима који се баве дечијим правима у различитим земљама у циљу рада са
позориштем и децом на теме везане за Коненцију о правима детета.
- Развијање он-лајн портала који ће се састојати од свих ресурса које је пројекат развио (укључујући и перформансе, упутства за радионице, сценарије,
итд.). Пројекат ће углавном бити фокусиран на децу миграната и децу из националних мањина. Пројекат ће бити имплементиран у 4 земљ: Италија, Грчка, Србија, и Чешка.

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Mauerspringer је био назив за људе коју су прескакали Берлински зид како
би живели слободни. Ово је пројекат о концепту „зида“ у друштвеном, политичком и индивидуалном смислу. Циљ пројекта Mauerspringer (Wall-jumper)–
нови облици уметничког израза и учешћа у европском уличном позоришту
је превазилажење зидова кроз уметност, промовисање дијалога кроз креативно искуство и избор улице као места конфронтације и уметничког израза.
Позоришна продукција базирана је на приступу „учешћа“ који за циљ има
да сруши зид између уметника и посматрача и да активно укључи публику
у улични перформанс. У јавном простору, позориште се такође сусреће са
другим језицима уметности: фотографија и видео истражиће везу између публике и уличног театра и биће део стратегије комуникације која користи веб/
мобилну апликацију која стимулише активно учешће и позива људе, младе
људе и људе из дигиталног света, да изађу на улице и поделе искуство позоришта уживо.
Партиципативни приступ промовише развој публике, а подршка му је такође и комуникациона кампања где видео и фотографија стварају дигиталну
заједницу.
Шест партнера, позоришних удружења из шест европских земаља, желе да
оснаже улично позориште као алат друштвене трансформације путем развијања друштвено релевантне драматургије уличног позоришта. Кроз 7 партиципаторних радионица и различитих облика активног ангажовања публике,
произвешће 6 уличних перформанса „учешћа“. Радионице су намењене не-актерима, а нарочито ће бити отворене за избеглице и мигранте. Паралелно
са овим, групи младих ученика биће понуђена путујућа радионица на тему
уличне фотографије коју ће водити познати фотограф. 3 мини фестивала
одржаће се у партнерским земљама, Европски фестивал уличног позоришта
одржаће се у Италији по истеку двогодишњег пројекта, а међунардна конференција на тему уличног позоришта и друштвених проблема представљаће
мост до будућности пројекта.

Носилац пројекта: Aida, Италија
Action Synergy SA, Грчка
Associazione Teatrale Trentina Interculturale, Италија
ДАХ Театар, Србија
Network for Childrens Rights, Грчка
Performalita, Чешка
Theatro Aeropolio - Ena Theatro Giapaidia, Грчка

Форум Креативна Европа 2019

Форум Креативна Европа 2019

46

Износ додељених
средстава:

RIGHTS4KIDS - ПОЗОРИШНИ
П Е Р Ф О Р М А Н С И КОЈ И
П Р О М О В И Ш У КО Н В Е Н Ц И Ј У О
П РА В И М А Д Е Т Е ТА
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2020 TROUBADOURS

PORT OF DREAMERS

Носилац пројекта: Дубровачке љетње игре, Хрватска
Културанова, Србија
Slovensko narodno gledalisce Maribor, Словенија

188.000,00 €

Износ додељених
средстава:

190.704,00 €

2020 Troubadours је иновативни мултидисциплинарни пројекат који, са једне
стране, користи позитивне могућности светске музике да унапреди транснационалну мобилност и предузетништво младих уметника у Европи, а који, са
друге стране, стреми ка томе да стимулише интеркултурни дијалог и развој
публике.
Реч је о веома конкретном пројекту који изводе четири званична партнера и
два придружена партнера из Белгије, Француске, Србије, Мађарске, Шпаније,
Пољске и Украјине. Овакав занимљив састав партнера који потичу из „старе
Европе“ и нове Европе, земља кандидата за чланство, заправо је од највеће
важности: 2020 Troubadours стреми ка томе да истакне могућности културе
по питању друштвене инклузије и заједничког разумевања свуда у Европи
што је врло честа тема у данашње време.
Путем организовања низа Trouba Train путовања кроз неке специфичне граничне регионе Европе, пројекат тежи ка томе да стимулише 20 трубадура да
раде и стварају заједно током неких Trouba Lab резиденција и предавања.
Циљ је да досегну иновацију сопственог репертора популарне светске музике и да створе нови савремени репертоар од 20 композиција које ће бити
снимљене као албум и представљене током новог мултидисциплинарног
перформанса Trouba Rumba у различитим Европским земљама које се налазе
ван региона у којима су партнерске организације. У међувремену, тим фотографа и филмских режисера такође ће пратити комплетан креативни процес
и понудиће свој прецизни уметнички поглед на путовање кроз граничне регионе Европе.
Представљање ових различитих производа и исхода широком спектру професионалаца у индустрији светске музике у Европи такође ће бити јако важан
елемент. На овај начин можемо да успоставимо нови пословни модел који
ће трајати и после завршетка пројекта, а који стимулише предузетништво у
култури тако што комбинује културу и образовање са фокусом на партиципативне активности са ниским прагом. Уметници уче од публике и обратно.

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Port of Dreamers је пројекат међународне сарадње који за циљ има да истражи наративе, сећања и места миграција путем стварања уметничких пројеката који се баве темом 100 година миграција на европском континенту и притом такође нуди различите уметничке алате тренутним избеглицама како би
изразили и редефинисали сопствена искуства.
Истраживање теме миграција као резултат имаће развој иновативних модела удруженог стварања, продукцију нових дела од стране младих уметника и
уметника на почетку каријере, као и подстицање тимског рада и развоја публике. Напослетку, пројекат Порт оф Дреамерс има за циљ да истражи вредност уметности као алата за антрополошка и културна истраживања као и
моћ ове димензије да подржи интеграцију избеглица у Европи тако што ће
пружити прилику уметницима и избеглицама да раде и откривају заједно, и
да уче једни од других.
Сврха овог пројекта је да прецизно разоткрије проблеме који се тичу историје миграција, а такође и да створи прилике за инклузију избеглица. Неколико пропратних догађаја: сесије изградње капацитета, изложбе и тематска
окупљања, подстаћиће фузију уметности и друштвених програма и других
научних и теоретских иницијатива које су фокусиране на истраживање и методологију истраживања миграција.
Резултат пројекта ће бити: 3 креативне лабораторије за уметнике, 2 позоришне продукције, 3 радионице са избеглицама у трајању од четири недеље, 2
сесије изградње креативног капацитета за запослене у култури и менаџере,
1 изложба и 1 публикација искустава на пројекту и коначна презентација обе
уметничке продукције представљене у оквиру програма Дубровачких љетњих игара.
Са друге стране, Port of Dreamers ће представити интернет базу наратива
на тему историје 100 година миграција у Европи. Веб платформа ће такође
укључити нашу циљну групу: избеглице, и омогућиће им да се изразе, информишу, да уче користећи архиву која расте и да дискутују о темама које су део
њихових искустава.

Носилац пројекта: Via Lactea, Белгија
Etnofest Association, Србија
Flonflons, Француска
International Visual Art Foundation, Мађарска
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Износ додељених
средстава:
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E U R O P E B E YO N D AC C E S S
Носилац пројекта: The British Council, Уједињено краљевство
Ariona Hellas AE, Грчка
Associazione incontri internazionali di Tovereto Oriente Occicente
Teatro Danza Musica, Италија
Kampnagel Internationale Kulturfabrik GMBH, Немачка
Пер.Арт, Србија
Skånes Dansteater AB, Шведска
Stichting Holland Dance Festival, Холандија

Износ додељених
средстава:

1 . 9 9 8 .1 9 2 ,0 0 €

Износ додељених
средстава:

2.000.000,00 €
Create to Connect -> Create to Impact: Променити свет позориштем? Ако не
радимо ништа зато што не можемо да урадимо све, то је највећа грешка!
Стварање позитивног утицаја кроз уметност базирану на истраживању – то
је макар нешто!
15 европских уметника и партнери из 13 европских земаља развијају савремено позориште како би створили естетски, политички и друштвени утицај
као што су друштвена иновација, микрополитичке промене, нове јавне арене, естетски проналасци и еманципација.
Померамо се са изградње публике на утицај на заинтересоване стране, од
само повезивања и укључивања ка свесном стварању утицаја базираном на
антрополошким истраживањима. Не развијамо односе на основу структура
моћи, већ на основу сарадње и солидарности. Све активности су осмишљене
у дијалогу са кустосима, уметницима и истраживачима:
Истраживање за утицај – истраживање је усредсређено на случајеве које
чине од специфичних уметничких случајева до истраживања организација.
Антрополошке студије утицаја наших активности служе као основ за инфор-

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

У оквиру извођачких уметности и широм Европе, хендикепирани уметници померају границе форме и доносе публици, другим уметницима и професионалцима у
уметности једну од креативних прилика нашег времена. Пројекат Europe Beyond
Access подржаће уметнике са хендикепом да пробију границе сектора савременог
позоришта и плеса: у интернационализацији њихових уметничких иновација и каријера, у развијању мреже водећих организација са циљем представљања на високом нивоу, у стварању европских публика које су заинтересоване за иновативни
рад високог квалитета произведен од стране хендикепираних уметника у Европи,
и у развијању алата и разумевања у ширем тржишту извођачких уметности.
Пројекат Europe Beyond Access ће:
1) Допринети уметничким иновацијама хендикепираних уметника у Европи путем
унапређеног приступа већем броју прилика за креативни развитак и спречавања
географске и естетске изолације (фокус на уметнику).
2) Покренути револуцију програмске палете и могућности извођачких уметности
у Европи путем:
2а) Приказивати светску класу радова које су произвели уметници са хендикепом и
талентовани уметници на почетку каријере, и помоћи уметницима и компанијама
да боље разумеју своја тржишта и како да позиционирају своје радове (фокус на
уметнику).
2б): Створити мреже искусних програмера заинтересованих за удружени рад у
циљу представљања хендикепираних (фокус на купцу).
3) Повећати интересовање за рад хендикепираних уметника за публике извођачких уметности у Европи, са већом изложеношћу и познавањем иновативних радова, стварањем позитивних асоцијација и унапређењем перцепције уметнићког
доживљаја, притом такође унапређујући приступ и укључивање публике коју чине
хендикепирани људи (фокус на публици).
4) Створити најбоље могуће индустријске услове за прибављање, развој, продукцију и
представљање радова уметника са хендикепом кроз подршку менаџерима у култури
у циљу унапређења доступности њихових процеса и система. (фокус на индустрији)

Носилац пројекта: Bunker, Словенија
Artsadmin LBG, Уједињено краљевство
Drugo more, Хрватска
Etablissement Public du parc et de la Grande halle de la Villette (E.P.P.G.H.V), Француска
Fundação Caixa Geral de Depósitos-CULTURGEST, Португалија
Fundatia Alt Art Pentru Arta Alternativa, Румунија
Institut Umeni- Divadelni Ustav, Чешка
Museum of Contemporary Art - Tbilisi, Грузија
Ntgent, Белгија
Santarcangelo dei Teatri, Италија
Stichting Noorderzon Groningen, Холандија
Stichting Theater Rotterdam, Холандија
Stiftelsen Bergen Internasionale Theater, Норвешка
Удружени уметнички рад, Србија
Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Словенија
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мисање кустоса и умерника како да дођу до жељеног утицаја. 26 простора за
повезивање – трансформисање локација, простора које заузима позориште
кроз савремено позориште да би се постигао утицај, путем мањих интервенција или трансформативних процеса. Два радна сусрета – сви партнери и гости (јавни позив) испитују појам Народа. Место за успостављање заједничке
концептуалне основе заинтересованих страна и за развијање алата за друге
активности. 39 адаптације за повезивање – адаптација постојећих позоришних комада како би се постигао бољи утицај на локални контекст у дијалогу
са истраживањем. 41 стварања за повезивање – (ко)продукције нових позоришних комада како би се остварио утицај у дијалогу са истраживањем. Комуникација у четири слоја: локална/национална, класични канали комуникације (ПР, интернет, друштвене мреже…), дубока партнерства са новинарима,
уметнички канал (уметници/истраживачи развијају нови садржај и алате).
Активно управљање сарадњом на основу демократског доношења одлука и
дељења, као и интегрисани процес евалуације.

Носилац пројекта: Аssociatione Culturale Capotrave, Италија
Artemrede - Teatros Associados, Португалија
Asociácia Divadelná Nitra, Словачка
Bakelit Multi art Center Alapitvany, Мађарска
Buda Kunstencentrum, Белгија
Café de las Artes Teatro S.L. Шпанија
Centre National de la Recherche Scientifique, Француска
Domino udruge, Хрватска
Dublin Theatre Festival Company Limited by Guarantee, Ирска
Fondacione Fitzcarraldo, Италија
KoproduktionsHaus, Аустрија
Plesni Teater Ljubljana, Словенија
Réseau en scène Languedoc-Roussillon (association régionale de coordination et
de diffusion des arts du spectacle en Languedoc-Roussillon), Француска
Stora Teatern, Шведска
Tanec Praha, Чешка
Teatrul National Radu Stanca Sibiu, Румунија
Universistat de Barcelona, Шпанија
Universite de Montpellier, Француска
SKC Novi Sad, Србија

Износ додељених
средстава:

2.000.000,00 €
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Be SpectACTive је акција/истраживање и пројекат фокусиран на продукцију
који воде уметници и карактерише га експериментални приступ са фокусом
на публику у извођачким уметностима. На основу искуства првог извођења
пројекта, овај пројекат има за циљ да ојача сложени систем пракси које могу
да се понављају, а које су усмерене на укључивање публике у сектор извођачких уметности, дајући грађанима/посматрачима активну улогу захваљући активности и стратегијама на вебу и офлајн. Пошто инспирација долази
из јаке транслокалне перспективе, овај пројекат успоставља мостове између
градова и земаља, са идејом инклузивније и транскултурне Европе.
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Be SpectACTive ће бити имплементиран путем:

Носилац пројекта: Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding, Аустрија
Ariona Hellas, Грчка
Associacion Hexagone Arts et Sciences, Француска
Центар за промоцију науке, Србија
Culture Yard, Данска
Fundacion la Laboral Centro de Arte y Creacion Industrial, Шпанија
Fundacion Zaragoza Ciudad de Conocimiento, Шпанија
Износ додељених
Gluon, Белгија
средстава:
Lieu Unique Scene Nationale Nantes Association, Француска
SOU festival, Немачка
Stichting Waag Society, Холандија
1.970.692,53 €
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Недавни развој вештачке интелигенције заиста је запањујућ, а ускоро ће почети и експоненцијално да напредује уз повећање научне и економске моћи
које улажу велике компаније. Дубинско учење, самоучеће неуронске мреже,
аутономни мобилни роботи и паметни дигитални асистенти — сви они неусмњиво имају потенцијал да буду следећа велика промена.
Пројекат European ARTificial Intelligence Lab донеће АИ научне и технолошке
теме ширем грађанству и уметничкој публици у циљу доприноса критичком
и рефлексивном друштву. Пројекат ће бити фокусиран на аспекте изван технолошког и економског хоризонта у циљу критике културног, психолошког,
филозофског и духовног аспекта. Из перспективе 13 великих културних оператора из Европе, пројекат European ARTificial Intelligence Lab фокусиран је на
визије, очекивања и страхове које повезујемо са концептом будуће, свеобухватне вештачке интелигенције. Уметничка пракса креативног истраживања
и експерименталне апроприације нових технологија нашироко је покренула
интерес професионалаца из других индустријских дисциплина.
Пројекат European ARTificial Intelligence Lab подстицаће став уметника по
питању експлоатације нових пословних модела, области активности и професионалних мрежа. Екстензиван програм активности у облику изложби, лабораторија, радионица, конференција, дискусија, перформанса, концерата,
менторстава и резиденција подржаваће интердисциплинарни рад, транснационалну мобилност и интеркултурну размену. Пројекат ће укупно реализовати 211 активности као што су 26 резиденција, 22 изложбе, 101 радионица,
9 перформанса и 52 дискурзивна програма.

Форум Креативна Европа 2019

Форум Креативна Европа 2019

54

1. Продукције 15 нових позоришних/плесних комада. Читав процес продукције биће имплементиран тако да подржава уметнике из уметничког истраживања који ће пролазити кроз широк систем резиденција и отворених проба, до дистрибуције кроз градове у мрежи.
2. Удружено програмирање, управљање и ауторизација активности је оно
чему стремимо са циљем да проширимо искуство активног гледалишта из
уметничког програмирања, до организационог нивоа, па све до исправног
облика bottom-up ауторизације.
3. Унапређење појма Мреже за учење од колега, који је фокусиран на идеју једнакости са колегама и пројеката учења и сарадње, на основу размене
пракси, конкретних активности и алата који су усмерени на учење вештина и
компетенција широм мреже.
4. Развој акционог истраживачког пројекта који ће пратити све претходне
области и понудиће увид, препоруке и коначну евалуацију ефеката имплементираних пракси.
Све ове активности подстицаће виртуозну онлајн и офлајн размену између
уметника, грађана и професионалаца, такође нудећи и место за имплементацију нових професионалних личности. Као што је Чарл Ледбитер рекао у „The
Art of With”: „Културне активности су прошле кроз промену од продукције до
или за публику, па све до стварања са публиком“.

EUROPEAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE LAB
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SOMEONE FROM HOME - IN
T H E S E N S E O F B E LO N G I N G
TO EUROPE

FUTURE EPICS

Носилац пројекта: Фондација Хартефакт, Србија
Dubrovačke ljetnje igre, Хрватска
Centre for performing arts Vitlycke, Шведска
Tasca Serveis D’animacio SL, Шпанија

Износ додељених
средстава:

199,872.00 €

Носилац пројекта: Студентски културни центар Нови Сад, Србија
Silk Fluegge, Аустрија
Teatrul Maghiar De Stat Csiky Gergely, Румунија
Art Link Foundation, Бугарска

Износ додељених
средстава:

60,000.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018
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Пројекат Future Epics нуди могућност за развијање нових перспектива у приступу и учењу о културном наслеђу. Како би овај циљ био постигнут, пројекат
ће деконструисати наративе специфичних историјских периода и искомбиновати их са савременом сценском уметношћу. Штавише, пројекат ће привући и едуковати публику употребом онлајн алата за комуникацију са широм
и млађом публиком. Овај пројекат ће понудити млађим уметницима простор
у ком ће моћи да се изразе и да експериментишу са уметничким формама
у циљу стварања нових начина укључивања публике. Резултат ће бити три
позоришна перформанса чија ће премијера бити на Дубровачким љетњим
играма током 2020. године.
Главне теме ових перформанса биће проблеми који су запостављени, заборављени или се игноришу кроз историју. Future Epics интернет платформа
представљаће виртуелни простор који посетиоцу нуди могућност да се информише и укључи у теме које се тичу културног наслеђа широм Европе.
Осим тога, широка јавност ће такође бити укључена у овај процес дељења
нових информација и мисли које се тичу историје и наслеђа јер ће платформа бити интерактивна. Садржај на платформи састојаће се од резултата претраге, блог постова, онлајн дискусија, гласања и преноса активности везаних
за тему културног наслеђа уживо. Уз велики развојни потенцијал, пројекат
Future Epics служи као мрежа која ће понудити нови европски приступ концептима јавног добра и културног наслеђа за генерације које долазе.

Пројекат Someone from Home је најпре преиспитивање. Стварање простора у
ком генерације од 12 до 99 година могу да размењују идеје и уче од савремених сведока који се сећају специфичних историјских и културних момената,
омогућава нам да се укључимо, разумемо и научимо традиционалне форме
покрета. У исто време, важно је разумети друштвене околности чији је традиционални плес био део, као и како се вести и знање размењују међу вршњацима данас. Наша идеја је да произведемо нову верзију плесних догађаја из
прошле ере који су били места размене и упаривања, па су имали централни значај у обликовању породичних структура. Сведоке ћемо интервјуисати
унапред на тему њихових прича и сећања. Ови интервјуи ће бити снимљени
и чиниће основ документарног материјала који ће бити доступан засебно
или инкорпориран у сценски аспекат пројекта.
Европске народне/традиционалне културе се превасходно испитују са тачке
гледишта конзерватизма и под парадигмом националистичке окупације значења. Али како другачије читати народну културу? Које функције она има? На
који начин се може реализовати и интерпретирати, и да ли се одговор на ово
питање мења када се односи на друге форме традиционалне културе? На који
начин је могуће читати кодификоване функције традиционалне уметности и
израза кроз покрет? Гестови који су преношени генерацијама понекад постану видљиви тек када се извуку из контекста – као што сведочи култура дунавских Шваба после Другог светског рата. Када се суоче са другим навикама и
културним изразима, као и са носталгијом за изгубљеним домом и изгубљеним културним пореклом, значења која се крију иза телесног израза постану
читљива на различите начине. Пројекат ће окупити четири партнера из Аустрије, Бугарске, Румуније и Србије, као и неколико придружених партнера
(међу којима су и три фондације Европске престонице културе).

57

H E R I TAG E H U B S

JOURNEY TO THE BEGINNINGS

Носилац пројекта: Suomen Kulttuuriperintokasvatuksen Seura RY, Финска
Fundacion San Millan de la Cogolla, Шпанија
Vitale Technologie Somunicazione - Viteco SRL, Италија
Центар за урбани развој, Србија

Носилац пројекта: Kulturalis Orokseg Menedzserek Egysulete, Мађарска
Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Румунија
Износ додељених
Управљач туристичког простора Лепенски Вир, Србија
средстава:
Progressione Kulturalis NonProfit Kozhasznu KFT, Мађарска
University of Southampton, Уједињено краљевство
Muzej Vučedolske kulture, Хрватска
200,000.00 €

Износ додељених
средстава:

1 9 1 ,1 5 8 . 5 9 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Journey to the Beginnings је пројекат сарадње који се тиче локалитета и музеја праисторијског културног наслеђа, савремених уметности и нових технологија у циљу поновног откривања и промовисања праисторијског културног наслеђа старих цивилизација које су живеле на обалама Дунава. Главни
циљ пројекта је да развије нову интерпретативну структуру за укључене
праисторијске локалитете, њихове музеје и археолошке паркове употребом
културног наслеђа као извора инспирације за савремену уметност и нове
технологије. Пројекат ће истражити нове начине тумачења наслеђа у циљу
подстицања поштовања праисторијских култура и свих њихових облика и
диверзитета у јавности.
У оквиру овог пројекта подржавамо интерсекторску сарадњу између археолога, музејских професионалаца, савремених уметника и ИТ експерата што
ће за резултат имати перформансе уживо и комплексну апликацију засновану на проширеној реалности и виртуалној реалности. Перформанси уживо
представљаће прославе праисторијског културног наслеђа и имаће облик
фестивала на сваком од локалитета, а апликација ће омогућити одрживу интерпретативну инфраструктуру која развија искуство посетилаца.
Пројекат Journey to the Beginnings прихвата изазов да сруши зидове између
модерне и прастарих цивилизација и спаја их кроз сарадњу уметности и науке што публику приближава археологији, савременој уметности и модерној
технологији.
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Зашто? Пројекат побољшава интеркултурну размену и интеракцију тако што
подстиче младе људе да истраже и поделе сопствено културно наслеђе и да
се упознају са и практикују културно наслеђе других. Овај приступ нуди могућности за препознавање и разумевање чињенице да многе традиције деле
исто европско порекло и историјске сличности. Ово ће продубити разумевање значења културног наслеђа за благостање како индивидуалаца тако и
група и заједница, и поспешиће поштовање културног наслеђа других, као и
осећај припадности заједничком културном простору.
Шта? Пројекат Heritage Hubs ствара практичне часове истраживања, дељења и практиковања сопственог културног наслеђа и наслеђа других за децу
и младе, оквирно 11–15 година, у различитим европским земљама. Током
практичних часова, они ће имати могућност да истраже и поделе део сопственог културног наслеђа и да практикују културно наслеђе других, како дигитално путем видео снимака и других дигиталних материјала, тако и уживо
током посета земљама „других“.
За кога? Пројекат је усмерен на ученике који оквирно имају 11 до15 година.
Овај пројекат такође има утицај и на професионалце који раде са младим
људима, школе и актере у области културног наслеђа у земљама учесницама,
као и широм Европе путем комуникације и дистрибуције пројекта.
Са ким? Координатор пројекта је пројектни конзорцијум који се састоји од
Асоцијације за едукацију о културном наслеђу Финске, као водеће организације, и Центра за урбани развој у Србији, Фондације San Millan de la Cogolla у
Шпанији у сарадњи са шпанским конзорцијумом, и Viteco e-learning у Италији. Пројекат се одвија у сарадњи са школама и актерима у области културног
наслеђа у земљама учесницама.
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C R A F T I N G E U R O P E : PA S T
AND FUTURE / CRAFTING
E U R O P E I N T H E B R O N Z E AG E
A N D T O DAY
Носилац пројекта: Asociación de amigos del yacimiento arqueológico de La Bastida, Шпанија
Universitat Autònoma de Barcelona, Шпанија
EXARC, Холандија
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Landesmuseum für Vorgeschichte, Немачка
Завичајни музеј Параћин, Србија
Déri Museum, Мађарска
Ayuntamiento de Mula, Шпанија
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Мађарска

Износ додељених
средстава:

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

MAKE IT NEW!
Носилац пројекта: Културни центар Младост, Србија
Културни центар Травно, Хрватска
Омладинска удруга Аxиом, Босна и Херцеговина

Износ додељених
средстава:

6 4 , 3 5 7. 0 0 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018
Пројекат партнерске сарадње организација (са различитим правним статусом), из три државе – Културног центра Младост из Футога (Србија), Културног

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Бронзано доба Европе (оквирно од 2500/2000-1200. године пре нове ере)
представљало је први период убрзаног раста у преношењу технологије и мобилности занатлија на континенту. Регионалне традиције постојале су раме
уз раме са заинтересованошћу за размену добара и информација на даљину.
Примарни циљ пројекта је сећање на први период веће европске повезаности
које ће послужити као инспирација за ново уметничко стваралаштво у низу
активности које ће подразумевати сарадњу између организација које се баве
културним наслеђем и занатског сектора (локалних грнчара) из три земље.
Crafting Europe бави се темом традиције ручно прављене грнчарије из Бронзаног доба из три европска региона, Југоисточне Шпаније, Источне Мађарске и Јужне Србије. Ове традиције укључују керамичке посуде високе естетске
вредности које су локални грнчари успешно репродуковали користећи праисторијске технике и имају велики потенцијал за ширу производњу и маркетинг у контексту модерног заната.

Форум Креативна Европа 2019

Форум Креативна Европа 2019

60

104,760.52 €

Структура пројекта прати три групе активности. Прво, пројекат је усмерен на
реконструкцију низа керамичких посуда које су типичне за културу Бронзаног
доба, а направиће их локални грнчари у земљама које учествују у пројекту:
осам облика Ел Аргар грнчарије у jугоисточној Шпанији, Физешабоњу у Мађарској и Ватини у Србији. На другом месту, пројекат ће произвести низ панела и других (материјалних) образовних алата који објашњавају историјске
и технолошке специфичности ове керамике из Бронзаног доба. На трећем
месту, пројекат за циљ има да произведе три кратка документарна филма
који прате, у свакој од земаља, процес производње при реконструкцији ових
раних европских предмета користећи праисторијске технике. Напослетку,
три групе активности биће спојене у оквиру једног догађаја који ће се одржати у исто време у Шпанији, Мађарској и Србији, а који је заправо окупљање
на ком ће низ реплика, образовни материјали и документарни филмови бити
приказани широкој европској публици.
Краткорочни циљ овог окупљања је да омогући људима не само да виде, већ
такође и да додирну ове предмете и сирове материјале који су коришћени
при изради, који ће тиме доживети јединствено чулно искуство европске
прошлости. Дугорочни циљ је, са друге стране, двојак. Са једне стране, реплике ће постати део сталних поставки музеја, а са друге стране, ови предмети ће бити комерцијализовани у радњама ових институција. На овај начин,
пројекат Crafting Europe жели да симулира интеракцију између локалних занатлија и организација у култури, у оквиру и ван националних граница, тако
отварајући нове просторе како за образовне активности, тако и за креативну
трговину.
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E U R O P E A N C U LT U R A L
H E R I TAG E O N S TAG E
Носилац пројекта: Inter Alia, Грчка
Сфера, Македонија
Војвођански грађански центар, Србија
Open Space Foundation, Бугарска

Износ додељених
средстава:

59,990.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

European Cultural Heritage Onstage (ECHO) је међународни пројекат у области
уметности, културе и наслеђа, који за циљ има да подстакне културну производњу и да ојача осећај припадности Европи спајањем савременог уметничког стваралаштва и Тамног културног наслеђа локалних заједница у Европи.
Тамно наслеђе је везано за догађаје који су били трауматични за групе и одређују њихов културни идентитет. Такви догађаји тичу се друштава, која као физички и концептуални простори повезани са ратом, геноцидом, масовним
убиствима, етничким конфликтом, угњетавањем, насиљем и смрћу носе такве
моменте у свом наслеђу, материјалном и нематеријалном. Бављење трауматичним наслеђем може да има терапеутски ефекат на локалце и странце. Ратна
и конфликтна подручја постоје широм читаве Европе, па с тога тамно наслеђе
може да буде полазна тачка дијалога за уметнике и грађане.
ECHO стреми да 1) учврсти и промовише везу између уметничког стваралаштва и тамног наслеђа, 2) омогући савремено уметничко заједничко стваралаштво на основу културних елемената из нових, старих и будућих земаља
чланица ЕУ и 3) да забележи оригиналне слике локалних заједница као културних целина и као делова европског културног контекста. ECHO настоји да
допринесе а) уметницима разменом културних и уметничких пракси и стимуланаса, б) примаоцима уметности промовисањем развоја публике креацијама које су сконцентрисане на тамно наслеђе локалних заједница и уметност
из нових, старих и будућих ЕУ земаља. Овај пројекат ће:
-промовисати локално тамно наслеђе кроз удружено уметничко стваралаштво у циљу појачавања осећаја европске припадности
-подстицати културну и уметничку размену између нових, старих и будућих ЕУ
чланица
ECHO као пилот пројекат укључује 2 резиденције за уметнике у Книну (Хрватска) и Новом Саду (Србија) обе за по 4 уметника (укупно 8 уметника), 4 активности укључивања заједнице (по 2 у свакој локалној заједници) и уметничку
изложбу у општини Велики Преслав (Бугарска).
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центра Травно из Загреба (Хрватска) и Омладинске удруге Аxиом из источног
Сарајева (Босна и Херцеговина) за основни дугорочни циљ има очување елемента културног наслеђа - вештина израде народних ношњи са припадајућим техникама. Пројекат је усмерен на подизање свести о значају елемента
културног наслеђа, а сви партнери већ годинама активно раде на овом процесу.
Међусобна сарадња сва три партнера траје већ дуже од пет година. Резултат те успешне сарадње су заједничка учешћа на различитим догађањима,
заједничке активности са циљем размене знања, искустава, нових сазнања
из области очувања елемената културног наслеђа, заједничка рестаурација
и израда нових народних ношњи, накита и оглавља, организација стручних
скупова и нових догађања са циљем презентације културног наслеђа. Сва
три партнера већ дужи период исказују жељу за заједнички пројекат који би
имао неколико специфичних циљева усмерних на ширење свести и значаја
о културном наслеђу и стварање нових вредности који ће дугорочно утицати
и на даљњу сарадњу и евентулане нове пројекте.
Активности пројекта усмерене су на промоцију и очување вештина израде
народних ношњи, накита и оглавља који су већ деценијама битан елемент
наслеђа и вековима уназад ради се на очувању истог. Стратегије пројекта
усмерене су на различиту публику, од најмлађих генерација (memory game),
младих људи заинтересованих за нове технологију и њихову примену у очувању и презентацији баштине, стручна лица (едукација, истраживачки процес), заинтересована лица за чување вештина и техника израде (едукација,
примена у свакодневном животу, проширење сазнања) и глобалну публику
који су посетиоци различитих активности које се већ годинама одржавају у
организацији сва три партнера. Пројектне активности подељене су у неколико паралелних оси које це се истовремено имплементирати током пројектног периода и усмерене су на сироку публику разлицитих генерација и обима
интересовања у сфери наслеђа.
Менаџемент пројекта при изради тиме табле водио је рачуна и о Европској
години културног наслеђа (ЕYCH 2018) те је у 2018. години нагласак на презентацији елемента културног наслеђа и приближавању млађим генерацијама. Поред memory game и мобилне апликације. У оквиру пројекта биће одржане три петодневне радионице на којима ће се проучавати и примењивати
пет вештина за израду ношњи и биће израђено укупно дванаест ношњи, које
ће бити приказане на изложбама у све три земље – партенера на пројекту.
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F O O D I S C U LT U R E
Носилац пројекта: Slow Food Association, Италија
Transpond AB, Шведска
Europa Nostra, Холандија
Udruga Kinookus, Хрватска
Нова Искра креативни хаб, Србија

Износ додељених
средстава:

1 9 7, 9 5 0 . 4 4 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Носилац пројекта: OUT.RA - Associacao Cultural, Португалија
Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије, Србија
Skaņu Mežs, Летонија
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont,
Мађарска
Asociaţia Jumătatea plină, Румунија

Износ додељених
средстава:

198,000.00 €

*Овај пројекат је суфинансиран кроз подршку пројектима сарадње који се односе на Европску годину културног наслеђа 2018

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Пројекат UM-SCENE понудиће нову перспективу креативне и прогресивне музике стваране у недемократским режимима друге половине XX века у Европи, настављајући се на претходни пројекат који је финансирао програм Европа за грађане и грађанке који је довео до синергије између разнородних организација
са сродним размишљањем, приказујући свима укљученим у пројекат и многим
другима широм Европе невероватно богату, инвентивну музику која је стварана
у неповољним условима у земљама где су контрола државе и недостатак личне
слободе свакодневица.
Главни фокус пројекта UM-SCENE је на изградњи свеобухватне онлајн базе која
се бави експерименталном музиком у земљама под диктаторским режимима
(углавном, али не и искључиво) у Централној и Источној Европи у другој половини XX века, тиме им помажући да реализују своје наслеђе и значај за данашње
музичке сцене широм Европе.
Пројекат ће се бавити фундаменталним европским вредностима као што су слобода изражавања и кретања (како људи тако и идеја/уметничких радова), у тренутку када је око половине онога што је ЕУ сада и читав европски континент далеко од таквих основних реалности, на тај начин промовишући сећање уз фокус
на заједничка историјска искуства кроз ревизију важног уметничког и културног
наслеђа.
Пројекат ће бити усредсређен на сарадњу између различитих типова културних организација (музеја, експерименталних радио студија, организатора концерата, института за истраживање, архива) и индивидуалаца широм Европе, са
циљем истраживања, документовања, дитрибуције, тумачења и наглашавања
значаја и важности још увек потцењеног аспекта европског културног наслеђа,
притом успостављајући дијалог између тог наслеђа и савремених уметничких и
друштвених аспеката који ће подржати ново стваралаштво и нове рефлексије.
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Нематеријално културно наслеђе хране у Европи је огроман, а потцењен
ресурс. Гастрономија представља благо читаве историје једне територије
и осликава како су се различите културе мешале кроз векове. Углавном се
користи у промовисању туризма, али се врло ретко третира као ресурс који
може да ојача осећај припадности заједничком европском простору и друштвену интеграцију. У претходних 60 година нестале су хиљаде животињских
врста и варијетета, али такође и процесуиране хране – као што су хлебови,
сиреви и слаткиши. Из овог разлога, током Европске године културног наслеђа 2018, ово партнерство за циљ има да спроведе акцију која ће да подигне
свест ЕУ грађана о томе да је гастрономско наслеђе начин да изразе припадност Европи, да искомуницирају културни значај гастрономије кроз иновације и интеракцију између културног и креативног сектора и да чувају и додају
вредност европском гастрономском наслеђу. У циљу успешног постизања
ових циљева следеће активности ће бити спроведене:
1) Мултимедијални уметнички радови
Ово партнерство створиће мултимедијалне уметничке радове посвећене
европском гастрономском наслеђу, претежно засноване на садржају архиве
Slow Food’s Ark of Taste који ће циркулисати у културним просторима – као
што су музеји и филмски фестивали – у различитим земљама.
2) Укључивање грађана
Паралелно са путовањем мултимедијалних уметничких радова, ово партнерство ће покренути позив како би различите публике биле укључене у очување европског гастрономског наслеђа, као и да би сви били позвани да се
укључе у акцију помоћи у очувању путем два такмичења на европском нивоу.
3) Укључивање ЕУ институција, националних и локалних власти
Мултимедијални уметнички радови ће бити донесени у Брисел у циљу подизања свести о ставу ЕУ законодаваца према значају и вредности гастрономског наслеђа, као и ради захтевања да се очување гастрономског културног
наслеђа укључи у политичку агенду ЕУ.

U NE ART H ING T H E MU S IC: S O U ND
AND CRE AT IVE E XPE RIME NTAT IO N
IN NO N-DE MO CRAT IC E U RO PE
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ПРОЈЕКТИ
ПРЕВОДА
КЊИЖЕВНИХ
ДЕЛА

МОДЕРНОСТ И
Т РА Д И Ц И Ј А Е В Р О П С К Е
КЊИЖЕВНОСТИ
Износ додељених
средстава:
Издавачка кућа Академска књига

51,860.52 €
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Ус п е ш н е п р и ч е

Овај микро избор европских писаца има за циљ да представи књижевност
западне, средње и северне Европе. Сигурни смо да ћемо читалачкој публици у Србији и региону приближити културу и књижевност који нису довољно
присутни. Наш циљ је да допринесемо бољој транснационалној циркулацији висококвалитетне европске књижевности и стога смо изабрали наслове
који су награђивани еминентним наградама (BNG Literature prize, Renaudot,
The European Union Prize for Literature, Magnesia Litera).
Пољски рад је номинован за Nike и Ангелус награду. Пакет укључује и рад
који је написао један од најпознатијих мађарских и средњоевропских писаца Петер Естерхази (Péter Esterházy), водећа фигура мађарске књижевности 20. века. Изабрали смо да преведемо поезију мађарског песника Отота
Толнаија (Ottó Tolnai) чију је књигу поезије већ објавили (A kisinyovi rózsa).
Укључили смо драму као жанр који није довољно заступљен у Србији и региону, написан од стране другог најчешће изведеног драматичара на свету
после Шекспира - Хенрика Ибсена (Henrik Ibsen).
Обезбедили смо одличне преводиоце чији су преводи веома похваљени од
стране рецензената и публике. Следећи корак је лекторисање и уређивање,
где настојимо да на најбољи начин сарађујемо са преводиоцима. Такође,
чека нас и дизајн страна и насловница књига. Када књиге буду објављене,
усмерићемо се на промоцију и дистрибуцију путем дистрибуционих ланаца,
друштвених медија и књижевних вечери. Осмислићемо промотивне материјале као што су букмаркери, посебна информативна брошура, рол-апови
и постери како би наш пројекат био видљивији. Стратегија дистрибуције радова у формату електронске књиге је новина у нашем раду што ће помоћи
нашем пројекту да досегне до што више читалаца не само у Србији, већ и
у региону, као и међу људима из иностранства који су упознати са српским
језиком.
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О Д Ш И В АЋ Е М А Ш И Н Е Д О
Ф Е Ј З Б У К А : Д ВА В Е К А Е В Р О П С К Е
ЖЕНСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

К Р Е АТ И В Н О П У Т О В А Њ Е :
ДЕСТИНАЦИЈА ЕВРОПА
Износ додељених
средстава:

Износ додељених
средстава:
Издавачка кућа Штрик

58,779.30 €

Пројекат књижевног превођења Креативно путовање: дестинација Европа
фокусиран је на превођење, дистрибуцију и промоцију висококвалитетних
дела фикције савремених аутора из десет европских земаља. Главни циљ
пројекта је успостављање везе између различитих европских културних
координата користећи креативни потенцијал књижевних превода. Језичка
и стилска разноликост и разноврсност жанрова одражавају нашу намеру
да представимо свеобухватан и вишеструки поглед на савремену европску
књижевност, да уводимо нове књижевне перспективе и помогнемо развој
нове публике. У избору књига претежно има оних писаних на „мањим“
европским језицима (грчки, норвешки, бугарски, шведски, пољски, словеначки, мађарски, исландски), које припадају недовољно заступљеним жанровима (поезија, кратке приче, млади романи за одрасле) чији су аутори
нови за нашу читалачку публику. Пројекат је прилика да освежимо књижевно окружење са књижевношћу из различитих култура која с читалачком
публиком у Србији ретко била повезана преко света слова.
Тим издавачке куће Хеликс је добро припремљен за захтевне издавачке
делатности који ће се у потпуности реализовати у складу са високим индустријским стандардима током свих производних фаза. Истакнути преводиоци и језички стручњаци придружиће се нашем домаћем тиму и значајно допринети укупном квалитету пројекта. Да бисмо додатно ангажовали
нашу публику за читање, планира се флексибилна и прилагођена кампања
дистрибуције са снажним ослањањем на дигиталну и онлајн сферу, али и
задржавањем традиционалних канала као важне компоненте стратегије
дистрибуције.
Промотивне активности су прилагођене како би се осигурала максимална
видљивост радова, аутора и књижевне културе. Такође, за пројекат је значајан континуитет у промовисању идеја програма Креативна Европа, чији смо
део већ с неколико успешних пројеката, као и Европске награде за књижевност - већ скоро двадесет дела у нашим едицијама.

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Издавачка кућа Штрик ће превести, објавити, промовисати и дистрибуирати
десет висококвалитетних дела аутора из десет европских земаља (једна збирка кратких прича биће преведена са српског на шпански; шест књига из мање
заступљених на мање заступљене европске језике; четири различита жанра).
Пројекат ће промовисати програм Креативна Европа и суштинске европске
вредности кроз заступање разноликости у књижевности и језику, осигураће широку приступачност књижевним делима кроз стратегију дистрибуције и промоције и допринети проширењу и развоју читалачке публике коришћењем проверених и иновативних пракси промоције и дигиталне технологије. Сви изабрани
преводиоци биће промовисани у књигама: ми смо једини издавач који поставља имена преводилаца на насловну страну, укључује њихове биографије у сваку књигу, а објавићемо их и на нашој веб страници и у мобилној апликацији коју
покрећемо.
Пројекат ће постићи транснационалну мобилност и циркулацију на неколико
нивоа: географском (10 земаља), тематском (позиција и улога жена у савременом свету, питање жена у различитим европским земаљама, различитог узраста, социјалног статуса и професија), језичком (велики и мање коришћени језици), темпоралном (од 20. до 21. века), жанровском (различити жанрови) с циљем
да се покаже како и да ли се положај жена у Европи променио кроз простор и
време, као и како је та промена утицала на стил и теме женске књижевности и
њен пријем код публике.
Намеравамо да остваримо: разноврсност књижевних дела; транснационалне
везе и циркулацију уметничких дела; промоцију висококвалитетне литературе,
програма Креативна Европа и преводилаца; објављивање књига са мање коришћених на више коришћене језике, освајање нове публике за дела класичних
и модерних женских аутора и различитих жанрова; пресек промена, развоја и
пријема женске литературе; друштвено одговорно понашање и унаређење разноликости, једнаких могућности, родне равноправности и европских вредности
у Србији.

Издавачка кућа Хеликс
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59,960.31 €
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K Њ И Ж Е В Н А М И Г РА Ц И Ј А :
ПРОСТОРНА, ВРЕМЕНСКА И
Д У ХО В Н А Д И С Л О К А Ц И Ј А

КЊИЖЕВНИ ПРЕВОД:
Д В О С М Е Р Н А УЛ И Ц А
Износ додељених
средстава:

Износ додељених
средстава:
Издавачка кућа Аретé

5 7. 2 9 7, 2 5 €

Контрастов пројекат Књижевни превод: двосмерна улица поставља неколико главних задатака: превођење пет радова признатих српских аутора на
енглески, немачки и шпански / кастиљански језик, као и дела четири награђених европских аутора на српски језик; објављивање(штампане, аудио и
е-књиге), промоцију и дистрибуцију свих девет наслова; давање доприноса
широј циркулацији литературе писане на језицима који се мање користе,
превођењем на језике који се користе више; промовисање квалитетних
европских књижевних дела међу публиком у Србији, али и представљање
једних од најбољих савремених српских аутора европској публици.
Зато се у наслову пројекта користи израз двосмерна улица. Одабране књиге представљају највише књижевне вредности: романи Магде Забо (Magda
Szabó) и Мирчеа Картареску (Mircea Cărtărescu) су међу најфинијим достигнућима у савременој књижевности. Они су свакако једни од најважнијих
европских аутора у последњих неколико деценија. Новеле Дарка Тушевљаковића и Ундине Радзевичујте (Undinė Radzevičiūtė) завређују међународне
успехе: и Дарко и Ундине су добнитници Европске награду за књижевност.
Више пута награђиван роман Дејана Тиаго-Станковића један је од најбољих
савремених српских наслова и награђен књижевном наградом „Бранко Ћопић“ Српске академије наука и уметности.
Четири књиге из пројекта припадају мање заступљеним жанровима: Одисеас Елитис (Odysseas Elytis) је добитник Нобелове награде и један од највећих песника 20. века. Збирка кратких прича Јелене Ленголд награђена је
Европском наградом за књижевност, а збирка кратких прича Владана Матијевића, истакнутог српског писца и награђеног НИН-а, сматра се модерним
класиком. Дејан Алексић је водећи писац за децу и Young Adult фантастикe
и поезије у Србији, а његови радови су већ укључени у школску лектиру. Данас је један од најзначајнијих живих аутора у Србији, као и најпопуларнији
дечији песник.

Ус п е ш н е п р и ч е
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Пројекат Књижевна миграција: просторна, временска и духовна дислокација
проблематизује однос између отуђења и поновног рођења књижевних хероја,
али и аутора који стварају / живе у окружењу у које су пристигли и које је трансформисано у други културни контекст.
Током своје бурне историје с честом променом граница, стари континент пролази кроз многе миграције људи - од европских до других земаља у свету, и са
различитих континената у Европу - што је дало плодно тле за уметничко стваралаштво које се бави проблемом идентитета у окружењу које се не може назвати
местом рођења, било због тога што су се границе нација промениле или због
тога што се променио лични став аутора или протагониста према окружењу у
којем су одрастали.
Србија и друге земље су биле простор таквих догађаја, а такво нестабилно историјско наслеђе мотивисало је ауторе да пишу о сопственим миграцијама и немогућности да прецизно одреде своју властиту земљу. Верујемо да је актуелност
овог питања у нашој земљи изазвала значајан интерес за те теме и да ће читаоци сигурно бити радознали и саосећајни са сличним ситуацијама из европске
књижевне продукције која се може упоређивати кроз читав 20. и 21. век.
Свака изабрана књига говори о просторној, временској и духовној дислокацији
условљеној политичким догађајима и личним трагедијама. Пројекат се састоји
од књига седам аутора из седам различитих земаља Европске уније. Аутор књиге Gogoli disko освојио је престижну Европску награду за књижевност. Пројекат
обухвата четири романа, колекцију песама и две збирке кратких прича. Сви одабрани аутори су добитници истакнутих културних награда у својим земљама, а
њихов рад је преведен на многе језике.

Контраст издаваштво
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51.983,30 €
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УС П Е Ш Н Е
ПРИЧЕ

ПОТПРОГРАМА
МЕДИА
2018

РА З В ОЈ
П ОЈ Е Д И Н А Ч Н И Х
П Р ОЈ Е К АТА
За средства која се додељују у оквиру овог
конкурса независне продуцентске куће могу да
конкуришу за развој играног, документарног
или анимираног пројекта (у форми филма
или серије) који је намењен биоскопском
приказивању, ТВ емитовању или експлоатацији
путем дигиталне платформе.

У СЛАВУ ЉУБАВИ

М РА З
Носилац пројекта: План 9 д.о.о.
Конкурс: Развој садржаја појединачних
аудиовизуелних дела EACEA/ 22/2017
Жанр: играни филм
Редитељ: Павле Вучковић
Продуцент: Стефан Младеновић

30.000 €

Носилац пројекта:
Monkey Production
Конкурс: Развој садржаја појединачних
аудиовизуелних дела ЕАCЕА/ 22/ 2017
Жанр: документарни филм
Редитељ: Тамара Дракулић
Продуцент: Јелена Ангеловски

Износ додељених
средстава:

25.000 €

Мраз је филм који комбинује фантазију и трилер, а базира се на локалном миту
који потиче из источне Србије. Филм истражује веровања, традиције и сујеверја
и унутрашње сукобе и психологију каратера кроз причу о полицијској детективки Мирјани која одлази у мало место у источној Србији да би истажила нестанак
младе девојке Аделе. Суочавајући се са локалним становништвом током свог боравка у малом месту, Маријана подлеже утицајима ирационалног, паганског миљеа, а њена истрага постепено прераста у опсесивно трагање за истином. Поред
МЕДИА подршке, пројекат је добио и подршку Филмског центра Србије за развој
сценарија и за развој пројекта, док је на копродукцијском маркету Transilvania
Pitch Stop освојио Eurimage Co-Production Development подршку.

У славу љубави је партиципативни, социо-културни ауторски документарни
филм који представља једниствен приступ теми љубави кроз иновативни документарни поступак. Спајањем Шекспирове драме Ромео и Јулија са светом обичних људи у малом, забаченоми потпуно изолованом мексичком селу Потреро,
филм преиспитује универзално питање које се тиче свих нас. Осам тинејџера
узраста од 12 до 16 година, користи ово одумируће село као своју позорницу, а
Шекспирово дело као начин представљања властитих погледа, снова, интереса
и вредности. Пројекат је такође добио и подршку Филмског центра Србије.

М РА К

Б И О Д В А П У Т Ј Е Д А Н К РА Љ

Носилац пројекта:
Износ додељених
Film Delux International д.о.о.
средстава:
Конкурс: Развој садржаја појединачних
аудиовизуелних дела ЕАCЕА/ 22/ 2017
30.000 €
Жанр: играни филм
Редитељ: Душан Милић
Продуцент: Снежава ван Хоувелинген (Snežana van Houwelingen)

Ус п е ш н е п р и ч е
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Мрак је психолошки трилер са примесама хорора који говори о скривеној позадини свакодневних безличних вести о животу Срба на Косову, где је акценат
дат на личну драму и све присутни осећај страха који доводи до тога да се претња апстрахује до те мере да постаје скоро онострана. Породица живи на Косову
након тамошњих ратних сукоба; дању их штити КФОР, а када падне ноћ, они
преживљавају страшна мучења. Боре се да докажу да је њиховстрахстваран, да
задржездравразуми да преживе. Редитељ Душан Милић је искусан аутор који је
својим претходним радовима показао да код гледалаца вешто изазива емпатију
према ликовима, што овим својим сценариом додатно продубљује и ставља у
јукстапозицију угрожене главне јунаке и стране војнике, који свесно одбијају да
увиде претњу. Филм Мрак који је подржан и од стране Eurimage фонда настаје
као копродукција Србије, Данске, Бугарске, Грчке и Италије.

Износ додељених

Носилац пројекта:
средстава:
Викторија Филм
Конкурс: Развој садржаја појединачних
60.000 €
аудиовизуелних дела ЕАCЕА/ 22/ 2017
Жанр: анимирани филм
Аутор: Војин Васовић
Продуцент: Војин Васовић и Марко Јоцић
Био двапут један краљ је прича о краљу који има подељену личност. Једна половина представља варварског краља-ратника, сировог, али неустрашивог, који
живи у свету од картона, у коме селотејп лечи и обућу и преломе. Друга половина припада краљу-песнику, дипломати елегантних манира, који влада светом од
папира, у коме је декупаж стил живота, а срца се и буквално цепају. Различити,
краљеви успевају да одрже хармонију својих краљевстава сведок једнога дана,
двоглави змај не крене да пали краљевства. Док краљ-песник смишља најтужнију песму од којеће змај умрети од туге, краљ-ратник ствара ратну машинерију крчећи шуме, конфискујући сав селотејп и скоро у потпуности деформишући свој
свет од картона. Пошто имају опречне планове за одбрану од двоглавог змаја,
краљеви схватају да га никада неће поразити уколико се најпре не отарасе своје
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Износ додељених
средстава:

75

„горе“половине. Зато у помоћ позива различите комичне помагаче и одмагаче,
а његов унутрашњи конфликт ескалира у финалном сусрету са двоглавим змајем. Међутим, змај лукаво користи ову прилику да избегне борбу са краљевима
и уместо тога их пошаље у одлучујућу битку папирног и картонског света. Краљеви подижу своје читаве армије како би се борили против оног другог себе.
Када се борба противне постојеће војске отргне контроли, а војници почну да
секу сами себе на пола, краљ ће морати да схвати да није ништа бољи од било
кога другог, да коначно мора да удружи сопствене снаге и спаси свет који се
самоурушава.

ЖАЛ
Носилац пројекта:
Кинематографска кућа д.о.о.
Конкурс: Развој садржаја појединачних
аудиовизуелних дела ЕАЦЕА/ 22/ 2017
Жанр: играни филм
Редитељ: Коста Ђођевић
Продуцент: Милош Ивановић

30.000 €

Филм Жал представља нови поглед на живот адолесцената и на изазове са којима се млади суочавају у свом процесу одрастања. Обмањујући све око себе,
посебно своју мајку са којом има комплексан однос и континуирани сукоб по
питању свега, тинејџер Реља, одлучује да кришом, без знања и одобрења мајке,
организује сахрану своје баке очекујући да ће кроз емотивну манипулацију завести девојку у коју је очајнички заљубљен. Међутим, механизам који је покренуо
својим поступцима довешће до трансформације како његове мајке тако и њега
самог који ће, остати без девојке али ће схватити да је све време заправо обмањивао сам себе.

Носилац пројекта:
Wakes Up Films д.о.о.
Конкурс: Развој садржаја појединачних
аудиовизуелних дела ЕАЦЕА/ 22/ 2017
Жанр: документарни филм
Ауторка: Биљана Туторов
Редитељке: Шејла Камерић, Мирјана Карановић,
Ким Лонгиното (Kim Longinotto), Андреа Штака
Продуцент: Биљана Туторов

Износ додељених
средстава:

25.000 €

Пола века након сексуалне револуције и женског покрета за ослобођење, четирипризнате редитељке преиспитују положаја жена у савременом друштву. Кроз
четири кратка филма о томе како ми жене себе замишљамои како ту слику комуницирамо кроз различите генерације, редитељке мапирају савремено постојање жена и изазове које оно носи. Кроз процес рада на овом филму, креативни
гласови ових редитељки креирају наратив који афирмише живот и који постаје
кључна карактеристика филма Тетке. Истраживање савремене женствености и
различитих форми њеног постојања, са снажним фокусом на предаји емотивног
знања са једне генерације на другу.

М И Т О П РА В О М Ч О В Е К У
Носилац пројекта:
Dart Film & Video Production д.о.о.
Конкурс: Развој садржаја појединачних
аудиовизуелних дела ЕАЦЕА/ 22/ 2017
Жанр: играни филм
Редитељка: Милица Ли Филиповска
Продуцент: Ади Диздаревић

Износ додељених
средстава:

30.000 €
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Док Василије и Катарина Острогорски чекају одговор Канадске амбасаде о статусу њихове исељеничке визе почиње НАТО бмбардовање Југославије 1999. године. Ђорђе, син Катарине и Василија, који се од почетка није слагао са идејом
о одласку уКанаду, посматра оца који облачи униформу и одговара на позив за
мобилизацију, одлазећи да брани државу коју је првобитноодлучио да напусти.
Док је Василије на ратишту стиже писмо из амбасаде са позитивним одговором.
Када Василије дође кући на једнодневно одсуство, Катарина је суочена са чињеницом да се његов фокус променио. Уместо да искористи шансу да побегну из
земље, Василије се одлучује за повратак на ратиште. Тек ће након бомбардовања њиховог малог места Василије сватити озбиљност ситуације и видетипоследице своје одлуке.
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Износ додељених
средстава:

ТЕТКЕ

77

ПОДРШКА
ФИЛМСКИМ
ФЕСТИВАЛИМА

Носилац пројекта:
Међународни фестивал
документарног филма Белдокс
Конкурс: Подршка филмским
фестивалима

Износ додељених
средстава:

41.000 €

Ус п е ш н е п р и ч е

Међународни фестивал документарног филма представља платформу која пружа активну подршку промоцији и дистрибуцији документарног филма. Током 8
дана 11. Белдокс приказао је 102 аудиовизуелна дела (98 документарних филмова и 4 ВР) у 15 програмских секција и 11 биоскопа у Београду. Филмови су категорисани у 2 такмичарска програма (Домаћи такмичарски програм и Међународни такмичарски програм), и неконкурентне програме као што су: Beldocs Human
Rights, Метеори, Насловна страна, Планета Земља, Биографски Documentaries,
Музички документарци, Ватромет, Балтичке земље у фокусу, Ретроспектива :
Urlich Seidl, Ретроспектива: Владо Шкафар, Специјалне пројекције, VR пројекције, Beldocs Teen. Фестивалски програм представља добро избалансиран избор
радова који чине и филмови етаблираних аутора, који су несумњиво већ део
историје европског филма, као и млађих аутора са већ дефинисаним уметничким стилом.
У циљу развоја механизама за дистрибуцију и продају европских документараца
у региону Западног Балкана и у Европи, Белдокс је унапредио своје програме
који су фокусирани на развој и умрежавање филмских професионалца: Beldocs
market, Beldocs in Progress, Beldocs Academy, Telling real stories for Kids&Youth и
Media&Society. Мастер радионице одржали су неки од наистакнутијих професионалаца из области документарног филма: Абел Ферара, Урлих Зајдл (Ulrich Seidl),
Жоао Педро Родригес (Joao Pedro Rodrigues), Рут Бекерман (Ruth Beckerman), Борис Митић, Ханка Кастелицова.
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Овај конкурс намењен је
европским аудиовизуелним
фестивалима који се организују
у једној од земаља која учествује
у МЕДИА потпрограму. Подршка
је усмерена на фестивале
који презентују и промовишу
разноликост европске
аудиовизуелне индустрије као
и на активности које доприносе
развоју филмске публике.

1 1 . Б Е Л Д О КС М Е ЂУ Н А Р О Д Н И
Ф Е С Т И В А Л Д О К У М Е Н ТА Р Н О Г
ФИЛМА
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ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ
СЛОБОДНА ЗОНА

Носилац пројекта:
Фондација „Фонд Б92“
Конкурс:
Подршка филмским фестивалима ЕАЦЕА/17/2017

Износ додељених
средстава:

2 7. 0 0 0 €

Износ додељених
средстава:

46.000 €

Фестивал европског филма Палић, који се по 25 пут одржао на Палићу, трећи
је фестивал из Србије који је добио подршку МЕДИА потпрограма. Ово је други
пут да је фестивал препознат од потпрограма МЕДИА као догађај који значајно
доприноси развоју публике и промоцији европског филма. Избором најквалитетнијих остварења савремене европске кинематографије, фестивал има за циљ
да подстакне еманципацију и развој критичке свести. На фестивалу је приказано
сто европских наслова који су били распоређени у 12 програмских целина: Главни такмичерски програм, Паралеле и судари, Млади дух Европе, Нови мађарски
филм, Црноморска регија у фокусу, Омаж програм добитницима награде Александар Лифка, Омаж програм добитницима награде Underground Spirit, Еколошки документарци, Класићи на тргу, Best of Europe 2017, селекција филмова са
фестивала Жигмонд Вилмош из Сегедина и Палић у Београду. Фестивал је омогаћен и пратећим програмима који укључују између осталих и радионицу Виктора
Паза за младе филмске критичаре, као и сарадњу са фестивалом Жигмонд Вилмош из Сегедина која је резултирала одржавањем школе филма за 20 полазника
из Суботице и Сегедина.

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

У 2018. години подршку је добио и Филмски фестивал Слободна зона који је по
четрнаести пут, одржан паралелно у Београду, Нишу и Новом Саду од 7. до 12.
новембра 2018. године, у осам биоскопских сала.
Током Фестивала приказано је 50 филмова, од тога 44 премијера (22 документарна и 22 играна) од којих је 11 филмова из региона (од тога 9 дугометражних
и 2 средњеметражна). У оквиру две пројекције Футуре ис Хере приказано је 19
средњошколски и студентски краткометражних филмова насталих у филмским
школама МакеДокса из Скопља, Докуфеста из Призрена, Право људски из Сарајева и Слободне Зоне из Београда. Поред премијерних пројекција, приказано је
5 филмских класика насталих и инспирисаних духом 1968. који су на програму у
оквиру селекције Специјални фокус 1968. Сабирајући и премијерне и филмове
из пратећих програма, овогодишњи фестивал Слободна зона приказао је укупно 69 филмова.
Традиционо, фестивал је имао и бројне пратеће програме, попут Дебатног програма Компас који је ове године изазвао велику пажњу публике, као и програме
На кафи са аутором, Радионицу документарног филма и МЕДИА Деск Радионице. Ови пратећи програми подстакли су дијалог на теме од друштвеног значаја,
пружили стручну едукацију у домену филмског стваралаштва и публици и стручној јавности пружили прилику да упознају филмске ауторе и покрену дијалог о
самим филмовима и темама које филмови обрађују.

Носилац пројекта:
Отворени универзитет у Суботици
Конкурс:
Подршка филмским фестивалима ЕАСЕА/ 17/ 2017

Форум Креативна Европа 2019
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Ф Е С Т И В А Л Е В Р О П С КО Г
ФИЛМА ПАЛИЋ
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BELDOKS
INDUSTRY 2018

ПРИСТУП
МАРКЕТУ
Носилац пројекта:
Међународни фестивал документарног
филма Белдокс
Конкурс: Приступ маркету ЕАCЕА/ 18/ 2017

45.000 €

Белдокс маркет је јединствен догађај у региону Балкана који представља битно
место окупљања аудиовизуелних професионалаца из области документарног
филма. Белдокс маркет 2018 окупио је 59 европских филфилмских професионалаца: продајне агенте, регионалне дистрибутере, представникетелевизијских
кућа, VOD платформа, медија, биоскопа, националних филмскихцентара, филмских фестивала и продуценте. У оквиру маркета расправљало се о маркетиншким стратегијама за документарне филмове у односу на биоскопску дистрибуцију и експлоатацију путем дигиталних платформи. Свим учесницима маркета
била је доступна Белдокс видео бибилотека, прва те врсте на овој територији,
која укључује 236 нових документарних наслова. Белдокс маркет представља велики искорак у развоју тржишта документарног филма на овој територији.

Форум Креативна Европа 2019
Ус п е ш н е п р и ч е

Кроз овај конкурс МЕДИА
потпрграм олакшава приступ
најважнијим догађајима,
маркетима и копродукцијским
форумима у Европи те употребу
онлине алата са циљем
подстицања веће мобилности
европских аудиовизуелних
професионалаца, њиховог
умрежавања, олакшавања
уговарања европских и
међународних копродукција и
подстицаја оптицаја европских
аудиовизуелних дела.

Износ додељених
средстава:
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ПРОМОЦИЈА
ЕВРОПСКИХ
ДЕЛА ОНЛАЈН
Циљ овог конкурса јесте да подржи онлајн
дистрибуцију и промоцију европских филмова.
Такође, конкурс је фокусиран на иновативне пројекте
који предлажу тестирање нових пословних модела
у аудиовизуелним областима које ће се све брже
трансформисати услед развоја нових технологија.

#EUROPEANFILMCHALLENGE
Носилац пројекта: Кино Метрополис ВСИ (Литванија)
Партнери на пројекту: Међународни фестивал документарног
филма Белдокс (Србија), Pari Pikule (Хрватска), А-One Films Estonia
OU (Естонија), Kinoteatris Bize Бизе (Латвија), The Film Agency SL
(Шпанија)
Трајање пројекта: септембар 2017 – август 2018. год.
Конкурс: Промоција европских дела онлине
Износ додељених
средстава:

89.338,8 €

330.000,00 €

Наградна игра www.europeanfilmchallenge.eu представља део великог европског интерактивног пројекта, који укључује употребу иновативних и дигиталних
промотивних техника и алата, како би се допринело већој циркулацији европских филмова на различитим платформама. Такмичење се истовремено одвија
у шест европских земаља: Литванији, Летонији, Естонији, Шпанији, Хрватској и
Србији. Заинтересовани старији од 18 година из ових 6 земаља могу да учествују
у наградној игри #europeanfilmchallenge и такмиче се за вредне наградне, путовање на престижене филмске фестивал у Берлину, Кану и Венецији. Публика
из Србије се позива да одгледа 10 европских документарних филмова на различитим платформама (интернету, биоскопима, фестивалима, телевизији, итд.),
објави назив филма и платформе на којој је филм одгледан, постави фотографију као доказ и hashtag www.europeanfilmchallenge.eu. Више о пројекту: www.
europeanfilmchallenge.eu.

Носилац пројекта: Reelport GMBH (Немачка)
Партнери на пројекту: Fonk (Немачка), Apordoc – Associacao Pelo
Documentario (Португал), International Documentary Festival Scheffeild
Ltd (Велика Британија), Tampereen Elokuvajuhlat Tampere Film Festival
RY (Финска), Doc.dream Services Pro (Чешка), Associazione Culturale La
Guarimba International Film Festival (Италија), Interfilm Berlin Management
GMBH (Немачка), Међународни фестивал документарног филма Белдокс
(Србија), Kurzfilmfreunde Koln Ev (Немачка), The Cork Film Festival Ltd (Ирска),
Encounters Festivals Ltd Lbg (Велика Британија)
Трајање пројекта: октобар 2017 – септембар 2018. год.
Конкурс: Промоција европских дела онлине

Ус п е ш н е п р и ч е

средстава:
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A U D I O V I S U A L AC C E S S –
D O C U M E N TA R Y
Износ додељених

Ava Doc је пројекат који окупља 27 партнера из 9 европских земаља са циљем да
европске филмове учини доступним корисницима библиотека у разним европским земљама. Европски фестивали кратког и документарног филма свој филмски програм чине доступним за кориснике и кориснице 15 библиотека широм
Европе. У Србији ће корисници Народне библиотеке Србије и Библиотеке града
Београда имати прилику да преко VOD платформе гледају најатрактивнија остварења савремене светске документаристике која су била приказана на Међународном фестивалу документарног филма Белдокс претходних година.
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THE FILM CORNER. NEW ON
A N D O F F AC T I V I T I E S F O R
F I L M L I T E R AC Y

РАЗВОЈ
ПУБЛИКЕ

Носилац пројекта:
Fondazione Cineteca Italiana (Италија)
Партнери на пројекту: The Nerve Center (Северна Ирска), The Film Space
Ltd (Велика Британија), Universita Degli Studi Di Milano Bisocca (Италија),
Jugoslovenska Kinoteka (Србија)
Трајање пројекта: новембар 2016 – мај 2018. год.
Конкурс: Развој публике/ Филмска едукација

Износ додељених
средстава:

Један од приоритета МЕДИА потпрограма
јесте развој публике односно подстицање
интересовања шире публике за европска
аудиовизуелна дела као и побољшање
приступа истим и то кроз различите
промотивне активности, јавне догађаје,
образовање о филму и филмске фестивале.

Ус п е ш н е п р и ч е

Овај конкурс пружа подршку пројектима који
теже да промовишу образовање из области
филма као начин стицања знања и развијања
интересовања за европска аудиовизуелна
дела укључујући и европско аудиовизуелно и
кинематографско наслеђе.

Пројекат The Film Corner. New On and Off Activities for Film Literacy, има за циљ да
дизајнира, креира и тестира онлајн платформу за филмску едукацију, користећи
могућности доступне путем веб 2.0 и тако развија иновативне кросмедија приступе настави који одговарају дигиталној ери у циљу подизања нивоа филмске
писменост младе публике широм Европе.
Платформа се састоји од интерактивног окружења са интерактивним дидактичкихм средствима којима се корисници могу ангажовати и на тај начин развијати
своје вештине у оквиру филмског образовања. Педагошка средства ће се фокусирати на генеричку филмску едукацију истраживањем кроз низ националних и
не-националних филмова Европе.
Пројекат обухвата 5 европских институција у 4 земље: Fondazione Cineteca Italiana
(Милано, Италија), kao koordinator; Film Space (Лондон, Уједињено краљевство);
Nerve Center (Дери, Северна Ирска); Jugoslovenska Kinoteka (Београд, Србија);
Univerzitet u Milanu Bikoka – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa” (Милано, Италија).

Форум Креативна Европа 2019

184.986,00 €
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ДИСТРИБУЦИЈА –
СЕЛЕКТИВНА ПОДРШКА

ДИСТРИБУЦИЈА

Активности које могу бити подржане кроз овај конкурс јесу кампање за
дистрибуцију ненационалних европских филмова, а које су пријављене
као део групе од најмање 7 дистрибутера које координира продајни
заступник филма.

ФИЛ М О В И:
The Killing of the Scared Deer, L’Atelier, Foxtrot,
L’Apparition, Undir Trenu, Le Fidele, Zimna Wojna, Girl,
Lazzaro Felice, Utoya 22 Juli, Twarz, Todos la Saben,
Dogman, Grans, Napszallta

Износ додељених
средстава:

76.400,00 €

ФИЛ М О В И:
Los Bando, Transit
Носилац пројекта:
Five Stars Dilm Distribution d.o.o.
Конкурс: Дистрибуција - Селективна подршка
EACEA/ 12/ 2017

Износ додељених
средстава:

10.000,00 €

Ф И Л М О В И:
Износ додељених
средстава:

2.600 ,00 €

Ус п е ш н е п р и ч е

The Place
Носилац пројекта:
Media International d.o.o.
Конкурс: Дистрибуција - Селективна подршка
EACEA/ 12/ 2017
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Са циљем да повећа присутност
европских филмова на међународном
тржишту један од приоритета
МЕДИА потпрограма јесте да пружи
подршку дистрибуцији филмова кроз
међународни маркетинг, брендирање,
дистрибуцију и промоцију. Такође,
овим програмом успоставља се
систем подршке за: дистрибуцију
ненационалних европских филмова у
биоскопима као и путем свих других
платформи, активности међународне
продаје, а посебно за превод,
синхронизацију и израду звучног
записа аудиовизуелних дела.

Носилац пројекта:
MCF Megacom Film d.o.o
Конкурс: Дистрибуција - Селективна
подршка EACEA/ 12/ 2017
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ДИСТРИБУЦИЈА –
А У Т О М АТ С К А П О Д Р Ш К А

М Р Е Ж Е Б И О С КО П А –
E U R O PA C I N E M A S

У оквиру овог програма потенцијална средства биће додељена европским
дистрибутерима који испуњавају услове на основу прихода од улазница
које остваре европски, ненационални филмови, а које дистрибуира
подносилац пројеката у референтној години. Подршка ће бити обезбеђена
у виду средстава доступних дистрибутерима за реинвестирање у нове
ненационалне европске филмове.

ФАЗА Р ЕИН В ЕСТ ИРАЊА
ФИЛ М ОВ И:
Eva, Maria by Calas: In Her Own Words, Les Gardiennes,
Finding your feet, Final Potrait, Alad’2
Носилац пројекта:
MCF Megacom Film d.o.o.
Конкурс: Дистрибуција - Аутоматска подршка
- фаза реинвестирања EACEA/ 18/ 2016

Износ додељених
средстава:

40.800,00 €

ФИЛ М ОВ И:
Износ додељених
средстава:

21.532,00 €

Ф И Л МОВИ:
Liberation Day, Un Beau Soleil Interieur, Jusqu’a la Garde,
Dolphin Man, Bergman
Носилац пројекта:
Five Stars Film Distribution d.o.o.
Конкурс: Дистрибуција - Селективна подршка
EACEA/ 12/ 2017

Износ додељених
средстава:

6 . 8 9 7, 0 0 €

Износ додељених
средстава:

2 7. 7 3 9 , 0 0 €

Europa Cinemas једина је мрежа која је подржана од стране МЕДИА потпрограма.
Она пружа финансијску и организациону подршку биоскопима широм Европе
који промовишу европски филм. Мрежа обухвата 1204 биоскопа који долазе из
43 земље. МЕДИА подршка распоређује се на 34 земље и 1130 биоскопа.
У 2018. години кроз Europa Cinemas мрежу, МЕДИА потпрограм подржао је
укупно 11 биоскопа у Србији у износу од 74.909 евра и то за европски програм
реализован током 2017. године. Биоскопи који су добили подршку су: Културни
центар Нови Сад, Арт Биоскоп музеј, Дворана Дома синдиката, Дворана Културног центра Београда, Фонтана, Tuckwood Cineplex, Културни центар Чачак, Биоскоп Лесковачког културног центра, Биоскоп Вилин град, ЛМ Биоскоп, и Биоскоп
EuroCinema.

Ус п е ш н е п р и ч е

Ус п е ш н е п р и ч е

Ф И Л МОВИ:
Dalida, Telle Mere Telle Fille, Viceroy’s House, Their Fines
Носилац пројекта:
MCF Megacom Film d.o.o.
Конкурс: Дистрибуција - Селективна подршка
EACEA/ 12/ 2017

За подршку овог програма могу конкурисати искључиво мреже биоскопа. Мрежа биоскопа дефинише се као група биоскопа која кроз правно основано координационо тело заједно развија активности из области приказивања и промоције европских филмова. Мрежа мора да обухвата најмање 100 биоскопа који се
налазе у више од 20 земаља.
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Early Man, Maya the bee: the homey games
Носилац пројекта:
Blitz Film & Video дистрибуција д.о.о.
Конкурс: Дистрибуција - Селективна подршка
EACEA/ 12/ 2017
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НАГРАДА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ ЗА КУЛТУРНО
НАСЛЕЂЕ - ЕВРОПА
НОСТРА

Ус п е ш н е п р и ч е

Од 2002. године, независни стручне
комисије су одабрале 485 пројеката
из 34 земље за награду. Када је реч о
типовима пројеката, највише добитника мађу пројектима конзервације
(279), затим службама посвећеним
наслеђу и образовању, обукама и подизању свести (73), и на крају, истраживачким пројектима (60).
Укупно 109 Великих награда (Grand
Prix) у износу од 10,000 евра додељено је изузетним иницијативама у домену културног наслеђа, одабраним
међу награђиваним пројектима.
У Србији је до сада награђено пет пројеката: Извештај о заштити природног
и културног наслеђа Метохије (2005),
Павиљон кнеза Милоша у Буковичкој
бањи (2018), Истраживање и каталогизација државне уметничке збирке
(2018) су награђени наградом Европа Ностра, а уз њих је и једна Велика награда која је додељена пројекту
Конзерваторска студија села Гостуша
у Пиротском округу (2017) и пројекат
Тврђава Бач (2018) који је награђен и
Великом наградом и наградом Европа
Ностра.

Изграђен 1907. године, павиљон кнеза Милоша налази се на месту једног од најстаријих извора минералне воде у Србији и био је прва пунионица у земљи. Неколико зграда
у парку Буковичке бање, међу којима је и павиљон, претрпеле су последице занемаривања током периода немира крајем прошлог века. У мају 2014. године, поплаве су
уништиле већину зграда у парку. Министарство културе је одмах ставило павиљон на
списак важних зграда које је требало обновити. Обнова павиљона је на крају трајала
само девет месеци и завршена је захваљујући сарадњи Краљевине Норвешке, која је
финансирала половину пројекта преко норвешког Министарства иностраних послова.
Другу половину је финансирала компанија за производњу минералне воде Књаз Милош, општина Аранђеловац и болница Буковичка Бања, која је водила пројекат.
Овај пројекат представља успешан опоравак споменика, који је задржао своју изворну
употребу након природне катастрофе. Резултат је постигнут са скромним буџетом, што
је добар пример за друге бањске градове широм Европе, навео је жири награде Европа
Ностра.
Буковичка бања у Аранђеловцу била је омиљена дестинација Кнеза Милоша Обреновића, који је до своје смрти 1860. године био кнез Србије. Бања се налази у једном од
најстаријих и најлепше очуваних бањских градова у Србији. Данас је то важан центар
за велнес и рехабилитацију.
Павиљон се састоји од три дела: извор минералне воде је био у центру, у северном
крилу зграде била је фабрика за пуњење, док је јужно крило са колонадом служило као
посластичарница. Фабрика за флаширање воде донела је просперитет граду Аранђеловцу. У фабрици се све радило ручно, укључујући прање и пуњење боца. Вода је тада
дистрибуирана широм земље.
Спа концепт је чест у великом делу Европе, а Сецесија је био типичан стил за ове структуре, истакао је жири.
Средином шездесетих година павиљон кнеза Милоша претворен је у уметничку галерију, а данас још увек има галерију, као и мали музеј о Буковичкој Бањи. У централном делу павиљона још увек се налази минерална вода која се сада добија из околних
извора.
Обнова је подразумевала осигурање конструкцијских елемената зграде као и постављање битних заштитних елемената против кише и подземних вода. Велика пажња
посвећена је обнови гипсане фасаде зграде, прозора, ролетни и главних врата. Дрвени елементи и унутрашња декорација су такође очишћени и рестаурирани, користећи
фотографије и разгледнице из времена како би се осигурала аутентичност. Жири је
истакао одговарајућу пажњу посвећену детаљима у опоравку овог важног локалитета,
на пример у опоравку славина.
Павиљон је поново отворен у јуну 2016. године. Пројекат је имао позитиван утицај на
локалну заједницу и општину да наставе са очувањем бањског парка у целини у блиској будућности, саопштио је жири.
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Од прве године додељивања до данас, Наградом Европске уније за
културно наслеђе - Европа Ностра
додатно су се јачали капацитети
сектора културног наслеђа у Европи кроз истицање најбољих пракси,
подстицање прекограничне размену
знања и повезивање различитих заинтересованих страна у ширу мрежу. Такође, признања су донела велику корист победницима, у погледу
веће (интер)националне видљивости, додатног финансирања и увећаног броја посетилаца. Поред тога,
награђивање је подигло свест о нашој заједничкој баштини у широј јавности, истичући суштинске европске
одлике. Награде су стога кључни
инструмент за промоцију европске
баштине.
У протеклих 16 година, организације
и појединци из 39 земаља поднели
су укупно 2.883 пријава за награду.
Међу њима, највише је било предлога пројеката конзервације (1,677).
зследи образовање, обука и подизање свести (505), затим истраживање
(362) и, најзад, услуге посвећене наслеђу (339).

ПАВИЉОН КНЕЗА МИЛОША
У Б У КО В И Ч КО Ј Б А Њ И
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Упркос својим фасцинантним садржајима, Државна уметничка збирка Србије никада
није била у потпуности истражена или каталогизована до 2006. године. Те године,
пројекат истраживања колекције је инициран и финансиран од стране Министарства културе Србије. Пројекат је, под вођством професорке Јелене Тодоровић и Биљане Црвенковић, изведен под надзором Народног музеја у Београду.
Државна уметничка збирка има богату и занимљиву историју. Симболички је основана 1929. године проглашењем Краљевине Југославије. Последње допуне спроведене су крајем седамдесетих. Колекција је имала за циљ да одражава југословенске
и европске идеале с неким од најзначајнијих уметника Европе и Југославије, као што
су Николас Пусен, Гаспард Дугет, Палма ил Векио, Иван Мештровић и Влахо Буковац,
а одражава жељу за спајањем локалних и европских културних вредности с новим,
наднационалним идентитетом Југославије. Истраживачки тим је најпре кренуо од
основних задатака. Збирка је прво исправно пописана, затим је спроведено комплетно архивско истраживање на свим досадашњим радовима и, најзад, креирана
је одговарајућа база података (дигитална и аналогна) са засебним досијеом за свако
уметничко дело. Жири награде Европа Ностра је похвалио одличан квалитет истраживања изузетне уметничке збирке.
Након реализације овог дугог и напорног задатка, настао је каталог дела уметничке
збирке. Прилози за уметничка дела и истраживања провенијенција направљени су
уз сарадњу с бројним еуропским музејима, међу којима су Лувр (Француска), Уметничко-историјски музеј (Аустрија), Музеј Дубровника и Модерна галерија (Хрватска),
Музеј Бергамо и Музеј Трст (Италија), Институт РКД (Холандија) и Музеј савремене
уметности (Словенија).
Жири је веома ценио квалитет штампаног каталога, наводећи да је двојезична публикација високог квалитета што даје значајан допринос историји уметности и историји колекционарства.
Уважавање овог заборављеног, невидљивог дела европског наслеђа коначно је
учинило да ови радови буду доступни широј јавности, а нарочито јер се од њеног
објављивања повећао број захтева других европских музеја за позајмицу. Жири је
похвалио овај аспект пројекта, наводећи да је првобитна намера ове колекције била
да утеловљује еуропски дух. Ова истраживачка студија представља поновно откривање и враћање ове намере, чиме је скренута пажња шире јавности.
Поред тога, сарадња са европским партнерима проширила је мрежу истраживача
и музеја и створила нове могућности за њихов дијалог. Државна колекција, која је
раније била доступна само државним званичницима и гостујућим достојанственицима, постала је позната европској јавности, а неки дијелови збирке су први пут јавно
изложени.

Тврђава Бач је изграђена у 14. веку с накнадним доградњама у 15. и 16. веку и представља национални споменик културе. Пројекат Векови Бача покренут је 2006. године ради истраживања и повећања знања о подручју Бача, ради примене кључних
принципа конзервације у њеном очувању, проналажења одрживе употребе за локацију, али и подизања свести о његовој вредности у широј заједници.
Конзервација и рехабилитација тврђаве Бач је централни део овог пројекта. Пројекат је реализовао Покрајински завод за заштиту споменика културе - Петроварадин, а подржан је и од Фонда за очување културно-историјског наслеђа Векови Бача,
Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду и Музеја Војводине. Пројекат је
добио финансијску подршку од регионалних, националних и међународних извора,
укључујући средства Европске уније.
Пројекат је успешно интегрисао тврђаву Бач у живот локалне заједнице и пронашао
одрживе начине коришћења како би осигурао своју будућност. Тврђава је обновљена, презервирани су археолошки остаци, а унутрашњост претворена у центар за посетиоце и изложбени простор који помаже посетиоцима да интерпретирају шири
културни пејзаж Бача. Такође, место је постало центар у којем се стичу, проширују
и деле стручна знања о очувању и управљању баштином. У протеклих 15 година,
тврђава је такође била регионална централна тачка у Данима европске баштине,
иницијативе Савета Европе. Због успеха овог пројекта, Тврђава Бач је 2010. године
увршћена на УНЕСКО привремену листу, као део Историјског места Бач и околине.
Овај пројекат је изузетан пример очувања баштине заснован на интердисциплинарној сарадњи. Да би се то постигло, руководиоци пројекта су искористили европске
ресурсе за истраживање и спровођење неопходних прелиминарних истраживања,
што је довело до имплементације правилне стратегије управљања. Уложен је велики
труд и пажња у конзервацији да се остатак рушевине очува. Поред тога, постоји јака
образовна компонента пројекта, релевантна за цео регион, рекао је жири награде
Европа Ностра.
Град Бач показује утицаје романичког, готичког, ренесансног, византијског, исламског и барокног стила, као и примере народне архитектуре. Градитељско наслеђе
сведочи о културној разноликости подручја, повезујући Балкан са централном и
западном Европом. Неке од њених најзначајнијих грађевина сада су наведене као
национални споменици: тврђава Бач, православни манастир Бођани и фрањевачки
манастир Бач. Тврђава се налази у непосредној близини Дунава, реке која је обезбедила везу између многих европских земаља, напоменуо је жири у одлуци.
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И С Т РА Ж И В А Њ Е И
К АТА Л О Г И З А Ц И Ј А Д Р Ж А В Н Е
УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ
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О УМЕТНИЧКИМ
ИНИЦИЈАТИВАМА
НА ФОРУМУ
М Е ЂУ Н А Р ОД Н И Ф ЕС Т И ВА Л
Д О К У М Е Н ТА Р Н О Г Ф И Л М А
БЕЛДОKС

L Ü L E / КО М П Л Е КС
Lüle постоји на београдској клупској сцени од давне 1999. као ДЈ, продуцент, live
act, one man show, двојац и радио водитељ.
Тренутно ради као бржи део аутентичног двојца Комплекс који постоји од 2007.
Док другу половину чини Небојша (Schwabe). Заједно су познати како по едитима, тако и по лајв наступима. До сада су издали 4 плоче и велики број дигиталних
издања. Најпоноснији су на плочу са Theo Parrish-ом. Заједно са Комплексом (а и
без) наступао је и у Београду, и у целој Србији и у иностранству: Русија, Хрватска,
Грчка, Турска, Словенија, Црна Гора, Босна и Херцеговина итд.
Један од првих резидената најбољег андерграунд места домаће кубске сцене,
брода 20/44, традиционално је и резидент рођенданских журки клуба Шећер
као и Шећера уопште.
Највећи део свој слободног времена проводи у студију где вежба, пробира музику, ствара…
Највише воли плоче, али ради и са ЦД-ова, Серата и Аблетона. Мрзи Трактор и
синк дугме.

К А Л СО Н (БАУ К)

ВКС је пост-кустоска формација коју чине Сенка Латиновић и Владимир Бјеличић. Базиран на стратегији активне критике, ВКС за циљ има проблематизовање кустоске праксе, односно њених класних, родних, етичких и естетичких
одредница, како у односу на локални контекст, тако и глобални. Феномен професионалне (не)одрживости, односно немогућност успостављања симболичког
и реалног капитала у систему уметности транзиционог друштва, полазна је премиса рада ВКС-а. Користећи се перформативним методама апропријације, манипулације и хумора, дуо се остварује као виртуелни ентитет или хибрид, заступајући различите моделе друштвеног понашања који се наизменично ротирају
рефлектујући шизофреност свакодневице.
У оквиру Форума Креативна Европа 2019 у Нишу, ВКС је извео рад “Ви то умете
и можете да остварите / You are capable of doing it and you can achieve it ” у Народном позоришту у Нишу. Партиципативна вођена тура је пружила увид у рад
фондације Визија Културне Садње потенцијалним сарадницима односно кре-

Један од битнијих електро продуцената из Ниша у последње две деценије чија
се музика може купити у многим продавницама плоча широм света. Продуцира
и пушта електронску музику без стилских и жанровских ограничења са акцентом на синтези и дизајну звука.
Као ДЈ активан је више од 10 година, делио декове са уметницима као што су
Anthony Rother, Egyptian Lover, Bass Junkie, Dagobert, Diplomat, Steve Bug, Luke
Eargoggle, Sneak Thief, Faze Action…
Потписник је неколико европских етикета попут Das Drehmoment, Electro Avenue,
Street Sounds, а након прошлогодишњег отварања компилације ex-yu електро
уметника “Електролиза”, вратио се матичној етикети Dominance Electricity из Немачке са траком на компилацији ” Global Surveyor “. За Dominance спрема и нов
ЕП са радним називом “Соларни систем” који ће изаћи до краја 2019.
Организовао је многе музичке догађаје и фестивале у Нишу и Србији и био продуцент на разним пројектима нишких уметника.
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Основна мисија Међународног фестивала документарног филма БЕЛДОKС је
промоција и развој документарног филма у Србији, представљање актуелног
документарног филмског стваралаштва у свету, подстицање продукције унутар
овог филмског жанра, као и укључивање публике у сферу познавања, разумевања и поштовања овог специфичног начина уметничког изражавања које своје
упориште и инспирацију проналази у историјском животу и његовим посебностима. Идеја БЕЛДОKС тима је да уведе публику културне разлике и да трансформише друштвену реалност презентовањем многобројних могућности њене
креативне интерпретације. Такође, БЕЛДОKС перманентно ради на промоцији
и дистрибуцији српског документарног филма у земљи, региону и свету.

ативним појединкама, појединцима и припадницима неформалних уметничких
организација/група, те их оснажити да и они постану успешни лидери на пољу
иновација у оквирима међународне културне сарадње и интеркултуралног дијалога. Наиме, учесници су имали једниствену прилику да: стекну увиду у донаторску активност једне од најрепрезентативнијих фондација познате по небројено
инвестиција у домену културе и уметности; учествују у тренингу за писање успешне апликације за буџетирање пројеката за 2020. годину; разумеју моделе организовања, логику тима и осталих алатки потребних за успешну културну сарадњу.

97

M АТ Р И Ј А Р Ш И Ј А - Н О В О
ДОБА

Ш А РЛ О Т Б Е Н Д И КС
(C H A R LO T T E B E N D I K S )

Изложба у оквиру Форума Креативна Европа 2019 је четврта по реду изложба
архитектонске групе Модерни у Београду (МуБГД). У циљу групног доприноса
истраживању и промоцији архитектуре и урбанизма хладноратовског периода,
аутори настављају да развијају индивидуалне методе визуелног представљања
иконичких објеката београдског модернизма. Изложба представља просторну
инсталацију сачињену од фрагмената визуелних репрезентација горе поменутих објеката.

Од 2007. до 2009. године организовала је бројне подземне забаве под називом
"Moist". Њено соло издање, Afterhours EP је изашло као Afterhours EP came out
on Mental Overdrive’s LOVE OD Communications лејбл у јануару 2013. године, а
након тога други, Aurora EP, годину дана касније. Током 2016. године постала је
до SHAPE платформе која је суфинансирана програмом Креативна Европа.
Њен наступ у оквиру конктела затварања Форума Креативна Европа 2019 се организује у сарадњи са клубом ДИМ у Цетињској.
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М О Д Е Р Н И У Б Е О Г РА Д У

Одрастајући у Тромсоу, главном технолошком граду Норвешке, није чудно што
се Шарлот Бендикс у младости заинтересовала за електронску музику. Диџејингом је почела да се бави у раним двадесетим годинама, а током година се развија у изузетно цењену и тражену уметницу.
Њена музика се фокусира на секси плес и боди-мјузик. Иако јој је главни жанр
класичан хаус, њени сетови су инспирисани музиком у распону од диска до
афричког грува и латино ритмова. Опште је позната по стварању еуфоричних,
топлих и знојних плесних подова. Бављење живим вокалом и удараљкама, као
и укључивање других музичара, постали су донекле заштитни знак ове девојке претворивши цео наступ више у догађај уместо у једноставан ди-џеј сет.
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Укратко, Матријаршија се дефинише као аутономни културни центар. Међутим,
свака од ових дефиниција (и аутономна и културна и централна) је више проблем него решење. Могли бисмо рећи да је Матријаршија пре свега место, стара
аустроугарска кућа, типична за тај део Београда, тј. Земун, део који је, када је
Београд подељен између две велике империје, припадао Западном. Ипак, Матријаршија у свом садашњем облику представља материјализацију много веће
мреже продукције, акције, поетике, космогоније, контекстуалног позиционирања, убеђења, флуидне, али чврсте и сложене платформе уметничких, егзистенцијалних и теоријских пракси. Иако се у супротном смеру односи на Патријаршију - највишу институцију Српске православне цркве и чувара хијерархијског
естаблишмента, Матријаршија се у најбољем случају може повезати са немогућим бинарним, искривљеним или лажним феминизмима, сумњивим подземљем, корумпираним елитизмом, екстровертираним аутизмима...
Матријаршија је настала 2014. године када су се окупила два формална удружења (Турбо комикс и Артиљерија) и неколико неформалних група, уз сталну
сарадњу са Арт Брут Асоцијацијом Србије, неколико блиских пријатеља и бројних сарадника. Збуњујућа (не)структура Матријаршије укључује екипу фестивала Ново доба и њену дистрибутивну мрежу Фијук, као и неформалне уметничке
колектива Мубарећ, Дедице и Битлсти. Овај чудни поредак ствари створио је
простор за неинституционалну, уметничку, несврстану, рубну или аутсајдерску
уметност, за ауторе који себе нису доживљавали као уметнике, који су и дискурзивно и фактички били изван граница постојећих опција уметничког света да
понуде, чак и изван онога што се сматрало могућим. Матријаршија је, дакле,
немогуће место - оно што се догодило пре њеног постојања било је могуће или
замисливо, дешавало се годинама, и иако се Матријаршија чини као природан
наставак тих активности, они би се могли врло добро одиграти на другом месту.

Допринос изложбе укључује критичку реинтерпретацију модернистичког архитектонског наслеђа из перспективе друштвено-политичке, културолошке, еколошке и економске одрживости. Ова тема, актуелна и значајна у савременом
контексту приказана је кроз спектар медија графичког наратива, који на непретенциозан, али сугестиван начин тежи да уједно анимира и информише ширу
публику о архитектонској и урбанистичкој продукцији простора Београда.
Пројекат Модерни у Београду (МуБГД) окупља групу архитеката (Бекић Ива, Гајић Ирена, Дуканац Далиа, Ђорђевић Стефан, Златковић Снежана, Јешић Мирјана, Стојановић Христина, Цигић Петар) са посебним интересовањем и ангажманом у области илустрације, графичког дизајна и ликовних уметности. Заједно
су покренули платформу МуБГД у циљу промоције, али и критичке анализе архитектонског наслеђа Београда путем иновативних графичких репрезентација.
Користећи пројектантске методске алате, аутори пројекта Модерни у Београду
на иновативан начин представљају одабрана архитектонска дела и просторне
целине настале у хладноратовском периоду на територији Београда.
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ПРОСТОРИ

О ДЕСКУ
КРЕАТИВНА
ЕВРОПА СРБИЈА

НИШ

НОВИ
САД
Културна станица Свилара
Архив града Новог Сада
ЕУ инфо кутак

Задужбина Илије М. Коларца
ЕУ инфо центар
Нордеус хаб
ДИМ клуб
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Деск Креативна Европа Србија је имплементационо тело програма Креативна
Европа, главног програма Европске уније за подршку пројектима у култури и
аудиовизуелним делатностима, оформљен у оквиру Министарства културе и информисања Републике Србије. Задатак Деска је информисање шире и културне
јавности о програму Креативна Европа, те пружање подршке установама културе и организацијама цивилног друштва у Републици Србији које желе да обезбеде учешће у програму Креативна Европа.
У оквиру Деска Креативна Европа Србија, Култура деск Србија имплементира
потпрограм Култура, а МЕДИА деск Србија имплементира потпрограм МЕДИА.
На територији Аутономне покрајине Војводине потпрограм Култура спроводи
Антена канцеларија, основана у оквиру Фонда „Европски послови“ АП Војводине.
У циљу повећања броја учесника из Србије Деск Креативна Европа Србија,
континуирано организује: семинаре, обуке и друге едукативне активности којима се преносе знања и вештине неопходне за конкурисање за финансијску
подршку; конференције из области културне политике и менаџмента у култури;
пројекте анимације потенцијалних апликаната из Републике Србије; промоције програма Креативна Европа и других европских програма; различите врсте
пројеката који се тичу развоја публике, развоја каријера, савремених пословних
и програмских модела, као и других приоритета програма Креативна Европа;
представљање успешних пројеката из Србије, региона и Европе; истраживачке пројекте чији је циљ унапређење домаћег културног система и међународне
сарадње; издавање публикација о програму Креативна Европа и активностима
Деска Креативна Европа Србија у циљу промоције програма и олакшавања процеса конкурисања домаћим културним организацијама.
www.kreativnaevropa.rs
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Галерија Синагога
ЕУ инфо кутак
Официрски дом
Народно позориште у Нишу
Стартап Ниш - Центар за иновативно предузетништво младих
Нишки културни центар
Књижевно-меморијална поставка
Бранка Миљковића и Стевана Сремца, Народни музеј Ниш
Грађевинско-архитектонски факултет Ниш
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Dimitrije Tadić,
Head of Creative
Europe Desk Serbia

Successful stories

Successful stories

Jovan Čekić

tion within the Forum is to emphasise
the emancipatory potentials, both
of culture as a field and of the very
postulates of European cooperation.
To what extent is it necessary to give
meaning back to notions such as: human rights, democracy, inclusion or
intercultural dialogue?; To what extent
and in what way does culture develop
critical thinking?; How can culture help
in overcoming the discomfort of European citizens caused by globalisation,
but also the media fabricating reality,
and with this in mind, how is European cooperation related to Eros, i.e. a
productive relationship with reality?;
How does the “philosophy” of European cooperation indicate the importance of breaking down inequality?;
How does European cooperation aid
in overcoming the traps of narrowly
perceived interests on the national level in today’s transnational and global
world, and also the expansion of the
principle of European unity for the
sake of Europe’s survival in a prominently competitive environment?; are
some of the questions of great importance for contemporary Europe and
Creative Europe Forum 2019 will offer
some possible answers.
The importance of European cooperation lies precisely in its potentials to
resist various forms of isolation!
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“…With the excess of bio-power the creation of new technical-political fusions is taking place in two registers; in the post-political
one, this is the normalisation of conventionality where “the lack of
opinion” is a constitutive moment in the creation of new fascism,
while within the technical register we can speak about the beginning
of the fourth industrial revolution. In such a constellation the post-political is intertwined with post-truth and post-facts which
establishes a new plane which is not merely de-politisation, but
instead a constitutive moment in the reconfiguration of the topology
of an entire social field. When on 16th November 2016 the Oxford
dictionary proclaimed post-truth to be the word of the year, the
prefix post- determined circumstances where “objective facts have
a lesser influence on the shaping of public opinion than emotions or
subjective beliefs”. With this kind of framework, the post-political
de-politisation is re-actualising micro-fascisms in various registers
of the social machine, most frequently reducing them to private and
emotional reactions of individuals groups and institutions”.

Creative Europe Forum 2019 bears
the name “Relations” because its aim
is to consider existing and propose
future forms of international cultural
cooperation and convey the message
that European unity is an effective
starting point for the development of
openness and non-hierarchical cooperation based on interest in learning
about the other and different.
Due to globalisation and new 21st
century technologies, the world has
become complex and because of this
it is necessary to re-examine the existing and design different productive connections between known and
new actors. Hence, in the becoming
multi-polar world it is mandatory to
enable exchange of ideas, and also
to connect different (local) cultures
and people on the other side of “filter bubbles” and “echo chamber”
phenomena stimulating isolation into
familiar clichés. Is the maintain of different clichés what is leading us into
a new fascism through the creation
of “an unusual, completely authentic
inability to think”, i.e. the “complete
lack of thought”?
In a complex time of ideological confusions, being isolated in one’s own
positions, the current migrations
initiating a series of “unpleasant”
questions and vulgarisation of political life in Europe, it is necessary to
place culture at the focal point of our
interest because culture represents
a field forming values and forms of
behaviour. In this context, our inten-
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The programme entitled Horizontal
knowledge consists of trainings of
domestic and foreign cultural professionals in fields relevant for the
Creative Europe programme (audience development, new technology
in culture, cultural tourism, etc.),
but also peer-to-peer open platform for exchanging knowledge and
skills among cultural professionals.
This segment of the programme
will be organised on the basis of a
competition-call to professionals to
propose their trainings, workshops,
programmes.
In all three cities, presentations of
successful projects in the Creative
Europe programme from 2018 will
be organised, and also trainings in
applying for the Creative Europe
programme, consultations about
project ideas, presentations of
various funding sources in culture,
artistic programme and cocktails.
The accompanying programme will
encompass the forming of a library
of electronically published works –
publications dealing with the topic
of cultural cooperation published
by domestic cultural organisations.
Since Novi Sad will have the title of
the European Youth Capital in 2019,
a special part of the programme will
be dedicated to transfer of knowledge and skills youth-for-youth.
The main partners of the Forum are
City of Niš, Young Ambassadors
Niš, Foundation Novi Sad 2021, EU
Info Network and traditionally - Ilija
M. Kolarac Foundation.

Creative Europe Forum 2019

The question dealt with by this
year’s Forum is: in what way projects and organisation models in
culture can encourage cooperation, combatting hatred, stereotypes and different forms of social
inequality. With the idea of the
necessity to strengthen cooperation and connecting, the Forum
is organised through partnerships
in three cities (Novi Sad, Niš, Belgrade) and it includes horizontal
learning methods, exchange, inclusion and connecting domestic and
foreign professionals.
The programme of the Forum is organised in three blocks which will
be realised in all three cities: Critical thinking and media literacy,
Participatory management in culture, Horizontal knowledge.
In the time of re-examining the
model of future social functioning of our continent, the necessity
was recognised to further develop democratic management principles, strengthen the autonomy
of decision makers in culture, and
also the capacity for critical thinking and acting. There will be discussions about notions such as
joint management, participation,
co-creation, and also about introducing participatory management
models in culture while emphasising examples of good practice (e.g.
the application of the Faro Convention), and defining guidelines
for the introduction of these models in our country.
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P
R
О
GR
А
М

N OV I S A D
M AY 1 6 -1 7 t h
NIŠ
M AY 3 0 - 3 1 s t
B E LG R A D E

N OV E M B E R 7- 8 t h

11:30 - 13:00

МАY

Key note: Lena From, Head of Special
Projects, Public Art Agency, Sweden.
Topic: Public Spaces and Social
Inequality: Аrt is happening project

EU INFO
CORNER

Coffee and catering

OPENING OF THE EXHIBITION
TURBULATOR – generator of turbulent
practices of marginal art, Civil
Association Turbo strip, Belgrade

WORKSHOP PR OF CULTURAL
INSTITUTIONS AND
ORGANISATION ON SOCIAL
NETWORKS, Marija Stevuljević, EU
Info Centre

*

*

PROGRAMME EUROPE FOR
CITIZENS, Jelena Todorović, Office for
Cooperation with Civil Society of the
Government of RS
VISEGRAD+ FUND, Jiří Sýkora,
Visegrad Fund
COMPETITION FOR MOBILITY
OF ARTISTS AND CULTURAL
PROFESSIONALS, Gabrijela Masleša,
Ministry of Culture and Information of
RS
COMPETITION FOR CO-FUNDING
OF PROJECTS SUPPORTED BY
EUROPEAN UNION FUNDS, Smiljka
Jovanović, Provincial Secretariat for
Finances of AP Vojvodina
Individual consultations after
presentations

*
Applying to participate is mandatory.
For more info visit the website of the
Culture Desk Serbia:
www.kultura.kreativnaevropa.rs.

Successful stories

Successful stories

20:00

14:45 - 16:00
break

16:00 - 18:00

PANEL: CULTURE, COOPERATION
AND OVERCOMING STEREOTYPES,
Alma Trauber, City Gallery Striegl,
Sisak, Croatia,
Milena Stefanović, European Fund for
the Balkans, Belgrade
Moderator: Slavica Popov,
Contemporary Gallery Zrenjanin

INTERREG IPA PROGRAMME OF
CROSS-BORDER COOPERATION,
Mina Radmilović Pjevac, European
Affairs Fund of AP Vojvodina

THE MEDIA AND NEW
TECHNOLOGIES: РЕЕR-TО-РЕЕR
TRAINING FOR YOUTH, Valentina
Sigeti and Movan Nikolić, Novi Sad
School of Journalism

Creative Europe Forum 2019

Creative Europe Forum 2019
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13:15 - 14:45

13:00 - 13:15 Break

SECURING FUNDS IN CULTURE:
PRESENTATION OF EU AND OTHER
PROGRAMMES FOR PROJECT COFUNDING

16:00 - 18:00

INTRODUCTION, Dimitrije Tadić,
Creative Europe Desk Serbia, Vuk
Radulović, Foundation Novi Sad 2021,
Vidosava Enderić, European Affairs
Fund of AP Vojvodina

HISTORICAL ARCHIVES OF
THE CITY OF NOVI SAD
16:00 - 18:00

11:00

N OV I SA D
SVILARA
CULTURAL STATION
1 6 th

13

N O V I S A D 1 7 th
МАY

*Applying to participate is mandatory.
For more info visit the website of the
Culture Desk Serbia:
www.kultura.kreativnaevropa.rs.

Break

PRESENTATION OF THE BOOK A
GUIDE THROUGH THE LABYRINTH
OF STATE ADMINISTRATION
FOR FUTURE CULTURAL
PROFESSIONALS, Đurđijana
Jovanović, Ministry of Culture and
Information of RS
WORKSHOP: ART FOR EVERYONE
OR HOW TO INCLUDE PERSONS
DEPRIVED OF LIBERTY AND
JUEVNILE DELINQUENTS IN
CULTURAL PROGRAMMES,
Aleksandra Jelić, ApsArt

*

Successful stories

Successful stories

PRESENTATION OF THE OPENS
SUPPORT PROGRAMME FOR
CULTURAL PROJECTS: SUCCESS
STORIES, Jelena Ognjanović, Gallery
of Matica Srpska, Milan Vračar,
Kulturanova

HISTORICAL
ARCHIVES OF THE
CITY OF NOVI SAD
16:00 - 17:00

14:00 - 14:15

Break

WORKSHOP FOR EMPLOYEES
OF CULTURAL INSTITUTIONS
AND ORGANISATIONS:
BRAINSTORMING NEW
COOPERATIONS ON THE LOCAL
LEVEL, NEW PROGRAMMES
AND JOINT MANIFESTATIONS,
MODERATORS: Nina Mihaljinac
and Milan Đorđević, project
managers of the Culture Desk
Serbia

CREATIVE EUROPE PROGRAMME
– SUB-PROGRAMME MEDIA:
PRESENTATION OF THE PROGRAMME
AND THE COMPETITION PROCEDURE,
DISCUSSION WITH PARTICIPANTS
ABOUT THE POSSIBILITIES TO
DESIGN PROJECTS, Nevena
Negojević, Head of the Media Desk
Serbia

16:00 -19:00

12:00 - 14:00

14:30 - 15:45

15:45 - 16:00

Break

PANEL: CRITICAL THOUGHT
IN CULTURE AND ART,
PARTICIPANTS: Vesna
Milosavljević, SEECult.org,
Salađana Petrović Varagić, IFC
Film Art Požega, Vladimir Kopicl,
poet, Serbian PEN Centre
Moderator: Mladen Vesković,
Ministry of Culture and
Information of RS

CREATIVE EUROPE
PROGRAMME–SUB-PROGRAMME
CULTURE: PRESENTATION OF
THE PROGRAMME AND THE
COMPETITION PROCEDURE,
Dimitrije Tadić, the Head, Dragana
Srećkov and Jovana Rapajić,
project managers of the Antenna
of Culture Desk Serbia

EU INFO CORNER

14:15 - 14:30

11:45 - 13:15

11:30 - 11:45

13:15 - 14:30
Coffee and
catering break

Creative Europe Forum 2019

Creative Europe Forum 2019
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EXPERIENCES OF
SUCCESSFUL STORIES FROM
THE SUB-PROGRAMME
CULTURE: Senka Petrović,
Serbian National Theatre, Novi
Sad, Tatjana Mateša, Novo
kulturno naselje, Novi Sad,
Ana Kukolj, Publishing house
Akademska knjiga, Novi Sad
Moderator: Luka Kulić, Gallery of
Matica Srpska Novi Sad

16:00 - 17:00

10:00 - 11:30

SVILARA CULTURAL STATION

15

NIŠ

М А Y,

3 0 th

12:15 - 13:45

2 5 - 3 0 th

МАY

PANEL RESIDENTIAL
PROGRAMMES: POTENTIAL
FOR CULTURAL DIPLOMACY
AND INTERNATIONALISATION,
Maida Gruden, Gallery of Students
Cultural Centre “Studentski grad”,
Belgrade, Ana Grmuša Pejović,
KROKODIL, Belgrade, participant of
EUROPE_20ХХ residential gathering
in Niš
Moderator: Milica Todorović, Gallery
of Contemporary Fine Arts Niš

SYNAGOGUE

13:45 - 15:00
Coffee and
catering break

12:00 - 12:15

Break

15:45 - 16:00

16:00 - 17:30

CREATIVE TOURISM AS A
CATALYST OF PARTICIPATORY
APPROACHES AND COOPERATION:
EXPERIENCE OF THE PROJECT
CREATOUR IN PORTUGAL
Nancy Duxbury, researcher at the Centre
for Social Studies, University of Coimbra,
Portugal, and adjunct professor at
Simon Fraser University, University
of Waterloo, and Thompson Rivers
University, Canada.

LECTURE: JEWISH AND OTTOMAN
HERITAGE OF NIŠ,
Vuk Dautović, Faculty of Philosophy
in Belgrade

Break

ROUND TABLE ABOUT
PARTICIPATORY MANAGEMENT:
REACHING JOINT DECISIONS IN
CULTURE, Aleksandra Đorđević,
Đurđijana Jovanović, Dragana
Mitrović i Marko Despotović,
Ministry of Culture and Information,
Representatives of Secretariat for
Culture and Media of City of Niš,
cultural professionals and other
participants from Niš

Successful stories

Successful stories

More about the programme can be found
on the website of the Creative Europe Desk
Serbia and the University of Arts in Belgrade
– UNECO Chair of Cultural Policy and
Management.

10:30 - 12:00

Partners: UNESCO Chair of Cultural Policy and
Management, University of Arts in Belgrade,
Gallery of Contemporary Fine Arts Niš.

INTRODUCTION, Dimitrije Tadić,
Head of Creative Europe Desk
Serbia, Jelena Mitrovski, member of
the City Assembly, representative
of the Delegation of EU in Serbia,
Snežana Andrić, Association Young
Ambassadors Niš.

Creative Europe Forum 2019

Creative Europe Forum 2019

16

The first residential gathering for professionals
in the field of cultural policy from Europe.
Topic: Development of Cultural Cooperation
of the Region of Southeast Europe, based on
the research of Creative Europe Desk Serbia
(Re)positioning the region of Southeast
Europe through Culture, with the aim of
writing guidelines for the continuation of
the research and the future directions of
development.

10:00

EUROPE_20ХХ RESIDENTIAL GATHERING
FOR PROFESSIONALS IN THE FIELD OF
CULTURAL POLICY

15:00 - 15:45

S I C E VO

17

NIŠ

3 0 th
МАY
18:30

OPENING OF EXHIBITIONS:
The Forgotten Imperial City and
The Stone Village

Competition for mobility of
artists and cultural professionals,
Miroslava Turković, Ministry of
Culture and Information RS

18:00

Individual consultations after the
presentations

OPENING OF THE
EXHIBITION Golden
Architecture of Pirot

PROJECTION OF
EUROPEAN FILMS OF
THE INTERNATIONAL
DOCUMENTARY FILM
FESTIVAL BELDOCS
(SUPPORTED BY THE MEDIA
SUB-PROGRAMME)
The Waldheim Waltz, Ruth
Beckermann, Austria, 2018, 93’

to participate is mandatory.
* Applying
For more info visit the website of the
Culture Desk Serbia:
www.kultura.kreativnaevropa.rs.

Successful stories

Successful stories

CITY GALLERY
CEDOMIR KRSTIC,
PIROT

PERFORMANCE YOU ARE
CAPABLE OF DOING IT AND
YOU CAN ACHIVE IT, Vladimir
Bjeličić and Senka Latinović,
curators, the Vocal-Curator
Syndrome

CULTURAL CENTRE
NIŠ
20:00 - 23:00

15:00 - 16:00

*

PRESENTATION OF THE
ACTION VOLUNTEER CAMPS
GOSTUŠA AND LEBANE,
Foundation Architect
Aleksandar Radović

16:00

Programme Europe for Citizens,
Sanja Atanacković Opačić, Office
for Cooperation with Civil Society,
Interreg IPA programme of
cross-border cooperation Serbia –
Bulgaria, Maja Jovanović, Ministry
of European Integration
Programme Erasmus +, Goran
Bogunović, Foundation Tempus
Visegrad+ Fund, Jiří Sýkora

WORKSHOP FOR STUDENTS
OF THE FACULTY OF ARTS
IN NIŠ: CRITICAL THINKING
AND DESIGNING CULTURAL
PROJECTS, Nina Mihaljinac,
Culture Desk Serbia and FDA,
Milan Đorđević, Culture Desk
Serbia.

NATIONAL
THEATRE IN NIŠ

Creative Europe Forum 2019

Creative Europe Forum 2019
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FUNDRAISING IN CULTURE:
PRESENTATION OF EU AND
OTHER PROGRAMMES FOR
PROJECT CO-FUNDING

FACULTY OF CIVIL
ENGINEERING AND
ARCHITECTURE NIŠ

OFFICERS’
CLUB
16:00 - 17:30

16:00 - 18:30

EU INFO
CORNER NIŠ

19

LITERARY-MEMORIAL
EXHIBITION OF BRANKO
MILJKOVIC AND STEVAN
SREMAC, NATIONAL
MUSEUM NIŠ

SUCCESSES AND MISTAKES IN
PREPARING THE CANDIDACY
OF THE CITY OF OSIJEK FOR
THE EUROPEAN CAPITAL OF
CULTURE, Marijana Bošnjak, Head
of the organisation Kinematografi
Osijek

*

Break

WORKSHOP WALKING/GUIDED
TOURS AS A MEDIUM OF
PRESENTING LOCAL CULTURAL
HERITAGE, Andrija Stojanović,
Communication Point, Belgrade

*

Applying to participate is mandatory. For more info visit
the website of the Culture Desk Serbia:
www.kultura.kreativnaevropa.rs.

WORKSHOP FOR STUDENTS OF
THE ARTS SCHOOL AND OTHER
ASSOCIATED INSTITUTIONS: Visual
identity of cultural institutions contemporary approaches, Željko Lončar,
graphic designer and lecturer at CFAA,
Jovana Bogdanović, graphic designer

*

CREATIVE EUROPE PROGRAMME –
SUB-PROGRAMME MEDIA: presentation
of the programme and competition
procedure, discussion with participants
about possibilities for designing
projects, Una Domazetoski, project
manager, MEDIA Desk Serbia
EXPERIENCES OF SUCCESSFUL
STORIES FROM THE MEDIA SUBPROGRAMME: PROJECT BELDOCS
MARKET, Mara Prohaska Marković,
International Documentary Film Festival
Beldocs, Belgrade

WORKSHOP NEW INITIATIVES –
THE PLACE OF THE PUBLISHER
IN PROJECTS OF CULTURAL
COOPERATION, Ana Pejović,
KROKODIL, Belgrade

*

PRESENTATION OF THE SECOND
ISSUE OF THE PUBLICATION
GUIDE THROUGH THE LABYRINTH
OF STATE ADMINISTRATION
AND FUTURE CULTURAL
PROFESSIONALS, Đurđijana
Jovanović, Ministry of Culture and
Information

CULTURAL
CENTRE NIŠ
PROJECTION OF EUROPEAN
FILMS OF THE INTERNATIONAL
DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
BELDOCS
Zud, Marta Minorowicz, Poland,
Germany, 2016, 85’

YARD OF THE
UNIVERSITY OF NIŠ
19:00 Closing cocktail and DJ
performance: Kalson, Niš and
Komplex, Belgrade

Successful stories

Successful stories

13:00 - 14:00 Coffee and
catering break

16:00 - 16:15

11:00 - 12:30

14:00 - 16:00

Break

STARTUP NIŠ – CENTRE
FOR INNOVATIVE YOUTH
ENTREPRENEURSHIP

14:00 - 16:00

11:15 - 13:00

11:00 - 11:15

CREATIVE EUROPE PROGRAMME
– SUB-PROGRAMME CULTURE:
PRESENTATION OF THE
PROGRAMME AND THE
COMPETITION PROCEDURE,
Dimitrije Tadić, the Head, Dragana
Srećkov and Mina Radmilović
Pjevac, project managers of the
Antenna of Culture Desk Serbia
Discussion about project ideas
and finding partners, Nina
Mihaljinac and Milan Đorđević,
project managers of Culture Desk
Serbia

Break

Creative Europe Forum 2019

Creative Europe Forum 2019
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EXPERIENCES OF
SUCCESSFUL STORIES
FROM THE SUBPROGRAMME
CULTURE: Ivan Blagojević,
Nišville Foundation, Branislav
Stojanović, Homeland Museum
Paraćin, Andrija Stojanović,
Communication Point, Belgrade
Moderator: Milena Milošević Micić,
Homeland Museum of Knjaževac

16:15 - 19:00

10:00 - 11:00

SYNAGOGUE

WORKSHOP FOR HIGHER GRADES OF
ELEMENTARY SCHOOLS: THE CURTAIN
IS LIFTED, Ivana Gruden and Željko
Anđelković, curators, National Museum
Niš

16:15 - 18:00

11:00 - 13:00

МАY

16:00 - 16:15

16:15 - 18:00

3 1 st

17:00 - 18:30

NIŠ
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14.30 – 16.30

B E LG RA D E
7 th
N OV E M B E R

PRESENTATION OF EUROPEAN
COMMISSION INITIATIVES AND
A SPECIAL COMPETITION FOR
WESTERN BALKANS
Vincent Roels, European Commission,
Brussels, Belgium

12.15 – 12.30

Break

12.30 – 13.30

11.15 – 12.15

EUROPEAN AND REGIONAL
COOPERATION: FAMILIAR AND
NEW CONNECTIONS
Introduction: Jasna Dimitrijević, Ilija
M. Kolarac Foundation, Belgrade
Jeremy Lambert, Centre for Fine Arts
BOZAR, Brussels, Belgium
Nicolas Wieërs, Balkan Traffic
Festival, Brussels, Belgium
Maximilian Foedinger, Support to
Participation in EU Programmes,
Belgrade

INTERNATIONALISATION AND
LOCAL COMMUNITIES: FAMILIAR
AND NEW PLACES OF EUROPE
Introduction: Nikola Krstović,
President of ICOM Serbia, Belgrade
Emmanuel Pidoux, Secretariat of
Culture and Sports,
Coloniers, Toulouse, France and
National Federation of Directors
for cultural activities of local selfgovernments, Toulouse, France
Aleksandra Vukmirović, Permanent
Conference of cities and
municipalities of Serbia, Belgrade
Aleksandra Radosavljević,
Secretariat of Culture and
Information Niš
13.30 – 14.30

Catered break

15.30 – 15.40

Break

Ketevan Shengelia, Creative Europe
Desk Georgia
Marc Rettel, Creative Europe Desk
Luxembourg
Vincent Soccodato, Creative Europe
Desk France
Milena Ražnatović, Creative Europe
Desk Montenegro
Gudrun Heymans, Creative Europe
Desk Flanders
Yulia Fediv, Creative Europe Desk
Ukraine
Bianca Floarea, Creative Europe
Desk Romania

Successful stories

Successful stories

10.30 - 11.15

FORUM OPENING,
Dimitrije Tadić, Creative Europe Desk
Serbia, Belgrade
Vincent Roels, European Commission,
Brussels, Belgium
Paul-Henri Presset, Delegation of the
European Union in Serbia, Belgrade
Jasna Dimitrijević, Ilija M. Kolarac
Foundation, Belgrade

Creative Europe Forum 2019

Creative Europe Forum 2019
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10.00 – 10.30

ILIJA M. KOLARAC
ENDOWMENT,
5 STUDENSKI TRG ST,
SMALL HALL

NETWORKING IN EUROPE:
FAMILIAR AND NEW
ENCOUNTERS
Moderator: Miroslav Karić, Remont
– independent art association,
Belgrade
Max Godefroid, Creative Europe
Desk Wallonia
Desislava Pantcheva and Silvia
Ivanova, Creative Europe Desk
Bulgaria
Kate Deans, Creative Europe Desk
United Kingdom Scotland
Aida Kalender, Creative Europe
Desk Bosnia and Herzegovina
Eirini Komninou, Creative Europe
Desk Greece
Hazar Hichri, Creative Europe Desk
Tunisia

23

B E LG RA D E

7 th

HORIZONTAL KNOWLEDGE:
presentation of the Base of expert
publications of the cultural scene of
Serbia

PANEL: CRITICAL THINKING
AND DIGITAL IMMUNITY
Moderator: Maja Zarić, Ministry of
Culture and Information RS
Marko Mudrinić, Netokracija,
Belgrade
Jelisaveta Lazarević, AFA
Association for Female
Affirmation, Belgrade
Ana Mirković, Digital
Communication Institute, Belgrade

17.00 – 17.15

Break

PRESENTATION OF CURRENT
COMPETITIONS OF THE
SUBPROGRAMME MEDIA
CREATIVE EUROPE – PUBLIC
CONSULTATIONS, Nevena
Negojević, MEDIA Desk Serbia
SECURING FUNDS IN CULTURE:
PRESENTATION OF EU AND
OTHER FUNDS IN CULTURE
Introduction: Daliborka Nikolić,
EU info centre, Belgrade
Visegrad+ programme, Jiri Sykora,
Visegrad Fund
Programme Europe for Citizens,
Sanja Atanasković Opačić,
Civil Society Cooperation Office RS
Competition for co-funding of
international projects in culture,
Tatjana
Bojović, Ministry of Culture and
Information of the Republic of
Serbia, Belgrade

Successful stories

Successful stories

PRESENTATION OF THE
COMPETITION FOR
VIDEO GAMES OF THE
SUBPROGRAMME MEDIA
CREATIVE EUROPE,
Nevena Negojević, MEDIA Desk
Serbia
Miloš Stojiljković Rolović,
Consultant

13.00 – 13.45

EXHIBITION of a group of authors
Moderni u Beogradu, Belgrade

EU INFO CENTRE,
7 KRALJA MILANA ST

17.00 – 18.30

PRESENTATION OF CURRENT
COMPETITIONS OF THE SUBPROGRAMME CULTURE AMD
PUBLIC CONSULTATIONS ABOUT
APPLYING,
Dimitrije Tadić, Head of Creative
Europe Desk Serbia
Mirjana Žarković and Milan Đorđević,
Project Managers of Culture Desk
Serbia
Dragana Srećkov and Jovana
Rapajić, Project Managers of the
Antenna of Culture Desk Serbia

NORDEUS HUB, 11
BULEVAR MILUTINA
MILANKOVICA ST
15.30 – 17.00

ILIJA M. KOLARAC
ENDOWMENT,
5 STUDENSKI TRG ST,
ENTRANCE HALL

Creative Europe Forum 2019

Creative Europe Forum 2019
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ILIJA M. KOLARAC
ENDOWMENT,
5 STUDENSKI TRG ST,
LIBRARY

17.15 – 18.15

16.30 – 17.30

N OV E M B E R

25

B E LG RA D E
8 th N O V E M B E R

The programme is comprised of workshops prepared in advance through
an open call and direct invitation to cultural professionals. Workshops last
all day and are led by domestic experts. Introductory lectures are open for
everyone, while to participate in workshops it is required to register first (more
information at:
kultura.kreativnaevropa.rs/ forum/ beograd).

ILIJA M. KOLARAC ENDOWMENT, 5 STUDENTSKI TRG ST

14.30 - 17.00

Catered
break

14.30 - 17.00

Workshop of knowledge and skill transfer in
the field of modern approaches to editorship
of literary publishing.
It is necessary to apply to participate.

14.30 - 17.00

Catered
break

Workshop
continued

Workshop
continued

14.30 - 17.00

Workshop of practical orientation in the
field of contemporary art intended for
cultural professionals whose activity is partly
or completely happening in the field of
contemporary visual art.
It is necessary to apply to participate.

Catered
break

Workshop
continued

Workshop
continued

14.30 - 17.00

13.00 – 14.30 13.00 – 14.30

Successful stories

13.00 – 14.30
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Catered
break

13.00 – 14.30

Introductory lecuture:
Aleksandar Šurbatović, Blum
publishing

Workshop of knowledge and skill transfer
in the field of cultural heritage, education
and applying digital technologies in the
presentation and interpretation of cultural
heritage. It is necessary to apply to participate.

13.00 – 14.30

EDITOR IN
PUBLISHING
TODAY

11.30 – 13.00

10.30 - 11.30

Introductory lecuture: Stevan
Vuković, curator, Šejma Fere and
Tijana Savatić, artists

11.30 – 13.00

THE WORLD
OF ART FROM
A PERSONAL
PERSPECTIVE

Workshop of designing identity and
recognisability of performers dealing with
modern electronic music.
It is necessary to apply to participate.

11.30 – 13.00

10.30 - 11.30
10.30 - 11.30
10.30 - 11.30

Introductory lecuture: Rade Milić,
Aleksandra Nikolić and Jovana
Mijatović, Civil Association Centre
for urban development

DIGITAL TOOLS
IN EDUCATION
ABOUT
HERITAGE

Catered
break

Workshop
continued

Successful stories

Introductory lecture (Neomodern)
and Jelena Stanković (Čorbika),
Civil Association Šablon

HOW TO CREATE
YOUR OWN LIVE
SET?

Workshop of writing European projects and
strategic thinking about positioning on the
international cultural scene intended for
representatives of city cultural institutions.
It is necessary to apply to participate.

Ф оC
р rуeмa tКi р
ve
е аEтuиrвoнpаe ЕFвoрrоuпmа 22001199

Introductory lecuture: Milena
Dragićević Šešić, Head of the
UNESCO Chair in Cultural Policy
and Management, University of Art
Belgrade

10.30 - 11.30

ENTERING THE
INTERNATIONAL
SCENE –
POSSIBILITIES
AND CHALLENGES

11.30 – 13.00

GATHERING AND REGISTRATION OF PARTICIPANTS

11.00 – 13.00

10:00 - 11:00
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B E LG RA D E
8 th
N OV E M B E R
EU INFO CENTRE,
7 KRALJA MILANA ST

Break

PRESENTATION OF THE EXPERT
GROUP FOR CULTURAL HERITAGE
OF EUROPEAN COMMISSION,
Jermina Stanojev, Expert group for
cultural heritage of the European
Commission, Brussels, Belgium
14.15 – 14.45

Coffee break

14.45 – 16.00

12.00 – 13.00

CHARLOTTE BENDIKS (CÓMEME/
HIVERN DISCS/ ACCIDENTAL),
TROMSØ, NORWAY

Suc
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Successful stories

13.15 – 14.15

13.00 – 13.15

Paul Dujardin, Centre for Fine Arts
BOZAR, Brussels, Belgium
Iva Čukić, Institute for Urban
Policies, Belgrade
Jelena Milasinović, Belgrade
Philharmonic Orchestra, Belgrade
Moderator: Ana Pejović

CLOSING COCKTAIL WITH THE
PROJECTION OF VIDEO WORKS
FROM THE EUROPEAN FESTIVAL
OF ANIMATED FILM - BALKANIMA,
BELGRADE

Ф оC
р rуeмa tКi р
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WE AGREE NOT TO AGREE.
MISSION (IM)POSSIBLE?,
Milica Božić Marojević, Centre for
Museology and Heritology of the
Faculty of Philosophy, University of
Belgrade

21.00

AUDIENCE DEVELOPMENT
– DOMESTIC AND FOREIGN
EXPERIENCES

JOINT MANAGEMENT OF
CULTURAL HERITAGE OF EUROPE

20.00

DIM CLUB,
15 CETINJSKA ST

29

EUROPE_20XX
RESIDENTIAL
G AT H E R I N G O F
PROFESSIONALS
IN THE DOMAIN OF
C U LT U R A L P O L I C Y

She is an educator, a film producer and an artist from Tirana. During the last year
she worked as an adviser to Minister of Culture in Albanian for matter like the
cultural strategy for the next 7 years, educational programs and the film sector.
At the same time she coordinated the program of "Education through Culture"
between art institutions and education institutions to develop a national program for all the schools in Albania to have access. She is a founder of a Kinoklub
Tirana and Director of the Young Albanian Filmmakers Association. She has produced 4 feature films and 2 short movies.

Prodromos Monastiridis,
Thessaloniki Convention and Cultural Centre, Greece

He has been a professional in the field of cultural policy for more than 15 years,
He started working as a Marketing Manager at Thessaloniki Concert Hall Organization (Megaro). Throughout this period he has been involved in many activities
that focused in cultural cooperation between Greek and international cultural
organizations in the context of EU projects such as of Creative Europe programs
and T2020 Adopt an Orchestra. In addition, he has represented TCH to international conferences and EU partnership meetings throughout Europe. Apart
from his deep knowledge of good cultural management practices and his proven
ability to produce great results in the projects he undertake, he understand all
aspects of the performing arts processes. Furthermore, his PhD research enables him to work more intensive on innovation issues and overcome difficulties
arising for the economic and managerial environment non-profit organizations
face these days.

Successful stories

Successful stories

The programme participants were four
professionals in the domain of culture
and cultural policy from Albania, Greece
and Serbia, who through their work
gained experience and displayed interest in the topic of connecting the region
of Southeast Europe through culture.
Participants had the task to define recommendations for further development
of projects and programmes of regional cooperation using the results of research conducted by Creative Europe
Desk Serbia entitled (Re)positioning the
Region of Southeast Europe through
Culture. Afterwards, they presented the
conclusions within Creative Europe Forum 2019, held in Niš on 30th May.

Elkjana Gjipali,
Kinoklub Tirana and the Association of Young Directors of Albania, Albania
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Creative Europe Desk Serbia in cooperation with the UNESCO Chair
in Cultural Policy and Management
of the University of Arts in Belgrade
and the Gallery of Contemporary
Visual Arts Niš initiated a residential programme in Europe for professionals in cultural policy entitled
EUROPE_20XX. The programme
took place for the first time in Sićevo
from 25th until 30th May 2019.
Each year, Europe_20XX will deal
with some of the key topics of development of Europe and cultural policy. The topic of the first gathering
was connecting and strengthening
the region of Southeast Europe.

PA R T I C I PA N T S O F E U R O P E
_ 2 0 X X R E S I D E N T I A L G AT H E R I N G
OF PROFESSIONALS IN THE
D O M A I N O F C U LT U R A L P O L I C Y
IN 2019:
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Dajana Đedović, Museum of Language and Letters Tršić, Serbia
Born in 1965 in Loznica. She is a philosophy graduate (Faculty of Philosophy in Belgrade),
senior student with all lectures in world literature at the Department of General Literature of the Faculty of Philology in Belgrade, Master of Management in Culture and Intercultural Dialogue in the Balkans (UNESCO Chair in Cultural Policy and Management
of FDA). From 2006 to September 2016, she held the position of the Director of Cultural
Centre “Vuk Karadžić“. She is the author of the project of redefining the historical place
Tršić. She is the author of the project establishing the Museum of Language and Letters,
Museum of Vuk’s Gatherings and the House of Writers in Tršić. In the period from 2006
to 2016 she initiated numerous summer schools of creative writing. She is the author of
numerous exhibitions: “Serbian script and language through history”, “Vuk’s Gathering“,
“Vuk’s words of ours” home and abroad. She published four books (three books of talks
with domestic and foreign writers, and she is the editor of the book about Vuk Stefanović
Karadžić that was created as a result of interdisciplinary gathering of experts within the
umbrella project “Vuk St. Karadžić – between myth and reality”, that took place in the
period from 2010 to 2016 in Tršić), and also texts in collections of papers and journals.
She was a member of the Management Board of the Institute for Literature and Art for
the duration of two terms, and a member of the Forum for Culture EPuS.

Date: 30.5.2019.

Europe 20XX

R E C O M M E N DAT I O N S
From:
Ms. Dajana Đedović, Serbia;
Ms. Elkjana Gijpali, Albania;
Mr. Promodoros Monastridis, Greece;
Ms. Zorana Đeković Minniti, Serbia;
To:
Creative Europe Desks and the Council of the Ministries of Southeast Europe
Title:
Recommendations to improve and strengthen the cooperation between the
region of South East Europe (SEE)

Zorana Đaković Minniti, Cultural Centre of Belgrade, Serbia

Successful stories

Successful stories

„Coming together is a beginning; keeping together us progress; working together is success.“ – Henry Ford
This letter is written with aim to give some recommendations for strengthening the cooperation of the region of Southeast Europe in the field of culture
and was made during the first residential gathering of SEE cultural policy
professionals in Serbian village in the South of the country where we worked
for four days in the space of Art Colony Sićevo.
The content of this letter is based mostly on practical professional experience of cultural workers from Albania, Greece and Serbia. A deeper research
needs to be implemented during future professional gatherings that will need
more time and more experts from the field of cultural policy. We encourage
this kind of gathering and suggest a more detailed agenda with previous
research realized by the cultural professionals who will join next meetings.
The recommendations arise from three main fields:
1. Establishing and strengthening the system structures – through stimulating
creation of new funds, financial and legal frameworks;
2. Developing more relevant criteria for the region – that will have a direct
impact on raising the awareness and interest for such cooperation;
3. Emphasize the need for continuity and regular activities as a whole and not
only project oriented;
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Born in 1976 in Belgrade, Yugoslavia. She graduated from the Faculty of Philology in
Belgrade, Department of French Language and Literature and the Faculty of Philosophy
in Belgrade, Department of Art History (presenting her graduating thesis in September
2019). She acquired a Master’s degree from the University of Art in Belgrade – department for Management in Culture and Mediation in the Balkans. She also completed the
Studies of Culture within the Academic Alternative Education Network (ААОМ), and also
Peace Studies (1999-2000, final thesis: War Monuments in Belgrade at the Beginning
of 21st Century). She is one of the first students and a member for years of the DIANA
Centre for Conservation and Restoration. Since 2004 (with a break during 2006) she has
been working as a coordinator of international cooperation at the Cultural Centre of Belgrade, mostly dealing with coordination and programmes of the October Salon, but also
other international projects connected with contemporary art and visual culture. During
2006 she worked as an Assistant to the Executive Director of the Development Department of the Centre of Contemporary Art P.S.1 in New York, USA. From September 2012,
she is editing the programme of the Gallery Podroom at the Cultural Centre of Belgrade
and also the edition of artists’ books Your Own Movement (Сам(а) свој покрет). As a
translator, she cooperated with different organisations and publishing houses such as
the Centre for Anti-War Action, Civil Initiatives, the French Institute, Word and Thought,
Official Gazzette of RS and others. She is active in translation and art ceramics.
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ropean Union and outside European Union. We require special attention to
those countries that are not in EU yet and face problems in the border while
transporting art, paintings, books, film prints and also go through expensive
procedures.
12. We encourage academic departments with SEE studies but also cultural
management studies to cooperate.
Ms. Dajana Dedović
Ms. Elkjana Gijpali
Mr. Promodoros Monastridis
Ms. Zorana Đaković Minniti

Dimitrije Tadić, Head of the Creative Europe Desk Serbia

Successful stories

Successful stories

We want to express our gratitude to colleagues who participated in the EUROPE_20XX residential gathering of professionals in the domain of cultural
policy that took place in Sićevo, Serbia within the Creative Europe Forum
2019. The topic the dealt with is one of the most current and most important
ones for the region of Southeast Europe and the development of cultural sectors in all countries. Due to this, the results of their work can be used to define
new cooperation support programmes, and be taken as valuable guidelines
for further development of relations and the systems of culture in the countries of Southeast Europe.
Having the opinion that the voices of professionals “working in the field” are
valuable in understanding the needs of the cultural system, and also that in
contemporary Europe there are conditions to consider them, Creative Europe Desk Serbia will work on promoting these recommendations.
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Always keeping in mind relevancy not only in the region but also for international context, we recommend to the Ministry of Culture in Albania, Ministry
of Culture of Bulgaria, Ministry of Culture of Croatia, Ministry of Culture of
Bosnia, Ministry of Culture North Macedonia; Ministry of Culture of Greece;
Ministry of Culture of Montenegro; Ministry of Culture of Moldova; Ministry of
Culture of Romania; Ministry of Culture of Slovenia; Turkey as below:
1. Design clear and transparent structure -that means having realistic financial projections for future cooperation, legal framework and proposals for
eventual changes of the concrete obstacles in further process of cooperation. In addition, this could be done through similar gatherings of cultural
professionals.
2. Create a new Think Tank with focus on culture to operate within existing network Think for Europe Network (TEN). The priorities areas should be
in collecting, providing information regarding financing of culture, cultural
policies, legislations and statistic in the SEE region. In addition to that also
focusing in training, research and evaluation of the cooperation.
3. We are pleased to say that finally we have a shared fund for the SEE region, we recommend the creation of the independent working group with
members from all countries and we advise that Desk for Creative Europe
propose the names of the professionals who will work on the action plan and
how the funds will be used.
4. We suggest more dedicated funds for residences, meeting points and
co-working projects for cultural professionals, cultural workers to exchange
and develop the capacities of each other in and outside the region.
5. We advise more mobility grants not only for legal entities but also for
individual artists, cultural professionals to travel with in and out the region.
6. Special focus and support for youth educational programs through art and
culture in the region and with the rest of the EU countries.
7. Development funds for the first phase of the cooperation projects, travel
to find partners, accommodation, translations. This example now only for
movies and it would be helpful also for cooperation project in other fields.
8. Creative Europe should cover 100% of the application funds to minimize
economical differences between the SEE countries.
9. Special attention should be given to creative industries, culture and innovation.
10. To encourage the existing cultural online platforms in the region to produce content in English so they are more visible within the region and to the
other part of European countries.
11. The region is divided into two parts: those countries that are in the Eu-
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BASIKSS
- Database of expert
publications of the
cultural scene of Serbia

Creative Europe Forum 2019

Every year cultural organisations in Serbia publish dozens of expert publications – manuals, studies, research, guides where they present the acquired experiences and the results
of their work. In the spirit of openness and strengthening professional cooperation, Creative Europe Desk Serbia initiated the formation of a unified database of these publications
which will be available on the website http://kultura.kreativnaevropa.rs/. Not only does this
database enable easier access to special topics such as cultural policy or creative economy
domestic organisations are dealing with, but it also offers an insight into the entirety of
scientific and researcg production and reaches of cultural scene of Serbia in the field of development of knowledge and skills in culture. Its purpose is to increase the visibility of work
of domestic cultural organisations and encourage all actors to further study and research.

Successful stories
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SUCC ESSFU L
STORI E S

OF THE
SUBPROGRAMME
CULTURE

IN 2018

EUROPEAN COOPERATION
PROJECTS

T U R B U L AT O R - G E N E R AT O R
OF TURBULENT ART BRUT
P R AC T I C E S

Project Leader: Udruzenje Turbo Strip, Serbia
Curvaturva associação cultural e recreativa, Portugal
La "S" Grand Atelier, Belgium
Par Le Dernier Cri, France

Maximum
Grant Awarded:

69.324,43 €

Maximum
Grant Awarded:

1 9 7. 4 3 9 , 7 7 €

The Parallel Traces project aims to create an opportunity to unearth the urban imprints of Jewish cultural heritage providing European citizens from several countries
the possibility to discover them. It combines a focus around the traces of Jewish Heritage in the European urban landscape with artistic photography, audiovisuals and
the use of augmented reality. This will take place by combining two elements with the
same partners, linked by subject matter and joint communication and dissemination
mechanisms.
On the one side, the Project will organize existing information gathered by its Partners to develop an application (App) providing augmented reality in connection with
a series of identified places and venues. On the other, the Project will organize a
pan-European contest for the creation of original photographic and audiovisual work
focusing on contemporary physical traces of European Jewish culture in the fields of
architecture and urban planning in any of the Consortium’s participant countries and
the cities identified by them.
Selected artworks, all of them in digital format, will be turned into an itinerant exhibition to travel to the different participant cities. The augmented reality app will be an
important tool helping to disseminate and discover the Jewish history and values to
a large audience. The international contest, and exhibitions following, will promote
the circulation of artistic works, and promote exchanges between cultural agents and
artists, creating new networks and possibilities of increased access into new transnational and international markets.
These combined actions will turn tangible resources inherited from a shared and often forgotten past (including monuments and sites) into a source of inspiration for artistic contemporary creation, thus strengthening the interaction between the cultural
heritage and other creative sectors such as photography, multimedia, video art, or
similar expressions of digital-related creativity.

Successful stories

Successful stories

Turbulator is a medium term three-year project that involves 4 official partners
from 4 different European countries: Turbo Comix Association (Serbia), La S (Belgium), Le Dernier Cri (France), Arara (Portugal), and many smaller groups, individuals and institutions acting the role of associated partners that will participate in
smaller and more focused side events.
Turbulator is focused on inclusive artistic workshops (organizers, printers and
artists will visit each other and collaborate on various artistic, silkscreen printing, bookmaking and on occasion even music projects as well as have a general
exchange of experiences, skills and organizational techniques and approaches).
Partners will collaborate and exchange skills and knowledge with a special focus
on facilitating spontaneous exchange between artists coming from different geographic contexts as well as different backgrounds and approaches to art, presenting the artists as well as the results of the workshops to international audiences
and establish new visibility through persistent cross-platform media promotion.
The aim of the project is to enable groups and organizations that come from various backgrounds and countries but share similar goals and practices to collaborate, exchange and visit each other in order to gain new knowledge, compare
practical approaches and organizational skills as well as to enable artists to create
art in new contexts, participate in workshops with other artists, acquire new skills
and approaches and to present their work to new audiences.
The strength of this complex project comes from a wide spectrum of qualities
gained from intense collaboration between all of the international partners on the
project, which will contribute to increased visibility and mobility and establish a
new network of organizations that support outsider art community.

Project Leader: Association Européenne Pour la Présérvationet la
Valorisation de la Culture et du PatrimoineJuifs (AEPJ), Luxemburg
Culture & Media Agency Europe, Belgium
Fundacja Bente Kahan, Poland
FundatiaTarbut Sighet, Cultura si EducatieIudaica, Romania
Imascono Art, S.L., Spain
Israeli House, Georgia
Patrionat Call de Girona, Spain
Communication Point, Serbia
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PARALLEL TRACES "A NEW LENS FOR
JEWISH HERITAGE"
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P L AY ! M O B I L E

MADE IN-CRAFTS AND DESIGN
NARRATIVES
Project Leader: Muzej za umjetnost i obrt, Croatia
Mikser, Serbia
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenia
Nova IskraKreativniHab, Serbia
Oaza, Croatia
Werkraum Bregenzerwald, Austria

1 9 7. 6 4 9 , 1 2 €

200.000,00 €

The idea of Play!MOBILE is to encourage a new way of cultural participation in
micro regions all over Europe. We believe that the community art practice and
the development of a unique participatory rural game offers a sophisticated and
inclusive way for capacity building and development of new audiences for contemporary art in more isolated areas. By turning public spaces into playgrounds
of contemporary art, we are experiencing an alternative way of cultural consumption, a methodology to present artworks without the necessity of having high profile infrastructure.
The international team of artists - together with local young and emerging artists
- will create a site specific interdisciplinary and participatory game, which will be
adapted to the different settlements involved in the project, thus bringing contemporary art closer to the audience. The interdisciplinary nature of the project
is ensured by the selected partners, representing different disciplines, while well
experienced in community art practices.
The project focuses on capacity building, especially in the peripheries of the art
scene. We have invited local institutions from twelve small settlements from the
project area to join us as associates. They are working on local level, realizing cultural and community activities, but lacking the capacity in terms of infrastructure,
tools to reach new audiences and international networking opportunities. Play!MOBILE will build their capacity, help their internationalization and foster further
projects in contemporary and interactive art forms.
The project encourages the exchange of best practices and reaches outside of the
current partnership by inviting other organizations with relevant practices in the
field, creating a network of cultural actors active in the scene. Play!MOBILE will
bring audience closer to contemporary art in the micro regions and will generate
discussion between cultural operators on the issue of access to culture too.

Successful stories

Successful stories

Made in is a research, design and heritage initiative that encourages collaboration and knowledge exchange between traditional craftsmen and contemporary
designers. The aim of the project is to, on one hand revitalize crafts tradition and
on the other hand to educate designers about material and immaterial heritage,
thus creating new, authentic and more sustainable value of contemporary design.
The project encompasses a variety of activities like traveling exhibitions, craft design residencies and workshops, professional development workshops for craft
heritage and design curators and designers, seminars/conferences and innovative
audience development activities. Through different interactive audience development activities the project will advocate accessible and inclusive design and present European craft heritage to wider public.
The project is also proposing a creation of new European web platform Made in.
The intention of this platform is both to stimulate collaboration between craftsmen and designers and thus encourage new business models of craft heritage
revitalization through contemporary design, but also to stimulate innovative approach to design services, scenarios and products based on craft tradition.
Project Mission
Exchange of knowledge between craftsmen’s and designers through innovative
business models and expansion of audience for craft and design.
Project Objectives
- To promote European craft heritage to a broad range of audiences
- To educate contemporary designers about different European craft traditions
- To foster development of new design services, scenarios and products based on
crafts tradition
- To support revitalization of crafts tradition through creation of new sustainable
business models for connecting crafts mens and designers
- To develop new and innovative audience-development activities
- To establish new European network of craft-design professionals

Maximum
Grant Awarded:
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Maximum
Grant Awarded:

Project Leader: Progressione kulturalis nonprofit kouhasznu, Hungary
Asociatia Medium Contemporan MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Romania
Association Kulturanova, Serbia
Pardi Mini Teatro, France
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CROSSOPERA. OTHERNESS:
F E A R A N D D I S C OV E R Y

VECTORS OF COLLECTIVE
I M AG I N AT I O N

Project Leader: Fondazione Teatro Comunale di Modena, Italia
Theater und Orshester Gmbh, Austria
Serbian National Theatre, Serbia

Project Leader: Multimedijalni institut udruge, Croatia
Association of citizens Kontrapunkt, Macedonia
Berliner gazette, Germany
Kulturföreningen Glänta ekonomisk förening, Sweden
Udruga za promicanje kultura KulturTreger, Croatia
Kuda.org, Serbia

200.000,00 €

200.000,00 €

The project extends the collaboration that began in 2012 with the Aesthetic Education Expanded, a project that sought to update the notion of aesthetic education
- connecting art, imagination and democracy - for the age of digital networks.
Vectors of Collective Imagination revisits this emancipatory notion, inquiring how
a new political geography taking shape in Europe, marked by the refugee crisis, rising Islamophobia, economic disparities and hardening illiberalism, is challenging
our collective imagination and its aesthetic means. Our aim is to organise 7 large
events (festivals, conferences, exhibitions) in our respective locales and to address
some facets of that central concern. The events will connect the dots between key
places (Egypt, Maghreb, Northern Europe, Balkans, Eastern Europe) of that new
geography and artistic responses that can help foster a new collective imagination
against retrograde political tendencies in Europe and beyond. We’re particularly suited for this as we’re all rooted in our social environments in a context of
activists, neighbourhood communities, worker educations associations, schools,
universities and critically engaged media which will be included in our activities.
All 7 events (segment: ACTORS) have formats that range from high-profile – aimed
at presenting writers, visual artists, film-makers and theorists to popular and diverse audiences – to educational aimed at connecting artists and practitioners
with high-schoolers, young migrants, young artists and art students. These events
will be accompanied by tools (segment: TOOLS): an online database and a toolbox
documenting best collective practices and methodologies, and publications (segment: VECTORS): two anthologies of Arabic literatures, a monograph on avant-garde collective practices and pamphlets responding to themes of the project. These
are all meant to disseminate project’s creative and intellectual outputs to wide
transnational audiences.

Successful stories

Successful stories

CrossOpera joints 3 opera theatres from 3 different countries: Teatro Comunale
di Modena (Italy), Landestheater Linz (Austria) and Serbian National Theater in
Novi Sad (Serbia). The main objective of the intervention is to co-produce anew
opera, whose 3 acts will develop short stories commissioned to 3 different composers and librettists representing each country. All 3 composers will work on the
same given subject: “Otherness: fear and discovery”, sensitive to thepolitical and
social issue of the migrants and the refugees. CrossOpera is particularly interested in composers with a classical background able to work on musical traditions
with popular and ethnographic depth. The project is also particularly interested in
non-European artists living within the European boundaries and reflecting upon
their own ethnic tradition.
CrossOpera will start with the commission of the 3 acts opera to the composers
and librettists. A travelling artistic team made of singers and musicians will follow
a week of music rehearsals of each act in every theatre (Austrian act in Linz, Serbian act in Novi Sad, Italian act in Modena) with the guide and supervision of the
local composer. The staging of the opera will start in Modena, where a last round
of music rehearsal and the stage rehearsals of the whole opera will be followed
by the première of the show. Following Modena, the opera production with the
whole team will travel to Linz and Novi Sad. Through the joint production of the
opera, the project enhances the capacity and encourages the international growth
of the administrative, artistic and production departments in Italy, Austria and Serbia, working in a transnational perspective.
Transnational mobility of the music ensemble as well as the singers, the conductor,
the director and the people involved in the rehearsals of the opera will be functional
to the production and creation of a multilingual and multicultural final work.

Maximum
Grant Awarded:

Creative Europe Forum 2019

Creative Europe Forum 2019

44

Maximum
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MAUERSPRINGER
( WA L L- J U M P E R ) - N E W F O R M S
OF ARTISTIC EXPRESSION AND
PA R T I C I PAT I O N I N E U R O P E A N
S T R E E T T H E AT R E
Project Leader: Teatro Due Mondi Associazione Culturale, Italy
Compagnie du Hasard, France
DAH Theatre Research Centre, Serbia
Hortzmuga Animación S.L., Spain
Theaterlabor Bielefeld, Germany
Théâtre de L'unité, France

199.962,00 €

Maximum
Grant Awarded:

1 9 8 . 5 4 7, 9 2 €

Children from vulnerable groups do not constitute usually an audience for the Creative and Culture sectors and also run a high risk for the violation of their rights.
Rights4kids is a project which aims to bring children from vulnerable groups closer
to theatre and on the same time to raise awareness on the Convention for the
Rights of Children encouraging children to reflect on their rights and share their
experiences and stories.
To reach these aims, the following activities are foreseen:
- Participatory workshops in order to include the children in the process of the
discussion of the convention and the selection of the performances that will be
staged in each country.
- the production of theatre performances for children to be distributed locally,
in the 4 countries of the theatre companies(Italy, Greece, Czech Republic, Serbia)
which are going to cover at least 2 articles of the Convention (each) and are going
to be presented at least 6 times in each partner country
- The organisation of 1 Rights for Children theatre festival where all the performances produced in all countries are going to be presented together
- the production of an e-learning course that will provide support to all educators
working with the children rights indifferent countries to work with theatre and
children in themes related with the Convention of the Rights of Children.
- the development of an online portal which will host all the resources developed
by the project (including performances, guidelines for workshops, scenarios etc).
The project is going to focus mainly on refugee and minority children. It is going to
be implemented in 4 countries: Italy, Greece, Serbia, Czech Republic.

Successful stories

Successful stories

Mauerspringers were called the people who jumped over the Berlin wall to live their life
free. It is a project about the concept of “wall” in a social, political and individual sense.
Its goal is to overcome the walls through arts, to promote dialogue through creative experience choosing the street as the place of confrontation and artistic expression. Theatrical production is based on a “participated” approach that aims to break down the
wall between the artists and the spectators, to actively engage the audience in a street
performance. In the public space, theatre intersects also with other art languages: photography and video will investigate the relationship between audience and street theatre and will be a part of the communication strategy using a web/mobile APPlication
that stimulates active participation and calls people, young people and digital natives,
to take to the streets and share the experience of live theatre.
The participatory approach promotes audience development and is supported also by
a communication campaign where video and photography create a digital community.
Six partners theatre association from six different European countries want to strengthen street theatre as a tool of social transformation by developing a socially relevant
street theatre dramaturgy. Through 7 participatory workshop and different forms of
actively engaging audience, they will produce 6 “participated” street performances.
Workshop are meant for non-actors and will particularly welcome refugees and migrants. In parallel, a nomadic workshop on street photography techniques will be offered by a renowned photographer to a group of young apprentices. 3 Mini-festivals
will take place in the Partner countries, a European Festival of Street Theatre will take
place in Italy at the end of a 2 years’ project and an International Conference on street
theatre and social issues will be a bridge to the future of the project.

Project Leader: Aida, Italy
Action Synergy SA, Greece
Associazione Teatrale Trentina Interculturale, Italy
DAH Theatre Research Centre, Serbia
Network for Childrens Rights, Greece
Performalita, Czech Republic
Theatro Aeropolio - Ena Theatro Giapaidia, Greece
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Maximum
Grant Awarded:

R I G H T S 4 K I D S - T H E AT R E
PERFORMANCES TO PROMOTE
THE CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD
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PORT OF DREAMERS

Project Leader: Dubrovačke ljetnje igre, Croatia
Kulturanova, Serbia
Slovensko narodno gledalisce Maribor, Slovenia

Maximum
Grant Awarded:

188.000,00 €

Maximum
Grant Awarded:

190.704,00 €

2020 Troubadours is an innovating and multidisciplinary project which uses positive possibilities of world music to improve the transnational mobility and entrepreneurship of young artists in Europe on one hand, and which wants to stimulate
intercultural dialogue and audience development on the other.
It is a very concrete project carried out by four official partners and two associated
partners from Belgium, France, Serbia, Hungary, Spain, Poland and Ukraine. This
interesting composition of partners belonging to the ‘old Europe’ and new, candidate member states is really crucial: 2020 Troubadours wants to point out and
highlight the possibilities of culture when it comes to social inclusion and mutual
understanding everywhere in Europe; a topic which has been very present these
days.
By organizing a series of Trouba Train Trips through some specific European border regions, the project wants to inspire and stimulate twenty Troubadours to
work and create together during some Trouba Lab residencies and master classes. The objective is to innovate their own repertoire of popular world music and
create a new contemporary repertoire of twenty pieces which will be recorded on
an album and presented in a new multidisciplinary performance Trouba Rumba in
different European countries outside the partners’ own regions. In the meantime,
a team of photographers and filmmakers will also follow the whole creative process and deliver their precise artistic view on traveling through European border
regions.
Presenting these different outcomes and deliverables to a wide range of professionals in the European world music industry will also be a very important element. This way, we can establish a new business model which will last beyond
the duration of the project, and which stimulates cultural entrepreneurship by
combining culture and education with the focus on participative activities with a
low threshold. Artists learn from the audience and vice versa.

Successful stories

Successful stories

Port of Dreamers is an international collaboration project aimed at exploring the
narratives, memories and places of migrations by creating artistic projects dealing
with 100 years of migrations on European continent and at the same time offering different artistic tools to current refugees to express and redefine their own
experiences.
The exploration of the migrations topics will result in development of innovative
modes of co-creation, production of new works by young and emerging artists
and encourage team-working and audience development. Ultimately, the Port of
Dreamers seeks to explore the value of arts as an anthropological and cultural
research tool and the power of this dimension to support the integration of refugees in Europe by giving the opportunity to artists and refugees to work together,
discover, and learn from each other.
The purpose of this project is to concisely unfold the issues concerning the history
of migrations, while at the same opening the opportunities for refugee inclusion. A
number of accompanying events: capacity building sessions, exhibitions and thematic gatherings, will encourage the fusion of art and social programs and other
scientific and theoretical initiatives centred on migrations research and methodologies.
The project will result with: 3 creative labs for artists, 2 theatre productions, 3 four
weeks workshops with refugees, 2 creative capacity building sessions for cultural
workers and managers, 1 exhibition and 1 publication of the project experiences
and final presentation of all 2 art productions presented within the Dubrovnik
Summer Festival programme.
On the other side, Port of Dreamers will present on-line base of narratives on 100
years of migration history in Europe. Web platform will as well engage our target
group: refugees and enable them to express themselves, to inform themselves, to
learn by using growing archive and to discuss topics that are part of their experiences.

Project Leader: Via Lactea, Belgium
Etnofest Association, Serbia
Flonflons, France
International Visual Art Foundation, Hungary
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2020 TROUBADOURS
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E U R O P E B E YO N D AC C E S S

C R E AT E T O C O N N E C T
- > C R E AT E T O I M PAC T

Project Leader: The British Council, United Kingdom
Ariona Hellas AE, Greece
Associazione incontri internazionali di Tovereto Oriente Occicente
Teatro Danza Musica, Italy
Kampnagel Internationale Kulturfabrik GMBH, Germany
Per.Art, Serbia
Skånes Dansteater AB, Sweden
Stichting Holland Dance Festival, Netherlands

Project Leader: Bunker, Slovenia
Artsadmin LBG, United Kingdom
Drugo more, Croatia
Etablissement Public du parcet de la Grande halle de la Villette (E.P.P.G.H.V), France
Fundação CaixaGeral de Depósitos-CULTURGEST, Portugal
Fundatia Alt Art Pentru Arta Alternativa, Romania
Institut Umeni- Divadelni Ustav, Czech Republic
Museum of Contemporary Art - Tbilisi, Georgia
Ntgent, Belgium
Santarcangelodei Teatri, Italy
Stichting Noorderzon Groningen, Netherlands
Stichting Theater Rotterdam, Netherlands
Stiftelsen Bergen Internasionale Theater, Norway
Udruženi umetnički rad, Serbia
Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenia

1 . 9 9 8 .1 9 2 ,0 0 €

Maximum
Grant Awarded:

2.000.000,00 €
Create to Connect -> Create to Impact: Changing the world with theatre? Doing
nothing, because we cannot do everything, is the biggest mistake! Making a positive impact through research-informed arts – at least something!
15 European arts and research partners from 13 European countries develop contemporary theatre to create aesthetic, political and social impact such as social
innovation, micro-political change, new public arenas, aesthetic breakthroughs
and emancipation.
We move from audience building to impacting stakeholders, from only connecting and engaging to consciously creating impact informed by anthropological research. We develop relationships not based on power structures but on collaboration and solidarity. All actions are designed in dialogue between curators, artists
and researchers:
Research to Impact – research focuses on cases ranging from specific art cases
to research of organizations. Anthropological studies of the impact our activities
are producing serve as a basis to inform curators and artists on how to reach the

Successful stories

Successful stories

Across the performing arts and across Europe disabled artists are pushing the
boundaries of form and are presenting audiences, fellow artists and arts professionals with one of the creative opportunities of our time. Europe Beyond Access
will support disabled artists to break the glass ceilings of the contemporary theatre & dance sectors: to internationalise their artistic innovations and their careers;
to develop a network of leading mainstream organisations with a commitment to
present and commission at the highest level; to build European audiences interestedin high-quality innovative work by Europe’s disabled artists; and to develop
tools and understanding in the wider performing arts market.
Europe Beyond Access will:
1) Contribute to artistic innovation of disabled artists in Europe through improved
access to a greater number of creative development opportunities, countering
geographic and aesthetic isolation (ARTIST CENTRIC)
2) Revolutionise the programming palette and possibilities in European performing arts through:
2a) showcasing world-class disability-led work and emerging talent, and helping
artists and companies to better understand their market and how to position their
work. (ARTIST CENTRIC)
2b): creating a network of experienced programmers interested in working collaboratively to commission and present disabled. (BUYER CENTRIC)
3)Increase interest in disability-led work for European performing arts audiences,
with greater exposure to and familiarity with innovative work, creating positive
associations and improving perceptions of the artistic experience, whilst also improving access for and engagement by disabled audiences. (AUDIENCE CENTRIC)
4) Create the best possible industry conditions to source, develop, produce and
present work of disabled artists through supporting cultural managers to improve
the accessibility of their processes and systems. (INDUSTRY CENTRIC)
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Maximum
Grant Awarded:

51

desired impact. 26 Space to Connect – transforming venues, spaces that theatre
inhabits with contemporary theatre to produce impact, through small-scale interventions to transformative processes. 2 Working Encounters – all partners and
guests (public call) examine the notion of People. Space to establish common conceptual ground on stakeholders and develop tools for other activities. 39 Adapt to
Connect – adaptations of existing theatre pieces to better impact the local context
in dialogue with research.41 Create to Connect – (co)productions of new theatre
pieces to impact in dialogue with research. Four-layered communication: local/national, classical line of communication (PR, web, social media …), in-depth partnerships with journalists, artistic line (artists/researchers develop new content and
tools) actively managed collaboration on the basis of democratic decision-making
and sharing, and an integrated evaluation processes.

Project Leader: Аssociatione Culturale Capotrave, Italy
Artemrede - Teatros Associados, Portugal
Asociácia Divadelná Nitra, Slovakia
Bakelit Multi art Center Alapitvany, Hungary
Buda Kunstencentrum, Belgium
Café de las Artes Teatro S.L., Spain
Centre National de la Recherche Scientifique, France
Domino udruge, Croatia
Dublin Theatre Festival Company Limited by Guarantee, Ireland
Fondacione Fitzcarraldo, Italy
KoproduktionsHaus, Austria
Plesni Teater Ljubljana, Slovenia
Réseau en scène Languedoc-Roussillon (association régionale de coordination et
de diffusion des arts du spectacle en Languedoc-Roussillon), France
Stora Teatern, Sweden
Tanec Praha, Czech Republic
Teatrul National Radu Stanca Sibiu, Romania
Universistat de Barcelona, Spain
Universite de Montpellier, France
SKC Novi Sad, Serbia
Maximum
Grant Awarded:

2.000.000,00 €

Successful stories

Successful stories

BeSpectACTive! is a production/oriented, action/research and artistic-led project
characterized by an experimental audience-centric approach in the performing
arts. Based on the experience of the first edition, the project aims to strengthen
a complex system of replicable practices directed to engage the audiences in the
performing arts sector, giving to the citizens/spectators an active role, thanks to
offline and online actions and strategies. Inspired by a strong trans-local perspective, the project establishes bridges between the cities and the countries, in the
idea of a more inclusive and trans-cultural Europe.
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B E S P E C TAC T I V E !

53

BS will be implemented throughout:
1. the production of 15 new theatre/dance shows. The entire production process
will be implemented supporting the artists from the artistic research, passing
through a widespread system of residencies and open rehearsals, to the distribution across the cities of the network;
2. co-programming, co-managing and co-commissioning activities will be pursued
with the aim to extend the experience of active spectatorship from the art programming, to the organizational level, until a proper form of bottom-up art commissioning;
3. improving the notion of Peer Learning Network, focused on the idea of being
a peer and cooperative learning project, based on the exchange of practices,
concrete actions and tools devoted to the acquisition of skills and competencies
across the network;
4. the development of an action research project which will accompany all the
previous areas and will provide insights, recommendations and final evaluation of
the effects of the practices implemented.
All these activities will foster a virtuous online and offline exchange between artists, citizens, professionals giving also a space for the implementation of new professional figures. As affirmed by Charles Lead beater in The Art of With: “Cultural
activities have undergone a shift from production to or for the audiences to creation with audiences”.

Project Leader: Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding, Austria
Ariona Hellas, Greece
Maximum
Associacion Hexagone Arts et Sciences, France
Grant Awarded:
Centar za promociju nauke, Serbia
Culture Yard, Denmark
Fundacion la Laboral Centro de Arte y Creacion Industrial, Spain
1.970.692,53 €
Fundacion Zaragoza Ciudad de Conocimiento, Spain
Gluon, Belgium
Lieu Unique Scene Nationale Nantes Association, France
SOU festival, Germany
Stichting Waag Society, Netherlands
The Provost, Fellows, Foundation Scholars & the other Members of Board of the
College of the Holy &Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Ireland
Zavod za kulturo, umetnost in obrazevanje Kersnikova, Slovenia

Successful stories

Successful stories

The latest developments in artificial intelligence truly are astonishing, and they will soon
be advancing exponentially with the increasing scientific and economic power that are
invested by the big companies. Deep learning, self-learning neuronal networks, autonomous mobile robots and smart digital assistants—they all have undoubtedly the potential to be the next big game changers.
The European ARTificial Intelligence Lab will bring AI related scientific and technological
topics to general citizens and art audiences in order to contribute to a critical and reflective society. The project will be focusing on aspects beyond the technological and economic horizon to scrutinize cultural, psychological, philosophical and spiritual aspects.
From the perspective of 13 major cultural operators in Europe (Ars Electronica, Center
for promotion of science, Zaragoza City of Knowledge Foundation, Laboral, Kapelica Gallery, Science Gallery Dublin, Onassis Cultural Center, culturyard / click festival,
GLUON, Haxagon Scene National Art Sciences, SOU Festival, le lieuunique, Waag Society), the European ARTificial Intelligence Lab centers visions, expectations and fears that
weassociate with the conception of a future, all-encompassing artificial intelligence. The
artistic practice of creative exploration and experimental appropriation of new technologies triggered a wide interest from professionals from other industry disciplines.
The European ARTificial Intelligence Lab will foster the position of artists regarding their
exploitation of new business models, activity fields and professional networks. An extensive activity programme in the form of exhibitions, labs, workshops, conferences,
talks, performances, concerts, mentorings and residencies will foster interdisciplinary
work, transnational mobility and intercultural exchange. In total, the project will realize
211 activities such as 26 residencies, 22 exhibtions, 101 workshops, 9 performances
and 52 discursive programs.
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EUROPEAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE LAB

55

SOMEONE FROM HOME - IN
T H E S E N S E O F B E LO N G I N G
TO EUROPE

FUTURE EPICS

Project Leader: Hartefakt Foundation, Serbia
Dubrovačke ljetnje igre, Croatia
Centre for performing arts Vitlycke, Sweden
Tasca Serveis D’animacio SL, Spain

Maximum
Grant Awarded:

199,872.00 €

Project Leader: Students Cultural Centre Novi Sad, Serbia
Silk Fluegge, Austria
Teatrul Maghiar De Stat Csiky Gergely, Romania
Art Link Foundation, Bulgaria

Maximum
Grant Awarded:

60,000.00 €

*This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the
European Year of Cultural Heritage 2018

* This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the
European Year of Cultural Heritage 2018
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Future Epics creates an opportunity for developing new perspectives in approaching and learning about cultural heritage. To do this it will deconstruct the narratives of specific periods in history and combine them with contemporary performance art. Furthermore, it will attract and educate audience by using online tools
of communicating with the wider and younger crowd. Project will provide younger
artists with a space where they will be able to express themselves and experiment
with art forms with a goal to create new ways of engaging the audience. The result
will be three theatre performance pieces that will premiere on Dubrovnik Summer
Festival during the year 2020.
The main topics of these performances will be issues that have been neglected,
forgotten or ignored thought the history. Future Epics web platform, will represent
a virtual space that will provide the visitor with a possibility of informing himself
and engaging on subjects regarding cultural heritage from across the Europe. Furthermore, the broad public will also be involved in the process of providing new information and thoughts regarding the history and heritage, since the platform will
be interactive. Content on the platform will consist of research results, blog posts,
online discussions, votings and live streaming activities connected to the topic of
culture heritage. With great potentials for development, Future Epics serves as a
network that will provide a fresh new European approach to the concepts of collective good and culture heritage for generations to come.

The project Someone from Home is, above all, an investigation. Creating a space in
which the 12-99 generation can exchange ideas and learning from contemporary
witnesses who remember specific historical and cultural moments enables us to
engage with, understand, and learn traditional movement forms. At the same time,
it is important to understand the social fabric in which traditional dance events were
embedded, as well as how news and knowledge is exchanged between peer groups
in this day and age. Our idea is to produce a new version of dance events from a
bygone era which were places of exchange and matchmaking and were central to
the formation of family structures. Witnesses will be interviewed in advance about
their stories and memories. These interviews will be filmed and will form the basis
of documentary material, which will be available for access separately or embedded
in the performative aspect of the project.
European folk/traditional cultures are primarily examined from the point of view
of conservatism and under the paradigm of nationalist occupation of meaning. But
how else can folk culture be read? What functions does it fulfil? How can it be actualised and interpreted, and does the answer to this question change when it is
considered in relation to other forms of traditional culture? How are the readings
of codified functions of traditional art and the expression of movement possible?
Gestures that have been passed down through the generations sometimes only become visible when they are taken out of context – as evidenced by the Danube Swabian culture after the end of WWII. When confronted with other habits and cultural
expressions, as well as with nostalgia for a lost home and lost cultural origin, meanings behind corporal expression become readable in different ways. The project will
gather 4 partners from Austria, Bulgaria, Romania and Serbia, as well as number of
associate partners (among which 3 European Capital of Culture Foundations).
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H E R I TAG E H U B S

JOURNEY TO THE BEGINNINGS

Project Leader: Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura
RY, Finland
Fundacion San Millan de la Cogolla, Spain
Vitale Technologie Somunicazione - Viteco SRL, Italy
Center for urban development, Serbia

Project Leader: Kulturalis Orokseg Menedzserek Egysulete, Hungary
Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Romania
Upravljač turističkog prostora Lepenski Vir, Serbia
Progressione Kulturalis NonProfit Kozhasznu KFT, Hungary
University of Southampton, United Kingdom
Muzej Vučedolske kulture, Croatia

1 9 1 ,1 5 8 . 5 9 €

Maximum
Grant Awarded:

200,000.00 €

*This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the
European Year of Cultural Heritage 2018

Why? The project enhances intercultural exchange and interaction by encouraging
young people to explore and share their own cultural heritage, and to get to know
and practise the cultural heritage of others. This approach provides opportunities
to recognise and understand that many traditions come from the same European
background sharing historical similarities. This will deepen the understanding of
the meaning of the cultural heritage for the individual wellbeing as well as for a
group and a community, and it will increase respect towards the cultural heritage
of others and the feeling of belonging to a common cultural space.
What? Heritage Hubs creates practical slasses in exploring, sharing and practicing
the cultural heritage of ourselves and others for children and young people, approximately age 11–15 years, in different European countries. During the practical
classes, they will have a chance to explore and share a part of their own cultural
heritage and to practise the cultural heritage of others, both digitally through videos or other digital material as well as face-to-face through visits to the country of
the “others”.
For whom? The project targets students, approximately age 11–15 years. It also
impacts professionals working with young people, schools and cultural heritage
actors in the participating countries, and European wide through the project´s
communication & dissemination. With whom? The project is coordinated by the
project consortium consisting of the Association of Cultural Heritage Education
in Finland (AHEF) as the lead and the Urban Development Center (UDC) in Serbia,
Fundación San Millán de la Gogolla (FSMG) in Spain in cooperation with a Spanish
consortium, Viteco E-learning in Italy (Viteco). It is carried out in cooperation with
schools and cultural heritage actors in the participating countries.

Journey to the Beginnings is a collaborative project involving prehistoric cultural
heritage sites and museums, contemporary arts and new technologies to rediscover and promote the prehistoric cultural heritage of the ancient civilisations
that lived along the river Danube. The main goal of the project is to develop a
new interpretive infrastructure for the involved prehistoric sites, their museums
and archaeological parks by using cultural heritage as a source of inspiration for
contemporary arts and new technologies. The project will examine new ways of
heritage interpretation to help enhance public appreciation of prehistoric cultures
in all their forms and diversity.
In the framework of the project we are fostering a cross-sectoral collaboration between archaeologists, museum professionals, contemporary artists and IT experts
which will result in live performances and a complex Augmented and Virtual Reality based application. The live performances will be celebrations of the prehistoric
cultural heritage taking the form of festivals at each site, and the application will
offer a sustainable interpretive infrastructure that will develop the visitor experience.
The Journey to the Beginnings project takes on the challenge to tear down the
walls between modern and ancient civilizations and connects them with the participation of art and science bringing the audience closer both to archaeology,
contemporary art and modern technology.

Successful stories

Successful stories

* This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the
European Year of Cultural Heritage 2018
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Maximum
Grant Awarded:

59

C R A F T I N G E U R O P E : PA S T
AND FUTURE / CRAFTING
E U R O P E I N T H E B R O N Z E AG E
A N D T O DAY
Project Leader: Asociación de amigos del yacimiento arqueológico de La Bastida, Spain
Universitat Autònoma de Barcelona, Spain
EXARC, Netherlands
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Landesmuseum für Vorgeschichte, Germany
Zavičajni muzej Paraćin, Serbia
Déri Museum, Hungary
Ayuntamiento de Mula, Spain
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Hungary

Maximum
Grant Awarded:

The project is structured in three strands of activity. First, it will seek the recreation of sets of ceramic vessels typical of a Bronze Age culture by local potters in
the countries that participate in the project: the eight shapes of El Argar pottery
in south-eastern Spain, Füzesabony in Hungary, and Vatina in Serbia. Second, it
will produce a set of panels and other (tangible) educational tools explaining the
historical and technological specificities of these Bronze Age ceramics. Third, it
aims at producing three short documentaries that capture, in each country, the
manufacturing process of recreating these early European objects with prehistoric techniques. Finally, the three strands will converge in a single event to be held
simultaneously in Spain, Hungary and Serbia, namely a gathering at which the sets
of replicas, the educational materials, and the documentaries will be shown to a
wide European public.
The immediate goal of this gathering is to allow people not only to see, but also
touch the objects and the raw materials used in their creation, thereby gaining a
unique sensorial experience into Europe’s past. The objective in the long-term is,
in turn, twofold. On the one hand, the replicas will become a part of the museums’ permanent exhibitions; on the other hand, they will be commercialised at
the shops of these institutions. In this way, Crafting Europe hopes to stimulate
interaction between local artisans and cultural organisations, within and across
national boundaries, opening new venues for both educational activities and creative trade.

104,760.52 €

Project Leader: Cultural Centre Mladost, Serbia
Cultural Centre Travno, Croatia
Youth Association Axiom, Bosnia and Herzegovina

Maximum
Grant Awarded:

6 4 , 3 5 7. 0 0 €

*This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the
European Year of Cultural Heritage 2018
The project of partner cooperation of organisations (with different legal statuses) from three countries – Cultural Centre “Mladost” from Futog (Serbia), Cultural
Centre “Travno” from Zagreb (Croatia) and Youth Association Axiom from East Sa-

Successful stories

Successful stories

The Bronze Age of Europe (roughly 2500/2000-1200 BC) marked the first sharp
growth in technological transfers and mobility of artisans in the continent. Regional traditions coexisted with an interest in the long-distance exchange of goods and
information. The primary goal of the project is to commemorate this first period
of greater European connectivity by drawing from it inspiration for new artistic
creations, in a set of actions that will see the cooperation of cultural heritage organisations and the craft sector (local potters) from three different countries.
Crafting Europe revolves around the Bronze Age hand-made pottery traditions of
three European regions, south-eastern Spain, eastern Hungary and south Serbia.
These traditions consist of ceramic vessels of high aesthetic value, which have
been recreated with success by local potters using prehistoric techniques and
have great potential for a broader production and marketing in the context of
modern craft.

MAKE IT NEW!
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*This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the
European Year of Cultural Heritage 2018
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rajevo (Bosnia and Herzegovina) has the core long-term aim to preserve elements
of cultural heritage – skills of crafting national folk costumes by applying relevant
techniques. The project is focussed on raising awareness of the importance of
cultural heritage elements, and all partners have been working on this process
actively for years.

Project Leader: Inter Alia, Greece
Sfera, Macedonia
Vojvođanski Građanski Centar, Serbia
Open Space Foundation, Bulgaria

Maximum
Grant Awarded:

59,990.00 €

*This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the
European Year of Cultural Heritage 2018

Successful stories

Successful stories

ECHO is an international project in the field of arts, culture and heritage, that aims
to enhance cultural production and reinforce the European sense of belonging
by connecting contemporary artistic creation with Dark Cultural Heritage of local communities in Europe. Dark Heritage is connected to events that traumatise
groups and determine their cultural identity. Such events concern societies, as
physical and conceptual spaces related to war, genocide, mass killings, ethnic conflict, oppression, violence and death bear such moments in their heritage, tangible
and intangible. Dealing with traumatic heritage may have therapeutic effects for
locals and outsiders. War and conflict spaces exist around the whole Europe, thus
dark heritage can be a starting dialogue point for artists and citizens.
ECHO attempts to 1) tighten and promote the link between artistic creation and
dark heritage, 2) enable contemporary artistic co-creation based on cultural elements from new, old and future EU member states and 3) capture original images
of local communities as a cultural entirety and as part of the European cultural
context. ECHO tries to benefit a) artists through cultural and artistic practices exchange and stimuli, b) art receivers by promoting audience development through
creations that concentrate local communities’ dark heritage and arts from new,
old and future EU states. The project will:-Promote local dark heritage through
artistic co-creations aiming at enhancing a European sense of belonging-Facilitate
cultural and artistic exchange between new, old and future EU member states
ECHO as a pilot project includes 2 Art Residencies in Knin (Croatia) and Novi Sad
(Serbia) of 4 visual artists each (8 artists in total), 4 Community Engagement Activities (2 in each local community) and an Arts Exhibition in Veliki Preslav Municipality
(Bulgaria).
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Mutual cooperation of all three partners has been lasting for longer than 5 years
now. The result of this successful cooperation is joint participation in various
events, joint activities with the aim of exchange of knowledge, experiences, new
findings from the field of preserving cultural heritage elements, joint restauration
and crafting of new folk costumes, jewellery and headpieces, organising expert
gatherings and new events with the aim of presenting cultural heritage.
All three partners have been expressing the desire to launch a joint project for
quite some time, which would have several specific aims inclined towards expanding awareness and importance of cultural heritage and creating new values which
will, in the long run, influence further cooperation and potential new projects. Project activities are focussed on promotion and preservation of folk costumes. Jewellery and headpiece crafting skills have been an important element of heritage for
decades, whereas their preservation has been ongoing for centuries.
Project strategies are focussed on diverse audiences, from the youngest generations (memory game), youth interested in new technologies and its application in
preserving and presenting heritage, experts (education, research process), parties
interested in preserving crafting skills and techniques (education, everyday life
application, expanding knowledge) and the global audience who are visitors of
various activities organised by all three partners for years.
Project activities separated into several parallel axes which will be simultaneously
implemented during the project period and focussed on a wide audience consisting of different generations and of varying extent of interest in the sphere of
heritage. When creating the time table, the project management team also had
EYCH 2018 in mind so during 2018 the focus will be on presenting cultural heritage
elements and approximating it to younger generations. Apart from the memory
game and the mobile application, three five-days-long workshops will take place
within the project and will study and apply five skills in crafting folk costumes,
while the total of ten folk costumes will be created and displayed in exhibitions in
all three project partner countries.

E U R O P E A N C U LT U R A L
H E R I TAG E O N S TAG E
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F O O D I S C U LT U R E
Project Leader: Slow Food Association, Italy
Transpond AB, Sweden
Europa Nostra, Netherlands
Udruga Kinookus, Croatia
Nova Iskra kreativni hab, Serbia

Maximum
Grant Awarded:

1 9 7, 9 5 0 . 4 4 €

*This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the European Year of Cultural Heritage 2018

Project Leader: OUT.RA - Associacao Cultural, Portugal
Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije, Serbia
Skaņu Mežs, Latvia
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont,
Hungary
Asociaţia Jumătatea plină, Romania

Maximum
Grant Awarded:

198,000.00 €

*This project is co-funded through Support for cooperation projects related to the
European Year of Cultural Heritage 2018

Successful stories

Successful stories

UM-SCENE will shed a new light on creative and forward-thinking music made under non-democratic regimes in the latter half of the 20th century in Europe, building upon a previous project funded by the Europe for Citizens programme that
brought about synergies between diverse but like-minded organizations, showing
all the involved and many more across Europe amazingly rich, inventive music
created under unfavorable conditions, in countries where state control and lack of
personal freedom were everyday features.
The main focus of UM-SCENE is to build a comprehensive online database related
to experimental music in the countries subject to dictatorial regimes in (mostly,
but not exclusively) Central and Eastern Europe in the second half of the 20th century, and by that helping to realize their legacy and importance to present-day music scenes across Europe. It will tackle fundamental European values such as freedom of expression and of movement (both of people and ideas / artistic works), in
a time when roughly half of what is now the EU and the whole European continent
was far from such basic realities, thus promoting Remembrance and putting in
the spotlight shared historical experiences through the re-visitation of important
artistic and cultural legacies.
It will focus on cooperation among different types of cultural organizations (museums, experimental radio studios, concert organizers, research institutes, archives)
and individuals throughout Europe, with the aim of exploring, documenting, disseminating, interpreting and highlighting the significance and importance of a yet
under-appreciated aspect of European cultural heritage, while establishing a dialogue between that legacy and contemporary artistic and social aspects that will
foster new creations and new reflections.
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The intangible cultural heritage of food in Europe is an enormous yet underestimated resource; gastronomy treasures the entire history of a territory and embodies
how different cultures have merged over the centuries. It is largely used to promote tourism but hardly ever treated as a resource that can reinforce a sense of
belonging to a common European space and social integration. In the last 60 years
thousands of species, breeds, and varieties selected by humans, but also processed
foods - such as breads, cheeses and sweets - have disappeared.For this reason, during the European year of Cultural heritage 2018, this partnership will seek to carry
out an action that will make EU citizens more aware that food heritage is a way to
express their belonging to Europe, to communicate the cultural importance of gastronomy through the innovation and the interaction of cultural and creative sectors
and to safeguard of and giving value to European food heritage.
In order to successfully meet these objectives the action will carry out the following
activities:
1) Multimedia artwork
The partnership will create a multimedia artwork dedicated to European food heritage largely based on the contents of Slow Food’s Ark of Taste archive that will circulate in cultural spaces - such as museums and film festivals - in different countries.
2) Engagement of citizens
In parallel with the multimedia artwork travel, the partnership will launch a call to
action to engage different audiences in the protection of the European gastronomic
heritage and invite everyone to take action to help protect them through two European wide contests.
3) Engagement of EU institutions, national and local governments
The multimedia artwork will be brought to Brussels to raise awareness of EU policy
makers’ attitude towards the importance and value of gastronomic heritage and ask
them to add the safeguard of gastronomic cultural heritage in EU political agenda.

U NE ART H ING T H E MU S IC: S O U ND
AND CRE AT IVE E XPE RIME NTAT IO N
IN NO N-DE MO CRAT IC E U RO PE

65

LITERARY
TRANSLATION
PROJECTS

Grant
awarded:
Akademska knjiga Publishing House

51,860.52 €

Successful stories

This micro choice of European writers aims to represent the literatures of Western, Middle and North Europe. We are sure that we will make readers both in
Serbia and the region closer to culture and literature which are not enough present in Serbia and in the region.
Our aim is to contribute to better transnational circulation of high-quality European literature and therefore we chose titles which were awarded eminent
prizes (BNG Literature prize, Renaudot, The European Union Prize for Literature, Magnesia Litera). Polish work was nominated for the Nike and Angelus. Our
package involves the work written by one of the most widely known Hungarian
and Central European writers, Péter Esterházy, a leading figure of 20th century
Hungarian literature. We chose to translate the poetry of Hungarian poet Ottó
Tolnai whose one book of poetry has already been published by ourselves (A
kisinyovi rózsa). We involved drama as a genre which is not enough represented
in Serbia and in the region, written by the second most frequently performed
dramatist in the world after Shakespeare – Henrik Ibsen.
We have secured excellent translators whose translations have been highly
praised by both reviewers and the audience. Next step is proofreading and editing where our team strives for the best possible result by collaborating closely
with the translators. The following step is the design of the page and the book
covers. Once the book has been published we will focus on the marketing and
distribution via distribution chains, social media and literary evenings. We will
pay attention to promotional materials such as bookmarkers, special informative brochure, roll-up and posters in order to our package be visibly as much
as possible. The strategy of distribution works in format of e-book would be
new and it will help our project to reach as much readers as possible not only
in Serbia but also in the region and among people in foreign countries who are
familiar with Serbian language.
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MODERNITY AND
TRADITION OF EUROPEAN
L I T E R AT U R E
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F R O M S E W I N G M AC H I N E TO
FAC E B O O K : T WO C E N T U R I E S O F
E U R O P E A N WO M E N ' S L I T E R AT U R E

C R E AT I V E VOYAG E :
D E S T I N AT I O N E U R O P E

Grant
awarded:

Grant
awarded:
Štrik Publishing House

58,779.30 €

Literary translation project Creative Voyage: Destination Europe is focused on
translation, distribution and promotion of high quality works of fiction written by
contemporary authors from ten European countries. The main objective of the
project is establishing connection between various European cultural coordinates
using the creative potential of translated literature. Linguistic and stylistic diversification and variety of genres reflect our intention to present comprehensive and
multifaceted view on contemporary European literature, introduce new literary
perspectives and help create tomorrow’s readers. Selection of books shows prevalence of lesser used languages (Greek, Norwegian, Bulgarian, Swedish, Polish,
Slovenian, Hungarian, Icelandic), under-represented genres (poetry, short stories,
young adult novels), and authors new to our reading audience. The project is an
opportunity to refresh our literary environment with literature stemming from
different cultures with which reading public in Serbia has rarely been connected
through world of letters.
Heliks team is well prepared for such demanding publishing endeavours which will
be realized in full accord with high industry standards throughout all production
phases. Prominent translators and language experts will join our in-house team
and considerably add up to the overall quality of the project. To further engage
our reading audience, flexible and customized distribution campaign is planned
with strong reliance on digital and online sphere and with retaining traditional
channels as important components of distribution strategy.
Promotion activities are custom-made in order to ensure maximum visibility of
the works, authors, and cultures. Also significant for this project is continuity in
promoting principle ideas from Creative Europe programme, which beneficiary we
have been several times, and EUPL awarded books – almost twenty in our backlist.

Successful stories

Successful stories

Štrik will translate, publish, promote and distribute 10 high quality works by female authors from 10 European countries (1 short story collection will be translated from Serbian into Spanish, 6 books from lesser used into lesser used language;
4 different genres).
The project will promote Creative Europe program and essential European values,
contribute to the diversity of literature and languages, ensure wide accessibility
of works through distribution and promotion strategy, and contribute to enlargement and renewal of reading audiences by using proven and innovative promotion practices and digital technologies. All selected top literary translators will be
promoted with the books: we are the only publisher to put translators’ names on
the front cover, include their biographies in each book; we will publish them on
our website and in the project apps.
The project will achieve transnational mobility and circulation on several levels:
geographically (10 countries), thematically (position and role of women in modern
world, issues women from different European countries, of different age, social
status, and professions encounter), linguistically (major and lesser used languages), temporally (spanning from the 20th to the 21st century), genre-wise (different
genres) aiming to show how and if the position of women in Europe has changed
through space and time, and how that change has influenced style and themes of
women’s literature and its reception.
We will achieve: diversity of literary works; transnational connections and circulation; promotion of high quality literature, the Creative Europe Program, and
translators; publication of books from a lesser used into a major language, reaching new audience for classical and modern female authors and different genres;
cross-section of changes, development and reception of women’s literature; socially responsible behaviour and the improvement of diversity, equal opportunity
gender equality and European values in Serbia.

Heliks Publishing House
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59,960.31 €
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L I T E R A R Y M I G R AT I O N :
S PAT I A L , T E M P O R A L A N D
S P I R I T U A L D I S L O C AT I O N

L I T E R A R Y T R A N S L AT I O N :
T W O -WAY S T R E E T
Grant
awarded:

Areté Publishing House

5 7 2 9 7. 2 5 €

Kontrast’s project Literary Translation - Two-way Street has couple major tasks: to
translate 5 works of Serbian acclaimed authors into English, German and Spanish/
Castilian, language, as well works of 4 awarded European authors into Serbian; to
publish (printed, audio and e-books), promote and disseminate those 9 titles; to contribute to a wider circulation of literature from lesser used languages into more used
languages; to promote high quality European literary works to Serbian audience, but
also to present some of best contemporary Serbian authors to European audience.
That is way we use the expression two-way street in the project title. Selected books
represent the highest literary values: novels by Magda Szabó and Mircea Cărtărescu
are among finest achievements in contemporary literature. They are certainly one of
most important European authors in last couple decades. Novels by Darko Tuševljaković and Undinė Radzevičiūtė are claiming toward international success: both won
European Prize for Literature. Multiple awarded novel by Dejan Tiago-Stanković is
among best contemporary Serbian titles and winner of acclaimed "Branko Ćopić" literary award of Serbian Academy of Sciences and Arts.
Four books from the project are written in less represented genres: Odysseas Elytis is
Nobel Prize winner and one of the greatest poets in XX century. Collection of short stories by Jelena Lengold is awarded with European Prize for Literature, and collection of
short stories by Vladan Matijević, prominent Serbian writer and NIN Award laureate,
considers as modern classic. Dejan Aleksić is leading writer of children and YA fiction
and poetry in Serbia and his works are already included in schoolbooks. He is one of
most awarded living authors in Serbia today as well as most popular children poet.

Successful stories

Successful stories

The project Literary Migration: Spatial, Temporal, and Spiritual Dislocation problematizes the relationship between the estrangements and re-birth of literary heroes,
but also of the authors who create/live in the environment to which they arrived and
which has been transformed into another cultural context.
With frequent change of borders during its turbulent history, the Old Continent went
through many migrations of people - from European to other world countries, and
from different continents to Europe - which gave a fertile ground for artistic creation that deals with the issue of identity in the surrounding that cannot be called a
birthplace, whether because the boundaries of nations had changed or because the
personal stance of the author or the protagonist towards the environment where
they grew up had changed. Other countries and Serbia itself was the scene of such
events and this unstable historical heritage motivated the authors to write about their
personal migrations and inability to precisely determine their own motherland. We
believe that the actuality of this issue in our country has sparked a significant interest
in those subjects, and that the readers will certainly be curious and sympathetic about
similar situations from the European literary production that can be comparatively
traced through the whole 20th and 21st century.
Every book chosen for the project speaks about the spatial, temporal, and spiritual
dislocation conditioned by political events as well as by personal tragedies. The project is consisted of books of seven authors from seven different countries of the European Union. The author of the book "Gogoli disko" won a prestigious EUPL award.
There are four novels, a collection of poems, and two collections of short stories in
the project. All selected authors are winners of distinguished cultural awards in their
respective countries, and their work has been translated to many languages.

Kontrast Publishing
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51.983,30 €

Grant
awarded:
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SUCC ESSFUL
STORI E S

OF THE
SUBPROGRAMME
MEDIA
IN 2018

D E V E LO P M E N T O F
INDIVIDUAL PROJECTS
Independent production houses can apply
for funds awarded within this competition for
the development of feature, documentary or
animated projects (in the form of films or series)
intended to be projected in movie theatres,
broadcasted on TV or exploited through a digital
platform.

MRAZ (FROST)
Project Leader: Plan 9 d.o.o.
Competition: Development of Audiovisual
Content – Single Project EACEA/ 22/2017
Genre: feature film
Director: Pavle Vučković
Producer: Stefan Mladenović

Grant
Awarded:

30.000 €

Mraz (Frost) is a film combining fantasy and thriller, and it is based on a local myth
coming from Eastern Serbia. The film explores beliefs, traditions and superstitions and
internal conflicts and character psychology through a story about a police detective
Marijana who goes to a small place in Eastern Serbia to investigate the disappearance
of a young girl Adela. While facing the local population during her stay in a small place,
Marijana succumbs to influences of the irrational, pagan milieu, and her investigation
gradually becomes an obsessive quest for truth. Apart from the MEDIA support, this
project also received support from the Film Centre of Serbia for the development of
the scenario and the project, while on the co-production market Transilvania Pitch
Stop the project obtained the Eurimage Co-Production Development support.

M R A K ( DA R K N E S S )
Grant
Awarded:

30.000 €

Grant
Awarded:

25.000 €

In the Praise of Love is a participatory, socio-cultural author documentary film representing a unique approach to the topic of love through innovative documentary
treatment. In combining the Shakespearean drama Romeo and Juliet with the world of
common folk in a small, remote and completely isolated Mexican village Potrero, the
film re-examines the universal question concerning all of us. Eight teenagers aged 12
to 16 use this dying village as their stage, and Shakespeare’s work as a means to present their own views, dreams, interests and values. The project also received support
of the Film Centre of Serbia.

B I O DVA P U T J E DA N K R A L J
( T W I C E T H E R E WA S A K I N G )
Project Leader: Viktorija Film
Competition: Development of Audiovisual Content –
Single Project EACEA/ 22/2017
Genre: animated film
Autor: Vojin Vasović
Producer: Vojin Vasović and Marko Jocić

Grant
Awarded:

60.000 €

Bio dvaput jedan kralj (Twice There Was a King) is a story about a king who has a split
personality. One half represents a barbarian king-warrior, unrefined but fearless, who
lives in the world made of cardboard, where duct tape heals both shoes and broken
bones. The second half belongs to a king-poet, a diplomat of elegant manners, who
rules the world made of paper, where decoupage is a lifestyle and hearts are literally torn. Though different, kings are successful in maintaining the harmony of their
kingdoms until one day, a two-headed dragon starts burning the kingdoms. While
the king-poet is designing the saddest song that will make the dragon die of grief, the
king-warrior is creating war machines by clearing forests, taking away all duct tape and
almost completely deforming the cardboard world. As they have conflicting plans on

Successful stories

Successful stories

Mrak (Darkness) is a psychological thriller with characteristics of a horror speaking
about a hidden background of everyday impersonal news about the life of Serbs in
Kosovo, where the focus is on personal drama and the omnipresent sense of fear
that leads to making the threat so abstract it becomes almost ulterior. A family lives
in Kosovo after the war clashes there: during the day KFOR protects them, and when
the night settles, they endure draconic torture. They fight to prove their fear is reals,
to stay sane and survive. Director Dušan Milić is an experienced author who displayed
in his previous works that he skilfully causes empathy towards the characters in the
audience, which he expanded additionally with this scenario and puts main characters
in a juxtaposition with soldiers, who knowingly refuse to see the threat. The film Mrak
(Darkness) which is also supported by the Eurimage fund was created as a coproduction of Serbia, Denmark, Bulgaria, Greece and Italy.

Project Leader: Monkey Production
Competition: Development of Audiovisual Content
– Single Project EACEA/ 22/2017
Genre: documentary film
Director: Tamara Drakulić
Producer: Jelena Angelovski
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Project Leader: Film Delux International d.o.o.
Competition: Development of Audiovisual
Content – Single Project EACEA/ 22/2017
Genre: feature film
Director: Dušan Milić
Producer: Snežana van Houwelingen

U S L AV U L J U B AV I ( I N P R A I S E
O F L OV E )

75

how to defend against the two-headed dragon, kings realise they will never defeat him
unless they first get rid of their “worse” half. That is why he summons different comic
aides where some help and other make it worse, and his inner conflict escalates in
the final encounter with the two-headed dragon. However, the dragon cunningly uses
this opportunity to avoid fighting with kings and instead sends them to the decisive
battle of the paper and the cardboard world. The kings raise their entire armies in order to fight the other self. When the fighting of the opposing army runs out of control,
and soldiers start cutting themselves in half, the king will have to realise he is no better
than anyone else, and to finally join his own forces and save the self-collapsing world.

Ž A L (G R I E F)
Project Leader: Kinematografska kuća d.o.o.
Competition: Development of Audiovisual
Content – Single Project EACEA/ 22/2017
Genre: feature film
Director: Kosta Đođević
Producer: Miloš Ivanović

30.000 €

The film Žal (Grief) represents a new view on life of adolescents and challenges young
people are facing in the growing up process. While deceiving everyone around him,
and especially his mother with whom he has a complex relationship and a continuous
conflict about everything, a teenager Relja, decides to secretly, without the knowledge
and approval of his mother, organise a funeral of his gramma expecting to seduce
a girl he is desperately enamoured with through emotional manipulation. However,
the mechanism he started in his doing will lead to transformation, both of his mother
and himself, whereas he will be left without the girl but he will realise he was actually
deceiving himself the entire time.

Project Leader: Wakes Up Films d.o.o.
Competition: Development of Audiovisual
Content – Single Project EACEA/ 22/2017
Genre: documentary film
Author: Biljana Tutorov
Directors: Šejla Kamerić, Mirjana Karanović,
Kim Longinoto (Kim Longinotto), Andrea Štaka
Producer: Biljana Tutorov

Grant
Awarded:

25.000 €

Half a century after the sexual revolution and the women’s liberation movement,
four well known directors question the position of women in contemporary society. Through four short films dealing with how we, women, see ourselves and how
we communicate this image through different generation, directors are mapping the
contemporary existence of women and the challenges it carries. Through the process
of working on this film, creative voices of these directors create a narrative affirming life and becoming the key characteristic of this film Aunts. Exploration of modern
femininity and different forms of its existence, with a strong emphasis on transferring
emotional knowledge down the generations.

MI T O PR AVOM ČOVE KU
(T H E MYT H OF T H E R E AL MAN)
Project Leader: Dart Film & Video Production d.o.o.
Competition: Development of Audiovisual Content –
Single Project EACEA/ 22/2017
Genre: feature film
Director: Milica Li Filipovska
Producer: Adi Dizdarević

Grant
Awarded:

30.000 €

Successful stories

Successful stories

While Vasilije amd Katarina Ostrogorski wait for the response of the Canadian Embassy about the status of their emigration visa, NATO bombing of Yugoslavia in 1999
starts. Đorđe, Katarina’s and Vasilije’s son, who from the very beginning disagreed with
the idea of leaving to Canada, observes his father putting on a uniform and answering a mobilisation summon, as he leaves to defend the country he initially wanted
to leave. While Vasilije is in war, a letter from the Embassy arrives with a positive response. When Vasilije comes home to a one day leave, Katarina is faces with the fact
that his focus changed. Instead of using the chance to run away from the country,
Vasilije decides to go back to war. Only after the bombing of their small town did Vasilije realise the severity of the situation and face the consequences of his decision.
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Grant
Awarded:

TETKE (AUNTS)
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SUPPORT
TO FILM
FESTIVALS

Project Leader:
International Festival of Documentary Film Beldocs
Competition:
Support to Film Festivals

Grant
Awarded:

41.000 €

Successful stories

The International Festival of Documentary Film represents a platform offering active
support to promotion and distribution of documentary films. During 8 days, the 11th
Beldoks displayed 102 audiovisual works (98 documentary films and 4 VRs) in 15 programme sections and 11 cinemas in Belgrade. Films are categories in 2 competitive
programmes (the Domestic competitive programme and the International competitive programme), and non-conflicting programmes such as: Beldocs Human Rights,
Meteors, Front Page, Planet Earth, Profile, Intermission, Fireworks, Focus on the Baltics, Retrospective : Ulrich Seidl, Retrospective: Vlado Škafar, Special projections, VR
projections, Beldocs Teen. The festival programme represents a well-balanced choice
of works comprised of films of well-known authors, who are already a part of the
history of European film undoubtedly, and also younger authors with defined artistic
styles..
With the aim of developing mechanisms to distribute and sell European documentaries in the region of the Western Balkans and in Europe, Beldocs improved their
programmes focussed on development and connecting of film professionals: Beldocs
market, Beldocs in Progress, Beldocs Academy, Telling real stories for Kids&Youth and
Media&Society. Master workshops were held by some of the most prominent professionals from the field of documentary films: Abel Ferara, Ulrich Seidl, Joao Pedro
Rodrigues, Ruth Beckerman, Boris Mitić, and Hanka Kastelicova.

Creative Europe Forum 2019

This competition is intended for
European audiovisual festivals
organised in one of the countries
participating in the MEDIA
subprogramme. Support is
intended for festivals presenting
and promoting diversity of the
European audiovisual industry,
and also for activities contributing
to the development of the film
audience.

1 1 . B E L D O C S I N T E R N AT I O N A L
F E S T I VA L O F D O C U M E N TA R Y
FILM
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F I L M F E S T I VA L
S LO B O D N A ZO N A

Project Leader:
Fondacija „Fond B92“
Competition:
Support to Film Festivals EACEA/17/2017

Grant
Awarded:

2 7. 0 0 0 €

Grant
Awarded:

46.000 €

The European Film Festival Palić, that took place for the 25th time on Paliću, is the
third festival from Serbia which received support of the MEDIA subprogramme. This is
the second time the festival has been recognised by the MEDIA subprogramme as an
event significantly contributing to audience development and promotion of European
film. Through the choice of the highest quality achievements of contemporary European cinematograph, the festival aims to encourage emancipation and development
of critical thinking. During the festival one hundred European titles were displayed,
organised in 12 programme sections: the Main Competitive Programme, Parallels and
Impacts, the Young Spirit of Europe, the New Hungarian Film, the Black Sea region in
Focus, Tribute to Winners of the Underground Spirit Award, Ecology Documentaries,
Classics on the Square, Best of Europe 2017, selection of films from the Žigmond Vilmoš festival from Szeged and Palić in Belgrade. The festival was enriched by supporting programmes including, among other things, the workshop of Viktor Paz for young
film critics, and also cooperation with the Žigmond Vilmoš festival from Szeged which
resulted in a school of film with 20 participants from Subotica and Szeged.

Successful stories

Successful stories

In 2018, support was also given to the film festival Slobodna zona which took place for
the fourteenth time parallelly in Belgrade, Niš and Novi Sad from 7th to 12th November 2018 in eight cinema halls.
During the festival, 50 films were projected, out of which 44 premiers (22 documentaries and 22 feature films) out of which 11 were films from the region (9 feature-length
films and 2 mid-length films). Within two projections Future is Here 19 high school
and university student made short-length films were displayed, while they were created in film schools MakeDoks from Skopje, Dokufest from Prizren, Pravo ljudski from
Sarajevo and Slobodna Zona from Belgrade. Apart from premier projection, 5 film
classics were also projected, created and inspired by the spirit of 1968, which were in
programme as a part of the selection of Special focus 1968. Including premier films
from accompanying programmes, this year’s Festival Slobodna Zona projected the
total of 69 films.
Traditionally, the festival also had numerous accompanying programmes, such as the
Debate Programme Compass which this year arose great attention of the audience,
as well as programmes, Coffee with the Author, Workshop of Documentary Film, and
the MEDIA Desk Workshops. These accompanying programmes encouraged dialogue
about topics with social significance, they offered expert education in the domain of
film creativity and gave the audience and the expert public an opportunity to meet the
authors and start a dialogue about the actual films and topics they deal with.

Project Leader:
Open University in Subotica
Competition:
Support to Film Festivals EASEA/ 17/ 2017
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EUROPEAN FILM
F E S T I VA L PA L I Ć

81

BELDOCS
INDUSTRY 2018

ACCESS
TO
MARKET

Grant
Awarded:

45.000 €

Beldocs market is a unique event in the Balkan region representing an important
point of gathering of professionals from the field of documentary film. In 2018 Beldocs
market gathered 59 European film professionals: sales agents, regional distributors,
representatives of television networks, VOD platforms, the media, cinemas, national
film centres, film festival and producers. Within the market, there were discussions
about marketing strategies for documentary films in relation to cinema distribution
and exploitation through digital platforms. Beldocs video library was available for all
participants of the market, the first of its kind on this territory, and it includes 236 new
documentary titles. Beldocs market represents a bih step forward in developing the
market of documentary films on this territory.

Creative Europe Forum 2019
Successful stories

Through this competition the
MEDIA subprogramme enables
easier access to the most
important events, markets
and coproduction forums in
Europe and the use of online
tools with the aim of gaining
greater mobility of European
audiovisual professionals,
their networking, easier
negotiation of European and
international co-productions
and encourages circulation of
European audiovisual works.

МProject Leader:
International Documentary Film Festival Beldocs
Competition:
Access to market EACEA/ 18/ 2017

83

Ava Doc is a project gathering 27 partners from 9 European countries with the aim of
making European films available to users of libraries in various European countries.
European festivals of short and documentary film make their programmes available
for users in 15 libraries throughout Europe. In Serbia, users of the National Library of
Serbia and the City of Belgrade Library will have an opportunity through VOD platform
to watch the most attractive accomplishments of contemporary global documentary
filmmaking which were displayed at the International Documentary Film Festival Beldocs throughout previous years.

ONLINE
PROMOTION
OF EUROPEAN
WORKS
The aim of this competition is to support online
distribution and promotion of European films. Also, the
competition is focussed on innovative project proposing
testing new business models in audiovisual fields
which will transform at an increasing pace due to the
development of new technologies.

Project Leader: Kino Metropolis VSI (Lithuania)
Project Partners: International Documentary Film Festival Beldocs
(Serbia), Pari Pikule (Croatia), A-One Films Estonia OU (Estonia),
Kinoteatris Bize Bize (Latvia), The Film Agency SL (Spain)
Project Duration: September 2017 – August 2018
Competition: Online Promotion of European Works
Grant
Awarded:

330.000,00 €

89.338,8 €
The challenge www.europeanfilmchallenge.eu represents a part of a bih European
interactive project including the use of innovative and digital promotional techniques
and tools, in order to contribute to a larger circulation of European films on different
platforms. The competition is taking place simultaneously in six European countries:
Lithuania, Latvia, Estonia, Spain, Croatia and Serbia. Interested individuals older than
18 from these countries can participate in the #europeanfilmchallenge and compete
to win valuable prizes, a trip to prestigious film festival in Berlin, Cannes and Venice.
Audience from Serbia is invited to watch 10 European documentaries on different
platforms (the Internet, in cinemas, on festivals, television, etc), post the name of the
film and platform where the film was watched, and post a photo as proof and the
hashtag www.europeanfilmchallenge.eu. More info on the project can be found on:
www.europeanfilmchallenge.eu.

Successful stories

Project Leader: Reelport GMBH (Germany)
Partneri na projektu: Fonk (Germany), Apordoc – Associacao Pelo
Documentario (Portugal), International Documentary Festival Scheffeild
Ltd (United Kingdom), Tampereen Elokuvajuhlat Tampere Film Festival RY
(Finland), Doc.dream Services Pro (the Czech Republic), Associazione Culturale
La Guarimba International Film Festival (Italy), Interfilm Berlin Management
GMBH (Germany), International Documentary Film Festival Beldocs (Serbia),
Kurzfilmfreunde Koln Ev (Germany), The Cork Film Festival Ltd (Ireland),
Encounters Festivals Ltd Lbg (United Kingdom)
Project Duration: October 2017 – September 2018
Competition: Online Promotion of European Works

Grant
Awarded:
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A U D I O V I S U A L AC C E S S –
D O C U M E N TA R Y

#EUROPEANFILMCHALLENGE
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THE FILM CORNER. NEW ON
A N D O F F AC T I V I T I E S F O R
F I L M L I T E R AC Y

AUDIENCE
DEVELOPMENT

Project Leader: Fondazione Cineteca Italiana (Italy)
Project Partners: The Nerve Center (Northern Ireland), The Film Space Ltd
(United Kingdom), Universita Degli Studi Di Milano Bisocca (Italy), Yugoslavian
Cinemateque (Serbia)
Project Duration: November 2016 – May 2018
Competition: Audience Development / Film Education

Grant
Awarded:

One of priorities of the MEDIA subprogramme
is audience development, that is encouraging
interest of the wider audience in European
audiovisual works, and also improving the
approach to them, specifically through different
promotional activities, public events, education
about films and film festivals.

Successful stories

This competition offers support to projects
inclined towards promoting education in the
field of film as means to acquire knowledge
and develop interest in European audiovisual
works, also including European audiovisual and
cinematographic heritage.

Project The Film Corner. New On and Off Activities for Film Literacy, has the aim
to design, create and test an online platform for film education, using possibilities available through web 2.0 and in this way develop innovative cross-media
approaches to education corresponding to the digital era with the aim of raising
the level of film literacy of young audiences throughout Europe.
The platform consists of an interactive environment with interactive didactic tools
which users can utilise to engage and, in this way, develop their skills within film
education Pedagogic tools will focus on generic film education via exploration of a
series of national and non-national films of Europe.
The project encompasses 5 European institutions in 4 countries: Fondazione
Cineteca Italiana (Milano, Italy), as the coordinator; Film Space (London, United
Kingdom); Nerve Center (Derry, Northern Ireland); Yugoslavian Cintemateque
(Belgrade, Serbia); University of Milano-Bicocca – Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione “Riccardo Massa” (Milano, Italy).

Creative Europe Forum 2019

184.986,00 €
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DISTRIBUTION –
SELECTIVE SUPPORT

DISTRIBUTION

Activities that can be supported through this competition are distribution
campaigns of non-national European films, which are registered as a part of a
group of at least 7 distributors coordinated by the sales representative of the
film.

F I L M S:
The Killing of the Scared Deer, L’Atelier, Foxtrot,
L’Apparition, Undir Trenu, Le Fidele, Zimna Wojna, Girl,
Lazzaro Felice, Utoya 22 Juli, Twarz, Todos la Saben,
Dogman, Grans, Napszallta
Project Leader: MCF Megacom Film d.o.o.
Competition: Distribution - Selective support
EACEA/ 12/ 2017

F I L M S:
Los Bando, Transit
Project Leader: Five Stars Dilm Distribution d.o.o.
Competition: Distribution - Selective support
EACEA/ 12/ 2017

F I L M S:

Grant
Awarded:

10.000,00 €

Grant
Awarded:

2.600 ,00 €

Successful stories

The Place
Project Leader: Stars Media International d.o.o.
Competition: Distribution - Selective support
EACEA/ 12/ 2017

76.400,00 €

Creative Europe Forum 2019

With the aim of increasing the presence
of European films on the international
market, one of the priorities of the
MEDIA subprogramme is to offer
support to distribution of films through
international marketing, branding,
distribution and promotion. Also, this
programme establishes a support
system for: distribution of nonnational European films in cinemas,
and through other platforms, activities
in international sales, and especially
translation, synchronisation and
creation of voiceovers of audiovisual
works.

Grant
Awarded:
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DISTRIBUTION –
A U T O M AT I C S U P P O R T

C I N E M A N E T WO R KS –
E U R O PA C I N E M A S

Within this programme, the potential funds will be awarded to European distributors meeting
conditions based on revenue made from ticket sales, achieved by a European, non-national film,
distributed by the submitter of the projects during the referential year. Support will be secured
in the form of funds available to distributers to reinvest in new non-national European films.

REI N VESTMENT STAGE
F I LM S:
Eva, Maria by Calas: In Her Own Words, Les Gardiennes,
Finding your feet, Final Potrait, Alad’2
Project Leader: MCF Megacom Film d.o.o.
Competition: Distribution - Automatic support reinvestment stage EACEA/ 18/ 2016

Grant
Awarded:

40.800,00 €

F I LM S:

21.532,00 €

F I LM S:
Liberation Day, Un Beau Soleil Interieur, Jusqu’a la Garde,
Dolphin Man, Bergman
Project Leader: Five Stars Film Distribution d.o.o.
Competition: Distribution - Automatic support reinvestment stage EACEA/ 18/ 2016

Grant
Awarded:

6 . 8 9 7, 0 0 €

F I LM S:
Cuerpo de Elite, Santa &Cie, Le Sens de la Fete, Au Revoir La-Haut

2 7. 0 6 2 , 0 0 €

F I LM S:
Dalida, Telle Mere Telle Fille, Viceroy’s House, Their Fines
Project Leader: MCF Megacom Film d.o.o.
Competition: Distribution - Automatic support reinvestment stage EACEA/ 09/ 2016

Grant
Awarded:

2 7. 7 3 9 , 0 0 €

Europa Cinemas is the only network supported by the MEDIA subprogramme. It
offers financial and organisational support to cinemas throughout Europe promoting European film. The network encompasses 1204 cinemas coming from 43
countries. MEDIA support is distributed to 34 countries and 1130 cinemas.
In 2018, through the Europa Cinemas network, the MEDIA subprogramme supported the total of 11 cinemas in Serbia with the amount of 74.909 Euros, specifically for European programmes realised in 2017. Cinemas which received support
are: Cultural Centre Novi Sad, Art Cinema Museum, Hall of Dom Sindikata, Hall
of the Cultural Centre of Belgrade, Fontana, Tuckwood Cineplex, Cultural Centre
Čačak, Cinema of the Leskovac Cultural Centre, Cinema Vilin Grad, LM Cinema,
and Cinema EuroCinema.

Successful stories

Successful stories

Project Leader: Dexin Film d.o.o.
Competition: Distribution - Automatic support reinvestment stage EACEA/ 18/ 2016

Grant
Awarded:

Exclusively cinema networks can apply for the support of this programme. A cinema network is defined as a group of cinemas developing activities from the field
of projecting and promoting European films via a legally established coordination
body. The network must encompass at least 100 cinemas located in more than 20
countries.
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Grant
Awarded:

Early Man, Maya the bee: the homey games
Project Leader: Blitz Film & Video distribucija d.o.o.
Competition: Distribution - Automatic support reinvestment stage EACEA/ 18/ 2016
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Since 2002, independent expert juries
have selected 485 award-winning
projects from 34 countries. In line
with the number of entries, Spain tops
the list with 64 awards received. The
United Kingdom is in second place
(60 awards) and Italy comes third (41
awards). Regarding the categories,
Conservation has the most winners
(279) followed by Dedicated Service
to Heritage and Education, Training
and Awareness-Raising (73 each), and,
lastly, Research (60).
A total of 109 Grand Prix of €10,000
have been presented to outstanding
heritage initiatives, selected from
among the award-winning projects.
In Serbia, up to now, five projects
have been awarded the Europe Nostra
Award and Grad Prix: Report on the
Protection of the Natural and Cultural
Heritage of Metohija (2005), Pavilion
of Prince Miloš in Bukovička Banka
(2018), Research and Cataloging of
the State Art Collection (2018) were
awarded with Europa Nostra prizes;
Grand Prix was awarded to the
Conservation Study of the Gostuša
Village in the Pirot district (2016) and
the project of the Fortress Bač (2018)
was awarded both with the Grand Prix
and Europe Nostra Award.

Built in 1907, the Pavilion of Prince Miloš is located at the site of one of the oldest mineral
water sources in Serbia and was the first bottling plant in the country. Several buildings
in the Bukovička Spa Park, in which the Pavilion is located, suffered the effects of neglect
during the period of unrest in the last century. In May 2014, floods destroyed most of the
Park’s buildings. The Ministry of Culture immediately placed the Pavilion on a list of important buildings that needed to be restored. The renovation of the Pavilion ultimately took
just nine months and was achieved thanks to the cooperation of the Kingdom of Norway,
who financed half of the project through the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. The
other half was financed by the mineral water company Knjaz Miloš, the municipality of
Arandjelovac and the Bukovička Spa Hospital, who managed the project.
This project is a good recovery of a monument, which has maintained its original use following a natural disaster. The result has been achieved with a modest budget, setting a
good example for other spa towns throughout Europe, the jury stated.
The Bukovička Spa in Arandjelovac was the favorite destination of Knjaz (Prince) Miloš
Obrenović, who was Prince of Serbia until his death in 1860. The Spa is located in one of the
oldest and most beautifully preserved spa towns in Serbia. Today, it is an important center
for wellness and rehabilitation.
The Pavilion is composed of three parts; the source of the mineral water was in the centre, in the north wing of the building was a bottling factory, while the south wing with the
colonnade served as a pastry shop. The bottling factory brought prosperity to the town
of Arandjelovac. In the factory, everything was done manually including the washing and
filling of the bottles. The water was then distributed all over the country.
The spa concept is relevant in a large part of Europe and Art Nouveau was a typical style for
these structures, the jury highlighted.
In the mid-1960s the Pavilion of Prince Miloš was transformed into an art gallery, and today
it still houses a gallery, as well as a small museum about the Bukovička Spa. The central part
of the Pavilion still offers mineral water which is now sourced from all of the surrounding
springs.
The renovation included securing the structural elements of the building as well installing essential protective elements against rain and groundwater. Great attention was paid
to restoring the plaster facade of the building, the windows, roller shutters and the main
door. The wooden elements and interior decoration were also cleaned and restored, using
photos and postcards from the time to ensure authenticity. The jury noted the appropriate
attention to detail in the recuperation of this important site, for example in the recovery of
the taps.
The Pavilion was reopened in June 2016. The project has had a positive influence on the local community and municipality to continue in the preservation of the spa park as a whole
in the near future, the jury said.
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The EU Prize for Cultural Heritage / Europa
Nostra Awards (as of 2019 the European
Heritage Awards / Europa Nostra Awards)
has further strengthened the capacity
of the heritage sector in Europe by
highlighting best practices, encouraging
the cross-border exchange of knowledge
and connecting various stakeholders in
wider networks. The Awards have also
brought major benefits to the winners,
such as greater (inter)national exposure,
follow-on funding and increased visitor
numbers. In addition, the Awards scheme
has raised awareness of our shared
heritage amongst the general public
while highlighting its intrinsic European
character. The Awards are therefore a
key tool to promote Europe’s heritage.
In the past 16 years, organisations and
individuals from 39 countries have
submitted a total of 2,883 applications
for the Awards. Concerning the number
of entries by country, Spain is first in the
ranking, with 516 projects, followed by
Italy, with 296 entries, and the United
Kingdom, with 289 applications. With
regard to the categories, Conservation
has had the most submissions (1,677).
Next comes Education, Training and
Awareness-Raising (505), then Research
(362), and, finally, Dedicated Service to
Heritage (339).
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Despite its fascinating contents, the State Art Collection of Serbia was never fully researched
or catalogued until 2006. In that year, a project to research the collection was initiated and
funded by the Ministry of Culture of Serbia. Led by Professor Jelena Todorović with Biljana
Crvenković, the project was carried out under the supervision of the National Museum in
Belgrade.
The State Art Collection has a rich and curious history. It was symbolically founded in 1929
with the proclamation of the Kingdom of Yugoslavia. The last additions were made in the
late 1970s. The collection was intended to reflect Yugoslav and European ideals with some
of Europe’s and Yugoslavia’s most notable artists featuring prominently, such as Nicolas
Poussin, Gaspard Dughet, Palma il Vecchio, Ivan Mestrovic and Vlaho Bukovac and reflects
the desire to merge local and European cultural values with the new national identity of
Yugoslavia. The research team had to begin with very basic tasks. The collection was first
correctly inventoried, full archival research undertaken on all of the present works and,
finally, a proper database made (both digital and analogue) with a separate dossier for
each work of art completed. The Jury commended what it deemed “the excellent quality of
research on a remarkable collection of art”.
After this long and laborious task the fine arts catalogue was produced. Contributions to
the artwork and provenance research were also made from a number of European museums, among which were the Louvre (France), the Kunsthistorisches Museum (Austria),
the Dubrovnik Museums and the Modern Gallery (Croatia), the Bergamo Museum and the
Trieste Museums (Italy), the RKD Institute (The Netherlands), and the Museum of Modern
Art (Slovenia).
The Jury much appreciated the printed catalogue, stating that the bilingual publication is
of high quality and makes a significant contribution to the history of art and the history of
art collecting.
The appreciation of this forgotten, invisible part of European heritage has finally made
these works available for the wider public to enjoy, most notably with the number of loans
having been requested since its publication from other European museums. The Jury
praised this aspect of the project, stating that the original intention of this collection was
to embody the European spirit. This research study is an important rediscovery and reinstatement of this intention to be part of the wider dimension of European culture and art,
bringing it to the attention of the wider public.
In addition, the collaboration with European partners has widened the researchers’ and
museum’s network and created new opportunities for dialogue. The state-owned collection, previously accessible only to state officials and visiting dignitaries, has been made
better known to a European public with some parts of the collection being publicly exhibited for the first time ever.

The Bač Fortress began construction in the 14th-century with additions made in
the 15th- and 16th-centuries and is a listed national monument. The project Centuries of Bač was initiated in 2006 to research and increase knowledge about the
area of Bač; to implement key conservation principles in its preservation; to find a
sustainable use for the site; and to raise awareness of its value among the wider
community.
The conservation and rehabilitation of the Bač Fortress has been a central part of
this project. The project was carried out by the Provincial Institute for the Protection
of Cultural Monuments – Petrovaradin, and supported by its partners: the Fund for
Preserving Cultural and Historical Heritage Centuries of Bač, the University of Novi
Sad Faculty of Technology and the Museum of Vojvodina. The project received financial support from regional, national and international sources including EU funding.
The project has successfully integrated the Bač Fortress into the life of the local
community and has found a sustainable use to ensure its future. It has been restored, its archaeological remains preserved and its interior transformed into a visitor centre and exhibition space which helps visitors to interpret the wider cultural
landscape of Bač. It has also become a centre where professional knowledge about
heritage conservation and management is gained, enhanced and shared. For the
past 15 years the Fortress has also been the regional central point for the European
Heritage Days, an initiative of the Council of Europe. Due to the success of this project the Bač Fortress was listed on UNESCO’s Tentative List in 2010, as a part of the
Historical place of Bač and its surroundings.
This project is an exceptional example of heritage preservation based on interdisciplinary collaboration. To achieve this, the project leaders have made use of European resources to research and carry out necessary preliminary investigations,
which in turn has led to the implementation of a correct management strategy. A
sustained effort has been made to maintain the aspect of the ruin through careful
conservation. In addition there is a strong educational component relevant to the
entire region, the jury said.
The town of Bač shows influences of Romanesque, Gothic, Renaissance, Byzantine,
Islamic and Baroque styles, along with examples of vernacular architecture. The
built heritage pays testimony to the cultural diversity of the area, linking the Balkans
with Central and Western Europe. Some of its most iconic structures are now listed
as national monuments: namely the Bač Fortress, the Bodjani Orthodox Monastery
and the Franciscan Monastery of Bač. The Fortress is located in close proximity to
the Danube, a river which has provided a link between many European countries,
the jury noted.
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ABOUT THE ART
INITIATIVES AT
FORUM
B E L D O C S I N T E R N AT I O N A L
D O C U M E N TA R Y F I L M
F E S T I VA L
The main mission of the BELDOCS International Documentary Film Festival is the promotion and development of documentary film in Serbia, presenting current documentary filmmaking in the world, stimulating production within this film genre, as well
as involving the audience in the sphere of knowing, understanding and respecting
this specific mode of artistic expression and finds inspiration in historical life and its
peculiarities. The idea of the BELDOCS team is to introduce an audience of cultural
difference and to transform social reality by presenting the many possibilities of its
creative interpretation. Also, BELDOCS is constantly working to promote and distribute Serbian documentary film in the country, region and world.

Lüle has been present on the Belgrade club scene since 1999 as a DJ, producer, live
act, one man show, a duo and a radio personality.
Currently he is working as a part of the authentic duo Kompleks which exists since
2007 while the other half is Nebojša (Schwabe). Together they are both known for
edits and for live performances. So far, they published 4 records and a large number
of digital issues. They are most proud of the record with Theo Parrish. Together with
Kompleks (and also independently) he performed in Belgrade, the whole of Serbia
and abroad: Russia, Croatia, Greece, Turkey, Slovenia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, etc.
One of the first residents of the best underground venue of domestic club scene, the
boat 20/44, he is also traditionally a resident of birthday parties of the club Šećer and
also Šećer in general.
He spends the biggest part of his free time in studio practicing, selecting music, creating…
He likes record the most, but he also plays from CDs, Serato and Ableton. He hates the
Traktor and the sink button.

KALSON (BAUK)
One of the more important electro producers from Niš in the past two decades,
whose music can be purchased in many record stores around the world. He produces
and plays electronic music with no stylistic or genre limitations with an emphasis on
synthesis and sound design.
As a DJ he has been active for more than 10 years and shared decks with artists such
as Anthony Rother, Egyptian Lover, Bass Junkie, Dagobert, Diplomat, Steve Bug, Luke
Eargoggle, Sneak Thief, Faze Action…
He is signed by several European labels such as Das Drehmoment, Electro Avenue,
Street Sounds, and after last year’s opening of the compilation of ex-yu electro artist
“Elektroliza”, he returned to the main label Dominance Electricity from Germany
with a track on the compilation “Global Surveyor”. He is also preparing a new EP for
Dominance with the working title “Solar system” which will be published by the end
of 2019.
He organised numerous music events and festivals in Niš and Serbia and he was a
producer in various projects of Niš artists.
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VKS is a post-curatorial formation comprised of Senka Latinović and Vladimir Bjeličić.
Based on the strategy of active criticism, VKS had the aim to problematise the curatorial practice, i.e. its class, gender, ethnic and aesthetic traits, both in relation to the
local context and in relation to the global one. The phenomenon of professional (un)
sustainability, i.e. the inability to establish symbolic and real capital in the art system
of a society in transition is the starting premise of work of VKS. In utilising performative methods of appropriation, manipulation and humour, the due is realised as a
visual entity or a hybrid, representing different models of social behaviour interchanging and rotating to reflect the schizophrenic every day.
Within the Creative Europe Forum 2019 in Niš, VKS performed “Vi to umete i možete
da ostvarite / You are capable of doing it and you can achieve it” in the National
Theatre in Niš. The participatory guided tour offered an insight into the work of the
foundation Vizija Kulturne Sadnje to potential collaborators, i.e. creative individuals
and members of informal art organisations/groups, and also empower then so they
become successful leaders in the field of innovation within the frameworks of inter-

L Ü L E / KO M P L E K S
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VO K A L N O K U S T O S K I
SINDROM

national cultural cooperation and intercultural dialogue. Namely, participants had a
unique opportunity to: gain insight into donation activities of one of the most representative foundations, known for countless investments in the domain of culture and
art; participate in training for writing successful applications for project funding for
2020; understand models of organisation, logic of the team and other tools required
to achieve successful cultural cooperation.
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M AT R I J A R Š I J A – T H E N E W
AG E

The exhibition in the frame of the Creative Europe Forum 2019 is the fourth show of
the architectural group Moderni u Beogradu (MuBGD). In their group approach to
research and promotion of architecture and urbanism of the Cold War period, the
authors have developed an individual method of visual representation of the iconic

Growing up in Tromsø, the techno capital of Norway, it is not strange that Charlotte
Bendiks got interested in electronic music at a young age. She started DJing in her early twenties, developing into a highly respected and sought-out artist over the years.
Her DJ sets focus on sexy dance and body music. Although her main genre is classic
house, her sets are inspired and influenced by music ranging from disco to African
groove and Latin beats. She is widely known for creating euphoric, hot and sweaty
dance floors. Doing live vocals and percussion as well as integrating other musicians
has become somewhat of a trademark for this girl – transforming the whole performance more into a happening instead of just a simple DJ set.
From 2007 to 2009 she organized numerous underground house parties called
“Moist”. Her solo release, the Afterhours EP came out on Mental Overdrive’s LOVE OD
Communications label in January 2013, followed by the second Aurora EP a year later.
When she is not playing, working or crate digging, her favourite activity is chilling naked in a jacuzzi with a glass of Möet in each hand.
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In short and in a nutshell, Matrijaršija defines itself as an autonomous cultural centre. However, each of these definitions (both autonomous and cultural and center) is
more a problem than a solution. We could say that Matrijaršija is first and foremost
a place, an old Austro-Hungarian house, typical for that part of Belgrade, i.e. Zemun,
a part which, when Belgrade was divided between two great empires, belonged to
the Western one. Yet, Matrijaršija, in its present form, represents a materialization of
a much larger network of production, action, poetics, cosmogonies, contextual positionings, convictions, fluid yet solid and complex platform of artistic, existential and
theoretical practices. Even though it refers in the opposite direction to Patriarchy –
the highest institution in the Serbian Orthodox Church and guardian of the hierarchical establishment, Matrijaršija can at best be associated with impossible binaries,
flawed or faux feminisms, suspicious undergrounds, corrupted elitisms, extroverted
autisms…
Matrijaršija was created in 2014 when two formal associations (Turbo Comix and Artiljerija) and several informal groups came together, along with constant collaboration
with Art Brut Serbia Association, several close friends and numerous collaborators.
The perplexing (non)structure of Matrijaršija includes the Novo Doba Festival crew
and its Fijuk distribution network, as well as informal art collectives Mubareć, Dedice
and Bitlsti. This weird order of things created a space for non-institutional, art brut,
non-aligned, fringe or outsider art, for authors who did not perceive themselves as
artists, who were both discursively and factually beyond the borders of existing options the artworld had to offer, even beyond what was considered possible. Matrijaršija is therefore an impossible place – what happened before its existence was even
possible or conceivable had been happening for years, and even though Matrijaršija
appears as a quite natural continuation of those activities, they could have very well
taken place elsewhere.

architectural monuments of Belgrade modernism. The exhibit is a simple installation
of a fragment of visual representations of modernist objects.
The contribution of this exhibition is critical reinterpretation of modernist architectural heritage from the perspective of socio-political, cultural, environmental and economic traits. This topic, up-to-date and well-known in the contemporary context, is
presented through a spectacular media graphic form, which tends to unpretentiouslym but suggestively animate the audience.
Project Moderni u Beogradu (MuBGD) gather a group of architects (Bekic Iva, Gajic
Irena, Dukance Dali, Djordjevic Stefan, Zlatokovic Snezana, Jesic Mirjana, Stojanovic
Hristina, Cigic Petar) in aim to promote and criticaly analyse the architectural heritage
through innovative graphic presentations.
Using the designing methodological tools, the authors of the Moderni u Beogradu
project, presented in an innovative way the chosen architectural works or spatial entities from the Cold War period in Belgrade.
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Svilara Cultural Station
Archive of the City of Novi Sad
EU info point Novi Sad

The Ilija M. Kolarc Endowment
EU Info Center Belgrade
Nordeus center
DIM
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B E LG R A D E

Creative Europe Desk Serbia helps organisations, associations, companies, and
networks from Serbia to apply for the main programme of the European Union
for the cultural and audiovisual sectors – Creative Europe. The Desk consists of
two offices: MEDIA desk Serbia established within the Film Centre of Serbia and
the Culture desk Serbia established within the Ministry of Culture and Media. As a
part of the Culture desk Serbia, Antenna office in Novi Sad implements the Culture
sub-programme in AP Vojvodina.
Creative Europe Desk Serbia offers expert help and advice when filling in applications, designing projects and finding European partners for applying to the Creative Europe programme. Support is intended for organisations, companies, festivals, individuals and networks of the creative, cultural, audiovisual and multimedia
sector.
The vision of the Creative Europe Desk Serbia is to be one of the key players of
support and development of the cultural system in Serbia, a place of dynamic
cooperation of cultural institutions, civil society organisations, companies, networks and individuals, but also their representative and promoter within European frameworks. Moreover, we perceive the Creative Europe Desk Serbia as an
initiator of some of the most important projects in the field of management and
cultural policy in Serbia and beyond.
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Gallery Synagogue
EU info point Niš
Officers' Home
National Theater in Niš
Startap Niš - Center for Innovative Entrepreneurship for Young People
Cultural Center Niš
The memorial space of Branko Miljković and Stevan Sremac,
National Museum of Niš
Faculty of Civil Engineering and Architecture Niš
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