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FACULTY OF APPLIED ARTS IN BELGRADE

70 година Факултета примеЊених уметности, Београд
одсек примењена графика / студио за анимацију Фпу

70 YEARS OF THE FACULTY OF APPLIED ARTS, BELgRADE
Applied graphics Department / FAA Animation Studio
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    FAA ANIMATION 
    STUDIO

Among the Serbian educational institu-
tions, the Faculty od Applied Arts quite 
early has entered into the field of ani-
mated film, although formally there was 
not the Animation as a subject. Several 
FAA students have already dealt with 
animated film in 1965, in the earliest 
period of Serbian cartoon film animation.
 The first animated work made 
as a task at the FAA was the advertise-
ment Aero, diploma work of the future 
professor Alexander Pajvančić (*1940), 
defended in 1968 from the graphic Design 
department led by Prof. Miloš Ćirić 
(1931–1999).
 The first postgraduate animated 
film created in Serbia was The Circus 
Departs from 1983, made by Rastko Ćirić 
(*1955), also the future professor at the 
FAA, who will found the the subject and 
the module of Animation. The film was the 
result of collaboration between FAA and 
the Faculty of Dramatic Arts, and the proj-
ect was conducted by mentor Prof. Bogdan 
Kršić (1932–2009) (FAA) and co-mentor 
Prof. Nikola Majdak (1927–2013) (FDA). 
  Diploma film On the 
Bridge by Nikola Vitković was created 
after the text by Dušan Radović, and was 
co-produced by Dunav Film and FAA, as 
a part of the children series Esteemed 
Children. This film was one of many offi-
cialy realized under the subject of 
Illustration, as “animated illustration”, 
and it brought to our school the first 
important animation awards.
 With a large colourful scizzors 
decorated by students, on the April 14th 
2006, the film tape spread across the 
door of the Studio ceremonially was cut 
by gIANNALBERTO BENDAZZI, well 

        студио За        
    анимаЦиЈу Фпу

у оквиру образовних институција у 
србији, Факултет примењених уметно-
сти је доста рано закорачио у област 
анимираног филма, иако није фор мал-
 но постојао предмет анимација. неко-
лико студената Фпу (апу) бавило се 
анимираним филмом још 1965, у нај-
раније доба српског цртаног филма.
 први анимирани рад на  стао 
као задатак на Фпу била је реклама 
Аеро, ди    пломски рад будућег про   фесо-
ра алек сандра пајванчића (*1940), од -
брањен 1968. на графичком дизајну 
који је водио проф. милош Ћирић 
(1931–1999).
 први постдипломски (маги-
стар ски) анимирани филм у србији 
био је Одлази циркус из 1983. растка 
Ћири ћа (*1955), који ће такође постати 
професор на Фпу и основати предмет, 
и модул ани мација. Филм је био 
резул тат сарадње Фпу и Факултета 
драм ских уметности, а пројект су 
водили ментор проф. Бог дан кршић 
(1932–2009) са Фпу и коментор проф. 
никола мајдак (1927–2013) са Фду.
 дипломски филм На мосту 
николе Витко вића креиран је по тек-
сту душана радовића, а рађен је у ко -
продукцији дунав филма и Фпу, као 
део дечје серије Поштована децо. овај 
филм био је један од многих који су 
били званично реализовани на пред-
мету илустрација, као „анимира на илу-
 страција“, и донео је нашем фа  култету 
прве важне награде у ани ма цији.
 Великим шареним маказама 
које су декорисали студенти, 14. апри-
ла 2006. филмску тра  ку на вратима 
студија церемонијално је пресекао 
Ђанал Берто БендаЦи (gianalberto 



Benda zzi), познати италијански исто-
ри чар анимaције. свечаном отвара њу 
је присуствовао и Боривој довни ко вић 
Бордо из Загреба, један од нај значај-
ни  јих аутора Загребачке школе цртаног 
филма и аутор књиге Шко ла цр  та ног 
фил ма коју је Фпу издао 2007. и која 
се користи као уџ  бе ник на пред мету 
анимација. ма  казе већ више од десет 
го  дина стоје на зиду сту дија и на 
њима се до сада потпи сало стотинак 
анимато ра, међу који ма има великих 
светских имена и оскароваца.
 прву званичну генерацију 
аниматора у студију, школске 2006/ 
2007. чиниле су че   тири даме, мања 
радић, ива Ћирић, неда петковић и 
наталија стоја но вић. Један од првих 
задатака биле су посвете бив шим про-
фесорима са графичког од  сека Фпу, 
од којих су оне изабрале дра го слава 

known Italian animation theorist. On the 
festive opening was also present Borivoj 
Dovniković Bordo from Zagreb, Croa tia, 
one of the most important artists from 
the Zagreb Cartoon Film School, and the 
author of the book The School of Cartoon 
Animation, published by FAA, as a text-
book for the subject of Anima tion. The 
scizzors were hanged on the wall of the 

маказе које су 
постале знак студија: 
на отварању и данас. / The scizzors that 
became a logo of the Studio: at the opening and today



стојанови ћа сипа, Богдана крши   ћа, 
милоша Ћи   рића и Бра ни слава ма -
кеша. на овом диску представљена је 
новија верија филма Споменици (2010) 
иве Ћирић, посве ћеног проф. милошу 
Ћирићу, са музиком проф. Зо  рана ерића.
 први успех везан за студио 
била је награда коју је 2006, у години 

Studio for more than ten years, and since 
today some hundred of animators signed 
their names, among them the world big-
gest names and Oscar winners.
 The first official generation of 
animators at the Studio was consisted of 
four ladies, Manja Radić, Iva Ćirić, Neda 
Petković and Natalija Stojanović. One of 
the first tasks was animated credits for 
the Studio, and four hommage films 
dedicated to ex professors from the FAA 
graphic department – Dra go slav Stoja-
novi ć Sip, Bogdan Kršić, Mi  loš Ći   rić and 
Bra ni slav Ma  keš. On this disc is pre-
sented a newer version of the film 
Monuments by Iva Ćirić, dedicated to 
Prof. Miloš Ćirić, with music by Prof.
Zoran Erić.
 The first success connected 
with the Studio was the 2006 award, in 
the year of the founding of the Studio, 
won by student Bratislav Milenković, 

Радионица проф. Рони Орена, Израел, април 2010.
Workshop led by Prof. Rony Oren, Israel, April 2010.

орки Братислава Миленковића (2006) / Orki by 
Bratislav Milenković (2006)



for the design of mascotte for the 
European Waterpolo Chanpionship, 
animated by the animation student 
Marko Milanković. The award was a 
unforgetable student excursion to 
Switzerland.
 International competition on 
the theme of the TOLERANCE (posters 
and animation) was announced by the 
MOME (Moholy-Nagy University for 
аrts and Design) from Budapest in 
2009. Apart from the Hungarian stu-
dents, participated Croatian, Slovenian, 
Ro  manian and students from Novi Sad. 
Our Studio sent five minute films. The 
first award for animation and Mac Power 
Book won Nenad Krstić. Željka Džogaz 
took the fifth place.
 During the Spring of 2010 the 
Studio organized three atractive anima-
tion workshops led by Prof. Miloš Tomić 
from Belgrade, Prof. Roni Oren from 
the Bezalel University in Jerusalem, 
Israel, and Maya Yonesho from Japan. 
Apart from Serbian students, seven greek 
students participated in the workshop.
 During the past years the 
Studio has many guests-lecturers (gian-
nalberto Bendazzi, Dušan Ma  ka vejev, 
Ranko Munitić, Nikola Majdak, Borivoj 

оснива ња студија, студент Братислав 
ми лен ко вић освојио за дизајн маскоте 
европ ског пр  венства у ватерполу, коју 
је аними рао студент анимације марко 
милан ковић. За награду организована 
је незаборавна студентска екскурзија 
у Швајцарску.
 међународни конкурс на те     -
му толеранЦиЈа (за плакат и ани-
мацију) расписао је 2009. моме (мо -
хољи-нађ универзитет) из Будим пеш-
те. осим мађарских, учествова ли су и 
студенти из Загре ба, Љубљане, Буку-
решта и но  вог сада. наш студио по -
слао је пет ми  нутних филмова. прву 
награду за анимацију и Mac Power Book 
освојио је ненад крстић. на петом 
месту била је Жељка Џогаз.
            током пролећа 2010. студио 
је организовао три атрактивне радио-
нице из анимације које су одржали 
проф. м и лош то  мић из Београда, проф. 
рони орен са Безалел универзитета из 
Је  русалима у израелу, и маја Јонешо из 
Јапана. на радиони цама је учествовало 
и седам студената из грчке.
 током година кроз студио је 
продефиловало много познатих го  сти-
ју-предавача: Ђаналберто Бенда ци, ду   -
шан мака вејев, ранко муни  тић, никола 

Радионица Милоша Томића, марта 2010.
Miloš Tomić’s workshop, March 2010.

Радионица Маје Јонешо, маја 2010.
Maya Yonesho’s workshop, May 2010.



Прве књиге едиције сигнум Ранка Мунитића 
и Боривоја Довниковића Борда.

The first books from the Signum edition 
by Ranko Munitić and by Borivoj Dovniković Bordo.

Растко Ћирић и Ранко Мунитић у просторијама 
Филмског центра Србије, 2007. / Rastko Ćirić and 
Ranko Munitić in the Film Center of Serbia, in 2007



Dov niko vić Bordo, georges Sifianos, 
Sveto lik Mića Zajc, Branko Mi  li ćević, 
Đerđ Palfi, Borislav Šajtinac, Koji Yama-
mura, Zepe, Fernando galrito, Oscar 
winners Chris Landreth and Virgil 
Vidrich and many others.
 Important role in the life of 
the Studio had the famous media theo-
rist Ranko Munitić (1943–2009). Apart 
from constant support, he gave the 
great contribution by publishing two 
capital books of fundamental theoreti-
cal support for the media of comic strip 
and animation. They are Comic the Ninth 
Art (2006) and Aestetics of Animation 
(2007), both published in the Signum 
edition of the Faculty of Applied Arts.
 A diploma work within the 
subject of Illustration, the comic strip 
Technotise by Aleksa gajić, was a basis 
for the first Serbian feature animated 
film Edith and I, created by the same 
artist, with its premiere in 2009.

Са премијере филма технотајз – едит и ја Алексе Гајића 
(други с десна) у великој дворани Сава центра, 2009. 

From the premiere of the film Technotize – Edith and I by Aleksa 
Gajić (second from the right), in the large hall of the Sava Center, 

Belgrade, 2009.

 мај дак, Боривој дов нико вић Бордо, 
Жорж сифианос, све то лик мића Зајц, 
Бранко ми  ли ћевић, Ђерђ пал фи, 
Борислав Шајтинац, коџи Ја  мамура, 
Зепе, Фернандо галрито, оска ров ци 
крис ландрет и Виргил Видрич и 
многи други.
 Важну улогу у животу студија 
одиграо је познати теоре ти чар ме  дија 
ранко мунитић (1943–2009). по ред 
сталне подршке, огроман до  принос 
дао је објављивањем две своје капи-
талне књиге које представљају те  мељ-
ну теориј ску потпору за медије стрипа 
и анимације. то су Девета уметност 
стрип (2006) и Естетика анима ције 
(2007), обе објављене у издању едиције 
Сигнум Фа  култета примењених умет-
ности.
 дипломски рад из илустра-
ције, стрип Technotise алексе гајића 
био је основа за први српски дугоме-
тражни анимирани филм истог аутора 
Едит и ја, премијерно приказан 2009.
године.



Са разговора о филму споменици Иве Ћирић, који 
је водио Стеван Вуковић, СКЦ, 6. 9. 2011. На 
слици: Небојша Миликић, Ива Ћирић и Божидар 
Зечевић. 
From the conversation about the film Monuments by 
Iva Ćirić, led by Stevan Vuković, Students’ Cultural 
Centre in Belgrade, 6th 9. 2011. In the picture: 
Nebojša Milikić, Iva Ćirić and Božidar Zečević.

Део генерације 2011: Мања Лекић, Тања Лошић, 
Маријана Оршолић, Вид Рајин, Ненад Крстић и 

Немања Станковић. 
A part of the 2011 generation: Manja Lekić, Tanja 

Lošić, Marijana Oršolić, Vid Rajin, Nenad Krstić and 
Nemanja Stanković. 



У Студију за анимацију ФПУ, 2017: Ива Ћирић, 
стручни сарадник, проф. Растко Ћирић, гост 

предавач, сценариста Павле Зелић i студенти. 

In the FAA Animation Studio in 2017: Iva Ćirić, honor-
ary assistant, Prof. Rastko Ćirić, guest lecturer Pavle 
Zelić, scenarist, and students. 

Студио за анимацију ФПУ: Ива и овогодишња генерација.
FAA Animation Studio: Iva and this year’s generation.



 двадесет шест одабраних 
ани мираних фил мова и минијатура на 
овом ди  ску, велике раз новрс ности те -
ма, техни ка, ликов них стилова и при-
ступа, представљају све периоде у раз-
витку студија за анимацију Фпу, од  
првих покушаја и експеримената 
рађених на предмету илустрација, до 
зрелих ауторских подухвата и успеха 
на међународним фестивалима. од 21 
награђеног филма из овог избора, чак 
четири су освојила гран-при на пре-
стижним фестивалима.

 Twenty six selected animated 
films and miniatures in this disc, of 
large diversity of subjects, techniques, 
art styles and approaches, present all 
the periods in the FAA Animation Studio 
development, from the first attempts 
and experiments made on the subject of 
Illustration, to mature author’s enter-
prises and success within international 
workshops. Out of 21 awarded films in 
this selection, even four won grand-prix 
on major festivals.

НА МОСТУ, филм Николе Витковића, гран-при на 
нацио налном фестивалу анимираног филма у Чачку, 
2001. (дипломски рад)
ON THE BRIDGE, film by Nikola Vitković, Grand-Prix 
at the national animated film festival in Čačak, 2001. 
(diploma work)

ISKON ANIME AETERNAM, филм Михајла Драгаша, 
Гран-при на Београдском фестивалу кратког метра, 
2016. (рад на мастер студијама)
ISKON ANIME AETERNAM, film by Mihajlo Dragaš, 
Grand-Prix at the Belgrade Short Meter Festival, 2016 
(master studies work) 

ФЛИПОСКОП, филм Крунослава Јовића, Гран-при 
на Београдском фестивалу кратког метра, 2017. 
(рад на мастер студијама)
FLIPOSCOPE, film by Krunoslav Jović, Grand-Prix at 
the Belgrade Short Meter Festival, 2017 (master studies 
work) 

ГОВОРИ ИСИДОРА СЕКУЛИЋ – ДАЉИНЕ СУ 
САВЛАДАНЕ, филм Јелене Милуновић (серија 
радиовизија), гран-при на фестивалу Animatoon, 
Шибеник, Хрватска, 2016. (рад на мастер 
студијама)
ISIDORA SEKULIĆ SPEAKING - DISTANCES ARE 
OVERCOME, film by Jelena Milunović (The 
Radiovision series), Grand-Prix on the international ani-
mated film festival Supertoon, Šibenik, Croatia, 2016 
(master studies work)



AWARDED FAA FILMS

1. ON THE BRIDGE / from the series 
Esteemed Children / producers: Dunav Film 
and FAA / diploma work / screenplay, direc-
tion, animation, design, scenography, edit-
ing, computer processing: NIKOLA 
VITKOVIĆ / text: Dušan Radović / voices i 
music: Dragan Ilić / technique: design on 
paper, collage / format: Betacam SP/ dura-
tion: 2:06 / 2000
 Awards: Golden Medal of Belgrade, 
Short Meter Festival, Belgrade, 2000; Grand-
Prix, Čačak 2001; Award for music, Čačak 
2001; Annecy 2000, in competition.

2. TOLERANCE / International competition 
of the MOME Institute / screenplay, direc-
tion, animation, design, scenography: 
NENAD KRSTIĆ / music and sound effects: 
/  technique: design on paper, 2D computer / 
format: DVD / duration: 1:00 / 2009
 First Award on the international 
student competition of the MOME Institute in 
Budapest.

3. REMEMBERANCE / producer: Zoran 
Straka and FAA / screenplay, direction, ani-
mation, design: SANJA SAVIĆ STRAKA / 
diploma work / music: archive, Astor Piazzola 
/ editing: Predrag Sanader / sound effects: 
Milan Jokić / technique: design on paper, 
animated photographs and graphic prints/ 
format: DVD / duration: 2:39 / 2009     
 Award for student film at European 
festival of animated film Balka ni ma, Belgrade, 
2009

4. VALUES / screenplay, direction, animation, 
design: VID RAJIN / technique: 2D computer 
/ format: DVD / duration: 1:24 / 2010
 Award on the Internet competition 
announced by the US Embassy in Belgrade.

5. SPIN / screenplay, direction, animation, 
design, scenography: TIHANA VUKčEVIĆ / 
music: Darko Lobor: Home Again / editing, 
sound effects: Filip Popović /  technique: 2D 
computer / format: DVD / duration: 0:46 / 
2011
 Award of the SAE Institute in 
Belgrade on the FESA – Festival of European 
Student Animation, Belgrade, 2012.

НАГРАЂЕНИ ФИЛМОВИ ФПУ

1. НА МОСТУ / из циклуса Поштована децо 
/ продуценти: дунав филм и Фпу / дип лом-
ски рад / сценарио, режија, анимација, цр -
теж, сценографија, монтажа, компју терска 
обрада: никола ВиткоВиЋ / текст: 
душан радовић / гласови и музика: драган 
илић / техника: цртеж на папиру, колаж / 
формат: Betacam SP/ трајање: 2:06 / 2000.
 Награде: Златна плакета Београ-
да, Фестивал краткометражног и докумен-
тарног филма, 2000; Гран при, Чачак 2001; 
Награда за музи ку, Чачак 2001; Анеси 2000, 
приказан у конкуренцији,

2. ТОЛЕРАНЦИЈА / рађено за међународни 
конкурс моме института / сценарио, 
режија, анимација, цртеж, сценографија: 
ненад крстиЋ / музика и звучни ефекти: 
/  техника: цртеж на папиру, 2D компјутер / 
формат: DVD / трајање: 1:00 / 2009.
 Прва награда на међународном 
студентском конкурсу МОМЕ Института у 
Будимпешти.

3. СЕЋАЊЕ / продуцент: Зоран страка, Фпу / 
сценарио, режија, анимација, цртеж: сања 
савић страка / дипломски рад / му  зика: 
архивска, астор пиацола / монтажа: предраг 
санадер / звучни ефекти: милан Јокић / 
техника: цртеж на папиру, ани ми ране 
фотографије и графике / формат: DVD / 
трајање: 2:39 / 2009.     
 Награда за студентски филм на 
Европском фестивалу анимираног филма 
Балканима, Београд, 2009.

4. ВРЕДНОСТИ / сценарио, режија, анима-
ција, цртеж: Вид раЈин / музика: / тех-
ника: 2D компјутер / формат: DVD / тра-
јање: 1:24 / 2010.
 Награда на Интернет конкурсу 
Амбасаде САД у Београду.

5. СПИН / сценарио, режија, анимација, 
цртеж, сценографија: тихана ВукчеВиЋ 
/ музика: дарко лобор, Home Again / мон-
тажа, звучни ефекти: Филип поповић /  
техника: 2D компјутер / формат: DVD / 
трајање: 0:46 / 2011.
 Награда САЕ Института у 
Београду на Фестивалу европске студентске 
анимације ФЕСА, Београд, 2012.



6. THE MIRROR / screenplay, direction, 
animation, design, scenography, editing: 
IVAN STOJKOVIĆ / music: archive / sound 
effects: Predrag Milošević, Ivan Stojković / 
technique: drawing on paper, 2D computer / 
format: DVD HD/ duration: 2:15 / 2011
 Student Film Award on the European 
animation film festival Balkanima, Belgrade, 
2011.

7. LIFE IN A FRAME / screenplay, direction, 
animation, design, scenography, editing, 
sound effects: MARICA KICUŠIĆ / diploma 
work / technique: sand animation / format: 
DVD HD/ duration: 3:52 / 2011
 Student Film Award on the European 
animation film festival Balkanima, Belgrade, 
2011

8. THE VISION / Chevrolet competition / 
screenplay, direction, animation, design, sce-
nography, editing: STEFAN KATANIĆ / 
diploma work on the 4th year / technique: 
drawings on paper, 2D computer / format: 
DVD HD/ duration: 1:05 / 2012
 First Award on the National 
Chevrolet competition, 2012.

9. BERTA / screenplay, direction, animation, 
design, scenography, editing: EMA ZIMONJA 
/ diploma work on the 5th year / technique: 
drawing on paper, 2D computer / format: 
DVD HD/ duration: 6:23 / 2012
 Best Short Animation Award at the 
2nd Chennai International Short Film festival 
2015, India. 

10. CONNECTION / Chevrolet competition / 
screenplay, direction, animation, editing: 
STEFAN KATANIĆ / Final work on Master 
studies / technique: drawing on paper, 2D 
computer / format: DVD HD/ duration: 1:21 
/ 2013
 First Award on the National 
Chevrolet competition and first Award on the 
European Chevrolet competition, 2013.

11. VIS DUBIUM / screenplay, direction, ani-
mation, editing, music: MIHAJLO DRAgAŠ / 
diploma work on the 4th year / technique: 

6. ОГЛЕДАЛО / сценарио, режија, анима ција, 
цртеж, сценографија, монтажа: иВан 
стоЈкоВиЋ / музика: архивска / звучни 
ефекти: предраг милошевић, иван стој ковић 
/ техника: цртеж на папиру, 2D ком пјутер / 
формат: DVD HD/ трајање: 2:15 / 2011.
 Награда за студентски филм на 
Европском фестивалу анимираног филма 
Балканима, Београд, 2011.

7. ЖИВОТ У РАМУ / сценарио, режија, 
анимација, цртеж, сценографија, монтажа, 
звучни ефекти: мариЦа киЦуШиЋ / 
дипломски рад / техника: анимација песка / 
формат: DVD HD/ трајање: 3:52 / 2011.
 Награда за студентски филм на 
Европском фестивалу анимираног филма 
Балканима, Београд, 2011

8. THE VISION / Шевролет конкурс / сце-
нарио, режија, анимација, цртеж, сце но гра-
фија, монтажа: стеФан катаниЋ / ди  плом-
ски рад на IV години / техника: цртеж на 
папиру, 2D ком пјутер / формат: DVD HD/ 
трајање: 1:05 / 2012.
 Прва награда на Националном 
Шевролет конкурсу 2012.

9. БЕРТА / сценарио, режија, анимација, 
цртеж, сценографија, монтажа: ема Зи -
мо Ња / дипломски рад на V години / 
техника: цртеж на папиру, 2D компјутер / 
формат: DVD HD/ трајање: 6:23 / 2012.
 Награда за најбољи кратки ани-
мирани филм на Другом Ченаи међународном 
фестивалу кратког филма 2015, Индија.

10. CONNECTION / Шевролет конкурс / 
сценарио, режија, анимација, монтажа: 
стеФан катаниЋ / рад на мастер 
студијама/ техника: цртеж на папиру, 2D 
компјутер / формат: DVD HD / трајање: 1:21 
/ 2013.
 Прва награда на Националном и 
прва награда на Европском Шевролет 
конкурсу 2013.

11. VIS DUBIUM / сценарио, режија, 
анимација, монтажа, музика: михаЈло 
драгаШ / дипломски рад на 4. години / 



drawing on paper, 2D computer / format: 
DVD HD / duration: 6:47 / 2014
 Awards: Distinction Short Award at 
the 10th Athens Anifest, Greece, 2015; Best 
Animation Film Award at the Student Cuts fes-
tival, Maribor, Slovenia, 2015.

12. AN ORDINARY DAY / screenplay, direc-
tion, animation, editing: UNA ISAILOVIĆ / 
music: Darko Rundek / performed by Rundek 
Trio / diploma work on the 4th year / tech-
nique: drawing on paper, 2D computer / for-
mat: DVD HD / duration: 4:13 / 2014
 Music Spot category Award of the 
SAE Institute in Belgrade on the FESA, Festival 
of European Student Animation, Belgrade, 2014.

13. TALE ABOUT A PEAR AND A RABBIT / 
screenplay, direction, animation, editing: DRA-
gANA KUPREŠANIN / work on the first year of 
DA studies / technique: hand drawing, 2D com-
puter / format: DVD HD / duration: 4:08 / 2014.
 Award of the SAE Institute in 
Belgrade on the FESA, Festival of European 
Student Animation, Belgrade, 2014

14. EPITAPH / screenplay, direction, anima-
tion, editing: MILOŠ ŽIVKOV / music: 
Milena Pešut / diploma work on the 4th year 
/ technique: drawing on paper and cels, 2D 
computer / format: DVD HD / duration: 3:20 
/ 2015
 Student Film Award on the European 
animation film festival Balkanima, Belgrade, 2016.

15. ISKON ANIME AETERNAM / screen-
play, direction, animation, editing, music: 
MIHAJLO DRAgAŠ / final work on Master 
studies / technique: drawing on paper, 2D 
computer / format: DVD HD / duration: 
14:06 / 2015.
 Awards: Grand-Prix, Belgrade Short 
Meter Festival, 2016; SAE Institute in Belgrade 
Award on the FESA, Festival of European 
Student Animation, Belgrade, 2016.

16. ISIDORA SEKULIĆ SPEAKING: 
DISTANCES ARE OVERCOME / From the 
Radiovision series / original radio recording 
from the Radio Belgrade Archives, recorded 
in 1958 / produced by RTS, Platforma / pro-

техника: цртеж на папиру, 2D компјутер / 
формат: DVD HD / трајање: 6:47 / 2014.
 Награде: Истакнута награда за 
кратки филм на 10. Атинском фестивалу 
Анифест, Грчка, 2015; Награда за најбољи 
анимирани филм на фестивалу Student Cuts, 
Марибор, Словенија 2015.

12. ОБИЧАН ДАН / сценарио, режија, 
анимација, монтажа: уна исаилоВиЋ / 
музика: дарко рундек / изведба: Рундек Трио 
/ дипломски рад на 4. години / техника: 
цртеж на папиру, 2D компјутер / формат: 
DVD HD / трајање: 4:13 / 2014.
 Награда у категорији музичког 
спо та на Фестивалу европске студентске 
анимације ФЕСА, Београд, 2014.

13. БАЈКА О КРУШКИ И ЗЕЦУ / сценарио, 
режија, анимација, монтажа: драгана купре-
Шанин / рад на првој години докторских 
студија / техника: цртеж, 2D компјутер / формат: 
DVD HD / трајање: 4:08 / 2014.
 Награда САЕ Института у 
Београду на Фестивалу европске студентске 
анимације ФЕСА, Београд, 2014.

14. ЕПИТАФ / сценарио, режија, анимација, 
монтажа: милоШ ЖиВкоВ / музика: 
милена пешут / дипломски рад на 4. години 
/ техника: цртеж на папиру и фолијама, 2D 
компјутер / формат: DVD HD / трајање: 3:20 
/ 2015.
 Награда за студентски филм на 
Европском фестивалу анимираног филма 
Балканима, Београд, 2016.

15. ISKON ANIME AETERNAM / сценарио, 
режија, анимација, монтажа, музика: 
михаЈло драгаШ / мастер рад / техника: 
цртеж, 2D компјутер / формат: DVD HD / 
трајање: 14:06 / 2015.
 Награде: Гран-при на Београдском 
фестивалу кратког метра, 2016; Награда 
САЕ Института у Београду на Фестивалу 
европске студентске анимације ФЕСА, 
Београд, 2016.

16. ГОВОРИ ИСИДОРА СЕКУЛИЋ: ДА 
ЉИНЕ СУ САВЛАДАНЕ / из серије 
Радиовизија / оригинални радио запис из 
тонског архива радио Београда, снимљено 
1958. / производња: ртс, платформа / 



продуценти: милош ивановић, грегор Зупанц, 
мићун Јауковић, марија Јауковић,  / извршна 
продукција Attic Studios / сценарио, режија, 
цртеж, анимација: Јелена милуноВиЋ / 
рад на мастер студијама / монтажа: станко 
миловановић / музика, дизајн звука: мићун 
Јауковић, дако пуач / аутор уводне шпица: 
милош томић / спикер: Вера Васиљевић / 
музика из архиве радио Београда / подржало 
министарство културе и инфор мисања / 
техника: цртеж на папиру / формат: DVD HD / 
трајање: 2:38 / 2015.
 Гран при на међународном фес-
тивалу анимираног филма Supertoon, Ши -
беник, Хрватска, 2016.

17. ЖИВОТИ / сценарио, режија, анимација, 
монтажа: горан ракиЋ / дипломски рад 
на IV години / техника: 2D компјутер / 
формат: DVD HD / трајање: 7:00 / 2016.
 Награда за студентски филм на 
Европском фестивалу анимираног филма 
Балканима, Београд, 2016.

18. НАСЛЕЂЕ / сценарио, режија, анимација, 
монтажа: ЈоВан ракиЋ / дипломски рад на 
IV години / техника: 2D компјутер / формат: 
DVD HD / трајање: 5:00 / 2016.
 Награда за најбољи анимирани 
филм на Фестивалу НАОС, Београд, 2018.

19. ПРАЗНА КУТИЈА / сценарио, режија, 
анимација, монтажа: тамара БогоВаЦ / 
дипломски рад / техника: цртеж, 2D компјутер 
/ формат: DVD HD / трајање: 4:03 / 2016.
 Награда SAE Института у Бео-
гра ду на Фестивалу европске студентске 
анимације ФЕСА, Београд, 2017.

20. ТРИ ЖЕЉЕ / сценарио, режија, анимација, 
монтажа: никола нешић / дипломски рад / 
техника: цртеж, 2D компјутер / формат: / 
трајање: 4:00 / 2016.
 награда SAE института, Балканима 17

21. ФЛИПОСКОП / продуцент: Филм и тон, 
продукција света страхинић и Јован марковић 
/ режија, анимација, монтажа: крунослаВ 
ЈоВиЋ / завршни рад на мастер студијама / 
сценарио: растко Ћирић / техника: цртеж / 
формат: DVD HD / трајање: 4:50 / 2017.
 Гран-при на Београдском фести-
валу кратког метра, 2017.

ducers: Miloš Ivanović, gregor Zupanc, Mi  -
ćun Jauković, Marija Jauković / executive 
production: Attic Studios / screenplay, direc-
tion, design, animation: JELENA MILU NO-
VIĆ / Final work on Master studies / editing: 
Stanko Milovanović / sound design: Mićun 
Jauković, Dako Puač / speaker: Vera Vasiljević 
/ Radio Belgrade archive music / Supported 
by the Ministry of Culture and Information 
of Serbia / technique: drawing on paper / 
format: DVD HD / duration: 2:38 / 2015
 Grand-Prix on the international animat-
ed film festival Supertoon, Šibenik, Croatia, 2016.

17. LIVES / screenplay, direction, animation, 
editing: gORAN RAKIĆ / diploma work on 
the 4th year / technique: 2D computer / for-
mat: DVD HD / duration: 7:00 / 2016
 Student Film Award on the European 
animation film festival Balkanima, Belgrade, 2016.

18. INHERITANCE / screenplay, direction, 
animation, editing: JOVAN RAKIĆ / diploma 
work na IV godini / technique: 2D computer 
/ format: DVD HD / duration: 5:00 / 2016
 The Best Animated Film Award on 
the NAOS Festival, Belgrade, 2018.

19. EMPTY BOX / screenplay, direction, ani-
mation, editing: TAMARA BOgOVAC / diplo-
ma work / technique: drawing, 2D computer / 
format: DVD HD / duration: 4:03 / 2016
 SAE Institute in Belgrade Award on 
the FESA, Festival of European Student 
Animation, Belgrade, 2017

20. THREE WISHES / scenario, režija, ani-
macija, montaža: NIKOLA NEŠIĆ / diplom-
ski rad / tehnika: drawing, 2D kompjuter / 
format: / duration: 4:00 / 2016
 SAE Institute Award, Balkanima 2017

21. FLIPOSCOPE / producer: Film and Tone, 
producers Sveta Strahinić and Jovan 
Marković / direction, animation, editing: 
KRUNOSLAV JOVIĆ / Final work on Master 
studies / screenplay: Rastko Ćirić / tech-
nique: drawing on paper / format: DVD HD / 
duration: 4:50 / 2017
 Grand-Prix on the Belgrade Short 
Meter Festival, 2017.



анимирани ФилмоВи о 
проФесорима Фпу

22. СИП / сценарио, режија, анимација, 
монтажа: маЊа радиЋ /цртеж, сцено гра-
фија: аними ра не графике проф. драгослава 
стојано вића сипа (1920–1976) / техника: 
колаж, 2D компјутер / формат: DVD / 
трајање: 1:00 / 2008.

23. МАКЕШ / сценарио, режија, анимација, 
монтажа: неда петкоВиЋ /цртеж, 
сценографија: анимиране графике проф. 
Бранислава макеша (*1938) / техника: ко -
лаж, 2D компјутер / формат: DVD / траја ње: 
1:00 / 2008.

24. КРШИЋ / сценарио, режија, анимација, 
монтажа: наталиЈа стоЈаноВиЋ /
цртеж, сценографија: анимиране графике 
проф. Богдана кршића (1932–2009) / 
техника: колаж, 2D компјутер / формат: 
DVD / трајање: 1:00 / 2008.

25. СПОМЕНИЦИ / друга верзија / проду-
цент: универзитет уметности у Београду / 
сценарио, режија, анима ција, монтажа: 
иВа ЋириЋ / цртеж, сцено графија: дрво-
рези проф. милоша Ћирића (1931–1999) из 
библиофилског издања Споменици из 1961. 
/ музика: проф. Зоран ерић: Cartoon (ин -
серт) / техника: колаж, 2D компјутер / 
формат: DVD HD / трајање: 3:45 / 2010.

26. ЈАЛЕТОВА ВЕНЕРА / продуцент: 
универзитет уметности у Београду, интер-
дисциплинарне постдипломске студије, 
програм за дигиталну уметност, ментор 
проф. растко Ћирић / завршни докторски 
уметнички рад / сценарио, режија, анима-
ција, модели, монтажа: игор кекеЉеВиЋ 
/ музика: исидора Жебељан: In the Water 
(2008) / тех ника: 3D компјутер / хвала: 
Љубодраг Јан ковић Јале, ратко обрадовић, 
ратко лучић, инес перишић, петар 
стаменковић, дали борка кекељевић, 
Blender Artist Community / формат: DVD 
HD / трајање: 5:00 / 2016.

ANIMATED FILMS ABOUT 
THE FAA PROFESSORS

22. SIP / screenplay, direction, animation, 
editing: MANJA RADIĆ /design, scenogra-
phy: animated graphic prints by Prof. 
Dragoslav Stojano vić Sip (1920–1976) / tech-
nique: collage, 2D computer / format: DVD / 
duration: 1:00 / 2008

23. MAKEŠ / screenplay, direction, anima-
tion, editing: NEDA PETKOVIĆ /design, sce-
nography: animated graphic prints by Prof. 
Branislav Makeš (*1938) / technique: collage, 
2D computer / format: DVD / duration: 1:00 / 
2008

24. KRŠIĆ / screenplay, direction, animation, 
editing: NATALIJA STOJANOVIĆ /design, 
scenography: animated graphic prints by 
Prof. Bogdan Kršić (1932–2009) / technique: 
collage, 2D computer / format: DVD / dura-
tion: 1:00 / 2008

25. MONUMENTS / second version / pro-
ducer: University of Arts in Belgrade / 
screenplay, direction, animation, editing: 
IVA ĆIRIĆ / design, scenography: woodcuts 
by Prof. Miloš Ćirić (1931–1999) from bibli-
ophile edition Monuments from 1961 / music: 
Prof. Zoran Erić: Cartoon (insert) / tech-
nique: collage, 2D computer / format: DVD 
HD / duration: 3:45 / 2010

26. VENUS OF JALE / producer: University 
of Arts in Belgrade, Interdisciplinary post-
graduate Studies, Digital Arts Program, men-
tor Prof. Rastko Ćirić / Final DA work / 
screenplay, direction, animation, modelling, 
editing: IgOR KEKELJEVIĆ / music: Isidora 
Žebeljan: In the Water (2008) / technique: 3D 
computer / thanks to: Ljubodrag Janković 
Jale, Ratko Obradović, Ratko Lučić, Ines 
Perišić, Petar Stamenković, Daliborka Keke-
ljević, Blender Artist Community / format: 
DVD HD / duration: 5:00 / 2016



списак ФилмоВа

1. на мосту, никола Витковић, 2000, 2:06
2. толеранЦиЈа, ненад крстић, 2009, 1:00 
3. сеЋаЊе, сања савић страка, 2009, 2:39
4. Вредности, Вид рајин, 2010, 1:24
5. спин, тихана Вукчевић, 2011, 0:46
6. огледало, иван стојковић, 2011, 2:15 
7. ЖиВот у раму, марица кицушић, 2011, 
3:52 
8. THE VISION, стефан катанић, 2012, 1:05
9. Берта, ема Зимоња, 2012, 6:23
10. CONNECTION, стефан катанић, 2013, 
1:21
11. VIS DUBIUM, михајло драгаш 2014, 6:47
12. оБичан дан, уна исаиловић, 2014, 4:13
13. БаЈка о круШки и ЗеЦу, драгана 
купрешанин, 2014, 4:08 
14. епитаФ, милош Живков, 2015, 3:20
15. ISKON ANIME ÆTERNAM, михајло 
драгаш, 2015, 14:06
16. гоВори исидора секулиЋ: даЉине 
су саВладане, Јелена милуновић, 2015, 
2:38
17. ЖиВоти, горан ракић, 2016, 7:00 
18. наслеЂе, Јован ракић, 2016, 6:00 
19. праЗна кутиЈа, тамара Боговац, 
2016, 4:03 
20. три ЖеЉе, никола нешић, 2016, 4:00
21. Флипоскоп, крунослав Јовић, 2017, 4:50

анимирани ФилмоВи посВеЋени 
проФесорима Фпу 

22. сип, мања радић, 2008, 1:00
23. макеШ, неда петковић, 2008, 1:00
24. крШиЋ, наталија стојановић, 2008, 1:00
25. спомениЦи, ива Ћирић, 2010, 3:00 
26. ЈалетоВа Венера, игор кекељевић, 
2016, 5:00 

трајање 80 + 11 мин

LIST OF FILMS

1. ON THE BRIDgE, Nikola Vitković, 2000, 2:06
2. TOLLERANCE, Nenad Krstić, 2009, 1:00 
3. REMEMBERANCE, Sanja Savić Straka, 
2009, 2:39
4. VALUES, Vid Rajin, 2010, 1:24
5. SPIN, Tihana Vukčević, 2011, 0:46
6. MIRROR, Ivan Stojković, 2011, 2:15 
7. LIFE IN A FRAME, Marica Kicušić, 2011, 3:52 
8. THE VISION, Stefan Katanić, 2012, 1:05
9. BERTA, Ema Zimonja, 2012, 6:23
10. CONNECTION, Stefan Katanić, 2013, 1:21
11. VIS DUBIUM, Mihajlo Dragaš 2014, 6:47
12. AN ORDINARY DAY, Una Isailović, 2014, 
4:13
13. TALE ABOUT A PEER AND A RABBIT, 
Dragana Kuprešanin, 2014, 4:08 
14. EPITAPH, Miloš Živkov, 2015, 3:20
15. ISKON ANIME ÆTERNAM, Mihajlo 
Dragaš, 2015, 14:06
16. ISIDORA SEKULIĆ SPEAKINg: DIST-
ANCES ARE OVERCOME, Jelena Milunović, 
2015, 2:38
17. LIVES, goran Rakić, 2016, 7:00 
18. INHERITANCE, Jovan Rakić, 2016, 6:00 
19. EMPTY BOX, Tamara Bogovac, 2016, 4:03
20. THREE WISHES, Nikola Nešić, 2016, 
4:00 
21. FLIPOSCOPE, Krunoslav Jović, 2017, 4:50

ANIMATED FILMS DEDICATED TO 
FAA PROFESSORS 

22. SIP, Manja Radić, 2008, 1:00
23. MAKEŠ, Neda Petković, 2008, 1:00
24. KRŠIĆ, Natalija Stojanović, 2008, 1:00
25. MONUMENTS, Iva Ćirić, 2010, 3:00 
26. VENUS OF JALE, Igor Kekeljević, 2016, 
5:00

Duration 80 + 11 min

За издавача: проф. даниела Фулгоси, декан Факултета примењених уметности у Београду.
уредник: проф. растко Ћирић; ауторинг: ива Ћирић, сарадник, 2018.

Executive Editor: prof. Daniela Fulgosi, Dean of the Faculty of Applied Arts, Belgrade. 
Editor: prof. Rastko Ćirić; authoring: Iva Ćirić, collaborator, 2018.


