У Великом Градишту одржан 11.
Међународни
фестивал
туристичког и еколошког филма
– СИЛАФЕСТ
У петак, 6. септембра, у градском парку у Великом Градишту,
свечаном церемонијом доделе награда званично је затворен 11.
Међународни фестивал кратког туристичког и еколошког филма
СИЛАФЕСТ 2019. Гранд при Фестивала, по мишљењу жирија, освојио
је британски режисер и блогер Џулиан Мeкдонел за остварење
“What to do in Belgrade”.
Велико Градиште је у протеклој недељи било домаћин филмским
ствараоцима документарних белешки из целог света. Многобројни
посетиоци, љубитељи филмске уметности, на вечерњим
пројекцијама, били су у могућности да уживају у најбољим
филмским остварењима и премијерама кратких документарних
филмова из света туризма и екологије. Жири, састављен од
еминентних светских стручњака, имао је тежак задатак да ода
признање најуспешнијим филмских остварењима из целог света.
На завршној вечери Фестивала публици и учесницима су се
обратили Љиљана Черовић, представница Туристичке организације
Србије, Бошко Савковић, извршни продуцент фестивала, и
председник општине Велико Градиште. Драган Милић. Међу
многобројним званичницима, СИЛАФЕСТУ су ове године присуствали
и представници Иранске амбасаде, представници туристичких
организација Португала и Словеније, професор др Теренс
Клифорд-Амос, професори Високе туристичке школе из Београда
као и многобројни представници медија.
У присуству великог броја филмских стручњака уручене су
награде најуспешнијима, а извршни продуцент СИЛАФЕСТ-а Бошко
Савковић, који је овогодишњи добитник најпрестижнијег

признања општине Велико Градиште у области културе, новчани
део награде у износу од 20.000 динара донирао је удружењу
“Србија великог срца” из Великог Градишта.
Угоститељи са Сребрног језера, који су годинама уназад
домаћини филмским ствараоцима, Фестивалу су даривали 500 евра
као награду за најбољи српски филм. По њиховом мишљењу, ове
године, два филма заслужила су ову престижну награду, па су
новац поделили филмови “Од Хадриана до понизне Софије” ,филм
који је освојио и награду “Плави Дунав” за најбољи анимирани
филм фестивала, чију режију потписује Алекса Гајић за Народни
музеј из Великог Градишта, као и филм “Сајам Дунава”
промотивни филм Туристичке организације из Голупца.
Фестивал је званично отворен у недељу 01. септембра, а на
церемонији отварања обратили су
се директорка Туристичке
организације општине Велико Градиште Дајана Стојановић,
чланови жирија на челу са Др Теренсом Клифордом-Амосом, док
је председник Савета фестивала и председник општине, Драган
Милић, пригодним говорм отворио први фестивалски дан.
Милић је истакао важност Фестивала као и чињеницу да се
одржава на правом месту јер је Велико Градиште спој богате
туристичке понуде и зелене животне средине – како туристи
стално истичу. Овом приликом похвалио је предан рад извршног
продуцента фестивала, Бошка Савковића, који је ове године за
свој рад добио најпрестижнију општинску награду.
Прве вечери, у такмичарском делу приказано је седам филмских
остварења из Ирака, Црне Горе, Енглеске, Француске, Шпаније и
Србије као и филм “Од Хадријана до понизне Софије“ у
продукцији Народног музеја из Великог Градишта који је изазвао
велико интересовање како домаћих, тако и страних аутора и
критичара. Пројекције су се одржавале у градском парку сваке
вечери, са почетком у 19,30 часова.
СИЛАФЕСТ је део ланца филмских фестивала CIFFT који је под
патронатом Светске туристичке организације – UNWTO. CIFFT

окупља најбоље фестивале ове врсте филмова у свету – Њујорк,
Лос Анђелес, Варшава, Берлин, Кан, Порто, Беч, Довил…
Фестивал је званично најављен 26. августа, на конференцији за
медије одржаној у Туристичкој организацији Србије у Београду
на којој су говорили Слађан Марковић, заменик председника
општине Велико Градиште, Дајана Стојановић, директор
туристичке организације општине Велико Градиште, Љиљана
Черовић, испред Туристичка организације Србије и Бошко
Савковић, извршни продуцент фестивала.
Поред чињенице да нека од највећих светских остварења своју
премијеру имају баш у Великом Градишту, до укључивања локалних
туристичких организација са територије целе Србије у
промотивне активности кроз видео записе – туристичке филмове и
мини промо спотове, јавност се упознала и са дешавањима у
Великом Градишту у току СИЛАФЕСТ-а, као и са протеклом
туристичком сезоном на Сребрном језеру. Овом приликом
представљени су и пројекти који се реализују на територији
општине Велико Градиште, са посебним освртом на пројекте
везане за туризам, а велико интересовање владало је за
инвестиционе пројекте као и за новоотворену Рамску тврђаву.
Уједно, најављен је долазак на десетине режисера, продуцената
и других твораца туристичких и еколошких филмова из читавог
света који су се нашли у ужем избору за фестивалске награде на
овој јединственој еколошко-туристичкој манифестацији на нашим
просторима.
У оквиру фестивалског програма одржано је пет прес
конференција на којима су се представили режисери филмова,
извршни продуцент Сила-Феста Бошко Савковић као и председник
општине Велико Градиште Драган Милић.
Учесници Фестивала имали су прилике да уживају у Рамској и
Голубачкој тврђави као и пецању на спортско-риболовачким
теренима „Терахум“ које су за њих организоване током трајања
манифестације.
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