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Sylvain George, režiser (Francija) 
 
Sylvain George se je po končanem študiju filozofije posvetil ustvarjanju poetičnih, političnih 
in eksperimentalnih filmov. To ga je peljalo k sodelovanju z umetniki, kot so Archie Shepp, 
William Parker in Valérie Dréville. Leta 2005 je začel svojo kariero z režijo prvih dveh delov 
serije Protiudarec, ki ju je združil v dokumentarcu, imenovanim Protiudarca 1 in 2: Za umik 
načrtovanega zakona o imigraciji in brezpogojno uzakonitev pravic za vse, ki sta mu sledila 
Protiudarec 3: Evropa leta ’06 (Fragmenti iz Ceute) in Protiudarec 6: Kako zlomiti zavest? Z 
udarcem!. Med letoma 2005 in 2008 je posnel kratka filma No border (Čakal sem, da se 
spusti mrak) in Ne stopi krotko v to noč, leta 2009 pa Vse nas bodo pobili. Istega leta je 
sodeloval na festivalu v Torinu s filmom Nemogoče – Iztrgane strani. V naslednjih letih se je 



vrnil s filmomoma Naj počivajo v uporu (Figure vojne I.) (FIPRESCI na Bafici) in Okruški (moja 
usta, moj upor, moje ime), ki je prejel nagrado za najboljši mednarodni dokumentarni film. 
 
Pogovor s Sylvainom Georgeom bo potekal v ponedeljek, 10. junija 2013, v Slovenski 
kinoteki, po projekciji filma Okruški (moja usta, moj upor, moje ime) (Les Eclats (Ma gueule, 
ma révolte, mon nom). 
 
 

 
Jan Eilhardt, režiser & Sanna Akehurst, producentka (Nemčija) 
 
Jan Eilhardt je bil rojen v pogorju Harz v Nemčiji. Po študiju filma in likovnih umetnosti v 
Hamburgu (pri Marini Abramović) se je zaposlil kot pomočnik Heinerja Müllerja v gledališču 
Berliner Ensemble. Njegova filmska kariera se je začela v Berlinu z več kratkimi filmi, ki so bili 
prikazani na različnih evropskih filmskih festivalih, v galerijah, pa tudi v številnih gledaliških 
uprizoritvah. Črepinjska sodba je njegov prvi celovečerni film. Premiero je doživel januarja 
2013 na filmskem festivalu Slumdance v ameriškem Park Cityju. 
 
Pogovor z Janom Eilhardtom bo potekal v torek, 11. junija 2013, v Kinodvoru, po projekciji 
filma Črepinjska sodba (Scherbengericht). 
 
 

 
 
Sergej Kreso, režiser (Nizozemska) 
 
Sergej Kreso (Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 1963) je diplomiral na Fakulteti za politične 
študije v Sarajevu, smer novinarstvo. Kot novinar je bil zaposlen na RTV Sarajevo in Radiu 
Doboj. Leta 1993, med vojno v Bosni, je odšel na Nizozemsko, kjer je nadaljeval novinarsko 
pot na radiu in televiziji. Poleg svojega filmskega dela piše tudi članke in eseje. Njegove 
glavne teme so migracije, človekove pravice in begunstvo. Njegov dosedanji filmski opus 
zajema: Simfonie voor een Straatmuzikant (2004), Ulica grafita (2007), Jack, the Balkans & I 
(2008), Kaffeefarht ins Krematorium (2011), Vraem Luuj (2012). 
V okviru letošnjega FMF bo potekala mini retrospektiva Sergejevih filmov in sicer bomo 
prikazali filme Čudni ljudje (Vraem Luuj), Simfonija za uličnega  glasbenika (Simfonie voor een 
Straatmuzikant) in Ulica grafitov  (Ulica grafita). 
 
Sergej Kreso bo gost na okrogli mizi Migrantske skupnosti, ki bo potekala v sredo, 12. junija 
2013, v Atriju SAZU po projekciji filma Čudni ljudje (Vraem Luuj). 
 
 

 
 
Denise Dismer, režiserka (Nemčija) 
 



Denise Dismer, ki je bila rojena leta 1975, je diplomirala iz romanske filologije na Svobodni 
univerzi v Berlinu. Svojo poklicno pot je pričela s pisanjem za časopise in revije. Sedaj že več 
kot deset let dela kot televizijska poročevalka za več javnih televizijskih kanalov. Film Anna in 
Saihou je njen prvi dokumentarec. 
 
Pogovor z Denise Dismer bo potekal v nedeljo, 16. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) po 
projekciji filma Anna & Saihou – ljubezenska zgodba (Anna & Saihou – eine 
Liebesgeschichte). 
 
 

 
 
Bianca Sescu, režiserka (Romunija) 
 
Biana Sescu (23 let) študira filmsko montažo na Univerzi Lumière Lyon 2 v Franciji, filmsko 
režijo pa je dokončala na Nacionalni univerzi za gledališče in film v Bukarešti.  
Filmografija: Deadline (2012), A doua mamă / The second mother (2011), Amifran (2011), 
Primul meu rai / My first heaven (2010), Alfie (2010). 
 
Pogovor z Bianco Sescu bo potekal v ponedeljek, 17. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) po 
projekciji filma Druga mama (A doua mamӑ). 
 
 

 
 
Peter Braatz, režiser (Nemčija/Slovenija) 
 
Peter Braatz, 1959, je rojen v Solingenu v Nemčiji. V letih od 1977 do 2012 je bil pevec in 
pisec besedil v punk skupini S.Y.P.H.. Diplomiral je na Akademiji za film in televizijo v Berlinu 
(DFFB). Od leta 1988 je samostojen producent, režiser, scenarist, montažer, snemalec, 
fotograf, zvočni oblikovalec, lastnik produkcijske hiše Taris Filmproduktion, Nemčija–
Slovenija. Je montažer večine filmov Maje Weiss in režiser šestintridesetih dokumentarnih 
filmov, ki so bili prikazani po celem svetu (Berlinale (Forum, Panorama), DokLeipzig, MOMA 
New york, Sunny side of the Doc Marseille, Mesage to Men St. Petersburg, Rotterdam, Los 
Angeles …). Sodeloval je z Davidom Lynchem in Wimom Wendersom. Ustvarja tudi pod 
imenom Harry Rag. Prav tako je režiser dokumentarca o prostovoljstvu in glasbi Vedno 
mlada Slovenija. 
 
Filmografija (izbor) 
Slumberland Gmbh (1982), No Frank in Lumberton (1987), Trans (1993), Foto Film 2001 
(1996), Motorkult (1999), Der Menschliche Fisch (2007), Tracking The Walkabouts (2009) 
 
Pogovor s Petrom Braatzom bo potekal v sredo, 19. junija 2013, v Slovenski kinoteki po 
projekciji filma Tamikrest.  
 
 



 
Miriam Fassbender, režiserka (Nemčija) 
 
Miriam Fassbender se je filmskega poklica začela učiti sama, ko je bila druga in prva 
asistentka kamere pri filmih Shooting Dogs (režija: M. C. Jones), Zarins Story (režija: Shirin 
Neshat), Desert Flower (režija: Sh. Horman), BaderMeinhoffKomplex (režija: Uli Edel).    Leta 
2001 se je udeležila poletne filmske šole na Tisch School of the Arts Univerze v New Yorku. 
Med letoma 2003 in 2005 je študirala kinematografijo na FAMU v Pragi. Od takrat je posnela 
več celovečernih filmov za kinematografe in televizijo, med drugim tudi Im Garten (režija: A. 
Bizer), Menschen in der Viktoriastadt (režija: J. Kochs) in Rolf Losansky – Verdammt bin ich 
erwaschen (režija: D. Seume). Tuje (Fremd) je njen prvi celovečerni dokumentarec, ki ga je 
tudi režirala. 
 
Miriam Fassbender bo sodelovala pri pogovoru na temo družbeno angažiranega filma, ki bo 
potekal v sredo, 19. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) ob 19. uri. Pogovoru bo sledila 
projekcija njenega filma Tuje ( Fremd). 
 
 

 
Valérie Osouf, režiserka (Francija) 

Valérie Osouf je francoska ustvarjalka dokumentarnih filmov. Po končanem študiju 
zgodovine se je preselila v Dakar, kjer je magistrirala iz novinarstva z nalogo o distribuciji 
afriških filmov v Zahodni Afriki. Hkrati je delala kot radijska napovedovalka in poročevalka, 
kot zunanja sodelavka pa je pripravljala prispevke tudi za francoske medije. Režirala je kratki 
dokumentarni film o gluhih, ki so se naučili govoriti, nato pa še enega (16 mm) s Senegalci, ki 
so jih zaradi spremenjene zakonodaje o priseljevanju izgnali iz Francije. Odtlej se posveča 
preučevanju postkolonialne identitete. Po vrnitvi v Pariz se je udeležila enoletnega tečaja 
pisanja scenarijev na filmski akademiji Femis. 

V sodelovanju z Gaëlle Le Roy je nato režirala televizijski dokumentarec Cameroun: autopsie 
d’une indépendance. Film je prejel nagrado občinstva na mednarodnem festivalu 
zgodovinskega filma v Pessacu in sprožil nacionalno razpravo v Kamerunu. Zatem se je lotila 
scenarija za svoj prvi celovečerni igrani film Marie et Djibril (intimno dramo o rasizmu) ter za 
televizijo razvijala zgodovinski dokumentarni projekt o nemirih v Brixtonu leta 1981. Hkrati je 
posnela kratki film o nasprotju med kolektivno zgodovino in osebnim spominom, ki nosi 
naslov Tout fin de vie. Nacionalna identiteta je njen prvi celovečerni dokumentarec. 

Valérie Osouf bo gostja na okrogli mizi Migracije v luči identitete in državljanstva, ki bo 
potekala v četrtek, 20. junija 2013 (svetovni dan beguncev), v Mestnem muzeju Ljubljana po 
projekciji filma Nacionalna identiteta (L'Identité Nationale). 
 
 

 
 
Sara Preradović, režiserka (Srbija) 
 



Sara Preradović se je rodila leta 1990 v Senti v Srbiji. Letos je diplomirala na Fakulteti 
dramskih umetnosti v Beogradu, na oddelku za kamero. Poleg snemanja filmov se ukvarja 
tudi z aktivizmom za pravice migrantov. 
Filmografija: Nad(a)nica (2008), The birth (2010), Dobrodošli v hotelu Evropa (2012), DNK 
Umetnika (2013). 
 
Sara Preradović bo sodelovala pri pogovoru na temo družbeno angažiranega filma, ki bo 
potekal v sredo, 19. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) ob 19. uri. Projekcijo njenega filma 
Dobrodošli v hotelu Evropa (Welcome to Hotel Europe) si lahko ogledate v četrtek, 20. junija, 
ob 22. uri na Letnem vrtu Gala hale AKC Metelkova mesto. 
 
 

 
 
 
Israël Feferman, režiser (Švica) 
 
Israël Feferman je rojen v Braziliji, v Sao Paulu, kjer je študiral filozofijo, politologijo in 
psihologijo. Leta 1989 je prispel v Švico, se pričel učiti avdiovizualnega jezika in se udeleževal 
različnih tečajev o pisanju, režiji, montaži itd. Kot član kinematografskega društva Univerze v 
Ženevi je svoj prvi dokumentarec režiral leta 1991; Grisélidis Réal, Liens maternels dans la 
prostitution govori o izjemni ženski, ki je bila prostitutka, pisateljica, slikarka in mati štirih 
otrok. Leta 1996 je režiral kratki film Bonne nuit, ki na podlagi konflikta med dvema 
sosedoma obravnava temo nestrpnosti. Israël Feferman redno sodeluje z različnimi 
ustanovami, kot je Podiplomski inštitut za mednarodne in razvojne študije na Univerzi v 
Ženevi, kjer je z zgodovinarji soustanovil avdiovizualni oddelek, ter Agencija za informiranje o 
mednarodni trgovini in sodelovanje (AITIC), za katero je režiral več videov, v katerih 
pojasnjuje mednarodno trgovinsko zakonodajo. Trenutno ustvarja nov dokumentarni projekt 
o univerzalnih vrednotah, ki se odražajo v določeni vrsti kulta v Afriki. 
 
 
Israël Feferman bo sodeloval pri pogovoru na temo družbeno angažiranega filma, ki bo 
potekal v sredo, 19. junija 2013, v Kiberkinu (Kiberpipa) ob 19. uri. Projekcijo njegovega filma 
Spust v raj (Descente au Paradis) si lahko ogledate v soboto, 15. junija 2013, ob 20. uri v 
Kiberkinu (Kiberpipa). 
 
 
 


