СТУДЕНТ ГЕНЕРАЦИЈЕ ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Младен Теофиловић је завршио ове године основне академске студије на студијском
програму Драмске и аудиовизуелне уметности – модул Камера у року, са просечном
оценом 9.82. Тренутно је студент мастер академских студија на студијском програму
Драмске и аудиовизуелне уметности – модул Камера.
Изузетан студент, вредан и посвећен раду и обавезама на студијама, елоквентан,
талентован и креативан, Младен је остварио импозантан број радова и то високог
квалитета, што доказују његове струковне награде, али и награде његових колега,
сарадника и њихових филмова. Кооперативан у сарадњи, професионалан и са
ентузијазмом у приступу сваком пројекту, остварио је квалитетне односе са
студентима, колегама, од којих је цењен и често поново позиван за ауторски
заједнички рад.
Изузетан и у свом личном раду, како у домену покретне слике или фотографије,
остварио је радове који ће сасвим сигурно успоставити нове стандарде квалитета на
ФДУ, па и шире.
Током основних студија снимио је 17 кратких играних филмова од којих су неки више
пута награђени на фестивалима широм света. Поред играних филмова снимао је и
документарне филмове, ТВ драме, корпоративне, експерименталне филмове и неке
запажене музичке спотове, асистирао на студентским вежбама. Фотографске радове
излагао је на пет класних изложби, од којих је једна изведена у галерији Vanderbilt,
Универзитета у Нешвилу, САД. Учествовао је и као један од четворо аутора у изради
календара за Airport City. Фотографијама је опремио књигу поезије и направио своју
ауторску, уметничку фото-књигу Ježgro, која ће следећег месеца бити изложена на
Бијеналу студентске фото књиге у Културном центру Београда.
Прошле године награђен је наградом Владета Лукић, као најбољи студент Катедре
камере.
Ове године био је одабран као један од пет сниматеља који су похађали програм
Sarajevo Talents-a, испоставе Berlinale Talents-a за овај део Европе, у склопу
26.
Sarajevo Film Festivala. За време студирања учествовао је на великом броју филмских
фестивала у земљи и региону. Тренутно су два краткометражна играна филма у којима
је директор фотографије, подржана на конкурсу Филмског центра Србије.
Младен Теофиловић - Награде:
-

Festival de Cinema Escolar de Alvorada – Награда за најбољи сниматељски рад
у студентском филму, Бразил (2019);
Ваљевски филмски сусрети – Награда најбољем младом аутору, Младену
Теофиловићу, Ваљево, Србија (2019);

-

IMAGO Awards predstavnik Srbije у студентској категорији за 2020. годину по
избору Српске асоцијације сниматеља (2020);
Селекција фотокњиге за међународно студентско бијенале уметничке књиге
у Београду (2020);
Награда “Владета Лукић” за постигнуте изузетне уметничке резултате,
студентска награда катедре камере (2020);
Стипендиста фонда за изузетно надарене студенте (2018-2021).

Због свега наведеног, Факултет драмских уметности у Београду предлаже Младена
Теофиловића за Студента генерације Универзитета уметности у Београду са Факултета
драмских уметности за школску 2019/2020. годину.

