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Равно Село је типично бачко село, 

најудаљеније је од општинског центра 

Врбас, али и најбоља веза према 

западним крајевима Бачке односно 

републике Хрватске. Налази се између 

Кулпина и Змајева или како би то рекао 

састављач монографије бачке жупаније 

Саму Боровски „ Старе Шове (како се 

село називало до 1946. године), леже 

у новосадском срезу између Кулпина 

и Старог Кера (Змајева).Предање о 

постанку овог села говори да је оно 

настало још у 15. веку, а први писани 

извори о њему потичу с краја 15. века, 

тачније између 1484 и 1502 године.

Један од власника овог простора био је 

и мађарски племић Егериш Идечкиј  по 

којем је и река Јегричка,која протиче 

кроз село добила име.За настанак самог 

села значајна су три насеља, која су 

се временом спојила у једно село на 

локацији на којој се и данас оно налази. 

Та „села“ су: Мале Шове, Алпар и Пашка. 

Ravno Selo is a typical village of Bačka, 

farthest from the municipal center of Vrbas, 

but it is nevertheless the best connection 

to the Western parts of Bačka and the 

Republic of Croatia. It is located between 

Kulpin and Zmajevo, or as the author of 

the monograph of Bačka County, Samu 

Borovszky, would say: “The village of Stare 

Šove (as the village was called until 1946), 

lies in the Novi Sad County between Kulpin 

and the Stari Ker (Zmajevo). The legend 

of the origin of this village indicates that it 

was founded in the 15th century, and the 

first written records about it date back to 

the end of the 15th century, more precisely 

between years 1484 and 1502. One of the 

owners of this area was the Hungarian 

nobleman Eguerish Idechkiy, and the river 

Jegrička, which flows through the village, 

was named after him. Three settlements 

are significant for making of the village. 

Over time, they have merged into one 

village, on the site where it is today. These 
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Село Шове- Равно Село, као и цела 

Бачка било је у саставу Угарске државе  

до Мохачке битке, која се одиграла 

1526. године када улази у састав 

османског царства. После 1699. године 

и Карловачког мира Бачка па самим тим 

и село Шове поново се налазе у саставу 

угарске државе. Од 1918 године село 

Шове као и цела Бачка су припојени 

држави Србији. После Колонизације 

организоване 1945. године у селу је 

промењена демографска структура 

и назив села у Равно Село. Данас  то 

„типично бачко село“ има нешто више од 

3000 становника  са  већинским српским 

становништвом у којем поред Срба живе 

Црногорци, Македонци, Мађари, Хрвати, 

Роми и остали.

villages are: Male Šove, Alpar and Paška. 

The village of Šove - Ravno Selo, as well as 

the entire Bačka, was part of the Hungar-

ian state until the Battle of Mohács, which 

took place in 1526 when they became 

part of the Ottoman Empire. After 1699 

and The Treaty of Karlowitz, Bačka, and 

therefore the village of Šove, were again 

part of the Hungarian state. Since 1918, the 

village of Šove, as well as the entire Bačka, 

has been merged with Serbia. After the 

Colonization organized in 1945, the village 

changed its demographic structure and its 

name to Ravno Selo. Today, this “typical 

village of Bačka” has slightly more than 

3,000 inhabitants with the Serb majority, in 

which alongside Serbs live Montenegrins, 

Macedonians, Hungarians, Croats, Roma 

people and others.

Боро Војиновић,
кустос- историчар

Boro Vojinović, 
curator - historian
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РЕЧ ОСНИВАЧА 

Пре три године у мом Равном Селу 

изгорео је Дом културе.

На премијери мог филма "Дневник 

машиновође" , која је одржана на 

згаришту дома у јулу 2016. године, 

одлучио сам да покренем иницијативу за 

обнову Дома културе. Идеја и намера о 

обнови су се прошириле на организацију 

првог филмског фестивала. РСФФ.

Равно село је моје детињство, а онај ко 

заборави своје детињство, не постоји ни 

у будућности. Желим да млади из Равног 

села и региона имају бољу будућност. 

Ми ћемо овим фестивалом отворити 

врата те будућности.

Фестивал је посвећен младима. 

Омладини мог села, суседних села и 

свима који ће на њему у будућности 

A WORD FROM  
THE FOUNDER

Three years ago, in my village of Ravno 

Selo, the Culture Center was burnt down. 

At the premiere of my film ‘’ Train Driver’s 

Diary’’, which was held on the ruins of the 

Center in July 2016, I decided to launch an 

initiative to rebuild the Culture Center. The 

idea and the intention of the reconstruction 

have led to оrganizing  the first film festival. 

RSFF (Ravno Selo Film Festival). Ravno Selo 

is my childhood place, and anyone who 

forgets his childhood, does not exist in the 

future. I want young people from Ravno 

Selo and the region to have a better future. 

We will open the door of that future with 

this festival.

The festival is dedicated to young people. 

To the youth of my village, the neighboring 

villages and everyone who will participate 
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учествовати, било као актери, или као 

гледаоци. Он ће потврдити чињеницу 

да се култура не налази и не конзумира 

само у великим градовима, јер су мање 

средине често расадник талената из 

свих области, па и из културе. Ово радим 

волонтерски, а то подразумева велику 

љубав. Ја је имам. Како за филм, тако 

и за моје Равноселце и комшије из 

суседних места.

Лазар Ристовски, јун 2019. године

Ово је трећи по реду РСФФ, а ми вас са 

радошћу поново очекујемо. Мислим и 

на публику, али и на младе ауторе, који 

ће приказати своје прве дугометражне 

филмове, и на студенте две филмске 

школе, српске и црногорске. Посебно 

ме радује што ће на овогодишњим 

радионицама учествовати и млади 

синеасти, победници на регионалним 

такмичењима, јер пред њима је филмска 

будућност. Ми им ту будућност, нашим 

фестивалом, чинимо могућом. 

Оно што је конкретно урађено у вези са 

обновом дома је , да је главни пројекаат 

готов и да ћемо грађевинску дозволу 

добити до почетка фестивала. 

Овогодишње лице у фокусу фестивала 

и наравно у фокусу филмског дешавања 

је млади глумац Милан Марић.

Добро дошао Милане! 

Добро дошли сви наши драги гости на 

трећи РСФФ!

in it in the future, either as actors, or as 

spectators. The festival will confirm the fact 

that culture is not found and consumed 

only in big cities, because smaller environ-

ments are often fertile soil for various 

talents, including talents in culture field. I 

do this voluntarily, which translates into a 

lot of love. And I do have that love both for 

the film, and for my people from Ravno Selo 

and the neighboring villages.

Lazar Ristovski, June 2019

This RSFF is the third in a row, and we are 

looking forward to meeting you again with 

great joy. I think of the audience, but also of 

young authors, who will present their first 

feature-length films, and students of two 

film schools, both Serbian and Montene-

grian. I am especially glad that this year’s 

workshops will be attended by young 

filmmakers, winners of regional competi-

tions, because there is a film future ahead 

of them. We make that future possible with 

this festival. 

The main project in reconstruction of the 

Center is finished and furthermore, we will 

obtain the building permit before the begin-

ning of the festival. 

This year’s face in the focus of the festival 

is young and, of course, in the focus of the 

film event is an actor Milan Maric.

Welcome Milan!  

Welcome all our dear guests to the third 

RSFF!

Лазар Ристовски,
oснивач фестивала

Lazar Ristovski, 
founder of the festival
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Време у којем живимо је саткано од 

правила која смо ми измислили и на 

њих пристали. Када се окренем око 

себе и погледам какво је то време које 

живимо, видим да смо пристали на неко 

сурово време. Као да смо се, док смо 

смишљали правила за ово наше време, 

водили само оном чувеном изреком 

Бенџамина Френклина “Време је новац”, 

а да смо потпуно заборавили његову још 

чувенију “Они који се могу одрећи мало 

властитих слобода да би постигли мало 

привремене властите сигурности, не 

заслужују - ни слободу, ни сигурност”. 

Уметност је ту да проговара о времену, 

а уметници пешадија који се у име 

уметности боре да се о том и таквом 

времену чује што даље. Лекари имају 

Хипократову заклетву да ће савесно 

лечити, а уметници морају имати своју, 

универзалну заклетву, коју ће сами са 

собом, у дубини своје душе, сваки дан 

The time in which we live is woven of the 

rules that we have made up and agreed 

upon. When I turn around and look at what 

kind of time we live in, I can see that we 

have accepted to live in  difficult times. It’s 

as if, while creating the rules for our time, 

we were solely guided  by the famous say-

ing of Benjamin Franklin: “Time is money,” 

and that we have completely forgotten his 

more famous saying: ‘’Those who would 

give up their  liberty, to purchase a little 

temporary safety, deserve neither liberty 

nor safety.’’ The purpose of art is to talk 

about time, and artists are infantry who, in 

the name of art, struggle to propagate it as 

far as possible. Doctors take the Hippocrat-

ic Oath to conscientiously heal, and artists 

must have their own, universal oath, that 

they will be taking every day within them-

selves, in their hearts. They must repeat 

themselves that they will resist plagues that 

time brings. That they will use every oppor-

tunity to speak about injustice, illogicalities, 
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да полажу. Морају да понављају себи 

да ће одолети пошастима које то време 

носи. Да ће користити сваки простор 

како би проговарали о неправди, 

нелогичностима, лажима, слободи, 

љубави. Морају користити тај простор 

како би проговарали о истини. На то нас 

опомињу судбине уметника који су зарад 

проговарања о слободи, жртвовали 

сопствену слободу и живот. Хвала им на 

томе.

Уметност покушавају да сврстају у 

нешто што припада одређеном сталежу, 

у нешто што је безопасно и пасивно, у 

нешто што је лепо, али исто онако лепо 

као када бирамо које шољице за кафу 

да купимо. Но, неће моћи. Уметност није 

лепа! Уметност је величанствена у свој 

својој моћи да нас разоружа и разбије 

нам балончић од пене у којем смо 

мислили да смо поставили ствари и да 

сада можемо на миру да живимо мимо 

света. 

Живела љубав! 

Живела слобода! 

Живела уметност!

Видимо се.

lies, freedom, love. They must use every 

opportunity  to speak out the truth. We are 

reminded of this by the fates of artists who 

have sacrificed their freedom and life for 

speaking out the freedom. I would like to 

thank them for that. 

Art is considered to be something that 

belongs to a particular class, as something 

that is harmless and passive, as some-

thing that is pleasant, almost as pleasant 

as choosing the coffee cups in a shop. 

However, we will not allow them to do that. 

Art is not beautiful! Art is magnificent in all 

its power to disarm us and break our foam 

balloon in which we thought we placed our 

things and thought we could live a happily- 

ever after life outside this world.

Long live love! 

Long live freedom! 

Long live art!

See you.

Милан Марић,
специјални гост 3. Равно Село филм 
фестивала

Milan Marić,
special guest of the 3rd Ravno selo 
film festival
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Већ трећу годину Равно Село ће у 

последњим данима јуна доживети 

своју метаморфозу из пољопривредне 

средине у егзотични културни простор 

на коме ће се окупити најразличитији 

аутори из земље и иностранства у славу 

седме уметности.

Равно Село филм фестивал је ту 

да инспирише сваког човека кроз 

познанства са ауторима и њиховим 

филмовима. Да поздрави њихову жељу 

за променом, да надања претвара 

у шансе. Ми се надамо  да ће се из 

тих познанстава развити љубавна 

веза између филма и села, између 

пољопривредних култура и филмске 

културе. Равно Село филм фестивал 

градског уметника враћа селу, помаже 

му да успори ритам живота и да уђе у 

сеоску филмску медитацију. Даје му 

могућност да се, као ретко када у току 

године, окрене себи акумулирајући 

This is the third year of metamorphosis for 

Ravno selo, in the last days of June, to turn 

from a agricultural village into an exotic 

cultural space where the great number of 

different authors from  various countries 

and Serbia itself gather to celebrate the 

glory of the film, as 7th art.

Ravno selo Film Festival has a goal to 

inspire every man through the friendship 

between the authors and their films. To 

welcome their wish to change the hopes 

into possibilities. It is our hope now that 

this friendship could turn into a love story 

between the film and the village, between 

the agriculture and film culture.

Ravno selo film festival brings the artist 

back to village, helping him to catch the 

slower rhythm of the country life and life in 

the city and enter into village film medita-

tion. It gives him the rare chance (during 

the year) to turn towards itself and get mo-

tivation for the new artistic works. We are in 
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Петар Ристовски,
директор Равно Село филм 
фестивала

Petar Ristovski,
Ravno Selo film festival 
director

инспирацију за нова уметничка дела. 

Фаворизујемо младе амбициозне људе 

са жељом да их охрабримо да буду 

истрајни у својим идејама, да израсту 

у аутентичне филмске ствараоце. 

Негујемо њихову радозналост кроз 

размену искуства стечену гледањем и 

прављењем филмова. Наш фестивал је 

судар урбаног и сеоског света у чијем 

праску се ослобађа осећање слободе 

и независности, снажи идентитет 

креативне младости која ће ускоро 

дизати побуне против своје стварности.

Знам да је равноселски Дом културе 

одгајао мог оца на руским бајкама и 

шпагети вестернима са Ђулијаном 

Ђемом у седлу. Дом културе у Равном 

Селу је темељ његовог образовања 

и културног бића. Он је то пренео на 

мене,  ја са својом генерацијом сам 

дужан да носим пламен даље. Када се 

дом изгради проширићемо фестивал 

на још неколико дана и попунити их 

са много више филмова. Циљ је да се 

око фестивала изгради летња филмска 

академија која ће за неколико година 

окупљати младе филмаџије из целе 

Србије.

favour of the young people who are going 

to become unique film makers. We cherish 

their curiosity in  the way they watch and 

make films. This festival is the clash of 

urban and country life and in that clash the 

feelings of freedom and independence set 

free. It gives strength to the creative youth’s 

identity which will soon go against their 

own reality.

I am aware that Ravno selo Cultural centre 

helped  my father grow up while watching 

Russian fairytales and spaghetti western 

with Giuliano Gemmain in the sadle.The cul-

tural centre of Ravno selo is the foundation 

of   my father’s education and his cultural 

spirit. He passed that on me, together with 

the responsibility to carry on. When the 

cultural centre is finished, we will make 

a longer festival, with much more films. 

Our goal is to have, in the next few years, 

a summer film academy, which will bring 

together numerous young artists in film 

industry  from all parts of Serbia. 
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Много је фестивала код нас, али ретки 

имају мисију. Мисија је оно што одваја  

живот од животарења, што постојању 

даје сврху и раду значај. Наш фестивал, 

поред циља да обнови Дом културе, има 

мисију да подржи младост и таленат. 

То се недвосмислено види из идеје 

да подржи  дебитанте у свом главном 

програму и континуираном раду са 

младима кроз најразличитије радионице 

и предавања. 

Посвећен младости и таленту, овај 

фестивал, има јасан фокус на рад са 

студентима, на промоцију студентског 

филма и филмских академија у земљи и 

региону. То сведоче бројне радионице 

у којима врсни  уметници преносе 

своје знање и искуство младима 

заинтересованим за филм, већином 

средњошколцима и студентима. 

Приказујемо њихове аматерске школске 

филмове, студентске филмове и најзад 

We have great many festivals but not many 

of them with a mission. The mission is what 

makes actual life different from mere living 

a life, it gives the purpose and meaning to 

our work.

Apart from its goal to renew the Cultural 

center, has a mission to support young 

people and talent. This mission can be 

clearly seen through the idea to support 

the debutants in its main program and the 

continuous work with the young people 

through various workshops.

The festival is dedicated to youth and talent 

and therefore, naturally, has a clear focus 

on student films and film academies in the 

country and the region as well. Numerous 

workshops, with the extraordinary artists 

who pass their knowledge and experience 

to the young who are interested in films, 

are there to prove it. The amateur school 

films, student films, debutant feature films 
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дугометражне дебитанске филмове. 

Учимо их да је филм колективна 

уметност у којој се негује посебност и 

индивидуалност. Уче они од нас, али 

и ми од њих. Отуда на нашем постеру 

Равноселска ветрењача развејава 

филмске приче.  

Ово је фестивал који је схватио да су 

млади стасали за живот и да не живе 

они у нашем, већ ми у њиховом свету. 

У свету у ком се живи глобално и у 

ком  су границе понајвише бирократска 

сметња. Равноселски фестивал не мари 

за границе…мари за младе људе који се 

заједно са нама старају, какав ћемо свет 

да им оставимо у наслеђе.  

Добродошли у Равно Село на наш мали, 

али велики фестивал!

Марко Чкоњевић,
уметнички директор

can be seen in our festival. We teach young 

people that film is a collective art which 

cherishes uniqueness and individualism. 

We learn from them just as much as they 

learn from us. This is why a windmill in our 

poster- it spreads our film stories around 

the world with the help of the wind. 

Our festival has realized that young people 

have been prepared for life. They do not 

live in our world; we live in theirs. A global 

world, where borders are just bureaucracy 

leftovers. Ravno selo film festival, does not 

care for borders or boundaries, it cares only 

for the young people who mindful of what 

kind of world are we leaving for them.    

Welcome to Ravno selo, our small but great 

festival!

Marko Čkonjević, 
artistic director
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Сећате се када су деца из одељења 

за распуст ишли код деда и баба на 

село? Сада када смо порасли идемо код 

пријатеља на село, да гледамо филмове. 

Лазар Ристовски са породицом је 

уместо салаша, ранча и газдинства 

за себе, свом Равном селу подарио 

мали међународни фестивал, а на путу 

је да обнови и страдали дом културе 

као леп модел посвете родном крају и 

друштвено корисног задужбинарства. 

Том племенитом циљу, осим житеља 

Равноселаца, оца Веселина, локалне 

самоуправе, републике, покрајне и 

спонзора, свој допринос дају и одабрани 

Београђани. Један од њих је прошле 

године био гост селектор са идејом 

да тај посао обави само једном. Ево га 

поново, са пет изабраних филмова у 

цегеру, што значи да се квалификовао у 

пријатеља фестивала, који расте.

Иван Карл,
гост селектор

Do you remember how our  school friends 

used to go to their grandparents’ house in 

the countryside? Now that we have grown-

up, we go to watch movies at our friends’ 

houses. Instead of dwelling houses, ranch-

es and farmsteads, Lazar Ristovski and 

his family bestowed a small international 

festival on their village of Ravno Selo, and 

Lazar is on his way to restore the destroyed 

Cultural center, showing the dedication to 

his birthplace and moreover helping the so-

ciocultural life of the village. Apart from the 

inhabitants of Ravno Selo, father Veselin, lo-

cal self-government, republic, province and 

sponsors, this noble goal is also supported 

by Belgrade citizens. Last year, one of them 

was the guest selector who had the idea to 

do a single, one year, festival.   However, 

here he is again, having five selected films 

in his bag, which means he declared him-

self as a friend of this growing festival.

Ivan Karl,
guest selector
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ПЕТАК, 21. ЈУН 2019.

13:00 ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЈЕТНОСТИ СА ЦЕТИЊА
У ПОСЕТИ АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ НОВИ САД - Обилазак  →  Нови Сад

16:00 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ  →  Дом културе

17:00 ФИЛМСКА РАДИОНИЦА - Борис Чакширан: Костим на филму
Радионицу прати изложба у Дому културе  →  О.Ш. Бранко Радичевић

20:00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ  →  Дом културе

21:00 ПРОГРАМ ДУГОМЕТРАЖНОГ ДЕБИТАНТСКОГ ФИЛМА
ФИЛМ “Краљ Петар Први” - 125мин (ван конкуренције) - режија: Петар 
Ристовски  →  Дом културе

23:30 ЖУРКА ОТВАРАЊА - Straight Mickey and the Boyz  →  Клуб МГ

FRIDAY, JUNE 21ST 2019

13:00 THE FACULTY OF DRAMA ARTS  FROM CETINJE AS A GUEST IN THE  
ACADEMY OF ARTS IN NOVI SAD - Tour  →  Novi Sad

16:00 PRESS CONFERENCE  →  Cultural centre Ravno Selo

17:00 FILM WORKSHOP - Boris Čakširan: The Period Costume on Film
The exhibition of the costumes in the Cultural Centre   
→  Primary school “Branko Radičević”

20:00 THE FESTIVAL OPENING  →  Cultural centre Ravno Selo

21:00 THE FEATURE DEBUT FILM PROGRAMME
FILM “King Petar I” - 125min (out of competition) - director: Petar Ristovski 
→  Cultural centre Ravno Selo

23:30 OPENING PARTY - Straight Mickey and the Boyz  →  club MG



СУБОТА, 22. ЈУН 2019.

13:00 ПРОГРАМ КРАТКОМЕТРАЖНОГ СТУДЕНТСКОГ ФИЛМА
ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЈЕТНОСТИ СА ЦЕТИЊА - Селекција 
студентских филмова и разговор са ауторима  →  О.Ш. Бранко Радичевић

15:00 СПЕЦИЈАЛНА ПРЕМИЈЕРА: ФИЛМ “Маја” - режија: Маријана Јанковић; 
Разговор са ауторком  →  О.Ш. Бранко Радичевић

20:00 КОНЦЕРТ: КУД ШОВЕ, Етно група АВАЗ  →  Дом културе

20:30

22:45

ПРОГРАМ ДУГОМЕТРАЖНОГ ДЕБИТАНТСКОГ ФИЛМА
ФИЛМ “Човек који је купио месец” - 105мин, режија: Паоло Зука

ФИЛМ “Између дана и ноћи” - 77мин, режија: Андро Мартиновић 

→  Дом културе

00:30 ДЈ ЖУРКА  →  Клуб МГ

SATURDAY, JUNE 22ND 2019

13:00 STUDENT SHORT MOVIE PROGRAMME  
THE FACULTY OF DRAMA ARTS  FROM CETINJE - The student film selection 
and Q&A  →  Primary school ”Branko Radičević”

15:00 SPECIAL SCREENING: FILM “Maja” - director:  Marijana Janković; Q&A   
→  Primary school ”Branko Radičević”

20:00 CONCERT: KUD Šove, singing etno group Avaz 
→  Cultural centre Ravno Selo

20:30
22:45

THE FEATURE DEBUT FILM PROGRAMME
FILM “Čovek koji je kupio mesec” - 105min - director: Paolo Zucca

FILM “Između dana i noći“ - 77min - director: Andro Martinović

→  Cultural centre Ravno Selo

00:30 DJ PARTY  →  club MG



НЕДЕЉА, 23. ЈУН 2019.

13:00 ПРОГРАМ КРАТКОМЕТРАЖНОГ СТУДЕНТСКОГ ФИЛМА
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД - Селекција студентских филмова и 
разговор са ауторима  →  О.Ш. Бранко Радичевић

15:00 СМОТРА ЂАЧКОГ ФИЛМА “ФИЛМИЋ” - Пројекција селекције кратких 
школских филмова - 60мин  →  О.Ш. Бранко Радичевић

19:30 СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА И ДОДЕЛА НАГРАДА - солисти: 
Душан Свилар, Мирјана Матић; водитељи: Лора Ђуровић и Милан Колак
→  Дом културе

20:30

22:45

ПРОГРАМ ДУГОМЕТРАЖНОГ ДЕБИТАНТСКОГ ФИЛМА
ФИЛМ “Такси Блуз“ - 88мин, режија: Мирослав Стаматов

ФИЛМ “Последњи Србин у Хрватској“ - 90мин, режија: Предраг Личина

→  Дом културе

00:30 ЖУРКА ЗАТВАРАЊА  →  Клуб МГ

SUNDAY, JUNE 23RD 2019

13:00 STUDENT SHORT MOVIE PROGRAMME  
THE ART ACADEMY IN NOVI SAD - The student film selection and Q&A  
→  Primary school ”Branko Radičević”

15:00 PUPIL FILM REVIEW “FILMIĆ” - “FILMIES” - Short school film selection - 60min   
→  Primary school ”Branko Radičević”

19:30 FESTIVAL CLOSING NIGHT AND AWARDS - Singers: Dušan Svilar i Mirjana 
Matić; Hosts : Lora Đurović i Milan Kolak →  Cultural centre Ravno Selo

20:30
22:45

THE FEATURE DEBUT FILM PROGRAMME
FILM “Taxi Bluz“ - 88min - director: Miroslav Stamatov

FILM “Poslednji Srbin u Hrvatskoj“ - 88min - director: Predrag Ličina

→  Cultural centre Ravno Selo

00:30 CLOSING PARTY  →  club MG



Главни програм 
дугометражног 
дебитантског филма /
Main feature debut 
program



КРАЉ ПЕТАР I /  
KING PETAR I

Редитељ: Петар Ристовски  

Земља производње: Србија 

Година производње: 2018. 

Трајање: 125 мин

Разочарани ратни ветеран, остарели 

српски краљ Петар, предаје престо 

свом амбициозном сину како би земљу 

водио путем мира и просперитета. Над 

његову земљу се надвија сенка највећег 

крвопролића у историји, сенка Великог 

Рата.

Улоге: Лазар Ристовски, Милан Колак, 

Радован Вујовић, Иван Вујић, Даница 

Ристовски, Марко Баћовић

ван конкуренције / out of competiton

Director: Petar Ristovski 

Country of production: Serbia 

Year od production: 2018 

Duration: 125 min

Disillusioned war veteran, the elderly King 

Petar of Serbia, cedes the throne to his 

ambitious son to lead the country to peace 

and prosperity. A shadow of the greatest 

bloodshed in history, the Great War, looms 

over his country.

Cast: Lazar Ristovski, Radovan Vujović, Ivan 

Vujić, Milan Kolak, Danica Ristovski, Marko 

Baćović
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ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ КУПИО МЕСЕЦ /  
L’UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA

Редитељ: Паоло Зука 

Земља производње:  

Италија, Аргентина, Албанија 

Година производње: 2018. 

Трајање: 105 мин

Сардинијски рибар је жени коју воли 

обећао месец. А мушкарци из Сардиније 

увек држе до својих обећања.

Улоге: Јакопо Кулин, Франческо 

Панофино, Стефано Фрези, Бенито Ургу, 

Лазар Ристовски, Ангела Молина

Director: Paolo Zucca 

Country of production:  

Italy, Argentina, Albania 

Year od production: 2018 

Duration: 105 min

A Sardinian fisherman has promised 

the moon to the woman he loves. And 

Sardinian men always keep their promises.

Cast: Jakopo Kulin, Francesko Panofino, 

Stefano Frezi, Benito Urgu, Lazar Ristovski, 

Angela Molina
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ИЗМЕЂУ ДАНА И НОЋИ / 
NEVERENDING PAST

Редитељ: Андро Мартиновић 

Земља производње: Црна Гора, Србија 

Година производње: 2018. 

Трајање: 77 мин

Три приче о оцу и сину у три временска 

раздобља: крај Другог светског рата, време 

пада Берлинског зида и након распада 

Југославије. У свакој од прича, отац и син ће 

се наћи у особеним, граничним ситуацијама, 

у којима долази до преиспитивања властите 

егзистенције. Одлуке које ће морати да 

донесу, промениће њихове животе заувек. 

Улоге: Лазар Ристовски, Тихомир 

Станић, Срђан Граховац, Марко Баћовић, 

Јован Кривокапић, Даница Ристовски

Director: Andro Martinović 

Country of production: Montenegro, Serbia 

Year od production: 2018 

Duration: 77 min

A triptych set in three different time 

periods about fathers who find themselves 

in borderline situations in which one is 

forced to make a decision among several 

contradictory choices. The decisions that 

they are forced to make will change their 

lives forever.

Cast: Lazar Ristovski, Tihomir Stanić, 

Srđan Grahovac, Marko Baćović, Jovan 

Krivokapić, Danica Ristovski
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ТАКСИ БЛУЗ /  
TAXI BLUES

Редитељ: Мирослав Стаматов 

Земља производње: Србија 

Година производње: 2019. 

Трајање: 88 мин

Марко (42) је симпатични, пропали 

драматург који годинама ради као 

таксиста. У његова кола ушуњао се 

дечак Дамир који је побегао из дома за 

незбринуту децу и који је у потрази за 

својим оцем. Њих двојица ће изградити 

искрено пријатељство где ће Дамир 

помоћи Марку да освоји срце диспечерке 

Тање у коју је заљубљен, а Марко њему 

да пронађе оца. На крају те луде вожње 

свако од њих ће изаћи промењен.

Улоге: Андрија Милошевић,  Милена 

Предић, Тодор Јовановић, Александра 

Томић, Никола Ђуричко, Борис 

Миливојевић

Director: Miroslav Stamatov 

Country of production: Serbia 

Year od production: 2019 

Duration: 88 min

Marko (42) is a likable failed dramaturge 

who has been working as a taxi driver 

for years. A boy named Damir, who had 

escaped from a home for abandoned 

children and had been looking for his 

father, has snuck into his car. The two of 

them will build a genuine friendship and 

Damir will help Marko to win the heart of 

the dispatcher Tanja he has been in love 

with and Marko will help Damir to find his 

father. At the end of this crazy ride, each of 

them will come out changed.

Cast: Andrija Milošević, Milena Predić, 

Todor Jovanović, Aleksandra Tomić, Nikola 

Đuričko, Boris Milivojević
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ПОСЛЕДЊИ СРБИН У ХРВАТСКОЈ /  
LAST SERB IN CROATIA

Редитељ: Предраг Личина 

Земља производње: Хрватска, Србија 

Година производње: 2019. 

Трајање: 90 мин

Хрватска, седам година након банкрота. 

Мала група богатих још је богатија, а 

сиромашни су још сиромашнији. Док се 

баве класним разликама, на глобалном 

нивоу води се још већа борба – вода је 

постала драгоценија од нафте! Да би се 

домогли воде, моћници не презају од 

тога да зарате, освоје, униште, па чак 

ни да убаце зомби-вирус! Загребачког 

бонвивана Мићу зомби-епидемија затиче 

потпуно неспремног…

Улоге: Крешимир Микић, Христина 

Поповић, Тихана Лазовић, Дадо Ћосић, 

Бојан Навојец, Никша Бутијер, Сергеј 

Трифуновић

Director: Predrag Ličina 

Country of production: Croatia, Serbia 

Year od production: 2019 

Duration: 90 min

Croatia, seven years after the bankruptcy. 

A small group of the rich is even richer, 

while the poor are even poorer. While they 

are dealing with class differences, on the 

global scale, there is an ongoing fight that 

is even more serious – water has become 

more precious than oil! In order to get in 

possession of water, the ones in power 

will stop at nothing – war, conquering, 

destroying, and even planting a zombie-

virus! Mića, a bon-vivant man from Zagreb, 

is completely unprepared for the zombie-

epidemic…

Cast: Krešimir Mikić, Hristina Popović, 

Tihana Lazović, Dado Ćosić, Bojan Navojec, 

Nikša Butijer, Sergej Trifunović
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Програм 
краткометражног 
омладинског 
филма  /
Short youth film 
program



Партнер фестивала

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМJЕТНОСТИ (ЦЕТИЊЕ)

Festivals partner

FACULTY OF DRAMATIC 
ARTS (CETINJE)

Факултет драмских уметности на 

Цетињу почео је са радом  студијске 

1994/95. године, као одсек при 

Факултету ликовних уметности, а 1997. 

године основан је као самостална 

универзитетска јединица.

Од самог оснивања, главна мисија 

Факултета била је да, развијајући 

квалитетне студијске програме и модуле 

у различитим областима драмских и 

аудио-визуелних уметности, обезбеди 

висок ниво едукације и уметничког 

развоја својих студената, као и њихову 

професионалну интеграцију на 

тржишту рада. Активности на том плану, 

реализоване током протеклих двадесет 

година, интензивно су водиле и ка 

развоју снажне професионалне базе 

у оквирима целокупног црногорског 

културног и креативног сектора. 

Некадашњи студенти Факултета драмских 

уметности на Цетињу данас су важни 

актери уметничке, културне и медијске 

продукције у Црној Гори.

Факултет драмских умјетности организује 

основне и постдипломске студије из 

области драме и позоришта, филма и 

медија и, образујући будуће глумце, 

продуценте, позоришне и филмске 

редитеље и драматурге, представља 

главни извор кадрова у драмским 

уметностима у нашој земљи.  Преко 200 

алумниста ФДУ Цетиње су признати 

глумци, филмски и позоришни редитељи 

у Црној Гори и региону.

The Faculty of Drama Art at Cetinje started 

working as a department at the Faculty 

of Fine Arts in 1994/95 and in 1997 it was 

founded as an independent university unit.

Since its foundation, the main mission of 

the Faculty, developing high-quality study 

programs and modules in different areas 

of drama and audio-visual arts, has been to 

provide a high level of education and artis-

tic progress of its students as well as their 

professional integration into the labor mar-

ket. The activities in this area, implemented 

over the past twenty years, have also led to 

the development of a strong professional 

base within the entire Montenegrin cultural 

and creative sector. Former students of the 

Faculty of Drama Art at Cetinje are today 

important actors of artistic, cultural and 

media production in Montenegro.

The Faculty of Drama Art organizes basic 

and postgraduate studies in the field of 

drama and theater, film and media and, 

educating future actors, producers, theater 

and film directors and dramatists, is a 

major source of cadre in drama arts in our 

country.

The faculty has enabled professional inte-

gration for over 200 of its former students. 

Our students are now recognized through-

out the region as well-known theater and 

film directors, actors, producers, dramatists, 

culture managers, media professionals as 

well as practitioners in various fields of art.
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BARS, WALLS /  
BARS, WALLS

Редитељка: Сара Стијовић 

Земља производње: Црна Гора 

Година производње: 2018. 

Трајање: 12 мин

"Bars, walls" је краткометражни 

документарни филм који, кроз 

ненаративан поетски ток, осликава 

животну атмосферу човека у простору 

ограђеном зидинама и жицама - 

простору јединог затвора у Црној 

Гори. Ово је прича о животу - тачније о 

трункама живота о којима ми добијамо 

назнаке у облику асоцијација, а дата нам 

је слобода да 'досликамо' наше виђење 

њихове реалности...

Director: Sara Stijović 

Country of production: Montenegro 

Year od production: 2018 

Duration: 12 min

‘’Bars, walls’’ is a short documentary film 

that depicts, through a non-narrative poetic 

stream, the atmosphere of the life of a man 

in a space enclosed by walls and wires - 

the space of the only prison in Montenegro. 

This is a story about life-more precisely, 

about pieces of life that we get indications 

about in the form of associations, and we 

have been given the freedom to ‘’repaint’’ 

our view of their reality…
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ЗАСЛУЖУЈЕТЕ ОКЕАН /  
YOU DESERVE THE OCEAN

Редитељка: Тамара Кадовић 

Земља производње: Црна Гора 

Година производње: 2018. 

Трајање: 11 мин

“You deserve the ocean” је кратки 

документарни филм смештен у два 

велика акваријума у Далиану, Кини. Кроз 

мрачно осветљене кадрове кроз које 

се провлаче дубоко плави и неонско 

осветљени базени, рефлексије које 

приказују заточеништво и унутрашњи 

дијалог између два фиктивна лика које 

не чујемо – само видимо транскрипт 

њиховог разговора, овај филм потеже 

питање слободе животиња и људи у 

корелацији једних с другима.

Director: Tamara Kadović 

Country of production: Montenegro 

Year od production: 2018 

Duration: 11 min

‘’You deserve the ocean ‘’ is a short 

documentary film that takes place in two 

large aquariums in Dalian, China. Through 

darkly illuminated frames, where deep blue 

and neon lighted pools permeate, and 

reflections depicting captivity and internal 

dialogue between two fictitious characters 

that we do not hear – we only see the 

transcript of their conversation, this film 

raises questions of freedom of animals and 

humans in their correlation. 
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ПРАСКОЗОРЈЕ /  
AWAY

Редитељ: Андрија Мугоша 

Земља производње: Црна Гора 

Година производње: 2018. 

Трајање: 14 мин

Прича о девојци која покушава да 

побегне из црногорског села скупљајући 

новац кроз проституцију.

Улоге: Милица Шћепановић, Драган 

Рачић, Радмила Мијушковић

Director: Andrija Mugoša 

Country of production: Montenegro 

Year od production: 2018 

Duration: 14 min

It’s a story about Marija, a girl who lives in a 

remote village in the north of Montenegro. 

In order to earn money for the departure 

Marija decides to go through prostitution to 

earn needed cash.

Cast: Milica Šćepanović, Dragan Račić, 

Radmila Mijušković
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ТРАГОВИ /  
TRACES

Редитељ: Никола Вучинић 

Земља производње: Црна Гора 

Година производње: 2018. 

Трајање: 10 мин

Трагови су кратки документарни 

филм о Ади Бојани, о туристичком 

месту у зимском периоду, када постаје 

напуштено, мирно и усамљено.

Director: Nikola Vučinić 

Country of production: Montenegro 

Year od production: 2018 

Duration: 10 min

Traces is a short documentary about a 

beautiful  river island during winter, and 

how a place once filled with tourists, 

becomes deserted, peaceful and 

lonesome.
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Партнер фестивала

АКАДЕМИЈА 
УМЕТНОСТИ

Festivals partner

THE ACADEMY  
OF ARTS

Академија уметности је почела са 

радом 1974. Уз успешну симбиозу 

образовног, уметничког и научног рада, 

Академија уметности се развила у једну 

од најзначајнијих универзитетских 

уметничких институција у тадашњој 

Југославији, али и као један од 

најуспешнијих факултета Универзитета у 

Новом Саду и постала простор отворен за 

уметничке, педагошке и научне иновације.

Савремено уметничко стваралаштво 

подразумева свестрано образоване 

уметнике који комуницирају у 

концертним дворанама и изложбеним 

галеријама, у позоришту, на филму, 

у електронским медијима, али и 

кроз мултимедијалне пројекте. Та 

мултидисциплинарност уметничког 

исказивања одређује и деловање 

савремених високошколских уметничких 

институција. Основу при том, представља 

рад у менторски вођеним класама које, 

кроз све године основних студија, 

води исти професор, омогућавајући 

неспутано испољавање индивидуалног 

талента али и подстичући интересовање 

за заједничке, стваралачки разнолике 

уметничке задатке.

Високи критеријуми већ на пријемним 

испитима и претежно индивидуално 

програмирање и реализација наставе 

омогућују успешно савладавање укупног 

програма студијских циклуса, запажено 

високу проходност, високе просечне 

оцене и релативно кратко трајање 

основних студија.

The Academy of arts started in 1974. It was 

a successful symbiosis of educational, artis-

tic and scientific work which has surpassed  

the time. The Academy  has developed 

into one of the most important University 

institutions in former Yugoslavia, but also as 

one of the most successful faculties in Novi 

Sad. It has become an open space for art, 

pedagogical and scientific innovations.

Modern art works include artists with 

versatile knowledge who communicate in 

concert halls, galleries, theatre, through 

film, electronic media and also through the 

multimedia projects.The multidisciplinarity 

of the modern expression is determined by 

work of the contemporary high school art 

institutions. The mentoring groups/classes 

has been representing the groundwork  

through all the years of basic studies, 

guided by the same professor, allowing the 

students to express freely their individual 

talent,  encouraging each student, and 

supporting the interest in group, artistically 

different tasks.

The high criteria which students have even 

in the entering tests and mostly indi-

vidual programing and basic disciplinary 

art lecture realization, enable the success 

in finishing the entire study circle, gives 

students chance for further specialization,  

high grades and  relatively short period of 

basic studies. 
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ЧЕЛКАШ /  
CELKAŠˇ

Редитељка: Ружица Ања Тадић 

Земља производње: Србија 

Година производње: 2019. 

Трајање: 23 мин

У једном дану на пристаништу се срећу 

неискусни Гаврило, младић са села 

и локални кријумчар, Челкаш – који 

га спретно за једно вече увуче у свет 

криминала. У моралној дилеми како да 

одабере прави пут да обезбеди своју 

егзистенцију, добар младић замало 

постане убица, а криминалац покаже 

милосрђе и поштење.

Улоге: Ненад Ј. Поповић, Милош 

Мацура, Ђорђе Митровић, Владислав 

Велковски, Јован Вељковић

Director: Ružica Anja Tadić 

Country of production: Serbia 

Year od production: 2019 

Duration: 23 min

In one day, the inexperienced Gavrilo, a 

young man from the village and a local 

smuggler, Čelkaš meet in the harbor. 

Čelkaš skillfully enters Gavrilo into the 

world of crime in one night. In the grip of a 

moral dilemma of how to choose the right 

way to ensure his survival, a good young 

man almost becomes a murderer, and a 

criminal shows mercy and honesty.

Cast: Nenad J. Popović, Miloš Macura, 

Đorđe Mitrović, Vladislav Velkovski, Jovan 

Veljković
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ЖЕЉНА СНА /  
SLEEPY

Редитељ: Алекса Пантић 

Земља производње: Србија 

Година производње: 2019. 

Трајање: 16 мин

Дадиља Варка, девојчица од тринаестак 

година, живи и ради у кући својих газда. 

Варка је толико запослена да нема 

времена да спава, а ако заспи, газда 

ће је премлатити. Док успављује бебу, 

Варка и сама тоне у сан, и сања чудне 

призоре људи и простора, сања како 

јој отац умире пред очима. Током дана, 

наређења јој стижу са свих страна: 

подложи пећ, пристави самовар, 

очисти газди каљаче! Дете плаче до 

изнемоглости и Варку обузима бунило...

Улоге: Маја Чампар, Огњен Никола 

Радуловић, Николина Вујевић, Ненад Ј 

Поповић, Аница Петровић

Director: Aleksa Pantić 

Country of production: Serbia 

Year od production: 2019 

Duration: 16 min

Varka, a 13-year-old babysitter, lives and 

works in the house of her masters. Varka 

is so busy that she does not have time to 

sleep, and if she falls asleep, her master will 

severely beat her. While putting the baby to 

sleep, Varka sinks in a dream, and dreams 

of strange scenes of people and space, 

and of her father dying in front of her eyes. 

During the day, orders come from all sides: 

put a stronger fire, put a teakettle on the 

stove, and clean the master’s galoshes! The 

child is sobbing out and Varka is taken by 

delirium.

Cast:  Maja Čampar, Ognjen Nikola 

Radulović, Nikolina Vujević, Nenad J 

Popović, Anica Petrović
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ОСВЕТА /  
REVENGE

Редитељ: Матеја Ђедовић 

Земља производње: Србија 

Година производње: 2019. 

Трајање: 10 мин

Након што му је девојка силована, 

Никола јој обећава да ће убити човека 

који је за то одговоран.

Улоге: Јован Вељковић,  

Андријана Ђорђевић, Дáниел Дудáс

Director: Mateja Đedović 

Country of production: Serbia 

Year od production: 2019 

Duration: 10 min

After his girlfirend was raped, Nikola 

promises her that he will kill the man 

responsable for it.

Cast: Jovan Veljković, Andrijana Đorđević, 

Dániel Dudás
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ЗАЛАЗАК /  
SUNSET

Редитељка: Душанка Белада 

Земља производње: Србија 

Година производње: 2018. 

Трајање: 7 мин

Старији брачни пар, Бака и Деда уз 

поподневну ужину, гледајући залазак 

сунца, раздрагано коментаришу момка 

своје унуке. Бака пита Деду да ли ју је 

некад преварио. Он се похвали својом 

верношћу, али она осети да је коначно 

време да призна да га је у младости 

једном преварила. Деда помирљиво 

прихвати и без размишљања опрости 

својој жени. И једно и друго забораве на 

горак укус јабуке и грешака из младости.

Улоге: Мира Бањац, Властимир 

Велисављевић, Исидора Влчек,  

Никола Кнежевић

Director: Dušanka Belada 

Country of production: Serbia 

Year od production: 2018 

Duration: 7 min

An elderly couple, Grandma and 

Grandpa cheerfully comment on their 

granddaughter's boyfriend while eating 

their afternoon snack and watching the 

sunset. Grandma asks Grandpa if he ever 

cheated on her. He boasted of his loyalty, 

but she felt it was finally time to admit 

that once in youth, she cheated on him. 

Grandpa accepted the news peacefully and 

forgives his wife without thinking. And they 

both forget the bitter taste of apples and 

mistakes of youth.

Cast: Mira Banjac, Vlastimir Velisavljević, 

Isidora Vlček, Nikola Knežević
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ФИЛМСКЕ 
РАДИОНИЦЕ И 
“ФИЛМИЋ”

FILM 
WORKSHOPS AND
“FILMIC”

Филмска радионица у сарадњи са 

„Филмићем“ је прилика да се младима 

приближи процес прављења филма. 

Научиће како да изразе своје идеје у 

краткој филмској форми у трајању до 5 

минута на тему “Селом круже филмске 

приче”.

Учесници су победници ђачке 

смотре кратких филмова “Филмић” у 

организацији др. Слободана Попова 

председника Центра за развој и примену 

науке, технологије и информатике.

По идеји менторке Лоре 

Ђуровић,филмови ће се снимати 

мобилним телефонима, што учесницима 

оставља више простора за креативност, 

јер ће бити неспутани ношењем 

опреме као и осталим организационим 

факторима.Многи од учесника би волели 

да се баве филмом као својом будућом 

професијом и ово ће бити прва прилика 

када ће то пробати и у пракси, уз 

менторство филмских професионалаца.

Film workshop in cooperation with “FilmiC” 

brings young ones closer to the process 

of making a movie. They will learn how to 

express their ideas in short film form, last-

ing up to 5 minutes with at the topic: “Film 

stories circle around the village”.

The participants are the winners of the 

short film revue ‘’FilmIĆ”, organized by dr. 

Slobodan Popov, president of The Scientific 

and Technological Centre.

Lora Đurović, in mentoring the workshop, 

and the films will be recorded with mobile 

phones, which gives the participants more 

space for creativity, allowing them not to 

be unhampered by carrying equipment as 

well as with other organizational factors. 

Many of the participants would like to deal 

with the film as their future profession and 

this will be the first opportunity to try it 

in practice, under the mentorship of film 

professionals.

´
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СТРУЧНИ ЖИРИ / 
PROFESSIONAL 
JURY
председница жирија / 
јury president

председница жирија / 
јury president

Darko Bajić 
редитељ / director

Aleksandar Protić 
продуцент / producer

Marijana Janković
глумица и редитељка / 
actress and director

ЖИРИ ПУБЛИКЕ /
AUDIENCE JURY

Maja Maraš
председница организационог 
одбора Равно Село / president of the  
organisational board of Ravno Selo 

Veselin Crnovčić 
сеоски свештеник / village priest

Maja Milinić 
директорка ОШ „Бранко Радичевић”/ 
principal of the “Branko Radicevic” 
elementary school
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Радионица

ИСТОРИЈСКИ КОСТИМ 
НА ФИЛМУ

Workshop

PERIOD COSTUME ON 
FILM

Посебан куриозитет у оквиру „Равно 

Село Филм Фестивала“ биће радионица 

„Историјски костим на филму“, коју ће 

држати костимограф Борис Чакширан. 

На изложби у оквиру фестивала биће 

изложено 11 костима, из Борисовог 

ауторског опуса костимографа, рађених 

као реконструкција одеће и униформи 

које су носиле познате историјске 

личности. Костими су грађени на бази 

сачуваних чињеница из историје, 

познатих фотографија и слика, као и 

оригиналних елемената одеће. Ови 

артефакти рађени су за филмове 

и серије као што су „Краљ Петар I“, 

„Бранио сам Младу Босну“ и „Принц 

Растко српски“. Посетиоци ће моћи 

тако да се сретну са ликовима као што 

су Франц Фердинанд и Софија Чотек, 

Гаврило Принцип, Краљ Петар I, Јелена 

Карађорђевић, Принц Растко Немањић...

Борис Чакширан,
костимограф и сценограф, редитељ, 
кореограф

Ravno Selo film festival has a special pleas-

ure to announce the workshop with the 

theme “Historical costume on film” which is 

going to be held by costume designer Boris 

Čakširan, within his various festival eventс. 

During the festival exhibition, the visitors 

will be able to  see  11 costumes from the 

vast set of Boris Čakširan’s works of art, 

which have been made as  reconstructed 

pieces of clothes and uniforms having been 

worn by famous historical people. The 

design of these costumes is  based on the 

historical facts , well  known photographs 

and original parts of the clothes. These 

artefacts have been made for the films and 

series such as “King Petar I”, “The Man who 

defended Gavrilo Princip”, “Serbian Prince 

Rastko” The visitors will be able to see 

historical persons such as Franc Ferdinand, 

Sofia Čotek, Gavrilo Princip, King Petar 

I, Jelena Karađorđević,  Prince Rastko 

Nemanjić...

Boris Čakširan,
costume designer and stage designer, 
director and choreographer 



МАЈА /  
МАЈА

Редитељка: Маријана Јанковић 

Земља производње: Данска 

Година производње: 2018. 

Трајање: 22 мин

Мају, шестогодишњу девојчицу из Црне 

Горе, родитељи уписују у вртић. У Данској 

су живели кратко, што значи да је за њу 

све ново, нарочито језик. То Маји прави 

потешкоће у интеракцији са осталом 

децом, и она често бива несхваћена. 

После дугог самотног дана, родитељи 

долазе да је покупе, и кад таман 

помислимо да ће се њен дан ускоро 

завршити, схватамо да би он тек требало 

да почне. Маја је истинита прича, рађена 

по личној животној причи Маријане 

Јанковић.

Улоге: Јеспер Кристенсен, Дејан Цукић, 

Маријана Јанковић, Селена Марсенић, 

Елиас Мунк

Director: Marijana Janković 

Country of production: Denmark 

Year od production: 2018 

Duration: 22 min

Maja, a six year old Montenegrian girl gets 

dropped of at the kindergarten by her 

parents. They have only been i Denmark for 

a short periode of time. Meaning everything 

is new in their eyes, especially the 

language. Which makes it difficult for Maja, 

to interact with the other kids, and she 

often ends up being misunderstod. After a 

long and lonesome day, her parents come 

to pick her up, and just as you think her 

day is about to come to an end, we realise 

its just about to start. Maja is a true story, 

based on Marijana Janković own life story.

Cast: Jesper Christensen, Dejan Cukić, 

Marijana Janković, Selena Marsenić, Elias 

Munk
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ПОЧАСНИ ГОСТИ ФЕСТИВАЛА /  
GUESTS OF HONOR

Jacopo Cullin 
италијански глимац / 
italian actor

L`uomo che compro la luna
Човек који је купио месец

Paolo Zucca
италијански редитељ / 
italian director

L`uomo che compro la luna
Човек који је купио месец
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ТИМ ФЕСТИВАЛА / FESTIVAL TEAM

Оснивач фестивала / Founder
Lazar Ristovski

Директор фестивала /  
Festival director
Petar Ristovski

Уметнички директор / Art director
Marko Čkonjević

Извршнa продуценткиња / Executive 
producer
Višnja Nikitin

Гост селектор / Guest selector
Ivan Karl

Организатор музичког програма /  
Music program organizer
Jovan Ristovski

Координаторка програма 
краткометражног омладинског 
филма / Short youth film program 
coordinator 
Ljubica Ristovski

Организаторка / Organizer
Iva Čolić

Мoнтажер / Editor
Mišo Ždinjak

Сниматељ / Cameraman
Aleksandar Tokin

Фотографи / Photographers
Stefan Vacić, Nikolina Čalić

Менторка филмских радионица /  
Film workshops Mentor
Lora Đurović

Дизајнер / Designer
Aleksandar Baćić

Менаџерка за односе са јавношћу / 
Public relations manager
Jelena Čolović

Менаџерka друштвених мрежа /  
Social media manager
Marija Maksić

Уредници каталога /  
Catalogue editors
Marko Čkonjević & Iva Čolić

Водитељи програма /  
Hosts of the main program
Lora Đurović & Milan Kolak

Израда награда и плакете /  
Prizes and plaques 
Petar Đurić

Преводитељке / Translators
Iva Čolić & Jelena Čkonjević

Хроничар фестивала / Chronicler
Boro Vojinović

Домаћини фестивала / Festival hosts
Zarija Lazović, Maja Maraš &  
Milijana Grujić

Технички директор /  
Technical director
Dragan Bešović

Техничар / Technician
Nenad Bečić

Организациони одбор РС /  
Organizing Committee of RS
Vesna Tomin, Milenko Nedeljkov &  
Mira Gvozdenac, Miomir Maraš

Рачуновођe / Accountants
Jelica Rosandić, Jasmina Jeremić

Секретарица / Secretary
Marija Višnjevac Koljajić
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После три године дошли смо до 

грађевинске дозволе. Главни пројекат је 

готов. На фестивалу ће бити приказана и 

3Д анимација будућег изледа Дома.

Сматрам то великим успехом целог 

нашег тима који ради на фестивалу и 

на изградњи Дома културе. Наш “Дом” 

ће, надамо се , следеће године бити под 

кровом испод кога ће се опет окупљати 

сва талентована деца и омладина и 

где ће се снови многих претворити у 

стварност, која неће бити ништа лошија 

од најлепших снова.

After three years there we finally got 

a building permit. The main project is 

finished. The 3D animation of the future 

appearance of the Center will be presented 

at the festival. 

I consider it to be a great success of our en-

tire team working on the festival and on the 

reconstruction of the Cultural Center. Hope-

fully next year, our “Center” will be under 

the roof which will again bring together all 

the talented children and youth and where 

dreams of many will turn into reality that 

will not be anything worse than the most 

beautiful dreams.

НОВИ ДОМ 
КУЛТУРЕ

THE NEW CULTURAL 
CENTER

Лазар Ристовски,
oснивач фестивала

Lazar Ristovski, 
founder of the festival
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САЛАШ ДОРФ 138

MESSUAGE DORF 138

У срцу Бачке, у Равном селу, на близу 

8000м2, простире се Салаш Дорф 

138. У природном амбијенту, у духу 

староседелаца подручја на којем 

се налази, основни циљ салаша 

јесте пружити гостима одмор након 

напорне недеље, организовати 

прославу,свадбу,изложбу; тим билдинг 

као и разна друга корпорацијска 

окупљања (до 100 људи). 

The messuage Dorf 138 is located in the 

heart of Bačka, in the village of Ravno 

selo, close to 8000 square meters. In a 

natural environment, in the native spirit of 

the surrounding area, the main goal of the 

messuage is to give the guests a break 

after a busy week, organize a celebration, 

a wedding, exhibition, team building as well 

as various other corporate gatherings  

(up to 100 people).

СПОНЗОР ФЕСТИВАЛА 

BEST SEED PRODUCER

FESTIVAL SPONSOR 

BEST SEED PRODUCER

Best Seed Producer је основан 2009. 

године и од тада компанија константно 

расте и развија се, доследно следећи 

своју визију освајања лидерске позиције 

у агробизнису. Наша основна делатост 

је дорада и паковање семенски 

стрних жита, кукуруза, уљарица и 

других култура. Best Seed Producer 

је географски смештен у самом срцу 

Војводине и лежи на најплоднијем 

земљишту и једној од највећих житница 

југоисточне Европе. Локација фабрике је 

такође погодна за трговину и транспорт 

семена у суседне земље: Хрватску, 

Мађарску, Аустрију, Румунију и друге 

земље Источне Европе.

Best Seed Producer was established in 

2009. Since its foundation, the company 

has been constantly growing and devel-

oping, consistently following its vision of 

obtaining a leading place in agribusiness. 

Our main activity is processing and packing 

of seeds of small grains, corn, oil crops and 

other crops. Best Seed Producer is situated 

at the very heart of Vojvodina, and it is 

located on the most fertile soil and on one 

of the largest bread basket in Southeastern 

Europe. The factory location is also suitable 

for trade and seed transport to neighboring 

countries: Croatia, Hungary, Austria, Roma-

nia and other countries of Eastern Europe.
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ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ / SPECIAL THANKS TO 

Општини Врбас / Municipality of Vrbas

Културном центру Врбас / Cultural center Vrbas

Центру за физичку културу Врбас / Center for Pshysical culture, Vrbas

ОШ Бранко Радичевић из Равног Села / 

Elementary school Branko Radičević, Ravno Selo

Новосадском сајму / Novi Sad Fair

ЈКП Комуналац / Utility company Komunalac

Активу жена из Равног Села / Women's rights association

КУД-у Шове / Cultural Artistic society, Šove

Етно група Аваз / Еtno Group Avaz 

Свим Равноселцима, свим омладинцима и уметницима! /  

To all the people from Ravno Selo, to the youth and artists!

ФЕСТИВАЛ ПОДРЖАЛИ / FESTIVAL PARTNERS

СПОНЗОРИ / SPONSORS
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KONTAKT / CONTACT

Ravno Selo film festival

Zillion film 

Pančevačka 6, 11000 Beograd

Telefon: +38111 303 55 45

E-mail: zillionfilm@gmail.com

www.ravnoseloff.com


