
 



Културни центар Амбасаде Исламске Републике Иран у Београду и Културни центар Новог Сада, позивају 
вас на 18. Фестивал иранског филма (I део) који ће се одржати у Културном центру Новог Сада од 6. до 12. 
маја 2019. године. Присуство - слободно 
 
 

Понедељак, 6. мај 2019. – 19:00 – Отварање манифестације 

ДЕЦА НЕБА 
Bachehā-ye āseman /Children of the sky/Children of Heaven, Iran, 1997, 89 min. 
Режија: Majid Majidi 
Улоге: Mohammad Amir Naji, Amir Farrokh Hashemian 
Антологијски ирански филм 
Филм је награђен бројним наградама на угледним светским фестивалима 
Academy Awards, USA 1999 - Nominee Oscar Best Foreign Language Film Iran 
Lucas - International Festival of Films for Children and Young People 1997 – Winner 
Lucas Children's Section Majid Majidi 
Montréal World Film Festival 1997: Winner FIPRESCI Prize - Special Mention Majid 
Majidi; Winner Grand Prix des Amériques Majid Majidi; Winner People's Choice Award 
Majid Majidi; Winner Prize of the Ecumenical Jury Majid Majidi и др. 
 
Али је ђачић из техеранског предграђа. На путу од обућара до куће изгубио је 
сестрине ципелице, што је за њихову сиромашну породицу ненадокнадиви 
материјални губитак. Због тога, он одлучује да прећути губитак и замоли сестру 
да деле његове патике, што обома проузрокује многе компликације. У најави 
школског маратона где су трећа награда патике, он види решење проблема.  

Међутим, на такмичењу не сме бити ни бољи ни гори од трећег места... 
 

 
Уторак, 7. мај 2019. – 19:00 

СОЛОМОНОВО ЦАРСТВО  
Molk-e Soleimān / The Kingdom of the Solomon 
Iran, 2010, 110 minuta 
 
Режија: Shahriar Bahrani 
Улоге:  Zendegani, Mahmood Pakniat, Hossein Mahjoub, Mehdi Faghih 
 
Велики ирански филмски хит! 
Соломон, Божији весник и краљ, молио је Бога да му подари идеално царство 
какво још ником није дато... А тада му је речено да се са поданицима припреми 
за долазак злих демона и ванземаљских бића која прогањају људе. 
 
 
 
 
 
Среда, 8. мај 2019. – 19:00 

ЛЕЈЛА ЈЕ УЗ МЕНЕ 
Leily ba man ast / Leily Is with Me, Iran, 1996, 95 min. 
 
Режија: Kamal Tabrizi 
Улоге: Parviz Parastui, Mahmud Azizi, Shohreh Lorestani 
 
У овој сјајној комедији карактера, али и ситуације чија је радња смештена у доба 
иранско-ирачког рата, ТВ сниматељ који има финансијске проблеме безуспешно 
покушава да добије кредит да доврши стан који гради за своју породицу. Један 
од колега предлаже му да с прекаљеним ратним извештачем крене у ратну зону 
како би снимили извештај о ирачким ратним заробљеницима, што би му можда 
користило при подношењу захтева за кредит. Но страх од погибије надвладава 
његов осећај патриотизма, те се свим силама одупире одласку на фронт. 
Проблем је у томе што је његов страх грешком схваћен као патриотски занос, те 
он завршава тамо где је најмање желео да буде – у првим борбеним редовима. 

 
 
 
 
 
 



Четвртак, 9. мај 2019. – 21:00 

НАРГЕСИНО ДОБА 
Nargesino time / Season of Narges / Fasl-e Narges 
Iran, 2017, 95 minutа 
 
Режија: Negar Azarbayjani  
Улоге: Amir Aghaee, Pejman Bazeghi, Shayesteh Irani, 
Паралелна прича о три наизглед сасвим различите жене – Гису, Ајлар и Наргес. 
Гису, возач таксија, једнога дана сасвим случајно среће веома познатог глумца 
Резу Фрађама, и тај сусрет обома мења живот. Ајлар је романтична душа коју 
привлачи депресивни Илија чија је вереница трагично настрадала. Наргес је 
млада девојка која дубоко верује у хуманост и схвата вредност живота, те постаје 
донатор органа. Њихове приче се на крају укрштају и постаје јасно да су њихови 
животи и те како повезани. 

 
 
 

 
 
Петак, 10. мај 2019. – 19:00 

ТАКО БЛИЗУ А ТАКО ДАЛЕКО 
Kheili dour, kheili nazdik / So Close, So Far 
Iran, 2005, 97 minuta 
Режија: Reza Mirkarimi 
Улоге: Masoud Rayegan, Afshin Hashemi 
Успешни неурохирург посвећен послу, напушта свој позив и полази у пустињу 
како би пронашао и приближио се свом 18-годишњем болесном сину, који се под 
непрегледним небеским сводом пустиње бави посматрањем звезда. 
 
 

 
 
 
Субота, 11. мај 2019. – 19:00 

САСВИМ САМ 
All Alone: The Messenger of Peace / Tanhāye tanhāye tanhā 
Iran, 2013, 92 minutа 
Режија: Ehsan Abdipuor 
Улоге: Meysam Farhoumand, Armen Hovanesian   
Дечак са надимком Ранџеро је 11-годишњак из Бушехра који се спријатељи са 
руским дечаком који живи у кампу између његовог села и нуклеарне електране. 
Они склапају искрено пријатељство, али, када се у њихове животе умеша 
политика, све добија нови облик. Ранџеро одлучује да крене на несвакидашње 
путовање. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Недеља, 12. мај 2019. – 19:00 

ОВДЕ, БЕЗ МЕНЕ  
Here without me / Injā bedoone man, Iran, 2010, 100 minutа 
Режија: Bahram Tavakoli   
Улоге: Saber Abar, Negar Javaherian  
Девојка Јалда је инвалид, воли да сакупља стаклене фигуре животиња, а њен 
брат Ехсан пише поезију и сања да постане писац. Он своје слободно време 
проводи лутајући по биоскопима и гледајући старе филмове. Фариде издржава 
породицу тако што ради два посла. Jедини je члан породицe који се свесно 
суочава са тешким условима живота. Она чини све да спасe породицу, али неки 
наизглед безначајни догађаји пореметиће све њене планове.  
Адаптација представе „Стаклена менажерија“ Тенеси Вилијамса 


