
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

Петак, субота, недеља и понедељак, 
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18:45  

ЕЛ НИЊО 
El Niño, Espana,2014, 135 min  
Режија:  Daniel Monzon 
Сценарип: Jorge Gerricaechevaria, Daniel Monzon  
Улпге: Ian McShane, Luis Tosar, Sergi Lopez, Barbara Lennie 
 
Ел Ниоп је младић кпји живи у малпм месту на Гибралтарскпм мпру и бави се 
ппправкпм и тестираоем мптпрних чамаца. На једнпј журци уппзнаје се са Халилпм 
и оегпвим стрицем Рашидпм, дилерпм дрпге. На нагпвпр најбпљег друга, прихвата 
да шверцује дрпгу мптпрним чамцима. Схвативши да дрпга дпнпси велике паре кпје 
завршавају у рукама великих наркп бпспва, пдлучују се да сами заппчну бизнис.  
На супрптнпј – правпј – страни закпна је Хесус, искусни пплицајац кпји уз ппмпћ Еве 
ппкушава да уђе у траг Енглезу, крупнпм дилеру дрпге кпји пперише из свпг 
скрпвишта на Гибралтару. Ппмпћу кртице у пплицији, Енглез је дп сада увек кпрак 
испред пплиције. Али, Ел Ниоп је мпжда дпбитна карта да се игра приведе крају. 

Најгледанији шпански акципни филм кпји слика живпт људи у јужнпј Шпанији и севернпм Марпку, кпји живе пд 
тргпвине дрпгпм или пд бпрне прптив ое. 
 Награде: 11 награда, од чега 4 националне награде „Гоја“ 2015, и 10 номинација за награду „Гоја“ 
 

21:00 

ДИВЉЕ ПРИЧЕ 
WILD TALES, Argentina / Espana, 2014, 122 min. 
Режија: Daniel Monzón 
Сценарип: Daniel Monzón, Jorge Guerricaechevarría 
Улпге: Luis Tosar, Jesús Castro, Eduard Fernández, Sergi López, Bárbara Lennie 
 
Неједнакпст, неправда и захтеви света у кпме живимп узрпкују стрес и депресију 
кпд мнпгих људи. Неки пд оих збпг тпга пукну. Овп је филм п тим људима. Раоиви 
у судару с реалнпшћу кпја се сталнп меоа и изненада бива непредвидива, ликпви 
филма „Дивље приче“ прелазе пну танку линију кпја цивилизацију дели пд 
варварства. Издаја љубавника, ппвратак у тешку прпшлпст и насиље уплетени у 
свакпдневне сусрете, гпне јунаке у лудилп дпк пппуштају задпвпљству кпје дплази 
пд губитка кпнтрпле. 
Очаравајућа црнохуморна збирка кратких прича које повезује осветa. 
Филм номинован за Оскара 2015 за најбољи страни филм.  

 
Цена улазнице 300 динара. Билетарница ради пд 18:30 часпва 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jorge_Guerricaechevarr%C3%ADa
http://en.wikipedia.org/wiki/Luis_Tosar
http://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Fern%C3%A1ndez
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