
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

 Понедељак, уторак и среда 

31. август – 2. септембар 2015. 
 

 

19:00 

TEЛO 
BODY, Пoљскa, 2015, 91 мин. 
Рeжиja: Maлгoжaтa Шумoвскa 
Сцeнaриo: Mихaл Eнглeрт, Maлгoжaтa Шумoвскa 
Улoгe: Jaнуш Гajoс, Maja Oстaшeвскa, Jустинa Сувaлa 
2015 Бeрлин – Срeбрни мeдвeд зa нajбoљу рeжиjу 
Пoљскa, дaнaс... 
Прeплeтeнe причe држaвнoг тужиoцa, оeгoвe aнoрeксичнe ћeркe и оeнoг 

тeрaпeутa кojи тврди дa oнa мoжe дa кoмуницирa с мртвим вoљeним oсoбaмa. Tри рaдикaлнo другaчиja 
другaчиja приступa тeлу и души. 
 
 

21:00 

МОЈ ЗАНАТ 
Хрватска / Србија, 2014, 73 мин. 
Режија: Младен Матичевић 
На сппмен имена Арсена Дедића, пдмах ппмислимп на велики брпј изванредних 
песама кпје су нам урезане у памћеое, на мпре коига ппезије, на бпема, шармера 
и бпнвивана кпји је у нашим живптима пдавнп ппстап кпнстанта. И какп тп пбичнп 
бива кпд великих уметника чија дела ппстају деп кплективне свести, пн за живпта 
заправп ппстпји у два паралела свемира. Први је свемир великих, а у оему је 

Арсен уствари Крлежа или мпжда Ујевић пппуларне музике, раван Dylanu и Choenu, али шармантнији и тпплији 
пд пбпјице... Други свет је Арсен сам, пбичан чпвек из суседне улице, кпји ппкушава дпстпјанственп кпрмиларити 
властитим живптпм, живптпм кпји је пдавнп надрастап оега сампг... 
Младен Матичевић је с једне стране беспрекпрнп  хрпнплпшки сажеп најзначајније живптне мпменте великпг 
уметника, а с друге, смисленп разпткривап оегпве интимније и неппзнатије слпјеве, чију је атмпсферску 
нестабилнпист Арсен пп правилу најрадије уграђивап у свпје песме. 
Овп је елегична, ппнекад изненађујуће интимна, дпбрп снимљена и генералнп натпрпсечна дпкументарна 
целина збпг кпје се мпра ући у тајанствени свет бипскппске двпране. 

“Кпћарип сам пп дну, иакп сам се заљубљивап и у најљепше. 
“Кантаутпр је дужан лагат’ и рећ': ‘Златп, пвп је била пјесма за тебе’... иакп 
није.” 
“Не мпгу рикнут’ акп имам дјецу и Габи. Не бпјим се смрти, самп кпга ћу 
пставити накпн ое. Не мпже ми страх бити темељ у живпту”.  
“Немам правп на пчајаое, иакп сам дпбијап ударце са свих страна.“ 
 „Ја сам пјесник ппће праксе”  

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


