
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

СУБОТА, НЕДЕЉА И ПОНЕДЕЉАК 

 3 -5. октобар 2015. 

 

19:00 

Пионири хероји  
Пипнеры-герпи / Pioneer Heroes, Русија, 2015, 116 мин. 
Режија: Наталья Кудрящпва;  Сценарип: Наталья Кудрящпва 
Улпге: Наталья Кудрящпва, Алексей Митин, Дарья Мпрпз, Сирафима Выбпрнпва, Никита 
Якпвлев, Варвара Шаблакпва, Юрий Кузнецпв, Йпла Санькп, Тамара Мирпнпва, 
Александр Яцкп, Александр Усердин  
Награде / Awards:   
2014. Les Arcs – Награда за најбпљи филм у прпдукцији 2015; Берлинале Панпрама 2015 – 
Нпминпван за најбпљи дебитантски дугпметражни филм  
Велики Нпвгпрпд, 1987. Плга се успрптивила свпјпј аутпритарнпј наставници, Андреј 
развија "пилулу прптив смрти" у тегли чема, дпк Каћа ппсматра пца какп илегалнп 
прпизвпди алкпхпл. Пвп трпје другара су шланпви пипнирске прганизације "Владимир 
Иљиш Леоин" и гаје дешије визије будућнпсти. 25 гпдина касније, свп трпје имају 
изграђене каријере у Мпскви, али се не псећају лагпднп у данащопј Русији. Плга има 
нападе панике, Андреј ппкущава да испуни емптивну празнину кпмпјутерским играма, 
дпк Каћу прпгаоају кпщмари. Крећући се између прпщлпсти и садащопсти, Наталија 
Кудрјащпва приказује јаз између нпсталгишних визија и садащоице, кпји је распад 
Спвјетскпг савеза пставип у наслеђе ппследопј генерацији младих пипнира. Импресивне 
атмпсферишне слике дпшаравају оихпве живптне ставпве. Напущтене бетпнске зграде, 

имппзантне и кафкијанске, дају пбрисе сурпвим сенкама оихпвих првпбитних снпва кпји сада прете да их прпгутају.  
Дирљив и духпвит филм, визуелнп задивљујућа фантазија п губитку пријентације и нпвим вещташким светпвима ппст-
спцијалистишкпг живпта. 
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Пазолини 
 
PASOLINI, Фрaнцускa, Бeлгиja, Итaлиja, 2014, 84’ 
Рeжиja: Aбeл Фeрaрa   
Сцeнaриo: Maурициo Брaуши 

Улoгe: Виљeм Дaфo, Рикaрдo Скaмрaшo, Нинeтo Дaвoли, Aдриjaнa Aсти 
Вeнeциja, Toрoнтo, Сaн Сeбaстиjaн, Пусaн, International Cinephile Society Award 2015 
Jeдaн дaн, jeдaн живoт. Рим, у нoћ 2. нoвeмбрa 1975, вeлики итaлиjaнски пeсник и 
рeдитeљ Пjeр Пaoлo Пaзoлини je убиjeн. Пaзoлини je симбoл умeтнoсти кoja сe бoри 
прoтив мoћи. Оeгoви нaписи су скaндaлoзни, оeгoвe филмoвe сaнкциoнищу цeнзoри, 
мнoги гa вoлe, aли гa мнoги и мрзe. Дaн прeд смрт, Пaзoлини прoвoди пoслeдоe сaтe с 
вoљeнoм мajкoм и, кaсниje, с нajдрaжим приjaтeљимa прe нo щтo кoнaшнo у свoмa aлфa-

рoмeу нe oдe у нoћ у пoтрaзи зa aвaнтурaмa у Вeшнoм грaду. У зoру, Пaзoлиниja нaлaзe мртвoг нa плaжи у Oстиjи нa рубу 
грaдa. У филму, мeщaвини ствaрнoсти и мaщтe, Aбeл Фeрaрa рeкoнструищe пoслeдои дaн у живoту oвoг вeликoг пeсникa у 
сaрaдои с Виљeмoм Дaфooм кao Пjeр Пaoлoм Пaзoлиниjeм. 

 

Цена улазнице 300 динара.  Билетарница ради од 18:30 часова 

http://www.imdb.com/event/ev0001892/2015?ref_=ttawd_ev_1

