
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

Четвртак, петак, субота, недеља и понедељак, 

уторак и среда, 28. април – 4 мај 2016. 
 

17:00 

ХРАБРИ ПЕТАО (3Д) 
Un gallo con muchos huevos, Мечицп / САД, 2015, 98 мин., Синхрпнизпван 
Režija:Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste 
Сценарип:Gabriel Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste 
Улпге (гласпви) :Милпщ Тимптијевић, Катарина Маркпвић 
Тптп је млади петап кпји је прппалица легла, али пн жели вище пд тпга да буди све 
живптиое свакпг јутра, пн жели да буде велики бпрбени петап. Живпт ће испунити оегпве 
жеље на непшекивани нашин.  Лажљиви раншер успева да превари власнике фарме на кпјпј 
живи Тптп и убеди их да се кладе у бпрби петлпва. На тај нашин ће Тптп мпћи да тренира 
какп би ппбедип стращнпг петла Банкивпида, щампипна над щампипнима, знајући да ће 
пдлепрщати пд судбине на фарми и оених станпвника Тптп ће мпрати да пдрасте у храбарпг 

и бпрбенпг петла. Оегпви пријатељи Вили, Биби, Кпнфи и Тпсинп крећу на путпваое какп би нащли тренера, легенду 
бприлищта, кпји би мпгап да пбушава оихпвпг пријатеља. Али првп мпрају да се ппистпвете са неким кп је уппзнап ту 
легенду, са Патинпм Патанпм (Мангупска Рплщуа), пашјим јајетпм сумоивпг менталнпг здравља.Такп ће се Тптп спремати и 
бприти у бприлищту кпје надгледа Кум, јаје лещинара, али ће се и заљубити у ДИ, прелепу кпку. 

www.youtube.com/watch?v=i_YaBfjxfSk&feature=youtu.be 

19:00 

ОПАСНА ЏЕЈН 
Jane got a gun, USA, 2015, 98 min. Режија:Gavin O'Connor 
Улпге:Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor,  Noah Emmerich, Rodrigo Santoro, Boyd 
Holbrook,  
У центру прише вансеријскпг вестерна „Ппасна Чејн“ налази се Чејн Хампнд, кпја је накпн 
серије напада банде Бищпп мпмци успела да нађе свпј нпви живпт са мужем Билпм. Јпщ 
једнпм ће се наћи у рукама пве ппасне банде када оен муж Бил ппнпвп крене у пкрщај са 
бандпм и оихпвим немилпсрдним газдпм Кплинпм. Какп им је псветпљубива банда ппнпвп 
на трагу, Чејн нема кпме да се пбрати за ппмпћ, псим свпм бивщем веренику Дану Фрпсту. 
Накпн оихпвпг сусрета, старе усппмене ппшиоу да прпгаоају Чејн, и у пвпј бпрби за 
ппстанак  оена прпщлпст сусреће  се са оенпм садащопщћу. 

https://www.youtube.com/watch?v=LVqjin4Tpwk&feature=youtu.be 

21:00 

КЛАН 
El Clan, Argentina, 2015, 109 min. Режија: Pablo Trapero 
Улпге: Antonia Bengoechea, Gastón Cocchiarale, Guillermo Francella 
Узбудљиви трилер рађен на пснпву мрашнпг и кпнтрпверзнпг истинитпг дпгађаја кпји је 
щпкирап Аргентину ппшеткпм 80-тих гпдина. Иза фасаде типишне бпгате ппрпдице крије се 
изппашени клан кпме је киднаппваое нашин живпта. Ппшели су кпристећи метпде 
диктатпрске впјне хунте за ликвидацију прптивника и наставили ппсле свргаваоа хунте, 
приватизпвали убиства и претвприли у бизнис. Глава ппрпдице Пушип, Аркимедес, управља 
и планира пперације. Најмлађи син Алехандрп, звезда рагбија у наципналнпм тиму, 
пппущта пред пшевим жељема и идентификује пптенцијалне кандидате за киднаппваое. 
Оегпва пппуларнпст га щтити пд сваке сумое. Вище или маое сви шланпви ппрпдице су 

саушесници у злпделима и уживају дпбрпбит пд изнуђених пткупнина кпје плаћају ппрпдице птетих. Али клан никада не 
изврщава свпј деп нагпдбе... Филм је ппртрет аргентинскпг друщтва 80-тих гпдина прпщлпг века, али се пбрашунава и са 
данащоим друщтвпм у кпме влада двпструки мпрал и лицемерје. Када су стварни злпшинци раскринкани, људи су гпвприли 
да су верпватнп невини, јер људи оихпвпг друщтвенпг статуса не шине такве злпшине. 

https://www.youtube.com/watch?v=ldsanQz03E0 
 

Цена улазнице 300 динара. Билетарница ради пд 16:30 шаспва 
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