
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 
Четвртак, петак, субота, недеља, понедељак, уторак и среда 

25 - 31. август 2016. 

 
17:30  

ЛЕДЕНО ДОБА  
Велики удар - 3D 

Публика коначно може да ужива у највећој авантури симпатичних јунака.  
Филм се приказује у синхронизованој 3D верзији. 
Свима познати јунаци боре се на свој начин да спрече смак света од астероида 
који уништавају Земљу. Читаву серију несрећних догађаја, као и увек, покреће 
веверица Скрет. Његова епска потрага за одбеглим жиром га катапултира у 
свемир, где низ космичких догађаја прети уништењу света. Како би се спасли од 
катастрофе, Мени, Сид и Дијего напуштају свој дом и крећу у нове авантуре, у 
егзотичне земље у којима упознавају мноштво нових ликова. 
 

19:00       

СВЕТА ЉУБАВ 
Saint Amour, France, 2016, 101 min. Режија: Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Улоге: Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Céline Sallette, Vincent Lacoste 
Сваке године, Бруно, смотани сточар, посећује пољопривредни сајам у Паризу. 
Ове године, његов отац Жан му се придружује, јер жели да коначно победе на 
такмичењу са њиховим биком Набукодоносором и убеди Бруна да преузме 
породични посао на фарми....   Али..  oн не зна да у ствари Бруно тамо никада не 
стигне, већ покушава да заврши руту винског пута по земљи, што му никада није 
успело. Жан схвата колико је то битно његовом сину и предлаже му да заједно 
заврше руту. У пратњи Мајка, младог и чудног таксисте, почињу своју винску 
авантуру винским пределима Француске. И не само да откривају различите 
винске руте, већ проналазе и пут који их води назад до љубави.   
Типична француска комедија са сјајном глумачком поделом. 

21:00 

ПОСЛЕДЊИ ВУК 
WOLF TOTEM, France / China, 2015, 121'   Режија: Jean-Jacques Annaud 
Улоге: Shaofeng Feng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa, Yin Zhusheng 
Festivali: 2015 Berlin Film Festival, Taipei, Zurich, Durban, Mont 
Раскошна и дирљива епска авантура у чудесним пејзажима од којих застаје дах, у 
време културне револуције у кинеској провинцији Унутрашња Монголија. 70-тих 
година ХХ века, млади интелектуалац из Пекинга, Чен Џен, одлази у удаљене 
монголске степе да живи са номадима, где открива древну синергију животиња, 
које они чувају, и дивљих вукова који лутају непрегледним равницама. Заведен 
сложеном духовном везом између ових природних супарника, Чен присваја 
младунче вука кога спасава од сигурне смрти. Међутим, кад одјек промена 
стигне у степе носећи са собом дух модерног доба, крхка равнотежа између људи 
и вукова бива нарушена. Традиционални начин живота пастира, монголски пашњаци, као и пријатељство 
младића и вука, у опасности су да заувек буду уништени...  
Један од најбољих и најимпресивнијих филмова ФЕСТ 2016.  
Сјајан филм оскаровца  Жан Жак Аноа („Црбо бело у колору“, „Име руже“, „Седам година на Тибету“, ...) 
 

Цена улазнице 300 динара. Билетарница ради од 17 часова.  


