
 



„Доба сазревања“ је циклус о веома узбудљивом периоду живота који је подређен физичким и психолошким променама. 
Без обзира да ли је дирљива или оптерећујућа, адолесценција никога не оставља равнодушним. Она је непресушан извор 
инспирације за ауторе из свих области. Викенд француског филма ће вам ускомешати осећања и добро насмејати. Било 
да сте у бурним годинама или родитељ адолесцента, филмофил или носталгичар, овај програм не смете пропустити!  
 

Петак 21.10.2016.  у 21:00 

Уздигнуте главе  
La Tête haute (2015, 120’) 
Режија:Emmanuelle Bercot 
Улоге:Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel 
Насилног Мелонија, коме неодговорна, нестална и често дрогирана мајка не придаје нимало 
пажње, судија за малолетнике шаље из једне у другу установу, убеђена да може да спаси 
младог преступника од њега самог и од његових насилних поступака. Упркос слабим 
резултатима и његовом непријатељском ставу, судија и посебни васпитач му упорно пружају 
помоћ верујући у његов напредак. Непрестано осцилирајући између успеха и падова, младић 
успева да се уздигне из веома тешке ситуације у којој се нашао и полако види наду за бољи 
живот. 
Погледајте трејлер филма 
 
 
Субота 22.10.2016.  у 19:00 

Papa Lumière 
Papa Lumière (2015,84’) 
Режија:Ada Loueilh 
Улоге:Niels Arestrup, Julia Coma, Natacha Lindinger 
Аеродром Шарл де Гол, април 2011. Жак и Сафи, повратници из Абиџана, искрцавају се из 
авиона. Он је исељенички хотелијер чија је кожа препланула од живота и рада у Африци. Она је 
његова ћерка, мелескиња која је навикла да живи са мајком и не зна шта да мисли о свом оцу 
галамџији који ју је на силу укрцао у авион. Стигавши у прихватни центар у Ници, коначно ће 
имати прилику  да се упознају и можда заволе. Међутим, ту је и Глорија, Сафина мајка, 
остављена у немирима у неприступачном Абиџану… 
Погледајте трејлер филма 

 
 
Субота 22.10.2016.  у 21:00 

Фатима  
Fatima (2015, 79’) 
Режија:Philippe Faucon 
Улоге:Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah 
Фатима живи сама са двема ћеркама: Суад, бунтовном петнаестогодишњакињом и 
осамнаестогодишњом Несрин која је управо уписала медицину. Фатима тешко усваја француски 
језик и доживљава га као фрустрацију у свакодневним односима са ћеркама. Њих две су њен 
понос и покретач у животу али и разлог за немир и бригу. Како би им обезбедила најбољу 
могућу будућност, Фатима ради као чистачица са незгодним радним временом. Једног дана, 
пада низ степенице... Спречена да ради, Фатима на арапском пише све оно што до тада није 
могла да каже својим ћеркама на француском … 
Погледајте трејлер филма 
 
 
 

Недеља 23.10.2016.  у 19:00 

Леп живот  
La belle vie (2014, 93’) 
Режија:Jean Denizot 
Улоге:Zacharie Chasseriaud, Solène Rigot, Nicolas Bouchaud 
Ив живи у тајности са својим синова, Силваном и Пјером. Пре десет година их је отео од мајке 
након што је изгубио старатељство над њима. Међутим, дечаци одрастају и непрестани бег и 
скривање их лишавају њихових тинејџерских снова. Сакривен на једном острву на Лоари, млађи 
син, Силван, среће Гилду: размењују погледе, он доживљава прву љубав и започиње пут ка 
само његовом, лепшем животу. 
Погледајте трејлер филма 

 
 
 
 
Недеља 23.10.2016.  у 21:00 

Беба тигар  
Bébé Tigre (2015, 87’) 
Режија:Cyprien Vial 
Улоге:Harmandeep Palminder, Vikram Sharma, Elisabeth Lando 
Беба тигар је седамнаестогодишњи Мани. Последње две године живи у Француској где 
проводи време као и сваки други тинејџер: у школи, са друштвом или са девојком. Међутим, 
обавезе које су му поверили његови родитељи који су остали у Индији довешће га у опасност… 
Погледајте трејлер филма 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8s-cYQBMEMM
https://www.youtube.com/watch?v=fP9OHMVE3H4
https://www.youtube.com/watch?v=wxY6n43bVOM
https://www.youtube.com/watch?v=xIC5dos5fy0
https://www.youtube.com/watch?v=yPkWdjDn9Vw

