
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ  

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

Четвртак, петак,  субота, недеља, понедељак 

17. новембар - 21. новембар 2016. 
 

 

19:00  

Пожар на мору  
Fuocoammare, Italy, 2016, 108 min.  Режија: Gianfranco Rosi 
Сценарио: Gianfranco Rosi, Carla Cattani  
Учествују: Samuele Pucillo, Maria Costa, Pietro Bartolo  
Berlinale 2016:  Grand Prix „Golden  Bear“ 
Апсолутни фаворит фестивала широм света. Потресни документарац 
прати преплитање судбина избеглица из Африке и рибарске породице на 
острву Лампедуза, које је прва станица избеглицама на путу ка слободи. 
Кроз слике пуне поетског значења, Роси осветљава ове одвојене светове, 
повезујући их кроз лик доктора и кроз мотив мора, које неке храни, а 

друге убија. Филм гради нову перспективу катастрофе и не дозвољава да статус-кво остане неистражен. 
 
 

21:00 

ТОРО 
Toro, Spain, 2016, 100 min.  Режија: Kike Maillo      
 Улоге: Mario Casas, Luis Tosar, Ingrid Garcia Jonsson, Jose Sacristan, Claudia 
Vega 
Шта бисте све урадили за рођеног брата? Да ли је ваша љубав толика 
да бисте прекршили принципе и живот ставили на коцку, само да бисте 
га спасли? Чак и кад знате да вам брат не ваља? 
Торо је бивши робијаш, одлучан да после петогодишње затворске казне 

започне нов, поштен живот. Али не лези враже… Да је лакше поново набацити лисице него их скинути 
са руку, подсетиће га рођени брат Лопез. Управо онај који га је оставио на цедилу, кад су заједно са 
старијим братом пали током последње пљачке. Торо је завршио иза решетака, док им је буразер платио 
главом. Једног дана Лопез се појављује на његовом прагу с молбом да му помогне да врати мафији 
новац који јој дугује. Торо ће га најпре најурити, решен да остане на путу преображења. Али кад му 
гангстери киднапују братаницу Диану, Лопезову малолетну ћерку, Торо одлучује да се врати у свет 
насиља, опасности и бекства. Следи 48 сати вртоглаве јурњаве, препуне пуцачине и акције од које 
застаје дах, по прелепим пределима Андалузије, зачињене шпанским гитарама и неодољивим 
фламенком… Прошлост је дошла да наплати стари дуг. 
https://www.youtube.com/watch?v=8x3w3udyjqI&feature=youtu.be 

 

Цена улазнице 300 динара. Билетарница ради од 17 часова. 
Напомена: 17. новембра нема представе у 21 час 

https://www.youtube.com/watch?v=8x3w3udyjqI&feature=youtu.be

