
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

Четвртак, петак, субота, недеља, понедељак и уторак  

19-24. јануар 2017.   

 
19:00  

НЕРУДА 
Режија: Пабло Лараин 
Чиле, Аргентина, Шпанија, Француска, 2016, 108 мин. 
Улоге: Луис Гнеко, Гаел Гарсија Бернал, Мерседес Моран, Дијего Муњос 
Кандидат за Оскара 2016 у категорији најбољег страног филма, као и 
кандидат за најбољи страни филм за “Златни Глобус”.  
Ово је прича о великом чилеанском песнику, дипломати и нобеловцу 
Паблу Неруди.  Премијерно је приказан у Кану 2016. 
Анти-биографско дело, како га редитељ описује, смештено је у 1948, када 
сенатор Неруда, због јавног и оштрог противљења тадашњем чилеанском 

председнику Габријелу Гонзалесу Видели, по први пут постаје званични државни непријатељ. Под притиском 
учесталих претњи и хајке владајућег режима, Неруда уз помоћ свог пријатеља Пабла Пикаса и левичарског 
покрета коме се придружио након убиства свог шпанског пријатеља песника Федерика Гарсије Лорке, бежи у 
егзил са супругом, аргентинском сликарком Делиом дел Карил... док им је полицајац Оскар Пелушоно 
константно за петама. 
Изненађење очекујемо увек на крају Лараинових филмова, када све дође на своје место, а публика се осети у 
исто време просветљено и савладано. Тако је и са „Нерудом“, филмом који одише толиком лепотом и 
бистрином, уједно и толико моћно, да је тешко изрећи му довољно похвала.  (Џеј Висберг, Variety) 
 

21:00 

ЉУБАВ ЈЕ 
ГОРКА 
Zjednoczone stany milosci / United States of Love, Poland, 2016, 104 min. 
Сценарио и режија: Tomasz Wasilewski 
Улоге: Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak 
Berlin International Film Festival 2016: Silver Berlin Bear - Best Script Tomasz 

Wasilewski 
Пољска, 1990. Ветрови промена у Пољској. Eуфорична година слободе, али и неизвесне будућности. Четири, 
наизглед, срећне жене различитих година, одлучују да је време да промене свој живот, боре се за своју срећу и 
испуне своје жеље. Агата је млада мајка, заробљена у несрећном браку, која тражи уточиште у другој, немогућој 
вези. Рената, која је старија, је учитељица, фасцинирана својом сусетком Марзеном, бившом локалном мисицом, 
чији супруг ради у Немачкој. Марзенина сестра, Иза, је љубавница оца једног од својих ученика. 
 

Улазнице 300 РСД. Билетарница ради од 18,30 часова 


