
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 
Понедељак, уторак, среда и четвртак, 27 - 30. март 2017. 

 

 

Понедељак и среда, 27. и 29. март 2017.    -   18 и 19:30 

ЗЕМЉА БОГОВА 

Dev Bhoomi / Land of the Gods, Indija / Srbija, 2016, 92’ 
Режија: Goran Paskaljević          
Улоге: Victor Banerjee, Geetanjali Thapa, Uttara Baokar  
Четири године након претходног филма, Горан Паскаљевић  представља нам своје 
ново дело. Земља богова је визуелно прелеп филм сниман у Индији у индијско-
српској копродукцији, и како наглашава Паскаљевић, на универзалне теме. 
Снимање Земље богова углавном није пратила уобичајена медијска халабука у 
Србији, можда и стога што је Паскаљевић своје ново дело снимао у потпуности у 
далекој Индији, далеко од лобиста и „домаћих кухиња“. Главну улогу тумачи 
веома цењени индијски глумац Victor Banerjee, познат по улози у филму Пут у 
Индију Дејвида Лина, где је номинован за награду БАФТА у категорији најбољег 
глумца. 
... Након дугог одсуства, Рахул се враћа из Енглеске у село на Хималајима. То 
проузрокује пометњу међу сељанима, који му  нису опростили грехе из прошлости. 
Рахул мора да се суочи са светом пуним предрасуда... 
То је интимна поема, можда Паскаљевићев најинтимнији филм, иако сниман на 
Хималајима, који се не ослања само на фолклор, на импресивне слике Хималаја, 
већ да је, између осталог, реч о значајној теми која занима цео свет – о односу 
према женама, које су у том делу света и даље гурнуте у други план.  
 

 

Понедељак, уторак, среда и четвртак, 27 - 30. март 2017.   -    21:00 

ВИКИНГ 
Русија, 2016, 143 мин. Режија: Андреј Кравчук 
Сценарио: Андреј Кравчук, Андреј Рубанов, Виктор Смирнов 
Улоге: Данила Козловски, Светлана Коченкова, Максим Сукханов, Игор Петренко, 
Владимир Јепифантсев, Андреј Смолијаков, Кирил Плетнев, Александра Бортич 
У свету непатворене величанствене природе, човек је био слаб и обожавао је 
природу да би се одржао. Сурови предели фјордова и бескрајна снага Леденог 
океана развијали су међу староседеоцима осећај самопоштовања и жеље да буду 
достојни овог света. Та страст их је одржавала. Тако су постали Викинзи. Из 
времена тешких мачева и тамних закона крви, када је притисак великог хаоса 
давао повод за хероје, долази ова филмска прича. 
Кијевска Русија, крајем  ХХ века...    
Након смрти оца Свјатослава, владара Кијевске Русије, млади кнез Владимир 
принуђен је на изгнанство. У изгнанству окупља војску надајући се да ће поново 
освојити Новгород али се на том путу суочава са моћним Византијским снагама. 

"Наш филм је велики спектакл, то је прича о принцу који је створио руску државу, чији преци су дошли из Скандинавије. 
Ми говоримо о нашим коренима, о онима који су успели да уједине народе да створe нову земљу. У њиховим венама текла 
je не само крв Словена, већ и Викинга. Ми смо направили упамтљив филм заснован на озбиљној људској драми, причу о 
рођењу људске душе. И о рођењу једне државе." – редитељ Андреј Кравчук 
https://www.youtube.com/watch?v=5FWtcorm7hA  
 

Улазнице 300 РСД. Билетарница ради од 17:30 часова 

https://www.youtube.com/watch?v=5FWtcorm7hA

