
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 
30. март – 2. април 2017. 

 
 

Петак, субота и недеља, 31.  март – 2. април 2017.  
17:00 и 19:00 

СЛЕПИ ПУТНИК 

НА БРОДУ 

ЛУДАКА Србија, 2016     

Режија: Горан Марковић  Сценарио: Вуле Журић 
Главне улоге: Игор Ђорђевић, Александар Ђурица, Тихомир Станић, Јелена Ђокић, Маша Дакић, Радоје Чупић, Андријана 
Оливерић, Горан Шушљик, ...      Продукција: Радио телевизија Србије, 2016 
Радња се одиграва у београдској душевној болници на Губеревцу током Првог светског рата, где своје последње године 
живота проводи српски књижевник Петар Кочић. Поред доктора и других пацијената са којим је Кочић живео, телевизијски 
филм приказује и Кочићевог опонента, неталентованог културног делатника Косту Хермана, који је био заменик војног 
гувермана у окупираном Београду и који вођен љубомором жели да напакости Кочићу.  
Овим филмом РТС се укључио у обележавање стогодишњице смрти Петра Кочића. Уједно је и још један видљив и 
значајан допринос РТС-а у обележавању стогодишњице Великог рата, али и поклон РТС-а биоскопској публици, где ће 
се приказивати бесплатно. 
 

Четвртак, петак, субота и недеља,   30. март – 2. април 2017.    
21:00 

ВИКИНГРусија, 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. За филм „Слепи путник на броду лудака“ просуство бесплатно. 

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

