
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Француски филмски 
караван: 

ХРОНИКЕ 
СВАКОДНЕВНОГ 
НАСИЉА 
24 – 26. 03. 2017. 
Пројекције у Културном центру 
Новог Сада, 
Нови Сад, Католичка порта 5 
 

 
 
 
 



У животу постоје различити облици насиља чији смо свакодневни сведоци или жртве, почев од ратног насиља, разних 
предрасуда, насилне пљачке, тероризма и сл. Овај филмски циклус, сачињен од пет изванредних филмова, од којих је један 
документарни, којима је насиље нит која их повезује. 
 
 
 
Петак, 24. март 2017. – 21:00 

Нисам ђубре  
Je ne suis pas un salaud,, (FRA, 2016, 111′) 
Режија: Emanuel Finkiel  
Улоге: Nicolas Duvauchelle, Melanie Thierry, Marin Kajon 
Након што је брутално нападнут на улици, Еди лажно оптужује Ахмеда, идеалног кривца, кога 
је уочио на улици неколико дана пре напада. Док Ахмед упада у канџе немилосрдног 
правосудног система, Еди се труди да настави нормалним током живот са женом и сином. 
Добија нови посао и све изгледа као да се вратило у нормалу. Међутим, полако га притиска 
бреме његовог неморалног поступка… Ризикујући да изгуби све, Еди ће покушати да открије 
истину…    Trejler 
 
 
 

Субота, 25. март 2017. – 19:00 

Дежурна служба 
La permanence (FRA, 2016, 96′)   
documentaire / документарни 
Режија: Alice Diop 
Попут напуштеног острва, у болници Ависен налази се саветовалиште у мрачној и оронулој 
згради, у дну ходника. Једини посетиоци су болесни мушкарци рањени у души, чија бол одаје 
све патње избегличког живота. Долазе и одлазе, а уколико се поново врате, враћају се да овде 
пронађу снагу да наставе даље како не би потонули…    Trejler 
 
Субота, 25. март 2017. – 21:00 

Дама из аутомобила  
са наочарима и пушком  

La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil (FRA, 2015, 95′) 
Режија: Joann Sfar 
Улоге:Freya Mavor, Benjamin Biolay, Stacey Martin  
Она је најкратковидија, најсентименталнија, риђа, велика лажљивица, искрена, директна, 
најтврдоглавија од свих јунакиња. Дама из аута која никада није видела море, бежи од 
полиције и себи непрестано понавља да није луда … Међутим… Trejler 
 
 
 
 

Недеља, 26. март 2017. – 19:00 

Центар циклона  
L’œil du cyclone (FRA, 2015, 97′)  
Режија: Sékou Traoré 
Улоге: Maimouna N’Diaye, Fargass Assandé, Abidine Dioar 
Док грађански рат увелико разара једну афричку земљу, суд бунтовнику кога терете за ратне 
злочине поставља за браниоца по службеној дужности једну младу адвокатицу. Као у шаховској 
партији, распламсава се сукоб двоје људи потпуно различитих ставова и схватања: адвокатице 
идеалисте и бившег детета –војника...  Trejler 

 
Недеља, 26. март 2017.  -  21:00 

Бели витезови  
Les chevaliers blancs (FRA, 2016, 112′) 
Режија: Joachim Lafosse  
Улоге: Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli  

Жак Арно, председник једне НВО убеђује француске породице које имају проблема са 
усвајањем да финансирају његову мисију спасавања сирочади, жртви рата у Африци. Посвећени 
овој мисији, његови волонтери и он добијају месец дана да избаве и доведу 300 малишана у 
Француску. Међутим, да ли ће главешине села дозволити одвођење толико деце? 
Како би остварио своју мисију, Жак мора да их убеди да је његов циљ само оснивање сиротишта 
које ће обезбедити сигурну будућност деци у земљи у којој су рођена, прикривајући притом 
намеру да их одведе у Француску… 
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559159&cfilm=216917.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zz-inuB6G_E
https://www.youtube.com/watch?v=EeTo-CN4pCs
https://www.youtube.com/watch?v=DzT_uI4MJ7s
https://www.youtube.com/watch?v=CIrGrL_UGkI
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19559159&cfilm=216917.html

