
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

 

29. април – 06. мај 2017 
 
Субота, 29. април 2017 

18:30 

АКВАРИЈУС 
Aquarius, Brasil / France, 2016, 142 мин. 
Режија: Kleber Mendonca Filho             
Сценарио: Kleber Mendonca Filho 
Улоге: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos 
За лепу удовицу, музичку критичарку Клару, прелепа кућа на плажи Акваријус је њен дом: то је 
место где joj леже успомене, место на коме су одрасла њена деца, где је живела са мужем, где и 
даље одлази на пливање сваког јутра. Компанија за некретнине долази Клари са понудом да купи 
њен стан. Сви остали станари зграде већ су продали своје станове. Клара одбија понуду.  
Компанија је чврсто решена да сруши зграду, али Клара се не да заплашити и улази у прави мали 
рат...   
Култни филм Акваријус испитује наш однос према физичком свету и значењу које придајемо 
местима, објектима, музици. Садржи емоционалну и психолошку дубину, али и политички 
ангажман, док невероватна Соња Брага у тумачењу Кларе пружа раскошну интерпретацију. 

 

21:00 

ПАТЕРСОН 
PATERSON, France / Germany, 2016, 118 min. 
Режија: Jim Jarmusch 
Улоге: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Helen-Jean Arthur 

 
 

Сваког дана Патерсон рутински пролази исто: вози дневну руту, посматрајући град како се разлива 
кроз прозоре, слушајући делове разговора који теку око њега; записује поезију у бележницу; шета 
пса; свраћа у бар увек на по једно пиво. Одлази кући својој супрузи, Лори, чији се живот, за 
разлику од његовог, константно мења. Она свакодневно има свој нови сан, нови инспиративан 
пројекат.  
У филму су забележени тихи тријумфи свакодневног живота, као и поезија, присутна у сваком 
детаљу. 

 
 

 

Недеља, 30. април 2017 
21:00 

ПАТЕРСОН 
PATERSON, France / Germany, 2016, 118 min. 
Режија: Jim Jarmusch 
Улоге: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Helen-Jean Arthur 

 
 

Сваког дана Патерсон рутински пролази исто: вози дневну руту, посматрајући град како се разлива 
кроз прозоре, слушајући делове разговора који теку око њега; записује поезију у бележницу; шета 
пса; свраћа у бар увек на по једно пиво. Одлази кући својој супрузи, Лори, чији се живот, за 
разлику од његовог, константно мења. Она свакодневно има свој нови сан, нови инспиративан 
пројекат.  
У филму су забележени тихи тријумфи свакодневног живота, као и поезија, присутна у сваком 
детаљу. 

 

 
 



Понедељак и уторак, 1. и 2. мај 2017 
18:30 

АКВАРИЈУС 
Aquarius, Brasil / France, 2016, 142 мин. 
Режија: Kleber Mendonca Filho             
Сценарио: Kleber Mendonca Filho 
Улоге: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos 
За лепу удовицу, музичку критичарку Клару, прелепа кућа на плажи Акваријус је њен дом: то је 
место где joj леже успомене, место на коме су одрасла њена деца, где је живела са мужем, где и 
даље одлази на пливање сваког јутра. Компанија за некретнине долази Клари са понудом да купи 
њен стан. Сви остали станари зграде већ су продали своје станове. Клара одбија понуду.  
Компанија је чврсто решена да сруши зграду, али Клара се не да заплашити и улази у прави мали 
рат...   
Култни филм Акваријус испитује наш однос према физичком свету и значењу које придајемо 
местима, објектима, музици. Садржи емоционалну и психолошку дубину, али и политички 
ангажман, док невероватна Соња Брага у тумачењу Кларе пружа раскошну интерпретацију. 

21:00 

ПАТЕРСОН 
PATERSON, France / Germany, 2016, 118 min. 
Режија: Jim Jarmusch 
Улоге: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Helen-Jean Arthur 

 
 

Сваког дана Патерсон рутински пролази исто: вози дневну руту, посматрајући град како се разлива 
кроз прозоре, слушајући делове разговора који теку око њега; записује поезију у бележницу; шета 
пса; свраћа у бар увек на по једно пиво. Одлази кући својој супрузи, Лори, чији се живот, за 
разлику од његовог, константно мења. Она свакодневно има свој нови сан, нови инспиративан 
пројекат.  
У филму су забележени тихи тријумфи свакодневног живота, као и поезија, присутна у сваком 
детаљу. 

 

 
Среда, 3. мај 2017. 

19:00 
Циклус: Амерички класици (I део) 

МОДЕРНА ВРЕМЕНА 
USA, 1936, 87 min. 
Режија: Charles Chaplin 
Сценарио:  Charles Chaplin 
Улоге: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman  

 
Чаплинова антологијска комедија из 1936. у којој се његов славни лик, Скитница, бори за 
преживљавање у модерном, индустријализованом свету. Филм је коментар тешких прилика с 
којима су се многи људи суочили током Велике депресије, коју је, према Чаплину, створила 
модерна индустријализација. Ово је његово последње филмско појављивање у лику Скитнице. 

 

21:00 
Циклус: Велики европски филмови  (I део) 

ТО ЈЕ САМО КРАЈ СВЕТА  
JUSTE LE FIN DU MONDE / IT’S ONLY THE END OF THE WORLD, Canada / France, 2016, 97 min. 
Режија: Xavier Dolan 
Сценарио: Xavier Dolan, Jean-Luc Lagarce 
Улоге: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux 
Фестивали: Кан, Калгари, Норт Беј, Колоњ, Торонто, БФИ Лондон  
Након дванаест година одсуства, Луј, писац, враћа се у свој родни град, планирајући да каже 
породици да је неизлечиво болестан. Како нетрпељивост расте током поподнева, разбуктавају се 
препирке и свађе, подстакнуте усамљеношћу и сумњом, док све покушаје саосећања гуши људска 
неспособност да слушају и воле. 



Четвртак, 4. мај 2017. 
19:00 

Циклус: Амерички класици (I део) 

ПОШТАНСКА КОЧИЈА 
Stagecoach ,USA, 1939, 96 min. 
Режија: John Ford 
Сценарио: Ernest Haycox (original story), Dudley Nichols  
Улоге: John Wayne, Claire Trevor, Andy Devine 
Реч је о не само првом Фордову звучном вестерну, већ и о првом модерном вестерну уопште, делу 
које није пресудно обележило само жанр вестерна те утицало на мноштво других синеаста, него је 
у свом домену и преломно обележило историју филма.  Осим што је означила редитељев 
прелазак са немих на звучне филмове, "Поштанска кочија" је од Џона Вејна, до тада глумца у 
филмовима Б категорије, направила велику звезду. Уз овај филм је и путовање кроз 
"непријатељску" територију насељену Индијанцима добило сасвим ново значење, али је главни 

негативац у филму ипак белац, гле чуда – похлепни банкар! 
 

21:00 
Циклус: Велики европски филмови  (I део) 

ТО ЈЕ САМО КРАЈ СВЕТА  
JUSTE LE FIN DU MONDE / IT’S ONLY THE END OF THE WORLD, Canada / France, 2016, 97 min. 
Режија: Xavier Dolan 
Сценарио: Xavier Dolan, Jean-Luc Lagarce 
Улоге: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux 
Фестивали: Кан, Калгари, Норт Беј, Колоњ, Торонто, БФИ Лондон  
Након дванаест година одсуства, Луј, писац, враћа се у свој родни град, планирајући да каже 
породици да је неизлечиво болестан. Како нетрпељивост расте током поподнева, разбуктавају се 
препирке и свађе, подстакнуте усамљеношћу и сумњом, док све покушаје саосећања гуши људска 
неспособност да слушају и воле. 

 

 
Петак, 5. мај 2017. 

19:00 
Циклус: Амерички класици (I део) 

БЛАГО СИЈЕРА МАДРЕ 
The Treasure of the Sierra Madre, USA, 1948, 126 min. 

 
Режија: John Huston 

 
Сценарио: John Huston, based on the novel by B. Traven  
Улоге: Humphrey Bogart, Walter Huston, Tim Holt 

 
Благо Сијера Мадре амерички је култни филм Џона Хјустона утемељен на истоименом роману Бруна 
Травена из 1927., у коме се два америчка разбојника у двадесетим годинама удружују са искусним 
старцем који нема шта да изгуби како би пронашли благо. 

 
 

21:15 
Циклус: Велики европски филмови  (I део) 

ТО ЈЕ САМО КРАЈ СВЕТА  
JUSTE LE FIN DU MONDE / IT’S ONLY THE END OF THE WORLD, Canada / France, 2016, 97 min. 
Режија: Xavier Dolan 
Сценарио: Xavier Dolan, Jean-Luc Lagarce 
Улоге: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux 
Фестивали: Кан, Калгари, Норт Беј, Колоњ, Торонто, БФИ Лондон  
Након дванаест година одсуства, Луј, писац, враћа се у свој родни град, планирајући да каже 
породици да је неизлечиво болестан. Како нетрпељивост расте током поподнева, разбуктавају се 
препирке и свађе, подстакнуте усамљеношћу и сумњом, док све покушаје саосећања гуши људска 
неспособност да слушају и воле. 

 



Субота, 6. мај 2017. 
19:00 

Циклус: Амерички класици (I део) 

Е.Т. ВАНЗЕМАЉАЦ 
E.T. the Extra-Terrestrial, USA, 1982, 115 min. 

 
Режија: Steven Spielberg 
Сценарио: Melissa Mathison 
Улоге: Henry Thomas, Drew Barrymore, Peter Coyote 

 
 

Мали изгубљени ванземаљац је 3 милиона светлосних година удаљен од свог дома.  
Усамљени 10-годишњи дечак је спреман да га спасе и одведе својој кући.  
Два живота су заувек промењена у пустоловини за сва времена, пријатељством које не познаје 

никакве границе... 
 

21:15 
Циклус: Велики европски филмови  (I део) 

ТО ЈЕ САМО КРАЈ СВЕТА  
JUSTE LE FIN DU MONDE / IT’S ONLY THE END OF THE WORLD, Canada / France, 2016, 97 min. 
Режија: Xavier Dolan 
Сценарио: Xavier Dolan, Jean-Luc Lagarce 
Улоге: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux 
Фестивали: Кан, Калгари, Норт Беј, Колоњ, Торонто, БФИ Лондон  
Након дванаест година одсуства, Луј, писац, враћа се у свој родни град, планирајући да каже 
породици да је неизлечиво болестан. Како нетрпељивост расте током поподнева, разбуктавају се 
препирке и свађе, подстакнуте усамљеношћу и сумњом, док све покушаје саосећања гуши људска 
неспособност да слушају и воле. 

 

 


