
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ САДА И АУСТРИЈСКИ КУЛТУРНИ ФОРУМ 

ДАНИ АУСТРИЈСКОГ ФИЛМА  
Прпјекције у бипскппскпј сали Културнпг центра Нпвпг Сада, Нпви Сад, Катплишка ппрта 5 

Режијске улазнице 150 динара 
 

 
Четвртак, 14.05.2015. – 20:00 – ПТВАРАОЕ ФЕСТИВАЛА 

MРAЧНA ДOЛИНA 
The Dark Valley / Der finstere tal, Austrija, 2014 | 110 min. 
Режија:Andreas Prochaska  
Улпге: Sam Riley, Paula Beer, Tobias Moretti, Clemens Schick, Helmuth Häusler  
Tajaнствeни кoоaник дoлaзи у изoлoвaнo плaнинскo сeлo нa oбрoнцимa Aлпa. 
Tрaжи мeстo нa кoм ћe дa прeзими дoк путeви пoнoвo нe пoстaну прoхoдни. 
Meђутим, дoлaзaк пoвушeнoг стрaнцa унoси нeмир у урeђeну зajeдницу кojoм 
упрaвљa бeскoмпрoмисни стaрeщинa. С првим снeгoм, кojи у пoтпунoсти oдсeцa 
сeлo oд oкoлнoг свeтa, мeщтaни пoшиоу дa умиру пoд нeрaзjaщоeним 
oкoлнoстимa. Оимa нe трeбa мнoгo дa схвaтe дa дoлaзaк eнигмaтишнoг 
пoсeтиoцa ниje пукa слушajнoст. Aустриjски рeдитeљ Aндрeaс Прoхaскa нaпрaвиo 
je oмaж вeстeрнимa у извaнрeднoj синтeзи блиских фaмилиjaрних тeмa и 
икoнских сликa  aустриjских Aлпa. Нудeћи нeoбишaн oсвeжaвajући 

кинeмaтoгрaфски кoктeл, филм нaм дoнoси нaпeту aтмoсфeру кoмбинoвaну сa aкциjoм кoja нeoкaљaни зимски 
пejзaж бojи црвeнoм. 
 
 Петак, 15.05. 2015. – 19:00 

СУПEРEГO И TИ 
Superegos / Über-Ich Und Du, Austria-Germany-Switzerland, 2014,  93 мин.  
Режија: Benjamin Heisenberg 
Улпге: André Wilms, Georg Friedrich, Susanne Wolff, Maria Hofstätter, Elisabeth Orth 
Када прппали бпем Ник Гутлих уппзна кпнтрпверзнпг психплпгаа Курт Ледига, 
убрзп ппстаје предмет дпктпрпвих интереспваоа и истраживаоа. Никпв живпт, 
сав у расулу, ппстепенп се враћа у нпрмалнп стаое, дпк Куртпва бледа сећаоа 
успевају да искппају истину п оегпвпј бивщпј умещанпщћу са Трећим Рајхпм. 
 
 
 
 
 

 

Субпта, 16.05.2015. – 19:00 

ВEЛИКИ MУЗEJ    
The Great Museum, Austria, 2014, 94 min  
Режија: Johannes Holzhausen  . 
Пoглeд изa кулисa Умeтнишкo-истпријскпг музeja у Бeшу. Прaвo je зaдoвoљствo 
прaтити кaмeру дoк прикaзуje вeлишaнствeнe сaлe и фундусе, успут слущajући 
курaтoрe o излoжбeним експпнатима, кao и зaдржaвajући сe с интeрeсoм кoд 
рeстaурaтoрских пришa. Испуоaвajући музeoлoщкe дужнoсти у мoдeрнoм 
врeмeну - кoлeкциje, oшувaоe, истрaживaоe и излoжбe тe кoмуникaциja, - свe 
тo зaхтeвa дoбрo уигрaни мeнaчмeнт. 
 
 

http://www.filmsdistribution.com/Director.aspx?ID=3024


Недеља, 17.05.2015. – 19:00 

MAКOНДO 
Macondo, Austria, 2014, 98 min   
Режија: Sudabeh Mortezai 
Сценарип: Sudabeh Mortezai (screenplay), Sudabeh Mortezai 
Улпге: Ramasan Minkailov, Aslan Elbiev, Kheda GazievaAn 11-year-old  
Интимистишки ппглед унутар Бешке избеглишке заједнице Макпндп, у кпјпј 
живе заједнп имигранти из Истпшне Еврппе, Блискпг Истпка и Африке, са 
фпкуспм на 11-гпдищоег дешака, Рамасана, Чешена, збуоенпг услед 
кпнтемплације детиоства и безпбзирнпг брзпг пдрастаоа. Пп пбиму, пвп је 
скрпман, али пшаравајући дпкументаристишки филм у истинскпм хуманизму.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Ппнедељак, 18.05.2015. – 19:00 

OКTOБAР НOВEMБAР 
Oktober November, Austria, 2013, 114 min   
Режија: Götz Spielmann 
Сценарип: Götz Spielmann 
Улпге: Nora von Waldstätten, Peter Simonischek, Sebastian Koch 
Успещнa глумица враћа се у ппрпдишну кућу у руралнпј Аустрији да ппсети 
бплеснпг пца и сестру, кпја је прпвела цеп живпт бринући се п пцу и ппрпдици. 
А тај ппнпвни сусрет пбележен је љубпмпрпм, интрпспекцијпм и тајнпм. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Утпрак, 19.05.2015. – 19:00 

ВАМПИР НА ТЕРАПИЈИ 
Der Vampir auf der Couch / Therapy for a Vampire 
Аустриа, 2014, 87 мин. 
Режија: David Rühm 
Сценарип: David Rühm 
Улпге: Tobias Moretti, Jeanette Hain, Cornelia Ivancan 
Јпщ један сатиришни ппглед на истприју, у фпрми традиципналнпг жанра 
елегантнпг филма п вампиризму. Али, не сме да завара оегпв наслпв кпји га на 
први ппглед изгледа бащ кап и мнпге друге вредне и прпмащене кпмедије. 
Пвп је филм за сјајну забаву и размищљаое. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.imdb.com/name/nm2670854/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm2670854/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm2670854/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm6222090/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm6222091/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm6222092/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/year/2013/?ref_=tt_ov_inf
http://www.imdb.com/name/nm0818608/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0818608/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm1768149/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0800638/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0462407/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/year/2014/?ref_=tt_ov_inf
http://www.imdb.com/name/nm0754118/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0754118/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0604349/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0354198/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm4973067/?ref_=tt_ov_st

