
Велика сала Дома омладине

ГЛАВНИ ПРОГРАМ
Среда, 27. новембар, 10:00  
Филм: Свети ГРА – ван конкуренције
Венеција 2013 – Златни лав;  Лондон, Стокхолм
Режија: Gianfranco Rosi
Сценарио: Nicolo Bassetti
Директор фотографије: Gianfranco Rosi
Монтажа: Jacopo Quadri
Земља продукције: Италија, Француска
Трајање: 82 мин
Језик: италијански
Ауто-пут ГРА (Grande Raccordo Anulare) окружује Рим, а поред њега се може срести галерија 
живописних личности чији се живот и посао свакодневно одвијају уз метеж саобраћаја на 
великом путу. Припадник више класе кога је срећа напустила, болничар који је имао тешку 
ноћ, проститутка- травестит у изнуреној потрази за клијентима, ботаничар који покушава да 
спаси палме од најезде инсеката и рибар који са женом Украјинком лови на Тибру, само су 
неки од јунака који дају фасцинантан портрет живота на маргинама великог града.
„Свети ГРА“ је први документарни филм који је освојио главну награду Венецијанског 
фестивала у историји, и први италијански филм победник фестивала након 15 година. 
Ђанфранко Рози је  познат као редитељ, продуцент, директор фотографије и сценариста. 
Његов трећи документарац, „Испод нивоа мора“ приказан је 2008. у Венецији где је награђен 
признањем „Horizonti Doc“.  Рози је провео две године кружећи у комбију око аутопута и 
снимајући „Свети ГРА“, а монтажа је трајала осам месеци. Филм је, према речима редитеља, 
инспирисан новелом „Невидљиви градови“ Итала Калвина, у којој се приповеда о путовању 
Марка Пола у посету Кини и Кублај-Кану.

Четвртак, 28. новембар, 10:00 
Филм: Позиција детета
Берлин 2013 -  Златни медвед, Награда међународног жирија критике ФИПРЕСЦИ
Карлови Вари, Сан Себастијан, Лондон, Стокхолм, АФИ ФЕСТ
Оригинални/међународни назив: Poziţia copilului/Child's Pose
Режија: Călin Peter Netzer
Сценарио: RăzvanRădulescu, Călin Peter Netzer
Улоге: Luminiţa Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Florin Zamfirescu, NatasaRaab, IlincaGoia, 
VladIvanov, Mimi Brănescu, Adrian Titieni
Директор фотографије: Răzvan Rădulescu, Călin Peter Netzer
Монтажа: Dana Bunescu
Земља продукције: Румунија
Трајање: 112 мин, Језик: румунски
Једне хладне мартовске вечери, Барбу вози улицом брзином већом од дозвољене и удара 
дете. Дечак умире убрзо после инцидента. Барбуа чека затворска казна у трајању од три до 
петнаест година. Крајње је време за његову мајку да интервенише. Признати архитекта и 
припадница више класе у Румунији, чије полице красе непрочитани романи, а торбицу платне 
картице, почиње своју кампању како би спасила летаргичног и усамљеног сина. Мито ће, како 
се нада, убедити сведоке да дају лажне изјаве. Чак и родитељи погинулог дечака могу се 
умирити уз нешто новца. Кроз квази-документарни стил, филм детаљно реконструише 
догађаје који ће уследити, омогућавајући увид у моралну исквареност румунске нове елите, 
откривајући стање друштвених институција као што су полиција и судство.



„Позиција детета“ је трећи Нецеров филм. Његово прво остварење, „Марија“, награђено је 
Специјалном наградом жирија на фестивалу у Локарну. У овом филму, као и у претходним, 
редитељ мајсторски, бавећи се детаљима свакодневног живота, испитује теме отуђења и 
помирења у породици. Свакодневица је трагикомична, као и јунаци који је живе, а „Позиција 
детета“ представља озбиљну критику савременог, посткомунистичког румунског друштва. Овај 
филм је и овогодишњи румунски кандидат за Оскара.

Четвртак, 28. новембар, 13:30 и 22:00
Филм: Конгрес – ван конкуренције
Кан, Карлови Вари, Лондон, Ванкувер, АФИ ФЕСТ
Оригинални/међународни назив: The Congress
Режија: Ari Folman
Сценарио: Ari Folman, Stanislaw Lem
Улоге: Robin Wright
Директор фотографије: Michal Englert
Монтажа: Nili Feller
Земља продукције: Израел, Француска, Белгија, Пољска
Трајање: 123 мин
Језик: енглески
Робин Рајт је глумица средњих година са репутацијом несталне и непоуздане особе, због чега 
више нико нема поверења да јој додели неку улогу. Због безизлазне ситуације у којој се 
налази, она одлучује да потпише уговор на двадесет година, и прода филмска права на 
дигиталну верзију свог тела једном познатом филмском студију. Као таква, биће заувек млада 
и фатално лепа, а заузврат ће добити велику суму новца. Али, она мора да обећа да више 
никада неће глумити...
„Конгрес“ је нови филм редитеља Арија Фолмана, познатог по филму „Валцер са Баширом“ 
(„Оскар „Златни глобус“ за најбољи страни филм, „Цезар“ за најбољи страни филм). Према 
Фолмановим речима, филм је инспирисан делом познатог пољског писца научне фантастике и 
сатиричара, Станислава Лема. „Генијални дизајнер на ЛСД-ју“ је реченица из филма којом 
критичари описују нови Фолманов филм, мешавину анимације и играног филма. Познат као 
аутор који се супроставља конформизму и мејнстрим култури, у овом филму Фолман је 
искористио свет фантастике и лепих слика да исприча причу о бесу.

Четвртак, 28. новембар,  20:00
Филм: Свети ГРА – ван конкуренције

Американа 

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

Четвртак, 28. новембар, 10:00
Победници Венеције
Филм: Повратак
Оригинални/међународни назив: Vozvrashcheniye/The Return
Режисер:  Andrei Zvyagintsev
Сценарио: Vladimir Moiseyenko, Aleksandr Novototsky
Улоге: Ivan Dobronravov, Konstantin Lavronenko, Natalia Vdovina,VladimirGarin
Земља продукције: Русија
Трајање: 105 мин



,,Повратак” је прича о два млада брата, који морају да се носе са изненадним и необјашњивим 
повратком свог дуго одсутног оца.  Заштитнички настројени један према другом, крећу на пут 
са загонетним човеком кога су годинама једино могли да гледају на искрзаној фотографији.

ГЛАВНИ ПРОГРАМ
Петак, 29. новембар, 10:00
Филм: Обрана и заштита
Берлин
Пула 2013 – „Златна арена“ за најбољи филм, режију, сценарио, главну мушку улогу, главну 
женску улогу, сценографију, камеру
Сарајево 2013 – Награда „Срце Сарајева“ - најбољи глумац
Мотовун 2013 – Награда „Бауер“ – најбољи филм у регији

Оригинални/међународни назив: A Stranger
Режија: Бобо Јелчић
Сценарио: Бобо Јелчић
Улоге: Богдан Диклић, Нада Ђуревска, Ивана Рошчић
Директор фотографије: Ерол Зубчевић
Монтажа: Ивана Фумић
Земља продукције: Хрватска, Босна и Херцеговина
Трајање: 87 мин
Језик: БХС

Након двадесет година мира, још увек постоји оштра граница између Хрвата и Бошњака који 
заједно живе у Мостару, у Босни и Херцеговини. Славко, по националности Хрват, више не 
виђа свог пријатеља Бошњака, али не својом кривицом. Раздвојени су, не физичком 
баријером, већ обостраном сумњом и неповерењем. Када његов стари пријатељ, муслиман 
Ђулага, умре, Славко је свестан како би требало да оде на сахрану. Али, ако његови суседи 
виде како се дружи са „другом страном“, можда ће морати скупо да плати. С друге стране, 
његова жена чврсто верује како он мора да учини праву ствар – и он то у свом срцу зна. Ако не 
оде одати почаст, подбациће као пријатељ, супруг и људско биће. У његовом граду није лако 
прећи границу између две заједнице.  Пронаћи снагу за прелазак линије теже је него што 
Славко може признати.

„Обрана и заштита“ је филм о једном дугом дану у Славковом животу. Како се дан развија, 
свакодневна рутина добија већи значај и Славко је присиљен да пређе тежак пут између 
људскости и параноје, старог пријатељства и нових опредељења. Славков пут на другу страну 
града и последице тог чина су прича о човеку у сукобу са самим собом. Понекад претерано 
драматична, понекад смешна, али у сваком тренутку емоционално искрена и неодољива, 
приказује нам човека који се осећа странцем у властитом граду у којем је провео читав живот. 
То је портрет човека који је изгубио пријатеље, своју историју и властити идентитет – када се 
његова земља распала. Ово је истовремено прича о обичном човеку, растрзаном између жеље 
да учини праву ствар и све веће збуњености, јер не зна где припада и коме је заправо одан.

Петак, 29. новембар, 13:30
Филм: Улица у Палерму
Венеција 2013 – Најбоља глумица,
Лондон
Оригинални/међународни назив: Via CastellanaBandiera/A Street in Palermo
Режија: Emma Dante
Сценарио: Emma Dante, LiciaEminenti, Giorgio Vasta



Улоге: Elena Cotta, Alba Rohrwacher, Emma Dante, Renato Malfatti, Dario Casarolo, Carmine 
Maringola
Директор фотографије: Gherardo Gossi
Монтажа: Benni Atria
Земља продукције: Италија, Швајцарска, Француска
Трајање: 92 мин
Језик: италијански, албански
Два аутомобила нашли су се један наспрам другог у уској улици у Палерму. У једном ауту су 
Роза и Клара, лезбијски пар пред раскидом. У другом аутомобилу је породица коју чине 
кмезава деца и узрујани одрасли – неотесани патерфамилиас који себе сматра краљем цесте, 
и његова бивша ташта Самира, болешљива госпођа у годинама, за воланом. Једносмерна 
улица у Палерму је  појам подложан својевољном тумачењу, и ни један од возача не жели да 
одступи. Скупља се комшилук, ствара се закрчење у саобраћају, почињу да падају опкладе. 
Почиње шоу заснован на сукобу старог и новог, традиционалног и либералног, а саобраћајна 
гужва само је алегорија за дубоке друштвено-политичке парализе.
Реномирана позоришна редитељка, сценаристкиња и глумица Ема Данте (у филму игра улогу 
Розе) за  дебитантски филм адаптирала је свој истоимени позоришни комад. Након завршеног 
факултета, ова ауторка је неко време играла са највећим именима италијанског филма, да би 
1999. године основала своју позоришну трупу и почела каријеру награђиване редитељке, 
бавећи се и опером, уметничким изложбама и литературом. Ова свестрана ауторка 
инспирацију за рад проналази у својој родној Сицилији.


