Програм Фестивала Исток-Запад, који ће се у периоду од 18. – 23.
јуна 2015. одржати у Кино сали Етнографског музеја у Београду –
Установи културе од националног значаја
Четвртак, 18.јун 2015. од 18,00 сати
ДАНИЈЕЛ И СУПЕРПСИ 102 мин
ПРОГРАМ ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС ЕВРОПЕ
-европски породични и дечији филм-

Чешка
режија: André Mélançon
улоге: Matthew Harbour, William Phan, Wyatt Bowen
Тинејџер Данијел је изгубио мајку. Његов отац је заокупљујен искључиво послом.
Најгоре од свега, Борзој, пас породице, толико је утучен да бежи од куће. Мислећи
да тако најбоље, Данијелов отац даје пса тренеру паса који би требало да му нађе
нови и одговарајући дом. Данијел почиње да изазива невоље, како у школи тако и
по комшилуку, уз помоћ двојице најбољих пријатеља. Ово је разочарало његовог
оца. Да би му помогли да се примири, сви се сложе да пусте Данијела да помаже у
одгајивачници за тренирање паса. Ти пси учествују у такмичењима у брзинском
савладавању препрека, такозваном агилитију. Један пас, темпераментни џек расел
теријер по имену Џипси, много је заволео Данијела. Да ли овај пас може да
помогне Даниелу да поврати живот нормалног детета?
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vb.585819894
855102/605478402889251/?type=2&theater

Четвртак, 18.јун 2015. од 20,00 сати
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ: Радош Бајић
ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ 90 мин
ПРОГРАМ РАСКРШЋА
-филмови са темом у фокусу-

Србија
Режија: Радош Бајић
Улоге: Марко Николић, Ненад Окановић, Неда Арнерић, Маша Лазаревић,
Небојша Глоговац, Ивана Аџић, Љиљана Стјепановић, Слободан Нинковић
Филм „За краља и отаџбину“ прати судбину старог српског ратника Милисава
Јањића, бившег каплара, који се током Другог светског рата борио против немачког
окупатора као припадник Равногорског покрета и посилни пуковника Драгољуба
Драже Михаиловића.
Кроз вешто преплитање његових успомена и сећања на прошлост и ратна дешавања
у пролеће 1941. године са савременим тренуцима, аутор приповеда о нападу
фашистичке Немачке, Априлском рату и слому Краљевине Југославије, о недаћи
која је задесила српски народ, губитку слободе, појави ослободилачких покрета у
Србији и о једном српском војнику, који се после 70 година изгнанства у Америци,
враћа у отаџбину.
„Филм „За краља и отаџбину“ је нека врста мог ламента над епохом Другог
светског рата и моја одјава од теме којом сам се бавио последњих пет
година“,говори о свом филму аутор Радош Бајић.
Филм носи снажну антиратну и хуману поруку. Посвећен је свим родољубима и
патриотама који су 1941. године бранили своју земљу и одаје почаст најбољим
слободарским традицијама и тежњама српског народа, ма како он у Другом
светском рату био организован.
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.145465187
1496525/605540636216361/?type=1&theater

Четвртак, 18.јун 2015. од 22,00 сата
МЕСТО ЗВАНО ДОМ 108 мин
ПРОГРАМ ТРАНЗИЦИЈЕ
-европски жанровски и ауторски филм-

Грчка/Србија
драма
Режија: Maria Douza
Улоге: Myrto Alikaki, Мирјана Карановић, Elias Logothetis, Nikos Orfanos
Елени, професорка кардиологије у Лондону, дуги низ година отуђена је од свог
оца, Кириакос, који јој никада није опростио што је отишла из своје земље. Када је
Еленин супруг, Харис, оде службено у Кину, она одлучује да после много времена
оде у Грчку и да се помири са оцем. Али стигне кући, ништа више није исто.. Нина,
жена из Србије, живи са Кириакосом, стара се о њему и његовом великом имању.
Изгледа да је и отац годинама чувао неколико тајни...
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.145465187
1496525/605540636216361/?type=1&theater
Петак, 19. јун 2015. од 18,00 сати
РЕГИНА 90 мин
ПРОГРАМ ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС ЕВРОПЕ
-европски породични и дечији филм-

Исланд
режија: María Sigurdardóttir
улоге Sigurbjörg Alma Ingólfsdóttir, Benedikt Clausen, Baltasar Kormákur, Halldóra
Geirhardsdóttir, Sólveig Arnarsdóttir, Björn Ingi Hilmarsson
За Регину је незамисливо да проведе лето на Исланду нерадећи ништа. Ако би њена
мајка, могла коначно да упозна неког посебног мушкарца, онда би можда и Регина
успела да се докопа летњег кампа, за којим чезне. Урнебесна дечија комедија са
елементима мјузикла.
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vb.585819
894855102/605479659555792/?type=2&theater
Петак, 19. јун 2015. од 20,00 сати
ОЧИ У ОЧИ СА НЕПРИЈАТЕЉЕМ 90 мин
ПРОГРАМ РАСКРШЋА
-филмови са темом у фокусу-

Словачка
Режија: Patrik Lancaric
Улоге: Marko Igonda, Alexander Bárta, Boris Farkaš, Monika Hilmerová

У завршним данима Другог светског рата Немци су заробили словачког партизана
и осудили на смрт. Немачки војник га је ухватио у шуми. Иако има стриктну
наредбу да га убије, немачки војник оклева да извршни тај задатак. Лутајући
заједно у хладним и снежним планинама, немачки војник је сигуран да ће
неубијањем остварити белику моралну победу. Изненада појављују се партизани и
сада исти тај немачки војник постаје је заробљеник. Хоће ли и код друге стране
морал превладати и на тај начин и његов живот бити поштеђен?
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.145465
1871496525/605546359549122/?type=1&theater

Петак, 19. јун 2015. од 22,00 сата
КАФКА,ВУТРА И МАНИЈАК
ПРОГРАМ ТРАНЗИЦИЈЕ
-европски жанровски и ауторски филм-

Аустрија
црна комедија – роад муви
Режија: Курт Палм
Улоге: Marc Fischer, Karin Yoko Jochum, Max Mayer, Julia Jelinek
Лето је. Пет “искусних” студената добијају групни задатак да напишу рад на тему
"Сеоског доктора", Франца Кафке. У почетку нерадо прихватају задатак, али
касније у облаку дима од хашиша долазе на идеју да сниме рад. Њихова филмска
локација је камп на Сицилији, који су већ одавно добио жути картон за љетни
одмор. Технички део екипе чине непознати људи из филмске индустрије. У
вратоломном трагању за филмском причом, кроз мешање реалног и иреалног и сам
Кафка ће заиграти у филму...
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.148194258
2097637/605528342884257/?type=1&theater
Субота, 20.јун 2015. од 18,00 сати

ДАЈ ГОЛ – анимирани синхронизован на српски 106 мин
ПРОГРАМ ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС ЕВРОПЕ
-европски породични и дечији филм-

Шпанија
режија:Хуан Хозе Кампанела
гласове дали: Виктор Савић, Андрија Кузмановић, Душица Новаковић, Радован
Вујовић, Срђан Милетић, Марко Живић, Иван Зекић,
Андрија је дечак који има необичне пријатеља и чудне вештине: он је најбољи
играч стоног фудбала у селу!.Нема ни једног изазивача у селу где живи који је
успео да га победи. Али све остало у његовом животу није сјајно као његова
достигнућа у фусбалу. Заљубљен је у другарицу Дуду, али је сувише стидљив да јој
отвори срца. Зато само животари у свом забаченом селу.Онда се једног дана
Андријин устаљени живот изокрене са повратком ’’Великог’’, момка његови
година који се вратио да се освети због меча који је изгубио од њега пре десет
година.. Упркос славе и богатства које је стекао у свету као најбољи фудбалер на
свету, Вића је решио да упропасти Андрију, уништи кафић у коме ради и његове
столове застони фудбал, да освоји Дудину наклоност, па чак и да претвори село у
тематски парк ’’Ледени’’ и стадион...
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vb.585819894
855102/605483496222075/?type=2&theater
Субота, 20.јун 2015. од 20,00 сати
НЕСТАО 45 67 мин.
ПРОГРАМ РАСКРШЋА
-филмови са темом у фокусу-

Чешка
Режија: Josef Císařovský
документарни
Овај документарни филм је прича о Јозефу Чапеку, један од најпознатијих чешких
сликара и писаца 20. века и срећно ожењеном својом великом љубави Јармилом
Чапковом. Чапек је био познат као велики антифашиста и због тога је боравио у
више нацистичких логора током Другог светског рата. Према историјским
изворима, Чапек умро у логору 1945. године, иако су неки сведоци тврдили да су га
видели живог након рата. Супруга Јармила је отпутовала у Немачку тражећи га...
али га никада није нашла. Оно што остаје је прича о изузетном човеку и великој
љубави и неусахлој нади...
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.145465187
1496525/605549519548806/?type=1&theater
Субота, 20.јун 2015. од 22,00 сата
БЕЗДУШНИ 2 112 мин
ПРОГРАМ ТРАНЗИЦИЈЕ
-европски жанровски и ауторски филм-

Русија
трилер

Режија: Роман Пригунов
Улоге: Данила Козловскиј, Милош Биковић, Маша Андреева, Александра Бортич
Макс Андрејев одлучује да окрене нови лист у свом животу. Сматра да је најбоље
место за почетак новог живота на супротном крају света у југоисточном делу
Азије, на острву Бали. Оно што не зна је да не може занемарити своју прошлост.
Околности га натерају да се врати у домовину и донесе врло тежак избор.Ту се
дешава оштар заокрет – број ликова и нових имена се повећава, а гледаоци добијају
представу о величини корупције и интрига које постоје у јавним коропорацијама, а
Макс послушно почиње да ради као двоструки агент (у ствари нема избора). Од тог
момента радња филма се развија попут синусоиде – успони и падови постају
карактеристичне одлике филма све до самог краја.
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.148194258
2097637/605527276217697/?type=1&theater

Недеља, 21.јун 2015. од 18,00 сати
ОСТРТВО ТАЈНИ 86 мин
ПРОГРАМ ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС ЕВРОПЕ
-европски породични и дечији филм-

Финска/Грчка
режија: Taavi Vartia
улоге: Nuutti Konttinen, Emil Auno, Veikka Vainikka, Ifigeneia Tzola, Ville Myllyrinne
Тони је присиљен да проведе свој распут у Грчкој са својим оцем , маћехом и њена
два сина . Ништа му не прија жели само да се врати кући , све док не упозна
предивну грчку девојчицу по имену Адриану. Таман кад почне да ужива у
распусту, Адриану неко отима. Чини се као да све има везе са некаквим
тајанственим благом . Тони и његова полубраћа одлучују да спасу Адриану ,
незнајући да ће то бити највећа авантура њихових живота .
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vb.585819894
855102/605486932888398/?type=2&theater

Недеља, 21.јун 2015. од 20,00 сати
ГОРКЕ ТРЕШЊЕ 107 мин
ПРОГРАМ РАСКРШЋА
-филмови са темом у фокусу-

Немачка
Режија: Didi Danquar
Улоге:Anna Stieblich, Martin Lüttge, Wolfram Koch, Roland Kukulis
Након смрти мајке, Лена одлучује да оконча глумачку каријеру и врати се мали
родни град у Немачкој. Тамо, враћа се свом некадашњем дечку, који жели да се
ожени. Али она се боји посвећености. Среће Јулиус, другарицу из детињства своје
мајке. Стара господја почиње да јој говори о Аушвицу 1944. године, "тамо гдје је
све почело", као што је њена мајка говорила. Спремна да пронадје одговоре на
питања за која никад није била у стању да пита своју мајку, Лена одлучује да оде у
Пољску. Придружују јој се Јулиус и отац Рицхард Франзен, свештеник који се
заљубљује у њу. Путовање кроз непознате пољске пределе постаје путовање у
прошлост...
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.145465187
1496525/605552729548485/?type=1&theater
Недеља, 21.јун 2015. од 22,00 сата
ЖЕНА ИЗА ЗИДА 90 мин
ПРОГРАМ ТРАНЗИЦИЈЕ
-европски жанровски и ауторски филм-

Немачка
трилер
Режија: Grzegorz Muskala

Улоге: Vincent Redetzki, Katharina Heyer, Florian Panzner, Ronald Nitschke
Мартин напушта дом родитеља за које је веома везан. Као студент права одлази у
Берлин са великим надама. Изнајмљује малени, тескобан стан у чудном, тамном
стамбениом блоку, из ког је претходни станар је нестао без трага. Имајући
проблеме да оствари контакте на факултету, Мартин брзо пада због утицај
мистериозне газдарице Симоне, која живи одмах поред врата иза танког зида.
Желећи да пронадје поверење и интимност, Мартин ће открити ужасу страну
његове прве љубави...
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.148194258
2097637/605526469551111/?type=1&theater

Понедељак, 22 јун 2015.од 18,00 сати
ЛУДАЦИ 83 мин
ПРОГРАМ ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС ЕВРОПЕ
-европски породични и дечији филм-

Холандија
режија: Martin Koolhoven
улоге: Jesse Rinsma, Tom van Kessel, Carice van Houten
Бони живи са мајком и баком. Једног дана, бака умире у саобраћајној несрећи. Од
тада, Бони мора да брине о њеној необичној мајци, која не устаје из кревета због
жалости.. Ствари се неочекивано мењају када породица изненада добије новог
члана... правог слона из зоолошког врта.

ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vb.585819894
855102/605489966221428/?type=2&theater
Понедељак, 22 јун 2015.од 20,00 сати
ПОВРАТАК ХЕРОЈА 91 мин.
ПРОГРАМ РАСКРШЋА
-филмови са темом у фокусу-

Немачка
Режија: Brigitte Maria Bertele
Улоге: Hanno Koffler, Jona Ruggaber, Petra Schmidt-Schaller, Magarita Broich,
Wolfram Koch
Двадесетпетогодишњи Давид враћа се из војне мисије у Авганистану у родно село..
Његова девојка Кирстен и његова мајка га је срдачно дочекују. Његов
осмогодишњи брат пун је дивљења према њему. Али Давид је у ћутљив, затворн и
груб – није више исти човек који је био пре мисије. Убрзо након повратка, војска
му спрема одликовање, јер је убијајући Авганистанције спасао живот својим
саборцима. Али он ноћу више не може да спава. Муче га ноћне море. Поступно
почиње да губи контролу...
ВИДЕО
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.145465187
1496525/605556369548121/?type=1&theater
Понедељак, 22 јун 2015.од 22,00 сата
ГРОЗНИЦА 87 мин

ПРОГРАМ ТРАНЗИЦИЈЕ

-европски жанровски и ауторски филмЛуксембург/Аустрија
драма
Режија: Elfi Mikesch
Улоге:Eva Mattes, Martin Wuttke, Nicole Max, Sascha Ley, Luc Feit
Франциска , познати фотограф, кренула је на путовање које ће је суочити са њеном
прошлости. Присећа се своје младости и чудног понашања свог оца кад се вратио
после дужег ангажмана у француској Легији странаца у Северној Африци.
Прогањала га је слика слика онога што је видео током колонијалних ратова и никад
више није био исти. Франциска је сада спремна да се носи са ружним сећањима из
дјетињства, која је дуго чувала као највећу тајну.
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.148194258
2097637/605525706217854/?type=1&theater
Уторак, 23. јун 2015. од 18,00 сати
НИЧИЈЕ ДЕТЕ 95 мин
ПРОГРАМ ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС ЕВРОПЕ
-европски породични и дечији филм-

Србија
режија: Вук Ршумовић
улоге: Денис Мурић, Павле Чемерикић, Исидора Јанковић, Милош Тимотијевић,
Тихомир Станић, Борка Томовић, Горан Шушљик
Прича о дечаку који, претходно напуштен, долази у Београд и остварује контакте
са друговима, васпитачима и новом средином. Филм је заснован на истинитој
причи о дивљем дечаку, који средином 1980-тих година пронађен међу вуковима у
шуми у планинама Босне и Херцеговине, након чега долази у Београд да се
социјализује. Супротно прогнозама, долази до побољшања у понашању...

ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vb.585819894
855102/605492069554551/?type=2&theater

Уторак, 23. јун 2015. од 20,00 сати
СВЕЧАНО ЗАТВАРАЊЕ У БЕОГРАДУ
ДВА ЧАЂАВА ДАНА европски хит године 94 мин

Велика Британија
Режија: Ben Pickering
Улоге: Matt Di Angelo, Lili Bordán, Stephen Marcus, Darren Ripley, Alan Ford
Адвокат Бред Вокер има најгори дан у његовом животу. Оставља га добростојећа
девојака, одлази са његовим најбољим пријатељем. Бред остаје и без стана, добија
отказ на послу и за мање од 24 сата доживљава потпуни крах. Утапајући тугу у
алкохолу, са пријатељем Дином, у једном ноћном клубу чувши разговор два
локална дилера дроге одлучује се да направи превару и узме велику своту новца. И
када се учини да је поново дотакао срећу, много опасних људи му је за петама...
ВЕЛИКИ ЕВРОПСКИ БИОСКОПСКИ ХИТ СА МАТТОМ ДИ АНГЕЛОМ (серија
ПРЕВАРАНТИ) ЈЕДНИМ ОД НАЈПОПУЛАРНИЈИХ БРИТАНСКИХ ГЛУМАЦА
МЛАЂЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ.
ПРАВА ПОСЛАСТИЦА ЗА СВЕ ОНЕ КОЈИ СВУ ВОЛЕЛИ ФИЛМ „ДВЕ
ЧАЂАВЕ ДВОЦЕВКЕ”, ГАЈА РИЧИЈА.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.145465187
1496525/605606592876432/?type=1&theater

Уторак, 23. јун 2015. од 22,00 сата
СНЕЖАНА:БАЈКА ЗА ОДРАСЛЕ
ПРОГРАМ ТРАНЗИЦИЈЕ
-европски жанровски и ауторски филм-

Белгија/Француска/Велика Британија/Пољска
анимирани сатирични
Режија: Picha
Гласови: Rik Mayall, Sally Anne Marsh, Lia Williams, Shelley Blond, Morwenna Banks
Овај сатирични и помало авангардни анимирани филм је дефинитивно за одрасле.
Са мало ласцивности и пуно сарказма аутор разбија илузију бајке и публику враћа
у реални окрутни свет ситних превара,лажи и неморала... Шта се десило после
идиличног венчања Принца и Снежане. Да ли су Пепељуга и Трнова Ружица
способне да преотму Принца изз Снежаниног наручја...
ВИДЕО:
https://www.facebook.com/eastwest.europeanfilmfestivalbeograd.3/videos/vl.145465187
1496525/605606592876432/?type=1&theater

