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 Понедељак 5.09.
 Сећање на... МИЛОРАД МАНДИЋ МАНДА
17:00 ВЕЋ ВИЂЕНО (ЈУГ 1987) 102’ 
 ул. Мустафа Надаревић, Аница Добра, Милорад Мандић Манда
 р. Горан Марковић
19:00 ЛЕПА СЕЛА ЛЕПО ГОРЕ (СРЈ, 1996) 115’ 
 ул. Драган Бјелогрлић, Никола Којо, Милорад Мандић Манда
 р. Срђан Драгојевић
21:00 ИВКОВА СЛАВА (СЦГ, 2005) ’110’
 ул. Зоран Цвијановић, Драган Бјелогрлић, Милорад Мандић Манда
 р. Здравко Шотра

 Уторак 6.09.
 Сећање на... ПОЛ КОКС (Paul Cox)
17:00 МОЛОКАЈ-ПРИЧА О ОЦУ ДЕМИЈАНУ (БЕ/НЛ/АУ 1999) 109’
 Molokai: The Story of Father Damien
 ул. Дејвид Венам(David Wenham), Сем Нил (Sam Neill)
 р. Пол Кокс (Paul Cox)
 Сећање на... АБАС КИАРОСТАМИ (Abbas Kiarostami)
19:00 ОВЕРЕНА КОПИЈА (ФР/ИТ/БЕ/ИР 2010) 106’
 Copie conforme
 ул. Жулијет Бинош (Juliette Binoche), 
 Вилијам Шимел (William Shimell)
 р. Абас Киаростами (Abbas Kiarostami)
21:00 ДЕСЕТ (ИР/ФР 2002) 93’
 Dah
 ул. Маниа Акбари (Mania Akbari), 
 Амин Махер (Amin Maher)
 р. Абас Киаростами (Abbas Kiarostami)

 Среда 7.09.
 Сећање на... ГЕРИ МАРШАЛ (Garry Marshall)
16:30 ЗГОДНА ЖЕНА (САД 1990) 119’ 
 Pretty Woman
 ул: Ричард Гир (Richard Gere), Џулија Робертс (Julia Roberts)
 р: Гери Маршал (Garry Marshall)
19:00 ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ (САД 2010) 125’ 
 Valentine’s Day
 ул: Џесика Алба (Jessica Alba), Кети Бејтс (Kathy Bates)
 р: Гери Маршал (Garry Marshall)
21:15 НОВА ГОДИНА У ЊУЈОРКУ (САД 2011) 113’ 
 New Year’s Eve
 ул: Мишел Фајфер (Michelle Pfeiffer), Зак Ефрон (Zac Efron)
 р: Гери Маршал (Garry Marshall)

 Четвртак 8.09.
 Сећање на... РОБИН ХАРДИ (Robin Hardy)
17:00 МАШТОВИТИ УБИЦА (ВБ 1987) 98’
 The Fantasist
 ул. Моира Синис (Moira Sinise), 
 Кристофер Казенове (Christopher Cazenove)
 р. Робин Харди (Robin Hardy)
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19:00 ЧОВЕК ОД ПРУЋА (ВБ 1973) 90’
 The Wicker Man
 ул. Едвард Вудворд (Edward Woodward), Кристофер Ли (Christopher Lee)
 р. Робон Харди (Robin Hardy)
21:00 ДРВО ОД ПРУЋА (ВБ 2011) 96’
 The Wicker Tree
 ул. Британија Никол(Brittania Nicol), Хенри Гарет (Henry Garrett)
 р. Робин Харди(Robin Hardy)

 Петак 9.09.
 Сећање на... ПРЕДРАГ ДЕЛИБАШИЋ
17:00 ВЕЛИКА ИНИЦИЈАТИВА (ЈУГ 1957) 37’
 р. ПредрагДелибашић
 ПАЈА ЈОВАНОВИЋ (ЈУГ 1957) 20’
 р. ПредрагДелибашић
 ВИНА ТЕКУ (ЈУГ 1965) 9’
 р. ПредрагДелибашић
 КАПЕТАН РИВА (ЈУГ 1985) 18’
 р. ПредрагДелибашић

 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
19:00 НЕКИ ТО ВОЛЕ ВРУЋЕ (САД 1959) 120’
 Some Like It Hot
 ул. Мерилим Монро (Marilyn Monroe), Тони Кертис (Tony Curtis)
 р. били Вајлдер (Billy Wilder)

 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
21:15 ПРОФЕСОРКА КЛАВИРА (ФРА/НЕМ 2001) 131’
 The Piano Teacher
 ул. Изабел Ипер (Isabelle Huppert), Ани Жирардо (Annie Girardot)
 р. Михаел Ханеке (Michael Haneke)

 Субота 10.09.
 Сећање на... БАД СПЕНСЕР (Bud Spencer)
17:00 ПЕТОРИЦА У АКЦИЈИ (ИТ 1969) 101’
 Un esercito di 5 uomini
 ул. Бад Спенсер (Bud Spencer), Питер Грејвс (Peter Graves)
 р. Дон Тејлор (Don Taylor)
19:00 ТРИНИТА (ИТ 1970) 105’
 Lo chiamavano Trinitа...
 ул. Теренс Хил (Terence Hill), Бад Спенсер (Bud Spencer)
 р. Енцо Барбони (Enzo Barboni)
21:00 ПОВРАТАК ЧОВЕКА ЗВАНОГ ТРИНИТА (ИТ 1971) 112’
 Continuavano a chiamarlo Trinitа
 ул. Теренс Хил (Terence Hill), Бад Спенсер (Bud Spencer)
 р. Енцо Барбони (Enzo Barboni)

 Недеља 11.09.
17:00 АВАНТУРЕ ЈЕДНОГ ГОРОСТАСА (ИТ/ШП 1971) 109’
 Si puо fare... amigo
 ул. Бад Спенсер (Bud Spencer), Џек Паланс (Jack Palance)
 р. Маурицио Лућиди (Maurizio Lucidi)
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19:00 ОТИМАЧИ ИЗГУБЉЕНОГ БЛАГА (ИТ/САД 1981) 105’
 Chi trova un amico trova un tesoro
 ул. Теренс Хил (Terence Hill), Бад Спенсер (Bud Spencer)
 р. Серђо Корбучи (Sergio Corbucci)
21:00 БАД СПЕНСЕР У АКЦИЈИ (ИТ 1982) 98’
 Cane e gatto
 ул. Бад Спенсер (Bud Spencer), Томас Милиан (Tomas Milian)
 р. Бруно Корбучи (Bruno Corbucci)

 Понедељак 12.09. 
 Сећање на... ХЕКТОР БАБЕНКО (Hector Babenco)
16:00 ПОЉУБАЦ ЖЕНЕ ПАУКА (САД, 1985) 120’
 Kiss of the Spider Woman 
 ул. Вилијам Харт(William Hurt), Раул Хулија (Raul Julia)
 р. Хектор Бабенко (Hector Babenco)
18:30 ЖИЛАВИ КОРОВ (САД 1987) 143’
 Ironweed
 ул. Џек Николсон (Jack Nicholson), Мерил Стрип (Meryl Streep)
 р. Хектор Бабенко (Hector Babenco)
21:00 ГЛУВАРЕЊЕ (САД/СРН 1980) 102’ 
 Cruising
 Ул: Ал Паћино (Al Pacino), Пол Сорвино (Paul Sorvino)
 р: Вилијам Фридкин (William Friedkin)

 Уторак 13.09.
17:00 ТЕРОР И СТРАСТ (САД 1967) 97’ 
 Games
 р. Џејмс Кан (James Caan), Симон Сињоре (Simone Signoret)
 р. Кертис Харингтон (Curtis Harrington)

 По жељама гледалаца
19:00 ПУРПУРНА КИША (САД 1984) 111’
 Purple rain
 ул. Принс (Prince), Аполонија Котеро (Apollonia Kotero)
 р. Алберт Мањоли (Albert Magnoli)
21:00 МОРИС (ВБ 1987) 140’
 Maurice
 Ул. Хју Грант (Hugh Grant), Џејмс Вилби (James Wilby)
 Р. Џејмс Ајвори (James Ivory)

 Среда 14.09.
16:00 ТОПКАПИ (САД 1964) 120’ 
 Topkapi 
 ул. Мелина Меркури (Melina Mercouri), 
 Питер Јустинов (Peter Ustinov)
 р. Жил Дасен (Jules Dassin)

 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
18:30 ПЛЕС У ТАМИ (ДАН/НЕМ/ШПА/ХОЛ.... 2000) 140’
 Dancer in the Dark
 ул. Бјорк (Björk), Катрин Денев (Catherine Deneuve)
 р. Ларс фон Трир (Lars von Trier)



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

6

21:00 СЕБАСТИЈАН (ВБ 1976) 86’
 Sebastiane
 Ул. Леонардо Тревиљо (Leonardo Treviglio), Барни Џејмс (Barnes James)
 Р. Дерек Џарман (Derek Jarman), Пол Хамфрес (Paul Humfress)

 Четвртак 15.09.
 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
16:00 КАБАРЕ (САД 1972) 124’
 Cabaret
 ул. Лајза Минели (Liza Minnelli), Мајкл Јорк (Michael York)
 р. Боб Фоси (Bob Fosse)
18:30 МАРНИ (САД 1964) 130’
 Marnie
 ул. Типи Хедрен (Tippi Hedren), Шон Конери (Sean Connery)
 р. Алфред Хичкок (Alfred Hitchcock)
21:00 КЕРЕЛ (СРН/ФР 1982) 108’
 Querelle
 Ул. Бред Дејвис (Brad Davis), Франко Неро (Franco Nero)
 р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)

 Петак 16.09.
16:30 ПРЕТЊА (ФРА/КАН 1977) 117’
 La Menace
 ул. Ив Монтан (Yves Montand), Мари Дубоа (Marie Dubois)
 р. Ален Корно (Alain Corneau)

 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
19:00 АЛЕКСАНДАР НЕВСКИ (РУС 1938) 112’
 Aleksandr Nevskiy
 ул. Николај Черкасов (Nikolay Cherkasov), Николај Оклопков (Nikolai 
Okhlopkov)
 р. Сергеј Ејзенштејн (Sergei M. Eisenstein)
21:00 МИЛК (САД 2008) 128’ 
 Milk
 Ул. Шон Пен (Sean Penn), Џејмс Франко (James Franco)

 Субота 17.09.
 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
16:00 ПРАВА РОМАНСА САД/ФРА 1993) 120’
 True Romance
 ул. Кристијан Слејтер (Christian Slater), Патриша Аркет (Patricia Arquette)
 р. Тони Скот (Tony Scott)

 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
18:30 РОМЕО И ЈУЛИЈА (САД 1996) 120’
 Romeo + Juliet
 ул. Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio), Клер Дејнс (Claire Danes)
 р. Баз Лурман (Baz Luhrmann)
21:00 МОЈА СЛАТКА ПЕРИОНИЦА (ВБ 1985) 97’ 
 My Beautiful Laundrette
 Ул. Даниел Деј-Луис (Daniel Day-Lewis), Гордон Варнеке (Gordon Warnecke)
 Р. Стивен Фрирс (Stephen Frears)
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 Недеља 18.09.
 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
16:30 КОЊИЋ ГРБОЊИЋ (СССР 1947) 73’
 Konyok Gorbunok 
 анимирани филм
 р. Иван Иванов-Вано
18:00 БЕРИ ЛИНДОН (ВБ/САД/ИР 1975) 184’
 Barry Lyndon
 ул. Рајан О’Нил (Ryan O’Neal), Мариза Беренсон (Marisa Berenson)
 р. Стенли Кјубрик ( Stanley Kubrick)
21:15 СМРТ У ВЕНЕЦИЈИ (ИТА/ФРА 1971) 130
 Death in Venice
 ул. Дирк Богард (Dirk Bogarde), Ромоло Вали (Romolo Valli)
 р. Лукино Висконти (Luchino Visconti)

 Понедељак 19.09.
 ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
 „Културнo нaслeђe и зajeдницe – живeти с нaслeђeм“
17:00 УЗДИНСКЕ СЛИКАРКЕ (ЈУГ 1963) 9’
 р. Љубиша Јоцић
 24 ЧАСА СА БЕОГРАДСКИМ СЛИКАРИМА (ЈУГ 1964) 13’
 р. Љубиша Јоцић
 ДИЈАЛОГ О КОЛАЖУ (ЈУГ 1965) 10’
 р. Лазар Трифуновић
 МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ (ЈУГ 1966) 8’
 р. Владимир Басара 
 ХЕКСАПТИХ (ЈУГ 1968) 6’
 р. Ђорђе Кадијевић
 ТАЈНА ВЕЧЕРА; ИЛИ, МЕДИЈАЛА (ЈУГ 1969) 7’
 р. Здравко Велимировић 
 СЛИКА ПОСЛЕДЊЕ ПЛАНЕТЕ (ЈУГ 1970) 8’
 р. Предраг Голубовић
 МАШТОВЊАЦИ СА РАДОВАН КУЛЕ (ЈУГ 1970) 12’
 р. Живан Живко Ристић 

 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
19:00 ЊЕГОВА ДЕВОЈКА ПЕТКО (САД 1940) 92’
 His Girl Friday
 ул. Кери Грант (Cary Grant), Розалинд Расел (Rosalind Russell)
 р. Хауард Хокс (Howard Hawks)
 МОЈ ИЗБОР : Иван Меденица
21:00 МОЈ ПРИВАТНИ АЈДАХО (САД 1991) 104’
 My Own Private Idaho
 ул. Ривер Финикс (River Phoenix), Киану Ривс (Keanu Reeves)
 р. Гас Ван Сант (Gus Van Sant)

 Уторак 20.09.
 ЕЛИА КАЗАН (Elia Kazan) на бис
17:00 ГРЕХ ЈЕДНЕ НОЋИ (САД 1947) 123’
 The Sea of Grass
 Ул. Кетрин Хепберн (Katherine Hepburn), Спенсер Трејси (Spencer Tracy)
 Р. Елиа Казан (Elia Kazan)
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19:15 УЗБУНА НА УЛИЦИ (САД 1950) 96’
 Panic in the Streets
 Ул. Ричард Видмарк (Richard Widmark), Пол Даглас (Paul Douglas)
 Р. Елиа Казан (Elia Kazan)
21:00 ТРАМВАЈ ЗВАНИ ЖЕЉА (САД 1951) 122’
 A Streetcar Named Desire
 Ул. Марлон Брандо (Marlon Brando), Вивијен Ли (Vivien Leigh)
 р. Елиа Казан (Elia Kazan)

 Среда 21.09.
17:00 ДИВЉА РЕКА (САД 1960) 110’
 Wild River
 Ул. Монтгомери Клифт (Montgomery Clift), Ли Ремик (Lee Remick)
 Р. Елиа Казан (Elia Kazan)
19:00 НА ДОКОВИМА ЊУЈОРКА (САД 1954) 108’
 On the Waterfront
 Ул. Марлон Брандо (Marlon Brando), Карл Малден (Karl Malden)
 Р. Елиа Казан (Elia Kazan)
21:00 ИСТОЧНО ОД РАЈА (САД 1955) 115’ 
 East of Eden
 Ул. Џејмс Дин (James Dean), Џули Херис (Julie Harris)
 Р. Елиа Казан (Elia Kazan)

 Четвртак 22.09.
 ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: 
 ЏОЗЕФ РУБЕН (Joseph Ruben)
17:00 ДОБРИ СИН (САД 1993) 87’
 The Good Son
 ул. Меколи Калкин (Macaulay Culkin), Елајџа Вуд (Elijah Wood)
 р. Џозеф Рубен (Joseph Ruben)
19:00 СТРАВИЧАНА СНОВИЂЕЊА (САД 1984) 96’
 Dreamscape
 ул. Денис Квејд (Dennis Quaid), Макс фон Сидов (Max von Sydow)
 р. Џозеф Рубен (Joseph Ruben)
21:00 МАНИЈАК/ОЧУХ (САД 1987) 86’
 The Stepfather
 ул.Тери О’Квин (Terry O’Quinn), Џил Шојелин (Jill Schoelen)
 р. Џозеф Рубен (Joseph Ruben)

 Петак 23.09.
17:00 ИЗБРИСАНО СЕЋАЊЕ (САД 2004) 91’
 The Forgotten
 ул. Џулијан Мур (Julianne Moore), Доминик Вест (Dominic West)
 р. Џозеф Рубен (Joseph Ruben)
19:00 ПАКАО ПРАВДЕ (САД 1989) 108’
 True Believer
 ул. Џејмс Вудс (James Woods), Роберт Дауни Џуниор Мл. (Robert Downey Jr.)
 р. Џозеф Рубен (Joseph Ruben)
21:00 НЕПРИЈАТЕЉ У МОМ КРЕВЕТУ (САД 1991) 99’
 Sleeping with the Enemy
 ул. Џулија Робертс (Julia Roberts), Патрик Бергин (Patrick Bergin)
 р. Џозеф Рубен (Joseph Ruben)
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 Субота 24.09.
 ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ПОЛ ЊУМЕН (Paul Newman)
17:00 ДУГО ТОПЛО ЛЕТО (САД 1958) 115’
 Long Hot Summer
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Орсон Велс (Orson Welles)
 р. Мартин Рит (Martin Ritt)
19:15 БИЛИ КИД/ЛЕВОРУКИ РЕВОЛВЕРАШ (САД 1958) 102’
 The Left Handed Gun
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Лита Милан (Lita Milan)
 Р. Артур Пен (Arthur Penn)
21:00  МАЧКА НА УСИЈАНОМ ЛИМЕНОМ КРОВУ (САД 1958) 108’
 Cat on a Hot Tin Roof
 Ул. Елизабет Тејлор (Elizabeth Taylor), Пол Њумен (Paul Newman)
 р. Ричард Брукс (Richard Brooks)

 Недеља 25.09.
16:30 ЛЕДИ Л (ФР/ИТ/ВБ 1965) 117’
 Lady L 
 Ул. Софија Лорен (Sophia Loren), Пол Њумен (Paul Newman)
 р. Питер Јустинов (Peter Ustinov)
19:00 ХЛАДНОРУКИ КАЖЊЕНИК (САД 1967) 126’
 Cool Hand Luke
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Џорџ Кенеди (George Kennedy)
 Р. Стјуарт Розенберг (Stewart Rosenberg)
21:15 ТАЈНА ЗАВЕСА (САД 1966) 128’
 Torn Curtain
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Џули Ендрјус (Julie Andrews)
 Р. Алфед Хичкок (Alfred Hitchcock)

 Понедељак 26.09.
16:30 СУДИЈА ЗА ВЕШАЊЕ (САД 1972) 120’
 Life and Times of Judge Roy Bean
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Ава Гарднер (Ava Gardner)
 Р. Џон Хјустон (John Houston)
19:00 ЧОВЕК ИЗ АУСТРАЛИЈЕ (ВБ/САД 1973) 98’
 The MacKintosh Man
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Доминк Санда (Dominiqe Sanda)
 Р. Џон Хјустон (John Houston)
21:00 ЖАОКА (САД 1973) 129’
 The Sting
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Роберт Редфорд (Robert Redford)
 Р. Џорџ Рој Хил (George Roy Hill)

 Уторак 27.09.
16:30 ТАЈНИ РАТ ХАРИ ФРИГА (1968) 110’
 The Secret War of Harry Frig
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Силва Кошћина (Sylva Koscina)
 Р. Џек Смајт (Jack Smight)
18:30 ХАЗАРДЕР (САД 1961) 134’
 The Hustler
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Џеки Глисон (Jackie Gleason)
 Р. Роберт Росен (Robert Rossen)
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21:00 БОЈА НОВЦА (САД 1986) 119’
 The Color of Money
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Том Круз (Tom Cruise)
 Р. Мартин Скорсезе (Martin Scorsese)

 Среда 28.09.
17:30 УТИЦАЈ ГАМА ЗРАКА НА ЧУДЕСНЕ НЕВЕНЕ (САД 1972) 100’
 The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds
 Ул. Џоан Вудворд (Joanne Woodward), Нел Потс (Nell Potts)
 Р. Пол Њумен (Paul Newman)
19.30 ПАКЛЕНИ ТОРАЊ (САД 1974) 165’ 
 The Towering Inferno
 Ул:Стив Меквин (Steve McQueen), Пол Њумен (Paul Newman)
 р:Џон Гиљермин (John Guillermin)

 Четвтак 29.09.
17:00 ВЕЛИКИ СКОК (ВБ/НЕМ/САД 1994) 111’
 The Hudsucker Proxy
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Тим Робинс (Tim Robbins)
 р. Џоел и Итан Коен (Joel & Ethan Coen)
19:00 СКОРО САВРШЕН ЧОВЕК (САД 1994) 110’
 Nobody’s Fool
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Џесика Тенди (Jessica Tandy)
 Р. Роберт Бентон (Robert Benton)
21:00 ПУТ БЕЗ ПОВРАТКА (САД 2002) 117’
 The Road to Perdition
 Ул. Пол Њумен (Paul Newman), Том Хенкс (Tom Hanks)
 Р. Сем Мендес (Sam Mendes)

 Петак 30.09.
 40 ГОДИНА БИТЕФ-а НА ФИЛМУ
16:00 ХРОНИКА 14 БИТЕФА 1980 25’
 УМЕСТО ПРЕДСТАВЕ ХАМЛЕТ
 Уредник: Феликс Пашић
 Водитељ: Боро Драшковић
 Редакција Програма из културе ТВ Београда
 Учествују: Љубиша Ристић, редитељ, Петар Божовић, глумац
 Бранислав Милошевић, позоришни критичар Комуниста,
 Мајкл Ковени (Michael Coveney) позоришни критичар из Британије
 Инсерт из представе Хамлет, ХНК, Сплит

16:30 РИЧАРД ТРЕЋИ 60’
 снимак представе
 Аутор: Виљем Шекспир
 Редитељи и сценограф: Љубиша Ристић
 Улоге: Борис Исаковић, Александар Крстајић, Сања Моравчић, 
 Филип Ленђел, Тихомир Вујичић, Ференц Петер, Лука Пиљагић, 
 Рамадан Азировић, Золтан Молнар, Марија Опсеница, Ана Костовска, 
 Тања Жерајић, Ерика Ленђел, Љиљана Јакшић
 Представа: Кпгт, Суботица 
 Снимак: ТВ Нови Сад. 1992
 Grand prix 26 BITEF 92
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17:30 МРТВИ РАЗРЕД 80’
 Umarla klasa
 снимљена представа
 Написао и режирао: Тадеуш Кантор
 Улоге: Мариа Странгрет-Кантор, Целина Њеђвјецка, 
 Анжеј Велмински, Збигњев Гостомски, Мира Рихлицка, Роман Сивулак,   
 Вацлав Јаницки
 Продукција: театар црицот 2, Краков, Пољска
 Премијера прве верзије 15. новембар 1975. Друга верзија 1977.
 Grand prix 11 БИТЕФ 1977
 Филмска режија: Анжеј Вајда
 Продукција: Zespół Filmowy X 1976.
 Приказано на Битефу на филму 1977.

19:00 УЧЕСНИК И СВЕДОК МИРА ТРАИЛОВИЋ интервју 42’
 Сценариста и саговорник: Феликс Пашић
 Уредник: Лила Лукић
 Редитељ: Ненад Момчиловић
 Производња: ТВ Београд, Редакција програма из културе
 Снимано децембра 1988.

19:50 ТЕЛА
 Körper
 Музика: Ханс Петер Кун (Kuhn)
 Филмски снимак: Јерг Јешел, Бригите Крамер (Јörg Jeshel, Brigitte Kramer)
 Плешу: Давид Камплани, Надиа Кусимано, Лиса дансен, Хуан Круз Диаз, 
 де Гарајо Еснаола, Лик Динбери...
 Schaubühne am Lehniner Platz, Берлин, Немачка
 Grand Prix 34 БИТЕФ 2000
 Трајање: 59 минута

21:00 МАЛОГРАЂАНИ 147‘
 Meщane
 Снимак представе
 Аутор: Maksim Gorki
 Режија и сценографија: Георгиј Александровић Товстоногов
 Улоге:Евгениј Лебедев, Марија Соколова, Ема Попова, Олег Борисов, 
 Кирил Лавров
 Представа Великог драмског театра “Горки“, Лењинград, 1966. 
 Телевизијски снимак : Ленфилм, 1972, СССР
 Grand prix 2. BITEF 1968
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Сећање на...
МАЈКЛ ЋИМИНО (Michael Cimino)

Аутор филмова „Ловац на јелене“ који је обележио историју кинемато-
графије и „Врата раја“ који је успео да банкортира мејџор студио, Мајкл 

Ћимино, преминуо је, 2. јула 2016. године. Био је један од симбола „Новог 
Холивуда“ и америчког филма седамдесетих година XX века. Његова карије-
ра је имала бројне успоне и падове али је увек била заснована на безуслов-
ној подршци својим делима и ауторском приступу филмовима; oдбијао је 
компромисе и увек је имао сложен однос са продуцентима. Прошле годи-
не је добио последње велико признање на фестивалу у Локарну (Лоцарно), 
Златно гепарда за каријеру.

Мајкл Ћимино је рођен у Њујорку 16. новембра 1943. године (према 
неким изворима 3. фебруара 1939. године) и остаће упамћен у историји ки-
нематографије као редитељ који је успео да поремети холивудски естаблиш-
мент доводећи до банкротства једну од највећих продукцијских кућа Јунај-
тед Артистс (United Artists).

Ћимино припада трећој генерацији италијанских досељеника и после 
младости проведене у родном Њујорку дипломира на Јејл (Yale) Универ-
зитету у области графике и лепих уметности. Иако су га све време студија 
привлачиле драмске уметности и глума, тек након студија почеће да похађа 
курсеве на чувеном Акторс студију (Actors Studio). Након неколико сценарија 
за телевизијске програме и филмове добиће прилику у току 1973. године да 
напише сценарио за филм „Прљави Хари: Клопка за инспектора Калахана“ 
(Magnum Force) један од филмова о „Прљавом инспектору Харију“ са Клин-
том Иствудом (Clint Eastwood) у главној улози.

Иствуд је био толико задовољан сценариом да ће допустити Ћимину 
у току 1974. године да напише и режира филм „Калибар .20 за специјалисту“ 
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(Thunderbolt and Lightfoot). Овај акциони филм ће представљати одличан 
деби за младог њујоршког редитеља и поред успеха и код публике и код 
критике донеће награду Оскар Џефу Бриџису (Jeff Bridges) за најбољу спо-
редну мушку улогу.

Овај успех ће му омогућити да у току 1978. године напише сценарио 
и режира филм „Ловац на јелене“ (The Deer Hunther), драматичан и беском-
промисан приказ генерације која је упознала ужасе рата у Вијетнаму. Рат 
је био завршен само неколико година раније и америчко друштво је у том 
периоду покушавало да скрене пажњу са проблема које је тај сукоб изазвао. 
Сам рад на филму је остао легендаран: на сету су радили један млади и ам-
бициозни Роберт Де Ниро (Robert De Niro), Џон Казал (John Casale) у тешком 
здравственом стању са тумором у терминалној фази који ће га убрзо након 
краја снимања и довести до смрти, Мерил Стрип (Meril Streep) и Кристофер 
Волкен (Christopher Walken) који се недељама изгладњивао како би био у 
стању да на што аутентичнији начин дочара сцене из вијетнамског логора за 
заробљенике.

Једна од бројних готово митских ситуација које су се догађале на сни-
мању овог филма јесте и партија руског рулета коју су са правим пиштољем 
одиграли Де Ниро и Казал како би се у потпуности сјединили са ликовима које 
су тумачили. Продуцент филма је била британска кућа ЕМИ која је касније го-
тов филм понудила на лицитацији на којој је победио Јуниверзал (Universal). 
Након појављивања на фестивалима и изласка у биоскопске сале појавиле су 
се бројне полемике на међународном нивоу, а посебно у Европи. Многи су 
се осетили увређени због једнодимензионалног представљања Вијетнамаца 
у филму које је оцењено као негативно и расистичко. Након представљања 
филма на Фестивалу у Берлину, Совјетски Савез и бројне земље источног 
блока повукли су своје фимове са фестивала у знак протеста, а сам Ћимино 
је често био окарактерисан и као фашиста. Без обзира на такву репутацију 
Ћиминов филм је доживео изузетан успех на благајнама широм света, а и 
Америчка академија га је наградила са чак пет награда Оскар од девет кате-
горија у којима је био номинован, међу којима и су оне за Најбољи филм и 
Најбољу режију. У том тренутку је Мајкл Ћимино деловао спремно да заузме 
значајно место у историји филма.

Јунајтед Артистс једна од мејџор продукцијских компанија у на-
стојањима да изађе из кризе у којој се налазила одлучује да ангажује Ћи-
мина на пројекту колосалног вестерна „Врата раја“ (Heaven’s Gate). Радило 
се о једној великој продукцији за ту епоху са буџетом од преко 12 милиона 
долара и бројним великим звездама међу којима су Крис Кристоферсон (Kris 
Kristofferson), Кристофер Волкен и Изабел Ипер (Isabelle Huppert) тумачили 
главне улоге. Радња филма је била смештена у Вајомингу у последњој де-
ценији XIX века и бавила се једном од најкрвавијих и најконтроверзнијих 
прича америчке историје. Богати земљопоседници и сточари су унајмљива-
ли плаћене убице како би маскрирали тек придошле имигранте из Пољске, 
Русије, Немачке, Мађарске и осталих европских земаља који су на својим 
малим поседима покушавали да нађу нови дом и поставе темеље онога што 
је касније постало познато као „амерички сан“.
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Нажалост, већ само снимање прошло је кроз бројне проблеме а Ћи-
мино је трошкове довео до скоро 45 милиона долара након бројних сукоба 
са управом Јунајтед Артистса. Услед бројних аутентичних фотографија које 
су постојале из тог период Ћимино је тражио перфекцију на сваком сету, за 
масовне сцене било је ангажовано по неколико хиљада статиста и коња. 
Снимљено је преко 220 сати материјала од којих је сачињена прва верзија 
у трајању од скоро 6 часова. Дистрибуција је започета са верзијом од 3 сата 
и 39 минута али критика и публика у Америци нису прихватили тај начин 
разоткривања не само митологије вестерна већ и америчког сна. Иако је по-
сле само недељу дана у дистрибуцију послата нова, за сат и десет минута, 
краћа верзија публика није желела да гледа тај филм. Последњи покушај је 
уследио са верзијом од 4 сата за коју се веровало да ће бар код филмофила 
изазвати неко интересовање али и она је доживела неуспех. Филм је у Сје-
дињеним Државама зарадио нешто мање од 1,5 милиона долара.

Чувена Јунајтед Артистс, коју су основали Даглас Фербанкс (Douglas 
Fairbanks), Чарли Чаплин (Charlie Chaplin) и Мери Пикфорд (Mary Pickford) 
је банкротирала, а права на њихове филмове и њихова студија и технику је 
откупио МГМ. Овај догађај је изазвао велике промене у америчкој филмској 
индустрији а као једини кривац за ту катаклизму означен је управо Мајкл 
Ћимино чија је каријера била дефинитивно уништена.

Нека врста проклетства је пратила и његове касније филмове. „Година 
змаја“ (Year of the Dragon), детективска прича смештена у кинеску четврт, из 
1985. године са Микијем Рурком (Mickey Rourke) у главној улози доживела је 
неуспех код публике иако је у каснијим годинама овај филм попримио култ-
ни статус код филмофила. Током 1987. године снимио је филм „Сицилија-
нац“ (The Sicilian), романсирану биографију о мафијашу Салватероеу Ђулија-
нију (Salvatore Giuliano) са Кристофером Ламбертом (Christorpher Lambert) 
уз оптужбе да је направио готово апологију овом мафијашу одговорном за 
бројне смрти.

Филмови „Часови очаја“ (Desperate Hours) из 1990. године и „Ловац на 
сунце“ (The Sunchaser) снимљени су искључиво уз независно финансирање и 
прошли су готово незапажено код публике.

Иако је после „Врата раја“ наставио да снима филмове повукао се у 
потпуности из јавности и посветио писању књига. У том периоду кружиле су 
бројне контроврезне приче о његовом животу. Објавио је три романа и тек 
је у последњих осам година почео да се појављује на фестивалима широм 
света предсатављајући рестаурисану верзију филма „Врата раја“ који је на-
кон готово две и по деценије успео да нађе пут до публике и да буде сагле-
дан у једном новом светлу које је успело да истакне мајсторство Ћимина у 
овом ипак епохалном делу.

Марјан Вујовић
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ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА...
ПОЛ ЊУМЕН (Paul Newman)

Незаборавни плавооки

‘’Глума је као кад су ти скинуте панталоне. Изложен си целом свету.’’

Пол Њумен рођен је 26. јануара 1925. године у Кливленду (Охајо). За глу-
му се заинтересовао још у основој школи и почиње да глуми у школским 

представама, као и у дечијим представамама у локалном позоришту. Бива 
избачен са колеџа због недоличног понашања, али проводи годину дана у 
школи глуме на универзитету Јејл, као и у чувеном Екторс студију Ли Страс-
берга у ком су глуму учили и Марлон Брандо, Џејмс Дин и Мерилин Монро 
и многи други. ‘’Скоро све што сам научио о глуми научио сам у Екторс сту-
дију.’’ Са Џејмс Дином склапа пријатељство које ће трајати до Динове поги-
бије 1955. године. Заједно су се појавили на аудицији за филм Источно од 
раја за улоге браће Арона и Кала. Дин добија улогу Арона, а улогу Кала до-
бија глумац Ричард Давалос. После Динове погибије добија неколико улога 
првобитно намењених Џејмсу Дину у филмовима Неко ме тамо горе воли, 
Били Кид/Леворуки револвераш и Мачка на усијаном лименом крову. Упра-
во ове улоге су биле пресудне за његову каријеру после неуспеха филма The 
Silver Chalice у ком је дебитовао и за коју је тврдио да је био принуђен да је 
прихвати од стране свог менаџера, и да је то најгори филм снимљен 50-их 
година XX века, да се извињава свима на учешћу у истом и да га никако не 
треба гледти. Ипак та улога му је донела први Златни глобус 1957. године за 
најбољег новог глумца. Улога је првобитно била понуђена Џејмсу Дину који 
ју је одбио. 

‘’Глума није кретиван процес, већ интерпретација.’’ 

На снимању филма Дуго топло лето 1957. године упознаје глумицу 
Џоан Вудворд и била је о љубав на први поглед. Иако увелико ожењен са 
Џеки Вајт којом већ има троје деце, убрзо се разводи од Џеки и неколико 
дана после свог 33. рођендана, 29. јануара 1958. се жени са Вудвордовом у 
Лас Вегасу. У браку су провели укупно 50 година (до његове смрти 2008. го-
дине), добили три ћерке, одлучили су се за живот ван Холивуда и Лос Анђе-
леса у Конектикату, а заједно ће се појавити у укупно 11 филмова. Џоан Вуд-
ворд ће глумити и у 5 филмова које је Пол Њумен режирао, међу којима је и 
екранизација романа Утицај гама зрака на сабласне невене. Био је то један 
од најдужих и најскладнијих бракова у Холивуду, и на питање како је одолео 
свим глумицама са којима је снимао током каријере одговарао је ‘’Зашто 
бисте се задовољили бургером ван куће, кад код куће имате бифтек.’’ 

‘’Осећам се свакодневно кривим што сам напустио моју прву супругу 
и троје деце и осећаћу се кривим до краја свог живота због тога. Али чиње-
ница да смо Џоан и ја још увек заједно после свих ових година доказ је да 
сам донео исправну одлуку.’’
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Џоан Вудворд осваја Оскара за најбољу главну женску улогу само два 
месеца после удаје за Њумена за улогу у филму Три Евина лика. Пол је морао 
да чека свог првог Оскара скоро 30 година и неколико номинација и једног 
почасног Оскара годину дана раније, као и Специјалну награду за хумани-
тарни рад, а укупно је имао десет номинација за ову награду. О освајању 
ове награде после дугог низа година и то за поновљену улогу Едија Фелсона 
у филму Боја новца 1987. године и то 25 година пошто је први пут био но-
минован за ову уогу у филму Хазардер рекао је: ‘’То је као кад јурите лепу 
жену осамдесет година и она коначно пристане, а ви само кажете – Жао ми 
је, уморан сам.’’ Чак се није ни појавио на додели 1987. године да прими на-
граду, већ ју је у његово име преузео његов пријатељ редитељ Роберт Вајз. 
Освојио је и 4 Златна глобуса, од тога један за режију филма Рејчел, Рејчел, 
берлинског Сребрног медведа за глуму у филму Скоро савршен човек, на-
граду у Кану 1958. године за улогу у филму Дуго топло лето и једну БАФТА 
награду за улогу у филму Хазардер.

Седамдесетих година посвећује се још једној својој пасији - вожњи 
тркачких аутомобила, која га је држала до краја живота, иако је био далтони-
ста, а био је и сувласник једног тркачког тима. Осамдесетих почиње произ-
водњу сосова за пасте и салате по својим и Џоаниним рецептима Newman’s 
Own, а приход од продаје ишао је у добротворне сврхе по његовом избору, 
од којих је једна била и у циљу борбе против дроге од које је 1978. годи-
не преминуо његов најстарији син из првог брака Алан Скот Њумен 1978. 
године у 28. години живота. О својим кулинарским авантурама волео је да 
каже ‘’Не можете себе више да схватате озбиљно када вам се лик појави на 
сосу за салату и пасту’’ и ‘’Тужно је што су моји сосови популарнији од мојих 
филмова.’’ Објавио је и неколико књига рецепата што самостално, што са 
супругом Џоан.

Последњи филм који је снимио био је анимирани филм Аутомобили 
2006. године у ком је позајмио глас и то је био филм са највећом зарадом у 
ком се појавио. Из света глуме се повукао наредне године због ве лошијег 
здравственог стања. Преминуо је 26.9.2008. године у 83. години живота, а у 
шали је волео да каже ‘’Замишљам мој надробни споменик на ком пише: 
Овде почива Пол Њумен који је преминуо због шока јер су његове плаве очи 
постале смеђе“.

Прошле године америчка пошта објавила је марку са његовим ликом 
на којој пише Пол Њумен глумац/филантроп.

Ђорђе Зеленовић

п.с. Потписник овог текста и Пол Њумен су рођени на исти датум 
(26. јануар). 
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50 Б И Т Е Ф 16
&

Југословенска кинотека
&

„Трезор“ РТС
&

Амбасада Републике Пољске у Београду

приказују

30. септембар 2016.

ПОЛА ВЕКА БИТЕФА
40 година Битефа на филму

Музеј Кинотеке, Косовска 11

Уредник БИТЕФА НА ФИЛМУ
Вера Коњовић
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Какав би требало да је програм који обухвата и приближава пола века јед-
ног Фестивала, огледала театарске уметности у другој половини 20. и на 

почетку 21. века, у време вртоглавих промене укуса, сензибилитета, стила, 
размишљања, у време када су се појавили, развијали и усавршавали теле-
визија, компјутери, видео, ДВД, мобилни телефони, камере... и када се зах-
ваљујући новим техникама без муке могло сачувати све за успомену и дуго 
сећање и за информацију будућим генерацијама. 

Узела сам каталоге Битефа, имам их све осим једнога, и своју обимну 
документацију о Битефу на филму. Неколико дана сам листала: наслови, 
представе, филмови, чланци, подаци. Они призивају сећања на представе, 
људе, догађаје. Јубиларни 40. Битеф на филму у оквиру јубиларног 50. БИ-
ТЕФ-а биће лако саставити. Листа наслова је дуга и импресивна. 

А онда... Из Русије јављају да Хамлет редитеља Љубимова ника-
да није снимљен, људи из Ефросовог круга тврде да је Дон Жуана сними-
ла само Телевизија у Београду. Снимка нема. У Пољској постоји приватни 
снимак Постојаног принца Гротовског који не може да се добије. Сан летње 
ноћи Питера Брука је снимљен приликом гостовања у Јапану, али је Брук 
снимак морао да уништи на захтев Јапанаца. Једини снимак Хамлета Љуби-
ше Ристића је позајмљен и заувек изгубљен. На многобројне дописе с пози-
вом за учествовање на Битефу на филму одговора нема, за већину снимака 
плаћају се ауторска права, а за културу у Србији се издваја 0.62% од буџета...

И док се мучим, чудим и очајавам, хтела не хтела враћам се у про-
шлост, међу људе с којима сам радила, сарађивала. Изненада схватам да 
сам ја, која у Битефу у континуитету радим скоро од почетка, остала сама, 
да од главних актера никог више нема. Нема оних који су, неко више неко 
мање, допринели афирмацији, опстајању и величини манифестације. Без 
њих Фестивал не би био оно што је био, што јесте и што ће, надајмо се, и 
остати. 

Из тог скупа се издваја личност Мире Траиловић. Размишљам о Мири, 
о особи која је не само била главна личност при оснивању Битефа, већ је том 
догађању давала мирис и укус, смисао и значај. Без њене енергије и вешти-
не сумњам да би Битефа било, да би трајао и у свету стекао славу какву је 
имао. Волели смо је, оговарали је, са уживањем смо слушали анегдоте о њој, 
а анегдоте се не причају о просечном, малом човеку.

Вера Коњовић
Уредник Битефа на филму



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

22

ПЕТАК, 30 СЕПТЕМБАР

16:00
ХРОНИКА 14 БИТЕФА 1980
УМЕСТО ПРЕДСТАВЕ ХАМЛЕТ

Уредник: Феликс Пашић
Водитељ: Боро Драшковић
Редакција Програма из културе ТВ Београда
Учествују: Љубиша Ристић, редитељ, Петар Божовић, глумац
Бранислав Милошевић, позоришни критичар Комуниста,
Мајкл Ковени (Michael Coveney) позоришни критичар из Британије
Инсерт из представе Хамлет, ХНК, Сплит
Траје: 25 минута колор ДВД

Шекспиров Хамлет одувек је био изазов за позоришне, па и филмске 
редитеље. Неки су комад приказивали класично - ма шта то значило, други 
су у њему тражили и налази савремене теме и модерне облике. Како играти 
класику? Око тога су се водиле и још се воде жестоке дискусије.

Једна од таквих представа, један од таквих Хамлета је онај који је 
1980. - у години Титове смрти и агресије на Авганистан, отворила 14. Битеф. 
Отуда су у представи тако важни и смрт краља, Хамлетовог оца и Фортимб-
расова (Петар Божовић) инвазија Данске. 

У првој Хроници Битефа 1980, познати критичар Мајкл Ковени изнео 
је мишљење како треба, како се сме или не сме приказивати Хамлет или 
било који позоришни комад.

Представу Хамлет Љубише Ристића на отварању 14 Битеф, директно је 
преносила телевизија. Снимак није сачуван, а приватни снимак је изгубљен.

16:30
РИЧАРД ТРЕЋИ
снимак представе

Аутор: Виљем Шекспир
Редитељи и сценограф: Љубиша Ристић
Улоге: Борис Исаковић, Александар Крстајић, Сања Моравчић, Филип 

Ленђел, Тихомир Вујичић, Ференц Петер, Лука Пиљагић, Рамадан Азиро-
вић, Золтан Молнар, Марија Опсеница, Ана Костовска, Тања Жерајић, Ерика 
Ленђел, Љиљана Јакшић

Представа: КПГТ, Суботица
Снимак: ТВ Нови Сад. 1992
Grand Prix 26 БИТЕФ 92
Трајање 60 минута колор ДВД
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Представа је обликована од полифонијских питања. Из тог разлога 
Љубиша Ристић није хтео да говори само о страхотама безумне борбе за 
власт, нити само о менталним својствима злобе, него је у Ричарду открио ме-
тафизичког трагичног јунака. Таквог који пати свој живот, који злобу прихвата 
као форму слободе. То га је освојило када је остварио злобу која је сама себи 
циљ. (Каталог 26 Битефа)

Моја улога Ричарда Трећег пре 14 година – тада сам први пут играо 
негативца и научио сам много о томе – они су ти који се забављају!

Дензел Вашингтон

17:30
МРТВИ РАЗРЕД
Umarla klasa 

снимљена представа

Написао и режирао: Тадеуш Кантор
Улоге: Мариа Странгрет-Кантор, Целина Њеђвјецка, Анжеј Велмински,
Збигњев Гостомски, Мира Рихлицка, Роман Сивулак, Вацлав Јаницки
Продукција: Teatar Cricot 2, Краков, Пољска
Премијера прве верзије 15. новембар 1975. Друга верзија 1977.
Grand Prix 11 БИТЕФ 1977

Филмска режија: Анжеј Вајда 

Продукција: Zespół Filmowy X 1976.
Приказано на Битефу на филму 1977.
Трајање: 80 минута 

Тадеуша Кантора сматрају за једног од најзначајнијих иноватора, за 
уметника који је имао огроман утицај на театар 20. века. 

Канторов Мртви разред има 3 верзије. Вајда је снимио прву верзију 
коју је ретко ко видео ван Пољске, у Београду као и у многим светским гра-
довима играна је друга верзија.

Ја стварам реалност, сплет разних реалности, без икакве везе с 
логиком или играном драмом, ја стварам поља напетости која ће бити у 
стању да разбију наративну структуру драме. Све то чиним у атмосфе-
ри шока и скандала - рекао је Кантор у једном интервјуу.

Анжеј Вајда је учествовао на 10. Битефу са Случајем Дантон Станисла-
ве Пшибишевске и на 21. Битефу са Злочином и казном Достојевског.

За Мртви разред је рекао: То је једина представа коју сам гледао пет 
пута. Дојмила ме се у толикој мери да сам одлучио да је снимим као филм. 
А ја никада не снимам своје позоришне режије.
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19:00

Сећам се, дођемо на састанак, и мали Леви каже:
Другарица Мира, другови, мислим, има све услове да уђе у СКОЈ, и ја 

сам да то једногласно прихватимо.
Општи аплауз.
Устане један младић, пун револуционарног заноса:
Ако ова грађанка уђе у нашу организацију, ја овог момента излазим!
Мислим се: Е, мали, платићеш ти то мени... Платио је. Постао је 

мој муж.
Мира Траиловић

УЧЕСНИК И СВЕДОК
МИРА ТРАИЛОВИЋ

интервју

Сценариста и саговорник: Феликс Пашић
Уредник: Лила Лукић
Редитељ: Ненад Момчиловић
Производња: ТВ Београд, Редакција програма из културе
Снимано децембра 1988.
Трајање: 42 минута колор ДВД
 

Интервју је сниман у дирекцији Битефа на Теразијама, на темељима 
новог Атељеа 212, у чувеном бифеу овог позоришта и у згради будућег Битеф 
театра, међу скелама и мајсторима. Ово је истовремено последњи велики 
интервју дат за телевизију, јер Мира се још појавила у марту наредне године 
поводом отварања Битеф театра, а затим ју је болест потпуно опхрвала. Ова 
се емисија завршава Мириним речима: „Мислим да су ме руководиле увек 
неке црте моје личности, можемо их назвати позитивним јер сматрам да 
има и много оних које то нису, а то је истрајност и оптимизам у истрајности. 
Не волим да остављам незавршене послове, не волим да се одрекнем ре-
алних могућности које постоје и трудила сам се увек да у тим околностима 
сачувам лојалност јер без лојалности не пружа нам радост успех који је по-
стигнут.” Најава РТС

Драгољуб Траиловић - дугогодишњи дописник “Политике” из Париза; 
главни уредник “Политике експрес”и “Политике” - за вечером у “Мадери”, 
испричао је да су га кад се оженио Миром, одмах избацили из Комунистичке 
партије... 

Рекли су: “Зар с том буржујком!...” 
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19:50
Т Е Л А
Кörper
Снимак представе

Режија и кореографија: Саша Валц (Sasha Waltz) 
Музика: Ханс Петер Кун (Kuhn)
Филмски снимак: Јерг Јешел, Бригите Крамер (Јörg Jeshel, Brigitte 

Kramer)
Плешу: Давид Камплани, Надиа Кусимано, Лиса дансен, Хуан Круз 

Диаз, де Гарајо Еснаола, Лик Динбери....
Schaubühne am Lehniner Platz, Берлин, Немачка
Grand Prix 34 БИТЕФ 2000
Трајање: 59 минута

Саша Валц је рођена 1968. у Карлсруеу. Студирала је код Valraud 
Kornhaas, а од 1983. до 1986 је похађала School for New Dance Development 
у Амстердаму. 1993. је основала плесну компанију Sasha Waltz&Guests са 
супругом Јоцхеном Сандигом.

1999. је постала члан уметничке дирекције Schaubühne где је 2000. 
креирала кореографију Тела у којој је тело добило прво место. Циљ јој је 
био да визуелно прикаже људско тело, његов спољашњи и унутрашњи део. 
А у току проба навирали су одговори на питања: Шта је то тело. Од чега је 
састављено. Тело је целина, али се раставља и на делове. Обрадила је и теме 
о човековој смртности, жељу за бесмртношћу, моћ репродукције у доба ма-
нипулације генима. Тела људи, простор и звук чине три стуба њене режије.

21:00
МАЛОГРАЂАНИ
Мещане
Снимак представе

Аутор: Максим Горки
Режија и сценографија: Георгиј Александрович Товстоногов
Улоге: Евгениј Лебедев, Марија Соколова, Ема Попова,
 Олег Борисов, Кирил Лавров
Представа Великог драмског театра “Горки“, Лењинград, 1966.
Телевизијски снимак : Ленфилм, 1972, СССР
Grand Prix 2 БИТЕФ 1968
Трајање 147 минута

Товстоногов је написао да га је на режију овог комада подстакло по-
зориште апсурда. Бекет и Јонеско помогли су му да у старом комаду види 
ново – апсурдност и бесмисленост живљења његових јунака и затворене 
кругове по којима тумарају. У Малограђанима има места и за идеје Брехта: 
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У представи не треба приказати појединца, већ животне појаве. Да би сачу-
вао дистанцу, писао је редитељ, једна компонента представе мора гледаоца 
да врати на полазну тачку и примора га да све посматра са стране. Овде је 
та компонента музика. Балалајка или мандолина с једноставном мелодијом 
„сурове“ романсе или песмица градске периферије, продиру у радњу пред-
ставе неочекивано, дајући могућност гледаоцу да прецизно процени шта се 
догађа. Музика ствара ефекат отуђености, о којој и Брехт пише.

На округлом столу Битефа редитељ је на питање зашто се определио 
за старе, не за младе малограђане, одговорио: Нисам се определио ни за 
једне, али опасније је определити се за младе, јер њима припада будућност. 

Надреализам је био преко потребан – чак и битан – у двадесетим го-
динама је био мост између рационализма и подсвесног. Покренуо је нешто 
важно. Али почетком шездесетих је постао малограђански; био је и превише 
интелектуалан и романтичан...

Речник социологије

Станиславски о премијери Малограђана

Билтен Битефа 1968
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ЕЛИЈА КАЗАН (Elia Kazan) – на бис

Џон Форд као инспирација 

„Грозно је не бити вољен. То је најгора ствар на свету.(...) То те чини 
насилним и окрутним.“

(Источно од Раја/Еаst of Eden)

Елија Казан (Elias Kazantzoglou) представник неореализма у Холивуду, за-
почео је своју каријеру као позоришни редитељ на Бродвеју. Поред ноар 

филмова, Казан је снимао филмове са социјалном проблематиком у којима 
је критиковао устаљене норме понашања и истицао слободу индивидуе. Ре-
жирао је двадесет и три улоге које су номиноване за Оскара, међу којима је 
девет добитника. Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро (Последњи тајкун/The 
Last Tycoon, Споразум/Тhe Аrrangment) уручили су му почасног Оскара 1999. 
године. 

Кент Џонс и Мартин Скорсезе посветили су неколико година у пла-
нирању и креирању документaрног филма Писмо Елији (А letter to Elia), 
снимљеног 2010. године. Обојица уметника желели су да искажу своју зах-
валност Елији Казану који је несумњиво утицао на њихов лик и дело, желели 
су да истакну колико је уствари Елија Казан био искрен у ономе што је радио, 
искрен о себи, искрен према другима.

Елија Казан био је ученик чувеног Ли Стразберга, глумца и реди-
теља, директора престижне глумачке школе Екторс Студио (Actors Studio), 
који је, изучавајући технику глуме Станиславског и његов Метод, почео да 
развија своју сопствену интерпретацију поменутог система под називом 
metod acting, инсистирајући на томе да глумац користи своје лична сећања и 
осећања у идентификацији са ликом. 

Елија Казан градио је своју филмску естетику угледајући се на есте-
тику Џона Форда који се трудио да прошири очекивања публике за разуме-
вање ликова стављајући их у одређени социјани контекст и екстеријер. Ка-
зан је спроводио metod acting и помагао глумцима попут Марлона Бранда 
(На доковима Њујорка/Оn the Waterfront, Трамвај звани жеља/А streetcar 
Named Desire, Вива Запата/Viva Zapata), Џејмса Дина (Источно од Раја), Во-
рена Битија и Натали Вуд да остваре потпуну психолошку уверљивост својих 
ликова. 

Ворен је дебитовао у филму Сјај у трави/Splendor in the Grass) док је 
његова колегиница Натали већ имала богату филмографију а играла је и у 
Трагачима/The Searchers Џона Форда. 

Елија Казан је окупљао око себе велики број фантастичних глумаца 
и сарадника који су на својствен начин утицали на коначан изглед његових 
филмова. Ентони Квин награђен је Оскаром за споредну улогу у филму Вива 
Запата, Грегори Пек играо је у филму Џентлменски споразум/Gentleman’s 
Agreement, Вивијан Ли и Ким Хантер играле су у Трамвај звани жеља заједно 
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са Младеном Секуловићем односно Карл Малденом. Овај карактерни глу-
мац високе социјалне интелигенције, био је оно што је Џон Вејн био за Џона 
Форда. 

„Једини човек који је био од сваке помоћи на снимању На доковима 
Њујорка је Сем Спигел. Он је један од ретких који зна свој посао.“

Продуцент Сем Спигел добитник је Оскара за филм На доковима 
Њујорка као и за филмове Дејвида Лина Мост на реци Квај/Тhe Bridge on 
the River Kwai и Лоренс од Арабије/Lawrence of Arabia.

Међутим, реализам у филмовима Елије Казана је потпуно другачији 
од реализма Џона Форда. Џон Форд је користио документаристичку грађу и 
историјске прилике у креирању америчких народних ликова, инсистирајући 
на традиционалним вредностима живота у заједници. Елија Казан преи-
спитује тадашњу савремену америчку породицу, њихов однос према деци, 
према љубави. Фордови јунаци се не мењају пред нашим очима, они дожи-
ваљавају неки вид промене али само у границама искушења природе које 
их чине јачим. Ликови Елије Казана катарзично откривају нову страну своје 
личности, обелодањују своје слабости.

Значај који је сниматељ Грег Толенд имао за Џона Форда, Борис Кауф-
ман је остварио у филмовима Елије Казана. Борис Кауфман, млађи брат Дзи-
ге Вертова, започео је своју каријеру у Америци након што га је Елија Казан 
одабрао да снима филм На доковима Њујорка за који је награђен Оскаром 
за најбољу фотографију. 

„Рекао сам Тенесију (поводом снимања филма Трамвај звани жеља): 
ово ће бити Марлон Брандо шоу.“

Карактеристично за Елију Казана је његова сарадња са писцима: Ар-
туром Милером (На Бродвеју) Тенеси Вилијамсом (Трамвај звани жеља, 
Беби дол/Baby Doll), Пол Осборном (Источно од Раја), Бадом Шулбергом (На 
доковима Њујорка), Вилијемом Ингеом (Сјај у трави), Харолдом Пинтером 
(Последњи тајкун- по новели Скота Фицџералда). Елија Казан екранизовао 
је и два романа Џона Стајнбека Источно од Раја и Вива Запата. Његов фил-
мски узор Џон Форд такође је снимио филм по једном Стајнбековом роману 
Плодови гнева/Тhe Grapes of Wrath. 

Увођењем црне листе симпатизера социјализма, под притиском 
Представничког дома за антиамеричке активности (ХУАЦ) писац Бад Шул-
берг и Елија Казан (и многи други) именовали су холивудске представнике 
Комунистичке партије. Поједини филмски уметници одбили су сарадњу због 
чега су осуђени на затворску казну. Након тога основан је Комитет за Први 
амандман који је стао у одбрану ове холивудске десеторке али без великог 
успеха. Упркос контроверзним политичким дешавањима, Шулбергов сцена-
рио На доковима Њујорка награђен је Оскаром Америчке филмске акаде-
мије.

Филмови Елије Казана, експлозивни и дирљиви попут филмске песме 
којa се појављујe у мраку биоскопа у потрази за вечним тајнама, откривају 
нову димензију љубави и страсти, тог величанственог света чија се слика 
мења временом које пролази.

Катарина Николић
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ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА:
ЏОЗЕФ РУБЕН

„Уживам да плашим публику, јер сам и сам кукавица. Не волим ни да 
гледам такве филмове. Када сам ишао да гледам Осмог путника, истрчао 
сам у ходник чим је монструм искочио из Џона Харта. Требало ми је десет 
минута да се саберем, али нисам смео да се вратим на своје седиште, већ 
сам остатак филма одгледао стојећи у позадини сале. Увек сам био кукавица 
и зато за одмазду мучим друге.“

Џозеф Рубен

Када се погледају Рубенови филмови са почетка каријере то су углавном 
биле комедије, не би вам пало на памет да ће исти човек стварно поче-

ти да мучи ликове у својим остварењима и терати нас да се јежимо и пла-
шимо гледајући Стравична сновиђења (Dreamscape, 1984), Манијака (The 
Stepfather, 1987) и Непријатељ у мом кревету (Sleeping with the Enemy, 1991). 
Често је умео да каже да је „да је био више пута на само један лош филм од 
тога да заврши на студијама права“. Каријеру умало није започео са порно 
филмом у који је хтео да уложи паре које је наследио, али је ипак снимио 
ниско-буџетни Снаја (The Sister-in-Law, 1974). Једини познати глумац у филму 
је Џон Севиџ, који тумачи главну улогу. Он игра Роберта Стронга музичара 
који на пропутовању по Америци одлучи да посети богатог старијег брата. 
Акценат је бачен на њихово ривалство и кошкање. Њихов сусрет, после ду-
жег времена, замало да се заврши смртним исходом по Роберта, брату је 
мало фалило да га удави у базену. Наравно следи освета. Једино што раз-
ликује овај филм од осталих у Б продукцији је сценарио, који је пун дови-
тљивих и незаборавних реплика, једна од њих је када Роберт назове брата 
телефоном и каже: “Спавао сам ти са женом и са љубавницом, а сада сам 
просуо и твој кокаин у планински поток“. Нажалост та последња акција ће 
проузроковати и његов страшан крај, што овај филм чини мрачним и депре-
сивним јер Џозеф не нуди оно јефтино прочишћење где главни јунак мора 
обавезно да победи. Није прошао сјајно код критике једино што су истицали 
су певачке способности Џона Севиџа. Но није остао непримећен и код про-
дуцената. Марк Тенсеру из Крауна се допао и понудио је Рубену Пом пом 
девојке(The Pom Pom Girls, 1975). Имао је само наслов и постер и то је све, 
тако да је Рубен добио одрешене руке и написао сценарио за три недеље. 
Себе је на почетку замишљао као редитеља који прави филмове за drive-
in биоскопе, простор на отвореном, велико платно и гомилу тинејџера који 
се „приватавају” по колима. Није ни чудо што је постао класик код овакве 
публике. Школска година у Јужној Калифорнији само што је почела, момци 
и девојке се припремају за предстојећу рагби сезону. Главни јунаци су у ст-
вари друштвени отпадници мисфитси и њиховим враголијама никада краја: 
краду ватрогасно возило у сред бела дана, свађају се и туку, уринирају кроз 
прозор, ваде ножеве једни на друге, гађају се храном у кантини. Ове младе 
битанге немају никаквог обзира према правилима и прописима наметнутим 
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од стране школског система, који треба да им покаже где им је место и да их 
држи под контролом. Наредна три филма ради за АИП(American International 
Pictures) и Семјуела Аркофа. Први у низу је Вожња задовољства(Joyride, 
1977). Два пријатеља Скот и Џон, којима је досадио посао, одлуче да окушају 
срећу у тражењу посла на нафтоводу на Аљасци, придружује им се и Сузи 
Џонова девојка. Путешествије не би било комплетно да нема перипетија и 
јунаци на крају не изврше пљачку. Све се заврши јурњавом по Канади. Рубен 
прави ироничан филм у коме су аутобиографске ноте очигледне и на крају 
нуди хепиенд у коме њих троје нађу уточиште на Хавајима у коме показује 
да не „пати од социјалне трагике“(Драган Јеличић, Светло у тами).Џона игра 
Роберт Карадин, са којим је већ радио на претходном филму. У улози Сузи је 
млада Мелани Грифит, која има неколико нагих сцена. У филму је и Ен Лок-
харт која је најјачи адут филма поготову када се појави у топлесу. Други по 
реду је Наша победничка сезона(Our Winning Season, 1978), АИП-ов покушај 
да прави озбиљне филмове. Главни јунак је Дејвид, атлетичар који никако да 
се помери са другог места, ни љубавни живот му није ништа бољи. Када се 
деси трагедија он мора да оствари две најбитније победе у животу, на стази 
и да освоји срце девојке. Ово је узбудљив и инспиративан филм о јурењу 
својих снова, километар по километар…Види се утицај Америчких Графи-
та(1973) не толико у структури, јер се не дешава све у једном дану али у 
ономе што је желео да постигне. Да је Аркоф хтео да одвоји мало више пара 
могао је бити много бољи филм, недостаци се виде највише у приказивању 
периода шездесетих. Критика није била одушевљена ни избором глумаца 
„који изгледају као двадесетогодишњаци који покушавају да поново прожи-
ве средњошколске дане“. Трећи филм је Горп(Gorp, 1980), који покушава да 
се шлепује на славу Животињске куће(1978) Џона Ландиса. Још једно лето 
у кампу Оскемо, сезонски рај за изучавање Јудаизма, где деца долазе да 
се забаве, играју и унапреде знање о религији док особље кампа смишља 
нове враголије и начине како да одвуку у кревет женске колегинице. Рубен 
је овде играо на карту да бука, агресивно и одвратно понашање главних ју-
нака највише пролази код публике. Да би то било тако мора да има и добре 
шале, већина их се претвара у тест издржљивости гледања главних актера 
који преглумљују и очајнички покушавају да дочарају деликвентски хумор. 
Ако ни због чега другог треба га погледати јер се у њему појављује у једној од 
својих првих улога на великом платну Розана Аркет. Рубен после овог филма 
није ништа снимио четири године и само захваљујући Денису Квејду, који му 
је био захвалан за промоцију у Нашој победничкој сезони и Горпу, предло-
жен је за Стравична сновиђења. Ту започиње други део своје каријере, који 
више спада у интересну сферу Шок Коридора у коме је снимио своје најбоље 
филмове. Денис Квејд је Алекс, он поседује ретке психичке моћи, може да 
улази у снове. Кристофер Палмер је Боб Блер, вођа владине организације 
која влада из сенке, он хоће да искористи Алексове способности и да убије 
председника у сну јер га стално муче ноћне море о Трећем свеском рату 
који ће сам изазвати. Стравична сновиђења као да су три различита филма 
која се боре да упливају један у други. Имамо елементе политичког триле-
ра, научно фантастичне авантуре и љубавне приче. Обично када се толико 
ствари нагура у сат и по више личи на листу за куповину него на филм, али 
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код Рубена све то савршено функционише јер има смисла за хумор, занат 
који је апсолвирао радећи за АИП. Овде по први пут представља и свој мо-
дел анти-хероја, изгубљеног у времену и простору чије понашање већине не 
само да не разуме већ и осуђује. Поред Квејда и Пламера играју Макс Фон 
Сидов, Кејт Крепшоу и Дејвид Парик Кели који понавља улогу психопате из 
Ратника подземља(1979). За тренутак заборавите Страву у улици Брестова 
(1984) и обратите добро пажњу на Рубенов филм који у ничему не заостаје 
за Крејвеновим остварењем. 

Следећи Рубенов филм Манијак(1987) ће постати култни класик један 
од разлога је то што је експлоатација која превазилази жанр, а други је фе-
номенална глума Тери О’Квина у улози очуха Џерија. Рубена је привукао лик 
очуха, на први поглед представник свих нас и оно чему тежимо: лепа кућа, 
дивна и лепа жена, савршена фамилија. У стварном животу се углавном по-
мириш са судбином али овде када се нашем јунаку сруше снови једино ре-
шење је да елиминише оне најближе и почне живот из почетка. Манијак 
је филм о пријатељски настројеном психопати који повремено сматра да је 
неопходно да побије своју фамилију. Очух је пример колико је еволуирао 
аспект формуле Психа (1960) у оквиру „породичног хорора“. Рубен је имао 
среће, пројекат умало није заживео јер нико није хтео да се прихвати улоге. 
Тери О’Квин је био познати епизодни глумац и ово му је била добра прилика 
да заигра у главној улози. 2009. је изашао римејк филма.

Рубен се докопао пројекта којег је одавно хтео да ради и направио 
је малу паузу од хорор тематике у Пакао правде (True Believer, 1989). Џејмс 
Вудс игра Еди Дода, радикалног адвоката из шездесетих чија је садашња 
специјалност да брани дилера дрогом, јер је напокон укапирао шта се боље 
плаћа. Роџер Барон, кога тумачи Роберт Дауни Млађи, је млади адвокат 
идеалиста коме је Еди узор и жели да учи од њега. Врло брзо схвати да је 
неплаћени асистент једног циника. Да би га вратио на прави пут наговара га 
да прихвати случај неправедно осуђеног човека за убиство. Пакао правде се 
одвија као рутински трилер урбане параноје, где убице шетају улицом због 
корупције и компромиса које праве људи на високим позицијама. Продуце-
натска кућа Колумбија очекивала да ће развалити на благајнама, али то се 
није десило. Рубен сматра да је најјачи адут филма то што је делом судска 
драма, делом мистерија и делом прича о искупљењу, барем је то њега при-
вукло као редитеља, док је студију било тешко да то прода гледаоцима.

Са Непријатељ у мом кревету се враћа на тему којом се бави у Ма-
нијаку. Филм почиње као бескомпромисни поглед на малтретирање жена, 
али негде на пола прераста у трилер у којем се негативац поиграва са својом 
жртвом и самом публиком. Џулија Робертс игра младу жену човека који је 
зарадио милионе као саветник у трговини некретнинама. Њега игра Патрик 
Бергин, он је један од оних који жену види као своје власништво и слушкињу. 
Жена му је потребна да је показује на забавама, а код куће је жестоко кри-
тикује када пешкири у купатилу нису у равни или ако конзерве у остави нису 
поређане војном прецизношћу. Она нема своју слободну вољу и када је уда-
ри по први пут, то има бруталан утицај на гледаоца. Они имају стан у граду, 
а највише времена проводе у луксузној кући на обали, где Бергин спрово-
ди владавину психичког и физичког терора над Робертсовом. Непријатељ у 
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мом кревету је прерушени слешер у коме се до танчина спроводи формула 
из експлоатацијских филмова у којима жртва може да бежи колико год хоће, 
али не може да се сакрије. Рубен је имао среће са главном глумицом, након 
што га је одбила Ким Басинџер улогу је прихватила Џулија Робертс која само 
што је завршила снимање Згодне жене(тек је требало да има премијеру), 
што је касније и утицало на популарност филма. 

Рубену као да је кренуло на боље и прихвата да ради филм Добри 
син (The Good Son, 1993) у коме глуми дете звезда Меколи Калкин и будућа 
звезда Елајџа Вуд. Каст је требао да гарантује успех, али тематика филма се 
многима није допала. Калкин игра Хенрија, дечака психопату, Вуд брата кога 
оставља отац да живи са тетком након што је остао без мајке. Хенри свог 
рођака наговара на разне несташлуке који ескалирају са сваким учињеним 
од разбијања прозора до убијана штенца булдога. Хенријев крајњи циљ је 
да убије млаћу сестру и мајку што му неће бити тешко јер је већ елиминисао 
брата за кога сви мисле да се удавио. Филм није имао успеха јер је била у 
питању лоша глума. Калкин је одличан као Хенри и ако су неки замерали што 
је његов лик сувише препреден, софистицирано прича, како резонује и ко-
лико је проницљив и да би било боље да споља изгледа повучено и невино. 
Напротив Калкину је ово најбоља улога, изгледа да публика није могла да 
прихвати да дете из Сам у кући (1990) може бити способно за таква злодела. 
Калкинов отац је преузео пројекат и форсирао да се докаже у тотално раз-
личитој улози, нажалост то није никоме донело добра поготову њему јер је 
после Доброг сина врло брзо запао у проблеме са дрогом и напустио глуму 
на дужи период. Рубен је покушао да се опроба у акционој комедији Воз 
трезор (Money Train, 1995). То је био тотални промашај. Покушаји да се унов-
чи успех тандема Весли Снајпс и Вуди Харлесон из Белци не умеју да скачу 
(1992) овде су били тотално не духовити у томе им није много помогла ни 
Џенифер Лопез, која је себи тек крчила пут. Са Изгубљени у рају (Return to 
Paradise, 1998) исто није имао успеха. Рубен након овога није снимио филм 
девет година. У Избрисано сећање (The Forgotten, 2004), Џулијен Мур је у 
улози мајке која оплакује сина погинулог у авионској несрећи, док се једног 
дана не испостави да никада није ни имала сина. Она је убеђена да нешто 
није у реду али јој нико не верује. Филм поседује језиву атмосферу сви еле-
менти су ту али недостаје нека искра која је чинила Рубенове филмове оним 
што јесу и издизала их изнад просека. Поново прави паузу девет година и из-
бацује тотално непримећени Penthouse North (2013). Тренутно је у припре-
ми Отомански поручник (The Ottoman Lieutenant), где одлази у тотално дру-
ге воде. Филм је о љубави америчке медицинске сестре и турског официра 
за време Првог светског рата. Желим му срећу у наставку каријере, али ни-
сам сам убеђен, да док се не врати на теме и стил из Стравичних сновиђења 
и Манијака филмове који су му донели највећи успех у каријери, ће је имати.

Ненад Беквалац
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Сећање на...
Милорад Мандић - Манда, (1961–2016)

С’ оне стране дуге...

Чини ми се да нас је ова година, попут некакве божанске жетве, ускра-
тила за великане српског глумишта попут Драгана Николића или Мире 

Ступице, али је са собом однела и животе младих стваралаца Маринка Маџ-
гаља и надам се последњег у низу Милорада Мандића Манде. За овако малу 
земљу, превелик луксуз...

Милорад Мандић, популарни Манда, релативно је касно одлучио да 
се бави глумом, али како то обично бива у таквом сплету околности, постао 
је члан једне од најуспешнијих класа на Факултету Драмских уметности, пр-
вој класи професора Владимира Јевтовића, која због своје професионалне 
успешности касније добија надимак „дванаест величанствених“. Скупа са 
њим у класи били су Драган Бјелогрлић, Весна Тривалић, Срђан Жика То-
доровић, Мирјана Јоковић, Весна Станојевић, Слободан Бода Нинковић, 
Душанка Дуда Стојановић, Драган Петровић Пеле, Бранка Пујић, Дарко То-
мовић и Татјана Венчеловски.... Након завршетка академије и паралелног 
рада у Експерименталном драмском позоришту, Мандић добија ангажман 
у дечијем позоришту Бошко Буха, испоставиће се касније и крајњим профе-
сионалним и животним одредиштем. На филму се окушао први пут у филму 
Шпадијер један живот, Миљенка Дерете из 1986. године, а већ следеће го-
дине остварује своју прву већу ролу у сјајном остварењу Горана Марковића 
Већ виђено, у коме игра уз Мустафу Надаревића и Аницу Добру. Иако филм 
представља мрачну страну људске психе, Манда успева да кроз свој лик 
Зорана, инструктора каратеа, унесе одређену дозу хумора, показавши већ 
тада свој раскошни таленат и склоност ка комедији. Ређају се улоге у фил-
мовима Браћа по матери (1988), Како је пропао рокенрол (1989) и Слатко 
од снова (1994), да би уследила прва његова сарадња са тада редитељском 
звездом у успону Срђаном Драгојевићем у ТВ остварењу Два сата квали-
тетног програма, у којима су поред њега у улози Топузића незаборавне 
роле дали Драган Бјелогрлић као Армане и Никола Којо као Версаће. Већ у 
њиховом следећем заједничком пројекту, можда и најбољем остварењу до 
сада које се дотиче теме грађанског рата у Југославији, Лепа села лепо горе 
из 1996. године, Манда креира своју најпрепознатљивију филмску ролу, лик 
српског сељака Виљушке, добровољца у овом трагичном братоубилачком 
сукобу. „Идем кући куме...доста је“, чувена Виљушкина реплика из филма, 
постала је улични жаргон, доказавши не само квалитет Милорада Мандића 
већ и комплетног остатка екипе која је учествовала у креирању овог филма. 
Од тада, Мандић је креирао низ упечатљивих филмских минијатура у лико-
вима попут Терзе у филму Три палме за две битанге и рибицу (1998), Миле-
те у Точкови (1998), Радована (као својеврстан омаж Зорану Радмиловићу) 
у филму Мртав ладан (2002), Курјака у филму Ивкова слава (2005) и многе 
друге.... Ипак оно по чему ће остати прпознатљив јесте и последња велика 
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телевизијска и филмска улога сељака Милашина у остварењу Село гори, а 
баба се чешља, редитеља и глумца Радоша Бајића. 

Глумачка каријера Милорада Мандића Манде само је мали део 
послова којима се бавио, јер пре свега он је био глумац за децу, а то... , е 
па то је један сасвим другачији и напоран посао, посао који тражи посеб-
не људске квалитете попут искрености, непосредности и сањалачке душе, 
свих оних особености које је Манда поседовао и радо делио са својом не-
пристрасном и само по годинама малом публиком. Његов прерани одлазак 
сигурно представља велики губитак за све нас, а ја само могу да се надам да 
је вољени и поштовани Манда сада тамо негде ... 

С’ оне стране дуге, где падају звезде,
Где љубави има у сваком зрну неба,
Где ждралови бели носе цвет у кљуну,
Где обале река воде куда треба,
Где облаци следе замишљене пруге,
С’ оне наше стране, с’ оне стране дуге...

Нека му је вечна слава!

Бранислав Ердељановић
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Сећање на... 
АБАС КИАРОСТАМИ (Abbas Kiarostami, 1940-2016)

Абас Киаростами, један од „најауторскијих аутора ауторског филма“, љу-
бимац филмских фестивала независног филма на свим меридијанима 

(освојио преко 70 награда!), један од ретких уметника који је изашао као 
победник у борби са репресивним режимом сопствене државе (дуго од-
бијајући да живи „лагодни“ живот дисидента)..., редитељ, сценариста, про-
дуцент, сликар, фотограф, документариста, песник... преминуо је у 76. годи-
ни живота након дуге болести у Паризу у коме се задесио у покушају да још 
једном операцијом продужи свој веома богат живот.

Током каријере дуже од 50 година потписао се, на овај или нај на-
чин, на више од 55 видео урадака свих облика, дужина, жанрова... Након 
окончања студија сликарства готово случајно се нашао иза камере када је, 
запослен као графички дизајнер, добио задатак да сними гомилу реклама за 
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иранску телевизију. То га довело до Кануна (Центра за интелектуални развој 
деце и младих) где је започео са снимањем филмова који су говорили о про-
блемима деце, њиховом одрастању, образовању... Обављање „посла“, а у 
ствари прикупљање преко потребно искуство, довело га је 1973, након низа 
кратктих филмова и документараца, до првог дугометражног играног филма 
Искуство (Tadjrebeh). Из богатог опуса се издвајају филмови уоквирени у Ко-
керску триологију (Где је кућа мог пријатеља? (Khane-ye doust kodjast?, 1987), 
Живот и ништа више (Zendegi va digar hich, 1992) и Кроз маслињаке (Zire 
darakhatan zeyton, 1994), Крупни план (Nema-ye Nazdik, 1990) и најпознатији 
Укус трешања (Ta’m e guilass, 1997) којим је 1997. и досегао врхунац карије-
ре, у Француској, која је током читавог његовог живота била земља, тј. култу-
ра која му је пружала највише љубави, када је у Кану ово остварење награђе-
но Златном палмом. Од 2000-их, поново због политичког (Ахмадинеџадовог) 
режима у отаџбини, бива принуђен да снима изван Ирана па Оверена ко-
пија (Copie conforme, 2010) настаје у Француској, а Као неко заљубљен (Like 
Someone in Love, 2012) у Јапану.

Филозофски приступ баш свим темама којим се у својим остварењи-
ма бавио, „убедљиво“ је присутан у свакој финалној верзији филма коју би 
презентовао публици (упркос „иранској“ цензури). „Цењен је због једин-
ственог стила и ефектног спајања документаризма, модернизма и друштве-
не ангажованости...“ Од Мохсена Макмалбафа (Mohsen Makhmalbaf), пре-
ко Џафара Панахија (Jafar Panahi), до тренутно врло популарног и Оскаром 
награђеног Ашгара Фарадија (Asghar Farhadi), па све до Мохсенове ћерке 
Самире (Samira Makhmalbaf), ирански редитељи свих генерација захвалност 
због свог бављења филмом добрим делом дугују управо Киаростамију који 
је био један од зачетника чувеног редитељског „иранског новог таласа“, по-
крета насталог касних 60-их који је изнедрио велики број синеаста који су 
инспирисани врло сличним мотивима и идејама, а уз помоћ врло сличних 
филмских техника стварали своја кинематографска дела. „Киаростами је 
дао иранском филму дао преко потребни интернационални кредибилитет 
чинећи га препознатљивим до данашњих дана.“, признао је Панахи. „Али, 
нажалост, његови филмови нису били довољно гледани у самом Ирану.“, уп-
ркос чињеници да је, након Исламске револуције 1979, за разлику од многих 
својих колега, наставио да живи и ради у Ирану покушавајући да, упрокос 
цензури (од које је, коначно и побегао крајем 80-их), своје замисли и идеје 
претаче на целулоид.

Петар Михајловић
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Сећање на...
БАД СПЕНСЕР (Bud Spencer, 1929-2016)

Карло Педерсоли, далеко познатији као Бад Спенсер, рођен је 31. октобра 
1929. године у Напуљу. Још као мали показао се као невероватно тален-

товани пливач, поготово у слободном стилу. 1940. године се сели са поро-
дицом у Рим где завршава средњу школу и уписује хемију на престижном 
универзитету. Од 1947. до 1949. године ради при конзулату у Бразилу, где 
је научио да течно говори португалски. По завршетку посла, враћа се у Рим.

Педерсоли је први Италијан који је препливао 100м за мање од 60 
секунди што га је квалификовало за европско првенство у Бечу 1951. године. 
Исте године осваја сребрну медаљу у Александрији у слободном силу. Учест-
вује на Олимпијади 1952. и 1956. године, где поново осваја сребрне медаље. 
У међувремену, започиње каријеру у ватерполу и са националним тимом 
осваја златну медаљу на Медитеранским играма у Барселони, 1955. годи-
не, али изненада престаје да се бави пливањем две године касније. Током 
1960. године жени се Маријом Амато – ћерком чувеног продуцента Ђузепеа 
Амата, и потписује уговор са музичком издавачком кућом РЦА, са циљем да 
пише текстове за тада популарне извођаче попут Оринеле Ванони и Ника 
Фиденка. По истеку уговора, Карло се окреће продуцирању документарних 
филмова за националну телевизију РАИ.
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Прво појављивање Карла Педерсолија на великом платну било је у 
улози преторијанског гардисте у филму „Кво вадис“ (1951), који се снимао у 
Риму. Међутим, права слава долази тек 1967. године са улогом Хача Бесија 
у шпагети вестерну „Бог прашта ја не!“. На снимању упознаје свог будућег 
филмског партнера и пријатеља – Мариа Ђиротија. Редитељ, Ђузепе Колици, 
замолио је глумце да промене имена „у нешто... више амерички, јер Карло и 
Марио тешко да могу да буду звезде каубојског филма“.

Карло Педерсоли мења име у Бад Спенсер, које је омаж глумцу Спен-
серу Трејсију и Бадвајзер пиву. Док Марио Ђироти постаје Теренс Хил. Њих 
двојица постају Абот и Костело/Станлио и Олио шпагети вестерна. Спенсер, 
грађен попут медведа, чкиљавих очију, брундавог гласа и густе браде обич-
но игра намргођеног, флегматичног, грубијана са срцем од злата; док плаву-
шан Хил бива весели и причљиви акробата. Заједно снимају преко 20 фил-
мова од чега су најпознатији „Бог опрашта... ја не!“ (1967), „Витезови рулета“ 
(1968), „Тринита“ (1970), „Повратак човека званог Тринита“ (1971), „Отмачи 
изгубљеног блага“ (1981) и „Банана Џо“ (1982).

У интервјуу за локалне новине, Бад је рекао о њиховој сарадњи: „Те-
ренс ми је попут брата. А као и сва браћа понекад се не слажемо, а и он уме 
да буде тешко закерало. Али увек могу да рачунам на њега, као и он на мене. 
Наш однос се најбоље види кроз филмове. Уживам радећи са њим, ваљда 
зато и имамо толико заједничких наслова.“

Спенсер је имао обичај да пише делове или, ређе, целе сценарије за 
филмове у којима је глумио. Но, 1983. године слава почиње да бледи и сре-
довечни глумац се окреће телевизији. Нову славу проналази у серијалу ТВ 
филмова, као детектив Екстраларџ. Бадов партнер у овом серијалу је био 
или Мајкл Винслоу, познатији као Ларвел Џонс из серијала „Полицијска 
академија“, или Филип Мајкл Томас, далеко познатији као детектив Рикар-
до Табс из серије „Пороци Мајамија“ са Дон Џонсоном. Екстраларџ серијал 
броји 12 наслова.

После појављивања у филму „Пустолови у ваздуху“ (1972) Спенсер 
учи да пилотира и до краја декаде постаје сертификовани пилот млазних 
авиона и хеликоптера. 1984. године оснива авио компанију за превоз поште, 
али је потом продаје и купује фабрику текстила.

Италијански премијер Силвио Берлускони долази на идеју да 2005. 
године кандидује Спенсера на место канцелара регије Лацијо. Непосредно 
пред изборе глумац изјављује: „Током живота опробао сам се у свему, осим у 
балету, професионалном јахању и политици. Како прве две ствари не долазе 
у обзир, идем да се бавим политиком!“. Иако веома вољен и популаран као 
глумац Бад се није прославио као политичар те губи изборе.

Током 2011. Спенсер објављује аутобиографију као и књигу својих 
омиљених рецепата. Овај велики глумац, кога ће многи памтити као до-
броћудног меду, напушта овај свет, окружен породицом, 27. јуна 2016 го-
дине.

Милан Крунић
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Сећање на...
ХЕКТОР БАБЕНКО 
(Hector Babenco, 

1946-2016)

Један од најзначајнијих и најпри-
знатијих бразилских филмских 

редитеља старије генерације Хектор 
Бабенко преминуо је од последица 
срчаног удара 13. јула ове године у 
70. години живота у Сао Паолу. 

Упркос свом јеврејском поре-
клу, рођењу и детињству у Аргентини, сазревању у Европи, Бабенко крајем 
60-их одлучује да се заувек настани у Бразилу где, 1975. потписује и свој први 
играни филм O Rei da Noite (Краљ ноћи). Већ овим филмом Бабенко је доне-
кле успоставио тематске, жанровске и „техничке“ границе у оквиру којих ће 
радити током свог читавог радног века. Социјално ангажован, окренут ма-
лом, „другачијем“, несрећном човеку (невезано за његове године), слабом 
да се одупре својим страстима, невољном да се до краја супротстави свом 
окружењу и систему, уплашеном да својим емоцијама да за право, а препу-
штеном самом себи... Енергија коју је просуо на филмско платно својим пр-
вим остварењима, што се посебно односи на култни Пиксоте (Pixote, 1980), 
који говори о тешком животу дечака који одраста на улицама Сао Паола, 
није могла да прође неопажено те он већ 1985. бива ангажован на филму 
иза кога су стали и амерички продуценти. Управо је ово остварење, Пољубац 
жене паука (Kiss of the Spider Woman), име Хектора Бабенка прославило ши-
ром света чему су, уз неоспоран квалитет самог филма, допринеле и четри 
номинације Америчке филмске академије у главним категоријама. Иако је 
награду освојио само Вилијем Харт (William Hurt) за главну улогу у филму, 
ово је било довољно да Бабенку донесе ангажмане на још неколико пројека-
та иза којих је стајао амерички продуцент. Из тог периода свакако се издваја 
филм Гвоздени коров (Ironweed, 1987) са Џеком Николсоном (Jack Nicholson) 
и Мерил Стрип (Meryl Streep) које није заобишла номинација за Оскара. 

Како му је императив увек био квалитет, а не квантитет, Бабенко је 
током свог радног века дугог преко 40 година, потписао „свега“ 10 дугоме-
тражних филмова, а из „последњег дела“ његовог опуса, тачније из оства-
рења насталих током 21. века, издвајају се Карандиру (Carandiru, 2003), још 
једна експлицитна затворска драма након Пољупца жене паука, и његов по-
следњи филм Мој Хинду пријатељ (My Hindu Friend, 2016) у којем се досло-
вце опростио од свог живота испричавши причу о филмском редитељу коме 
се ближи неумитна смрт. Бабенко је преминуо 4 месеца након премијере 
овог филма.

Петар Михајловић 
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Сећање на...
ГЕРИ МАРШАЛ 
(Garry Marshall, 

1934-2016)

Гери Кент Маскијарели (Garry Kent 
Masciarelli) је био истакнути и 

свестрани амерички режисер, сце-
нариста, глумац и продуцент. Родио 
се у Бронксу од стране родитеља, 
мајке која је била учитељица степо-
вања и оца, режисера пропагандних 
индустријских филмова. 

Маршал је своју каријеру за-
почео 1961. када се преселио у Холивуд где се врло брзо удружио са такође 
познатим режисером Џеријем Белсоном (Jerry Belson) пишући сценарије за 
телевизијске серије. Пар је у почетку радио на неколико култних серија тог 
времена, The Dick Van Dyke Show, The Joey Bishop Show и The Lucy Show да 
би се затим опрабали и као творци и продуценти серије Hey, Landlord, која је 
трајала само једну сезону (1966-1967). Међутим, двојац прави велики иско-
рак јер своју адаптацију Нил Сајмоновог, познатог позоришног комада, The 
Odd Couple, претвара у велики успех, са истоименом серијом, која је трајала 
од 1970-1975. Након великог успеха који је серија постигла, Маршал се од-
ваја од свог компањона, са циљем да сам осмисли и режира серије Happy 
Days (1974) и Laverne and Shirley (1976-1983) где је у овој последњој, улогу 
дао и својој сестри, Пени Маршал. Ово одлука се испоставила као исправна 
јер је Пени три пута била номинована за престижну телевизијску награду, 
Златни глобус. Рад на телевизији му је много тога позитивног и лепог донео 
али се само још једном до краја каријере вратио на овај моћан медиј, режи-
равши 2013-те, укупно 25 епизода за серију Wendy.

Живот му се из корена променио када је раних осамдесетих, током 
једног необавезног баскета, срео глумца Хектора Елизонда (Hector Elizondo). 
Постају нераздвојни пријатељи а Хектор је глумио у сваком филму који је 
Маршал режирао, још од његовог првог играног филма, Young Doctors in 
Love (1982) па све до последњег филма из ове године Она ми је све/Mother’s 
Day (2016). Колико је Гери ценио и веровао Хектору, сведочи и чињеница да 
је у сваком уговору за неки будући филм стајало и име Хектора Елизонда, без 
обзира да ли је желео или не, да глуми у неким од његових филмова.

Ипак, велики искорак у каријери, чини серија љубавних комедија и 
драма које је режирао, почевши од филма Beaches (1988), па све до филмо-
ва Згодна жена/Pretty Woman (1990), Френки и Џони/Frankie and Johnny 
(1991), Одбегла млада/Ruanaway Bride (1999), завршивши сагу са нимало 
мање успешним комедијама Дан заљубљених/Valentine’s Day (2010) и Нова 
година у Њујорку/New Year’s Eve (2011).
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Не треба занемарити ни његову глумачку каријеру у преко 30 филмо-
ва и серија, без обзира што се већином појављивао у споредним улогама 
или ти као специјални гост у неким од епизода, као нпр. у једној од епизода 
свакако најпознатије новије америчке серије Два ипо мушкарца/Two and a 
Half Men (2014).

Своја највећа признања и награде је добио за свој несумњиво велики 
допринос за развој и квалитет америчких серија. Награда Луси коју је добио 
1996. се односи на његовo залагање да се прикаже изврсност и иновација 
у креативним радовима који су појачали перцепцију жена посредством те-
левизије. Већ 1997. године улази у „ Телевизијски хол славних“ за свој не-
мерљив рад и ентузијазам на пољу развоја и значаја телевизијских серија. 
Већ давне 1983. се такође и његово име нашло на славном холивудском 
плочнику „Булевару славних“. 

Гери Маршал је преминуо у свом дому у Калифорнији услед срчаног 
удара.

Бојан Ковачевић 
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Сећање на…
РОБИН ХАРДИ (Robin Hardy, 1929-2016)

Током своје каријере Робин Харди је режирао свега три филма, његово 
дебитантско остварење Човек од прућа (Wicker Man, 1973) још увек 

ужасава публику без приказане и једне капи крви и управо са њим је себи 
обезбедио место у историји британске кинематографије. То је прича о јед-
ном пуританском хришћански настројеном полицајцу који долази на острво 
близу шкотске обале да би се позабавио случајем нестале девојке. Мештани 
спречавају и отежавају истрагу, и остаје шокиран када открије колико су ста-
новници острва огрезли у паганизам и ритуале. А језива сврха њихове тајно-
витости се открива у једном од најневероватнијих обрта у историји филма. 
Чак и пре тог краја Харди одржава узнемирујуће сабласну атмосферу чији 
узрок никако не можете са сигурношћу да одредите. Овде је Кристофер Ли 
остварио своју најбољу улогу као Лорд Самерајл, вођа острвске заједнице. 

 На идеју за филм су дошли Ли, сценариста Антони Шефер који је др-
жао маркетиншку агенцију са Хардијем и продуцент Питер Снел имали су 
састанке на којима су траћили начине и вршили истраживања за екраниза-
цију романа Дејвида Пинера Ритуал. Пројекту се убрзо придружио и Харди. 
Он и Антони су обожавали Хамерове филмове и ту је дошао на идеју како 
да му приступи: „Увек ме је копкало зашто се у њиховим филмовима увек 
баца акценат на пентаграме, бели лук, колац кроз срце и све оне друге ства-
ри које имају везе са црном магијом. Мислили смо да би било забавно да 
се вратимо религији из које је све потекло, на стару религију и рекреирамо 
савремено друштво које претходи хришћанству.“
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Харди је рођен у Вимблдону, отац му је умро када је био јако мали, 
мајка је након тога често била на путу. Завршио је уметничке студије у Пари-
зу и одлази у Америку, где режира документарне филмове за Националну 
филмску комисију Канаде и Есо светски театар који су се емитовали на 
њиховој телевизији. По повратку у Лондон оснива маркетиншку агенцију 
Харди Шефер Фергусон Ајвери. Након Човека од прућа враћа се у Северну 
Америку где ради на рекламама и отварању паркова са историјском тема-
тиком.

Бавио се и писањем. Године 1981. излази његов први роман The 
Education of Don Juan. Средином осамдесетих режира други филм Маштови-
ти убица (The Fantasist, 1986) необични ирско-британски трилер о серијском 
убици који заводи своје жртве преко телефона. Ко-сценариста је Забрање-
ног сунца (Forbidden Sun, 1989) филм о сексуалној репресији девојка у школи 
на Криту. У споредним улогама се појављују Светислав Буле Гонцић и Енвер 
Петровци. Написао је и мјузикл Вини о Винстону Черчилу који је играо 1988. 
у Лондону. За његов роман Каубоји за Христа (Cowboys for Chris) су многи 
рекли да је наставак Човека од прућа, али више је инспирисан њиме него 
што је наставак. Од њега настаје филм Дрво од прућа (The Wicker Tree, 2001) 
други део планиране трилогије. Ово је прича о два Тексашана еванђелиста 
који долазе на забачено шкотско острво да би пренели божију поруку и њи-
хово ходочашће се катастрофално завршава. Непосредно пред смрт Харди је 
скупљао паре за завршни део трилогије Гнев богова (The Wrath of the Gods).

Ненад Беквалац
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Сећање на… 
ПОЛ КОКС (Paul Cox, 1940-2016)

Пол Кокс је родом из Холандије, у Аустралију се досељава почетком шез-
десетих. Многи су га сматрали оцем аустралијског арт филма. Био је по-

знат по филмовима који су промишљени, саосећајни, који су понекад били 
и аутобиографска истраживања живота маргинализованих усамљених људи 
о томе како старе и умиру. 

Почео је као фотограф, чак је и предавао фотографију на универзи-
тету у Мелбурну. Када су одобрили да се направи филмска катедра њега су 
ангажовали, јер је био једини који је раније радио на филмовима. Његово 
једино искуство су били филмови које је сам снимао на 8mm. Радећи заједно 
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са студентима постао је експерт у року од шест месеци. Добар део преда-
вања се састојао у гледању филмских класика. Интересантно је да није пуно 
гледао америчких филмова и највећи утицај на њега су имали Бергман и 
Параџанов. Био је претходница аустралијском новом таласу седамдесетих 
и редитељима као што су Питер Вир и Гилиан Амстронг. Стицајем околно-
сти и по сопственом избору Кокс је намерно избегавао да буде мејнстрим 
и комерцијални аутор. Док већина каснијих аустралијских редитеља често 
приказује беспућа и спектакуларну географију земље, Кокса је више занима-
ло да истражује пејзаже човекове душе, његову чежњу, кајање и успомене. 
Тему аутоматизације постмодерног живота је сматрао неисцрпном и често 
јој се враћа у филмовима. У једном интервјуу средином осамдесетих је ре-
као „усамљеност је најбрже растућа индустрија у свету“.

Иако су му у филмовима играла позната имена, Питер О’Тул, Дерек 
Џекоби, Изабел Ипер, Сем Нил и Џон Харт сви до једног су имали буџете 
који су били испод стандарда за аустралијске мејнстрим филмове. Домаћи и 
страни критичари су имали подељено мишљење док су једни сматрали да су 
му филмови претерано интроспективни и самосвесни, други су га дизали у 
небеса. Роџер Иберт је један од оних који је често хвалио његов рад: „У њего-
вим филмовима он је смело радикалан, често прави стилске експерименте, 
а исто тако често ради нешто што је још опасније: прави филмове о стварним 
и обичним људима.“

Његови познатији филмови су Усамљена срца (Lonely Hearts, 1982), 
хроника романсе двоје стидљивих људи, које је упарила агенција за спајање 
парова. Man of Flowers (1983), је о колекционару уметнина и његовој опсе-
сији женским моделом. Кактус (Cactus, 1986), романса двоје људи којима је 
оштећен вид. Златна плетеница (Golden Braid, 1990), овде је био инспирисан 
Монпасановом причом о човеку који је опседнут косом давно умрле жене. 
A Woman’s Tale (1991) филм о жени која умире од рака. Главну улогу тумачи 
Шила Флоренс која је боловала од рака за време снимања. Молокај - Прича 
о оцу Демијану(Molokai: The Story of Father Damien, 1999), прича о оцу Де-
мијану, мисионару из Белгије који је радио са лепрознима. Брак који је имао 
са Џулијет Бакскај и тежак развод му је послужио за филм Моја прва жена 
(My First Wife, 1984).

Под утицајем оца, који је био редитељ документарних филмова, сни-
ма Винсента(1987), о животу Винсента Ван Гога и Нижинског (Nijinsky: The 
Diaries of Vaslav Nijinsky, 2001), два квази документарца која су имала дист-
рибуцију широм света.

Године 2009. му откривају рак јетре. Лекари су му дали свега неколико 
месеци живота, али се није предао већ се подвргао успешној транспланта-
цији. То га није сломило нити зауставило у прављењу филмова већ га је ин-
спирисало да направи Вечера (The Dinner Party, 2012), документарни филм 
о људима који су имали трансплантацију јетре. Прошле године је снимио 
последњи филм Снага судбине(Force of Destiny, 2015) љубавну причу о пару 
који се упознаје док чека на трансплантацију.

Ненад Беквалац
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Сећање на... 
ПРЕДРАГ ДЕЛИБАШИЋ (1928-2016)

Недавно преминули истакнути филмски стваралац Предраг Делибашић 
без сумње је по свему ономе што је радио и оставио у наслеђе нашој 

кинематографији био једна од ретких „ренесансних личности“. Стигао је да 
у својих шест деценија неуморног рада буде редитељ на филму, позоришту, 
телевизији и радију, сценариста, професор универзитета, аутор књига, пре-
водилац и неуморни прегалац на едукацији и ширењу филмске културе. 

Овај рођени Сарајлија је имао среће да као тринаестогодишњак по-
бегне приликом транспорта из усташког логора и уточиште нађе у Србији, 
где се убрзо придружио партизанима. Гимназију је завршио у родном месту 
а Високу филмску школу у Београду 1949. године. Већ следеће године за-
вршио је на Голом отоку, дојавом пријатеља, али је убрзо пуштен на интер-
венцију Милована Ђиласа. Дипломирао је режију на Академији за позориш-
ну уметност 1953, а свој афинитет према Италији крунисао је дипломом на 
одсеку режије у римском Експерименталном центру за кинематографију 
1959. године.Био је асистент режије Густаву Гаврину на домаћем играном 
филму Црвени цвет (1949), а затим и у два копродукциона филма са Немци-
ма: Кућа на обали (1953) и Клисура (1955), оба у режији Бошка Косановића. 
Такође, помагао је као сарадник режије Душану Вукотићу на филму Седми 
континент (1966), Глумио је у играним филмовима Прича о фабрици (1949) 
Владимира Погачића. и У раскораку (1968) Миленка Штрпца. У низу његових 
редитељско-сценаристичких остварења посебно се истичу филмови: Велика 
иницијатива (1957), Вина теку (1965), Капетан Рива (1985), Гарибалдинци 
марширају (1994), Један од многих (1995) и други. Најзначајније дело му је 
свакако биографски филм о великом српском сликару Паја Јовановић (1957). 

Годинама је предавао на Факултету драмских уметности у Београду, 
као професор Технике реализације филма, а затим и на Академији уметности 
у Новом Саду и Факултету драмских умјетности на Цетињу. Као предани енту-
зијаста преводио је Пазолинијеве есеје са италијанског, као директор Центра 
за културну иницијативу низом програма ширио је међудржавну сарадњу 
између Југославије и Италије, написао је више текстова о филму у дневним 
листовима и стручној филмској литератури, а био је и један од главних по-
кретача и аутора капиталног „Лексикона филмских и телевизијских појмова“. 

У приватном животу и у разговору са колегама овај маркантни човек је 
био изузетан козер, са извесном дозом цинизма и ироније, које му је донело 
богато животно искуство. Као особа пуна знања и ерудиције, Предраг Дели-
башић је био спреман да несебично помогне млађима својим саветима али и 
практичним радом. Успео је на срећу, пре свог одласка, да много тога из бога-
тог и догађајима испуњеног живота преточи у биографско остварење „Готово 
заборављена историја – сећање на ране дане југословенског филма“ (2015). 
Неке од занимљивих ствари које с разлогом нису ушле у књигу, сазнали су 
само пријатељи и људи прима којима је имао афинитета. Част ми је да сам 
био један од њих и да сам познавао овог дивног и увек интересантног човека.

Александар Саша Ердељановић
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