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Поштовани љубитељи филма,

У сусрет 70. Канском фестивалу Кинотека посвећује посебну пажњу још 
једном значајном јубилеју, 50 година од првог приказивања Скупљача 
перја Александра Петровића у Кану. Тим поводом на том утицајном 
фестивалу у оквиру програма Кан класик биће поново приказано то 
ремек-дело домаће кинематографије, са новоизрађене копије коју смо 
за ту прилику припремили. У биоскопским дворанама Југословенске 
кинотеке уприличен је и програм Кански победници, а из пера Сандре 
Перовић у овом броју сазнаћете више о историјату фестивала и 
његовим лауреатима. Ексклузивни интервју са румунским редитељем 
Кристијаном Мунђуом доноси уметникова размишљања о темама које 
третирају његов филм награђен у Кану и његово последње остварење. 
О још једном канском класику, у рубрици Критика из прошлости, 
подсетићамо се у осврту Данила Киша на филм Отац на службеном 
путу, оригинално објављеном у француском Монду.  

Редитељ Горан Радовановић даје свој избор, сублимирајући зашто 
његова листа од 10 филмова изгледа баш тако. У рубрици Великани 
филма поново откривамо глумца Џека Николсона. 

У ишчекивању новог филма Ридлија Скота у могућности сте да се у 
нашим биоскопима упознате са феноменом Осмог путника, или се 
присетите на то шта тај серијал чини занимљивим и након више од три 
деценије. 

Поред великана документарног филма, које редовно можете да пратите 
у сваком броју Кинотеке, у мају је у току и фестивал Белдокс. 
Очекују нас и веома актуелне ревије националних кинематографија, у 
првом реду јапанског и шпанског филма. 
Димитрије Војнов у свом тексту подсећа нас на звезду Оливере 
Марковић која ће у пуном сјају светлети на отварању изложбе у Ноћи 
музеја, али и током лета 2017. у Узун Мирковој 1. 

Уживајте у великим именима овдашње и светске кинематографије!

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке

На насловној страни:
Оливера Катарина

реч директора

.......................................................
Стална музејска поставка и легати
у Узун Мирковој 1 отворени су сваког 
дана 0д девет до 17 часова.
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ливера Марковић (1925–2011) упам-
ћена је као миљеница публике, 
глумица која је на почетку каријере 
играла заводнице, а потом на 
ефектан начин умела да се поигра 
менталитетском комедијом, али и 

да запева понеки шлагер или романсу. Такве 
карактеристике обично се доводе у везу с 
глумцима-забављачима који владају само 
једним типским регистром и слабије се сналазе 
у ролама које подразумевају озбиљнији рад на 
изградњи карактера. Међутим, та паушална 
оцена проистекла из тенденције да памтимо 
само најрецентније и најпопуларније роле не 
може се односити на Оливеру Марковић, јер 
су она и њен опус по много чему пивотални у 
развоју српског глумачког израза.

Кроз њену биографију преломили су се многи 
не само естетски већ и историјски и етички 
чворови судбине српског глумца. 

Оливера Марковић рођена је 3. маја 1925. 
године у Београду. Још под девојачким 
презименом Ђорђевић бави се глумом и између 
осталог наступа у позоришним представама за 
време окупације, организованим на Коларцу 
и у приватним становима. Рад позоришта и 
културни живот у том периоду представљају 
једну од контроверзних тема у нашој 
историји, али Оливерина трупа била је блиска 
антифашистима и после рата није имала 
тешкоћа као неки други глумци који су у доба 
окупације играли и учествовали у пропагандним 
активностима.

По завршетку Друге женске гимназије, 
Оливера је уписала историју уметности на 
Филозофском факултету у Београду, где 
је апсолвирала, а потом завршила глуму, 
дипломиравши 1951. године у класи професора 
Мате Милошевића, у чијим је режијама касније 
остварила значајан успех.

О
ПИШE:

Димитрије Војнов

Напомена: овај текст је први пут објављен 
у часопису Сцена у броју 3/2011.

изложба 
У КИНОТЕЦИ



 ВарљиВа 
лакоћа 

глуме

олиВера 
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Кључни тренутак њеног позоришног опуса 
везан је за афирмисање новог стила глуме. 
Наиме, играјући с групом младих, авангардних 
глумаца у Београдском драмском позоришту, 
међу којима је био и њен супруг Раде Марковић, 
Оливера учествује у првим југословенским 
поставкама аутора као што су Тенеси Вилијамс 
и Артур Милер. Иза сензационалистичких 
података о томе како је јавност била шокирана 
чињеницом да је у Мачки на усијаном 
лименом крову Оливера наступала обнажена, 
у комбинезону, крила се кључна ствар – да 
су управо ти глумци донели један нови стил 
глуме у наш театар. Примењујући америчку 
интерпретацију Станиславског, они су 
представљали део глобалног таласа у коме су 
писци попут Вилијамса и Милера, редитељи 
попут Елије Казана, педагози попут Лија 
Стразберга и глумци у распону од Марлона 
Бранда преко Монтгомерија Клифта до 
Пола Њумена, поставили темеље онога што 
данас сматрамо пре свега стандардизованом 
филмском глумом, тзв. методском глумом, 
у којој се улоге играју с пуним убеђењем, 
претходним истраживањем ликова и вербалном 
артикулацијом, реалистичном и лишеном 
театралности. Та група глумаца не само што је 
знатно реформисала начин на који се прилази 
глумачкој игри већ је и играјући комаде 
тих писаца извршила значајан идеолошки 
пробој. Колико су у самој Америци ти писци, 
редитељи и глумци сумњичени за блискост с 
комунистима због своје педагогије базиране 
на руским ауторима и реалистичких прича 
о наличју америчког друштва, толико су у 
социјализму те приче сматране провокативним 
и ирелевантним.

Из данашње визуре, многи аутори оспоравају 
значај Вилијамса и Милера, и целе те театарске 
струје у оквирима драмских праваца двадесетог 
века, и сматрају их регресијом у оквирима 
развоја позоришта као форме. Међутим, у 
контексту развоја филмске глуме, тај период 
спада међу ретке у којима је позорница заиста 
знатно и конструктивно утицала на екран.

Оливера Марковић остварила је низ значајних 
улога у репертоарски јасно профилисаном 
Београдском драмском позоришту. Из БДП-а 
1965. године прелази прво у Српско народно 
позориште у Новом Саду, па у Народно 
позориште у Београду, у коме оставља значајан 
траг и игра све до деведесетих, уз бројна 
гостовања у другим позориштима. Важно је 
напоменути да је значајне улоге остварила у 
поставкама често извођених али врло ретко 
заиста ваљано постављених писаца као што су 
Бранислав Нушић и Бертолд Брехт. 
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Једна од нарочитих карактеристика њеног 
опуса и на филму и у позоришту јесте то што је 
радила с редитељима разних генерација, али и то 
што спада међу ретке глумце који су подједнако 
успешно играли ликове различитих животних 
доба. У театру, Оливера Марковић радила је с 
редитељима у распону од Мате Милошевића до 
Јагоша Марковића, што је потврда да су њене 
глумачке способности биле врло разноврсне и 
инспиративне редитељима различитих узраста 
и поетика.

Њене најпознатије улоге не укључују неке од 
типичних тачака у опусу позоришних глумица 
као што су Шекспирове Јулија или Офелија. 
Она такве ликове, као што је сама изјављивала, 
није ни волела, али зато не изостају многи од 
најзначајнијих ликова као што су Маша из 
Чеховљеве Три сестре, Сен Тен из Брехтовог 
Доброг човека из Сечуана или Мајка храброст, 
Елиза Дулитл из Шоовог Пигмалиона, као и 
Коштана Боре Станковића, коју је с великим 
успехом заиграла 1970. године.

Кад је реч о политичкој димензији позоришта 
као једној од константи савременог доживљаја 
те форме, Оливера Марковић је после 
шездесетосмашких догађаја изразила уверење 
да је дужност уметника да се више баве тиме 
шта говоре него на који начин то раде и да је 
ангажман постао значајнији од формалних и 
занатских бравура.

Оливера Марковић глумила је у првом 
филму ослобођене Југославије, У планинама 
Југославије Абрама Бума и Ајзенштајновог 

најближег сарадника Едуарда Тисеа, остварењу 
снимљеном уз помоћ совјетских сарадника две 
године пре првог званичног југословенског 
филма, Славица Вјекослава Афрића. Већ у првој 
фази развоја југословенске кинематографије, 
Оливера Марковић ради с најзначајнијим 
редитељима тог периода. Са Сојом Јовановић 
снимила је врло ефектне адаптације Стерије и 
Нушића, са Жиком Митровићем веома прецизни 
кримић Последњи колосек, са Бранком Бауером 
чувену мелодраму Само људи, а са Војиславом 
Нановићем контроверзни и затим скрајнути 
партизански филм Шолаја. У том периоду 
сарађује и с Вељком Булајићем, који тада снима 
своје најквалитетније филмове попут Влака без 
возног реда и Узаврелог града, којим се наметнуо 
као талентован аутор у европским оквирима и 
изборио за место државног редитеља. Управо је 
он био редитељ с којим је Оливера Марковић 
најдуже сарађивала у континуитету. 

Упадљиво је Оливерино одсуство из 
канонских филмова црног таласа, премда у 
ту групу филмова свакако спада Пре истине 
Војислава Кокана Ракоњца – у ком је играла – 
један од најекспресивнијих и у контексту тог 
времена најмодернијих филмова у историји 
југословенске кинематографије. Период 
црног таласа, Оливера Марковић махом 
проводи радећи на телевизији, где учествује 
у низу амбициозних и уметнички вредних 
реализација текстова писаца као што су Душко 
Радовић, Александар Обреновић, Света Лукић, 
Слободан Стојановић и Гордан Михић. У том 
периоду остварила је врло упечатљиве улоге 
у филмовима који су припадали главном току 
југословенске кинематографије и остали 
засењени црним таласом иако заслужују пуну 
пажњу. То су Човек са фотографије Владимира 
Погачића, врло суптилна прича о урбаном 
покрету отпора у окупираној Југославији, и 
Радопоље Столета Јанковића о женама које су 
остале без мушкараца после немачке одмазде.

О Л И В Е Р А  М А Р К О В И Ћ  И З Б Л И З А

Шолаја (1955)

Из представе Мачка на усијаном лименом крову (1956/57)
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У том периоду Оливера Марковић осваја своју 
прву Златну арену у Пули, за филм Службени 
положај Фадила Хаџића, полемичку драму о 
злоупотребама у социјалистичкој привреди, 
и сарађује с чувеним пољским редитељем 
Анджејом Вајдом, који 1961. године свој први 
филм ван домовине снима баш у Југославији. 
Била је то екранизација приче Николаја Лескова 
Сибирска леди Магбет. За тај филм освојила 
је другу глумачку награду у Пули (ex аequo с 
улогом у Булајићевој Козари). Њена рола је у то 
време толико оштро критикована да је и сама 
глумица одговарала на написе у штампи. Данас 
се тај филм сматра значајним првенствено као 
Вајдин искорак из Пољске и локалних тема, као 
и због фотографије Александра Секуловића.

Средином седамдесетих, са сазревањем нове 
генерације редитеља који ће наследити црни 
талас – назване прашка школа, јер су њену 
окосницу чинили редитељи школовани у Прагу, 
иако им се стилски могу придружити и неки 
београдски ђаци попут Дејана Караклајића и 
Бранка Балетића – Оливера Марковић улази 
у нову фазу своје филмске каријере. После 
периода у коме је играла заводнице, даме у 
невољи и комичне ликове, почиње да игра мајке, 
што има и извесну симболичну димензију јер 
је међу предводницима те генерације њен 
син Горан Марковић. У том периоду остварује 
култне улоге у серији Срђана Карановића 
Грлом у јагоде и у Марковићевим филмовима 
Национална класа и Мајстори, мајстори. Ако 
се улоге с почетка њене каријере могу довести 
у везу с периодом када су филмови градили 
наратив југословенског друштва, онда у овом 
раздобљу Оливера Марковић показује истанчан 
нерв за суптилну деконструкцију југословенске 
свакодневице која је и била опсесивна тема 
редитеља прашке школе.

У новом генерацијском кључу, Оливера 
Марковић налази и нови комичарски штих 

у Балкан експресу Бранка Балетића, за који 
1983. осваја своју другу Златну арену у Пули, а 
корак даље одлази у за то време радикалном 
телевизијском ситкому Отворена врата, који 
је 1994. године произвео РТС. После улога мајки, 
Оливера Марковић имала је успешну транзицију 
и у улоге старица, подједнако квалитетно играјући 
и веселе баке и особе од ауторитета.

Нова генерација редитеља који су се појавили 
после прашке школе, пре свих Милош Радовић 
са својим специфичним смислом за хумор и 
Мирослав Лекић са својим главнотоковским 
прилазом мелодрами и реализму, али и још млађе 
колеге које су јој осмишљавале специфичне 
минијатуре како у целовечерњим тако и 
студентским филмовима, потврдила је да је 
Оливера Марковић не само икона која са собом 
носи врло читљиво значење већ и сарадник који 
је расположен за експерименте упркос позним 
годинама.

Да не постоји неочекивано одсуство Оливере 
Марковић из филмова који припадају црном 
таласу, могло би се слободно рећи да је њена 
каријера огледало онога шта је значило бити 
српски глумац од 1945. године до данас. Међутим, 
упркос том необичном, готово парадоксалном 
детаљу, значај Оливере Марковић за развој наше 
драмске уметности и глуме као заната неизмерно 
је велики. Она је као и многи велики глумци 
чинила да нам играње на сцени или на екрану 
делује лако. Ипак, иза те лакоће стоје озбиљан рад 
и велика заоставштина која је вредна пажње и 
сваког поштовања.

Службени положај (1964)
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.......................................................
Изложба Оливера Марковић изблиза 
биће отворена у Ноћи музеја 20. маја 
2017. у Узун Мирковој 1.



Sarajevo Film Festival
11-18 / August / 2017
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.......................................................
Пројекције филмова 
из програма Мој избор 
одржаће се 
15, 16. и 18. маја 
у Косовској 11.

Крадљивци бицикла (1948)

Редитељ на снимању филма Енклава

моЈ иЗБор
гораН

раДоВаНоВић

филмска 
РЕВИЈА
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Случај Хармс (1987)

Невиност без заштите (1968)

Пут (1982)

1.  Крадљивци бицикла,
Виторио де Сика
Заједно с филмом Улица 

представља credo мог бављења 
филмом! Апотеоза маргине до 
епских димензија!

2.  Невиност без заштите,
Душан Макавејев
Mоја прва спознаја филма као 
отворене форме и простора за 
вечити експеримент.

3.  Случај Хармс, Слободан Пешић
Доказ да српски филм може да 
се отргне од дубоко укорењеног 
психолошког имитативног 
реализма.

4.  До последњег даха,
Жан Лик Годар
Филм као егзистенијализам и 
слобода: и у садржају и у изразу!

5.  Огледало, Андреј Тарковски
Спознаја да се биће филма креће 
између поетског и метафизичког.

6.  Пут, Јилмаз Гунеј
Aпсолутни филм: емоција и акција, 
индивидуално и колективно, 
паралелизам и линеаризам! 

7.  Одисејев поглед, Тео Ангелопулос
Сусрет са светом Елени Кариндру, 
чију ћу музику користити у филму 
Енклава.  

8. С мрт једног бирократе,
    Томас Гутијерез Алеа Титон
    Најбоља друштвенополитичка
     комедија у историји филма!

9.  Сећање на неразвијеност,
Томас Гутијерез Алеа Титон
Да је филм којим случајем 
француски, британски или шпански,
био би проглашен ремек-делом 
светског филма; овако остаје 
најбољи латиноамерички филм 

    свих времена! 

10.  Документaрни филмови 
Артаваздa Пелешијанa
Моје последње филмско откриће!



КАНСКИ 
ФЕСТИВАЛ
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Филм Скупљачи перја, снимљен у продукцији 
Авала филма из Београда, један је од 
најзначајнијих Петровићевих филмова, у којем 
су значајне улоге остварили Беким Фехмију, 
Оливера Катарина, Гордана Јовановић, Бата 
Живојиновић, Мија Алексић и Рахела Ферари.

– „Кан класик” је званичан програм 
најугледнијег светског филмског фестивала, 
који скреће пажњу на најзначајније филмове 
из историје канских програма – истакао је 
директор Југословенске кинотеке Југослав 
Пантелић. Он је подсетио да су Скупљачи перја 
веома допринели надолазећим међународним 
каријерама Бекима Фехмијуа и Оливере 
Катарине. Пантелић је додао да је том догађају 
значајном за српску кинематографију 
претходило вишемесечно ангажовање свих 
сектора Југословенске кинотеке.

На овогодишњем, 45. Фесту, у оквиру 
обележавања 50. годишњице настанка Скупљача 
перја, београдска публика била је у прилици да 
у Свечаној сали Кинотеке погледа тај филм у 
оквиру програма „Фест класик”.

– Нова копија биће овог маја доступна и 
светској јавности, што ће изазвати поновно 
интересовање за Скупљаче перја, који су крајем 
прошле године, у избору који је организовала 
Југословенска кинотека, заузели друго место 
на листи стотину најбољих српских филмова 
20. века – изјавио је Пантелић и најавио да ће 
Кинотека наставити да пласира бисере српске 
кинематографије у класичним програмима 
најзначајнијих светских фестивала.

– То ће бити још једна одскочна даска за 
поновну светску промоцију Петровићевог 
класика. Према информацијама које имам, 
учешће у програму „Кан класик” Скупљачима 
перја већ је обезбедило поновну биоскопску 
дистрибуцију у Француској, у октобру ове 
године – додао је Пантелић.

 

а иницијативу Југословенске кино-
теке, овогодишњи, 70. Кански 
филмски фестивал, у оквиру 
угледног програма „Кан класик” 
приказује филм Александра 

Саше Петровића Скупљачи перја. За потребе 
приказивања у официјелном програму Канског 
фестивала, Југословенска кинотека ове године 
израдила је нову копију филма који је 1967. 
награђен Великом наградом жирија у Кану. 

Биће то први српски филм у програму 
„Кан класик”, што је резултат вишемесечне 
активности Кинотеке, најављене у њеном 
годишњем плану рада за 2017.

У селекцији је 16 филмова из периода 
1946–1992. који су стварали историју Канског 
фестивала, објављено је на сајту те престижне 
манифестације седме уметности.

Петровићеви Скупљачи перја нашли су се у 
друштву канских лауреата као што су La Ba-
taille du rail Ренеа Клемана, Надница за страх 
Анрија Жоржа Клузоа, Увећање Микеланђела 
Антонионија, Сав тај џез Боба Фоса, Човек од 
мрамора Анджеја Вајде, Јол Јилмаза Гинеја, 
Балада о Нарајами Шохеја Имамуре…

„Кан класик” покренут је пре 15 година, а данас 
је битан део званичне селекције. У оквиру тог 
програма приказују се ремек-дела из историје 
филма на рестаурисаним копијама, истиче се 
на сајту Канског фестивала и напомиње да је 
то инспирисало сличне програме на неколико 
међународних филмских фестивала у свету. 

Подсетимо, међу њима је и београдски Фест, 
који је у свом 43. издању имао прву селекцију 
„Фест класик”.

Поводом прославе јубилеја фестивала, „Кан 
класик” фокусира се углавном на филмове из 
земаља које су му омогућиле да постане место 
кинематографских открића, а које су такође 
свесне значаја очувања филмског наслеђа, 
наводи се на сајту Канског фестивала, уз 
набрајање тих земаља, међу којима је и Србија.
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ГОДИНА
КАНСКОГ 
ФЕСТИВАЛА

ЗА КИНОТЕКУ ПИШE:

Сандра Перовић

естивал је аполитична ничија 
земља, микрокосмос онога 
какав би био свет ако би 
људи узајамно контактирали 
и говорили истим језиком”, 
рекао је Жак Кокто.

Све је почело давне 1939. године када су 
се Французи у знак протеста повукли с 
Венецијанске мостре јер су сматрали да је 
обојена фашистичком пропагандом. Исте 
године министар образовања и уметности 
Жан Зе предложио је оснивање међународног 
филмског догађаја у Француској. Због сунца 
и очаравајућег амбијента за место одржавања 
одабран је Кан. Фестивал је требало да буде 
отворен те ’39, али је због почетка рата отказан. 
На крају, 20. септембра 1946. отворио је своја 
врата и постао први велики међународни 
културни догађај у послератном периоду. 
Првих година Кански фестивал личио је на 
туристички догађај значајан за државу. Више 
је био филмски форум него такмичење, пошто 
је сваки приказани филм добијао награду. У то 
доба Кански фестивал имао је провинцијски 
дух – редитељи и глумци интервјуе су давали 
у кафићима, одлазили пешке на пројекције и 
сликали се у природном окружењу, на плажи или 
на хотелским балконима. Међутим, с временом, 
знатно већи број учесника и економски 
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интереси променили су његову оријентацију. 
Одржавао се сваке године, осим 1948. и 1950, 
најпре у септембру, а затим од 1952. у мајско 
пролеће, што је и данас традиционално време 
за приказивање филмова из целог света. Гран 
при, који се додељивао више година, 1954. мења 
облик и име у Златна палма, што је и главни 
мотив грба града на Азурној обали и симбол 
дрвореда дуж Кроазете. Први лауреат Златне 
палме, коју је тада дизајнирала креаторка 
накита Лусјен Лазон, био је амерички редитељ 
Делберт Мен, награђен за романтичну драму 
Марти. Мали је број редитеља који је у каријери 
успео да освоји две Златне палме. Међу њима су 
Емир Кустурица, Френсис Форд Копола, Шохеј 
Имамура, Биле Август, браћа Дарден, Михаел 
Ханеке. Фестивал је доживео професионални 
узлет 1959. стварањем „Филмске пијаце”, која је 
почела са неколико десетина пројекција и једном 
просторијом за приказивање филмова. Данас та 
„пијаца” привлачи више од 10.000 дистрибутера 
и продуцената са свих меридијана и помаже им 
да нађу нове партнере и инвеституре. 

Инцидент када је француска глумица Симон 
Силва одлучила да се слика у топлесу поред 
тадашње звезде Холивуда Роберта Мичама, 
учинио је да цео свет чује за Кроазету. Од тог 
тренутка, звезде и фотографи редовно посећују 
фестивал чија је легенда почела скандалом. 
Са старлета кански скандали пренети су на 
биоскопске дворане, у којима су се водиле 
праве битке, попут оне што је уследила након 
пројекције филма Авантура Микеланђела 
Антонионија 1960. када је публика напала 
филмску екипу упућујући јој увреде и гађајући 
је трулим парадајзом. Исте године филм 
још једног италијанског великана Федерика 
Фелинија Сладак живот изазвао је жестоке 
полемике и бес Католичке цркве, која је 
претила да ће казнити вернике који буду ишли 
да гледају деколте Аните Екберг. То је била 
вероватно најбоља могућа реклама за филм 
који ће освојити Златну палму. У мају 1968. 
Франсоа Трифо и Жан Лик Годар освојили су 
позорницу фестивалске палате, спустили завесу 
у знак солидарности с радницима у штрајку и 
претворили је у политички форум. Фестивал 
се тада први пут у својој историји завршио 
фијаском. Скандалмајстора је било чак и међу 
члановима жирија. Француска књижевница 
Франсоаз Саган, која је председавала 1979. 
године, открила је оно што је требало да остане 
тајна: да је на њу вршен притисак да награда 
оде филму Апокалипса данас Френсиса Форда 
Кополе.

Фестивал у Кану до 1972. када се догодила 
историјска прекретница, приказивао је 
филмове које су бирале државе где су снимани. 
На захтев председника Фестивала Мориса 
Бесија, Кан је почео сам да бира филмове за 
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ауторског филма и гламурозних дива, али је 
задржао свој бунтовнички дух. Публика, као 
и критика, и даље се препушта страстима и 
гласно реагује. За разлику од Холивуда, где се 
никада не звижди добитницима Оскара, у Кану 
се јасно и гласно исказује став.

Јубиларни, 70. Кански фестивал, пун радости, 
слободе и одважности, и глумица Клаудија 
Кардинале, симбол авантуричког духа и 
активизма, која је на званичном фестивалском 
плакату, обећавају велико рођенданско славље 
у нијансама страствене црвене боје и блиставог 
злата. Дух отворености и добродошлице и овај 
пут дочекаће на Кроазети филмове који су 
огледало данашњице, без улепшавања. У трци 
за Златну палму је 19 филмова, међу којима и 
дела оскаровца Мишела Азанависијуса, Тода 
Хејнса, Франсоа Озона, Андреја Звјагинцева, 
Фатиха Акина, Корнела Мундруца, Наоми 
Кавасе, Софије Кополе и двоструког канског 
победника Михаела Ханекеа, коме се поново 
указала шанса да освоји и трећу Златну палму 
и уђе у фестивалске анале.

Филмски фестивал у Кану порепознатљив је 
по балансу који је успоставио између уметничког 
квалитета филмова и комерцијалног утицаја. 
Представљени филмови добијају јединствену 
међународну платформу за дистрибуцију, а 
сам фестивал открива и одражава еволуцију 
и трендове у светском филму истовремено 
бранећи ауторски филм пред широм публиком.

различите програме. Осим главне такмичарске 
селекције уведени су и програми „Недеља 
критике” и „15 дана аутора”. Шест година касније, 
на иницијативу Жила Жакоба, тада генералног 
директора, установљена је награда Златна 
камера, намењена најбољем дебитантском 
филму. Исте године рођен је и угледан програм 
„Известан поглед”. Жакоб је 1998. осмислио и 
програм кратких филмова „Синефондасион” 
с намером да открије и промовише нове 
таленте. Године 2000. Жила Жакоба чланови 
Одбора фестивала једногласно су изабрали за 
председника и он је на том месту био пуних 
четрнаест година. На његов предлог у јулу 2007. 
за уметничког директора Канског фестивала 
именован је Тјери Фремо, који је наследио 
Роберта Фавра ле Брета, Мориса Бесија и Жила 
Жакоба.

Наш први велики успех у Кану десио 
се 1967. године. Тачно пре пола века, филм 
Скупљачи перја Александра Саше Петровића, 
који је на аутентичан начин опевао судбине 
Рома осуђених на вечно лутање, песму и 
страст, освојио је Гран при жирија и награду 
Међународног удружења филмских новинара 
и критичара Фипресци. Страни критичари 
једногласно су оценили да је реч о изузетном 
уметничком остварењу које сублимира све 
тежње савременог филма, а похвале су стигле 
и од америчке глумице Ширли Меклејн, која 
је била у главном жирију. Ипак, Златна палма 
припала је Антонионијевом остварењу Увећање. 
Разлога за славље било је и 1980. године када је 
Милена Дравић за упечатљиву улогу усамљене 
жене у паланачкој средини у филму Посебан 
третман Горана Паскаљевића добила награду 
за епизоду. Име једног од најоригиналнијих 
аутора данашњице Емира Кустурице, који 
не потпада под утицаје трендова, сматра се 
једним од симбола најзначајнијег фестивала 
на свету. Кан га је открио и од тада има пијетет 
према двоструком добитнику Златне палме 
који је 2005. године председавао жирију. 
Отац на службеном путу 1985. и Подземље 
десет година касније, донели су му победу на 
најпрестижнијем светском фестивалу, а Дом 
за вешање 1989. награду за режију. Ако томе 
додамо Живот је чудо и Завет, Кустурица је 
пет пута учествовао у такмичарском програму 
Кана. Године 1993. Аустралијанка Џејн Кемпион 
постаје једина жена редитељ која је освојила 
Златну палму, за филм Клавир. По преседану 
који је направио жири на чијем је челу био 
Стивен Спилберг, памтиће се и 2013. када су 
поред редитеља Абделатифа Кешиша, Златном 
палмом награђене и две француске глумице 
Леа Сејду и Адел Егзархопулос за филм Плаво 
је најтоплија боја.

За седам деценија, Међународни филмски 
фестивал у Кану постао је синоним квалитетног 



Марти је дирљивa, једноставнa 
студија карактера и љубавна 
прича између усамљеног 
34-годишњег Мартија, месара 
који живи са својом мајком, 
и ружњикаве 29-годишње 
учитељице Кларе. После 
филма Игубљени викенд Билија 
Вајлдера, који је 1945. године 
освојио Златну палму на 
Филмском фестивалу у Кану, 
Марти је други амерички 
филм овенчан истом наградом. 
Те 1955. године победио је 
остварења редитеља звучних 
имена: Елије Казана, Виторија 
де Сике, Ота Премингера, Жила 
Дасина, Едварда Дмитрика.

Осим Златне палме, филм 
Нестао 1982. године освојио је 
још једно признање на Канском 
фестивалу. Улога оца новинара 
који нестаје током чилеанског 
пуча у септембру 1973. године, 
Џеку Лемону донела је награду 
за најбољег глумца фестивала. 
Заснован на истинитој причи, 
филм паралелно прати и 
оца и супругу несталог који 
покушавају да га пронађу. За 
време Пиночеове диктатуре 
филм је био забрањен у Чилеу.

.......................................................
Пројекције филмова у 
оквиру ревије Кански 
победници одржаће се
од 25. до 29. маја у 
Узун Мирковој 1.

Филм о животу двеју певачица 
Пекиншке опере, кроз који 
се преламају политичка и 
друштвена превирања у Кини у 
20. веку, поводом стогодишњице 
кинематографије те земље 
2005. године проглашен је 
најпопуларнијим кинеским 
остварењем.
Кански жири – Луј Мал 
(председник) Клаудија Кардинале, 
Абас Кијаростами, Емир 
Кустурица, Гари Олдман – био 
је подељен око одлуке коме 
доделити Златну палму, те је 
кинески филм 1993. године 
поделио ту награду с филмом 
Клавир Џејн Кемпион, а освојио је 
и признање  Фипресци.

МАРТИ
(1955)

НЕСТАО
(1982)

ЗБОГОМ, МОЈА 
КОНКУБИНО
(1993)

После дуго година је филм о 
Терези која живи сама и  води 
мали кафе-бар у предграђу 
Париза, чекајући свог давно 
несталог мужа да јој се врати. 
Једнога дана учиниће јој се да 
га је препознала на улици као 
скитницу. Фестивал у Кану те 
године отворен је филмом Како 
је лепо живети Ренеа Клемана.

ПОСЛЕ ДУГО ГОДИНА 
(1961)
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Година 1985. била је у Кану 
најуспешнија за југословенску 
кинематографију. Тријумф 
Оца на службеном путу 
омогућио је Милош Форман као 
председник жирија, а те године 
у конкуренцији за награду 
нашао се филм још једног 
југословенског редитеља, Кока-
кола кид Душана Макавејева. 
Филм Емира Кустурице добио је 
и признање новинара, а освојио 
је и награду Фипресци. 

Лед одраста у породици 
тиранина и задртог пастира на 
Сардинији. Отац га исписује 
из школе да би чувао овце, 
али он успева да се у војсци 
осамостали и образује, настави 
студије и оствари успешну 
научну каријеру. Те године 
када је председник жирија 
био реномирани италијански 
редитељ Роберто Роселини, 
југословенски филм имао је два 
представника у конкуренцији 
за Златну палму, Групни 
портрет с дамом Александра 
Саше Петровића и Кичму 
Влатка Гилића.

Овај филм био је прави хит 
на Канском фестивалу 1994. 
године. Очекивано је освојио 
награду након што се на 
Кроазети, пред пројекцију, 
појавила скоро комплетна 
глумачка екипа предвођена 
редитељем Квентином 
Тарантином: Ума Турман, 
Џон Траволта, Самјуел Л. 
Џексон, Брус Вилис, Марија де 
Медеирос и други. Иста екипа 
филма појавила се на црвеном 
тепиху двадесет година 
касније и поново изазвала 
велико одушевљење канске 
публике. Жирију је те године 
председавала харизматична 
Жана Моро.

Жири, с председником 
Френсисом Фордом Кополом 
на челу,  те 1977. године, у јакој 
конкуренцији у којој су били 
и филмови Кроз таласе, Ларса 
фон Трира, Судар Дејвида 
Кроненберга, Фарго браће 
Коен, Канзас сити Роберта 
Алтмана, Лутајући облаци Акија 
Каурисмакија, Украдена лепота 
Бернарда Бертолучија, одлучио 
се за филм о успешној младој 
жени афроамеричког порекла 
која покушава да сазна истину 
о својој мајци, коју никада није 
упознала. После њиховог сусрета, 
породичне тајне и лажи почињу 
да испливавају на површину.

ОТАЦ НА
СЛУЖБЕНОМ ПУТУ 
(1985)

ЈА САМ БОГ ОТАЦ
(1977)

ПЕТПАРАЧКЕ ПРИЧЕ
(1994)

ТАЈНЕ И ЛАЖИ
(1996)

У конкуренцији филмова као 
што су Крадљивци тела Ејбела 
Фераре, Пад Џоела Шумахера, 
Фиорил  браће Тавијани, 
Тако близу а тако далеко 
Вима Вендерса, Краљ брда 
Стивена Содерберга, Много 
буке ни око чега Кенета Бране, 
Кишно камење Кена Лоуча, 
филм Клавир равноправно 
је поделио Златну палму с 
кинеским остварењем Збогом, 
моја конкубино. Холи Хантер, 
главна глумица,  награђена је 
за најбољу женску улогу. 

Филм румунског редитеља 
Кристијана Мунђуа успео је 
да победи и филм браће Коен 
Нема земље за старце, који 
је следеће године освојио 
четири Оскара (за најбољи 
филм, режију, споредну улогу и 
адаптирани сценарио).
У конкуренцији се поново нашао 
и Емир Кустурица са својим 
филмом Завет, али је прича о 
двема студенткињама, цимеркама 
које покушавају да изврше 
илегални абортус, и по оцени 
жирија и по оцени новинара 
заслужио главну награду у Кану.

КЛАВИР
(1993)

ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, ТРИ 
НЕДЕЉЕ И ДВА ДАНА 
(2007)
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НАПИСАО:

Милутин Чолић
ПОЛИТИКА, четвртак, 4. мај 1967.

ПОХВАЛЕ 
НАШЕМ 
ФИЛМУ

рошао је још један дан – стечена 
позиција нашег филма се, међутим, 
не мења. Штавише – учвршћује се! 
Немачки филм „Живети по сваку 
цену” В. Шлендорфа, који је јуче 
приказан, није, додуше, ни могао 

представљати искушење за цену „Скупљача перја”. 
Јер, то је површан и извештачен филм о данашњој 
немачкој омладини. Прост податак о љубавном 
убиству, узетом из каквог вечерњег листа, остаје 
то и у филму, који је без икаквих психолошких 
или социјалних мотивација. Шлендорф, који је 
овде прошле године филмом „Ученици Торлеса” 
задобио много признања, могао је, ако је хтео, 
да синоћ чује и звиждуке у сали – али на свој 
рачун. Ученик Ренеа, Мала и других француских 
синеаста новог таласа, он је овог пута само њихов 
лош епигон. Енглески филм „Привилегија” пак је 
врло добра сатира идола забавне музике, али је 
приказан ван конкуренције.

„Скупљачи перја” држе, дакле, одстојање, 
свеједно што се и о шведском филму овде лепо 
мисли. То се потврђује и коментарима штампе и 
оним често тајанственим, али понекад важним 
гласовима који се шапућу на – уво. Но, и зато што 
је боље да о нашем филму други пишу – дајем 
предност јавно казаној речи.

Иако досад нису писали сви листови („Монд”, на 
пример, наводно због штрајка), општи је утисак 
да Петровићево дело није могло изазвати дилеме 
критике. Изузетак је, бар досад, само „Фигаро”. 

„Имамо једног југословенског Белмонда, који 
воли боемски живот... Наслов филма је ’Срео 
сам чак и срећне Цигане’. Ми смо се срели са 
досадним Циганима.”

„Р. Меридионал”, међутим, између осталог 
пише: „Изненађујућа је питорескност слика 
тога амбијента из света.”

„Франс диманш”: „То је свет који запањује. 
Петровић је ухватио ове људе у самој жижи 
њихове истине. Велика фреска пуна живота 
и аутентичности... Формом филм је савршен. 
Петровић је, ништа не додајући или одузимајући, 
пренео фасцинантну лепоту и чудну логику 
света који је ван нашег уобичајеног.”

„Нис матен”: „Филм је питорескни, опор 
и узбудљив документ. Редитељ је показао 
трезвеност и смиреност, али и велики 
сензибилитет, као и смисао за истанчани хумор. 
Југославија никад није имала више шанси да 
буде међу награђенима.”

„Патриот”: „Јуче смо имали прилику да више 
од једног часа присуствујемо једном ремек-
-делу.” 

„Орор”: „Испричана у тону комедије, ова 
прича је, у ствари, више драматична. Личности 
у њиховој једноставности и несрећи носе читаво 
време нешто узбудљиво. Беким Фехмију, који 
подсећа и на Белмонда и на Хосеина, Оливера 
Вучо, која има златан глас, Бата Живојиновић и 
мала Циганка – изванредни су.”

П
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Јуче је на прогаму недеље критике приказан филм Д. 
Макавејева „Љубавни случај”. Изазвао је велико интересовање 
и многе коментаре, што је, без обзира како ко о њему мислио – 
учинило утисак. Рећи ћемо, истине ради, да се филм многима 
овде више свидео него и нама самима.

Одушевљен Оливером Вучо, 
критичар листа „Пари жур” 
закључује: „Дело за које се на 
Кроазети каже да је сјајно.”

„Л’прогре”: „На програму у 
суботу било је и једно ремек-дело; 
запамтите га добро за дан кад се буде 
приказивао у вашим биоскопима. 
Овај југословенски филм доказује 
да је кинематографија код Тита 
достигла зрелост. Петровић је успео 
да преко свакодневне приче, горке 
и питорескне, о једном циганском 
трговцу перја отвори душу једног 
народа, чистог, наклоњеног 
фантазији и уметности. То је химна 
слободи. Једна поема и у сваком 
случају успех.”

„Мирор д’Пари”: „Филм дубоко 
оригиналан и могао би да буде, 
изгледа ми, сјајан – ’Гран при’! 
То је, пре свега, јединствена 
репортажа о Циганима, о њиховом 
животу, понашању, души. Али то је 
истовремено и филм велике лепоте.”

„Л’монтањ”: „Југославија је на 
веома запажен начин ушла у канску 
конкуренцију. Први пут откако 
су почели да се врте филмови, 
аплаузи су одјекнули у редовима 
резервисаним за представнике 
штампе. Ни неки чланови жирија 
нису скривали своје задовољство.”

„Иманите”: „Један од најбољих 
филмова које смо видели је 
’Срео сам чак и срећне Цигане’... 
Без опраштања и демагогије, 
Петровић  з н а  Цигане. Покушати 
прилагодити Цигане? То је у овом 
тренутку неизводљиво. Третирати 
их као ’мањину’, као што се то ради 
скоро свуда, то је скоро одвратно. 
Схватити их? То је много лакше, 
али их треба волети са свешћу и 
хуманошћу. Петровићев је филм 
суров, запаљен, леп и циничан у 
исто време. Он не жели ништа 
да разреши. Он има поверење у 
будућност, у младост, у нови свет 
који се развија чак и код Цигана 
срећних и несрећних.”
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оји дубљи смисао дајете 
филму Скупљачи перја?

Петровић: Чини ми се да су у 
мом филму најважнији морални 
проблеми. У њему има демонског 

надметања и укрштања добра и зла. Приликом 
снимања окренуо сам једног од својих јунака, 
који јаше на магарцу, да виси наглавце. То је 
природно, јер је био мртав. Сада тој слици дајем 
одређени смисао. Није случајно што он и одлази 
и долази јашући на магарцу: то има извесне 
сличности са Христом. Али поред овога, тај човек 
води живот изван свакога моралног оквира. Да 
ли је у питању утицај света у којем живимо? У 
сваком случају, више не може да се процени 
да ли је једна ствар добра или рђава; граница 
нема. У нашем времену морал не постоји, а ја 
немам амбиције да га измишљам, ја једноставно 
закључујем. Мислим да је Волтер рекао: „Да бог 
не постоји, требало би да га измислимо”. Ми смо 
изгубили бога и сада висимо наглавце у празно.

Одакле та многобројна позивања на 
Јеванђеље и мистична позадина коју има 
ваш филм?

Петровић: Узео сам Цигане као тајне преграде 
у које смо ставили своје демоне. Ми смо на њих 
пренели своје грехе, а они носе наш крст. Крст 
носе сви људи који желе да буду слободни. У 
животу постоји основна противречност: смисао 
човечанства налази се у слободи, а човек не 
може да буде слободан. Може само да се бори 
с том дилемом. Покушао сам да прикажем 
повезаност између слободе и поезије. Песници 
пишу песме, а Цигани их проживљавају. Они 
имају слободан дух и њихова судбина је судбина 

поезије. Ови скупљачи перја су поносни као 
царски генерали. Цигани су постојали и у 
другим мојим филмовима; то не зависи од моје 
воље. Од детињства их посматрам. Увек су били 
сиромашни, изван друштва. А што је тужно, они 
су деца. Знате ли да су у Румунији 1859. године 
Цигани били робови, као црнци у Америци? 
Хтео сам да покажем да и ми имамо своје црнце.

Одлучујући се за тај наслов*, да ли сте 
помислили да ће на вас гледати као на 
песимисту?

Петровић: То су говорили још за моје прве 
филмове. Песимиста може да буде онај коме је 
то у природи. Мени није, ја сам само посматрач. 
Наслов је ироничан, али ипак нисам сигуран да 
Цигани нису срећни. Мој јунак је злочинац. Али 
да ли можемо да га осудимо? Он је симпатичан, 
он је слободан. Ја се не опредељујем, већ само 
приказујем ствари онакве какве јесу. Ако филм 
има неки задатак, онда је то задатак да буде 
савест свога времена. Ја само закључујем. Ја не 
судим.

Скупљачи су лирски филм. Пребацују вам 
да покушавате да се допаднете и да сте 
сувише обузети естетичким. Шта мислите 
о томе као дипломирани историчар умет-
ности?

Петровић: Једини начин на који уметник 
може да воли живот и људе јесте да буде 
лиричар. Што се тиче историје уметности – 
све сам заборавио. Када човек снима, нема 
времена да мисли на Лорена или Пусена. Знам 

РАЗГОВОР ВОДИО:

Жил Жакоб
(Les Nouvelles littéraires)
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4 *Филм је у Кану приказан под насловом Срео сам чак и срећне 
Цигане.
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да у модерној кинематографији постоји струја 
против пластичног истраживања. По мени не 
постоји разлика између истине и лепоте. Нисам 
хтео да правим филм приступачан широким 
слојевима и моје друго остварење представљало 
је неуспех. Филмови су ми били предугачки; овај 
има више ритма. То је напредак. Успех? Публика 
воли акцију и секс. И тако сам направио филм 
изван устаљених правила са фрагментарном 
конструкцијом. Пребацују ми начин кадрирања, 
али ја сам филмски уметник. Данас и веома 
паметни људи нагађају о смислу филма: примају 
га као политику, социологију, али не дозвољавају 
да филм буде филм.

Каква је садашња ситуација у југосло-
венском филму?

Петровић: До 1960. године снимили смо 
много ратних и пропагандних филмова, и 
то често рђавих. Од 1961. године покушавамо 
да се ухватимо у коштац са стварношћу. То 
није прошло без реаговања руководилаца и 

критичара који заступају званичне ставове. 
Југословенски филм је сада занимљив, јер је то 
слободна кинематографија. Не церебрална, већ 
непосредна. Аутори се веома разликују. Они 
немају ни тако тесних веза ни толико заједничких 
црта као они у чехословачкој кинематографији. 
Наши најличнији филмски аутори су Ђорђевић 
и Макавејев. Ми можемо слободно да се 
изражавамо, не говорећи о политици. Постоје 
филмски људи који флертују са политиком, који 
је продају. Ја то не волим. Боље рећи, алергичан 
сам на то. Или ће ме прихватити као уметника 
или неће. Нема сумње да оно што радим има 
политички смисао, али то није политика, већ 
уметност. Наши услови за рад су тешки, јер 
имамо мало техничких могућности, филмови су 
врло јефтини. То је и добро и рђаво. Добро – јер 
смо слободнији, а рђаво – јер филм је техника. 
Тачно је оно што сам рекао – разлика између 
доброга и рђавога не постоји.
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Први велики подвиг Мунђу је направио 
с дебитантским филмом 2002 Оксидент 
када се у програму „15 дана аутора” нашао 
у конкуренцији с великанима Вонгом Кар 
Вајем, Александром Сокуровом, Гасом ван 
Саном. Његов други играни филм Четири 
месеца, три недеље и два дана 2007. заслужено 
је добио Златну палму. После једанаест 
година румунски филм вратио се у главни 
такмичарски програм Кана. Новопечени 
победник тада је веома узбуђен изјавио 
да је одлука да се најпрестижнија награда 
додели румунском филму велико охрабрење 
за ствараоце из малих кинематографија. 
Било је храбро на фестивалу где царују 
гламур и лепота представити филм о 
илегалним абортусима с таквом животном 
суровошћу и снагом. Реч је о првом делу 
из серијала иронично насловљеног Приче 
из златног доба, у којем млади румунски 
синеаста хиперреалистички приказује време 
комунизма и беде у Румунији кроз интимне 
људске исповести. У пролеће 2016. Мунђу 
у Кану поново заслужено добија награду 
за најбољег редитеља, коју је равноправно 
поделио с француским редитељем 
Оливјеом Асајасом. Квалитет је препознат у 
вишеслојном филму Матура. Приповедајући 
о изгубљеним илузијама и могућностима 
промене, у филму о породици, старости, 
образовању, Мунђу је усредсређен на главног 
јунака, средовечног доктора Ромеа Алдеа. 
Рутина свакодневице и борба да преживи 
живот, подстичу га да испланира будућност 
за своју ћерку, коју жели да пошаље на 
студије у Велику Британију како и сама не 
би постала затвореник безазленог живота у 
малој румунској провинцији. Заплет настаје 
када брижни отац започне акцију „везе и 
познанства”, у којој се разоткрива добро 
познати балкански пејзаж. Ипак, таква 
стремљења прате непредвидиви животни 
изазови.

нгажовани румунски редитељ 
Кристијан Мунђу, који је тој 
националној кинематографији 
донео посебно место на 
светским фестивалима, 

2007. године шокирао је филмски свет 
остварењем Четири месеца, три недеље и 
два дана и добио Златну палму у Кану. Било 
је то чврсти доказ да је створен румунски 
нови талас, који траје и данас. Прошле 
године на Кроазети је освојио награду за 
најбољу режију, за бриљантни филм Матура, 
а ове на јубиларном, 70. Канском фестивалу 
председава жирију програма кратких 
филмова „Синефондасион”.

A

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Сандра Перовић

К Р И С Т И Ј А Н  М У Н Ђ У | 27

кинотека
ИНТЕРВЈУ

КАНСКИ 
ФЕСТИВАЛ



28 | |

Матура је прича о компромису, о одлукама 
и изборима, идеализму и солидарности међу 
људима. Шта је одредило ваше афинитете 
према тим темама?

– Мислим да они потичу из реалистичног филма, 
који покушава да црпе надахнуће за причу из 
живота. Покушавам да користим свакодневне 
мале догађаје, да говорим о стварима које су 
важне и публици и мени. Ако вас занима шта 
стоји иза чињеница, можда дођете и до добре 
приче о животу, одакле год да почнете. Кад 
снимам филм, покушавам да размишљам о 
томе шта је за мене у том тренутку најважније. 
Некако сам, као родитељ, данас забринут због 
тога како свет у коме живимо изгледа и зато сам 
сматрао да би филм о образовању, родитељству 
и данашњем друштву, са свим компромисима 
које носи, био добро полазиште за Матуру.

Тим филмом отворили сте и неке друге теме?

– Апсолутно. Као прво, почео сам да размишљам 
о томе да ли постоји веза између степена 
корупције у друштву и врсте образовања коју 
нудимо својој деци. Из угла појединца открио 
сам да можда увек имамо тај двоструки 
стандард за децу – учимо их дивним стварима, 
али истовремено доносимо одлуке које морално 
баш и нису за понос. Помислио сам да можда 
нехотице доприносимо стању око себе. Онда ми 
је пало на памет да покушам да снимим филм 
о родитељу који разуме ово доба, чињеницу 
да кад једном почнеш да правиш компромисе 
томе нема краја и који верује да је једини начин 
да то реши да од почетка своје дете васпитава 
у том духу. Нисам у потпуности  био сигуран 
да на такав начин треба подизати дете, али 
помислио сам да би то била добра почетна тачка 
да се гледаоци запитају над изборима које су 
доносили у животу.

и н т е р в ј у

Матура (2016)

Четири месеца, три недеље и два дана (2007)



моју генерацију, присетио сам се тог „чувеног” 
закона. Ја не снимам историјске филмове, али 
нисам могао да избегнем да причу сместим у то 
време јер сам желео да снимим филм о својој 
генерацији, када смо имали двадесет година. 
Желео сам да испричам причу о људима и 
проблемима с којима се суочавају. Није то био 
филм ни о једном времену, нити о абортусу, већ 
прича о људима и животним изборима и о томе 
да морамо да се суочимо с последицама својих 
избора.

 Како стварате своје филмске јунаке?

– Кад год пишем, покушавам да пишем о 
ономе што знам, о људима које познајем. Увек 
има нечег личног у ономе што радим. Чак 
и у женске ликове увек је уткано нешто моје 
лично. Ромео, главни јунак филма Матура, за 
мене представља архетип родитеља који бира 
индивидуално решење за своју децу. И то је 
најраширенији модел у румунском друштву, 
није тешко приметити таквог родитеља. Већина 
родитеља тих година одлучила је да прво спасе 
своју децу, па друштво. Разочарани су брзином 
којом ствари напредују и стога су одлучили да 
је лакше послати децу у иностранство у нади 
да ће имати бољу судбину. Није ми било тешко 
да схватим принципе који стоје иза таквог 
лика, али истовремено сам желео да лик буде 
промишљен, неко ко у оквиру породице има 
ауторитет да доноси важне одлуке. Мислим да 
својој деци можемо много наудити превеликом 
љубављу. Ако их не разумемо, морамо поштовати 
њихову слободу одлучивања. Зато сам желео да 
тако обликујем лик.

Како толеришете корупцију у друштву с 
позиције редитеља?

– Покушавам да говорим о томе, то могу. 
Покушавам да избегавам учешће у томе 
највише што могу. Покушавам... не знам, да 
поправим ствари које зависе директно од мене 
и односе се на нашу малу филмску област. 
Наравно, истовремено постоји много тренутака 
кад помислиш да си сувише мали да промениш 
ствари дубоко и озбиљно. Једини начин је 
убеђивање довољно људи да је већа промена 
неопходна. Али то може бити тешко у земљи 
попут Румуније, која је изгубила много, много 
младих, образованих и интелигентних људи 
који су одлучили да оду.

Матура је и универзална прича о људској 
природи. Шта вас је подстакло да се тиме 
позабавите?

– Надам се да ће филм путовати као универзална 
прича. Понекад људи верују да се филмови који 
се догађају у Румунији или у бившој Југославији 
односе само на ту ситуацију. Мислим да је ово 
важна тема и да је важно направити портрет 
овог доба, узевши у обзир најважније одлуке 
које сте донели у животу. Мислим да је једна од 
најбитнијих тема образовање. Ако се осврнемо 
око себе и закључимо да нисмо задовољни 
друштвом у коме живимо, образовање је једина 
могућа реакција. Мислим да је важно рећи да 
мораш иступити из тог система промовисања 
начина на који си ти васпитан и дозволити деци 
да имају критичнији дух, какав моја генерација 
није имала.

У својим филмовима, гледаоцима углавном 
нудите суморну слику стања друштва. Да ли 
је то нека константна опомена и подсећање 
новим генерацијама?

– Мислим да је свака генерација повезана са 
својим историјским тренутком. Првих двадесет 
година живота провео сам у комунистичком 
режиму. Кад је комунизам пао, мислили 
смо да имамо енергије да променимо свет 
и да ће све бити добро. Наравно, много шта 
јесмо променили, али мислим да смо имали 
веома велика очекивања. Зато су људи данас 
помало разочарани. Променили смо много 
историјски гледано. Шта је двадесет шест 
година из историјске перспективе? Ништа. Али 
на личном нивоу то је много. Разлика између 
младости и старости. Када дођеш у те године 
и ниси потпуно задовољан променама које си 
направио у друштву, мораш донети неке одлуке 
о својој деци. Стално говоримо о генерацијама 
које су се жртвовале. Слушао сам о томе од 
својих родитеља, па смо онда ми били следећа 
жртвована генерација. Али ако земља има само 
жртвоване генерације, то значи да никад није 
достигла ниво у ком друштво може живети 
нормално и очекивати да се деца нормално 
развијају и испуне свој потенцијал. То мора 
престати у одређеном тренутку, а једини начин 
је да пронађеш колективно решење.

Вратимо се на победнички филм Кана 2007. 
године Четири месеца, три недеље и два дана. 
Који је био историјски контекст тог филма?

– У Румунији је 1966. године донет закон којим 
се забрањује абортус. Као последица тог закона 
наредних неколико генерација било је изузетно 
многобројно. Ја припадам тој генерацији деце, 
од којих многа нису била планирана. Касније, 
када сам тражио причу која верно осликава 
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КАНСКИ 
ФЕСТИВАЛ

а почетку Кустуричиног филма
(Отац на службеном путу – 
прим. прир.) стоји ознака места 
и времена: „Сарајево, 1950”. Коли-
ко у европском гледаоцу Сараје-

во може да изазове јасне историјске асоцијације, 
толико му, верујем, ова временска детерминанта 
може изгледати арбитрарном, случајном. Али 
овде ствари стоје обрнуто: Сарајево је случајна 
локација, неисторијско место, природни амби-
јент, аутобиографска датост. (То му, наравно, 
ништа не одузима од питорескности: тај град и 
дан-данас живи на тананој равнотежи религија 
и нација, на њиховој узајамној одбојности и 
привлачности, које као жива и динамична снага 
покрећу и романескни свет Иве Андрића.)

Што се пак тиче временске одредбе, хиљаду 
деветсто педесета јесте историјска година; то је 
l’Ané Deux југословенског раскола с Москвом.

Бојим се да би упознавањем те историјске 
позадине неки аспекти овог филма могли остати 
помало нејасни западноевропском гледаоцу. 
Утолико пре што је тај део југословенске 
историје још увек „историја у сенци”, а колико 
још јуче, табу-тема. Ко год би је се дотакао, 
макар овлашно, био је на овај или онај начин 
санкционисан (Душан Макавејев или Драгослав 
Михаиловић, чији је роман Кад су цветале 
тикве (Gallimard, 1972) једна од ретких срећних 
реализација на ту тему).

У чему је значење те „историје у сенци”? У 
најкраћим цртама, ствари изгледају овако: 
критиком „југословенске шизме”, критиком 
која је почела године 1948, почиње раскол 
и у самој југословенској партији. Док се 
званично све чини да се Биг Брадеру удовољи 

(уводи се насилна колективизација земље, 
„декулакизација”, укидање ситних занатлија 
итд.), дотле тајна полиција врши проверу 
дезоријентисаног чланства, које не зна коме ће 
се приволети царству. С повећањем притиска 
Москве и „братских партија” (где ће партија 
Тореза и Диклоа имати значајну улогу), као и 
с економском блокадом Југославије, почиње 
хапшење симпатизера московске линије. Ту 
милости нема. Слушање Радио Москве исто 
је толико грех колико и покушај бекства 
преко границе. То је време сурових обрачуна. 
Денунцијације, саслушања, арбитрарна хапше-
ња и осуде. Ако се не варам, те исте педесете 
године почиње да функционише „југословенски 
Гулаг” – једно пусто каменито острво на Јадрану, 
по злу чувени Голи оток, сабирно место свих 
„колебљиваца” и „сумњивих”. Тај југословенски 
Гулаг, то је у првом реду учинило тај део 
историје табу-темом.

Одредивши оцу (сјајни Мики Манојловић) 
као место конфинације не Голи оток него неки 
рудник и затим неко паланачко место, Кустурица 
је, том простом супституцијом, отклонио од себе 
анатему, а да при том није изневерио истину.

Учесници су тешки и пристрасни сведоци. 
Кустурица, међутим, није оптерећен историјском 
пизмом, стога успева да тај јучерашњи свет, 
победнике и поражене, посматра кроз нежно 
ироничну дистанцу, одатле уверљивост његових 
ликова, у првом реду оца. Човек васпитан 
на општим местима идеологије (као и у 
претходном Кустуричином филму Сјећаш ли се 
Доли Бел), накљукан партијском фразеологијом, 
симпатични идеалист, тај се отац не изјашњава 
и не опредељује; он је само малко збуњен. Изван 
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тога, он делује као човек кога од свих животних 
манифестација политика најмање интересује. 
Утолико ће његово хапшење бити окрутније.

Но оно што чини свет овог филма суровим, 
то је у првом реду та свест о сопственој 
безначајности и ништавности, то подношење 
удараца судбине као што се трпе непогоде; 
то је свет неког источњачког фатализма, где 
се ударци подносе не само без отпора него 
и без роптања и приговора. Јер Кустуричин 
свет је свет без побуне. (И то је, ваљда, једина 
„политичка филозофија” овог филма). Треба 
овде свакако одати признање сценаристи 
филма, песнику Абдулаху Сидрану, који зна да 
је човек друштвена животиња, а да су добро и 
злост сколастичке категорије; да љубав, мржња, 
завист управљају људским поступцима исто 
толико колико и религије и идеологије.

Кустурица је успео да избегне замке 
грандилоквенције у првом реду захваљујући 
чињеници што је то вучје време приказао из 
тачке гледишта једног детета (симпатични и 
уверљиви Морено де Бартоли), чиме је добио 
поуздан угао посматрања, који даје стварности 

ублажене и малко померене обрисе. Захваљујући 
томе, он је избегао искушење „историјског 
филма” и алегорије, којом се тако често служе 
наши редитељи у страху од цензуре или у жељи 
да поруку учине универзалнијом, чиме она 
постаје разуђена и неразумљива.

У једној кинематографији изложеној притис-
цима, изједаној корупцијом и конформизмом, 
где се новац троши немилице на скупе спек-
такле једне јефтине и лажно-патетичне 
хероике, филм овог младог човека јесте не само 
уметнички него и морални подухват. Уместо 
„историјске фреске” Кустурица нам је понудио 
једну камерну породичну хронику, а свет те 
породице испунио богатом амблематиком 
једног времена. Он је у лику дечака – љубитеља 
филма оставио једну самосвесну слику о себи, у 
једној бравури (претапање падобрана с цртаног 
филма у падобранско такмичење) која спаја два 
израза, два света, два времена. Али та бравура 
је пре свега сведочанство једног филмофила о 
устрајности своје љубави. Срећне и плодотворне 
љубави.
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Џек 
НиколСоН
Џек 
НиколСоН

очетак успона глумачке кари-
јере Џека Николсона поклапа 
се с процесом ревитализације 
америчког филма у целини, 
правцем који данас знамо под 

именом – Нови Холивуд. Николсон је почео да 
се бави глумом још средином педесетих година, 
али његова права глумачка персона биће рођена 
касније. Уморан од неуспелих покушаја да 

се наметне као звезда, средином шездесетих 
почиње да пише сценарије. Иако се на том пољу 
неће дуго задржати, то ће му донети познанства 
с људима који ће, како се показало, у знатној 
мери обликовати амерички филм у будућности. 
Године 1967. Џек Николсон пише сценарио за 
филм Trip, у коме глуме Питер Фонда и Денис 
Хопер, двојац који годину дана касније почиње 
припреме за свој независни, авангардни филм 

јере Џека Николсона поклапа П
в е л и к а н и  ф и л м а
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Easy Rider (1968), који се данас сматра једним од 
преломних филмова у историји Холивуда. 

Николсон у том остварењу тумачи споредну 
улогу, Џорџа Хенсона, адвоката алкохоличара 
с којим се два главна лика (тумаче их Хопер и 
Фонда) упознају у затвору. Пошто их помоћу 
својих веза извуче одатле, Џорџ креће с њима 
на путовање моторима по пространствима 
Америке. Иако долази из потпуно друкчијег 

друштвеног миљеа, он разуме ту двојицу 
отпадника од система и у филму је нека врста 
резонера, јер успева да вербално артикулише оно 
што главни ликови само интуитивно наслућују. 
Позиција маргиналца, хипи-бајкера који самом 
својом појавом провоцира околину, жеља за 
константним путовањем – све су то елементи 
који карактеришу радикалну промену друштва, 
сукоб између старе, конзервативне и нове 

великани
ФИЛМА

 Иако се Стивен Кинг 
противио Кјубриковој одлуци 

да улогу Џека Торенса 
додели Николсону јер је 

сматрао да би том лику више 
одговарао уравнотежен, не 

толико ексцентричан глумац 
како би каснија трансформација 

била израженија, данас је тај 
лик готово незамислив 

у тумачењу неког другог

Џ Е К  Н И К О Л С О Н

Поштар увек звони двапут (1981) Исијавање (1980)
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генерације која бесомучно трага за слободом. 
Улога Џорџа Хенсона заправо је оно што сваки 
још недоказани млади глумац прижељкује – 
упад из другог плана и дрска „крађа” гледаочеве 
пажње. Од тренутка када се појави до тренутка 
кад напусти причу, Џек Николсон је апсолутно 
доминантан не само због повољне драматуршке 
структуре већ и због своје веома експресивне 
глуме, што је препознала и Академија, која га 
је наградила првом номинацијом за најбољу 
споредну улогу.

До прве главне и велике улоге Џек Николсон 
долази само годину дана касније, у филму Five 
Easy Pieces (1970) редитеља Боба Рафелсона. 
Занимљиво је што је и у том случају битну улогу 
одиграло његово сценаристичко искуство, јер је 
претходно писао сценарио за Рафелсонов филм 
Head (1968). Током писања сценарија за тај филм, 
њих двојица су читала реплике свих ликова. 
Рафелсон је био задивљен Николсоном и није 
му било јасно зашто је овај престао да глуми. 
На Џеков одговор да се једноставно уморио и 
да никада није добио добру улогу, Рафелсон је 
одлучио да му понуди ролу у свом следећем 
филму. 

У Five Easy Pieces Николсоново умеће дошло 
је до пуног изражаја не само због тога што је 
добио главну улогу, која неминовно носи највећи 
терет филма, већ и зато што цео филм, заправо, 
представља психолошку студију о главном 
лику. Роберт, кога тумачи Николсон, изврсно 
је осмишљен лик, у чијем карактеру можемо 

препознати типичне проблеме модерног субјекта 
– противуречан, несталан, у завади са светом и 
самим собом, вечито незадовољан иако себи не 
може да објасни разлоге незадовољства. Није 
претерано рећи да се, по својој комплексности, 
тај лик може мерити с јунацима Бергманових 
филмова и да се у њему лако могу пронаћи 
одјеци егзистенцијалистичке филозофије и 
књижевних ликова обликованих под утицајем 
те струје мишљења, као што је Камијев Мерсо. 
Та улога Николсону ће обезбедити да буде 
примећен као глумац чији се потенцијали не 
исцрпљују у ефекту ексцентричности (иако ће 
тај ефекат остати стално обележје његове глуме) 
и који се одлично сналази у тешким, драмским 
задацима, што му доноси и прву номинацију 
за Оскар за најбољу главну улогу. Оно што 
је вероватно најбитније јесте чињеница да је 
улога у Five Easy Pieces нека врста заметка оне 
препознатљиве слике коју чине све Николсонове 
култне улоге. 

После Five Easy Pieces његова каријера креће 
у вртоглави успон. Од филма Мајка Николса 
Carnal Knowledge (1971), у коме потврђује свој 
статус глумца проблематичних ликова, преко 
друге сарадње с Рафелсоном (The King of Mar-
vin Gardens, 1972), Николсон долази до друге и 
треће номинације за Оскар: за улоге у филму 
The Last Detail (1973) Хала Ешбија и Chinatown 
(1974) Романа Поланског. У том постмодерном 
неоноар филму Поланског, Николсон доследно 
тумачи лик приватног детектива у складу с 

в е л и к а н и  ф и л м а

Кинеска четврт (1974)
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поетиком филма, непрестано на граници између 
озбиљног и пародичног, креирајући на тај начин 
својеврсну (ре)интерпретацију класичних узора, 
детектива богартовског типа. Можда и највећи 
квалитет глумца, поред самог глумачког дара, 
јесте разумевање поетике филма у коме игра. 
Тај квалитет Николсон потврђује и у сарадњи 
с Антонионијем на филму The Passenger (1975), 
у коме се повиновао захтевима специфичне 
визије тог великог аутора и пружио, за своје 
дотадашње глумачко искуство, поприлично 
атипичан израз, обуздавајући експресију. 

Може се рећи да, заправо, 
филмом Chinatown почиње 
Николсонова сарадња са свет-
ски познатим редитељима, 
период у коме ће остварити своје 
култне улоге. После сарадње с 
Поланским и Антонионијем,
 Николсон глуми у филмовима 
Формана и Кјубрика, ремек-
-делима филмске уметности. 
Форманов One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest осваја чак пет 
Оскара, од којих један иде и 
Џеку Николсону за најбољу 
главну улогу. Евидентно је 
да су се тада Николсону поклопиле све коц-
кице, лик је био као написан за њега. У причи о 
болници за менталне поремећаје као метафори 
репресивног друштвеног система, Николсон 
добија идеалну улогу побуњеника. У непрестаној 
свађи са системом он га истовремено огољава и 
деконструише, указује на његове дехуманизујуће 
механизме чији је циљ да сачувају постојећи 
поредак у коме људи нису слободне индивидуе 
него таоци. 

У Кјубриковом филму The Shining (1980) 
Николсон игра Џека Торенса, фрустрираног 

писца који са својом породицом одлази да чува 
празан хотел током зиме. Иако се Стивен Кинг 
противио Кјубриковој одлуци да ту улогу додели 
Николсону јер је сматрао да би том лику више 
одговарао уравнотежен, не толико ексцентричан 
глумац како би каснија трансформација била 
израженија, данас је тај лик готово незамислив 
у тумачењу неког другог. Чини се да је у том 
филму Џек добио прилику да до максимума 
испољи свој упечатљиви „психотични” израз. То 
се поклопило и с Кјубриковом интерпретацијом 
романа у којој готово да нема предаха: лудило 

главног лика испољава се већ у 
моменту када он крочи у хотел 
и неумитно напредује како се 
прича раз-вија. 

Николсон је у том тренутку 
у зениту своје популарности. 
После Кјубриковог филма, по-
ново сарађује с Бобом Рафелсо-
ном у филму The Postman 
Always Rings Twice (1981), да 
би за улогу у Terms of Endear-
ment (1983) редитеља Џејмса Л. 
Брукса добио још један Оскар, 
овај пут за најбољу споредну 
ролу. У Бартоновој верзији 

Бетмена (1989), њему следује, наравно, улога 
Џокера – сама есенција лудила, онога што је 
готово константно провејавало, у већој или 
мањој мери, кроз ликове које је тумачио. Брукс 
му додељује главну улогу и у филму As Good as 
It Gets (1997), за коју добија и трећи Оскар и тако 
улази у сам врх америчког глумишта као један 
од ретких глумаца који су три пута освојили 
то признање. Тај филм, као и About Schmidt 
(2002) Александра Пејна, обогаћује његов 
опус једном новом нотом: после енергичних и 
ексцентричних лудака, манијака и бунтовника, 
почиње да глуми и старе намћоре и мизантропе. 

Џек Николсон достигао је ону тачку 
препознатљивости када сама његова појава 
носи одређено значење. Синтеза његових 
најупечатљивијих улога ствара једну „надулогу” 
која се најбоље дефинише појмом антихероја, 
чије поступке гледалац не може да оправда, 
али их негде у дубини душе разуме. Најбоље 
Николсонове улоге имају нешто луциферско 
у себи – то су деструктивни ликови, како 
према себи тако и према околини, али њихова 
деструкција увек нешто и открива и често 
указује на постојање проблема много дубљих од 
оних које сами стварају.

....................................................
Џек Николсон 

достигао је ону тачку 
препознатљивости када 
сама његова појава 
носи одређено значење 

Џ Е К  Н И К О Л С О Н

У улози Џокера у 
Бетмену (1989)
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Ствари су кренуле набоље када су 2003. у 
Аустријском филмском архиву пронађени први 
српски играни филм Карађорђе (1911) и остали 
најстарији српски играни и документарни 
филмови у продукцији Светозара Боторића и 
Ђоке Богдановића. Тада је и држава схватила 
значај и обим фестивала и много озбиљније 
почела да га потпомаже. Почели су да долазе 
и гости из иностранства и да се приказују 
рестаурисана ремек-дела из најпознатијих 
светских и европских архива.

Првих 16 година концепт фестивала био је 
такав да су приказивани филмови из нитратног 
раздобља (1896–1953), с тим што су „прави 
нитрати” били искључиво из Архива Кинотеке, 
док су из иностранства стизале махом нове 
рестаурисане копије класичних филмова из тог 
периода. 

Од 17. Фестивала нитратног филма концепт је 
проширен, по угледу на вероватно најзначајнији 
фестивал архивског филма Il Cinema Ritrovato 
(Повратак филму) у Болоњи. Тако је дата шанса 
и ремек-делима која су снимљена после 1953. 
године, током шесте и седме деценије 20. века, 
а Фестивал постао још садржајнији и богатији.

 Југословенској кинотеци у току су 
завршне припреме за 19. Фестивал 
нитратног филма, који ће по 
традицији бити отворен на Дан 
кинотеке – 6. јуна.

Манифестација која је потекла из ранијег 
програма Кинотеке „Запаљиви дан” започела 
је живот у тешко време, 1999. године, али је у 
кратком року прерасла у угледан међународни 
фестивал који окупља кинотеке и филмске 
архиве из целог света.

Данас је Фестивал нитратног филма високо 
рангиран међу фестивалима архивског филма, 
о чему најбоље говори податак да је прошле 
године у свом 18. издању током десет дана (од 
6. до 15. јуна) приказао 110 филмова из чак 35 
европских, америчких и азијских архива и 
угостио око 30 филмских посленика, директора 
кинотека, архивиста, историчара филма из 
региона и Европе. 

У првом издању Фестивал нитратног филма 
је, како је уочи „пунолетства” подсетио 
управник Архива Кинотеке Александар Саша 
Ердељановић,  приказивао само запаљиве 
филмове који се чувају у Архиву, а првих 
неколико година било је тешко јер је и у самој 
кући владало подозрење због одрживости 
таквог фестивала и проблема с трошковима за 
превођење филмова и за извођење живе музике 
на пројекцијама. 

У

XIX ФЕСТИВАЛА
НИТРАТНОГ ФИЛМА

У ОЧЕКИВАЊУ

нитратна
АВАНТУРА

ПИШЕ:

Зорица Димитријевић
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едан од отаца „совјетског 
филмског чуда” из двадесетих 
година прошлог века Всево-
лод Пудовкин луцидно је при-
метио: „Ми правимо филмове, 
Куљешов ствара кинемато-

графију”. Tа више него ласкава похвала односила 
се на Лaва Куљешова, данас помало заборавље-
ног класика „лењинске кинематографије”, чије 
ћемо најзначајније филмове гледати овог месеца 
у већ традиционалном „Немом дану”. 

Лaв Куљешов рођен je 1899. године у руском 
граду Тамбову. Од малих ногу показивао 
je интересовање за уметност, па је већ са 
седамнаест година радио као сценограф у 
продукцијској кући водећег руског продуцента 
Александра Ханжонкова, посебно успешно у 
филмовима најистакнутијег редитеља царске 
кинематографије Јевгенија Бауера. Већ у 
првом самосталном редитељском остварењу, 
детективској драми Пројекат инжењера Прајта 
(Проект инженера Прайта, 1918), Куљешов је 
исказао изузетан таленат за филмску монтажу. 
Уследиле су затим године каљења у журналима 
и агиткама (за време грађанског рата), од којих 
је највише упамћена На црвеном фронту 
(На красном фронте, 1920). Истовремено с 
практичним радом на стварању филмова, 
Лав Куљешов већ се у младим данима бавио 
како теоретским промишљањем о филмској 
уметности тако и педагошким радом. Наиме, 
1919. године био је један од оснивача Државне 
филмске школе (касније чувеног ВГИК-а), 
а потом и њен дугогодишњи професор. 
Између осталих, ученици и настављачи тзв. 
Куљешовљевог колектива били су будући 

познати синеасти: Всеволод Пудовкин, 
Борис Барнет, Михаил Долер и многи други. 
У тој својеврсној „мајсторској радионици” 
Куљешов је припремао глумце-натуршчике, 
али и редитеље и монтажере. Инспирацију 
за оригиналну теорију глумачке игре он је 
црпао из „елемента покрета” (доминантног 
у тадашњој америчкој кинематографији) 
и из биомеханичког начина глуме, који је 
промовисао славни руски позоришни редитељ 
Всеволод Мејерхољд. Куљешов је и теоретски и 
практично подучавао глумце да математички, 
готово научно, показују своје мисли и осећања, 
мимиком, гестовима и покретима тела, 
одбацујући свако психолошко понирање у улогу. 
Тиме су покрети делова тела, на пример шака, 
руку или ногу, за гледаоце постали подједнако 
упечатљиви и фасцинирајући као изрази лица 
глумаца. С друге стране, схвативши филм као 
„уметност конструкције” у којој се смењују 
снимци, тј. кадрови повезани низом монтажних 
сцена и секвенци, Лав Куљешов поставио је 
темеље савремене филмске монтаже. Чувеним 
„Куљешовљевим ефектом”, који се обрађује у 
свим уџбеницима светских филмских школа и 
академија, тај луцидни теоретичар доказивао је 
да интелигентно организовање сирове филмске 
грађе, уз неограничену могућност монтаже, 
може мењати основни смисао филмског 
материјала. Један од његових најпознатијих 
експеримената којим је доказивао да „глума 
једног глумца доспева до гледаоца онако како 
то од ње захтева монтажер” састојао се у томе 
што је исти снимак глумца Ивана Можухина 
(из једног предреволуционарног остварења) 
комбиновао на филму са сликом мртве жене, 

лAВ куљеШоВ
умеТНоСТ ФилмСке 

моНТаЖе
ПИШЕ:

Александар Саша 
Ердељановић

нема
СРЕДА

Ј
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му монтажа сугерише”. Све те елементе он је 
испробао у свом првом великом успеху, филму 
Необични доживљаји мистера Веста у земљи 
бољшевика (Необычайные приключения мистера 
Веста в стране большевиков, 1924), сатиричној 
комедији потере која се бавила предрасудама 
Запада према „земљи Совјета”. После 
шпијунског филма препуног неуобичајених 
трикова Зрак смрти (Луч смерти, 1925), који је 
политички критикован због збркане фабуле и 
недовољне партијности, Куљешов 1926. ствара 
своје ремек-дело По закону или Dura lex. 
Настало на причи Џека Лондона, то остварење 
готово суровог реализма тежило је да по 
математичким принципима искаже друштвену 
критику „објективно изложену, економично 
устројену и стилски лепо изглачану”. После 
неколико осредњих филмова, Куљешов на 
самом почетку звука у Совјетском Савезу 1933. 
године ствара своје последње мајсторско дело 
Велики утешитељ (Великий утешитель) по 
аутобиографској причи америчког приповедача 
О’Хенрија, који је провео три године у затвору 
због проневере. То oстварење било је препуно 
занимљивих експеримената на нивоу слике 
и звука, али и изразито суптилне фабуле која 
је пратила два излагања о животу О’Хенрија: 
објективно – другог затвореника, приказано 
на основу чињеница, и субјективно – самог 
О’Хенрија, који је улепшао своју биографију. 
Последњи играни филм Ми са Урала (Мы с 
Урала) Куљешов је снимио 1944. године, а затим 
се потпуно посветио педагошком раду. Његова 
теоретска дела као што су „Уметност филма, 
мој експеримент” (Искусство кино, мой опыт), 
1929; „Пракса филмске режије” (Практика 
кинорежиссуры), 1935; „Метода проба на филму” 
(Репетиционный метод в кино), 1935; „Основе 
филмске режије” (Основы кинорежиссуры), 
1941. и данас дају драгоцена сазнања и искуства 
неопходна свим истраживачима и филмским 
професионалцима. 

Иако није поседовао стваралачки гениј 
Ајзенштајна, поетску ширину Довженка 
или мисаоно богатство Пудовкина, по свом 
оригиналном теоретском мишљењу које 
је спровео у филмској пракси, Куљешов је 
несумњиво један од водећих авангардиста 
совјетског и светског филма двадесетих и 
тридесетих година прошлог века.

тањира супе и девојчице у игри. Гледаоци који су 
видели филм били су задивљени замишљеним 
Можухином док гледа у тањир, потресени 
његовом жалошћу за женом и насмешени због 
топлог погледа који је послао девојчици. Тиме је 
Куљешов доказивао да гледалац види „оно што 

Л A В  К У Љ Е Ш О В

Необични доживљаји мистера Веста у земљи бољшевика (1924)

Необични доживљаји мистера Веста у земљи бољшевика (1924)

Зрак смрти (1925)
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рхивски филм дефинише се као 
врста документарног филма који 
настаје монтажним повезивањем 
већ постојећег, раније снимљеног 
филмског материјала. Често се 

назива и монтажним филмом будући да је 
монтажа одабраних инсерата његов најбитнији 
креативни елемент, којим се од постојећих 
различитих материјала ствара потпуно ново, 
целовито филмско дело. Филмови од архивског 
материјала врло су популарни у многим  

жанровима документарног филма,  а ми смо за 
мајски документарни дан одабрали неколико 
(компилацијских) који нас носталгично 
подсећају на прву половину прошлог века.

   Париз 1900 (Paris 1900) из 1947. у режији 
Никол Ведрес оживљава период од краја 19. 
века до почетка Првог светског рата. Град 
светлости, у то време неприкосновена културна 
престоница света, приказан је на одбаченим, 
заборављеним или пак потпуно непознатим 
снимцима и деловима филмских журнала. Осим 
изванредних кадрова Париза и мноштва ретких 
снимака личности из света културе и уметности, 
филм приказује и тада актуелне догађаје као 
што су штрајкови у Немачкој, балкански ратови, 
мобилизација у разним земљама, остварења 
пионира кинематографије... Тим делом (за које 

је добила награду Louis Delluc) Никол Ведрес 
поново оживљава тада помало запостављено 
занимање за компилацијски филм.

Шармантна Дивна времена (Herrliche Zeiten), 
у режији Фрица Екерлеа, Ханса Вицкеа и Ерика 
Одеа, у правом смислу „филм носталгије”, дају 
нам ведар поглед на првих педесет година 
прошлог века. Филм обилује личностима из 
света политике, економије и културе које су 
обележиле 20. век, па тако у њему срећемо 
Енрика Каруза, Чарлија Чаплина, Жозефину 
Бекер, цареве Фрању Јосифа, Вилхелма II, 
Николаја II, затим Винстона Черчила, Џона 
Рокфелера, Ивана Можухина и многе друге. 
Знатан део те забавне сликовнице посвећен је 
историји филма, која је представљена мноштвом 
раритетних филмских инсерата. Једина замерка 
коју можемо упутити том иначе изврсном делу 
јесте чињеница да је релативно мало пажње 
посвећено уздизању фашизма у Немачкој, али 
ауторе оправдава место и време настанка филма 
– Западна Немачка, 1950 – када су ране нацизма 
биле исувише свеже.

Двадесети век (XX век) Сергеја Гурова из 
1958. године, за разлику од прва два филма, 
која су усмерена првенствено ка Европи,  
настоји да на основу снимака сниматеља из 
разних делова света прикаже глобални пресек 
збивања у првој половини 20. века. Од обиља 
архивског материјала Гуров је успео да сачини 
складну целину која обједињује разне преломне 
догађаје (Први светски рат, Октобарска 
револуција, успон фашизма), индустријски 
развој (посебно СССР-а), социјални аспект 
(штрајкови и раднички протести), бизарности 
(сцена самоубиства у Њујорку, скок с Ајфелове 
куле), свет културе (Лав Толстој, Томас Ман, 
Рабиндранат Тагор) и нарочито развој науке, 
уз праву галерију познатих личности. Све 
то доприноси да тај филм представља праву 
филмску енциклопедију прве половине 20. века.

А
ПИШЕ:

Божидар Марјановић

документарни
ЧЕТВРТАК
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етко имамо прилику да се обрадујемо објављивању музике из неког 
домаћег филма, те зато нећемо пропустити да вам скренемо пажњу ако се 
таква могућност укаже. А једна је управо пред нама. Реч је о пионирском 
подухвату у сваком смислу. 

Имамо, наиме, сјајан повод да се позабавимо делом једног од наших 
највећих аутора примењене музике Томислава Симовића. За нас децу одраслу у 
Југославији, његово име увек ће бити исписано златним словима као име човека 
који је компоновао једну од најлепших телевизијских тема свих времена – шпицу за 
маестрални класик загребачке школе цртаног филма, серијал Професор Балтазар. Но, 
један његов други рад биће нам овај пут у центру пажње будући да данас, захваљујући 
посвећености и труду двојице љубитеља музике и филма, можемо коначно на носачу 
звука да слушамо први у потпуности електронски саундтрек неког дугометражног 
југословенског филма, а то је музика из остварења Гости из галаксије, оскаровца 
Душана Вукотића. 

Гледајући данас тај култни класик, не могу а да не 
зажалим што нисмо имали већу и озбиљнију продукцију 
научнофантастичних филмова, који би, судећи по овом 
примеру, сигурно пленили духовитошћу, бизарним 
елементима, смелим решењима, нетипичним ликовима 
и несвакидашњим чудовиштима. Гледање Гостију 
данас подразумева да будете благонаклони према 
труду и да не посматрате филм у строгим жанровским 
одредницама, јер његов шарм лежи управо у једном 
готово аутоироничном споју авантуре, романтичне 
комедије, хорора и фантастике, уз намерну дозу дечје 
наивности, која је нама, данашњим „нагледаним”, 
постмодерним, циничним гледаоцима постала готово 
страна. Верујем да би један Вес Андерсон лако могао 
да нађе инспирацију у том филму, Гиљермо дел Торо 
био би одушевљен живописним чудовиштем које је 
креирао Јан Шванкмајер, а неки из екипе прогресивних 
репера, попут Кендрика Ламара или Езопа Рока, могао 
би и те како да мазне неку од тема са овог саундтрека.    

Музичке теме су предивне, прави спој примењене и поп музике, нешто што заиста 
можете да слушате засебно од филма, а они који већ јесу или тек буду гледали Госте 
приметиће како музика ствара сјајну атмосферу и контекст за делање наших јунака. 
Пасторални, романтични пасажи, који се смењују с напетим звуцима ишчекивања 
сусрета с непознатим или обрачуна с чудовиштем, чине изврсно одабране теме 
складном целином која садржи целу једну галаксију расположења и динамика. 
Амбијентални елементи, никад превише апстрактни, смењују се са умерено 
театралним драматичним деловима и нежним мелодраматичним мелодијама и увек 
нас, као у џезу, чији је Симовић врсни ђак, враћају на главну тему. Ширина и смелост 
његовог талента били су сасвим одговарајући оном који је поседовао Душан Вукотић, 
тако да је ово умногоме био не само пионирски већ и прави футуристички напор за 
овдашње тржиште засићено реализмом свакојаких врста, и с посебним афинитетом 
према ратном спектаклу.  

P

ГОСТИ ИЗ 
ГАЛАКСИЈЕ (1981)

филмска
МУЗИКА

ПИШЕ:

Светлана 
Ђоловић
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За прво (и једино) издање овог саундтрека, које је 
управо објављено на плочи, одабране су најважније 
музичке теме из филма Гости из галаксије. Истраживање 
материјала, првобитну рестаурацију и одабир потписују 
Лери Ахел и Жељко Лукетић, уредници и власници 
издавачке куће Fox & His Friends. У сусрет београдској 
промоцији албума у Музеју Југословенске кинотеке 5. 
маја, искористили смо прилику да сазнамо више о тој 
авантури с Гостима, управо од Лерија и Жељка. 

Откуда интересовање баш за овај саундтрек, 
како сте га пронашли и откуд жеља да му 
удахнете нови живот?

– Цијенили смо рад композитора Томислава 
Симовића и прије. Он је, иначе, највише познат као аутор 
глазбе за култну цртану серију Професор Балтазар, а 
свеукупно је потписао преко 300 партитура за филм, 
али и радио и телевизију. Ту није укључен велики дио ауторских дјела и музике за извођаче поп музике, попут 
Терезе Кесовије, Вишње Корбар и Драге Диклића. Гости из галаксије најособитији су у његовом опусу, сасвим 
су другачија прича јер је цијели саундтрек саставио користећи електронику, што је велики искорак за то 
вријеме. Годинама смо га покушавали наћи, продуцент га није имао и није се знало гдје је. Увјеравали су нас да 
уопће и не постоји, него је, како се и догодило с мноштвом саундтрекова екс југославенског филма, пребрисан 
након финалног микса. Захваљујући помоћи Симовићевих законских насљедника нашли смо траке које су 
биле неозначене, прашњаве, а неке и оштећене. Програмирање и избор материјала за плочу радили смо сами 
пратећи Симовићеве биљешке из студија.    

Како је изгледао ваш подухват с рестаурирањем, шта је било најтеже, а шта најзанимљивије у 
целом процесу?

– Након налажења трака кренула је идентификација. Требало је лоцирати што је верзија из филма, а што 
снимак који је међуфаза у том процесу. Симовић је имао обичај снимати пуно краћих тема које су у филму 
спајане у једну, а то смо радили и ми на плочи. Корекције снимака рађене су у студију Cedar у Кембриџу и то 
није била прва адреса. Контактирали смо с тон-мајсторима и специјализованим студијима у Загребу, обијали 
врата касније и у Америци, но нитко од њих материјал није звучно обрадио на задовољавајући начин. Или 

би у том процесу сређивања шума и физичких недостатака насталих 
при првотном снимању 1980. године нетко „одрезао” превише или пак 
премало. Поборници смо што вјернијег чувања оригинала, тако да 
нисмо пристали на модерне компресије и „набријавање” звука. То је наш 
мастеринг мајстор схватио и плоча звучи врло уједначено. Опћенито се 
обрада филмског звука међу тонцима сматра најзахтјевнијим послом. 
Многи критичари споменули су како смо успјели од свих тих материјала 
створити заокружену цјелину у којој можете уживати и не гледајући 
филм.    

Можемо ли да говоримо о утицају тог дела на електронску поп 
сцену Југославије?

– Свакако! Жељко је већ радио на издањима Еx Yu Electronic и Elec-
tronic Jugoton у којима се управо истражује та електронска повијест 
домаће музике и њему је већ тада идеја била на те компилације укључити 
и главну тему Гостију из галаксије. Најприје јер има мелодијски снажан 
сензибилитет, као поп-инструментал, а онда и јер је међу првима 
снимљен управо као такав. Те 1980. године Миха Краљ издаје за ПГП 
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РТБ своју Андромеду, нешто касније појављује се 
Лаза Ристовски са својим соло албумима, Корнелије 
Ковач излази са Sampled Moonlight, а група Београд 
издаје први комплетно електронски ЛП Ремек-депо. 
Биле су то узбудљиве године и музика се пуно 
мијењала, а најхрабрији су предводили те промјене. 
Томислав Симовић сада улази у ту повијест, и једна 
од великих жеља била нам је да се његов рад коначно 
доживи на прави начин и стави у прави контекст. И 
посљедњи дио тога су, наравно, нама необјашњиви 
обичаји негдашњих дискографа да филмској музици 
не дају превише простора. На прсте једне руке могу 
се избројати значајне плоче филмске музике у екс-
Југославији. Не зато што она не постоји, него зато 
што није објављивана. Иако је годинама филмска 
музика награђивана у посебној категорији на тада 
југославенском фестивалу филма у Пули, то се у 
музичком издаваштву, нажалост, није осјетило.   

Шта је следеће у плану за вашу етикету Fox 
& His Friends, за коју је објављен овај албум?

– И даље ћемо исправљати неправде и тражити 
сјајне материјале за које се и не зна да постоје. 
Јавило се неко ново занимање за музику с ових 
простора, чак и у иноземству, изгледа да је толико 
тога људима већ познато да стално траже нешто 
ново и непознато. То је дакако резултат данашње 
дистрибуције глазбе, интернета и нових формата, 
али и враћања оних старих. Попут плоче, за коју се 
мислило да је изумрла, али ето, опет је занимљива 
генерацији која жели мало интимнији додир с 
музиком. Објавити ћемо крајем године компилацију 
музике за анимиране филмове загребачке школе 
цртаног филма, а прије тога иде плоча названа 
Социјалистички диско, својеврсни саундтрек 
времена у којему се и у Југославији опробавало у 
новим плесним и музичким корацима. То је уједно 
и звучни пратилац изложбе коју је Жељко поставио 
у Кловићевим дворима и ХДД галерији у Загребу, 
а које су се бавиле социолошким и културним 
феноменом, те дизајном диска у музичком 
издаваштву крајем седамдесетих. Изненадит ћете 
се када чујете што смо све одабрали и тко је радио 
музику инспириран Ђорђом Мородером и Доном 
Самер, али, наравно, на екс југославенски начин.

Издање албума Гости из галаксије штампано 
је на аудиофилском 180-грамском винилу. 
Укључује и детаљну опрему: двоструки омот, 
ретке фотографије из филма, биографије Душана 
Вукотића и Томислава Симовића, уводну реч 
угледне музиколошкиње Ирене Паулус и филмског 
критичара Жељка Лукетића, те посебан постер 
Ксеније Прохаске, која тумачи улогу свемирске 
хероине Андре. 
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Лери Ахел и Жељко Лукетић
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ПИШЕ:

Дејан Д. Марковић
.......................................

Филм је одувек 
хранио машту панка, 
а филмски ствараоци 

у панку су нашли 
неодољиву музу

Напомена: овај текст 
је у интегралном облику 

објавио Хрватски филмски 
љетопис у двоброју 

86–87 / лето–јесен 2016.
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Панк: став (Punk: Аttitude), Дон Летс (САД, 
2005)  

Шта је панк? Различита ствар за различите 
људе, уз једну константу: став. Други 
документарац Дона Летса (Don Lets) Пaнк: став 
прати историјат тог става од настанка рокенрола 
у педесетим, преко њујоршке сцене шездесетих 
и седамдесетих, одакле прелази у Енглеску у 
тренутку експлозије британског панк рока и 
паралелне инвазије америчког, а онда вијугајући 
иде даље у правцу Западне обале да накратко 

осмотри тамошњу хардкор сцену, посебно се 
осврћући на Nirvanu, која је одлично научила 
све лекције из прошлости, синтетизовала све 
оно што је најбоље код панка у форму сварљиву 
за масовну публику и избацила на тржиште 
продукт који је освојио свет.

Оно што овај филм чини толико импресивним 
и пуним живота јесу разговори с панк ветеранима 
о периоду инкубације и настанка панка. Међу 
њима су Криси Хајнд (Chrissie Hynde), Томи Рамон 
(Tommy Ramone), Сузи Су (Siouxsie Sioux), Дејвид 
Јохансен (David Johansen), Силвеин Силвеин (Syl-
vain Sylvain), Хауард Девото (Howard Devoto), 
Поли Стајрин (Poly Styrene), Џим Џармуш (Jim 
Jarmusch) и многи други. 

Дон Летс сјајно води причу даље, кроз период ’76–
’79, у низу митраљеских рафала, и говори о утицају 
британске indie продукције на америчку панк сцену 
и почетку прерастања панка у индустрију, о светској 
доминацији Green Day и суперпродукцији других, 
сличних америчких бендова који су нагрнули после 
Nirvane и који желе да буду део естаблишмента...

Летсова прича завршава се мање или више 
луцидним опсервацијама ветерана – Легс Макнил 
(Leggs McNeil), Џело Бијафра (Jello Biafra), Хенри 
Ролинс (Henry Rollins) и Томи Рамон – који се из све 
снаге упињу да објасне младе људе тога тренутка 
(2005), као и њихову комодификовану љубав према, 
рецимо, Blink 182 и Limp Bizkit, Бушов реизбор, 
опште прихватање рата у Ираку... А времена се 
мењају као што нам то Дилан (Dylan) лепо каже и 
као што се у то и сами из дана у дан лично уверавамо.

Наравно, пратећи саундтрек је огроман и 
обухвата: Sex Pistols, The Clash, Ramones, Black 
Flag, Sonic Youth, Patti Smith, Velvet Underground, 
Dead Kennedys, X-Ray Spex, The Slits, Siouxsie and 
the Banshees... Овај филм се на интернету нуди 
на продају и овако: „Punk: Attitude су 2 ДВД 

Сажетак 

Све је теже писати о пaнку а не упасти ни у један од клишеа. Веома много већ је речено/
написано о томе шта је пaнк био/значио и шта би данас могао да буде/значи. Бескрајно 
величање или сталожено академско проучавање (с безбедне дистанце коју пружа време) пaнк 
покрета, који је у срцу имао младост, енергију, бунт и анархију, нимало не чуди. Хаотична сила 
коју називамо пaнком још има магнетску привлачност, а њена повезаност са светом филма 
и утицај на њега не смеју се занемарити. Међусобна привлачност пaнка и филма нимало не 
изненађује: пaнк је одувек желео да га чују, али и да га виде – коса офарбана у дреч(аве) боје и 
увијена у шиљке, зихернадле, тешка шминка и псеће огрлице и на младићима и на девојкама, 
продорни, безизражајни поглед Џонија Ротена (Johnny Rotten)...

  5. 
део
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диска, презентирана у специјално дизајнираном 
паковању за колекционаре заједно с ограниченим 
издањем бројева 1 и 7 Sniffin Glue (ортодоксни 
punk fanzine/zine који је излазио око годину дана 
током 1976, прим. аут.). Обухвата интерактивно 
панк породично стабло и одељак ’Где су они сада’. 
САД верзија има друкчије корице и ограничено 
издање бр. 7 Sniffin Glue. Датум објављивања 
ДВД-а: САД 6. септембар (Capital Entertainment), 
УК 3. октобар (Fremantle Home Entertainment).”

Источни панк! Превише будућности 
(OstPunk! Too Much Future), Михаел Белке, 
Карстен Фибелер (Немачка, 2006) – Панк 
сцена у НДР-у

Идеја о документарном филму о панк сцени 
у Немачкој Демократској Републици била је 
превише добра да би остала нереализована. 
На Западу панк је био контракултурни 
покрет с политичком позадином. У Немачкој 
Демократској Републици панк је био политички 
покрет с контракултурном позадином. Када су 
се у Источном Берлину, Лајпцигу и Дрездену 
појавили први панкери, то није била реакција 
друштвених и уметничких аутсајдера на 
презасићено потрошачко друштво. То је 
била реакција на друштво социјалне беде и 
немаштине једнако лишено материјалних добара 
као и фундаменталних слобода. Источнонемачки 
панкери супротставили су се владајућој идеји о 
„диктатури пролетаријата”. То су били изузетно 
храбри појединци који су пружили отпор 
заузевши индивидуални став у друштву у коме 
је милом или силом свако морао да буде део овог 
или оног колектива. Панкери у НДР-у покушали 
су да превазиђу ограничења која је наметнуо 
систем опседнут контролом свих својих грађана, 
па и оних сасвим младих, још непунолетних. 
Панкерима је, једноставно, било доста тог 
притиска и решили су да га више не трпе. 

Ни ту, такође, није било речи само о 
радикализацији рок музике већ и о настанку 
једне нове музичке форме и наглашенијем и 
насилнијем облику уметничког изражавања. 
Сваки панкер у НДР-у ризиковао је практично 
све – не само садашњост већ и читаву своју 
будућност: губитак права на школовање, изу-
чавање заната, посла или каснијег студирања... 
У тој земљи „радника и сељака” незапослени 
нису могли да воде толерисану егзистенцију на 
маргинама друштва, већ су били прогањани као 
антидруштвени елементи и често затварани, 
тако да све те репресивне мере нису утицале 
само на њихову непосредну будућност већ и на 

читав њихов живот. У Источној Немачкој панк 
рок музичар није ни у ком случају имао шансе 
да постане рок стар, а источнонемачки панк 
бендови нису имали никаквих изгледа да дођу 
до неког већег, комерцијалног успеха.

Аутори сценарија и редитељи OstPunk! Too 
Much Future, Михаел Белке (Michael Böhlke, 
познат још и као Pankow) и Карстен Фибелер 
(Carsten Fiebeler), и душом и телом припадали су 
тој сцени, а 2006. коначно им се указала прилика 
да на аутентичан начин своју сензационалну 
причу поставе на велики екран – и они су је 
искористили како су најбоље знали и умели. Као 
и многи други панкери у НДР-у, и Белке је своје 
везе с контракултуром скупо платио. Крајем 
осамдесетих његова молба да му се дозволи да 
студира позоришну режију је одбијена и био је 
приморан да ради као механичар.  

Према речима Михаела Белкеа, он и Карстен 
Фибелер претходно су се добро упознали с 
највећим бројем филмова који се баве панком 
потеклим са обе стране океана и дошли до 
сопствених закључака. Сасвим разумљиво, панк 
сцена у Источном Берлину веома се разликовала 
од оне у Њујорку или од оне у Лондону. И сам 
њен тон био је друкчији. Читава поткултурна 
сцена у Источном Берлину касних седамдесетих 
и раних осамдесетих била је крајње конфузна 
и драматична, и у коначном исходу несумњиво 
је променила животни ток великог броја својих 
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учесника, што се заправо догађа свуда где се 
млади опсесивно баве апсолутима. 

С друге стране, филмови и књиге о панк сцени 
у Западној Европи у потпуности игноришу 
постојање панк покрета у некадашњој Источној 
Немачкој, који је био једнако анархичан, 
субверзиван и забаван попут оног на Западу. 
Он је истовремено представљао снажан израз 
необуздане енергије и креативности храбрих 
источнонемачких тинејџера са социјалних 
маргина незадовољних друштвом у коме влада 
статус кво. Почеци рада на том филму, како 
каже Белке, представљали су чист експеримент 
препун малих задовољстава. Копајући дубоко 
по непознатој прошлости, аутори су дошли до 
прича које се скоро граниче с невероватним. 

Није постојала никаква поткултурна сцена, 
већ само радошћу и оптимизмом препуно 
супротстављање. Власт је захтевала од свих 
музичара да поднесу молбу за дозволу за јавне 
наступе, уз обавезну аудицију пред државном 
комисијом која је процењивала њихову музичку 
компетентност, њихов спољашњи изглед, али 
изнад свега њихову политичку подобност. 
Панкери томе, наравно, нису хтели да се повинују. 
Социјалистичка НДР, са своје стране, није имала 
нимало разумевања за такво нешто, и вршила 
је незамислив притисак на панкере шаљући их 
у затвор (у великом броју случајева) или их као 
непоправљиве бунтовнике прогањајући из земље. 
Историја панка у НДР-у апсолутно је јединствена 
јер су читав државни апарат и његова продужена 
рука, Министарство државне безбедности, 
примењивали крајње непримерену силу с обзиром 
на мали број људи који су покушавали да на свој 
начин дођу до слободе. То је и довело до поменутих 
судбоносних промена у животима појединаца, 
препуних драматичних обрта и преокрета, и 
догађаја у које је тешко поверовати. Када се панк 
покрет отео контроли, власт је на панкере у НДР-у 
престала да гледа као на незадовољне тинејџере и 
прогласила их државним непријатељима.

Током припрема за снимање, док су још 
трагали за одговарајућим протагонистима који 
би представљали и ту сцену и сами себе, аутори 
су разговарали с бившим панкерима, као и с 
људима који и даље, више од четрдесет година 
касније, сматрају себе панкерима. На крају су 
се одлучили да интервјуишу две жене и четири 
мушкарца који живе у Берлину, Лајпцигу и 
Дрездену. Сви они – којима је заједнички био 
панк – крајње отворено и директно говоре 
о себи тада, у међувремену и сада, о својим 
разбијеним животима и о томе како су се носили 
са затворским искуством. Неки од њих кажу да 

чак нису ни осећали да су у затвору с обзиром 
на постојање Зида. Заједничко за све њих било је 
и то што су имали храбрости да, иако суочени са 
најозбиљнијим консеквенцама, отворено изразе 
своје неслагање. Неки од њих то су урадили 
цртајући и сликајући или оснивајући панк бенд 
или бавећи се фотографијом или снимајући 
8 mm филмове... Филм Превише будућности 
на подједнако интересантан начин показује 
нам и где су његови протагонисти данас – у 
приватном животу, у професионалном животу, 
у политичком погледу, у самима себи...

Амерички хардкор: историја панк рока 1980–
1986 (American Hardcore: The History of Punk 
Rock 1980–1986), Пол Рахман (САД, 2006)

Амерички хардкор, први играни филм Пола 
Рахмана (Paul Rachman) (претходно режирао 
низ успелих панк видео-спотова), надахнут 
књигом Стивена Блаша (Steven Blush) Ameri-
can Hardcore: A Tribal History (2001), посвећен је 
андерграунд панк сцени која је експлодирала 
у Америци осамдесетих. Блаш и Рахман знају 
се још од осамдесетих, када су им се путеви 
укрстили као фановима панк/хардкор сцене 
Источне обале. Непосредно пошто је објављена 
Блашова књига, њих двојица договорила су се 
да заједно направе филм по њој, и урадила су 
први сет интервјуа. Све у свему, Рахман и Блаш 
направили су 115 интервјуа и дошли до око 
100 сати архивских видео-снимака концерата, 
као и стотина фотографија и репродукција 
рок постера. Према Рахмановим речима, до 
тих материјала није било лако доћи будући да 
датирају из времена пре ВХС видео-револуције 
– ’80, ’81. и ’82. године. Мастери које су они 
користили најчешће су биле видео-касете 
које су снимили сами фанови – клинци који 
су позајмили татин ВХС камкордер и онда по 
цео дан снимали концерте од почетка до краја. 
Међутим, неки други материјали добијени 
су директно од самих бендова. Рад на филму 
трајао је пуних пет година. Многи од интервјуа 
снимљени су у различитим просторијама у 
Рахмановом и Блашовом стану да би изгледало 
да су урађени на различитим локацијама.

Филм документује феномен који су Рахман 
и Блаш лично уочили пре него што је читава 
та ствар нестала средином осамдесетих. 
Рефлектујући кинетичку, ратничку енергију 
и својеврсну аутономију својих протагониста, 
Рахманов филм асоцира на неку хардкор панк 
турнеју по Америци у старом камионету. 
Сумануто јуримо од Вашингтона до Тексаса и 
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од Њујорка до Хантингтон Бича, Калифорнија. 
Вожња је дезоријентишућа, јер таква и треба 
да буде. Хардкор песмице су брзе, кратке 
и тематски веома конкретне: бум-трас! И 
Рахманов филм делује као да је направљен на 
брзину, збрда–здола. Међутим, узнемирјућа 
монтажа овог филма у потпуности је у складу 
с његовом причом. Бум – идеја и информација! 
Трас – рез! Идемо даље. Монтажа и feeling који 
оставља овај филм савршено одражавају како 
је било кретати се кроз ту сцену. Бити на панк 
турнеји на пример. Ништа не функционише 
онако како треба... Живот на ивици... Црно- 
-бели свет у коме се ствари одигравају веома 
брзо. Америчка хардкор сцена била је крајње 
хаотична и тотално спонтана. Узнемирујућа 
монтажа, нагло померање и брзо кретање 
камере, релевантни призори ту су да то верно 
дочарају. Рахманова идеја од самог почетка била 
је да филм мора да оставља утисак као да се 
уместо филмске траке врти лоша видео-трака 
из осамдесетих. Није било покушаја да се ишта 
улепшава, нити да се ствари повежу тако да 
читав филм има јединствен тоналитет. 

Овај филм јасно ставља до знања да је 
хардкор био директан одговор на оно што 
су његови протагонисти сматрали таласом 

стагнантног конзервативизма, који је најпре 
захватио америчку политику, а онда и њену 
културу и, наравно, рок музику. Окрећући 
леђа дискографској индустрији коју је најмање 
од свега интересовало нешто алтернативно и 
аутентично, панкери су се побунили ослањајући 
се на своју потпуно базичну аутономију. Естетика 
непретенциозног, јефтиног паковања њихових 
плоча била је део „уради сам” менталитета читаве 
те сцене. Једна од сцена у овом филму визуелно 
објашњава како се производе и савијају корице 
за плоче, што је представљало ритуал који су 
многе хардкор групе, хтеле – не хтеле, морале 
да савладају. 

Амерички хардкор манифестно показује да је 
оно што се данас назива панком и хардкором 
знатно (д)еволуирало од раних осамдесетих. 
Овај 90-минутни филм, који се састоји од 
ретко виђених снимака пионирских америчких 
хардкор/панк бендова, као што су Black Flag, 
Dead Kennedys, Minor Threat, The Minute-
men, премијерно је приказан 2006. године 
на филмском фестивалу Санденс (Sundance), 
где се Sony Pictures Classic прихватио његове 
дистрибуције. Наводно, према Рахмановим 
речима, Sony није тражио да се у филму 
промени ни један једини кадар.

Осим ретких архивских концертних снимака, 
међу највреднијим материјалима су и многобројни 
надахнути интервјуи. Један од најинтересантнијих 
детаља које сам регистровао гледајући овај 
филм било је суочавање с чињеницом шта се у 
међувремену догодило с појединим људима. С 
једне стране, ту је, рецимо, Flea из бенда Red Hot 
Chili Peppers у свом мултимилионском здању 
у Малибуу, а с друге, неки други људи који су 
врло сиромашни и врло огорчени. Осим тога, за 
разлику од безброј данашњих „хардкор” бендова 
који се сви редом труде да делују чврсто и моћно, у 
овом филму видимо праве чврсте и моћне момке. 
Они су прошли све оно што је требало да прођу, 
и то су схватали као део свакодневице. Амерички 
хардкор је, на једном нивоу, документарни филм 
о панк бендовима. Међутим, он је много више 
од тога. Он је, заправо, аутентичан друштвени 
коментар о једном кратком периоду америчке 
новије историје.

Пaнк није мртав (Punk’s not Dead), 
Сузан Дајнер (САД, 2007)

Сопствена искуства као панк рок фана на 
панк сцени осамдесетих у Вашингтону, и даља, 
непрекинута наклоност према панк музици 
уопште, нагнала су Сузан Дајнер (Susan Dyn-
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ner) да направи овај независан документарац 
веран духу „уради сам” панк културе, који је 
лично финансирала. Панк није мртав комбинује 
интелигентан, сувисао коментар са живим 
наступима, реминисценцијама кључних актера 
и богатим панк сaундтреком. Punk’s not Dead, 
између осталог, поставља питање шта је то панк 
музици омогућило не само да преживи до данас 
већ и да остане популарна толики број година. 

После кратког али достојног одавања почасти 
легендама панка – Ramones, Clash и Sex Pis-
tols – овај амбициозни документарац Сузан 
Дајнер наставља да прати историју панк 
рока од америчке и британске андерграунд 
сцене с почетка осамдесетих, преко његовог 
комерцијалног пробоја почетком деведесетих, 
па све до данашњих дана и бендова насталих 
под утицајем панка. Сузан Дајнер зналачки 
преиспитује панк не само као музички жанр 
већ и као друштвено ангажовани покрет 
који обједињава и све могуће комбинације 
маргиналаца и аутсајдера и антиконформиста. 
Punk’s not Dead, као што му само име говори, 
представља посвећено трагање за одговорима 
на питање шта панк заправо представља за 
оне којима живот значи. Панк илуминати 
прошлости и садашњости отворено и 

надахнуто причају своје високонапонске 
ратне road приче и коментаришу актуелне, 
безнадежно конфронтиране комерцијалне и 
антикорпоративне фракције на панк сцени. 
Док посматра историју панка кроз очи 
његових оснивача и настављача, Сузан Дајнер 
истовремено активно истражује идеје и идеале 
панк покрета. Док се данашње максимално 
разводњене групе као што су, рецимо, Sum 
41 и Good Charlotte, продају у милионским 
тиражима и не скидају с ТВ екрана и корица 
Rolling Stone, прослављени панк ветерани попут 
UK Subs, Addicts и Subhumans, које апсолутно 
никада није занимало масовно тржиште и који 
и даље успешно одржавају у животу пионирски 
панк дух „уради сам”, сви редом с богатим 
искуством у објављивању андерграунд синглова, 
продаји мајица и личном уговарању својих шоуа, 
и даље често иду на турнеје, и то уз ватрену 
подршку многобројних следбеника. Њихова 
политика састоји се од одржавања ниских цена 
карата и инсистирања на њиховој слободној 
продаји, уместо телефонских резервација, да 
би тако остали приступачни својим фановима. 
С друге стране, овај филм показује нам како 
нови „поп-панк” бендови „жаре и пале” на Ем-
-Ти-Вију (MTV) и како је панк постао успешан 
маркетиншки концепт за продају свега и 
свачега, па чак и вотке! Сузан Дајнер нам јасно 
и гласно демонстрира да је, иако разбијен у 
парампарчад, панк покрет и даље „жив и здрав” 
– на  екрану.

Пети Смит: сан о животу (Dream of Life), 
Стивен Себринг (2008) – Интиман портрет 
Пети Смит

Читавих једанаест година, од 1996. до 2007, 
фотограф Стивен Себринг (Steven Sebring) 
предано и посвећено снимао је Пети Смит 
(Patti Smith) током њених концерата широм 
планете, дружења с пријатељима попут Боба 
Дилана (Bob Dylan), Сема Шепарда (Sam Shepa-
rd) или Мајкла Стајпа (Michael Stipe) и обиласка 
места на којима су сахрањени највећи светски 
песници. Крајњи резултат је Пети Смит: сан о 
животу, филм који је имао светску премијеру 
у Њујорку 2008, а убрзо затим појавио се и у 
другим метрополама Америке.

Пети Смит: сан о животу јесте потпуно 
нетрадиционалан рок документарац – 
нелинеаран филм, филм атмосфере, филм 
у коме скоро да и нема нарације, интервјуа, 
као ни хронолошког следа догађаја, тако да 
гледалац стиче утисак као да гледа призоре 
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који необуздано навиру из сећања Пети Смит. 
Себринг се упознао с њом када је отишао да је 
сними за часопис Spin, 1995. Пошто је стекао 
њено поверење, убедио ју је да почне да је снима 
филмском камером.

Након почетног, монохроматског слоумоушн, 
црвено обојеног снимка крда коња у галопу, 
видимо црно-беле, нејасне призоре пејзажа и 
обрисе града, а онда чујемо глас Пети Смит, која 
започиње кратку причу о свом животу. Већини 
оних који воле Пети Смит, та прича добро је 
позната. После објављивања албума Horses, Ra-
dio Ethiopia, Easter и Dream of Life, Пети Смит 
се повукла са сцене због породичних разлога. 
Каријеру је успела поново да оживи тек 1996, 
с албумом Gone Again, што је и полазна тачка 
Себринговог филма. Оно што је најбоље у њему 
јесте чињеница да и он, по угледу на поезију 
Пети Смит, покушава да прати ток њене свести.

Уместо типичног концертног филма, Себринг 
нам нуди интимни портрет Пети Смит, 
упознајући нас с том великом америчком 
песникињом, певачицом и активисткињом 
изван сцене и нудећи праву ризницу тренутака 
који нас приближавају личности уметника. 
Посета Пети Смит дворишту родитеља 
испуњена је једнаком љубављу, поштовањем и 
патосом баш као и њена посета Израелу. Управо 
у таквим тренуцима – када региструје мирније, 

интимне тренутке Пети Смит – Себрингова 
камера има највећу елоквенцију. Још један 
такав драматичан тренутак јесте сцена у којој 
Пети Смит с крајњим узбуђењем, на ивици 
плача, чита једну своју песму уз музичку пратњу 
Филипа Гласа (Philip Glass).

Међутим, ово не би био добар филм о Пети 
Смит када не би садржао и сву ону катарзичну 
енергију и гнев и жар које она редовно уноси 
у своје наступе уживо. (У то сам се једном 
лепом приликом, за рођендан, с енормним 
задовољством уверио и лично, у тек обновљеном 
Commodore Ballroom-у, у Ванкуверу). У једном 
од врхунаца овог филма, Себринг користи живи 
снимак Пети Смит на коме она осуђује Џорџа 
Буша за бројне лажи, за бројне злоупотребе 
власти и за необуздано уништавање америчког 
сна, пропраћен снимцима споменика Линколну 
и гроба Незнаног јунака. Пети Смит, која је, као 
што то добро знамо, песник и музички уметник 
фанатично посвећен Слободи и Правди и Истини, 
открива нам у овом филму, уз Себрингову 
зналачку асистенцију и одговарајући уметнички 
сензибилитет, и своје главне узоре. Током 
читавог филма, Пети Смит безброј пута помиње 
Дилана, Бароуза, Гинсберга, Рембоа, Бодлера и 
Блејка. Она нам говори о својим сусретима с 
Вилијемом Бароузом и са Аленом Гинсбергом, 
припадницима чврстог језгра beat генерације, 
чита нам одломак из Рембоове песме „Годишње 
доба у паклу”, и износи своје мишљење о делу 
Џексона Полока.

Баш као што су ови песници и писци утицали 
на Пети Смит и њено песничко/музичко 
стваралаштво, тако је и она сама остварила 
велики утицај на читаву једну генерацију 
рок музичара. Patti Smith: Dream of Life јесте 
прослава уметничког утицаја као таквог и 
одавање почасти онима који су отишли. Филм 
се завршава сценом у којој Пети Смит рецитује 
чувене Шелијеве стихове: Тише! Тише! Он није 
мртав, он не спава. Он се пробудио из сна о 
животу.

Исте године када је завршен, овај филм 
приказан је на филмском фестивалу Санденс, 
где је добио награду за фотографију.
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Оно што ликови овог филма сагледавају 
различито нису само догађаји већ и њихов 
редослед, који им даје дијаметрално супротна 
значења. Сви они несвесни су својих различитих 
гледишта и наивно сматрају да постоји само 
једна стварност и једно виђење те стварности – 
њихово сопствено. На основу тога закључују да 
онај ко ствари види друкчије није у праву. Све 
четворо тежи да одреди узроке и последице, 
које су за сваког различите. За разбојника, 
жеља према жени била је узрок убиства. Мужа 
су повреда части и разочарање у свет који га 
окружује довели до смрти, док је за жену смрт 
наступила услед немогућности да поднесе 
срамоту коју је начинила. За дрвосечу, узрок 
смрти је жена која је успела да завади два 
мушкарца. 

За жену је силовање начин да се докопа 
слободе, док муж према том догађају има 
потпуно друкчији однос. За њега је оно, у 
најтрадиционалнијем смислу, горе од смрти. 
Због тога не изненађује што је из његовог угла 
самоубиство једино решење. Силовање за њих 
није на истом цивилизацијском, културолошком 
и, пре свега, семантичком нивоу. Међутим, из 
женине приче ми наслућујемо њену потребу да 
читав догађај сагледа и с тог традиционалистич-
ког становишта, предвиђајући шта се од ње као 
жене у традиционалном јапанском друштву 
очекује. Њен опис читавог догађаја ослања се 
на оно што она мисли да је требало да уради 
у том тренутку или на оно што се од ње у 
таквој средини очекивало. Без свести о тим 
вредностима, конструисање њене стварности 
било би друкчије. У таквим ситуацијама контекст 
има врло битну улогу. Место и време догађаја 
веома утичу на његово тумачење. С друге стране, 
немогућност помирења њихових неусаглашених 
виђења једног прилично једноставног догађаја 
произлази управо из различитог погледа на свет 
и тесно је повезана с потребом да се оно што се 
десило интерпретира онако како то неко други 
од њих очекује.

та је реалност? Да ли је оно 
што видимо, оно што чујемо, 
оно што опажамо својим 
чулима заиста стварност? 

Један од најбољих филмова 
свих времена Рашомон своју генијалност, осим 
редитељу Акири Куросави, дугује и Рјуносуке 
Акутагави, за бриљантно написану приповетку 
„У честару” (Yabu no Naka), која је послужила као 
предложак. Иако су га неки често описивали као 
филм који трага за истином, Рашомон је, како 
оквирна прича наговештава, знатно више од 
тога. Док филозофи тврде да у том остварењу 
има много истина, логика тврди да постоји само 
једна, тј. да три од четири сведока у том филму 
не говоре истину. Куросава, који се највише 
занимао за људску природу, за Рашомон каже 
да није филм о истини већ о људској природи 
која је склона конструктима погрешивости. О 
томе шта га је водило док је снимао тај филм 
Куросава је рекао: „Настојање да откријем 
скривене слојеве мрака и изопачености и да 
прикажем слику оних који не могу да опстану 
без лажи, јер се само уз лаж осећају бољим него 
што јесу, и истакнем да су људи неспособни 
да буду искрени према себи јер једноставно 
не могу да причају о себи без улепшавања”. (А. 
Куросава, Нешто као аутобиографија, Институт 
за филм, Београд, 1987)

На нелинеарну наративну структуру тог 
филма веома је утицао Велсов Грађанин Кејн 
(Citizen Kane) из 1941. и још више Сиодмакове 
Убице (The Killers) из 1947. Средишњи део филма 
чине четири различита угла посматрања истог 
догађаја – убиства (разбојник, жена, муж и 
дрвосеча), те се истина мења са сваким новим 
објашњењем. Поред многих квалитета које овај 
филм несумњиво има, у њему је најзначајније 
указивање на ефекат субјективности при 
опажању и сећању, тј. на то да су посматрачи 
одређеног догађаја у стању да склопе потпуно 
различите, али подједнако уверљиве приче.
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разбојнику што је часно извршио дело које је 
уследило. Ирелевантно је шта је жена заиста 
учинила, али његово виђење стварности указује 
на дубоко разочарање у њу и пре свега судбину 
која га је задесила. Корене благонаклоности коју 
гаји према разбојнику вероватно треба тражити 
у источњачкој религији, самурајским кодексима 
или родној емпатији.

Тренутак када о догађају прича дрвосеча даје 
нам лажну наду да ћемо коначно сазнати шта 
се уистину догодило. Његова изјава, која би 
требало да буде ослобођена предрасуда, место 
је где се циничка природа филма открива у 
потпуности. Из дрвосечине приче може се 
много сазнати о његовом ставу према женама, 
браку, мушкарцима, па чак и коњима, али и 
то да је чак и спољашња, објективна истина 
немогућа. Његова изјава одједном постаје 
најпретераније, најнеприродније и заиста мало 
вероватно сведочанство о томе шта се догодило. 
Она указује на то да је и он састављао делове 
догађаја искључиво зарад сопствене користи, 
што оставља несигурност и још једном доводи 
у питање истинитост сведочења осталих ликова. 
Њихова виђења толико су мутирала да је 
тешко пронаћи реалну нит читавог догађаја, 
те се неминовно намеће питање да ли су 
ликови свесни да се њихове приче врте око оне 
стварности коју су сами створили и прихватили.

У сва четири исказа стварност је несумњиво 
представљена субјективно и јасно је да не 
постоји свевидећи угао посматрања догађаја. 

У стварности конструисаној на основу 
унутрашњих доживљаја и личних виђења, били 
су неизбежни трагични, судбоносни сукоби, у 
којима нико заправо није крив, а ипак свако 
свакога оптужује због размимоилажења у 
доживљају. Претпоставићемо да су се муж и 
жена и пре самог догађаја разилазили у виђењу 
свог односа, те да су и због тога тежили да 
догађај представе из свог угла. Исти је случај 
и са дрвосечом и разбојником, који су такође 
већ имали сопствено виђење, на основу кога су 
касније описали цео догађај. 

Ако пођемо од претпоставке да се не мора 
све сматрати истином, већ потребом, што, како 
Јозеф К. закључује, лаж претвара у универзални 
принцип, онда стварност можемо схватити као 
ствар индивидуалне перцепције, без обавезе да 
буде тачна или нетачна.

Оно што се у разбојниковој причи потпуно 
разликује од остала три виђења истог догађаја 
односи се на двобој. Разбојник, наиме, истиче да 
је мужа убио часно, у двобоју, што је с његове 
тачке гледишта коректно и морално. Чињеницу 
да слушамо исказ човека оптуженог за злочин 
такође треба узети у обзир јер се његов 
мотив у конструисању онога што се догодило 
драстично разликује од осталих. Истинска 
љубав према жени, која је проузроковала осећај 
болне кривице која у њему нараста први пут, 
разбојника тера да сам преувеличава своје 
лоше особине. Јасна је његова потреба да, 
покушавајући да оправда жену, дода причу о 
тучи с њом, која у каснијим исказима осталих 
сведока не постоји. Његово инсистирање да је 
брани, истичући њену спремност да се бори и 
наглашавајући њен непристанак на предају 
без борбе, овде јасно указује на његова искрена 
осећања и открива колико човекове емоције и 
карактер могу утицати на опис неког догађаја.

Женина прича, која се углавном врти око 
осећаја кривице и покушаја да, наводно, 
понудивши свој живот мужу, од кога тражи да јој 
пресуди, са себе спере ту тамну животну мрљу, 
има тенденцију да бар мало промени стварност 
у складу с наметнутим моралним устројствима 
и оним што је друштвено прихватљиво. Она 
сама представља нам се као много слабија 
и невинија него што ју је разбојник описао. 
Занимљиво је да жена не помиње никакав 
покушај да се бори како би сачувала своју част 
и остала уз мужа. У њеном исказу разбојник 
и конкретан, кључни догађај скоро уопште не 
фигурирају. Да ли је она намерно потиснула тај 
део приче дискретно нам стављајући до знања 
да је свесна своје кривице и да је разбојникова 
верзија о добровољном пристанку тачна? Она 
се тог догађаја у свом исказу скоро једва сећа, 
за разлику од превеликог очаја који осећа због 
изневереног мужа. Цео њен исказ фокусиран 
је на осећај кривице према мужу. Ипак, њен 
доживљај разбојника много је негативнији од 
слике коју он има о себи.

Муж осећа снажну мржњу према жени и 
догађај сагледава из угла превареног и до сржи 
разочараног мушкарца коме не преостаје ништа 
друго него да сам себи пресуди. Самурајски 
кодекси то налажу. Тренуци у којима он прича 
о лепоти своје жене откривају мушкарца који је 
заиста волео супругу, али његово болно сазнање 
о јединственом тренутку њене среће говори нам 
много о њиховом дотадашњем животу. Његово 
фокусирање на тезу да се она разбојнику 
подала добровољно, као и сећање на то да је 
тражила од разбојника да га убије, у њему буде 
исконску мржњу. У једном тренутку чини се 
да чак осећа и неку врсту поштовања према 
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етроспектива Андреја Тарковског 
(1932–1986), одржана током априла, 
изазвала је велико интересовање 
публике, те ће бити поновљена 
у мајском програму Кинотеке, а 

поштоваоци дела славног руског редитеља 
могу да се у Библиотеци Кинотеке упознају и 
с његовом личношћу и животом описаним у 
књизи Тарковски. 

Тај зборник сећања, који је приредила 
уметникова сестра Марина Тарковска 1989. 
године, објавили су Југословенска кинотека и 
новосадска издавачка кућа „Прометеј” (1998). 
Текст је с руског на српски језик превела Весна 
Товстоногов.

О Тарковском говоре пријатељи из младости, 
сарадници, колеге, инострани аутори: Николај 
Бурљајев, Акира Куросава, Наталија Бондарчук, 
Андреј Кончаловски, Кшиштоф Зануси, Аркадиј 
Стругацки, Свен Никвист, Ерланд Јозефсон...

Сва та сећања склапају портрет великог 
редитеља чији су филмови (Иваново детињство, 
Андреј Рубљов, Огледало...) били сплет поезије 
и историје, уметника који је тежио да спозна 
несазнајно и да изрази земаљску љубав према 
човеку. 

Без обзира на различите погледе на 
стваралаштво Тарковског, сваки од тих текстова 
је сведочанство које баца светлост на поједине 
делове његове личности – снажне, непоновљиве 
и за многе непознате.

Марина Тарковска је у предговору записала 
да се прихватила састављања зборника из 
љубави према брату и дуга пред успоменом на 
њега. 

„Хтели смо да у књизи буду представљени 
сви периоди живота Андреја Тарковског – од 
детињства до последње четири године његовог 
боравка у иностранству. Због тога смо сматрали 
неопходним да се обратимо не само совјетским 
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већ и иностраним културним радницима”, 
навела је она изражавајући захвалност 
за помоћ шведском Институту за филм, 
а такође и фотографима чији су радови 
укључени у зборник као илустрације.

 На корицама књиге штампане су речи 
славног шведског редитеља Ингмара 
Бергмана: „Први филм Тарковског деловао 
је на мене као чудо. Неочекивано сам се 
нашао на прагу собе од које ми, до тог 
времена, нису давали кључеве. Тамо где 
сам ја давно желео да стигнем, Тарковски 
се осећао слободно и сигурно... Тарковски 
је велики мајстор филма, творац новог 
органског филмског језика у коме се живот 
представља као огледала, као сан.”

Акира Куросава записао је да је при 
првом сусрету с Тарковским стекао утисак 
о њему као изуетно интелигентном и 
проницљивом човеку тананих осећаја. Било 
је то у време снимања Солариса. „Тарковски 
ми је показивао сценографију са истим 
оним осмехом задовољства са којим дечак 
показује своју кутију са играчкама”, сећа се 
чувени јапански редитељ. 

За глумца и редитеља Ролана Бикова 
Тарковски је филозоф кинематографије. 

„У филмовима је изражавао своје 
идеје, своју филозофију, постављао своје 
проблеме и трудио се да их разреши. Није 
био од оних који много говоре и мало 
шта је свечано изјављивао, сматрајући то 
банализовањем. За њега је уметност била 
веома интимна ствар. Није конструисао 

већ је стварао, није објашњавао него је истраживао. 
Трудио се да филмским средствима изрази оно што 
се не може изразити речима. То је – чисти филм”, 
написао је Биков.

Глумац и редитељ Николај Бурљајев назива 
Тарковског пророком у кинематографији и истиче: 
„То је било јасно нама који смо радили с њим, свим 
филмским радницима и онима који су спречавали 
слободу његовог стваралачког поступка.” 

С друге стране, редитељ Андреј Кончаловски, 
који је у младости био пријатељ с Тарковским, али 
су се касније стваралачки разишли, замера му 
претенциозност. „Озбиљност његовог односа према 
сопственој персони не оставља места за иронију. 
Сматрао је себе месијом”, критикује Кончаловски, 
мада признаје да „сања Андреја чешће него било 
кога другог”.

„Не могу да се ослободим осећања нежности према 
том главатом, слабуњавом дечаку, с чуперцима на све 
стране, изгрижених ноктију, који је живео у осећању 
своје искључивости и генијалности, том изванредном 
вундеркинду, који је при свој својој зрелости заувек 
остао, за мене, наивно дете које је усамљено стајало 
усред разврнутог света, прожетог смртоносним 
струјањима”, забележио је Кончаловски. 

Зборник је сложен хронолошки. У уводном 
поглављу о детињству свог брата писала је Марина 
Тарковска. 

Редитељ Александар Гордон сећа се заједничких 
студентских дана на чувеној московској школи 
ВГИК и летњих распуста на селу. „Тарковски је 
волео све што је тајанствено и необјашњиво. Још у 
детињству је прикупио много прича о знамењима, 
предсказањима и пророчанствима, почевши од 
породичних преко сеоских до чудеса из тајге. И 
касније се озбиљно интересовао за непознату, 
тајанствену страну живота. С временом, тајна је 
постала једна од најважнијих компонената његовог 
стваралаштва”, оценио је Гордон.

Последњи текст у књизи јесте сценарио 
дугометражног документарног филма Прогонство и 
смрт Андреја Тарковског (1987). Немачки редитељ и 
сценариста Ебо Демант у тај биографски филм, осим 
изјава више саговорника, укључио је и интервју с 
Тарковским и цитате из његовог дневника. 

Тако су у зборник ушле и речи самог Тарковског: 
„Сваки уметник, без обзира на жанр, стреми да, што 
је могуће дубље, изрази унутрашњи свет човека. 
Одједном сам открио да сам се свих ових година 
бавио једним те истим и да ме, у суштини, увек 
интересује један исти проблем. Иако сам правио 
различите филмове, сви они су поникли из једног 
разлога – они постоје да би причали о унутрашњој 
двојности човека, о његовој противречности 
између духа и материје, између духовних идеала и 
неопходности да постоји у материјалном свету.”
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СРЕДА

МАЈ

3.

програм
МАЈ 2017

Југословенска кинотека
Kосовска 11

ПАСТОРАЛНА 
СИМФОНИЈА (ФРА, 1946) 
La Symphonie Pastorale
...................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michele 
Morgan), Пјер Бланшар 
(Pierre Blanchar)
Режија: Жан Деланоа 
(Jean Delannoy)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00ЧЕТВРТАК

МАЈ

4.

ПЕТАК

МАЈ

5.

ТРЕНУТАК ИСТИНЕ
(ФРА/ИТА, 1952) 
La Minute de Verite
...................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michele 
Morgan), Жан Габен (Jean Gabin)
Режија: Жан Деланоа 
(Jean Delannoy)

пројекција у 21.00

ВЕЛИКИ МАНЕВРИ
(ФРА/ИТА, 1955) 
Les Grandes Manouvres
...................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michele 
Morgan), Жерар Филип (Gerard 
Philipe)
Режија: Рене Клер (Rene Clair)

СЕЋАЊЕ НА... МИШЕЛ МОРГАН (Michele Morgan)

пројекција у 18.00 трибина у 20.00 пројекција у 21.00

ОД ОСМОГ ПУТНИКА 
ДО ПРОМЕТЕЈА И 
НАЗАД

ПРОМЕТЕЈ  
(САД/ВБ, 2012)
Prometheus
...................................................................................
Улоге: Нуми Рапас 
(Noomi Rapace), Мајкл 
Фасбендер (Michael Fassbender) 
Режија: Ридли Скот (Ridley Scott)

ОСМИ ПУТНИК 
(САД, 1979)
Alien
...................................................................................
Улоге: Сигорни Вивер 
(Sigourney Weaver), 
Том Скерит (Tom Skerritt)
Режија: Ридли Скот (Ridley Scott)

СУБОТА

МАЈ

6.

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

БЕНЖАМЕН
(ФРA, 1967) Benjamin; Ou les 
Memories d’un Puceau
...................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michele 
Morgan), Мишел Пиколи 
(Michel Piccoli)
Режија: Мишел Девил 
(Michel Deville)

ОГЛЕДАЛО СА ДВА 
ЛИЦА  (ФРA/ИТA, 1958) 
Le Miroir a Deux Faces
...................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michele 
Morgan), Бурвил (Bourvil)
Режија: Андре Кајат 
(Andre Cayatte)

пројекција у 21.00

ДЕТЕКТИВ МАЧАК
(ФРA, 1975) 
Le Chat et la Souris
...................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michele 
Morgan), Серж Ређани 
(Serge Reggiani)
Режија: Клод Лелуш 
(Claude Lelouch)

СЛОБОДАН ДАН

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

1.

СЛОБОДАН ДАН

УТОРАК

МАЈ

2.

ОБАЛА У МАГЛИ
(ФРА, 1938) 
Le Quai des Brumes
...................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michele 
Morgan), Жан Габен (Jean Gabin)
Режија: Марсел Карне 
(Мarcel Carne)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ТЕГЉАЧИ/КАПЕТАН 
РЕМОРКЕРА
(ФРА, 1941) 
Remorques
...................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michele 
Morgan), Жан Габен (Jean Gabin)
Режија: Жан Гремијон 
(Jean Gremillon)

пројекција у 21.00

БЕГ ИЗ ГИЈАНЕ
(САД, 1944) 
Passage to Marseille
...................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), 
Мишел Морган (Michele Morgan)
Режија: Мајкл Кертиз
(Michael Curtiz)

ОД ОСМОГ ПУТНИКА ДО ПРОМЕТЕЈА И НАЗАД

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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КУЛТУРА 
(СЛВ, 2016)
Cooltura
...................................................................................
Режија: Миро Ремо (Miro Remo)

СРЦЕ ОД ДРВЕТА  
(БиХ, 2016)
...............................................................................
Режија: Намик Кабил

пројекција у 17.00

НЕДЕЉА

МАЈ

7.
ОСМИ ПУТНИК 2  
(САД/ВБ, 1986) 
Aliens
...................................................................................
Улоге: Сигорни Вивер (Sigourney 
Weaver), Ланс Хенриксен 
(Lance Henriksen)
Режија: Џејмс Камерон 
(James Cameron)

пројекција у 17.00

БАКА ИЗ ТАИМАГУРЕ
(ЈAП, 2004)
Taimagura Grandma
...................................................................................
Режија: Јошихико Сумикава 
(Yoshihiko Sumikava)

трибина у 19.30 пројекција у 20.30

ЈЕДАН НЕЗАСЛУЖЕНИ 
КОШМАР – ПАКАО 
СТВАРАЊА ОСМОГ 
ПУТНИКА 3 ДЕЈВИДА 
ФИНЧЕРА

ОСМИ ПУТНИК 3  
(САД, 1992) 
Alien³ 
...................................................................................
Улоге: Сигорни Вивер (Sigourney 
Weaver), Џарлс С. Датон 
(Charles S. Dutton) 
Режија: Дејвид Финчер 
(David Fincher)

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

8.

УТОРАК

МАЈ

9.

СРЕДА

МАЈ

10.

ИСПАЛО ИЗ МОДЕ 
(ЕСТ, 2016)
Out of Fashion
...................................................................................
Режија: Јак Килми (Jaak Kilmi),  
Ленарт Лабернз (L. Laberenz)

пројекција у 20.00 пројекција у 21.30

РОНДО  
(ЈУГ, 1966) 
...................................................................................
Улоге: Милена Дравић, 
Реља Башић
Режија: Звонимир Берковић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

ХАСАНАГИНИЦА  
(ЈУГ, 1967) 
...................................................................................
Улоге: Милена Дравић, 
Реља Башић
Режија: Миодраг Мића Поповић

ТКО ПЈЕВА ЗЛО НЕ 
МИСЛИ  
(ЈУГ, 1967)
...................................................................................
Улоге: Реља Башић, Фрањо 
Мајетић
Режија: Крешимир Голик

BELDOCS

СЕЋАЊЕ НА... РЕЉА БАШИЋ

ГОГИТИН НОВИ ЖИВОТ 
(ГРУ/УКР/ХРВ/РУС, 2016)
Gogita’s New Life
...................................................................................
Режија: Леван Когуашвили 
(Levan Koguashvili)

пројекција у 18.30

САМЈУЕЛ МЕЂУ 
ОБЛАЦИМА  
(БЕЛ/ХОЛ, 2016)
Samuel in the Clouds
...................................................................................
Режија: Питер ван Еке 
(Pieter van Eecke)

пројекција у 17.00

АТЛАНТИК
(ИРЛ/НОР/КАН, 2016)
Atlantic
...................................................................................
Режија: Ристер О’Домнејл 
(Risteard Ó Domhnaill)

АТОС, СВЕТА ГОРА 
(НЕМ/АУТ, 2016)
Athos
...................................................................................
Режија: Петер Барделе 
(Peter Bardehle), Андреас 
Мартин (Andreas Martin)

пројекција у 20.00 пројекција у 21.30

пројекција у 18.30

УТОРАК

МАЈ

9.

СРЕДА

МАЈ

10.

М А Ј  У  К О С О В С К О Ј
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ПЕТАК

МАЈ

12.

СУБОТА

МАЈ

13.

ЧЕТВРТАК

МАЈ

11.

ДИВНО КРАЉЕВСТВО 
ПАПЕ АЛАЈЕВА 
(ИЗР, 2016)
The Wonderfull Kingdom of Papa 
Alaev
...................................................................................
Режија: Тал Барда (Tal Barda), 
Ноам Пинчас (Noam Pinchas)

БАТУШИНА КУЋА  
(ШВА/КОС, 2016)
Batusha’s House
...................................................................................
Режија: Тино Глиман (Tino 
Glimmann), Јан Голоб (Jan Gollob)

пројекција у 17.00

КАЛАБРИЈА
(ШВE, 2016)
Calabria
...................................................................................
Режија: Пјер Франсоа Сотер 
(Pierre-François Sauter)

СВЕТА ВОДИЦА 
(БЕЛ, 2016)
Sacred Water
...................................................................................
Режија: Оливје Журден 
(Olivier Jourdain)

пројекција у 20.00 пројекција у 21.30

пројекција у 18.30

ШАПАТИ СА НЕБА
(ГРЧ, 2016)
Whispers of the Sky
...................................................................................
Режија: Маро Анастопулу 
(Maro Anastopoulou)

ФК РОМА  
(ЧЕШ, 2016)
FC Roma
...................................................................................
Режија: Томаш Бојар 
(Tomáš Bojar), Розали Кохутова 
(Rozálie Kohoutová)

пројекција у 17.00

ЗВЕР ЈЕ ЈОШ УВЕК 
ЖИВА
(БУГ, 2016)
The Beast is Still Alive
...................................................................................
Режија: Мина Милева, 
Весела Казакова

БИСЕРИ УПОЗНАВАЊА 
ПРЕКО НЕТА
(ФИН/ХОЛ, 2016)
Craigslist Allstars
...................................................................................
Режија: Самира Елагоз 
(Samira Elagoz)

пројекција у 20.00 пројекција у 21.30

пројекција у 18.30

ЖЕНА И ГЛЕЧЕР 
(ЛИТ/ЕСТ, 2016)
Woman and the Glacier
...................................................................................
Режија: Аудриус Стонис 
(Audrius Stonys)

КУПУС, КРОМПИР И 
ОСТАЛИ ЂАВОЛИ  
(РУМ/НЕМ, 2016)
Cabbage, Potatoes and Other 
Demons
...................................................................................
Режија: Шербан Ђеорђеску 
(Șerban Georgescu)

пројекција у 17.00

ВЕНУС
(ДАН/НОР, 2016)
Venus
...................................................................................
Режија: Леа Глоб (Lea Glob), 
Мете Карла Албрехтсен 
(Mette Carla Albrechtsen)

ЋИЋОЛИНА, КУМА ОД 
СКАНДАЛА 
(НЕМ/ФРА, 2016)
La Ciccolina. Godmother of 
Scandal
...................................................................................
Режија: Алесандро Мелацини 
(Alessandro Melazzini)

пројекција у 20.00 пројекција у 22.00

пројекција у 18.30

СВАКОМ, ПЕРФОРМАНС 
МАРИЈЕ МЕТСАЛУ 
Swakom, performance by Maria 
Metsalu

пројекција у 21.30СУБОТА

МАЈ

13.

ПЕТАК

МАЈ

12.

ЧЕТВРТАК

МАЈ

11.

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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КО РЕСКИРА, 
ПРОФИТИРА  
(ИСЛ/ЕСТ/ЛЕТ/ЛИТ, 2016) 
Those Who Dare
...................................................................................
Режија: Олафур Регнвалдсон 
(Ólafur Rögnvaldsson)

пројекција у 17.00НЕДЕЉА

МАЈ

14.
пројекција у 18.30 пројекција у 20.00

ЏАМАЛА УК 
(УКР, 2017) 
JAMALA.UA
...................................................................................
Режија: Ана Акулевич 

БАОБАБИ: ИЗМЕЂУ 
МОРА И КОПНА  
(ФРА, 2015)
Baobabs: Between Land and Sea
...................................................................................
Режија: Сирил Корну 
(Cyrille Cornu)

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

15.

НЕВИНОСТ БЕЗ 
ЗАШТИТЕ
(ЈУГ, 1968) 
...................................................................................
Улоге: Драгољуб Алексић, 
Братољуб Глигоријевић
Режија: Душан Макавејев

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00УТОРАК

МАЈ

16.

СРЕДА

МАЈ

17.

СЛУЧАЈ ХАРМС
(ЈУГ, 1987) 
...................................................................................
Улоге: Франо Ласић, 
Бранко Цвејић
Режија: Слободан Д. Пешић

пројекција у 21.00

ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА
(ФРА, 1960) À bout de souffl  e
...................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо 
(Jean-Paul Belmondo), 
Џин Сиберг (Jean Seberg)
Режија: Жан Лик Годар 
(Jean-Luc Goddard)

пројекција у 16.00 пројекција у 18.00 пројекција у 20.00ЧЕТВРТАК

МАЈ

18.

пројекција у 16.30

АГОНИЈА
(СССР, 1975) Агония
...................................................................................
Улоге: Алексеј Петренко 
(Алексей Петренко), Анатолиј 
Ромашин (Анатолий Ромашин)
Режија: Елем Климов 
(Элем Климов)

пројекција у 19.00

КРАДЉИВЦИ БИЦИКЛA
(ИТA, 1948) 
Ladri di biciclette
...................................................................................
Улоге: Ламберто Мађорани 
(Lamberto Maggiorani), 
Енцо Стајола (Enzo Staiola)
Режија: Виторио де Сика 
(Vittorio De Sica)

пројекција у 16.30 пројекција у 18.30

СМРТ ЈЕДНОГ 
БИРОКРАТЕ
(КУБ, 1966) 
La muerte de un burócrata
...................................................................................
Улоге: Салвадор Вуд (Salvador 
Wood), Силвија Планас (Silvia 
Planas)
Режија: Томас Гутијерез Алеа 
(Tomás Gutiérrez Alea)

пројекција у 21.00

ОДИСЕЈЕВ ПОГЛЕД
(ГРЧ/ФРА/ИТА/НЕМ/ВБ/СРЈ/
БИХ/АЛБ/РУС, 1995) 
Ulysses’ Gaze
...................................................................................
Улоге: Харви Кајтел (Harvey 
Keitel), Ерланд Јозефсон 
(Erland Josephson)
Режија: Тео Ангелопулос 
(Theo Angelopoulos)

МОЈ ИЗБОР: ГОРАН РАДОВАНОВИЋ

МОЈ ИЗБОР: ГОРАН РАДОВАНОВИЋ

РЕЗЕРВИСАН 
ТЕРМИН

СЕЋАЊЕ НА... АЛЕКСЕЈ ПЕТРЕНКО (Алексей Петренко)

пројекција у 22.00 ДОКУМЕНТAРНИ ФИЛМОВИ 
АРТАВАЗДА ПЕЛЕШИЈАНА (Artavazd Peleshian)

ЧЕТВРТАК

МАЈ

18.
М А Ј  У  К О С О В С К О Ј

ОГЛЕДАЛО 
(СССР, 1974)
Zerkalo
...................................................................................
Улоге: Маргарита Терехова 
(Маргарита Терехова), Олег 
Јановски (Олег Янковский)
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

СЕЋАЊЕ НА 
НЕРАЗВИЈЕНОСТ (КУБ, 1968) 
Memorias del subdesarrollo
...................................................................................
Улоге: Серхио Коријери (Sergio 
Corrieri), Дејзи Гранадос 
(Daisy Granados) 
Режија: Томас Гутијерез Алеа 
(Tomás Gutiérrez Alea)

ПУТ 
(ТУР/ШВE/ФРA, 1982)
Yol
...................................................................................
Улоге: Тарик Акан (Tarik Akan), 
Сериф Сезер (Serif Sezer)
Режија: Јилмаз Гинеј 
(Yilmaz Güney), 
Сериф Герен (Serif Gören)
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ХИЉАДУ ДЕВЕТСТО 
ДВАДЕСЕТ ДРУГА   
(ГРЧ, 1979) 
Chilia enniakosia eikosidio
....................................................................................
Улоге: Антигона Аманиту 
(Antigoni Amanitou), Захаријас 
Рохас (Zaharias Rohas)
Режија: Никос Кундурос 
(Nikos Koundouros)

пројекција у 17.30

ДОБРИ МОМЦИ   
(САД, 1990)
Goodfellas
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро (Robert 
de Niro), Џо Пеши (Joe Pesci)
Камера: Михаел Балхаус 
(Michael Ballhaus)
Режија: Мартин Скорсезе 
(Martin Scorsese)

пројекција у 20.30

СЕЋАЊЕ НА... ТОМАС МИЛИЈАН

УТОРАК

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

УТОРАКСУБОТА

МАЈ

20.

СЕЋАЊЕ НА… НИКОС КУНДУРОС СЕЋАЊЕ НА... МИХАЕЛ БАЛХАУС (Michael Ballhaus)

ПЕТАК

МАЈ

19.

НЕДЕЉА

МАЈ

21.

ПИКОВА ДАМА
(ВБ, 1949) 
The Queen of Spades
...................................................................................
Улоге: Антон Валброк 
(Anton Walbrook), Идит Еванс 
(Edith Evans)
Режија: Торолд Дикинсон 
(Thorold Dickinson)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

22.

УТОРАК

МАЈ

23.

РЕБЕКА
(САД, 1940) 
Rebecca
...................................................................................
Улоге: Лоренс Оливије 
(Laurence Olivier), Џоан Фонтејн 
(Joan Fontaine)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 21.30

ЊИХАЛО СТРАВЕ
(САД, 1961) 
The Pit and the Pendulum
...................................................................................
Улоге: Винсент Прајс 
(Vincent Price), Барабара Стил 
(Barbara Steele)
Режија: Роџер Корман 
(Roger Corman)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ГОТИК
(ВБ, 1986) 
Gothic
...................................................................................
Улоге: Габријел Берн 
(Gabriel Byrne), Наташа 
Ричардсон (Natasha Richardson)
Режија: Кен Расел (Ken Russell)

ОЧИ БЕЗ ЛИЦА
(ФРА, 1960) 
Les yeux sans visage
...................................................................................
Улоге: Пјер Брасер 
(Pierre Brasseur), 
Алида Вали (Alida Valli)
Режија: Жорж Франжи 
(Georges Franju)

пројекција у 21.00

ЖЕНА У ЦРНОМ
(ВБ/КАН/ШВЕ, 2012) 
The Woman in Black
...................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), 
Џенет Мактир (Janet McTeer)
Режија: Џејмс Воткинс 
(James Watkins)

ЦЕНА ЈЕДНОГ ЧОВЕКА
(ШПА/ИТА, 1966) 
El Precio de un Hombre
...................................................................................
Улоге: Томас Милијан 
(Tomas Milian), Ричард Вајлер 
(Richard Wyler)
Режија: Еухенио Мартин 
(Eugenio Martín)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ТЕПЕПА
(ИТА/ШПА, 1969) 
Tepepa
...................................................................................
Улоге: Томас Милијан 
(Tomas Milian), Орсон Велс 
(Orson Welles)
Режија: Ђулио Петрони 
(Giulio Petroni)

пројекција у 21.00

МЕСЕЦ
(ИТА/САД, 1979) 
La luna
...................................................................................
Улоге: Џил Клејберг 
(Jill Clayburgh), 
Томас Милијан (Tomas Milian)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: СВЕТСКИ ДАН ГОТИК СУПКУЛТУРЕ

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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пројекција у 21.00

ПО ЗАКОНУ    
(СССР, 1926) 
По закону
...................................................................................
Улоге: Александра Хохлова, 
Сергеј Комаров 
(Сергей Комаров)
Режија: Лaв Куљешов 
(Лев Кулешов)

СРЕДА

МАЈ

24.
ЗРАК СМРТИ  
(СССР, 1925) 
Луч смерти
...................................................................................
Улоге: Сергеј Комаров 
(Сергей Комаров), 
Пjoтр Галаджев (Пётр Галаджев)
Режија: Лaв Куљешов 
(Лев Кулешов)

пројекција у 19.00пројекција у 17.00

НЕОБИЧНИ ДОЖИВЉАЈИ 
МИСТЕРА ВЕСТА У 
ЗЕМЉИ БОЉШЕВИКА 
(СССР, 1924)  Необычайные 
приключения мистера Веста в 
стране большевиков
....................................................................................
Улоге: Порфириј Подобед 
(Порфирий Подобед), 
Борис Барнет
Режија: Лaв Куљешов (Л. Кулешов)

пројекција у 21.00

ДВАДЕСЕТИ ВЕК    
(СССР, 1958)
XX век
...................................................................................
Режија: Сергеј Гуров 
(Сергей Гуров)

ДИВНА ВРЕМЕНА 
(НЕМ, 1950) 
Herrliche Zeiten
...................................................................................
Режија: Фриц Екерле (Fritz 
Aeckerle), Ханс Вицке (Hans 
Vietzke), Ерик Оде (Erick Ode)

пројекција у 19.00пројекција у 17.00

ПАРИЗ 1900 
(ФРA, 1947)  
Paris 1900
....................................................................................
Режија: Никол Ведрес 
(Nicole Védrès)

ПРИЗМА ЕНОШИМЕ  
(ЈАП, 2013) 
Enoshima purizumu/Enoshima 
Prizm
...................................................................................
Улоге: Сота Фукуши 
(Sôta Fukushi), Шухеј Номура 
(Shûhei Nomura)
Режија: Јасухиро Јошида 
(Yasuhiro Yoshida)

пројекција у 20.00
пројекција у 17.00

СТИФ – СЕЛЕКЦИЈА 
ПОБЕДНИЧКИХ 
ФИЛМОВА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ 
ФЕСТИВАЛА 
СТУДЕНТСКИХ 
ФИЛМОВА ИЗ РИЈЕКЕ

пројекција у 20.00

ЉУБАВ ЗА ПОЧЕТНИКЕ    
(ЈАП 2011) Kyô, koi o hajimemasu/
Love for Beginners

....................................................................................
Улоге: Тори Мацузака (Tôri 
Matsuzaka), Еми Такеј (Emi Takei)
Режија: Такеши Фурусава 
(Takeshi Furusawa)

СУБОТА

МАЈ

27. пројекција у 17.00

ПРЕДОДРЕЂЕН ДА 
УБИЈА (ЈАП, 1967)  
Koroshi no rakuin
....................................................................................
Улоге: Џо Шишидо (Jо Shishido), 
Коџи Нанбара (Kоji Nanbara)
Режија: Сеиџун Сузуки 
(Seijun Suzuki)

ПЕТАК

МАЈ

26.

ЧЕТВРТАК

МАЈ

25.

пројекција у 20.00

ЉУБАВНА ПРИЧА 
ДЕВОЈКЕ ТАМАКО   
(ЈАП, 2014)  Tamako rabu sutôrî
Tamako Love Story
....................................................................................
Анимирани филм
Режија: Наоко Јамада 
(Naoko Yamada)

ДАНИ ЈАПАНСКОГ ФИЛМА

НЕДЕЉА

МАЈ

28.

НЕМИ ДАН: ЛAВ КУЉЕШОВ – УМЕТНОСТ ФИЛМСКЕ МОНТАЖЕ

ДОКУМЕНТАРНИ ДАН – АРХИВСКИ ФИЛМ

СЕЋАЊЕ НА… СЕИЏУН СУЗУКИ

М А Ј  У  К О С О В С К О Ј
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ЖЕЛИМ САМО ДА ТЕ 
ЗАГРЛИМ (ЈАП, 2014) 
Dakishimetai: Shinjitsu no 
monogatari/I Just Wanna Hug You
...................................................................................
Улоге: Кеико Китагава (Keiko 
Kitagawa), Рјо Нишикидо 
(Ryô Nishikido)
Режија: Акихико Шиота 
(Akihiko Shiota)

пројекција у 20.00ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

29.

УТОРАК

МАЈ

30.

ГОЛИ У СЕДЛУ 
(САД, 1969)
Easy Rider
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Питер Фонда 
(Peter Fonda)
Режија: Денис Хопер 
(Dennis Hopper)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00СРЕДА

МАЈ

31.

ЧЕТВРТАК

ЈУН

1.

ПЕТ ЛАКИХ КОМАДА 
(САД, 1970)
Five Easy Pieces
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Карен Блек 
(Karen Black)
Режија: Боб Рафелсон 
(Bob Rafelson)

пројекција у 21.00

СЕКСУАЛНО САЗНАЊЕ
(САД, 1971)
Carnal Knowledge
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Ен-Маргрет 
(Ann-Margret)
Режија: Мајк Николс 
(Mike Nichols)

пројекција у 16.30 пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

ВЕШТИЦЕ ИЗ ИСТВИКА 
(САД, 1987)
The Witches of Eastwick
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Мишел Фајфер 
(Michelle Pfeiff er)
Режија: Џорџ Милер 
(George Miller)

ДВОБОЈ НА МИСУРИЈУ 
(САД, 1976)
The Missouri Breaks
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Марлон Брандо 
(Marlon Brando)
Режија: Артур Пен (Arthur Penn)

ИСИЈАВАЊЕ  
(ВБ/САД, 1980) 
The Shining s
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон 
(Jack Nicholson), 
Шели Дувал (Shelley Duvall)
Режија: Стенли Кјубрик 
(Stanley Kubrick)

ПЕТАК

ЈУН

2.

пројекција у 18.00

ДИВАН КРАЈ СВЕТА
(ЈАП, 2015) 
Wonderful World End
...................................................................................
Улоге: Џун Аонами (Jun Aonami), 
Ај Хашимото (Ai Hashimoto)
Режија: Даиго Мацуј 
(Daigo Matsui)

пројекција у 20.30

ПРИЗМА ЕНОШИМЕ  
(ЈАП, 2013) 
Enoshima purizumu/Enoshima 
Prizm
...................................................................................
Улоге: Сота Фукуши 
(Sôta Fukushi), Шухеј Номура 
(Shûhei Nomura)
Режија: Јасухиро Јошида 
(Yasuhiro Yoshida)

пројекција у 16.30 пројекција у 18.30 пројекција у 21.00

КИНЕСКА ЧЕТВРТ 
(САД, 1974)
Chinatown
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Феј Данавеј 
(Faye Dunaway)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

ПРОФЕСИЈА РЕПОРТЕР 
(ИТА/ШПА/ФРА, 1975)
Professione: reporter
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Марија Шнајдер 
(Maria Schneider)
Режија: Микеланђело 
Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

ЛЕТ ИЗНАД 
КУКАВИЧЈЕГ ГНЕЗДА 
(САД, 1975)
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Луиза Флечер 
(Louise Fletcher)
Режија: Милош Форман (Milos 
Forman)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ЏЕК НИКОЛСОН

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ПРАВАЦ МЕКСИКО 
(САД, 1978)
Goin’ South
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Мери Стинберџен 
(Mary Steenburgen)
Режија: Џек Николсон
(Jack Nicholson)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00СУБОТА

ЈУН

3.

НЕДЕЉА

ЈУН

4.

ПОШТАР УВЕК ЗВОНИ 
ДВА ПУТА 
(САД/НЕМ, 1981)
The Postman Always Rings Twice
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Џесика Ланг 
(Jessica Lаnge)
Режија: Боб Рафелсон 
(Bob Rafelson)

пројекција у 21.00

ВРЕМЕ НЕЖНОСТИ
(САД, 1983)
Terms of Endearment
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Ширли Маклејн 
(Shirley MacLaine) 
Режија: Џејмс Л. Брукс 
(James L. Brooks)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.30

ФАНИ 
(ФРA, 1932)
Fanny
...................................................................................
Улоге: Реми (Raimu), Пјер 
Фресне (Pierre Fresnay)
Режија: Марк Алегре 
(Marc Allégret)

МАРИЈУС 
(ФРA, 1931)
Marius
...................................................................................
Улоге: Реми (Raimu), Пјер 
Фресне (Pierre Fresnay)
Режија: Александер Корда 
(Alexandre Korda)

ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

5.

пројекција у 16.30 пројекција у 18.30 пројекција у 21.00

ДОБРО ДА БОЉЕ НЕ 
МОЖЕ БИТИ 
(САД, 1997)
As Good as It Gets
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Хелен Хант 
(Helen Hunt)
Режија: Џејмс Л. Брукс 
(James L. Brooks)

ГРАНИЦА НА РИО 
ГРАНДЕ 
(САД, 1982)
The Border
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Харви Кајтел 
(Harvey Keitel)
Режија: Тони Ричардсон
(Tony Richardson)

ДВОСТРУКА ИГРА 
(САД/ХК, 2006)
The Departed 
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack 
Nicholson), Леонардо Дикаприо 
(Leonardo DiCaprio)
Режија: Мартин Скорсезе 
(Martin Scorsese)

М А Ј  У  К О С О В С К О Ј
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и то у сали Кинотеке која носи име Динка 
Туцаковића, у Косовској улици, а остале три 
коришћене су и на прошлогодишњем издању 
фестивала. Разноврстан програм, бројни гости 
и разговор с њима дају додатну вредност 
филмској пројекцији и обухватан outreach тима 
за промоцију највеће нам је охрабрење да ће 
посећеност бити добра, иако је број филмова 
знатно већи него у прошлогодишњем издању.

Верујемо да Београд има сјајан потенцијал 
за много обухватнији, садржајнији, успешнији 
и изазовнији фестивал документаристике него 
што је данас Beldocs, па уместо да се подсећамо 
протеклих девет година, желимо да завиримо у 
будућност, јер све што се не развија одумире, 

во нас пред десетим издањем 
међународног фестивала доку-
ментарног филма Beldocs, a и 
најбоља очекивања која сам могао 
да имам када је ова авантура 

тако ненадано почела, данас су вишеструко 
надмашена. Програм Creative Europe и његов 
потпрограм Media препознали су Beldocs као 
значајан европски фестивал на два позива: за 
развој пројекта Beldocs market-a у мају 2016. 
године и за развој Beldocs фестивала. Вест о томе 
објављена је 8. априла 2017. За још три пројекта 
конкурисали смо или као носиоци активности 
или као партнери. Резултате очекујемо ускоро 
са солидном дозом оптимизма због врло простог 
разлога – циљеви Creative Europe и Media 
потпрограма јасно су зацртани и дефинисани, 
а занат осмишљавања, вођења, организације и 
продукције фестивала током десетогодишњег 
искуства без сумње смо испекли и савладали, 
што је најбоља вест. 

Овогодишње издање има 89 филмова из 40 
земаља света, сврстаних у тринаест програмских 
целина, у четири премијерне сале. Верујемо 
да су програми добро осмишљени, а посебна 
пажња посвећена је садржајној разноврсности 
и outreach-у, појму с којим сам се први пут 
сусрео током посете фестивалу Visions du Réel 
у Ниону 2006. године. С помињањем outreach-а 
у документаристици сусрео сам се безброј 
пута после. То је основни постулат фестивала 
документарног филма, оченаш фестивалске 
документаристике, који ме је научио да се без 
циљане промоције публика неће појавити на 
пројекцији, ма колико филм био добар или ма 
колико је признања широм света стекао. Данас 
наш тим outreach промоције ради већ трећу 
годину заједно. Прошлогодишњи резултати 
који су се огледали у већој посећености 
пројекција охрабрили су нас да у овогодишње 
издање уврстимо неколико нових програма, 

ЛЕТОМ
С ДЕСЕТИМ

Младен Вушуровић
директор фестивала Beldocs

документарни 
ТРЕНУТАК



сам научио водећи и осмишљавајући Beldocs 
током протеклих десет година, па ћу тај свој 
наук применити и за наредних десет, а ако не 
будем ја тај који ће водити фестивал, научићу 
свог најбољег наследника где нам је место и који 
су путокази за будућност. 

Инсистираћемо на међународним фестивал-
ским премијерама документарних филмова и 
зато што такав догађај представља својеврсно 
стапање и сажимање култура, наше овде, где 
такав филм треба да оживи пред гледаоцима 
и започне свој пут широм света, по другим 
фестивалским дворанама, и оне где је настао, где 
се породио, где му је дат белег постанка. Такво 
сажимање и стапање није део никаквог случаја, 
већ промишљени космички и универзални 
језик и дијалекат, говор и слушање. Једино у 
својој незрелости и недораслости можемо да 
помислимо да смо инфериорни, а ја сам се, 
напротив, безброј пута уверио у моћ и домете 
српске духовности и креативности, визуелног 
и сваког другог уметничког израза. Сигуран 
сам да данас много можемо да пружимо једном 
аутору-режисеру који ишчекује тренутак да 
његов филм изађе из мрака и обасја биоскопско 
платно, пред очима гледалаца, овде у нашем 
граду. Размена између гледаоца и редитеља- 
-аутора веома је важна и моћна у оживљавању 
једног докуметарног филма на платну, а 
печат који филм понесе са своје међународне 
премијере прати га дуго потом. 

Укратко, Beldocs неће одустати ни од своје 
мисије и визије, ни од својих зацртаних циљева 
и амбиција, већ ће изгарати да их сустигне и 
оствари.

а Beldocs је живи фестивал, што је прва 
одлика која нас, хоћу без икакве скромности 
да признам, разликује од многих фестивала у 
нашем граду. Живи фестивал, јер живимо за 
своју публику. Однос с публиком непрестано 
се преиспитује и истражује, јер желимо да 
знамо како она дише током пројекције. Данас 
је Beldocs, верујем, једини фестивал у Београду 
који има Савет гледалаца, који се окупља 
током и после фестивала и помно прати одзив 
и коментаре на бројне анкете које скупљамо 
како бисмо сазнали где је наш гледалац с којим 
желимо да фестивал развијамо.

Данас, у свом десетом издању, Beldocs има 
четири међународне премијере. Мануел фон 
Стирлер, који је 2012. године с филмом Зимски 
номади освојио прегршт награда широм света и 
награду Европске филмске академије за најбољи 
документарац, европски Оскар, представиће 
нови филм Жудња за видом. Биће то међународна 
премијера у међународном такмичарском 
програму. Ванредно талентована и надахнута 
иранска редитељка Сарвназ Аламбеиги доноси 
нам филм Земља сутрашњице, који ће имати 
светску премијеру на фестивалу у Београду, 
такође у међународном такмичарском 
програму. Летонски редитељ Станислав Токалов 
поверио нам је међународну премијеру филма 
о великану шаховске игре Михаилу Таљу, а 
словеначка редитељка Вања Мочник светску 
премијеру документарца Булдожер о култној 
екс--југословенској музичкој групи. Сви они 
биће гости фестивала, између осталих стотинак, 
колико ћемо ове године имати током осам 
дана фестивала. Од српских документарних 
редитеља стиже шест дугометражних светских 
премијера за српски такмичарски програм и 
три светске премијере у ревијалном српском 
програму.

На захтеву да Beldocs у свом међународном 
такмичарском програму, и у другим програмима, 
има само међународне или најмање европске 
премијере, ми ћемо од овогодишњег издања 
убудуће без зазора инсистирати. Тиме ћемо 
започети утакмицу и ривалство с многобројним 
лансирним фестивалима из Европе, који нам 
свакако служе као путоказ. Данас смо на зачељу 
европских лансирних фестивала, али наша 
визија, изазов и циљ за наредних десет година 
јесте да се с тог зачеља померимо ка средини и 
врху. Нема веће моћи у човеку од његове визије. 
То је ватра која пламти и осветљава пут којим се 
мора ићи и стићи до зацртаног циља. Још када 
се умножи, сабере, онда нема препреке којом та 
моћ и страст човекова не може овладати. Толико 
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ПЕТИЦИЈА
Шпанија, 1976.
Petición 
драма

Продукција: Хосе Фраде П. Ц.
Редитељ: Педро Олеа
Сценарио: Рикардо Лопез Аранда, Анхел 
Марија де Лера, Хосе Фраде, Педро Олеа
Улоге: Ана Белен, Хавијер Ескрива, Франсиско 
Рабал, Конча Веласко, Рафаел Алонсо, Исмаел 
Мерло, Марија Луиса Сан Хосе, Амелија де ла 
Торе, Милагрос Леал

Прича о младој амбициозној жени из 
имућне породице која незадовољна својим 
друштвеним статусом неће штедети средства 
да би напредовала у друштву.

РЕВИЈА

Ане Белeн
филмова

.......................................................
У сусрет новом издању
Шпанског метра
Југословенска кинотека 
у сарадњи са Институтом 
Сервантес приређује 
ревију филмова
Ане Белен.

филмски
ЦИКЛУС
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ПАТЊА
Шпанија, 1974.
Tormento 
драма/романса

Продукција: Хосе Фраде П. Ц.
Редитељ: Педро Олеа
Сценарио: Рикардо Лопез Аранда, Анхел Марија 
де Лера, Хосе Фраде, Педро Олеа
Улоге: Ана Белен, Хавијер Ескрива, Франсиско 
Рабал, Конча Веласко, Рафаел Алонсо, Исмаел 
Мерло, Марија Луиса Сан Хосе, Амелија де ла 
Торе, Милагрос Леал

Ампаро живи у полуропству код својих рођака 
у породици Брингас. Они су функционери, а за 
разлику од њих, она и њена сестра су сиромашне. 
Када стигне богати рођак из Америке, Агустин 
Кабаљеро, анархиста и ненавикнут на друштвени 
живот, долази до мале револуције у кући породице 
Брингас. Росалија, супруга, жели да се ороди с 
њим јер је добра прилика, али он ће се загледати 
у Ампаро. Штета што она има тамну тајну из 
прошлости која оживљава по повратку попа с 
којим је имала извесне односе, а који, изгледа, не 
жели да их се одрекне.

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ
Шпанија, 1987.
La casa de Bernarda Alba
Драма/књижевна адаптација

Продукција: Хаиме Борели, Хосе Мигел Хуарес, 
Антонио Оливер
Режија: Марио Камус 
Сценарио: Марио Камус, Антонио Ларета 
(адаптација књижевног дела Федерика Гарсије 
Лорке)
Улоге: Ирене Гутијерез Каба, Ана Белен, Флоринда 
Чико, Енрикета Карбаљеира, Вики Пења, Аурора 
Пастор, Мерседес Лескано, Пилар Пучол, Росарио 
Гарсија Ортега, Ана Марија Вентура, Паула 
Солдевила, Алваро Кирога

После смрти другог мужа, Бернарда ће 
подвргнути својих пет кћерки строгој дисциплини 
која ће резултирати, у пракси, сахрањивању 
живих. Појава једног човека, Пепеа Романа, због 
брака с Ангустијас, најстаријом ћерком и једином 
од првог мужа која је наследила велико богатство, 
покреће догађаје који ће одвести те жене у 
неочекиван и трагичан крај.
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Истина је, 
међутим, да је 

изузетан квалитет
Осмог путника 

произашао из сарадње 
групе уметника која 

није била само под
 Скотовом 
контролом
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филмски
ЦИКЛУС
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громан публицитет и изузетно висо-
ка очекивања пратили су стварање 
преднаставка филма Осми путник, 
петог у истоименом серијалу, пош-

то је 2009. године објављено да ће дотични 
преднаставак, касније назван Прометеј, сни-
мати Ридли Скот, један од најцењенијих мај-
стора режије, којем је холивудски студио „Твен-
ти сенчери фокс” дао одрешене руке да као 
аутор оригиналног филма из 1979. године 
убризга свежу крв у посусталу франшизу. Скот 
је испрва планирао само да продуцира новог 
Осмог путника, а да режију повери другоме, али 
је „Фокс” као власник права то одбио, рекавши 
да ће стати иза пројекта само ако га Скот 
буде режирао. После деценија ускогрудости 
и конзервативности челника студија, која 
је, са часним изузетком Осмог путника 2 
Џејмса Камерона (1986), произвела уметнички 
уштројене наставке (злосрећни Осми путник 3 
Дејвида Финчера из 1992 и формуларни Осми 
путник 4: Ускрснуће Жана Пјера Женеа, из 1997), 
и омражени кросовер серијал Осми путник 
против Предатора, третман Ридлија Скота био је 
без преседана. Сјај његове звезде, продуцентска 
моћ и углед творца славног оригинала били 
су толико снажни да му је у доба апсолутне 
доминације студија у холивудској А-продукцији 
дозвољено да направи филм блокбастерских 
размера који, са својим хорор елементима, не 

О
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само што не мора да буде „гледљив за целу породицу” већ нема ни обавезу да садржи два кључна 
елемента на која се серијал увек ослањао – насловно ванземаљско чудовиште (дизајнерско ремек-дело 
Ханса Рудија Гигера), и лик пилота-официра Елен Рипли (најславнија улога глумице Сигорни Вивер). 
Скотово име продавало је све, па и врло рискантну идеју да Прометеј буде, колико год је то могуће, 
филм за себе, с радњом смештеном у универзум серијала, али без директне везе с његовом радњом. 

Осми путник био је прво озбиљно научнофантастично остварење након што су Ратови звезда Џор- 
џа Лукаса (1977) отворили врата за високобуџетни третман тог жанра и његов продор у мејнстрим. 
Препознатљив по грозоморном уљезу који тамани људе на клаустрофобичном свемирском теретњаку – 
пошто се спектакуларно „родио” из стомака једног члана посаде (знаменита сцена с покојним глумцем 
Џоном Хартом) – Скотов филм не само што је био значајан холивудски хит већ је био и остао и врхунско 
уметничко дело. Његови кључни састојци – визуелност, драматургија и атмосфера – мајсторски су 
осмишљени и избалансирани, почев од брижљиво скројеног сценарија са скицираним али уверљивим 
ликовима који у миљеу једне далеке будућности разговарају о наизглед баналним темама као што 
су наднице и радничка права, преко естетике „раубоване будућности”, оличене у хиперреалистичном 
приказу унутрашњости теретњака и мотиву „камионџија у свемиру”, до суптилне глуме, одмерене 
режије и изузетно вештог поступка развоја радње и изградње напетости услед којег се Осми путник 
из нечег што личи на Кјубрикову Одисеју у свемиру са савршеном лакоћом трансформише у хорор, 
интензиван попут Хуперовог Тексашког масакра моторном тестером. Посебна прича су дубоко 
узнемирујући дизајн, концепција и појава биомеханичког монструма, који је захваљујући Гигеру постао 
камен међаш у свету филмских чудовишта, затим злокобни изглед планетоида на који се теретњак 
спустио, и неземаљски изглед насукане летелице која је тамо пронађена, с непознатом врстом живота. 
Осми путник памти се и по корпоративној завери из пакла, чије је оличење официр за науку Еш, за 
којег се испоставља да је „убачени елемент” и да чак није човек; он је андроид којем је компанија--
послодавац дала тајни задатак: да покупи примерак чудовишта с планетоида и допреми га на Земљу 
као потенцијално биолошко оружје – по цену жртвовања посаде.    

ф и л м с к и  ц и к л у с

Осми путник (1979)
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Сигорни Вивер – прекинула се после трећег 
филма када су Хил и Гајлер покушали да спрече 
настајање четвртог. Њихова имена на шпици 
тог и потоњих наставака само су формалност 
због ауторских права.  

Наизглед је парадоксално то што ни повратак 
Ридлија Скота није донео значајније креативно 
побољшање. Ухвативши се за позадинске 
детаље из оригиналног филма – за насукани 
ванземаљски брод и његовог фосилизованог 
пилота – као и за даникеновске елементе из првог 
нацрта О’Беноновог сценарија које су Гајлер и 
Хил одбацили, Скот је направио интригантну 
причу о људима као „деци богова” која одлазе код 
својих хуманоидних твораца само да би открила 
да је творац страдао од сопственог биолошког 
оружја којим је, поред осталог, желео да уништи 
људску расу. Прометеј (2012), што се и очекује 
од Скота, јесте прави рај за очи, глумачка екипа 
је одлична, а бар једна сцена и карактеризација 
злоћудног андроида Дејвида (Мајкл Фасбендер) 
достојни су дужег памћења. Приповедање 
је, међутим, фрустрирајуће конфузно због 
сценарија Џона Спахитса и Дејмона Линделофа 
у којем се ликови понашају неуверљиво и 
клишеизирано, подзаплети не функционишу, 
а дисконтинуитети у радњи зјапе. Писци 
Прометеја можда нису били дорасли задатку, 
сувише су се ослањали на идеју да ће одговоре 
на нека питања донети наставци, али се чини да 
ни славни режисер није најбоље разумео шта 
је његов Осми путник учинило тако великим. 
Што је још важније, око Скота није било људи 
који би га својим ауторитетом натерали да боље 
промисли неке идеје и сцене. 

Како год, Прометеј је више него солидно 
зарадио, па је „Фокс” дао зелено светло Скоту да 
сними још један (пред)наставак: Осми путник
– Савезник (премијера заказана за мај 2017). 
Из наслова, трејлера и рекламне кампање 
може се видети да је Скот озбиљно схватио 
критике на рачун Прометеја и да је заиграо 
на карту давања публици оног што она тражи: 
крв, страву и чудовишта. Успут је најавио 
разјашњења мистерија из претходног филма 
и оригиналног Осмог путника. Питање је само 
да ли ће овај приквело-сиквелни „меки римејк” 
имати какав-такав идентитет, да ли ће пружити 
задовољавајуће одговоре и да ли су одговори на 
нека питања (нпр. порекло чудовишта) уопште 
потребни.

Кључне заслуге за Осми путник обично се 
приписују Ридлију Скоту, што је разумљиво, 
јер је филм направљен седамдесетих година 
прошлог века, у ери кад су кинематографијом 
САД доминирали режисери-аутори. Истина је, 
међутим, да је изузетан квалитет овог остварења 
произашао из сарадње групе уметника која 
није била само под Скотовом контролом. 
Мултиталентовани сценариста и коаутор приче 
Ден О’Бенон био је тај који је потенцирао 
жанровску озбиљност Осмог путника – његову 
утемељеност у кјубриковско-кларковском СФ 
реализму и поетици „космичке страве” Хауарда 
Филипса Лакрафта – и био кохезивни фактор 
међу врхунским талентима из света дизајна, 
илустрације и стрипа које је лично ангажовао 
(Ханс Руди Гигер, Рон Коб, Жан Жиро Мебијус), 
и чији је рад надзирао и усмеравао, чак и 
током снимања. О’Бенонов сценарио био је пак 
истакнут пример компромиса који су, с једне 
стране, за њега били болни, а с друге, произвели 
избалансиран филм који не пати од жанровских 
и других клишеа. Наиме, продуценти Дејвид 
Гајлер и Волтер Хил, свесни тадашње одбојности 
холивудских студија према научној фантастици 
и хорору, прибегли су темељној преправци 
О’Беноновог текста: избацили су све што је 
личило на жанровску егзотику – од техничког 
жаргона у дијалозима до даникеновских 
елемената у заплету – а убацили реализам са 
социјалним елементом, кao и поменути мотив 
корпоративне завере (лик Еша). Гајлер и Хил 
су, међутим, покушали да присвоје комплетно 
ауторство над сценаријем, па је О’Бенон 
прибегао арбитражи, која је њега признала за 
јединог писца сценарија. 

Две стране су се разишле као љути неприја-
тељи. О’Бенон није радио на наставцима, а 
Гајлер и Хил су од Осмог путника направили 
уносни серијал за „Фокс”. Међутим, синергија 
која је створила оригинални филм није се 
поновила. Изузетак је, као што је речено, Осми 
путник 2, зато што је Џејмс Камерон као снажна 
ауторска личност и врхунски познавалац научне 
фантастике и хорора с лакоћом ушао у ципеле 
Дена О’Бенона и Ридлија Скота, и није следио 
формулу оригинала већ је направио акционо 
ратно остварење, које је постало већи хит од првог 
филма и феномен за себе. Следећа два наставка 
нису имала такве драматурге-визионаре и 
настала су у време када је Холивудом завладао 
блокбастерско-настављачки менталитет, уз 
тенденцију да се режисери држе на узди. 
Последња спона са језгром стваралачке екипе 
првог Осмог путника – ако се изузме глумица 
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ачно пре осам година Радио Би-Би-Си 6 имао је 
тематски викенд посвећен готик музичкој сцени 
и њеним утицајима. Представљено је и неколико 
документараца о том покрету. Дугогодишњи радио-
-водитељи, диск-џокеји Крул Британиja (Окрутна 
Британија) и Олд Гот (Стари Гот), дошли су на идеју 

да направе светски дан посвећен готик супкултури у коме ће људи 
прослављати оно што за њих значи бити готик: књиге које читају, 
музику коју слушају, филмове које гледају и све друго што чини 
њихов животни стил који их вуче ка „мрачној страни”. Те године 
22. мај није се поклапао ни са једним другим празником и све је 
кренуло од блога Крул Британије на Мај спејсу и питања које је 
поставио Олд Гот: шта то значи бити гот? Нису очекивали да ће се 
у Британији прихватити та идеја, али људи су стварно почели да 
прослављају тај дан са све колачима и озбиљном организацијом 
разних догађаја, а постављен је и сајт с обавештењима о збивањима 
која се припремају. Ускоро су прослави почели да се придружују и 
људи из других земаља, засад из десетак, укључујући и нама суседну 
Македонију.

Готик је један од оних термина за које већина људи мисли да их 
разуме. Обично се доводи у везу са слепим мишевима и гробљима, 
али ако пажљивије сагледамо шта све заправо тај појам обухвата, 
схватићемо да није могуће пронаћи једноставну дефиницију. Реч 
готик кроз историју се провлачи вековима, од германских племена 
Визигота и Острогота, преко стила у архитектури (чувена црква у 
Паризу Нотр Дам и замкови расути по целој Европи), литератури, 
филму, музици, до начина облачења и шминкања. Када се данас 
каже Гот, углавном се мисли на модерну андерграунд сцену, а реч 
готик има много шире значење и односи се на распрострањену 
културну естетику.

Све је почело крајем седамдесетих и почетком осамдесетих када 
су се на музичкој сцени појавили бендови Siouxsie and the Banshees 
и Joy Division, које су доводили у везу с групом The Doors, раним Vel-
vet Underground-ом и албумом Ziggy Stardust Дејвида Боувија, јер 
су поједини критичари тада њихов звук описивали као готик рок. 
Затим се појавио бенд The Cure, а синглом „Бела Лугоши је мртав” 
из 1979. групе Bauhaus и званично је настао музички жанр готик. 
Бендови у почетку нису то прихватили, поготово поменута четири, 

T
...............................................

„И гавран, 
створење жално, седи 
стално, 
седи стално,
крила му се око бледог 
Паладиног кипа свише,
очи су му злокоб права, 
ко злодуха који спава,
светиљка га обасјава и 
сен му по поду пише:
душа ми се од те сенке 
што се њишућ подом 
пише
спасти неће 
– никад више!”

   Гавран, 
Едгар Алан По

шок коридор
ПРEДСТАВЉА

ПИШЕ:

Ненад Беквалац

СВеТСки 
ДаН гоТик 
СуПкулТуре
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већ су себе гурали у постпанк и мало мрачнији 
поп. Чак ни други талас, коме припада бенд The 
Sisters of Mercy, који уводи електронски моменат 
с ритам машинама, као и бендови који су настали 
његовим осипањем, The Mission и Ghost Dance, 
нису себе доживљавали као гот. Тек с трећим 
таласом и појавом бендова Fields of the Nephilim 
и Nosferatu тај термин напокон је прихваћен у 
музици. За оне који прате тај правац био је битан 
музички стил који су красиле „вриштеће гитаре, 
тешка бас-линија и бубњеви који подсећају на 
племенске ритуале”. Током деведесетих сцена се 
поделила. Десио се уплив метала, индастријала и 
EБM (electro body music) звука, тако да се жанр 
знатно проширио. Mузика je престала да буде 
пресудни фактор у тој супкултури, коју је полако 
почео да обележава и свакодневни начин живота, 
све што радите, а поготово одевање и шминкање. 
Од почетка најјачи утицај имали су Дејвид Боуви 
и претеча готик сцене Алис Купер, а као узор 
послужили су и глумци ере немог и почетка 
звучног филма. Лице бело као креч, с црним 
ајлајнером око очију, преузето је из хорор филмова 
тридесетих, поготово оних у којима су глумили 
Бела Лугоши и Лон Чејни. Одећа какву су ти 
глумци носили у филмовима постала је саставни 
део готик одевања, комбинованог са шпицастим 
ципелама и необичним фризурама, које су више 
одговарале панк популацији због обријаних 
делова главе и натапираних раскошних чирокија. 
Девојке су се угледале на Теду Беру (Теодосија Бур 
Гудман; „арапска смрт”, Arabic death – Theda Bara) 
и њен претећи еротски изглед који је постао њен 
заштитни знак. Она је помогла популаризацији 
фатално привлачне жене – комбинацији секса 
и смрти у једном неодољивом паковању. Бера се 
специјализовала за улоге La belle dame sans merci 
(термин који потиче од истоимене песме Џона 
Китса) у Саломи (1917) и Клеопатри (1918). Керол 
Борланд као Луна у Знаку вампира (1935) и Елса 
Ланчестер у Франкенштајновој невести (1935) 
прототип су онога што сматрамо класичном 
гот девојком. Шездесетих су се појавиле серије 
Породица Адамс и Мaнстерс. Керолин Џоунс 
као Мортиша Адамс и Ивон де Карло као Лили 
Манстер такође су утицале на изглед девојака 
осамдесетих. Сузан, певачица бенда Siouxsie and 
the Banshees, и Патриша Морисон из The Sisters 
of Mercy комбиновале су стилове свих њих и тако 
постале највише копиране међу женском гот 
популацијом. У појави сајбер гота, који углавном 
слушају електронску музику, види се јасан 
утицај Предатора (1987). Неки су пак прихватили 
стајлинг Побеснелог Макса 2: друмски ратник 

Тедa Берa, Саломa (1917)

Ребека (1940)

Елса Ланчестер, Франкенштајновa невестa (1935)
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(1981). По изласку Лиге изузетних џентлмена 
(2003) и нових верзија Шерлока Холмса с Робертом 
Даунијем Млађим из 2009. и 2011, који комбинују 
викторијански стил с појединим модерним 
елементима и екранизацијама Жила Верна из 
педесетих и шездесетих, настаје стим панк. 

Идеја је била да се 22. маја прославља све оно што 
чини да се неко осећа припадником те групације. 
Многи фестивали то раде већ годинама у мањој 
или већој мери, а један од свеобухватних је Wave 
Gotik Treff en, који се одржава сваке године у 
Лајпцигу. У прославу чија је традиција дуга већ 
25 година укључен је цео град. Организују се 
концерти класичне и модерне музике, изложбе 
по музејима (највећи спектакл обично буде у 
египатском), песничке вечери на којима се читају 
дела Гетеа, а на енглеском говорном подручју 
Џона Китса, Вилијeма Блејка, Поа, Бајрона, 
Брема Стокера, Мери Шели. Наравно, обавезне 
су и филмске пројекције, обично црно-белих 
филмова. Код Немаца су неизоставни Кабинет 
доктора Калигарија (1919), Носферату (1922), Сага о 
Нибелунзима Фрица Ланга, Прашки студент (1913) 
и Голем (1920). На енглеском говорном подручју 
обавезни су Дракула (1931) и Знак вампира (1935) 
Тода Браунинга и Вејлови Франкенштајн (1931) и 
Франкенштајнова невеста (1935). Тај дан никако 
не може да прође без прича о духовима, те се 
приказују екранизације романа Ширли Џексон, 
готик фикција с елементима психохорора 
Прогањање (1963) Роберта Вајса, Невини (1961) 
Џека Клејтона, иначе прва екранизација романа 
Окретај завртња Хенрија Џејмса, Пушкинова 
Пикова дама у верзији Торолда Дикинсона из 
1949. Филмови који користе готик естетику не 
морају нужно да буду хорори као што већина 
мисли. Хичкоково виђење романа Дафни ди 
Морије Ребека (1940) спада у архетип готик 
естетике: хероина која сања да се враћа у велику 
богату вилу, невеста коју прогања дух бивше 
жене њеног будућег мужа, портрети мртвих људи, 
степеништа, кобни снови. Ребека и Сумња (1941) 
утицале су на Дел Торов Гримизни врх (2015). Готик 
елементе код Хичкока поседују и Крчма Јамајка 
(1939), Вртоглавица (1958) и Птице (1963). Плинска 
светлост (1944) Џорџа Кјукора такође има много 
готик елемената: луксузна кућа пуна успомена, 
препредена слушкиња, слика која се помера, 
камеја која нестаје и украдени сат, што све треба 
да назначи да у кући има духова. Највећи трик 
који изводи Кјукор, иако све што се дешава има 
објашњење, јесте готик атмосфера: није неопходно 
увек се ослањати на натприродне ентитете, јер 
авети могу бити продукт вашег сопственог ума. 

Керол Борланд и Бела Лугоши
 у Знаку вампира (1935)
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По доласку колор филма Роџер Корман увидео 
је потенцијал романа Едгара Алана Поа за 
екранизацију. Обавезни филмови за гледање су 
Лигејин гроб (1964) и Маска црвене смрти (1964) с 
Винсентом Прајсом. С друге стране Атлантика, 
у Енглеској, продукцијска кућа „Хамер” низала 
је нове успехе с новим погледом на Дракулу и 
Франкенштајна и убацивањем суптилне еротике 
у филмове с вампирицама. Једно од њихових 
најбољих готик остварења јесте Баскервилски пас 
(1959) Теренса Фишера с Питером Кушингом и 
Кристофером Лијем. Седамдесете су обележили 
експлицитнији еротски филмови, скоро на 
граници порнографије, које су правили Жан 
Ролин и Џес Франко. Осамдесетих је готик музика 
почела да улази у филмове. Сцена која отвара 
Глад за крвљу (1983) Тонија Скота заправо је једини 
званични спот за песму „Бела Лугоши је мртав”, 
а један од омиљених филмова је и Готик (1986) 
Кена Расела. Деведесетих је дошао нови талас 
вампирских филмова које предводи екранизација 
романа Ен Рајс, Интервју с вампиром (1994) Нила 
Џордана. Освежење у жанру стигло је почетком 
новог миленијума с Духовима у нама (2001) 
Алехандра Аменабара. Да популарност готик 
хорора не јењава, најбоље се види у Жени у црном 
(2012) Џејмса Воткинса, с којим је после више од 
три деценије поново почела да ради продукцијска 
кућа „Хамер”.
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Интервју 
с вампиром (1994)

Винсент Прајс
 Лигејин гроб (1964)

Керолин Џоунс 
као Мортиша 
у Породици Адамс
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ПРИЗМА
ЕНОШИМЕ
(2012)         
Enoshima prism 

Режија: Јасухиро Јошида

Шута, Саку и Мићиру 
су најбољи пријатељи из 
детињства. Међутим, Саку 
изненада умре од срчаног 
удара. После његове смрти, 
Шута и Мићиру удаљавају 
се једно од другог. На трећој 
годишњици Сакуове смрти, 
Шута улази у воз који га враћа 
у прошлост, у дане непосредно 
пре него што је Саку умро. 
И сам збуњен путовањем 
кроз време, он на све начине 
покушава да спасе Сакуа и 
промени прошлост иако није 
сигуран шта ће се десити с 
његовом судбином уколико у 
томе успе.

ЉУБАВ ЗА
ПОЧЕТНИКЕ
(2012)             
Love for beginners 

Режија: Такеши Фурусава

„Средња школа не може бити 
гора од овога. Осећам да ћу 
се данас заљубити у највећег 
кретена на свету.”
Средњошколка Хибино, бубалица 
коју занима само учење, 
заљубљује се први пут у школског 
плејбоја Кјота, који јој краде 
први пољубац и тиме изазива 
њену љутњу, али је не оставља 
равнодушном. Постепено у њој 
почињу да се развијају потпуно 
стране емоције прве, невине 
љубави. Шта се дешава када 
девојка без искуства, коју не 
занима ни мода ни љубав, падне 
у загрљај најпопуларнијег дечака 
у школи, који не верује у дуге и 
озбиљне везе с девојкама?

фестивал
ЈАПАНСКОГ

ФИЛМА
Једна од омиљених филмских ревија 

које се одвијају под кровом наше куће 
доноси следећа остварења новије 

продукције из Земље излазећег сунца

.......................................................
Фестивал јапанског 
филма одржаће се ту и  
ту, тад и тад...

Призор из филма
МОГУ ДА ПРЕСТАНЕМ 
КАД ГОД ЖЕЛИМ
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ЉУБАВНА ПРИЧА
ДЕВОЈКЕ ТАМАКО 
(2014)            
Tamako Love Story

Режија: Наоко Јамада

„Једна млада девојка открива 
љубав и зрело доба.”
На путу кући из школе Тамако, 
Мидори и два пријатеља 
озбиљно и са стрепњом 
разговарају о својим плановима 
за будућност. Тамако жели 
да преузме породични посао. 
Међутим, пролеће је, почетак 
њене завршне године у средњој 
школи, и њен пријатељ из 
детињства, комшија Мочизо, 
изненада јој изјављује љубав. 
Постепено, и она почиње да 
осећа промене у себи. Осећала 
се као да стоји на ивици 
свемира и направила је тај 
џиновски корак напред.

КРАЈ ДИВНОГ
СВЕТА
(2014)          
Wonderful World End

Режија: Даиго Мацуј

„Момци нас не могу спасти. Само 
девојка може спасти другу девојку.” 
Седамнаестогодишњи модел у 
успону Шиори својим начином 
одевања и стилом живота 
инспирација је дванаестогодишњој 
обожаватељки Ајуми, која је побегла 
од куће. Шиори има велики број 
пратилаца на свом интерактивном 
видео-блогу, али видевши неокаљану 
невиност и искреност којом Ајуми 
прати све што она ради, Шиори 
почиње да развија осећања која 
превазилазе једноставан однос двеју 
девојака, а нису ни пријатељство ни 
љубавна веза. Чак и након што је 
мајка одведе кући, Ајуми наставља 
да пише Шиори преко смарт 
апликације за ћаскање. Међутим, 
када јој мајка одузме телефон, њих 
две остају без иједног средства 
комуникације.

ЖЕЛИМ САМО
ДА ТЕ ЗАГРЛИМ
(2014)            
I Just Wanna Hug You

Режија: Акихико Шиота

„Истинита прича о младој жени 
која ће вас натерати да најјаче 
загрлите драгу особу.” 
Пошто је као средњошколка 
доживела тешку саобраћајну 
несрећу, Цукаса се налази у 
инвалидским колицима и пати 
од повременог губитка сећања. 
Па ипак, она не дозвољава 
да јој последице с којима се 
свакодневно суочава ремете 
енергични стил живота. 
Заљубљује се у локалног таксисту 
Масамија, момка шармантног 
осмеха који воли кошарку. 
Док покушавају да створе јаку 
љубавну заједницу, суочавају 
се с великом препреком – 
породице не одобравају њихову 
љубав. Међутим, када Цукаса 
открије да чека Масамијево дете, 
ситуација почиње да се мења.

Ф Е С Т И В А Л  Ј А П А Н С К О Г  Ф И Л М А
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ођена 29. фебруара 1920. године 
(на необичан дан који пада тек 
сваке четврте године) под именом 
Симон Рене Рузел „побегла” је од 
куће да би глумила на филму са 
само петнаест година. Прелепа 

плавуша с очима боје бадема брзо је примећена, 
али је морала да се кали у више остварења 
пролазећи само кроз кадар или изговарајући 
једну или две кратке реченице. Но, Срце Париза 
(Gribouille) Марка Алегреа из 1937. године, први 
филм у ком је наступила под својим новим, 
уметничким именом Мишел Морган и у ком 
је одиграла своју прву главну улогу – младе 
Рускиње оптужене због злочина из љубави – 

отворио јој је одмах све стазе славе. Уследила је 
Олуја (Orage) истог редитеља из 1938. године, где 
је играла љубавницу угледног инжењера кога 
је глумио водећи француски стар Шарл Боаје. 
То солидно остварење било је само увертира за 
највећи филм њене каријере, а уједно и класик 
француске кинематографије – Обала у магли 
(Le quai des brumes) из 1938. године, у режији 
Марсела Карнеа. Девојка крупних, изражајних 
очију, у кабаници, с беретком на глави, која 
умире од љубави према робусном дезертеру у 
лику Жана Габена, постала је један од симбола 
француског поетског реализма. Уследила је 
краткотрајна романса једног већ етаблираног 
тридесетогодишњака и тек пунолетне велике 

MиШел 
моргаН
или најлепше очи на свету

ПИШЕ:

Александар Саша 
Ердељановић

.................................................................
Цењени француски редитељ Андре Кајат једном је написао: 

„Мишел Морган рођена je у филму и живи за филм. 
Ипак, слава јој није умањила величанствену женственост.”

Овим сликовитим речима лепо је описана филмска и 
животна прича легендарне француске али 

и светске филмске хероине

трагови на
ФИЛМУ 

Р
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наде француског филма, која се наставила и на 
великом платну у Тегљачима (Remorques) Жана 
Гремијона. Та драма о немогућој љубави имала 
је закаснелу премијеру, тек 1941. године, у време 
немачке окупације Француске, када су двоје 
главних глумаца већ увелико били и радили у 
Холивуду, где их је одвукао, али и раздвојио,
пламен Другог светског рата. Мишел Морган 
тамо је снимила пет филмова, али због своје 
неборбености и француског акцента није успела 
да се уздигне до врхунског статуса једне Ингрид 
Бергман. Међу осредњим делима и улогама из тог 
периода истиче се она у Бегу из Гијане (Passage to 
Marseille) Мајкла Кертиза, у коме јој је партнер 
био неодољиви Хемфри Богарт. Но, срећа јој се 
поново осмехнула по повратку у отаџбину, где је 
за улогу слепе девојке у коју се заљубљује пастор 
у делу Жана Деланоа Пасторална симфонија 
(La symphonie pastorale) добила Златну палму на 
првом, тек установљеном Канском фестивалу 
1946. године. Одмах затим, стигла је још једна 
велика, међународна рола, љубавнице батлера у 
британској амбасади у виртуозном Палом идолу 
(The Fallen Idol) из 1948. године, Британца Керола 
Рида.

Крајем четрдесетих и у првој половини 
педесетих она је несумњиво водећа француска 
глумица и љубимица нације. Лепа, отмена, 
талентована, блиставог осмеха, и у филмовима 
и у животу Мишел Морган пленила је осећањем 
за добар укус, уздржаношћу и скромношћу, 
укратко била је права јунакиња дирљивих 
љубавних прича. Додуше, то су сада биле 
мелодраме о аферама у салонима високог 
друштва, мада је Морганова као и петнаест 
година раније била немоћна пред сплетом 
животних околности и предодређена за бол и 
патњу. Из тог раздобља њени истакнути филмови 
су: Стаклени дворац (Le château de verre) Ренеа 
Клемана из 1950; Мадам X (L’étrange Madame 
X) Жана Гремијона из 1951. године; Охоли (Les 
orgueilleux) Ива Алегреа из 1953; Маргарете ноћи 
(Marguerite de la nuit) Клода Отан-Ларе из 1955. 
Два уметничка врхунца свакако су Тренутак 
истине (La minute de vérité) Жана Деланоа из 
1952. и Велики маневри (Les grandes manoeu-
vres) Ренеа Клера из 1955. године, у којима су 
јој друштво правила два највећа глумца те 
деценије, некадашња љубав Жан Габен и млади, 
бескрајно талентовани Жерар Филип.

 Но, крајем педесетих стигао је „нови 
талас”, а Мишел Морган, која је блиставу каријеру 
направила глумећи у делима режисера „старе 
школе”, врло омражене у очима нове ауторске 
генерације, није се уклапала у њихове погледе 

и идеје. Глумица „мистериозне лепоте” чије очи 
истовремено одражавају тугу, чистоту, нежност, 
страх и тајанственост, више није могла наћи 
одговарајућу ролу у делима где је жена само 
модел за свлачење и која глорификују порок, 
насиље, дрогу и голотињу. После шармантне 
костимиране комедије Бенжамен (Benjamin ou 
Les mémoires d’un puceau) Мишела Девила, 1968. 
одлучила је да се на неодређено време повуче 
из света филма. Три године касније у анкети 
часописа Франс соар (France Soir), изабрана је 
за најпопуларнију глумицу Француске (то је 
била чак десет пута) са тридесет пет процената 
гласова, испред Брижит Бардо са шеснаест и 
Жане Моро са једанаест одсто гласова читалаца. 
За то време бавила се драгим камењем, теписима, 
краватама, модом и посебно и врло успешно 
сликањем огромних шкољки. Још једном се с 
браон беретком појавила у комичном кримићу 
Детектив мачак (Le chat et la souris) Клода 
Лелуша 1975. године, подсећајући нас на себе 
из Обале у магли. А затим је још само неколико 
пута играла у телевизијским филмовима, свесна 
пролазности после шездесет шест филмских 
рола. Лепо је старила, јер је године примала с 
ведрином, а доживела их је деведесет шест.

За „најлепше очи на свету” бити глумица 
заиста је било трајање, дуго, непрестано, док 
се дише, док се живи... Или како је сама једном 
изјавила правећи резиме своје каријере: „Никад 
нисам имала могућности да играм секси 
жене, јер верујем да мој шарм није био у мојој 
задњици”.

M И Ш Е Л  М О Р Г А Н
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осподин Фулир, но и господин 
приватно, Реља Башић (1930 – 2017) 
деловао је попут зачина грађанства 
и слободе за којим је вапило 
послератно југословенско друштво. 
Маркантан, помало ироничног 

погледа и громкoг гласа, успео је да својим 
финим манирима, урођеним шармом и надасве 
бриљантном глумом, заувек испише странице 
југословенске кинематографије. 

Све је почело када је још током студија глуме 
у Загребу добио прилику да заигра у изузетном 
остварењу Бранка Белана Концерт (1954), а затим 
и у филму Опсада (1956) Бранка Марјановића, 
већ тада показујући велики таленат и бескрајни 
потенцијал. Али нису њега држале само спреге 
локалног филма, јер Реља је „говорио језике”, па 
се појавио и у спектаклу Аустерлиц (1960) Абела 
Ганса, као и у „европском вестерну” Роберта 
Хусеина Укус насиља (1961). Широка публика 
упознаје га у филму Звонимира Берковића 
Рондо (1966), у коме игра скупа са Стевом 
Жигоном и Миленом Дравић. То остварење 
необичне модернистичке структуре у којој 
фабула филма прати истоимену музичку форму 
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Бранислав Ердељановић
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Нисам ја некакви 

шнелфотограф, 
ја сликам из умјетничког 

ужитка.
Господин Фулир

реља
БаШић

трагови на
ФИЛМУ 
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постаје једно од најважнијих у југословенској 
кинематографији, а Рељина улога Феђе, 
изневереног супруга у љубавном тројцу, бива 
награђена Златном ареном у Пули. Током своје 
шездесетогодишње каријере Башић је играо у 
најзначајнијим остварењима тадашње заједничке
кинематографије као што су Ха-санагиница (1967) 
Миће Поповића, Мост (1969) Хајрудина Шибе 
Крвавца, Недеља (1969) Лордана Зафрановића, 
Валтер брани Сарајево (1972) Хајрудина Шибе 
Крвавца,  Кужиш, стари мој (1973) Ванче 
Кљаковића, Сутјеска (1973) Стипе Делића, Љубица 
(1978) Креше Голика и многи други. Истовремено, 
захваљујући свом таленту за језике, појављивао 
се и у бројним копродукцијама и страним 
филмовима од којих је најпознатији Michael Kohl-
haas – Der Rebell  (1969) Фолкера Шлендорфа, за 
који се везује и његово чувено друговање с Китом 
Ричардсом. Овако на папиру набацани наслови 
делују као пословни курикулум, но ликови Сове, 
Имотског кадије, Грофа, Господнетића, па и они 
из популарних серијала попут Тумбаса у Пуном 
паром и Звонка Михаљчића у Позоришту у 
кући, оживљени глумачким умећем, учинили су 
Рељу безвременим. Ипак, како је и сам говорио, 
један карактер их је надвијао, један по коме су 
га сви препознавали, господин Фулир из сјајне 
комедије Тко пјева зло не мисли (1970) Креше 
Голика. Тај дивни и шармантни плејбој оставио је 
дубок траг урезавши се у срца свих Југословена.

....................................
То је било 
доба великих 
пријатељстава, 
данас су сви 
контакти сведени 
на површна 
сусретања.

Реља Башић
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Са Миленом Дравић у
 Хасанагиници (1967)

Милијуни на отоку (1955)

Опсада (1956)



аспућин из Агоније (Агония, 1975), 
цар Петар (Сказ про то, как цар 
Пётр арапа женил, 1976), Стаљин у 
бројним филмовима (Пиры Валь-
тасара, или  Ночь со Салиным, 1989;
Кооператив „Политбюро”, или Бу-

дет долгим прощанье, 1992; Смерть Таирова, 2004;
Into the Storm, 2009), пилот Строганов у Дваде-
сет дана без рата (Двадцать дней без войны, 
1976), богати трговац Кнуров у Суровој романси 
(Жестокий романс, 1984), генерал Радлов из Си-
бирског берберина (Сибирский цирюльник, 1998), 
један од дванаесторице (12, 2007) – неки су од 
упечатљивих филмских ликова Алексеја Пет-
ренка (1938–2017), који је играо у више од сто 
филмских остварења.

После завршених студија позоришне глуме,
каријеру је отпочео у провинцијским позориш-
тима 1961. да би напредовао до позоришта 
Лењинграда и Москве, па и филмског платна 
1967. године. 

Први велики Петренков глумачки подвиг 
била је улога Григорија Распућина у филмском 
класику Агонија, режисера Елема Климова. 
Климов се касније сећао напорних снимања и 
физичке исцрпљености младог глумца Петренка, 
који је, као ретко ко, користио надљудску 
енергију у стварању митског Распућина. Филм 
је био цензурисан и премијеру је доживео тек 
десет година касније, 1985. 

У међувремену, Петренко је створио још 
један комплексан лик – цара Петра у филму 
Александра Мите. Играјући с иронијом, створио 
је лик који је био час мучитељ, час мученик, час 
историјски, час бајковит, мудрац и коцкар, на 
ивици могућег, али увек уверљив. 

Међу раним Петренковим радовима је и 
епизодна улога у Германовом филму Двадесет 
дана без рата. Пилот Строганов путује с 
фронта кући на одсуство знајући да га је жена 
преварила. Петренко овде има само један 
монолог, али исказао га је тако упечатљиво 
да је та улога остала упамћена. Слична је и 
његова епизодна рола у Суровој романси Ељдара 
Рјазанова, где међу гнусним ловцима на невину 
лепотицу Петренков препредени лик ипак 
покаже највише људскости.

Иако није имао физичких сличности с „оцем 
народа”, више пута је играо и Стаљина. 

Ликови Алексеја Петренка су они крупни, 
тихи јунаци, чије очи одају куљајућу страст, 
необузданост, зверску природу. У Сибирском 
берберину он је пијани генерал којим Михалков 
портретише руског човека као силног, разја-
реног медведа.

Тешко је одредити да ли је кључ за филмске 
улоге Алексеја Петренка природност или умет-
ност. Можда је управо у том односу и чар овог 
великог филмског глумца.

алекСеЈ
ПеТреНко

ПРИРЕДИЛА:

Милена Гвозденовић
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НикоС
куНДуроС

ођен је у Атини 1926. године. 
Студирао је сликарство, вајарство 
и архитектуру. За време Другог 
светског рата био је члан 
левичарског покрета отпора ЕАМ-

ЕЛАС, због чега је био послат у затвор на острву 
Марконисосу. Када је напунио 28 година, решио 
је да се бави кинематографијом иако није 
имао никаквог филмског образовања. Једино 
његово дотадашње искуство био је рад у кино-
-клубовима. Дебитантски филм Чаробни град 
(Magiki Polis, 1954), чија је радња смештена у 
атинско предграђе у коме се окупљају избеглице, 
лаке жене и ситни лопови, комбинација 
је неореалистичких утицаја и ауторових 
артистичких погледа. За разлику од других 
редитеља новијег грчког филма избегавао је 
формуле које су гарантовале комерцијални и 
уметнички успех. Био је стваралац племените 
горчине и лиризма који је у својим филмовима 
приказивао моралну и социјалну побуну. Скоро 
увек се бавио социјалном проблематиком: Баук 
(O Drakos, 1956), Илегалци (Oi paranomoi, 1958), 
Река (To potami, 1960) и Температура асфалта 
(Piretos stin asfalto, 1967). Изузетак су Мале 
Афродите (Mikres Afrodites, 1963) у којима даје 
одушка својој фасцинацији путеним облицима 

лепоте, уносећи у љубавну причу и мотиве 
смрти, верности и идеализма. За тај филм 
награђен је за најбољу режију на Берлинском 
фестивалу.

За време диктатуре у Грчкој одлази у Италију, 
где осим документарних филмова снима 
и морално-политичку алегорију Вортекс – 
лице медузе (To prosopo tis Medousas, 1971). По 
повратку у домовину постиже мањи успех с 
документарним филмом Песма ватре (Tragoudia 
tis fotias, 1977) и оштром антимилитаристичком 
драмом 1922 (1979). После седамдесетих снимио 
је свега четири играна филма и неколико 
документарних. Каријеру је завршио филмом 
Брод (To ploio, 2011).

ПИШЕ:

Ненад Беквалац
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ез обзира на то да ли су за неког 
имали смисла или не, филмови 
Сеиџуна Сузукија (1923–2017) брзо
су стекли култни статус и утицали 
на многе ауторе, поготово на 

Западу. Тарантино му је направио омаж у Убити 
Била, први део (Kill Bill: Vol. 1, 2003), а Џармуш је 
имао неколико референци на Предодређен да 
убија (Koroshi no rakuin, 1967) у Путу самураја 
(Ghost Dog: The Way of the Samurai, 1999). Сузуки 
је припадао младој генерацији аутора која је у 
Јапану покренула нови талас филмовима који 
су директно изазивали дотадашње конвенције 
естетике и друштва заступљене код старијих 
аутора као што су Јасуџиро Озу и Кенџи Мизогучи. 
За разлику од својих колега Нагисе Ошиме 
и Шохеја Имамуре, који су имали приличну 
креативну слободу и чији су се филмови могли 
видети на иностраним фестивалима, Сузуки је 
на врхунцу каријере правио жанровске филмове 
који су се ретко могли видети изван Јапана. 
Визуелни стил и живописна употреба боја, 
поготово у приказивању насиља, довели су до 
тога да му продуценти забране да снима у колору. 
Необични кадрови, снимање кроз стаклени под 
и барокни стил који је користио у гангстерском 
филму, превазишли су жанровску суштину.

Рођен и одрастао у Токију, Сузуки је похађао 
престижну средњу школу после које је могао 
да упише било који факултет. Пре него што је 
успео да је заврши, мобилисали су га. Након рата 
уопште није имао намеру да се бави филмом, 
већ је желео да постане успешан бизнисмен, 
али није положио пријемни испит. На филму је 
завршио случајно, тако што је видео да студио 
„Шочику” тражи асистенте редитеља. Тамо је 
могао да бира с ким ће радити и изабрао је Озуа 
и Киношиту. Пошто је дуго чекао да постане 
редитељ у „Шочику”, прихватио је понуду 
студија „Никацу” и отишао да тамо ради за три 
пута већу плату. У то време „Никацу” је престао 

да прави jidaigeki филмове. Наиме, пошто нису 
имали добре глумце који су вични у приказивању 
самурајских вештина, одлучили су да се посвете 
савременим темама. Сузуки је годинама радио 
као асистент Хирошија Ногучија, који је први 
почео да снима гангстерске филмове за тај 
студио. Пошто су сматрали да има искуства у том 
жанру, унапредили су га у редитеља акционих 
филмова. Иако је режирао много популарних 
филмова крајем педесетих и почетком 
шездесетих, тек Звер младости (Youth of the 
Beast, 1963) сматра се првим који је у потпуности 
његов. У свом трећем филму Град демона (Akuma 
no machi, 1956), у коме се први пут бави јакузама, 
приказује полицајца који покушава да ухвати 
садистичког вођу банде. Филм обилује насилним 
смртима и невероватном бруталношћу каква се 
до тада ретко могла видети на платну. У Крчми 
плутајућих корова (Ukigusa no yado, 1957) обрачун 
на киши наговештава да ће Сузуки користити 
временске прилике када треба да подвуче 
драматичност онога што се дешава у кадру, и 
то ће постати један од његових препознатљивих 
потписа. У Нагој жени с пиштољем (Rajo to 
kenjû, 1957) током целог филма гледамо главну 
јунакињу, вођу банде, како парадира у доњем 
вешу. Лепотица подземља (Ankokugai no bijo, 
1958) јесте први филм који је Сузуки радио у 
вајдскрину – ноар, акција и трилер у једном – 
какве су правили Ентони Мен и Самјуел Фулер. 
У Пасошу таме (Ankoku no ryoken, 1959) пратимо 
како тромбонисту, вођу бенда, гута пакао града 
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док трага за убицом своје девојке, и док се 
мистерија полако открива, он све више пада у 
класичну ноар параноју. Сузуки нас уз звуке џеза 
лагано води кроз паклено ходочашће главног 
јунака међу плаћеним убицама, наркоманима, 
травеститима, проституткама и корумпираним 
политичарима. У тим филмовима оформио је 
свој стил који је најбоље показао у Младој звери, 
у којој је видан утицај Куросавиног Јоџимба 
и Велике врелине Фрица Ланга. То је прича о 
суровом лику с арогантним ставом који прави 
хаос по мрачним улицама, ноћним клубовима и 
становима и пребија сваког ко му упути погрешан 
поглед. Окреће банде једне против других све 
док не открију да је он убачени полицајац и онда 
га везују, каче да виси с таванице и забијају му 
оштре предмете испод ноктију. Од тог ремек-дела 
с песимистичким крајем Сузуки полако почиње 
да упада у проблеме с руководством „Никацуа”, 
које га стално опомиње да смањи насиље и да 
не пробија буџет. У том периоду снимио је 
неколико значајних филмова. 
Капија голотиње (Nikutai no 
mon, 1964) јесте нихилистичка 
прича о невином сирочету са 
села које увуку у проституцију 
у руинама послератног Токија. 
Она се удружује са још три 
курве и убрзано пролази курс 
како преживети у суровом 
свету поражене нације. За 
многе је била проблематична 
сцена бичевања девојака које 
су прекршиле правило „секс само за паре”. 
Луталица Токија (Tôkyô nagaremono, 1966) прика-
зује часног јакузу који покушава да докаже да је 
некадашњи шеф стварно постао поштен након 
што је расформирао банду. Овде је Сузукија 
студио опет упозорио да смањи  своје визуелне 
лудорије. Да би их смирио, редитељ је драстично 
смањио буџет за филм, па је користио зачуђујуће 
светлосне ефекте и сведене сетове. Коначни 

исход је необична деконструкција жанра, филм 
брзог ритма китњасто живописне слике, који је 
истовремено забаван, узбудљив и романтичан. 
Предодређен да убија (Koroshi no rakuin, 1967) 
несумњиво је изузетна мајсторија у којој редитељ 
потпуно разбија постулате гангстерског филма и 
поджанра о плаћеним убицама. Продуцентима је 
дозлогрдило неконтролисано визуелно дивљање 
и неповезаност наратива, због чега на крају 
отпуштају Сузукија. Међутим, пошто су имали 
проблема с финансијама, филм су ипак пустили 
у дистрибуцију. У одбрану редитеља стали су 
студенти, филмски ентузијасти, интелектуалци 
и колеге, али то није било довољно да га „Никацу” 
прими назад. Сузуки их је тужио и пресуду је 
чекао годинама. Када је напокон могао поново 
да се врати филму, био је на црној листи и једино 
је могао да ради на телевизији. Тек у другој 
половини седамдесетих вратио се с трилогијом 
Таишо, смештеном у доба 1912–1928, коју многи 
критичари сврставају у сам врх јапанске 

кинематографије. У сва три 
филма – Tsigoineruwaizen (1979), 
Kagerô-za (1981) и Yumeji (1991) 
– пратимо подвиге разних 
учитеља, писаца и уметника 
које муче изненадни прекиди 
у способности да разликују 
стварно од нестварног, живе 
од мртвих. Плот Пиштољ опере 
(Pisutoru opera, 2001) подсећа 
на Предодређен да убија, али 
визуелно изгледа као кабуки 

кавалкада покретних слика. Сузуки је каријеру 
завршио Принцезом ракуна (Operetta tanuki 
goten, 2005). Током пет деценија режирао је 
више од педесет филмова, од чега четрдесет у 
првих дванаест година каријере, док је био под 
окриљем студија „Никацу”.                                                                                                           

....................................................
У мојим филмовима 
време и место дешавања 
потпуно су бесмислени.

Сеиџун Сузуки
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талијански глумац кубанског по-
рекла Томас Милијан (1933–2017) то-
ком безмало шездесет година кари-
јере глумио je у више од 90 играних 
и 20 телевизијских филмова и сери-

ја. Изражајног мршавог лица, мужевне и исто-
времено нервозне појаве, тумачио је широк 
дијапазон ликова и наметнуо се као један од 
водећих млађих италијанских глумаца почетком 
шездесетих година.

Родио се у Хавани 1933. године. Његов отац 
био је кубански генерал који је током Кубанске 
револуције био ухапшен и утамничен, да би 
током новогодишње ноћи починио самоубиство. 
Убрзо после тих догађаја Милијан се сели у Њу-
јорк, где похађа Стразбергову филмску школу 
глуме (Actors Studio), у којој развија свој таленат 
и особени уметнички стил, да би постао глумац 
великог емоционалног набоја и смисла за хумор и 
експресију. Управо та харизма ће га прославити и 
омогућити му да постане једна од највећих икона 
шпагети-вестерна. Његова каријера почиње тако 
што га открива италијански режисер Мауро 
Болоњини, који му даје епизодну улогу блазираног 
богаташа у филму Храбра ноћ (La Notte Brava, 1959). 
После те роле продуценти и режисери почињу да 
се утркују нудећи му различите улоге, а тиме и 
прилику да се наметне избирљивој италијанској 
публици. Почетком шездесетих, улога стиже 
улогу, јер Милијан глуми код неких од највећих 
италијанских режисера. Истиче се својим браву-
розним ролама: професора који отима ученика 
у Латуадином филму Непредвиђено (L’Imprevisto, 
1961), човека из народа у филму Нанија Лоја Дан 
лавова (Un giorno da leoni 1961), насилника у филму 
L’Attico (1963). На крају, као круна тог успешног 
глумачког периода, долази понуда за улогу сликара 
у биографској драми о Микеланђелу, у филму 
Керола Рида Агонија и екстаза (The Agony and the 
Ecstazy, 1965). Од средине шездесетих, с појавом 
шпагети-вестерна, његов глумачки таленат 

доживљава кулминацију и доноси му велики 
успех, етаблирајући га као водећег хероја новог 
филмског жанра. Глумио је у неким од највећих 
класика као што су филмови Серђа Солиме 
Соколов плен (La Resa dei Conti, 1966) и Закон 
безакоња (Faccia a Faccia, 1967), Тепепа (1969) Ђулија 
Петронија и Корбучијев шпагети-класик за сва 
времена Компањерос (Vamos a matar, compañeros, 
1970). С постепеним падом популарности и одлас-
ком у историју једног култног жанра, Томас Мили-
јан окреће се новом италијанском филмском 
чуду, популарној криминалистичкој творевини 
poliziotteschi, која се развила на темељима фран-
цуског криминалистичког филма седамдесетих и
сурових америчких филмова шездесетих. Опису-
јући време друштвених и политичких превирања 
у Италији, с којима је стигла и већа стопа 
криминала, филмови су били брутални. Обиловали 
су експлицитним сценама гангстерских обрачуна, 
јурњаве аутомобила, пљачки банака и корупције 
која је сезала до највећих нивоа власти. Пошто 
је добио похвале за улогу поремећеног убице у 
филму Milano odia: la polizia non può sparare (1974), 
појављује се у филмовима сличног садржаја: 
Roma a mano armata (1976) и Il cinico, l’infame, il 
violento (1977). Међутим, највеће признање за своје 
глумачко умеће добио је од филмских новинара, 
за споредну улогу у култној драми о инцесту 
Месец (La Luna, 1979). 

Увидевши да више није у стању да пружи 
неки велики допринос италијанском, а самим 
тим ни европском филму, Милијан се 1985. враћа 
у Америку. На највећем светском филмском 
тржишту добија прилику да глуми у остварењима 
неких од најзначајнијих америчких редитеља те 
епохе као што су ЏФК (1991) Оливера Стоуна, 
Спилбергов Амистад (1997) и Содербергови 
Путеви дроге (Traffi c, 2000).

Пре брака с глумицом Маргеритом Валети 
Томас Милијан био је бисексуалац. Умро је од 
можданог удара у свом дому у Мајамију.
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ЛЕКСИКОН ЈУ ФИЛМА
У ПРОДАВНИЦИ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд         www.kinoteka.org.rs

Полимац у Лексикону ЈУ филма анализира 
и успон и пад југословенског тржишта, 
као и алтернативних филмова, 
сажимајући четрдесетак година 
југословенске филмске индустрије.
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програм
МАЈ 2017

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ПЕТАК

МАЈ

5.
ГОСТИ ИЗ ГАЛАКСИЈЕ    
(ЈУГ/ЧССР, 1982) 
.....................................................................................
Улоге: Жарко Поточњак, 
Ксенија Прохаска
Режија: Душан Вукотић

ПРОМОЦИЈА ПЛОЧЕ СА 
МУЗИКОМ ИЗ ФИЛМА 
ГОСТИ ИЗ ГАЛАКСИЈЕ

пројекција у 20.00 пројекција у 20.30

ПОНЕДЕЉАК МАЈ1. СЛОБОДНИ ДАНИИ УТОРАК 2.

СУБОТА

СРЕДА

6.

3.

РЕЗЕРВИСАНИ ТЕРМИНИ

РЕЗЕРВИСАНИ ТЕРМИНИ

И НЕДЕЉА

И ЧЕТВРТАК

МАЈ

МАЈ

7.

4.

БУЂЕЊЕ ПАЦОВА  
(ЈУГ, 1967)
...................................................................................
Улоге: Слободан Цица Перовић, 
Душица Жегарац
Режија: Живојин Жика Павловић

РАШОМОН  
(ЈАП, 1950) 
Rashômon
....................................................................................
Улоге: Тоширо Мифуне (Toshirô 
Mifune), Мачико Кјо (Machiko Kyô)
Режија: Акира Куросава 
(Akira Kurosawa)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

8.

ПЕШЧЕНОПОЛИС  
(ХРВ, 2003) ......................................................
документарни филм
Режија: Зринка Матријевић 
Величан

КОМЕ ЈЕ БОГ СТВОРИО 
БРАДУ (ЈУГ, 1972)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Горан Марковић

пројекција у 20.00пројекција у 18.00

УТОРАК

МАЈ

9. BELDOCS

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ШТА СА ТОБОМ ПРЕКО 
ДАНА  
(ХРВ, 2006)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Ивона Јука

ПОЛУДЕЛИ ЉУДИ    
(СРЈ, 1997)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Горан Марковић

пројекција у 18.00СРЕДА

МАЈ

10.
пројекција у 20.00

НИЈЕ ТИ ЖИВОТ 
ПЈЕСМА ХАВАЈА  
(ХРВ, 2012)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Дана Будисављевић

НЕВАЖНИ ЈУНАЦИ    
(СРЈ, 1999)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Горан Марковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00ЧЕТВРТАК

МАЈ

11.

ЈЕСАМ ЛИ СРЕЋНА?  
(ХРВ, 2010)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Вања Свиличић Јуранић

АНА ТРГ 
(ХРВ, 2005)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Јелена Новаковић

пројекција у 18.00 пројекција у 18.00

ГЛАСОВИ ИЗ БАМА 
(ХОЛ, 2006) 
Voices of Bam
....................................................................................
документарни филм 
Режија: Алиона ван дер Хорст 
(Aliona van der Horst)

пројекција у 20.00ПЕТАК

МАЈ

12.

КЛАСА ОПТИМИСТ 
(ХРВ, 2010)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Лана Шарић

пројекција у 18.00

БОРИС РИЖИ 
(ХОЛ, 2008) 
Boris Ryzhy
....................................................................................
документарни филм 
Режија: Алиона ван дер Хорст 
(Aliona van der Horst)

пројекција у 20.00СУБОТА

МАЈ

13.

КАКО СМО УШЛИ У 
ЕВРОПУ: СЛУЧАЈ СЕКСА 
(ХРВ, 2012)

....................................................................................
документарни филм
Режија: Инес Плетикос

пројекција у 18.00

ДЕЦА ВОДЕ
(ХОЛ, 2011) 
Water Children
....................................................................................
документарни филм 
Режија: Алиона ван дер Хорст 
(Aliona van der Horst)

пројекција у 20.00НЕДЕЉА

МАЈ

14.

ИВАНОВО ДЕТИЊСТВО    
(СССР, 1962) 
Иваново детство
.....................................................................................
Улоге: Николај Бурљајев 
(Николай Бурляев), Валентин 
Зупков (Валентин Зубков)
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ОГЛЕДАЛО   
(СССР, 1974) 
Зеркало
....................................................................................
Улоге: Маргарита Терехова 
(Маргарита Терехова), Олег 
Јанковски (Олег Янковский)
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

15.
ТАРКОВСКИ НА БИС

М А Ј  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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СВЕ О ДЕЈЗИ КЛОВЕР 
(САД, 1965) Inside Daisy Clover
....................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд 
(Robert Redford), Натали Вуд 
(Natalie Wood) 
Режија: Роберт Малиган 
(Robert Mulligan)

АНДРЕЈ РУБЉОВ I, II    
(СССР, 1966) 
Андрей Рублёв
.....................................................................................
Улоге: Анатолиј Солоњицин 
(Анатолий Солоницын), Иван 
Лапиков (Иван Лапиков)
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30 пројекција у 19.00

БОСОНОГА У ПАРКУ  
(САД, 1967)
Barefoot in the Park
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Џејн Фонда (Jane Fonda)
Режија: Џин Сакс (Gene Saks)

ВИЛИ БОЈ  
(САД, 1969)
Tell Them Willie Boy is Here
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд 
(Robert Redford), Кетрин Рос 
(Catherin Ross)
Режија: Абрахам Полонски 
(Abraham Polonsky)

СТАЛКЕР    
(СССР, 1979) 
Сталкер
.....................................................................................
Улоге: Анатолиј Солоњицин 
(Анатолий Солоницын), 
Александар Кајдановски 
(Александр Кайдановский)
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30 пројекција у 18.00

БОСОНОГА У ПАРКУ  
(САД, 1967)
Barefoot in the Park
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Џејн Фонда (Jane Fonda)
Режија: Џин Сакс (Gene Saks)

ВИЛИ БОЈ  
(САД, 1969)
Tell Them Willie Boy is Here
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд 
(Robert Redford), Кетрин Рос 
(Catherin Ross)
Режија: Абрахам Полонски 
(Abraham Polonsky)

СОЛАРИС    
(СССР, 1972)
Солярис

....................................................................................
Улоге: Донатас Банионис 
(Donatas Banionis), Наталија 
Бондарчук (Наталья Бондарчук)
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30 пројекција у 19.00

БУЧ КАСИДИ 
И САНДЕНС КИД 
(САД, 1969) Butch Cassidy 
and the Sundance Kid
...................................................................................
Улоге: Пол Њумен (Paul Newman), 
Роберт Редфорд (Robert Redford)
Режија: Џорџ Рој Хил 
(George Roy Hill)

УТОРАК

МАЈ

16.

ЧЕТВРТАК

МАЈ

18.

СРЕДА

МАЈ

17.

ВРЕЛИ ДИЈАМАНТ 
(САД, 1972)
Hot Rock
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Џорџ Сигал (George 
Segal)
Режија: Питер Јејтс (Peter Yates)

БУЧ КАСИДИ 
И САНДЕНС КИД 
(САД, 1969) Butch Cassidy 
and the Sundance Kid
...................................................................................
Улоге: Пол Њумен (Paul Newman), 
Роберт Редфорд (Robert Redford)
Режија: Џорџ Рој Хил 
(George Roy Hill)

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

НОСТАЛГИЈА    
(ИТА/СССР, 1983) 
Nostalghia
.....................................................................................
Улоге: Олег Јановски (Олег 
Янковский), Домициjана 
Ђордано (Domiziana Giordano)
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

ЖРТВА    
(ШВЕ, ВБ, ФРA, 1986) 
Off ret
.....................................................................................
Улоге: Ерланд Јозефсон (Erland 
Josephson), Сузан Флитвуд 
(Susan Fleetwood)
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

пројекција у 20.30пројекција у 18.00ПЕТАК

МАЈ

19.

ПЕТАК

МАЈ

19.

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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НОЋ МУЗЕЈА

СУБОТА

МАЈ

20.

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ    
(ШПА, 1987)
La casa de Bernarda Alba

....................................................................................
Улоге: Ана Белен (Ana Belen), 
Ирене Гутијерез Каба 
(Irene Gutiérrez Caba)
Режија: Марио Камус 
(Mario Camus)

пројекција у 19.00

НЕДЕЉА

МАЈ

21.
НАГРАДЕ ГОЈА – АНА БЕЛЕН

ДЕВОЈКА КОЈУ САМ 
ВОЛЕО 
(САД, 1972) The Way We Were
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Барбра Страјсенд 
(Barbra Streisand)
Режија: Сидни Полак 
(Sidney Pollack)

пројекција у 10.00

ЖАОКА
(САД, 1973)
The Sting
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Пол Њумен 
(Paul Newman)
Режија: Џорџ Рој Хил 
(George Roy Hill)

ЉУБАВ ОЗБИЉНО 
ШТЕТИ ЗДРАВЉУ    
(ШПА, 1996) El amor perjudica 
seriamente la salud
.....................................................................................
Улоге: Ана Белен (Ana Belen), 
Пенелопе Круз (Penélope Cruz)
Режија: Мануел Гомез Переира 
(Manuel Gómez Pereira)

пројекција у 21.00пројекција у 12.30

ПАТЊА 
(ШПА, 1974)
Tormento
...................................................................................
Улоге: Ана Белен (Ana Belen), 
Хавијер Ескрива (Javier Escrivá)
Режија: Педро Олеа (Pedro Olea)

пројекција у 19.00ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

22.

ВРЕЛИ ДИЈАМАНТ 
(САД, 1972)
Hot Rock
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Џорџ Сигал (George 
Segal)
Режија: Питер Јејтс (Peter Yates)

ДЕВОЈКА КОЈУ САМ 
ВОЛЕО 
(САД, 1972) The Way We Were
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Барбра Страјсенд 
(Barbra Streisand)
Режија: Сидни Полак 
(Sidney Pollack)

пројекција у 12.30пројекција у 10.00УТОРАК

МАЈ

23.

ПЕТИЦИЈА 
(ШПА, 1976)
Petición
...................................................................................
Улоге: Ана Белен (Ana Belen), 
Ирене Гутијерез Каба 
(Irene Gutiérrez Caba)
Режија: Пилар Миро (Pilar Miro)

ДЕМОНИ У БАШТИ     
(ШПA, 1980)
Demonios en el jardín

....................................................................................
Улоге: Ана Белен (Ana Belen), 
Анхела Молина (Ángela Molina)
Режија: Мануел Гутијерез Арагон 
(Manuel Gutiérrez Aragón)

пројекција у 21.00пројекција у 19.00УТОРАК

МАЈ

23.

СРЕДА

МАЈ

24.

М А Ј  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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ВЕЛИКИ ВАЛДО ПЕЈПЕР  
(САД, 1975)
The Great Waldo Pepper
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Бо Свенсон 
(Bo Svenson)
Режија: Џорџ Рој Хил 
(George Roy Hill)

ЖАОКА
(САД, 1973)
The Sting
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Пол Њумен 
(Paul Newman)
Режија: Џорџ Рој Хил 
(George Roy Hill)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30

ЛИЦЕ ЛАФОРЕ    
(СРБ, 2016) 
.....................................................................................
документарни филм
Режија: Денис Бојић

МАРТИ    
(САД, 1955) Marty
.....................................................................................
Улоге: Ернест Боргнајн 
(Ernest Borgnine), Бетси Блер 
(Betsy Blair)
Режија: Делберт Мен 
(Delbert Mann)

пројекција у 20.30пројекција у 18.00

ЧЕТВРТАК

МАЈ

25.

ЧЕТВРТАК

МАЈ

25.
КАНСКИ ПОБЕДНИЦИ

СВИ ПРЕДСЕДНИКОВИ 
ЉУДИ 
(САД, 1976)
All the Presidents Men
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Дастин Хофман 
(Dustin Hoff man)
Режија: Алан Пакула 
(Alan J. Pacula)

ВЕЛИКИ ВАЛДО ПЕЈПЕР  
(САД, 1975)
The Great Waldo Pepper
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Бо Свенсон 
(Bo Svenson)
Режија: Џорџ Рој Хил 
(George Roy Hill)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30

ЗБОГОМ МОЈА 
КОНКУБИНО    
(КИН/ХК, 1993) 
Farewell My Concubine
.....................................................................................
Улоге: Лесли Ченг (Leslie Cheung), 
Ли Гонг (Li Gong)
Режија: Чен Каиге (Chen Kaige)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00ПЕТАК

МАЈ

26.

СВИ ПРЕДСЕДНИКОВИ 
ЉУДИ (САД, 1976)
All the Presidents Men
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Дастин Хофман 
(Dustin Hoff man)
Режија: Алан Пакула 
(Alan J. Pacula)

ЈА САМ БОГ ОТАЦ    
(ИТА, 1977) 
Padre padrone
.....................................................................................
Улоге: Омеро Антонути (Omero 
Antonutti), Саверио Маркони 
(Saverio Marconi)
Режија: Паоло и Виторио 
Тавијани (Paolo & Vittorio Taviani)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30 пројекција у 16.00

ЕЛЕКТРИЧНИ 
КОЊАНИК  
(САД, 1979) Electric Horseman
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Џејн Фонда (Jane Fonda)
Режија: Сидни Полак 
(Sidney Pollack)

ТАЈНЕ И ЛАЖИ  
(ФРА/ВБ, 1996)
Secrets & Lies
...................................................................................
Улоге: Бренда Блетин (Brenda 
Blethyn), Маријан Жан Баптист 
(Marianne Jean-Baptiste)
Режија: Мајк Ли (Mike Leigh)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ПЕТПАРАЧКЕ ПРИЧЕ  
(САД, 1994)
Pulp Fiction
...................................................................................
Улоге: Џон Траволта 
(John Travolta), Ума Турман 
(Uma Thurman)
Режија: Квентин Тарантино 
(Quentin Tarantino)

СУБОТА

МАЈ

27.

СУБОТА

МАЈ

27.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ЕЛЕКТРИЧНИ КОЊАНИК  
(САД, 1979) Electric Horseman
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Џејн Фонда (Jane Fonda)
Режија: Сидни Полак 
(Sidney Pollack)

ПОСЛЕ ДУГО ГОДИНА   
(ФРА/ИТА, 1961)
Une aussi longue absence

....................................................................................
Улоге: Алида Вали (Alida Valli), 
Жорж Вилсон (Georges Wilson)
Режија: Анри Колпи (Henri Colpi)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30 пројекција у 16.00

ОБИЧНИ ЉУДИ 
(САД, 1980)
Ordinary People
...................................................................................
Улоге: Доналд Садерленд 
(Donald Sutherland), 
Тимоти Хатон (Timothy Hutton)
Режија: Роберт Редфорд 
(Robert Redford)

НЕДЕЉА

МАЈ

28.

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

29.

НЕСТАО  
(САД, 1982)
Missing
...................................................................................
Улоге: Џек Лемон 
(Jack Lemmon), 
Сиси Спејсек (Sissy Spacek)
Режија: Коста Гаврас 
(Costa-Gavras)

КЛАВИР    
(НЗ/АУС/ФРА, 1993) 
The Piano
.....................................................................................
Улоге: Холи Хантер (Holly Hunter), 
Харви Кајтел (Harvey Keitel)
Режија: Џејн Кемпион 
(Jane Campion)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ОТАЦ НА СЛУЖБЕНОМ 
ПУТУ 
(ЈУГ, 1985)
...................................................................................
Улоге: Предраг Мики 
Манојловић, Мирјана Карановић
Режија: Емир Кустурица

4 МЕСЕЦА, 
3 НЕДЕЉЕ И 2 ДАНА   
(РУМ/БЕЛ, 2007)
4 luni, 3 saptamâni si 2 zile

....................................................................................
Улоге: Анамариjа Маринка 
(Anamaria Marinca), Лаура 
Василиjу (Laura Vasiliu)
Режија: Кристијан Мунђу 
(Cristian Mungiu)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

НЕДЕЉА

МАЈ

28.

ОБИЧНИ ЉУДИ 
(САД, 1980)
Ordinary People
...................................................................................
Улоге: Доналд Садерленд 
(Donald Sutherland), 
Тимоти Хатон (Timothy Hutton)
Режија: Роберт Редфорд 
(Robert Redford)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30

БРУБЕЈКЕР  
(САД, 1980)
Bruebaker
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Јапет Кото 
(Yaphet Kotto)
Режија: Сјуарт Розенберг 
(Stuart Rosenberg)

УТОРАК

МАЈ

30.

БРУБЕЈКЕР  
(САД 1980)
Bruebaker
...................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд (Robert 
Redford), Јапет Кото 
(Yaphet Kotto)
Режија: Сјуарт Розенберг 
(Stuart Rosenberg)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30

МОЈА АФРИКА     
(САД/ВБ, 1985)
Out of Africa

....................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд 
(Robert Redford), Мерил Стрип 
(Meryl Streep)
Режија: Сидни Полак 
(Sidney Pollack)

СРЕДА

МАЈ

31.

пројекција у 18.00

ПОФАЛИЋИ   
(СРБ, 2017) 
....................................................................................
документарни филм
Режија: Сњежан Лаловић

пројекција у 20.30

ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

ДАНИ ДАНСКОГ ФИЛМА

М А Ј  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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МОЈА АФРИКА     
(САД/ВБ, 1985)
Out of Africa

....................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд 
(Robert Redford), Мерил Стрип 
(Meryl Streep)
Режија: Сидни Полак 
(Sidney Pollack)

пројекција у 10.00 пројекција у 13.00

ДОБАР, РУЖАН, РЂАВ  
(ИТА, 1966)
Il buono il brutto il cattivo
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд 
(Clint Eastwood), 
Ели Волак (Eli Wallach)
Режија: Серђо Леоне 
(Sergio Leone)

ДОБАР, РУЖАН, РЂАВ  
(ИТА, 1966)
Il buono il brutto il cattivo
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint 
Eastwood), Ели Волак (Eli Wallach)
Режија: Серђо Леоне 
(Sergio Leone)

пројекција у 10.00 пројекција у 13.00

ОБЕСИТЕ ГА БЕЗ 
МИЛОСТИ   
(САД, 1968) Hang ’Em High
.....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint 
Eastwood), Ингер Стивенс 
(Inger Stevens)
Режија: Тед Пост (Ted Post)

ПЕТАК

ЈУН

2.

ЧЕТВРТАК

ЈУН

1.

ОБЕСИТЕ ГА БЕЗ 
МИЛОСТИ   
(САД, 1968) Hang ’Em High
.....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint 
Eastwood), Ингер Стивенс 
(Inger Stevens)
Режија: Тед Пост (Ted Post)

пројекција у 10.00 пројекција у 12.30

ЈЕЗА У НОЋИ    
(САД,  1971) 
Play Misty for Me
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint 
Eastwood), Џесика Волтер 
(Jessica Walter)
Режија: Клинт Иствуд 
(Clint Eastwood)

СУБОТА

ЈУН

3.

ДАНИ ДАНСКОГ ФИЛМА

ДАНИ ДАНСКОГ ФИЛМА

ДАНИ ДАНСКОГ ФИЛМА

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е






