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Поштовани љубитељи филма,

Кинотека у новембру доноси текст Димитрија Војнова о продукцији 
југословенске кинематографије из узбудљиве 1967. која је по много чему 
једна од најуспелијих година у домаћој филмској историји. Данас, после 
педесет година, осврћемо се на легендарне филмске класике. 

Од великана светског филма у овом броју подсећамо се на Џона Хјустона, 
а у ексклузивном интервјуу Сандре Перовић с Полом Шрејдером, поводом 
завршетка новог остварења, занимљиви редитељ и култни сценариста 
говори о својој дугој каријери. Из пера Александре Ковач стиже критика 
музичке филмске слике новог и дуго очекиваног Блејд ранера. 

Фељтон „Ноар и неоноар” у овом броју бави се визуелним премисама 
жанра, док се „Југословенскu социјализам на филму” концентрише на раван 
културних модела, а Александар Саша Ердељановић нас у свом тексту 
поводом изложбе у Косовској упознаје са несрећном судбином талентованог 
глумца Милоша Милошевића.

„Нема среда” подсећа на препознатљивог негативца из филма немачког 
експресионизма Кабинет др Калигарија Вернера Крауса и на ток каријере 
тог глумца, док је „Документарни четвртак” резервисан за Октобарску 
револуцију у Русији на филму и мимо њега. 

„Шок коридор” представља вам Дарија Арђента и све шокантне теме које 
је током своје каријере обрадио тај италијански редитељ, а филмски и џез 
публициста Слободан Аранђеловић обрадовао нас је својим „Београдским 
филмопловом”. 

У новембру смо за вас припремили и дане пољске, словеначке и финскe 
кинематографије, а од фестивала у нашим биоскопима издвајају се 
Јапанско-српски фестивал и Фестивал ауторског филма. 

Уживајте у нашим програмима
и новом броју Кинотеке!

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке

реч директора

.......................................................
Стална музејска поставка и легати 
у Узун Мирковој 1 отворени су сваког дана 
осим понедељка 0д десет до 20 часова.
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1967–2017:
СВЕ ИЛИ НЕШТО

пИшЕ: 

димитрије војнов
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као  на 
 ФИЛМУ

1 9 6 7 –2 0 1 7 :  С В Е  И Л И  Н Е Ш Т О

ре тачно педесет година југосло-
венска кинематографија достигла 
је свој зенит и понудила низ 
антологијских наслова. Међутим, 
када из данашње визуре сагледа-

вамо ту 1967. и када мало дубље зађемо иза 
чињенице да је крајем јануара те године била 
премијера филма Буђење пацова, а крајем де-
цембра Кад будем мртав и бео, схватићемо да 
она мора да се памти не само по томе што су 
тада изашли малтене сви класици већ и зато што 
је показала шта једна кинематографија треба да 
има, те да је наша у скоро сваком домену била 
способна да постигне високе домете.

П
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се тек загревао за свој акциони мастерпис Мост 
и на крају најпопуларнији рад Валтер брани 
Сарајево. Међутим, у Диверзантима је постојао 
генетски код онога што ће Крвавца уклесати у 
историју југословенског филма.

Својеврсни ексцес и пример врхунске естетске 
самоуверености понудио је телевизијски 
великан Радивоје Лола Ђукић у својој вестерн 
пародији Златна праћка. Пошавши од премисе 
да је Америка земља досељеника, снимио је 
комедију о српском селу на Дивљем западу, 
провлачећи разне митеме класичног вестерна, 
од разбојника до Индијанаца, кроз призму 
вирилног народног хумора. Много касније ће 
пре свега скандинавски аутори, и то у сериозним 
драмама, третирати своје досељенике у 
Америци. Међутим, Ђукићев филм није само 
српска хумористичка пародија на вестерн 
већ и критика капитализма и деконструкција 
нашег менталитета. Све то остварено је повре-
мено изненађујуће софистицираним, можемо 
слободно рећи татијевским филмским рукопи-
сом.

Бројне кинематографије ван Америке пону-
диле су своју визију вестерна, и то у разним 
жанровима и с различитим идеолошким пред-
знаком. Италијани и Шпанци покушали су да 
парирају америчкој продукцији, док су Совјети 
као и Источни Немци и нацисти имали своју 
политичку агенду у третману тог простора. 
Ипак, у домену комедије на тему Дивљег запада 
Златна праћка заузима значајно место међу 
остварењима снимљеним ван Америке. 

КОПРОДУКЦИЈЕ

У периоду СФРЈ било је тешко у потпуности 
раздвојити аутентичне копродукције од 
класичног пружања услуга, које је тако само 
формално било дефинисано. Отуд међу 
копродукције треба уврстити и оне филмове 
којима су југословенски редитељи дали значајан 
ауторски допринос или оне који су се бавили 
овим културним простором.

У том домену, 1967. година донела је један 
изванредан филм, партизански акцијаш Бомба 
у 10 и 10 Часлава Дамјановића. Главну улогу 
играо је амерички глумац Џорџ Монтгомери, 
али су остале кључне роле биле поверене нашим 
глумцима, а радња је била смештена у Београд. 
Сам заплет имао је одређених сличности са 
акцијом око атентата на Рајнхарда Хајдриха, 
а Дамјановићева егзекуција је самоуверена 

РЕПЕРТОАРСКИ ФИЛМ

Пре него што се окренемо класицима који 
се налазе у свим филмским енциклопедијама, 
занимљиво би било сагледати шта је у области 
репертоарског филма било снимљено за 
југословенску публику, углавном заобишло 
листе страних критичара, али нашло место 
у срцима гледалаца и програмским шемама 
телевизија до данашњег дана.

За почетак, то је Нож Жике Митровића, 
врхунски кримић смештен у свет естраде у 
коме два детектива истражују убиство младог 
певача, а откривају скривени свет раскалашног 
живота који сеже све до високих функционера. 
Митровићев филм имао је све атрибуте 
холивудског хита, највеће звезде Велимира 
Бату Живојиновића и Љубишу Самарџића у 
главним улогама, интригантан заплет који се 
без устезања бавио социјалном критиком и 
откривао животни стил што је и те како одступао 
од социјалистичког, а опет све то непогрешиво 
је било везано за београдски миље. До данас, 
Митровићев Нож остаје најзначајнији српски 
филмски кримић и тешко достижан узор чак и 
пола века касније.

Други класик југословенског репертоарског 
филма, Диверзанте, Хајрудин Крвавац снима 
исте године. Тај високооктански партизански 
акцијаш по динамици и спектакуларности 
може се, без сумње, мерити с другим сличним 
филмовима тог времена као што је Дванаест 
жигосаних (The Dirty Dozen, 1967) Роберта Олдри-
ча или Орловско гнездо (Where Eagles Dare, 1968) 
Брајана Џ. Хатона. У том филму, додуше, Крвавац 

к а о  н а  ф и л м у
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и доноси неке од до тада најбољих акционих 
сцена на филмскoj траци код нас. На америчкој 
верзији филма, Дамјановић је потписан као 
Кејси Дајмонд, а после следећег остварења 
Реквијем отишао је у Америку, где, нажалост, 
није успео да сними филм.

По роману југословенског књижевника 
Берислава Косијера, у југословенско-совјетској 
копродукцији снимљен је филм за децу Добар 
ветар, „Плава птицо”, који је режирао Михаил 
Ершов. Филм је слао поруку космополитизма 
– приказивао је децу различитих нација која 
путују бродом и развијају пријатељство суочена 
с разним изазовима. 

Соледад је био последњи филм значајне 
француске редитељке Жаклин Обри. Та 
егзистенцијалистичка мелодрама о покрету 
отпора, издаји и поверењу међу партијским 
друговима смештена је у неидентификовану 
јужноамеричку земљу. Крупан део глумачке 
поделе чинили су југословенски глумци, а 
једну од главних улога играла је Беба Лончар. 
Међу сценаристима био је и Радош Новаковић, 
чији је филм Ветар је стао пред зору један од 
најупечатљивијих представника тог типа филма 
у нашој кинематографији и по заплету веома 
сличан остварењу Соледад.

ЗНАЧАЈНИ РЕДИТЕЉИ

Те године одржава се континуитет рада 
значајних редитеља. Многи од њих тада нису 

снимили своје канонске филмове, али су били 
активни и донели препознатљиво висок ниво 
реализације. Тако је Бранко Бауер наступио с 
филмом Четврти сапутник, Матјаж Клопчич 
имао је два филма, На папирнатих авионих и 
Згодба ки је ни, Јане Кавчич потписује Невидљиви 
батаљон, плодни Фадил Хаџић снима Протест, 
сликар Мића Поповић свом опусу додаје 
занимљиву али незаокружену Хасанагиницу, а 
Владан Слијепчевић Куда после кише.

ПОГОН Б

Да класике у овој сезони нису снимили већ 
наречени протагонисти светских енциклопедија, 
потврђује низ значајних, квалитетних, па и 
култних филмова насталих 1967. Те године два 
филма није приказао само Живојин Павловић 
већ и Кокан Ракоњац. Та киноклубашка икона, 
један од родоначелника независног филма 
код нас, преминуо је врло млад, у 34. години. 
Ракоњчеви савременици сматрају да би историја 
нашег филма друкчије изгледала да је он живео 
и радио дуже. 

Ракоњац је 1967. имао два филма – Немирне 
и Дивље сенке. Дивље сенке су жестока 
фаталистичка мелодрама црноталасовског 
набоја о осуђенику кога велика љубав води 
у пропаст. Немирни су друштвенокритичка 
драма о истрази саобраћајне несреће у којој 
је настрадала група младих и судару два 
света, оног који води званичне институције и 
својеврсног младалачког андерграунда. Тема 
конфликта између генерације бораца и нових 
кадрова без ратног искуства који су стасали да 
преузму улогу у друштву била је врло значајна 

1 9 6 7 –2 0 1 7 :  С В Е  И Л И  Н Е Ш Т О

Немирни

Бомба у 10 и 10
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1966. године у филмовима као што су Како су се 
волели Ромео и Јулија и Штићеник. Ракоњац у 
свом филму приказује једну нову генерацију, ону 
која и нема амбицију да и у чему партиципира. 
Његов стил је разбарушен, али ефекат филма 
је академски – кроз једноставну и малу причу 
сецира се шири друштвени проблем.

Конфликт борачке и прве генерације стасале 
у миру налази се у основи врло убедљиве 
мелодраме Илузија Крста Папића, причи о два 
брата различитих генерација која су заволела 
исту жену. Љубавни троугао помаже младом 
јунаку да спозна да социјалистичко друштво 
заправо није онолико праведно колико се као 
такво прокламује.

Палма над палмама Мила Ђукановића импре-
сионира радикалношћу своје премисе – после 
рата, проститутка жели да добије пензију за 
минули рад, али мора да нађе два сведока да 
би доказала чиме се и колико дуго бавила. 
Филм врца од ироније, али и директне критике 
грађанског морала, има потенцијал да буде 
фарса, али се не претвара у то, већ у материјалу 
проналази аутентичну емоцију.

Кримић киноклубаша, иначе сценографа Дра-
гољуба Ивкова, Пошаљи човека у пола два, 
базиран је не сценарију чувеног писца крими-
ћа Милана Николића и приказује кримина-
листичке токове на граници с Италијом. У 
том филму практично и нема никаквих соци-
јалистичких особености. Реч је о језгровитој 
крими причи, с врло бруталним погледом на 
свет, али и низом новоталасовских украса у 
погледу визуелног концепта, па и третмана 
дијалога. Иако никада суштински не искорачује 
изван жанра, тај филм умногоме се разликује 

од конвенционалнијег приступа који је Жика 
Митровић показао у Ножу. Данас, када је 
упитно постоји ли успешна традиција филмског 
кримића код нас, треба да се подсетимо да смо 
1967. имали чак две различите визије тог жанра 
у истој сезони.

Народноослободилачки рат био је један од 
фундаменталних наратива југословенског дру-
штва, али 1967. године добија читав низ алтерна-
тивних интерпретација. Насупрот комеморати-
вним или акционим приказима стајали су 
филмови попут прилично радикалног арт-
-хауса Ватрослава Мимице Каја, убит ћу те!, 
који се данас сматра значајним авангардним 
остварењем, или попут фаталистичке медитације 
о злу, Празник Ђорђа Кадијевића. Празник је 
такође у своје време био маргинализовано 
остварење због контроверзне ауторске одлуке 
да четнички ликови имају протагонизам, 
али убрзо су његови квалитети препознати 
и реафирмисани, тако да се тај филм данас 
сматра класиком. 

Последицама рата бави се тада маргина-
лизовани, али данас изнова откривени филм 
Дим Слободана Косовалића. Та прича о младом 
Јеврејину који жели да се освети команданту 
концентрационог логора настала је по сценарију 
самог Косовалића и књижевника Борислава 
Пекића. Међутим, филм је маргинализован када 
је Косовалић пред премијеру емигрирао у СССР. 
Није се више враћао у нашу кинематографију, 
али је у СССР-у снимио два играна филма 
намењена младима и пропагандна по свом 
карактеру.

КЛАСИЦИ

Година која је донела два филма Живојина 
Павловића понудила је и премијере ремек-дела 
Душана Макавејева и Саше Петровића. Као да 
се читава листа класика наше кинематографије 
сабила у једној сезони. Исте године, Петровић 
је награђен у Кану, а Павловић у Берлину, те 
када том списку додамо и Макавејева, видимо 
не само три класика већ и три ипак знатно 
различита прилаза филму.

Упркос томе што би се они олако могли сврстати 
у исту групацију црноталасовских редитеља 
који су се бавили наличјем социјалистичке 
стварности, Петровићев орнаменталистички 
поступак није био сличан Павловићевој 
сировости, као што није имао много везе 
ни с хумором и постмодернизмом Душана 

к а о  н а  ф и л м у

Дим
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Макавејева, чији је проседе већ тада био на 
граници између седме и савремене уметности, 
биоскопа и галерије. Упркос чињеници да су 
изашли на интернационалну сцену у исто време 
и самим тим могли бити перципирани као талас, 
ти аутори донели су фундаментално различите 
поетике и, што је још важније, њима остварили 
глобални утицај.

Као да Буђење пацова, Кад будем мртав и бео, 
Скупљачи перја и Љубавни случај или трагедија 
службенице ПТТ-а нису довољни, Пуриша 
Ђорђевић доноси и четврти приступ филму. 
Био је то лирски, благо апсурдни поглед на 
свет и рат у Јутру, с којим одлази на фестивал 
у Венецији и враћа се с наградом за Љубишу 
Самарџића. Тиме је комплетирана доминација 
југословенског филма те године на највећим 
европским фестивалима. Њен одјек био је и 
номинација за Оскар коју ће добити Петровић.

Међутим, до Кана ће стићи и Мали војници 
Бахрудина Бате Ченгића, мрачна прича по 
сценарију Мирка Ковача о сукобима међу децом 
у сиротишту где су и партизанска и окупаторска 
сирочад, смештена у сурови камењар натопљен 
сећањима на рат.

У југословенским оквирима статус класика 
те године стекла је и Бреза Анта Бабаје, филм 
који није био део тог међународног продора, 
али јесте оставио снажан утисак у националним 
оквирима.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ

Ако се из 1967. године може извући нека 
лекција која није везана за чињеницу да се 
уникатни таленти барем једним делом и рађају, 
као и да из квантитета проистиче квалитет, а та 
сезона донела је више од тридесет наслова, онда 
су кључне речи разноврсност и континуитет.

Оно што карактерише ту сезону јесте управо 
разноврстан приступ темама које се у извесној 
мери чак и понављају, али то би пре могло 
да се дефинише као континуитет ауторског 
интересовања него као репетиција. О томе 
најбоље сведоче крајње различити филмови 
о рату или животу људи с маргине. Затим, 
ту је и разноврстан приступ жанровима, о 
чему сведочи различит однос према кримићу 
рецимо. Коначно, ту су и разноврсне амбиције 
филма. Постојали су филмови с комерцијалним 
аспирацијама, они који могу да се обрате 
свету и они који су потентан агенс у локалним 
оквирима. Време је показало да у погледу тих 

амбиција нема јасне хијерархије. Сви приступи 
произвели су значајну заоставштину, уколико 
филму приступамо кроз гледање дела, а не кроз 
легитимисање на основу фестивалских наступа 
и признања.

Континуитет је, с друге стране, видан и у 
одабиру тема, али и у редитељском деловању. 
Неколико редитеља имало је по два филма те 
сезоне, а још више њих имало је висок темпо
рада. То је у актуелном систему финансирања 
филмова готово неоствариво, тако да карак-
теристично широка пирамида наше кинемато-
графије, са основом коју чине дебитанти, из 
године у годину постаје све шира и све је мање 
редитеља који остварују континуитет, а само 
грешком у истој сезони може се десити да неко 
има два филма уједначеног високог квалитета.

Педесет година касније, у 1967. препознајемо 
непоновљиве ауторе, непоновљиве филмове и 
непоновљиве успехе. Нажалост, препознајемо и 
понешто од непоновљивих околности. Међутим, 
нису све околности те године бриљантне за 
југословенски филм непоновљиве. Ако успемо 
да их створимо, у погледу гајења разноврсности 
и остваривању ауторског континуитета, онда се 
можемо надати и успесима који нису случајност. 

Југословенска кинематографија је 1967. дело-
вала као филмска индустрија која може да 
произведе све. Педесет година касније морамо 
да се потрудимо да иза нас остане бар нешто.

1 9 6 7 –2 0 1 7 :  С В Е  И Л И  Н Е Ш Т О

Мали војници
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Голубовић
Срдан
Мој избор

програму „Мој избор” публика ће 
у новембру моћи да види филмове 
који су тргли и провоцирали нашег 
истакнутог редитеља Срдана Голу-
бовића када их је први пут гледао и 

који су га натерали да заволи филм. У интервјуу 
за Кинотеку он свој избор описује као веома 
личан, а за одабране редитеље Ајзенштајна, 
Параџанова, Бергмана, Поланског… наводи да су 
велики аутори, маштовити, сугестивни, снажни 
и аутентични. На листи су и краткометражни 
документарци које Голубовић оцењује као неке 
од најбољих и неправедно заборављених дела 
југословенске кинематографије.  

Ваша листа могла би се описати као апартна. 
Како сте бирали, да ли су то филмови које 
највише волите или сматрате најзначајнијим, 
или се ти критеријуми преклапају?

– Мој избор је, пре свега, веома личан. То није 
листа најбољих филмова по мом мишљењу, већ 
су то филмови који су ме тргли, провоцирали 
и изненадили када сам их први пут гледао. 
Покушао сам да се сетим који су то филмови 
на мене оставили најјачи утисак, покренули ме 
и натерали да заволим филм. Нажалост, у овом 
избору нема неколико оних који су ми били 
изузетно важни, јер их Кинотека нема у својој 
архиви. То су, на пример, Дрејерова Јованка 
Орлеанка, Земља Александра Довженка, Иваново 
детињство Андреја Тарковског, Вендерсова 
Алиса у градовима, Иди и гледај Елема Климова, 
Коње убијају, зар не? Сиднија Полака или Цикло 
Тран Ан Хунга.

филмски
ЦИКЛУС

У

С Р Д А Н  Г О Л У Б О В И Ћ

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица димитријевић



Коње убијају, зар не? Сиднија Полака, филм из 
1969. који је и данас актуелан у својој критици 
савременог друштва. Огледало Тарковског сма-
трам највећом ауторском слободом у филму, 
филмом који је најдубље заронио у лични свет.

Необично у вашем избору јесу домаћи 
краткометражни документарни филмови. 
На шта сте желели да скренете пажњу?

– Сматрам да су ти филмови међу најбољим 
делима која је југословенска кинематографија 
створила. Неправедно заборављени, ваљда због 
кратке форме или због чињенице да аутори нису 
припадали актуелним уметничким правцима. 
Љубав Влатка Гилића сматрам једним од 
најбољих дела југословенског филма, али је, 
нажалост, та копија на колорисању и публика 
ће имати прилику да види друга два сјајна 
Гилићева филма, In continuo и Дан више. Кратки 
филмови мог оца Предрага Голубовића, сви без 
дијалога, најбољи су примери аутентичности 
и посебности форме кратког играног филма. 
Документарни филмови Живка Николића увек 
су ми личили на Лубардине слике. Јаких потеза, 
силовите енергије природе, лепоте статичног.

Како сте се ви упознавали са старим фил-
мовима, на Факултету драмских уметности 
или у Музеју Кинотеке, по нечијој препоруци?

– Цела моја генерација дане је проводила у 
Кинотеци. Скоро све важне филмове које сам 
видео гледао сам у Косовској. Ми смо после 
факултета ишли право у Кинотеку и углавном 
гледали сва три филма, од четири, шест и осам. 
То нам је било и место окупљања. Мислим да 
није прошао скоро ниједан дан у прве две-три 
године студирања да нисам ишао у Кинотеку. 

Која је данас улога Кинотеке у формирању 
нових генерација гледалаца, а можда и 
будућих филмских аутора?

– Друкчија је него у време када сам ја студирао. 
Данас су филмови доступни, а Кинотека има 
другу мисију и друштвену обавезу. Мислим да је 
данас теже и захтевније анимирати младе људе. 
Према мом мишљењу, Кинотека би требало да 
буде место окупљања свих филмских аутора. А 
оно што је најважније, место које ће различитим 
садржајима привлачити и едуковати нову, 
младу публику. Мислим на изложбе, предавања 
и пројекције филмова.

Постоји ли нека заједничка црта која, 
према вашем мишљењу, повезује ауторске 
поетике одабраних редитеља, међу којима су 
Ајзенштајн, Параџанов, Бергман, Полански?

– Постоји само у чињеници да су то велики 
аутори, маштовити, сугестивни, снажни и 
аутентични. Свако од њих је на мене утицао на 
друкчији начин. Тарковски највише, у потреби 
да се ослободим и филм преведем у лични став, 
уметнички, поетски и филозофски. Бергман као 
најпрецизнији, најслојевитији и најхрабрији 
тумач људске душе, разбарушени и маштовити 
Параџанов, луди и манипулативни Полански, 
прецизни и аналитични Кишловски, жестоки и 
сугестивни Куросава, снолики Вендерс…

Обухватили сте пола века светске кинема-
тографије, од Чаплинове Златне грознице 
из 1925. до Огледала Тарковског из 1975. 
године. Који период у историји филма и 
које националне кинематографије сматрате 
посебно важним?

– Чаплина сматрам изузетно важним, он је први 
велики критичар савременог света, маштовит, 
духовит, храбар. Ајзенштајн, Дрејер, Грифит и 
Довженко су, према мом мишљењу, створили 
савремени филмски језик. Мени је најважнији 
филм тог времена Земља Александра Довженка, 
а Ајзенштајнов Иван Грозни, који је касније 
настао, јесте филм силовите енергије и снаге, 
као Куросавиних Седам самураја. Од послератне 
кинематографије желео сам да на листи имам 
филм Анрија Жоржа Клузоа, двоумио сам 
се између Наднице за страх и Демона. Он је 
велики филмски приповедач. Демона се једва 
сећам, али веома добро памтим утисак који 
сам имао после гледања филма. Девичански 
извор је нетипичан Бергманов филм, али је 
мени био веома важан, вероватно најближи 
мом сензибилитету, фаталистички снажан. 
Хипнотичка и луда Одвратност један је од 
најнеобичнијих филмова које сам гледао, као и 
аутентичне и личне Сенке заборављених предака 
Сергеја Параџанова. Два филма која, нажалост, 
немамо на листи, Иваново детињство Андреја 
Тарковског и Иди и гледај Елема Климова, 
сматрам најбољим ратним филмовима. Оба су 
из визуре детета, дубоко интимна и поетична. 
Желео сам да у избору имам и један филм који 
се бави ’68, годином која је променила век у коме 
смо рођени. Двоумио сам се између If Линдсија 
Андерсона и О јагодама и крви Стјуарта Хегмана. 
Веома ми је жао што не можемо да прикажемо 
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изложба у 
КОСОВСКОЈ

ре више од пет деценија, крајем 
јануара 1966. године, Београдом 
и његовом чаршијом прострујала 
је вест из далеког Холивуда да 
је млади српски глумац Милош 

Милошевић, у светској престоници филма поз-
нат под уметничким именом Милош Милош, 
пронађен мртав у кући славног глумца Микија 
Рунија заједно с његовом супругом.

Била је то званична полицијска верзија 
немилог догађаја, која ће се испоставити као 
више него сумњива. Но, као и свака узбудљива 
филмска прича, и ова која је имала тужан 

П
крај, на почетку је деловала обећавајуће попут 
многих које говоре о успону од трња до звезда. 
Нажалост, завршила се трагично, а да бисмо 
покушали да је објаснимо, морамо се вратити 
на крај педесетих година прошлог века, када је 
јунак ове приче дошао да живи у Београд, или 
још раније, у 1941. и прве месеце окупације када 
се Милош Милошевић родио у живописном 
градићу на истоку Србије – Књажевцу.

Био је први јул 1941. године када се 
Књажевчанину Божидару Милошевићу (бечком 
дипломцу из студија економије и музике и првом 
секретару Удружења извозника Краљевине 

СЕЋАЊЕ 
НА ЈЕДНУ 
МЛАДОСТ
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срели, Милош и Дагмара били су упућени једно 
на друго, била је то, како се каже, љубав на 
први поглед. Дагмара је одмах прекинула везу с 
глумцем Душаном Јанићијевићем, с којим је била 
у вези месец дана. Мислила је да је он љубав њеног 
живота, личио је на мушкарца који вреди више 
од свих осталих момака и који је имао урођену 
способност да шармира. Остали су у добрим 
односима и када је он отишао за Париз.

Тих година сви смо били голобради „клинци”: 
Милош Милошевић, Ненад Неша Јончић, који 
је био нешто старији од нас, а касније је добио 
надимак Неша Римски, моја маленкост. Тада смо 
се зближили са Милошем. Све нас троје је везивао 
биоскоп у то време. Неша је већ био статиста 
на филму, а ја сам се појавио као статиста у 
филму Суботом увече, захваљујући томе што 
сам био комшија Бате Живојиновића, док ће 
Милош мало касније постати глумац. Трчали 
смо у биоскопе у центру града и није било филма 
који бисмо пропустили да гледамо. Стаза је била 
онолико дуга колико је био удаљен биоскоп у коме 
се приказивао филм. Од Чубуре до биоскопа 20. 
октобар трчали смо пет пута да исто толико 
пута гледамо филм Тачно у подне са Гаријем 
Купером.

Незаборавни доживљај збио се у биоскопу 
Авала на Црвеном крсту када смо нас тројица-
-четворица ишли да дочекамо Нову годину, 
гледајући два филма. Један од 22 часа па до 
поноћи, а други одмах после поноћи. У паузи 
између два филма било је извлачење лутрије. 
Наш друг Риста Румун, посластичар, био је 
срећне руке и добио на лутрији печено прасе. 
Можете замислити како је тек било после 
дочека.

Да не испадне да смо у то време знали само 
за биоскопе и филмове. Биле су тада популарне 
игранке, журке, клизање на Ташмајдану, спортске 
приредбе, бокс мечеви и разне прославе. 

За време летњих распуста Милош је одлазио 
у Ровињ, у одмаралиште Београдског драмског 
позоришта 1959, 1960. и 1961. године. Тамо 
се дружио са нашим друговима из Београда 
Милетом Зарићем, Ратком Вујовићем, који и 
данас евоцирају најлепше успомене из Ровиња 
проведене са Милошем.

Након завршене средње школе Милош је уписао 
експерименталну школу глуме коју је водио 
професор Јова Путник у Дому културе Божидар 
Аџија. Остали професори су били глумци из 
Београдског драмског позоришта. Већ тада је 
поседовао многе особине потребне за успех и 

Југославије) и његовој супрузи, иначе школској 
другарици Јулијани, родио син Милош. Био 
је друго дете у породици – пре њега је рођена 
сестра Зорица. Очева породица била је угледна. 
Милошев деда, који се такође звао Милош, пре и 
за време Другог светског рата био је председник 
књажевачке општине. Милошев стриц Предраг 
Милошевић био је истакнути професор музике, 
композитор и диригент Београдске опере. Деда 
Милош и прадеда Анта били су власници чувене 
трговачке фирме „Анта Милошевић и син”. 
Међутим, после рата породица је пропатила 
због њихове наводне сарадње с окупатором, део 
имовине им је конфискован, а отац Божидар је 
као „непријатељ народа” осуђен на три године 
робије у Пожаревцу. Због тога мајка Јулијана 
са ћерком Зорицом одлази у Београд, где живи 
код рођене сестре Даринке Стаменковић, која 
је радила као зубар. Зорица се већ 1957. године 
удаје за сликара Бруна Маскарелија и одлази 
да живи у Ровињу. Млади Милош пак до краја 
другог разреда гимназије живи с дедом, бабом 
и болесним оцем у Књажевцу, а затим долази 
у Београд, где наставља да похађа гимназију. 
Становао је с мајком у Улици Максима Горког 
број 6. 

Како је текло Милошево одрастање и који 
су били његови први контакти с филмом, али 
и с девојкама (Милош је важио за великог 
срцоломца), најбоље ће нам рећи одломак из 
књиге Крсташи Чубурци Радослава Лалета 
Вујадиновића.

Са својих 17 година израстао је у згодног и лепо 
грађеног момка. Био је потпуно несвестан своје 
лепоте. Могао је да освоји сваку шипарицу на 
улици. Загледале су га и старије даме.

Ћошкови су били места окупљања младих ради 
ћаскања, одласка у биоскоп, на игранке. Испред 
„Руског цара” окупљали су се они старији који 
су остали запамћени као жестоки момци са 
београдског асфалта из тог времена од којих 
су многи били вредни поштовања. Пре свих то 
је био Тоља Тасић, који је иначе први отишао у 
Париз 195З. године, затим Бора Главоња, Тома 
Пицика, Ђура Кекс, Вук и Стевица Марковић су 
долазили повремено и ту је Милош, као клинац, 
први пут видео Стевицу Марковића. Није се 
дружио са њим.

У Сремској улици још увек постоји 
посластичарница у коју је Милош стално 
одлазио, чији је власник био отац од Милета 
званог Миле Рус, Павла и лепе њихове сестре 
Дагмаре Стојановић. Од првог дана када су се 
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Убрзо је почела масовна хистерија и опсада 
хотела „Мажестик”, где је одсео Делон. Сви су 
хтели да га виде, а девојке су жељно ишчекивале 
да се њихов љубимац појави и да га додирну. 
Милош Милошевић није имао контакте на 
филму, али је познавао новинарку Ирму Флис, 
која је од своје редакције добила задатак да 
прати све што се дешава око филмске звезде 
током боравка у Београду. Делон није остао 
равнодушан према Ирми Флис, која му се 
приликом првог интервјуа обратила на течном 
француском језику и пожелела пријатан боравак 
у југословенској престоници. Она је становала 
на Обилићевом венцу, у непосредној близини 
хотела „Мажестик”, и у свом стану је у Делонову 
част направила забаву. Пажљиво је бирала госте, 
међу којима су били и Милош, његова сестра 
Зорица, клавириста Саша Радојчић, Милошеви 
другови Дуца Анђелковић, Лале Вујадиновић и 
други. На тој и другим забавама организованим 
током Делоновог боравка у Београду развило 
се пријатељство између њега и Милоша 
Милошевића, који убрзо одлази у Париз као 
његов дублер (а не телохранитељ како је касније 
писала жута штампа). 

У Паризу је Милош постао Делонова десна 
рука. Тамо је убрзо упознао младу Францускињу 
рођену у Мароку Франсин Кановас, која му 
постаје девојка. Међутим, нешто касније, када 
постаје прва супруга већ светски популарног 
Алена Делона, она мења име у Натали Делон. 
Могуће је да је та лепотица „кумовала” хлађењу 
везе између два пријатеља. Углавном, за Милоша 
је Париз убрзо постао тесан. Зато одлучује да 
оде у Холивуд и буде први Србин (не рачунамо 
америчког Србина Карла Малдена) који ће 
направити озбиљну глумачку каријеру. 

Он већ вози сјајни „бентли” и жени се 
добростојећом новинарком Синтијом Бурон. 
Прво живи у Њујорку, где уписује глумачки 
„Seven Arts Studio”, а затим наставља за Лос 
Анђелес, где наставља у експозитури исте 
школе. Црн, атлетски грађен, са већ добрим 
знањем енглеског језика и силном жељом да учи 
и напредује, врло брзо добија прве улоге. Тако 
у већ класичној комедији Руси долазе Нормана 
Џуисона (снимљеној 1965, али премијерно 
приказаној 1966. после Милошевићеве смрти) 
игра дојмљиву епизоду руског морнара Лисенка, 
док у занимљивом нискобуџетном хорору 
Леслија Стивенса Инкубус, једном од ретких 
филмова снимљених на есперанту, игра демона 
Инкубуса у друштву с познатим глумцем 

веровао је да ће успети. Веома смо га ценили 
од првог дана када смо почели наше дружење. 
Никада до тада нисмо срели некога са тако 
силном жељом и убеђењем да мора да успе.

У својим првим данима глуме самоуверено 
је говорио да ће постати нови „Џемс Дин” и 
понудио нам опкладу у вези с тим. Професор Јова 
Путник га је представио у најлепшем светлу 
италијанском филмском продуценту који је 
био у Београду. Тада Милош добија позив да дође 
у Рим на кастинг за своју улогу у том филму. 
Добио је позивницу са резервацијом хотела у 
Риму и повратну авионску карту Београд–
Рим коју смо сачували. Све му је, 1962. године, 
ишло од руке. Где год да је кренуо ствари су се 
одвијале у његову корист. Тако нешто нико није 
могао да оствари за тако кратко време. Неша 
Римски је био Милошев пратилац од почетка. 
Ишао је у Рим где је и сам покушавао да се 
оствари као сценариста. Био је присутан када 
је познати италијански глумац Росано Браци 
са комплиментима говорио о Милошу, његовом 
изгледу и лепом понашању. Неша је након 
Милошевог одласка у Париз често одлазио код 
њега у посете.

Ипак, прекретница у животу Милоша 
Милошевића почела је баш те 1962. године када 
је у Београд допутовао већ популарни млади 
француски стар Ален Делон, ради снимања 
филма Марко Поло. 

М И Л О Ш  М И Л О Ш Е В И Ћ



и старатељством над децом, постаје предмет 
вишемесечних судских надмудривања између 
бивших супружника. Изненада, 1. фебруара 1966. 
године, цела фарса ће се завршити шокантним 
исходом. Наиме, Барбарина пријатељица Вилма 
Катанија и служавка проваљују у кућу и у 
купатилу проналазе беживотна тела Милоша и 
Барбаре. Званична полицијска истрага утврдила 
је да је Милош пиштољем Микија Рунија убио 
Барбару, а затим и себе. Сам Мики Руни имао 
је алиби јер је у то време лежао у болници. Све 
би било тако како правда каже да његово тело, 
које је у Београд пренесено посредством Алена 
Делона, нису детаљно прегледали патолози. 
На њему, пре свега на скроз поднадулом лицу, 
било је трагова жестоког насиља. Уследиле су 
дуге године у којима су мајка Јулијана и сестра 
Зорица покушавале да открију праву истину о 
Милошевој смрти. Биле су убеђене да Милош 
никада не би могао да убије некога, а краци 
истраге ишли су од Рунија, преко Делона, све 
до једног од вођа корзиканске мафије Франсоа 
Маркантонија. Те сумње су појачали и наредни 
догађаји у којима су мистериозно страдали 
Милошевићеви и Делонови заједнички позна-
ници, Београђани Стеван Марковић (1968. у 
Паризу) и Урош Милићевић (1972. у Бриселу). 
Будући да су много знали „о неким стварима”, 
постоји претпоставка да су страдали од исте 
руке. 

Како је и од кога завршио Милош Милошевић, 
још дуго ће остати отворено и нерешено питање. 
О прерано окончаној младости пуној узбуђења и 
претеране жеђи за животом Милоша и његових 
пријатеља, покушали су да проговоре многи 
новински текстови, махом исписани рукописом 
жуте штампе. Написане су и популарне и лако 
читане књиге, снимљени филмови с несигурним 
сведоцима из друге и треће руке... Зато ће 
ова изложба и пратећи програм филмова, 
без намере да суде икоме, покушати да кроз 
документа, фотографије, писма и новинске 
чланке, полицијске извештаје, испричају причу 
о младом талентованом човеку и његовом 
кратком али пуном животу који је могао и 
друкчије да се заврши. 

Изложба је направљена захваљујући заостав-
штини Милоша Милошевића, коју је Југосло-
венској кинотеци завештала његова сестра 
Зорица. Овом приликом захваљујемо њој и 
њеном пријатељу и Милошевом другу из 
младости Лалету Вујадиновићу на уступљеним 
материјалима.

Вилијемом Шатнером (касније главним јунаком 
до данас непревазиђене научнофантастичне ТВ 
серије Звездане стазе). Истовремено, Милош 
се припрема за улогу у великом историјском 
спектаклу Пад Римског царства Ентонија Мена 
(сачуване су његове рекламне фотографије), 
али га је судбина спречила да сними и тај филм.

Но, док учи глуму, снима прве филмове и 
шири круг познанстава у Холивуду, Милош 
Милошевић одаје се и својој другој страсти – 
лепим женама. Постоје легенде да су, између 
многих, с њим биле такве звезде и лепотице 
као што су Натали Вуд и Џејн Фонда. Преко 
Алена Делона, који је крајем 1964. године дошао 
у Америку да још једном неуспешно покуша 
холивудски пробој, Милош упознаје славног 
„вундеркинда” Холивуда Микија Рунија, чија 
је каријера у великој стагнацији, као и његову 
супругу Барбару Ен Томасон (на филму крајем 
педесетих познату као Керолајн Мичел). Мики 
Руни, који је иако мали и неупадљив, важио за 
великог заводника, отворено вара своју много 
млађу, 28-годишњу жену и мајку четворо деце. 
У тренутку када одлази на снимање филма 
на Филипине, свом новом, свеже разведеном 
„пријатељу” Милошевићу, оставља жену на 
„чување”. Између двоје младих неминовно 
се рађа љубав. Све даље, укључујући и 
међусобне тужбе око власништва над вилом 
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великани
 СВЕТСКОГ ФИЛМА

ХЈуСТон
Џон

пИшЕ: 

Мими влаовић

да зарађује од писања. Уз очеву помоћ успева 
да објави своју приповетку „Будала” и добија 
прву плату. Затим читајући сценарио за филм 
на коме је његов отац радио записује неколико 
критика и идеја које би га побољшале, те се 
састаје с режисером Вилијемом Вајлером, који 
му постаје један од најбољих пријатеља. После 
још неколико написаних дела, успева да прода 
сценарио за филм Три странца продукцијској 
кући „Ворнер брадерс” и ту добија стално 
запослење. 

Након низа успеха као сценариста, добија 
прилику да седне у режисерску столицу. На 
изненађење продуцената бира да екранизује 
дело Малтешки соко, које је већ двапут 
неуспешно било пренето на филмско платно. 
Будући да се у младости бавио сликарством, за 
свој први филм исцртава све кадрове, тј. креира 
комплетан сториборд. То је метода која му је 
пружила сигурност – осећај да фигуративно 
и буквално држи филм у својим рукама. Пред 
снимање, пријатељ и продуцент Хенри Бленки 
даје му савет који он у својој аутобиографији 
описује као најбољи за сваког режисера 
почетника: ,,Упамти да је свака сцена коју 
снимаш најважнија сцена у филму.” 

ао режисер донео нам је рођење 
једног од најконтроверзнијих 
жанрова – филм ноара, новитете 
у филмском језику, звезде без 
којих би класичан Холивуд 

био незамислив, а говори се и да су глумци 
улоге у његовим филмовима често сматрали 
кулминацијом своје каријере. Једина је особа 
у историји филма која је режијом до Оскара 
довела свог родитеља и своје дете.

 Ове године бележимо тридесет година од 
смрти великана, једног јединог Џона Хјустона, 
који је готово пола века активно стварао светове 
својим невероватним талентом за приповедање. 

 Био је јединац разведених родитеља, али је 
одрастао у окружењу пуном љубави и подршке. 
Као момак, после решених здравствених 
проблема, почиње да се бави боксом. Међутим, 
након неколико повреда и операција одустаје 
од те идеје и одлази у Мексико да се опорави. 
До краја живота био је опчињен том земљом, а 
анегдоте које је тамо проживео касније користи 
у филму Благо Сијера Мадре (The Treasure of 
the Sierra Madre, 1947). После неког времена 
враћа се у Америку и веома млад жени својом 
првом љубављу. Желећи да стане на ноге, иако 
је сликање било његова највећа страст, бира 

.................................................................
Будући да се седма уметност често сматра хиперпродукцијом, ретко се 

дешава да се вођа филмске екипе истакне као што је то успео човек 
кога је Хемфри Богарт из шале звао чудовиште, 

Пол Њуман ексцентрични ексцентрик, а филмски зналци 
Хемингвеј покретних слика

К
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не захтевајући резултат, већ дајући импулс. 
Опет се одлучује за Хемфрија Богарта, који је 
тада већ био међу најблиставијим холивудским 
звездама, али и за свог оца Волтера Хјустона. 
Култни поступак тог феноменалног глумца 
био је лудачки смех и радовање уз мали плес 
инспирисан било добром било лошом вешћу, 
који показује да његов јунак све то сматра само 
још једном Божјом шалом. За тај филм Волтер 
добија Оскар за најбољу споредну мушку улогу, 
а Џон за најбољи сценарио и режију, те тако 
постају једини двојац отац–син који осваја ту 
престижну награду исте године, и то за исти 
филм. 

 Џон Хјустон често се појављује као споредан 
лик у својим филмовима. Не практикује 
ту интерну шалу по принципу ,,пронађите 
уљеза” као Хичкок, већ суптилно, потпуно се 
уклапајући у причу, тако да само неколицина 
која му добро познаје лик може приметити да је 
главни човек иза камере у тој сцени променио 
перспективу. У Благу Сијера Мадре, на пример, 
глуми господина коме Добс (Хемфри Богарт) 
тражи новац три пута у току истог дана док 
проси не примећујући да је то иста особа. 

Током снимања у Мексику, један локални 
дечак проводи много времена с филмском 
екипом и постаје мезимац Џона Хјустона. Када 
Џон сазна да је дечак сироче, одлучује да га 
усвоји не консултујући се са својом тадашњом, 
трећом женом и пошто реши папирологију, 
долеће у Калифорнију са својим сином Паблом 
да га упозна с његовом новом мајком. 

Снимање напољу увек му је било драже него у 
студију, а због љубави према путовањима, често 
је бирао егзотична места која ће га инспирисати 
за стварање. Импозантно остварење Афричка 
краљица (The African Queen, 1951) представља 
Кетрин Хепберн у потпуно новом светлу. 
Трансформације глумачког пара наводе 
гледаоце да гладно ишчекују решење сваке 
препреке на њиховом наизглед немогућем и у 
потпуности суицидном путовању. Однос између 
ликова људски се мења не само зато што су 
приморани да се заједно боре за опстанак већ и 
зато што с временом почињу да увиђају и цене 
међусобне квалитете. 

Џон Хјустон сматрао је да Кетрин игра Роузи 
сувише озбиљно, па јој је насамо предложио да 
своју глуму базира на Еленор Рузвелт и ,,набаци 
осмех за јавност у суочавању са свим несрећама”, 
што је Кетрин сматрала најбољим саветом који 
је икада чула. 

Као син глумца Џон има поверења у глумачки 
процес рада и даје слободу актерима да сами 
разраде мизансцен, притом само дискретно 
имплицирајући своју идеју. Малтешки соко 
(The Maltese Falcon, 1941) поставља потпуно нови 
стандард детективских фабула, у коме се прича 
одмотава и замотава сваким одабиром угла и 
покрета камере, а протагониста Спејд драмском 
емпатијом бива убачен у котао догађаја и ликова 
који више ни сами не знају шта је истина, а шта 
обмана. Наизглед споредна романтична прича 
подсмева се исказима љубави који су владали 
другим платнима у то време и наслућује владање 
индивидуализма у душама нових генерација. 

 После великог успеха његовог првенца, 
Хјустона позивају да учествује у рату. Снима 
три документарна филма и добија Легију части 
због храбрости и рада током ратних услова. 
Његов повратак у Холивуд обележава филм 
Благо Сијера Мадре. Примећујући нијансе 
људске личности и начине на које се оне мењају 
под светлима различитог интензитета, Хјустон 
је заиста направио филм који је постао благо и 
пример грађења јунака друкчијих карактера. Три 
мушкарца, сваки поштен и честит у границама 
које сматра правилним, показују да када се више 
енергија удружи зарад једног циља, не постоји 
препрека која их може спречити. Осим, наравно, 
њихове сопствене похлепе. Џон успева да без 
много речи правилно усмери глумца, никада 
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као и једног од првих Гандалфа у анимираној 
адаптацији Хобита.

Део свог живота проводи у Ирској и добија 
држављанство те земље. Осећајући шта 
надолази, овај веома интуитиван виртуоз свој 
последњи филм назива Мртви (Dead, 1987). 
Писање сценарија поверава сину Тонију, док 
главну улогу даје ћерки Анџелики. Филм 
базиран на приповеци ирског писца Џејмса 
Џојса најпознатији је по завршном монологу 
у коме се анализира пролазност и чудноватост 
живота. 

Приватни живот Џона Хјустона био је скуп 
невероватно узбудљивих догађаја и личности 
и чини се да је у њему једино недостајало 
монотоније. Женио се пет пута и имао петоро 
деце, од којих је четворо постало део филмске 
индустрије. Уживао је у лову, покеру и шаху, 
имао сјајан смисао за хумор и много пријатеља. 
Био је заљубљиве природе, страствен, пун 
мотивације и ентузијазма до последњег дана. То 
се може закључити и из његовог цитата: ,,Живео 
сам неколико живота. Склон сам томе да 
завидим човеку који води један живот, с једном 
женом, у једној земљи, под једним Богом.” Ипак, 
да је било тако, историја филма пропустила 
би једног од револуционарних уметника који 
је утицао на комплетан ток и развој светске 
кинематографије. 

Током снимања тог филма у дивљинама 
Африке готово цела екипа заразила се 
маларијом и разним другим болестима и 
инфекцијама, осим Хјустона и Богарта, који 
су уместо воде пили алкохол. Велику помоћ 
пружа им тада такође позната филмска дива 
Лорен Бекол, која је на пут као пратња свом 
супругу Хемфрију Богарту понела антибиотике. 
Због тешког здравственог стања екипе, студио 
запошљава локалце, међутим ниједан се не 
појављује на снимању јер се раширила гласина 
да су ти чудни белци заправо канибали и да је 
позив на посао организована клопка. Авантуре 
са снимања описане су у роману главне даме тог 
филма Кетрин Хепберн Како сам ишла у Африку 
са Богартом, Беколовом и Хјустоном и замало 
полудела, као и у Хјустоновој аутобиографији. 

Хјустон је тврдио да пола режије лежи у одаби-
ру добрих глумаца. Управо он даје прву битнију 
улогу икони женствености Мерилин Монро у 
филму Џунгла на асфалту (The Asphalt Jungle, 
1950). За Мерилин је до последњег дана имао само 
речи хвале. Доживљавао ју је као квалитетну 
драмску глумицу која дочарава улогу из њене 
суштине, а искреност из личних искустава. 
Желевши да то докаже и ширим масама којима 
је она била позната искључиво као секс-симбол 
и не превише бистра девојка, поверава јој улогу 
у филму Неприлагођени (Misfits, 1961), написаном 
руком њеног мужа Артура Милера. Снага, понос, 
задртост и супротстављање осећајности коју у 
њему изазива једна жена красе главни мушки 
лик у тумачењу Кларка Гејбла. После гледања 
прве руке монтаже, Гејбл закључује да му је то 
најбоља улога до тада, док Мерилин није била 
задовољна будући да јој је муж отежавао посао 
јер јој је неколико пута драстично мењао текст 
непосредно пред снимање. 

Тај филм прати низ интрига, распад брака 
Милера и Монроове у време продукције, али 
и неповезана прерана смрт главних глумаца 
убрзо после завршетка снимања. 

Хјустон снима још много значајних филмова 
разних жанрова, од којих би се могли издвојити 
Моби Дик (Moby Dick, 1956), The Kremlin Letter 
(1970), Човек који је желео да буде краљ (The Man 
Who Would Be King, 1975), мјузикл Ени (Annie, 
1982) и Част Прицијевих (Prizzi’s Honor, 1985). У 
познијим годинама активира се и као глумац 
и тумачи култног зликовца под режисерском 
палицом Романа Поланског у Кинеској четврти 
(Chinatown, 1974), затим професора Моријартија 
насупрот Роџеру Муру у улози Шерлока Холмса, 

Афричка краљица (1951) 

23||Џ О Н  Х Ј У С Т О Н 



24 | | ф и л м с к а  м у з и к а

Оригинални филм Блејд ранер, рађен по 
роману Филипа К. Дика, данас је универзално 
прихваћен као класик. Међутим, том 
остварењу је тек 1992. године, после промена и 
реконфигурације које је Ридли Скот извршио 
за fi nal cut издање, осигуран статус ремек-дела 
филмске уметности. Било да сте пасионирани 
обожавалац тог остварења било да га сматрате 
вежбом у приказивању заносне празнине, 
једно је сигурно – музичка партитура грчког 
композитора Вангелиса није вас оставила 
равнодушним. Сваки пут када чујете „Rachel’s 
song”, „Blade Runner Blues” или неку другу од 
многих композиција које преносе дистопијска 
осећања усамљености, страха и изолације, 
повратак у свет Блејд ранера је неминован, уз 
поновљена питања о идентитету, реалности 
и сећањима, а понајвише о томе шта значи 
бити човек. Вангелисов етерични, чисти и 
трансцендентни саундтрек пун је музичких 
конвенција и чине га памтљиве и вешто 
структуриране музичке теме, од којих су неке 
аранжиране као џез баладе, а неке звуче као 
прави правцати шлагер. Међутим, Вангелис 
целокупну партитуру боји звуком синтисајзера 
и електронске музике осамдесетих година, 
па самим тим те теме постају нешто више од 
клишираних музичких конвенција. Дејвид Туп, 
музичар и аутор, можда најбоље дефинише 
Вангелисов саундтрек као „шизофрени неред 
сачињен од инспирације и клишеа”.

2049
БЛЕЈД РАНЕР

филмска
МУЗИКА

пИШЕ:

Александра Ковач

ридесет пет година после изласка 
филма Блејд ранер, футуристичке 
неоноар фантазије режисера Рид-
лија Скота, стиже дрски и дуго 
очекивани наставак Блејд ранер 

2049, у режији Денија Вилнева, с Рајаном 
Гозлингом и Харисоном Фордом у главним уло-
гама. С једне стране, тај филм обраћа се 
новим генерацијама гледалаца, навикнутих на 
холивудске блокбастере, брзе монтаже, CGI, 
недоречене сценаристичке заплете, звучни ди-
зајн који узнемирава и музику без идентитета. 
С друге стране, покушава и успева да задовољи 
фанове оригиналног остварења и увери их да 
и даље пливају у добро познатом универзуму 
оригинала, како у слици тако и у звуку. 

Т



Наставак Блејд ранер 2049 је, без сумње, 
врхунско филмско остварење. Режисер Вилнев, 
уз помоћ величанствене фотографије Ричарда 
Дикинса, амбициозно разрађује питања и теме 
постављене у оригиналном филму из 1982. 
године, али одлази корак даље креирајући 
озбиљну филозофску драму која оставља етички 
и морални простор за питања о човечанству. У 
филму Блејд ранер 2049 будућност човечанства 
је могућа само уколико схватимо да нисмо 
свемоћни и супериорни, да је слобода право 
сваког бића и да је бити човек много више од 
онога што стекнете рођењем. Поруке филма су 
дубоке, инспиришу на размишљање и можда 
никада нису оволико биле потребне човечанству 
као данас. 

После неуспешног покушаја и наговора 
продуцената и режисера да Вангелис, 
композитор чија је музика и те како заслужна 
за култни статус оригинала, напише свој 
сопствени музички наставак, окренули су се 
исландском композитору Јохану Јохансону, али 
се и тај покушај неславно завршио. Посао су, на 
крају, добили један од најтраженијих светских 
композитора данашњице Ханс Цимер и нова 
нада филмске музике Бенџамин Волфиш, 
креатор музике за хорор године It.

Идеја режисера Вилнева да стилски музика не 
оде далеко од Вангелисовог оригинала испоставља 
се као одличан потез. Цимер и Волфиш обигравају 
око сећања на Вангелисову музику и теме, с 
великим поштовањем и много обзира. Њихова 
је пријатна, економично искоришћена музика 
атмосфере, с врло мало мелодијских фраза, 
што их чини драгоценим. Да би задовољили 
и нову генерацију гледалаца, ту су и добре 
старе стереотипне трејлерске музичке обраде 
акционих сцена. Музика служи као ненаметљив 
водич кроз свет сурове будућности и само у 
кључним и најнапетијим моментима филма 
преузима улогу и агресивно захтева пажњу. Оно 
што је прави звучни бисер тог филма јесте игра 
звучног дизајна и музике. Сцене које би у већини 
холивудских филмова красили музички клишеи, 
овде замењују креативни и интелигентни звучни 
дизајн и нагли и вешто исконструисани прелазак 
музике у потпуну тишину. У том филму можда се 
најбоље искоришћава тзв. непризорна тишина, 
по класификацији теоретичарке филмске 
музике Клаудије Горбман, када се звучно поље 
оставља без иједног звука. Ирена Паулус, такође 
теоретичарка филмске музике, сматра да се том 
врстом филмске тишине ствара утисак шока 
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и нелагоде, поготово када у сцени у којој смо 
користили много музике нагло пређемо у потпуну 
тишину. Сцена убиства поручника Џоши, коју 
игра Робин Рајт, одличан је пример за то.

Кроз неке од музичких атмосфера провлаче се 
ефекти звучног дизајна, па је тако врло креативно 
употребљен звук мотоцикла, од којег Цимер и 
Волфиш чак креирају и кратке мелодијске патерне. 

Целокупан саундтрек је очигледно инспирисан 
Вангелисовим мастерписом, али је тежи и 
гласнији и користи сличне, а некада и исте звуке 
синтисајзера које публика оригинала добро познаје, 
као што је Yamaha CS 80, аналогни синт скраја 
седамдесетих година, који је Вангелис користио 
као своју основну клавијатуру у партитури. 
Остатак музике Цимер и Волфиш креирају 
користећи савремене синт звуке опет инспирисане 
машинама седамдесетих и осамдесетих година 
које је Вангелис користио у својој музици. 
Музика, највише кроз недостатак тема и мелодија, 
перфектно осликава будућност која нам је 
сервирана у филму, али можда још реалније нашу 
сурову садашњост, у којој све мање има места за 
индивидуалност, оригиналност и различитост, 
а све је више репликаната прикованих за своје 
телевизоре и компјутере, суженог размишљања 
и свести, који се само на тренутке подсете да су 
људи који имају душу и који су и даље живи. Тема 
у музици означава карактер и идентитет, због 
чега овде њена економична употреба одлично 
приказује карактер и идентитет као недостижне 
снове ликова у филму. Музика снажно инсистира 
на неутралности и неоригиналности и споро 
се развија, као и радња у филму. А онда нас у 
завршној сцени подсети шта заправо значи бити 
човек, са душом, емоцијама, жељама, надама, и 
све то етеричном и упечатљивом Вангелисовом 
музичком темом из оригиналног Блејд ранера 
„Tears in the rain”. У једној краткој музичкој 
мисли Вангелис говори више о теми филма него 
целокупни саундтрек Цимера и Волфиша. 

После гледања Блејд ранера 2049 можемо себи 
поставити питање да ли смо људи или репликанти. 
Шта нас још то разликује од машина? И да ли 
музика с темом и карактером постаје ствар 
прошлости јер у данашњости више ником није 
потребна? Да ли ћемо се задовољити музиком 
репликаната који полако али сигурно освајају 
свет? Размислите о томе.
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еликан америчког филма, плодне 
и занимљиве биографије и фил-
мографије, легендарни редитељ и 
сценариста антологијских дела 
Пол Шрејдер, већ четири деценије 

припада корпусу бескомпромисних независних 
стваралаца.

Иако је строго калвинистичко васпитање 
младом Шрејдеру онемогућило дружење 
са седмом уметношћу, после осамнаестог 
рођендана успео је да попуни филмске 
празнине, озбиљно се интересујући за филм 
и његову индустрију. Међутим, средином 
седамдесетих година прошлог века преживео 
је приватно-пословни хаос – од развода, преко 
губитка посла и алкохолизма, до бескућништва. 
Лоша животна епизода послужила му је као 
инспирација за причу у коју је уткао и лична 
искуства. Десетодневно писање резултирало је 
сценаријем за један од најважнијих филмова у 
историји светске кинематогафије – Таксисту, 
чију је режију потписао Скорсезе. Заједно с 
чувеним Мартијем, Стивеном Спилбергом, 
Френсисом Фордом Кополом, Џорџом Лукасом, 
Брајаном де Палмом, Пол Шрејдер чини тзв. 
movie brats генерацију америчких филмаџија, 
која је с уверењем да је редитељ најутицајнији 
и најодговорнији у стварању филма, креирала 
релевантна, креативна дела и нове жанровске 
интерпретације. Режирао је 23 филма, међу 
којима и У подземљу секса, Амерички жиголо, 
Људи мачке, Мишима: живот у четири поглавља, 
На ивици разума, Шетач, Адамово ускрснуће. 
Као сценариста потписао је 28 наслова, од којих, 
осим Таксисте, епитет култних носе и Разјарени 
бик и Последње Христово искушење.

У најновијем филму Прва реформисана, који 
се на 74. Венецијанској мостри такмичио за 
Златни лав, Пол Шрејдер се у двострукој улози, 
редитеља и сценаристе, вратио коренима. 
Искусни ветеран интелигентно је спојио свет 
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религије и тероризма, готово филозофски 
истражујући судбину еколошки загађене 
планете и оних који се екстремно боре за њено 
очување. Филм о Божјем опроштају снимљен 
је као и већина Шрејдерових дела ван великих 
моћних холивудских студија. Ипак, његове 
главне јунаке увек тумаче звучна имена, 
па тако и у том филму. Итан Хоук у улози 
свештеника реформаторске цркве, оптерећен 
самокажњавањем у свету пољуљане духовности, 
гради емотиван однос са женом коју тумачи 
Аманда Сејфрид.  

Шта вас је мотивисало да се вратите 
омиљеној старој теми о духовном животу, из 
времена када сте писали о другима?

– Пре него што сам постао сценариста, био 
сам критичар и написао сам књигу о духовности 
у филмовима, али никад нисам мислио да 
ћу један такав и снимити. Није ме то посебно 
занимало, интересовала ме је акција, насиље, 
осећања. Нисам ишао у том правцу. А онда 
сам, пре две и по године, вечерао с Павелом 
Павликовским, који је направио Иду, филм о 
опатици. Отишао сам са те вечере одушевљен 
и рекао себи: „Дошао је и тај тренутак. Време је 
да снимиш један такав филм. Имаш седамдесет 
година.” И тако је све почело. Кад сам одлучио да 
снимим филм о духовном животу, све је почело 
да излази из мене.

Колико се филмска критика променила од 
периода у коме сте се њоме бавили?

– Писао сам популарне критике које су 
се бавиле социјалним приликама, а с друге 
стране био заинтересован и за оно што сам 
препознавао као малопре поменути духовни 
стил у филмовима. То је било сасвим друкчије 
читање филмова. Критика је у данашње време 

постала демократизована због интернета. Сви 
су „критичари”. Свако може да пише шта хоће. 
Наравно, нико од тога не зарађује. Има добрих 
критика, али питање је да ли су оне боље или 
лошије од оних из прошлости. 

На који сте начин приступили естетици у 
свом новом филму Прва реформисана да би 
био свеж и иновативан?

– Једна од интересантних ствари у филму 
јесте то што све иде веома брзо. Сви раде више 
послова, монтира се брзо. Али сад је и лакше 
успорити него некад. И ја сам у овом филму 
успорио. Све сам успорио. Снимио сам филм 
који се суздржава, одмиче се од вас. Постајеш 
свеснији филма који се одмиче од тебе кад ти се 
толико много филмова приближава.

Једном сте рекли да уметници треба да 
узнемире људе. Да ли је зато насиље, и 
концептуално и драмски, постављано на 
централно место у вашим филмовима? 

– Да, то је један од разлога. Филмови треба 
да узнемире гледаоце на добар начин, да их 
покрену интелектуално и емотивно, више 
интелектуално него емотивно. Емоцијама се 
врло лако манипулише људима. Али покренути 
им ум и дух врхунски је изазов за приповедача.

Да ли вас годишњице као што су четири 
деценије Таксисте подстичу на размишљање 
о прошлости?

– Тешко је то не радити, то је саставни 
део старења. Док сам монтирао филм Прва 
реформисана, монтажер ми је скренуо пажњу 
да у њему има много од Таксисте. И био је у 
праву! Нисам много размишљао о томе, али кад 
сам боље погледао, заиста има много Таксисте 
у мом новом филму.
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Седамдесете године важе за најбољи 
период у америчком филму, али су редитељи 
заслужни за изванредна достигнућа пошли 
различитим професионалним путевима. 
Који је био ваш? Да ли вас је водила жеља да 
будете независни?

– Почео сам да снимам у студијском систему. 
Онда су студији престали да снимају такве 
филмове, па сам постао независан. И наставио 
да правим исте филмове. А онда је независни 
филм упао у кризу, па сам почео да правим 
остварења унапред продајући удео у њима, 
али су то исти филмови. Разликују се само 
друштвена и економска структура.

Највише сте сарађивали с Мартином 
Скорсезеом?

– Марти и ја заједно смо снимили четири 
филма. Била су то четири добра филма. Имали 
смо веома добар однос, али сам на последњем 
филму могао да видим да се то ближи крају. 
Ја сам превише размишљао као редитељ. А 
Мартију, знате, ако има писца, не треба писац 
који је редитељ.

Који су, према вашем мишљењу, изазови 
модерног филмског стваралаштва?

– Да филм буде гледан. И тачка. Има толико 
тога. Петсто телевизијских серија снима се 
само у Сједињеним Америчким Државама, да 
не помињемо остатак света. Како да гледају 
твој филм кад стојиш на венецијанском Тргу 
Светог Марка са још пет хиљада људи? Како 
да се истакнеш? Фестивали су један од начина. 
Надаш се да ћеш од њих добити позив.

Како се као титан америчког филма борите 
да останете релевантни?

– Сви се за то боримо, не мораш бити, што 
рекосте, титан. Овај свет се врло брзо мења. 
Можеш или да се одмакнеш или да се ангажујеш. 
Забавније је бити ангажован, мада то понекад 
фрустрира.

Мислите ли да је могуће снимити озбиљан 
филм у данашњем мејнстриму?

– Волео бих да мислим да ја јесам. Питање је 
шта је мејнстрим. Мејнстрим више и не постоји. 
Биоскопски филм је на заласку. Има различитих 
врста филма. „Тентпол” филмови, породични 
филмови, бутик филмови... Виђење филма из 
двадесетог века је застарело. То је био други 
век. Људи често помињу златно доба Холивуда 
крајем шездесетих и почетком седамдесетих 
година. Није ствар у томе да ли су филмови 
били бољи. Публика је била боља. Било је то 
време социјалног стреса и неизвесности када 
се публика обраћала уметницима и тражила од 

њих одговоре на питања попут „шта мислите о 
женским правима?, шта мислите о рату?” и на 
тај начин покушавала да исплива из проблема. 
Једноставно, тражила је одговоре од уметника. 
У то време, филмови су били у средишту 
културног дијалога. Данас велики број младих 
људи, попут моје деце на пример, не сматра да 
су филмови претерано важни. А када публика 
не мисли да су филмови важни, тешко је 
направити важне и озбиљне филмове. 

Који су ваши извори надахнућа? 
– Обичан живот. Трава. Све око мене. Ви. 
Какве филмове волите да гледате?
– Гледам све.
Имате ли стрпљења баш за све?
– Па, не. Не гледам све до краја. Али имам 

врло... укус. Волим да гледам скоро све. Сад је 
то, наравно, веома тешко, јер не можеш видети 
све. Могу да гледам било који филм из историје 
филма, било коју националну кинематографију 
– ако хоћу да гледам малезијски филм месец 
дана, могу га гледати месец дана. Чињеница 
да можеш гледати све отежава ти да ишта 
одгледаш.

Ко вам је тренутно омиљени редитељ?
– Сада? Мислим да то не могу да вам кажем. 

Незахвално је јер бих морао добро да размислим. 

П О Л  Ш Р Е Ј Д Е Р
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филму изгледао потпуно друкчије. Улога по 
којој се највише памти свакако је она насловна 
у филму Кабинет доктора Калигарија (Das 
Kabinett des dr. Caligari) Роберта Винеа из 1919. 
године, делу парадигматичном за цео правац 
филмског експресионизма. И данас се његова 
рола доктора Калигарија, злочинца подвојене 
личности, изведена грчевитом и махнитом 
глумом и гегајућим кретњама у фантастичном 
геометријском декору, сматра архетипском и 
једном од најважнијих у целокупној историји 
филма. Од тада па до краја немог периода 
Краус наступа у многим експресионистичким 
филмовима, али и делима камершпила, типа 
камерне драме, насталих из експресионизма, 
као што су: Крхотине (Scherben) из 1921. Лупуа 
Пика (Lupu Pick), Музеј воштаних фигура (Das 
Wachsfi gurenkabinett) из 1924. Паула Ленија, 
Прашки студент (Der Student von Prag) из 1926. 
Хенрика Галена и други. Глуми и у многим 
екранизацијама познатих књижевних дела: 
Браћа Карамазови (Die Brüder Karamasoff) из 
1921. Димитрија Буховецког и Карла Фрелиха, 
Отело (Othello) из 1922. Д. Буховецког, Јосиф и 
његова браћа (Josef und seine Brüder) из 1922. К. 
Фрелиха, Тартиф (Herr Tartüff) из 1926. Фридриха 
Вилхелма Мурнауа итд. Ништа мање упечатљиве 
нису ни Краусове глумачке егзибиције у ролама 
историјских личности, на пример Робеспјера у 
Дантону из 1921. Д. Буховецког, лорда Вилијема 
Хамилтона у Леди Хамилтон (Lady Hamilton) из 
1921. Рихарда Освалда, Понтија Пилата у И. Н. Р. И.
из 1923. Р. Винеа, Наполеона Бонапарте у На-
полеону на Светој Јелени (Napoleon auf St. Hele-
na) из 1929. Л. Пика итд. Ипак, најделотворнију 
сарадњу остварује с једним од водећих немачких 
редитеља Георгом Вилхелмом Пабстом у 
филмовима Благо (Der Schatz) из 1923, Улица 

едан од најзанимљивијих и најталенто-
ванијих глумаца немачког и европског 
немог филма свакако је био Вернер 
Краус. Рођен је у Гестунгхаузену у Не-
мачкој 23. јула 1884. године, а глу-
мачку каријеру започео је још као 

средњошколац у једном путујућем позоришту. 
Потом је годинама наступао по провинцијским 
позориштима Немачке и Аустрије, да би 
1913. постао члан театра у Берлину којим је 
руководио славни редитељ Макс Рајнхарт. У 
годинама које су уследиле, Краус је постао један 
од најаутентичнијих и најцењенијих глумаца 
немачке позоришне сцене. Наступао је у делима 
класичних аутора као што су Шекспир, Ибсен, 
Ведекинд, Хауптман и други. 

На великом платну дебитује пред сам 
почетак рата 1914. године епизодном ролом у
детективском филму Мистериозна вила (Die
geheimnisvolle Villa) Џоа Меја, да би већ у 
свом другом филму Пагода (Die Pagode) истог
редитеља одиграо прву главну улогу. У четр-
десетогодишњој филмској каријери одиграо 
је више од 130 улога, од којих само на немом 
филму преко 117. Већ крајем Првог светског 
рата Краус се афирмисао као један од водећих 
карактерних глумаца, али због непривлачне 
појаве и прилично безизражајног лица режисери 
му на почетку каријере нису поверавали главне 
улоге. И поред тога он се прославио играјући 
такозване друге главне улоге, обично негативаца 
и супарника водећих ликова филма које су, по 
правилу, отелотворавали Емил Јанингс и Конрад 
Фајт. Тада би из другог плана искочила његова 
моћна глумачка појава, којом би често засењивао 
много популарније филмске звезде. Уз већ 
поменуту глумачку технику, Вернер Краус био 
је изузетан мајстор маске, због чега је у сваком 

J

пИшЕ: 

Александар 
Саша Ердељановић



32 | |

Кабинет доктора Калигарија (1920)

без радости (Die freudlose Gasse) из 1925. и 
посебно успешно у остварењу Тајне једне душе 
(Geheimnisse einer Seele) из 1926, једном од првих 
филмова насталих под утицајем психоанализе, 
на чијем је сценарију сарађивао лично Сигмунд 
Фројд.

У звучном периоду Вернер Краус више је био 
посвећен позоришту него филму, на коме је 
наступио само четрнаест пута. За разлику од 
многих познатих глумаца који су напустили 
Немачку после доласка националсоцијалиста 
на власт 1933. године, Краус је остао у земљи 
и убрзо био проглашен за „државног глумца”. 
У „гебелсовској кинематографији” третиран 
је као један од чланова велике четворке 
најистакнутијих глумаца, у коју су убрајани 
и Емил Јанингс, Густав Гриндгенс и Хајнрих 
Георге. Најпознатије Краусове роле у нацистич-
кој кинематографији биле су оне у филмовима 
Густава Уцицког (G. Ucicky) Јорк (Yorck) из 1931. 
и Човек без имена (Mensch ohne Namen) из 1932, 
као и у остварењу Ханса Штајнхофа Роберт  
Кох (Robert Koch, der Bekämpfer des Todes) из 1939. 
у коме је поред Емила Јанингса у насловној уло-
зи, тумачио доктора Рудолфа Вирхова, опонента 
славног научника. После Другог светског рата, 
у време тзв. денацификације, Краусу је као 
и многим другим глумачким и редитељским 
перјаницама из времена Хитлеровог режима био 
забрањен рад на неколико година. Главни разлог 
за забрану у конкретном Краусовом случају 
било је његово учешће у „најозлоглашенијем” 
пропагандном филму нацистичке епохе 
Јеврејин Зис (Jud Süß) Фајта Харлана из 1940, 
у коме је наступио у чак три улоге. После 
укидања забране, Краус је глумио у само два 
осредња филма, а последњи успех остварио је 
1955. године као редитељ позоришног комада 
Побуна на Кејну (The Caine Mutiny), познатог 
америчког писца Хермана Воука, који је годину 
раније на филму екранизовао Едвард Дмитрик 
с Хемфријем Богартом у главној улози. Вернер 
Краус умро је у Бечу 20. октобра 1959. године.

 Остављајући по страни идеологију и Краусов 
политички и људски опортунизам за време 
нацизма, можемо рећи да његови филмски 
наступи и данас делују необично уверљиво и 
свеже и сврставају га међу највеће глумце седме 
уметности у првом веку њеног постојања.

н е м а  с р е д а

Крхотине (1921)

Улица без радости (1925)

Тајна једне душе (1926)
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СТоГодиШЊиЦа 
оКТобарСКЕ 
рЕволуЦиЈЕ

пИшЕ: 

божидар Марјановић

Најављени преглед 
историје документарног филма 

у Краљевини СХС накратко ћемо 
одложити да бисмо направили 

простор за обележавање 
стогодишњице Октобарске 

револуције (зашто то чинимо 
у новембру, мислим да 

образованим читаоцима као што 
је кинотечка публика не треба 

објашњавати). 
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ктобарска револуција и њене пос- 
ледице обележиле су XX век и има- 
ле толики значај да многи исто-
ричари у својим периодизацијама 
за свршетак новог века не узимају 

уобичајену 1918. годину и крај Првог светског 
рата, већ 1917. и ту револуцију. Ако историјска 
збивања не посматрамо упрошћено, онда 
Октобарску револуцију не можемо свести само 
на чињенице од 7. новембра (заузимање Зимског 
дворца и свргавање привремене владе), па ни 
на „десет дана који су потресли свет”, како је 
то написао Џон Рид, већ је морамо непосредно 
повезати с Фебруарском револуцијом исте 
године, па и с познатим догађајима из 1905. А 
о узроцима тих ломова (и о њиховом каснијем 
вредновању) постоји мноштво различитих 
теорија, увек идеолошки обојених, црвено или 
бело, као и мноштво једностраних спекулација 
(у којима поред све фантастичности често има 
и доста истине).

Објективни историчари као основне узроке 
револуције виде превазиђеност парадигме 
у којој је живела царска Русија и тешке 
последице Првог светског рата. За разлику 
од модерних капиталистичких индустријских 
држава, империјална Русија је почетком XX 
века била привредно заостала, полуфеудална 
држава, с апсолутном влашћу цара, која се 
остваривала преко прилично неспособне и 
троме бирократије састављене од племства, с 
индустријом у повоју и капиталом углавном 
иностраног порекла. Иако је почео још 1861. 
године, процес ослобађања кметова текао је 
споро, уз велике накнаде спахијама. Већина 
поседа остала је у њиховим рукама или у рукама 
сналажљивих, богатих сељака који су на разне 
начине дошли до земље – кулака, а бивши 
кметови сада су код њих радили као надничари. 
О томе колико је ослобађање текло споро, говори 
и чињеница да је од око 10.000.000 бивших 
кметова, само њих око 300.000 напустило 
земљу и прешло у градске фабрике. Идеолошка 
опозиција владајућој парадигми јавља се најпре 
у интелектуалном бунту Бјелинског, Херцена, 
Чернишевског, Писарева и других, из чијих се 
редова развио покрет народњака, са основним 
нагласком на „руску општину” као специфичну 
институцију која може да омогући прелазак у 
социјализам без претходног проласка кроз фазу 
капитализма. Народњаци обједињују различите 
идеје и акције, из њихових редова потиче и 
индивидуални терор, и увођење марксизма у 

Русију и стварање политичких партија. Из тих 
корена настаје и Социјалдемократска радничка 
партија Русије, која већ 1902. доживљава раскол 
– на бољшевике (већина), окупљене око Лењина, 
који се залажу за малу, кадровску партију 
професионалних револуционара, и мењшевике, 
који се залажу за масовну странку класичног 
социјалдемократског типа. После поражавајућег 
руско-јапанског рата, 1905. избија револуција, 
заправо низ радничких штрајкова и изолованих 
побуна које полиција, козаци и војска гуше (за 
разлику од Лењина, који је био у изгнанству, 
Троцки је имао врло запажену улогу у тим 
збивањима). Иако угушена, револуција је донела 
и резултате: царским манифестом гарантована 
је уставна монархија (оснивање Думе), слобода 
говора, штампе и удруживања.

И поред запањујућих социјалних разлика 
и несумњиво тешког положаја (малобројне) 
радничке класе (14-часовно радно време, ниске 
наднице, дечји рад, крајње нехигијенски 
услови живота), период од 1905. до 1914. ипак је 
био обележен убрзаном индустријализацијом 
и повишеним природним прираштајем 
становништва, што говори о поправљању 
општег животног стандарда. Русија тада има 
највишу стопу привредног раста у Европи и 
избија на друго место по укупној производњи 
добара, одмах иза Немачке. У центру руских 
железара, у граду Уфи, индустријалац Морозов 
гради модерна и комфорна радничка насеља, 
финансира синдикате и радничке партије, и 
велико је питање у ком би смеру Русија кренула 
да, за њу прерано, није избио Први светски рат. 

После почетних успеха ратна срећа се окренула 
и Русија трпи пораз за поразом. Разлог није био 
у пожртвовању или командном кадру (мада је и 
ту због фаворизовања племства било негативне 
селекције) будући да је имала способне 
команданте попут Брусилова, већ у чињеници да 
је војсци недостајало пушака, топова, муниције. 
Пресудна је била лоша техничка опремљеност 
и доминантна немачка индустрија наоружања. 
Ствар се погоршала када је цар лично преузео 
команду. Он је био на фронту, а царица 
Александра у престоници. Народ је сумњичио 
царицу, по народности Немицу, а неспособност 
бирократије да обезбеди снабдевање хлебом 
и основним намирницама за велике градове, 
па и војску (током 1916. почињу масовнија 
дезертерства), и вишеструка поскупљења, 
изазвали су масовне протесте и нереде. И као 
што ће се Октобарска десити у новембру, тако је 

О
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И док су мењшевици сматрали да власт треба 
да буде у рукама либерала, а совјети да имају 
контролну улогу, већина водећих бољшевика, 
с Лењином на челу, налазила се у изгнанству. 
Одмах по избијању Фебруарске револуције 
Лењин из Швајцарске креће пут Русије. Преко 
загонетног Александра Парвуса (Израел 
Хелфанд) склапа споразум с немачком владом, 
која обезбеђује „пломбирани вагон” за Лењина и 
још 23 револуционара за прелазак преко немачке 
територије, као и знатна новчана средства. У 
возу Лењин пише своје чувене „Априлске тезе”, 
које се, лишене утопијских црта, могу свести 
на следећи политички програм: отказивање 
послушности привременој влади и претварање 
буржоаске револуције у социјалистичку, 
напуштање парламентаризма и успостављање 
власти совјета, излазак из рата, национализација 
земље и средстава за производњу. Готово у исто 
време други архитекта Октобарске револуције 
Лaв Бронштајн Троцки враћа се из САД, где 
је био у егзилу (такође са знатним новчаним 
средствима) и брзо постаје председник 
Петроградског совјета. 

и Фебруарска револуција почела 8. марта. После 
два дана окупљања по улицама и фабрикама, 
незадовољна петроградска маса кренула је ка 
центру, војска је одбила да интервенише, а већина 
у Думи искористила ту ситуацију и изазвала 
оставку Владе. Револуционари ослобађају 
политичке затворенике, углавном мењшевике, 
из злогласне Петропавловске тврђаве. Већину 
у Думи чине буржоаски либерали, а на другом 
крају исте зграде сместили су се совјети радника 
и војника, у којима већину чине мењшевици. 
Либерали у Думи састављају Владу (Извршни 
одбор) чији је председник кнез Георгиј Лавов, 
а министар спољних послова Миљуков. Одбор 
Думе саставио је делегацију која тражи од 
цара да абдицира у корист царевића Алексеја, 
но поштујући дворски статут о наслеђивању, 
Николај Други 16. марта абдицира у корист свог 
брата Михаила. Схватајући да монархија више 
нема будућност (утицајни Керенски прети да 
ће повести нову револуцију), следећег дана 
абдицира и Михаило, и Русија 17. марта 1917. 
постаје република. Нову власт прве су признале 
Сједињене Америчке Државе и земљи одобриле 
зајам.
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сиротиње која је грабила да одатле понесе све 
што се понети могло, док се привремена влада 
предала практично без икаквог отпора. 

Следећег дана одржан је Други конгрес 
совјета, на коме су већину чинили бољшевици 
уз подршку левих есера. На њему је службено 
проглашено смењивање привремене владе и 
преношење свих њених прерогатива на радничке 
совјете. Лењин је прочитао и своја два декрета, 
декрет о миру и још значајнији декрет о земљи, 
којим се сва земља проглашава државним 
власништвом и без икакве надокнаде одузима 
од велепоседника и цркве и даје на обрађивање 
сељацима. Бољшевичким освајањем власти 
завршићемо уводно излагање, иако би његов 
саставни део требало да буде и Брестлитовски 
мир, грађански рат и интервенција, ратни 
комунизам и НЕП, црвени терор и још много 
шта.

Вредносне оцене Октобарске револуције 
потпуно су супротстављене: једни је виде као 
извор свег зла и страшних страдања којима 
је био изложен руски народ (грађански рат; 
глад у ратном комунизму и тридесетих 
година током индустријализације; чистке и 
логори), као издају земље (губитак територија 
Брестлитовским споразумом), као прогон цркве 
и многе друге грехове. Други пак у први план 
истичу хуманистички легитимитет Октобра, 
за који сматрају да је вратио достојанство 
човеку: бесплатно образовање за све, бесплатна 
здравствена заштита, осмочасовно радно 
време и пуна запосленост, хуманији услови 
рада, укидање дечјег рада, изједначавање 

Бољшевици су били спремни за освајање 
власти и рушење привремене владе, с којом је 
кратко примирје постојало само током несупеле 
побуне генерала Корнилова. Бољшевичка 
агитација падала је на плодно тло, јер је за 
време привремене владе Александра Керенског 
стање у Русији било све теже: индустрија 
практично није радила, немири на улицама и у 
селима били су непрекидни, још је беснео рат 
с надмоћнијом Немачком, а неки од генерала 
тежили су да уз помоћ страних сила сруше и 
власт привремене владе и власт Петроградског 
совјета и обнове монархију. Одлуку о устанку 
донео је бољшевички Централни комитет 9. 
октобра (по старом календару), а припреме 
су трајале још неколико недеља, уз сукобе 
радничких милиција с војском, која све више 
прилази бољшевицима. У ноћи између 24. и 
25. октобра покренут је план државног удара 
који је прецизно осмислио Троцки (а о коме 
с нескривеним дивљењем пише Курцио 
Малапарте у чувеној „Техници државног удара”) 
– заузимање телефонских централа, телеграфа, 
електрана, мостова, тако да је свака реакција 
власти практично била онемогућена. А само 
заузимање Зимског дворца изгледало је сасвим 
друкчије него што су касније приказивали 
пропагандни филмови. Није било никаквог 
бомбардовања Зимског дворца с „Ауроре”, с ње је 
само симболично испаљен један хитац као знак 
да је војска пришла бољшевицима; није било 
жестоког отпора јункера и Женског батаљона, 
чуо се само један пуцањ; чувени јуриш на 
Зимски дворац није био ништа друго до јуриш 
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документарне: Москва у октобру Бориса 
Барнета, Крај Санкт Петербурга Пудовкина 
и нарочито Октобар Григорија Александрова 
и Сергеја Ајзенштајна (који се често користи 
као пример стварања „друге реалности” на 
екрану). Из те године потиче и мени најдражи 
документарни филм о тим догађајима, Пад 
династије Романов Есфир Шуб. Она је врло 
интересантна личност. У раној младости радила 
је у НАРКОМПРОС-у (Министарство културе 
и просвете) као лична секретарица Всеволода 
Мејерхољда, а у време НЕП-а за Госкино ради 
на монтажи страних филмова, истовремено 
истражујући предреволуционарне хронике 
које су се налазиле расуте и необележене у 
московском Музеју револуције. Ту је пронашла 
и збирку дворских филмова цара Николаја, 
која ће постати кључни део њеног монтажног 
архивског филма Пад династије Романов, 
посвећеног Фебруарској револуцији (завршава 
се Лењиновим доласком у Петроград). Есфир 
Шуб је вештом монтажом, наизменично ређајући 
наизглед непристрасну хронику из живота 
царске породице и томе супротстављене детаље 
тешког живота обичног света, само филмским 
језиком указала на неизбежност предстојеће 
револуције. Кратки титлови коришћени су 
искључиво да документују или објасне поједине 

мушког и женског рада, давање политичких 
права женама. И многи који не гаје симпатије 
према комунистичкој идеологији признају 
данас да су победа над интервенционистима 
и индустријализација под Стаљином, уз 
све жртве, омогућили Русији да не постане 
западна колонија, распарчана на низ зависних 
државица, већ велика сила и алтернатива 
која је самим својим постојањем у ХХ веку 
обуздавала суровост капитализма (формирање 
тзв. држава благостања), а како суров либерални 
капитализам може бити, сви смо осетили после 
распада СССР-а.

Октобарска револуција оставила је, 
наравно, дубок траг и на филму. Већ 1920. 
снимљено је Заузимање Зимског дворца, 
прва мистификација Октобарске револуције. 
Реч је, заправо, о масовној представи коју 
је пред Зимским дворцем поставио Николај 
Еврејинов, присталица оживљавања „античког 
позоришта” (у реконструкцији је поред глумаца 
Петроградског пролеткулта учествовало и 
6.000 статиста). Но, највеће интересовање (по 
задатку) за филмовање тог догађаја побудила 
је прослава десетогодишњице револуције, 
када је настало неколико изузетних играних 
филмова, толико упечатљивих да смо навикли 
да неке од њихових кадрова прихватамо као 
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октобарских догађаја. Већ виђене архивске 
снимке допунио је новим, ређим, и збивања 
пратио до 1924. године, закључно са смрћу 
Владимира Иљича Лењина. Осим уобичајеног 
револуционарног херојства снажно су истакнута 
и страдања која револуција доноси обичном 
свету – црвени терор, ратни комунизам и глад, 
присилно одузимање намирница, изгубљеност 
раније добростојећих који сада продају 
последње остатке успомена не би ли преживели, 
стравична страдања деце. На другој страни је 
елан изградње, остваривање социјалистичких 
идеала, нова уметност (Јесењин, Мајаковски), 
оптимизам стварања новог друштва приказан 
кроз одлично умонтиране кадрове Човека са 
филмском камером Дзиге Вертова.

Последњи филм на нашем програму је мало 
познато дело Више светлости Марине Бабак, 
настало 1987. године, у доба стерилне и прома-
шене перестројке, на 70. годишњицу револуције. 
Филм прати готово целу историју СССР-а, 
од Октобарске револуције, изградње новог 
друштва и човека у складу с марксистичким 
идеалима, стаљинистички терор и чистке, али 
и невероватну индустријализацију и победу 
у Отаџбинском рату, настајање суперсиле 
која осваја космос, до стагнације и труљења 
оличеног у геријатријској партијској и државној 
номенклатури, зарђалим и напуштеним фабри-
кама и првим демонстрацијама и нередима (не у 
балтичким земљама као што се могло очекивати, 
већ у Алма Ати), што ће за неколико година 
довести до распада прве земље социјализма и 
коначне пропасти октобарских идеала.

кадрове педантно постављене у одређени 
временски контекст, а врло ретко сами по себи 
имају пропагандни циљ. Есфир Шуб указала 
нам је и на богату документарну продукцију у 
царској Русији. Осим фонда Николаја Другог, ту 
је и мноштво ретких снимака из свакодневног 
живота, затим низ значајних личности из 
руске и европске политике, Првог светског 
рата. Подстакнута успехом тог филма за који 
је коришћен архивски материјал 1911–1917, исте 
године монтирала је Велики пут, који говори 
о периоду 1917–1927, а наредне, 1928. и Русију 
Николаја II и Лава Толстоја, који бележи време 
између 1896. и 1912. Та три филма представљају 
епску трилогију руске историје од појаве филма 
до 1927. године.

И други филм нашег програма, Од цара до 
Лењина (1937), настао као резултат сарадње 
Макса Истмана, познатог америчког радикала 
и социјалисте, и руског емигранта Хермана 
Акселбанка, спада међу најзначајније доку-
ментарне филмове ХХ века. Акселбанк, који 
је потписан као продуцент и редитељ, готово 
двадесет година скупљао је из разних извора 
филмске материјале о Октобарској револуцији 
– на шпици је наведено да материјали потичу из 
више од стотину различитих извора. За разлику 
од претходног, филм Од цара до Лењина не 
зауставља се на Фебруарској револуцији, већ 
укључује и октобарски преврат, склапање 
Брестлитовског мира, сурови грађански рат 
и интервенцију Антанте, победу бољшевика 
и стварање Треће интернационале. Добра 
монтажа богатог архивског материјала, праћена 
зналачким, оштрим и на тренутке духовитим 
коментаром Макса Истмана, учинила је да филм 
по премијери добије врло повољне критике (о 
њему се похвално изразио и Чарли Чаплин). 
Ипак, то дело наишло је на бојкот америчких 
комуниста, којима је сметао значај који је 
дат Лаву Троцком као творцу и организатору 
Црвене армије (снимци Троцког можда су и 
заступљенији него снимци самог Лењина), 
истакнут је и допринос „старе бољшевичке 
гарде” управо страдале у стаљинистичким 
чисткама, док се сам Стаљин појављује узгред, и 
на самом крају филма.

Претходна два филма снимљена су на 
десету и двадесету годишњицу револуције, а 
Октобарска револуција Фредерика Росифа 
премијеру је имала 1967, на педесетогодишњицу. 
Тај истакнути документариста (рођен на 
Цетињу) дао је можда најобјективнију слику 
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Књига Neonoir film објављена је у издању 

Филмског центра Србије 2012. године.
Књигу можете купити у књижари Југословенске кинотеке 

и свим боље снабдевеним књижарама.  

„Мрачна улица 
у раним јутарњим сатима, 
поквашена изненадним 
пљуском. Уличне 
светиљке обликују венце 
светлости у тами. У соби 
једног стана, испуњеној 
повременим блеском 
неонске рекламе 
преко пута, један човек 
чека да убије или да 
буде убијен.” 1 

1  Higham, C. & Greensberg, J., 
   Hollywood and the Forties, Tantivy, London, 1968.

пИшe: 

Ксенија Зеленовић
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прореза, продире у ентеријере у филмовима 
Двоструко осигурање (1944), Т-Мен (1947), Из 
прошлости (1947), Острво Ларго (1948), Велики 
комбо (1955), Додир зла (1958). То је магловито и 
мистично светло, кадрови су испуњени сенкама, 
а ноћни амбијент доминира2. 

Ноктурална атмосфера преовладава у скоро 
сваком филму, те је зато бар половина њих 
снимљена под вештачким осветљењем. Чак 
и у дневној атмосфери, у просторијама су 
спуштене ролетне и угашена светла, евен-
туално гори понека лампа или свећа, док при 
ноћном амбијенту просторију, обично кроз 
прозор, осветљава улична расвета. Изражена 
мистериозност, која је постизана таквим на-
чином осветљавања, додатно је наглашавана 
и типичном поставком светла које пресеца 
како предњи тако и дубински план  кадра, 
дијагоналним и бочним рефлекторима што 
осветљавају половину лица јунака ради 
наглашавања мрачне и непознате стране 
његовог карактера. 

Уместо конвенционалних ширих крупних 
кадрова у којима се виде глава и рамена актера, 
у ноар филмовима уобичајено је да се крупним 
планом кадрира само лице, које на тај начин, 
грубо осветљено, још више доминира екраном. 
Такви ликови делују мистично, привлачно 
и опасно. Већина секвенци пресецана је 
високоугаоним, дугим кадровима, стварајући 
јукстапозицију, која унапред изазива немир 
код гледалаца. Правила уобичајеног слагања 
кадрова, конвенционалне монтаже, нарушена 
су узнемирујућим презентовањем радње, 
а гледалац, константно узбуђен монтажом 
филма, увек бива изненађен асиметричном 
композицијом у оквиру кадра. Екстремним 
угловима и наглашавањем графичких квалитета 
слике стварана је додатна, промишљена 
дезоријентисаност гледалаца. Екстремно доњи 
ракурси3, помоћу којих се постизала извесна 
деформисаност лица и тела, стварали су осећај 
ограничености ликова. Деловали су као да су 
упали у клопку и да су под неком претњом, што 
је и била интенција редитеља. 

2  Делимично и због кризе послератног периода и због ниског 
буџета. Пошто су предност у дневном снимању имали филмови 
А-продукције, за ове филмове који су углавном били Б-продукције, 
ноћна снимања била су уобичајена. Због мањег буџета и лошијих 
услова снимања, техничке екипе трудиле су се да техничким 
експериментисањем унапреде и прикрију своје ограничене 
могућности. 
3  Тзв. вампирско светло.

ф е љ т о н

ако због политичких (ратних) 
и економских околности и вре-
мена у ком је настао може изгле-
дати да је био изложен многим 
ограничењима, ноар је ипак успео 

да на визуелном, естетском плану направи 
одређене искораке, помери границе у смеру 
развијања кинематографије и обогати је но-
вим достигнућима, која су се тада први пут 
користила у таквом споју. Једна од значајних 
новина био је прекид с дотадашњим начином 
осветљавања кадрова.

Мрачни стил визуелне презентације, са ослон-
цем на вештачко студијско осветљење, позај-
мљен од немачког експресионизма и помешан с 
наизглед неспојивим огољеним и неулепшаним 
ентеријерима италијанског неореализма, 
представљао је јединствену комбинацију светло-
-тамних светлосних ефеката, укомпонованих 
у поремећени простор, исцепкан и нејасан, 
реалистичан амбијент. Светлост у виду тупих 
углова и назубљених трапезоида, вертикалних 

И

Пољубац смрти (1950)
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Екстремно горњи ракурси (кадрови свевидећег бога) снажно су истицали сву њихову мизерност 
и пролазност, смртност и немоћ. Уобичајени баланс и хармонија класичног стила намерно су били 
поремећени у корист бизарне композиције фигура, смештених неправилно у кадар, и тако креирали 
нестабилан свет ноара. Клаустрофобично кадрирање врата, прозора, степеница, металних оквира 
кревета, делује као напад простора на ликове, ухваћене у замку. Чести резови, који појачавају напетост, 
и крупни планови, којима се постиже клаустрофобична атмосфера, увек су били у функцији задате 
сцене.

Из прошлости (1947)
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Основно светло, углавном постављано 
испод глумаца, коришћено је ради стварања 
огромних дубоких црних сенки, чиме се 
такође наглашавао упадљив фацијални 
израз. У овим филмовима приметна је и 
промишљено ограничена употреба пуног 
светла у корист тешког, недифузног, што 
је стварало утисак да је то једини извор 
светлости, који допире из неког угла, с неке 
лампе или уличне светиљке. Ни у једном ноар 
филму не постоји осветљен зид без сенке, 
па макар она била само од неизоставних 
венецијанера на прозорима, који подсећају 
на решетке и доприносе осећају психичке 
заточености. Сцене снимане у ентеријеру 
које се заснивају на игри сенки на зидовима, 
уз скучени и клаустрофобични простор у 
коме се обично дешавају, верно дочаравају 
атмосферу ноар филмова.

ф е љ т о н

Двоструко осигурање (1944)

Булевар сумрака (1950)
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Употребом таквих тамних светлосних штимунга, у таквој сценографији, створен је визуелни 
идентитет: ноктурална атмосфера, пригушена фотографија, јаки контрасти, асиметрија, вертикални 
и дијагонални ракурси. Као парадигма те вертикалне композиције стоји град, доминантно место 
радње у овим филмовима, као конгломерат великог броја вертикалних грађевина. Тако густо стиснуте, 
представљале су идеалну средину за стварање свеприсутне атмосфере отуђености главног јунака. 
Подземље, као још једно карактеристично место на коме се одвија радња бројних ноар филмова, али 
и кључна реч у наслову многих прича, својом мрачном атмосфером најављује и трагичну судбину 
ликова.

ТИПИЧНА НОАР РЕКВИЗИТА 
И ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ 

Седамдесетих година, са ауторском теоријом, појам иконографије (повратне слике, физички атрибути, 
костим, декор, реквизита) оживео је конвенције жанровске продукције. Уводећи га из историјских и 
културних разлога, стављајући га у нове комбинације и контексте, производили су нову артикулацију 
значења. Круцијално за функционисање оваквих иконичких конвенција било је кумулативно знање 
и очекивање гледалаца. Када у филму Плава Далија (1946) главни јунак у кишном мантилу с федора 
шеширом и цигаретом у устима улази у ноћни клуб, у коме за шанком наилази на фаталну плавушу 
око које се врзмају сумњиви типови, гледалац одмах зна шта да очекује – и по физичким атрибутима 
и по понашању и по костиму, реквизити и амбијенту. Чак и по мизансцену зна ко је ту доминантан, а 
ко подређен.

Овакви филмови, уз оживљавање филмске прошлости, у жанровским конвенцијама производе скуп 
очекивања у публици и то (у постмодерном неоноару) обезбеђује, како предлаже Бурже4, могућност 
за њихово ремећење, прекид и одлагање или померање. Иако се манифестује у визуелним условима, 
иконографија и као носилац значења садржи много више него само визуелну слику. 

4 Bourget, J. L., Hollywood. La norme et la marge, „Natham Cinema”, Paris, 1998.

Малтешки соко (1941)
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Дувански дим који куља из ноар филмова, 
појачавајући већ замагљену и тмурну атмо-
сферу и обавијајући јунаке, типичан је и за 
камеру захвалан амбијент. Цигарете, томпуси, 
шибице, упаљачи, муштикле, табакере, пепе-
љаре, потцртавајући поједине ситуације и ка- 
рактере, често као иронички контрапункт 
основној радњи, наглашавају унутрашње стање 
ликова и вишеслојност ситуације. У овим 
филмовима јасно је издиференциран ритуал 
пушења, који се разликује од лика до лика. За 
главног јунака, за femme fatale, за њихов први 
заједнички сусрет и за сусрет главног лика и 
антагонисте у филму, постоје четири различите 
врсте ритуала пушења, као и реквизите која 
уз то иде, а сценска радња пушења разрађена 

је до детаља. Femme fatale често има табакеру, 
понекад дамску муштиклу, нема упаљач, а њен 
ритуал је успорен и као саставни део ласцивне 
флерт кореографије детаљно разрађен корак 
по корак у филмовима Ђилда (1946), Двоструко 
осигурање (1944), Смртоносни прорачун (1947)… 
Главни јунак обично пуши цигарете и пали 
их упаљачем или самозапаљивом шибицом, у 
крупном плану, што само на тренутак осветли 
цело његово лице, које након тога поново 
утоне у мрачни, димом испуњени ноар свет: 
Двоструко осигурање, Убице (1946), Ноћ и град 
(1950)… Моћник, финансијски, интелектуални, 
пословни или криминални, обично пуши 
томпус или лулу, у зависности од карактера: 
Малтешки соко (1942), Џунгла на асфалту (1950) 
и касније сви филмови браће Коен. У филму 
Дуги растанак (1973), Филип Марлоу у сваком 
кадру има цигарету, док су Хемфри Богарт и 
његова цигара постали заштитни знак читавог 
ноара. 
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Аутомобили у ноар филмовима представљају наставак традиције гангстерских филмова из 
тридесетих, која је сада померена с јурњаве по улицама и пуцњаве на велики број крупних планова 
снимљених у аутомобилу. Скоро увек сличан, препознатљив дизајн аутомобила четрдесетих и 
педесетих година прошлог века заштитни је знак ових филмова, као и јунака који их возе. Кадар 
разговора између главног јунака и жене на предњем седишту, сликан кроз ветробран, може се срести 
скоро у сваком ноар филму. Обично су то веома важни делови филма: разговори, исповести, уцене, 
ковање завера, планирање убиства… У филму Поштар увек звони двапут (1946) среће се јединствена 
сцена убиства мужа са задњег седишта, у којој гледалац по изразу жениног лица док вози закључује 
шта се у аутомобилу догађа. Слична је и сцена у филму Двоструко осигурање (1944). Аутомобил, као  
незаобилазни реквизит у многим акционим кадровима, битан је део наратива и у сцени бежања 
због непочињеног убиства у Заобилазници (1945), у сцени убиства у филму Из прошлости (1947) или у 
Полуделим револверашима (1950). Ноар филмове тешко је замислити без аутомобила, али има и таквих.

На усамљеном месту (1950)
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Јунаци ноар филмова обучени су у кишне 
мантиле и када пада и када не пада киша. 
Као обавезан део ноар костимографије, уз 
мантил обавезно иде и федора шешир, који 
означава врх фаличке мушкости у несигурним 
условима. Главни јунак скоро никада не мења 
костим током филма јер мало пажње поклања 
свом изгледу и облачењу. Мантил, осим што је 
доминантни део костима, у овим филмовима 
има и функцију скривања, чиме носи одређену 
дозу мистичности, као заштитна аура за све 
патње главног јунака. Клише костима ноар 
филмова касније ће се наставити и у постноар 
периоду, у коме су најамблематичнији примери 
Самурај (1967) и Le Doulos (1962), Кинеска четврт 
(1974), Блејд ранер (1982), Mulholland Falls (1996), 
Поверљиво из Л. А. (1997), Црна Далија (2006).

ф е љ т о н

Из прошлости (1947)

Плава Далија (1946)
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Револвери, као носиоци симболичког значења 
продужене моћи криминалаца, присутни 
су у много мањој мери него у гангстерским 
филмовима. Сама чињеница да их има 
антиципира да ће из њих бити испаљен метак. 
Протагониста га релативно мало користи, 
чак га ретко кад и поседује. Пуцањ се увек 
дешава изненада, случајно, без претходне јасне 
намере да се неко убије. Ретко када се убиства 
извршавају револвером главног јунака. Често 
су то дамски пиштољи – Дама из Шангаја (1948), 
полицијски, доказни материјали – Злочин из 
страсти (1957), као и оружје организованих 
банди. 

Замка (1948)

Плава Далија (1946)
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Неонске рекламе као извор светлости, чији 
текст никада није насумице изабран, чини 
контрапункт радњи или акцији која се у том 
тренутку одвија. Исписани називи јефтиних 
хотела, који сем визуелне слике коју презентују 
носе и одређено симболичко значење, и 
данас представљају један од најсликовитијих 
конвенција ноара. Неонско светло, које често у 
кадру продире кроз завесу или влажно стакло 
аутомобила, измаглица, испарења, треба да 
изазову посебан визуелни и естетски доживљај 
и срећу се у сваком ноар филму. 

Завеса у ноар филмовима има вишеструко 
значење. Игра сенки на провидној белој завеси 
која се њише под налетом ветра, стварајући 
осећај неизвесности, као устаљена конвенција 
ноара, антиципира догађаје који следе. Лагана, 
бела, полупровидна завеса која лелуја на 
ветру и промаји, стварајући утисак додатне 
драматизације, као део декора и сценографско 
средство, у функцији је стварања тензије у 
великом броју филмова: Малтешки соко (1942), 
Булевар сумрака (1950), Criss Cross (1949), Убице 
(1946)… Често лелујање сенки на зиду изазвано 
њихањем завесе, пројекција шара завесе на 
зиду у филму Мрачни угао (1946) или на мртвим 
телима у Узалудној пљачки (1956), потенцира 
одређену дозу мистике и слути на зло. С друге 
стране, толико коришћени венецијанери, 
као аутентични симболи ових филмова, кроз 
чије се прорезе назиру вертикалне сенке, које 
асоцирају на затворске решетке, доприносе 
осећају психолошке и физичке заточености. 
Кроз њих се увек назиру неонске рекламе, 
екстеријер, урбани амбијент, улице. Мистична 
атмосфера која се ствара игром светлости и 
сенки често је затишје пред увод у нову сцену 
или секвенцу. 

Кишом наквашене улице којима ходају 
протагонисти, док плочници испаравају 
стварајући магловиту атмосферу, одражавају 
мистичност и отуђеност која нагриза душу 
јунака. Необични облаци паре јављају се у 
многим кадровима, кад год их пресече неки 
аутомобил или случајни пролазник. Киша која 
пада, или улице мокре после кише, још више 
наглашава тај депресиван амбијент, типичан за 
екстеријер ових филмова. Изражена поетика 
која се ствара приказом кишом умивених улица 
јесте емотивна назнака која само на тренутак 
осликава стање духа главних јунака. Киша је 
често у директној пропорцији с интензитетом 
драме која се тренутно одиграва на платну. У 
великом броју филмова радња се дешава на 
пристаништима, доковима – Хапшење у јужној 
улици (1953)…

ф е љ т о н
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Приказивање огледала и разних врста одраза 
и рефлексија, наводи  на обмањивање,  двостру-
кост, дволичност, подвојеност, неуротични 
нарцизам и фантазију. Одрази у огледалима, 
прозорским окнима, чашама, сјајним шанко-
вима, воденим и глатким површинама, сугери-
шу губитак идентитета и помућено и конфузно 
стање главних ликова. Сцена убиства које се 
види као одраз у огледалу купеа у ком се дешава, 
у филму Берлин експрес (1948), представља 
једну од најзанимљивијих употреба огледала 
као средства. Метафора двојника и огледала, 
која вуче корене из психоанализе, најбоље је 
дата у филму Тамно огледало (1946). Пружајући 
сјајан материјал за визуелну обраду, једна од 
најефектнијих сцена с огледалима среће се у 
Велсовом филму Дама из Шангаја (1948). Као 
најексплицитнија употреба слике у огледалу, 

та антологијска сцена не само што визуелно 
достиже врхунац стила већ и пуцњавом у 
соби с огледалима успева да најдиректнијом 
метафором дочара конфузну слику ноар света 
и „разбије зид илузија” који је до тада постојао 
међу ликовима.

Количина пића у чаши главног јунака увек је 
сразмерна интензитету његове немирне савести, 
тј. тежини непребољеног догађаја из прошлости. 
Они пију у баровима, канцеларијама, код куће. 
Боца вискија обавезно се налази поред ноћне 
лампе детектива. Пију и мушкарци и жене. 
Ричард Мортон (Гери Мерил) у Ноћи без сна 
(1952), односно Мартин Блер (Ден Дуреја) у Црном 
анђелу (1946), као композитор и алкохоличар који 
је у пијаном стању убио своју жену, представља 
парадигму овако схваћеног ноар јунака. Пијана 
жена у филму Убиство по уговору (1958), бивша 
спремачица (Френсис Осборн) која цинкари 
своју некадашњу газдарицу Клод (Винс Едвардс), 
потврђује неписано холивудско правило да се 
жене увек напијају пре него што се отворе пред 
мушкарцима, било да тиме настоје да оправдају 
своје поступке, било да причају своју исповест, 
било да некога уцењују или потказују као у 
филму Велики нож (1955), где Дикси Еванс (Шели 
Винтерс), која је била очевидац несреће, пијана 
уцењује главног јунака.

Сексуално опасна моћ заводнице која наводи 
главног јунака на злочин, представља фигуру 
мушке фантазије и изражена је визуелно 
следећом иконографијом: дуга коса (обично 
плава), високе потпетице, црвени руж, 
цигарета као наговештај аморалности… Ти 
елементи као неизоставни делови пратећег 
акцесоара femme fatale, више су шаблон него 
обавеза у сваком ноар филму. Мрачна места 
становања, уз ноћне клубове и барове као места 
греха која крију такве даме „сумњивог морала”,  
представљају згодан амбијент за главног јунака, 
који се скрива или трага за неким. За разлику 
од мушкараца, који као оружје користе пиштољ 
да би њиме неког упуцали, жене у исту сврху 
користе лукавство и препознатљив изглед. 
Егзибиционистичка улога жена у ноару, кроз 
константну позицију to-be-look-at, последица 
је њиховог визуелног и еротски кодираног 
изгледа. Доминацијом у композицији кадра, 
Вероника Лејк, Рита Хејворт, Лана Тарнер, Џејн 
Грир, Глорија Грахам, Барбара Стенвик, Лизабет 
Скот, Ивон де Карло, Ава Гарднер, Џоан Бенет, 
Џин Тирни, Лорен Бекол, Џин Валас у улогама 
фаталних заводница, обликујући цео један 

Дама из Шангаја (1948)
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фетишоидан аспект погледа, својим стилом 
поставиле су темеље каснијим опасним дамама 
које ће у неоноару доживети право ускрснуће 
кроз Кетлин Тарнер, Шерон Стоун, Линду 
Фјорентино, Лену Олин, Ким Бејсингер… 

НАРАТИВ

Права тема ноар филма скривена је у самом 
визуелном стилу. Меланхолично расположење и 
атмосфера, отуђење, песимизам, тескоба, сумња 
и неповерење, безнадежност и очај, произашли 
из туробне атмосфере мрачног града и 
усамљених хотелских соба у којима увек нешто 
крене низбрдо, као основне наративне смернице 
утицали су на типичан визуелни идентитет. 

Иако се на први поглед стиче такав 
утисак, ноар филмови не тичу се убиства 
и расветљавања злочина. Злочин укључује 
превару, корупцију, издају, проневеру, пљачку, 
киднаповање, убиство, а све то спојено 
с безнадежним фатализмом, зачињеним 
нихилизмом, чини основну формулу ноар 
филма. Сликајући екстремна ментална стања, 
наглашену сумњичавост, неповерење, превару 
на релацији мушко–женско, деструктивну и 
погубну страст, ови филмови се пре свега баве 
појединцем и његовим поступцима, мрачним 
силама које га терају да се упусти у недозвољене 
радње. Препуни емфазе перверзних карактера, 
мотивација и понашања, меланхоличних стања, 
песимизма, отуђења, разочарања, параноје, 
кривице, успели су да већ постојеће наративно 
мрачњаштво које се тицало саме атмосфере 
уклопе и у визуелно мрачњаштво ноаровског 
изражавања. Трудећи се да прикажу како 
обични људи бивају уплетени у криминал због 
неке несрећне случајности или мањкавости 
карактера, ноар филмови на плану наратива 
полазе од експлицитне критике друштва, 
које представља препреку за остваривање 
жеље главног јунака. Тематски ти филмови 
приказивали су циничне појединце који, 
поводећи се за аутономним, личним, моралним 
начелима као рефлексијом на послератни 
период депресије, бране сопствени интегритет у 
околностима у којима је он социјално угрожен, 
претпостављајући свој опстанак владајућим 
друштвеним принципима. 

Представљајући онај тренутак у животу 
јунака када се све оно што је давно започело 
наједном почело расплитати и ићи своме 
крају, ови филмови приказују његове последње 
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дане, непосредно пред пад, и објашњавају 
разлоге и последице једног непромишљеног 
чина који ће иницирати његов крај. Концепт 
великог броја ноар филмова може се свести 
на тиранију прошлости. Као и у грчким 
трагедијама, притисак прошлости фаталан 
је за главног јунака. Јунаци ових филмова 
углавном испаштају због нечега што су давно 
доживели. Проток времена не може умањити 
терет догађаја из прошлости који са собом 
носе. Најбољи пример имамо у филму Убице 
(1946), у коме Суеде (Берт Ланкастер) пасивно 
чека да га убице пронађу и на крају извршава 
самоубиство због немогућности да се избори са 
својом прошлошћу. 

Теме деструктивности, параноје, дезоријен-
тисаности, фатализма, опсесије, фиксације и 
корупције у великим градовима (најтипичнији 
примери су филмови Пољубац за сутрашње 
збогом (1950) и Слатки мирис успеха (1957)) 
чине основу најбољих ноар прича. Сексуална 
опсесија главни је покретач односа у појединим 
филмовима, а у Лори (1944) сеже чак до 
некрофилије – детектив Марк Макпирсон 
(Дана Ендруз) постаје опседнут портретом 
мртве жене. Филмови Двоструко осигурање и 
Поштар увек звони двапут (1946), Убице (1946), 
Из прошлости (1947) представљају еклатантан 
пример сексуалне опсесије која вуче читав 
наратив – главни јунак бива увучен у сексуалну 
мрежу femme fatale, из које тешко може жив да 
се извуче. Почетак лудила у које запада главни 
јунак, напрасно омађијан, у љубавном трансу, 
преплављен страшћу и заслепљеношћу, јесте 
онај магичан моменат када до тада обичан и 
просечан човек зарад љубави постаје спреман 
на све. То је тренутак после кога више ништа 
неће бити као што је некада било и када почиње 
пропаст главног јунака. 

Параноја, као савремени термин који описује 
осећај неиздрживог страха или сумње, односи 
се на опсесију прогоњености или на претерану 
сујету која тим особама не дозвољава да се 
тргну и погледају на свет реалним очима. 
Толико присутна у ноар свету, она је кључни 
елемент дезоријентисаности и фаталистичке 
природе ових филмова. Када верује да је 
осуђен на пропаст, јунак је спреман да тумачи 
необјашњиве догађаје као неизбежне елементе 
свог краха. 

Фатализам, такође веома заступљен, у овим 
филмовима односи се на став да су догађаји 
предодређени и да су људи немоћни да их 

промене или спрече. Ноар јунак није у стању 
да промени оно што му је судбински одређено. 
Он је ту само да нам исприча шта је то што је 
довело до његовог краха. Класичан холивудски 
наратив, по коме крај има функцију новог 
почетка, одбацује фаталистички поглед на 
свет. У ноару почетак има функцију краја, те 
није потребно прерушавање чињеница да све 
води ка финалу, јер велики број ових филмова 
управо креће од краја приче, објашњавајући 
нам шта се догодило и шта је у ствари довело 
до таквог завршетка. Зато ови филмови често 
имају субјективну нарацију, у којој, на пример, 
мртав јунак прича шта је довело до краја 
његовог живота. Филмови Булевар сумрака 
(1950), Двоструко осигурање, Смрт долази (1950)
почињу од краја и одмотавају причу кроз ка-
зивање главног јунака (прича из прве руке), 
главног лика који је учесник тих збивања.

Ноар филм учинио је много и за популари-
зацију фројдовског начина размишљања у кине-
матографији, закорачивши посредством својих 
ликова на територију подсвесног. Кошмари и 
трауме, амнезије, неурозе и психозе нашли су 
посебно место у одређивању личности главних 
јунака.

ЛИКОВИ

Као мало који други правац или жанр, ноар 
много пажње посвећује својим ликовима. 
Разочарани детектив мутне прошлости који сре-
ће аморалну фаталну даму која ће га одвести у 
пропаст, или антијунак, вечити губитник, зате-
чен у ситуацијама које није бирао, само су неки 
од најтипичнијих елемената ноара и стереотипа 
који се везују за њега. „Жена с прошлошћу и 
мушкарац без будућности”5 окосница су ових 
филмова који сликају неповерљиве и мизогине 
мушкарце, оивичене прожимајућом тмином, 
неверне жене, корумпиране и психотичне 
полицајце и циничне детективе.

Три јасно дефинисана и увек присутна 
архетипска лика – истражитељ и жртва, и не 
увек обавезно, али пожељно, femme fatale – 
чине окосницу драмског троугла. Истражитељ, 
неприлагођени, прогоњени, усамљени поједи-
нац, често приватни детектив, полицајац, трагач 
за истином (врло ретко жена), и као контрапункт 
онај који му онемогућава да оствари своје жеље 
и намере, полицајац, газда, шеф, муж љубавнице 
или пак нека психопатска личност, уз femme 

5 Bernard F. Dick, Billy Wilder, Boston: Twayne, 1980.
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животне препреке на путу до сопствене среће, 
већ нека врста рефлексије на послератно време 
депресије и дезоријентисане нације. Снага и 
мужевност, тако карактеристичне за класичан 
холивудски филм, као кључни фактори који 
одређују мушке протагонисте ноар филма, 
често су доведене у питање, баш због прошлости 
која јунаке чини крхким и рањивим. У ноару 
ћемо наићи на галерију проблематичних 
ликова с менталним проблемима који посежу 
за насиљем компензујући на тај начин своје 
психолошке недостатке.
Најсубверзивнији елемент и најпрепозна-
тљивија ознака ноар филма јесте женски лик 
– femme fatale. Новостечена слобода жена, као 
последица одсуствовања мушкараца за време 
рата, повезана с мушком кризом идентитета 
након завршетка рата и чињеницом да су жене 
преузеле њихова места док су били одсутни, 

отворила је нови поглед на женске 
ликове у класичном холивудском 
наративу. Као последица новонастале 
економске независности, али делом 
и као изазов мишљењу о слабијем 
полу које је владало у америчкој 
кинематографији, новостечени страх 
и фасцинација јаким женама довели 
су до инвертираног односа моћи 
између два пола. Први пут мушкарац 
је постао несигуран, слаб, рањив, 
беспомоћан, препуштен околностима, 

невешт да се отргне, док су жене, сада први пут 
високо свесне своје сексуалности, престале да 
буду само домаћице и мајке, анђели. Циничне 
и способне, самодовољне, тврдоглаве, опседнуте 
новцем, опасне и пожељне, немилосрдне, гро- 
тескно сексуално заводљиве, самосвесне и 
моћне, што је резултат разочараности у муш-
карце и фрустрације ограниченог живота, оне 
попут мушкараца постају активни носиоци 
радње. Као подстрекивач догађаја или особа 
која ремети главног јунака у решавању заплета, 
активна, а не пасивна и статична, интелигентна 
и моћна, femme fatale из своје женствености 
црпе моћ, а не слабост. 

Имајући на уму да је ноар универзум 
одређен по мери мушкараца, жена се у тим 
филмовима посматра из њиховог угла, те 
се њена вредност мери према сексуалним и 
подређеним стандардима. Њена сексуална 
моћ, која представља објекат мушке фантазије, 
наглашена свим филмским средствима и 
изражена визуелно иконографијом (начин 

fatale, као саучесника и једног и другог, чине 
заплет ноара.

Уобичајени јунаци ноар филмова, приватни 
детективи, бивши полицајци, агенти осигурања, 
двоструки губитници, бивши осуђеници, коц-
кари, с једне, и фаталне даме, проститутке, 
забављачице, на злочин спремне домаћице, с 
друге стране, суштински су сводљиви на два 
лика: човека и жену ухваћене у низу околности 
из којих их само смрт (или једног или обоје) може 
ослободити. Прва два лика често су обједињена 
у једном: прогоњени криминалац уједно је 
и трагач за истином, или је пак приватни 
детектив уједно и осумњичен за злочин. Пошто 
полицајац увек постоји у неком виду, акценат 
ипак треба ставити на три одвојена лика.

Израстајући под утицајем егзистенцијализма 
комбинованог с фатализмом, својственим мно-
гим делима немачког експресионизма, то 
је обично мушкарац, аутсајдер, 
сличан Камијевом Мерсоу у рома-
ну Странац. Њему је тешко да 
се прилагоди свету у којем се 
нашао случајно, те бива увучен 
у низ апсурдних ситуација. Као 
и Мерсо, и ноар јунак може бити 
увучен у бунтовнички криминални 
чин упркос његовој апсурдности. 
Оба ова лика функционишу на 
једном истом плану. Протагонисти, 
заробљени у клаустрофобичном све-
ту ноар филма, неспособни су да управљају 
својим судбинама. И ноар антијунак, као 
жртва, било да је реч о детективу који је на 
трагу неког злочина или обичном мушкарцу 
увученом у сплет неочекиваних околности које 
ће му преокренути судбину, често је прогоњен 
од почетка до краја филма.  Једна од основних 
тема ноар филмова и карактеристика ликова 
који се у њима појављују јесте неизбежна, али 
безуспешна борба са сопственом прошлошћу 
која прогони главног јунака и представља 
бреме које он покушава да збаци током читавог 
живота (филма). Понекад је то трауматичан 
догађај из прошлости или злочин почињен из 
страсти.

Мушки лик у ноару, чија је емоционална 
стабилност први пут у америчком филму 
доведена у питање, више не заузима центар 
својом самоувереношћу и не пружа нам гаран-
ције за своју поузданост ни као наратор ни 
као етичко биће. Први пут у америчком филму 
главни јунак више није херој који савлађује све 

Детектив, 
истражитељ, увек 
има улогу да води 
савијени лавиринт 
ноар универзума, да 
би нашао критичан 
одговор и открио 
шта се уистину 
догодило. 
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кадрирања, реквизита, дуга коса, високе 
потпетице, шминка, цигарета – као наговештај 
аморалности), од самог почетка филма веома је 
битна мотивација у разумевању мушког лика. 
Опасност више није дата подтекстуално већ 
отворено, у лику фаталне (плавуше) жене која 
демонски влада светом око себе, а само јунаку 
заслепљеном емоцијама измиче та спознаја. Она 
је заводница која увлачи главног протагонисту 
(често сопственог мужа или љубавника) у 
убиство које је починила, или у криминални свет, 
верујући да ће на тај начин остварити сопствену 
срећу. Дефинисана својом сексуалношћу, која 
се доживљава као пожељна, али и опасна, она у 
тој функцији представља сметњу мушкарчевој 
потрази за срећом. Иако често главна у 
заплету филма, она скоро никад није безбедно 
смештена ни у једну од доминантних улога. 
Трагични сензибилитет даје јој централну 
улогу као активној, интелигентној, моћној, 
доминантној, јакој, сексуално ослобођеној, све 
до краја филма када бива кажњена због својих 
поступака. Да ли главни јунак успева или не 
успева, зависи од тога да ли се може истргнути 
из зачараног круга њене манипулације. Женска 
фигура представља симбол страха, претњу 
коју мушки јунак тешко савлађује. Она је 
стимуланс деструкције и агресивности, симбол 
искушења, активна заводница која инертног, 
импотентног, исцрпљеног мушкарца одвлачи 
у коначну пропаст. Бескомпромисно независна 
и сурово амбициозна, сексуално неинхибирана, 
своје заводничке моћи користи не би ли се 
ослободила заточеништва неодговарајућег 
брака или партнера који је третира као објекат. 
Осећајући нарцистичко задовољство у варању 
мушкарца, чак и ако таква манипулативност 
иде њој на штету, неретко бива савладана 
љубављу коју не може да контролише и због које 
бива побеђена. Иако нису ретки ноар филмови 
дати из перспективе жене, неминовна је њена 
негативна дискурзивна идентификација. Она 
скоро никад није носилац дискурса и све што 
она има да каже бива речено кроз мушки лик, 
па макар он био несигуран и збуњен у вези с 
наративним дешавањем.

На плану наратива она је савладана бекством 
или убиством. Мушкарац постаје жртва и у 
већини случајева, пошто не може да савлада 
своју жељу, бива на крају уништен. Упркос 
очигледној моћи коју поседује, femme fatale на 
крају губи физичку снагу и постаје стварни или 
симболички затвореник. Бива кажњена смрћу 

или нестанком из наратива, а неретко и главни 
јунак испашта због њене смрти. 

Детектив, истражитељ, увек има улогу да 
води савијени лавиринт ноар универзума, да 
би нашао критичан одговор и открио шта се 
уистину догодило. Уколико је инкорпориран 
у главног јунака, детектив бива уједно и 
прогоњени, усамљени појединац који покушава 
да дође до истине, и тада је његова судбина 
идентична класичном ноар (анти)јунаку. 

Када је четрдесетих година детектив кроз 
Чендлера и Хемета ушао у свет ноара, догодиле 
су се значајне промене у перцепцији. Први 
пут је нарушен његов морални интегритет и 
он је постао морално прљавији, непоузданији 
и несигуран у своје запажање и своју истрагу. 
Амбијент у ком се креће постао је мрачнији 
и несигурнији. Цинизам који је саставни део 
његове личности, дистанцирао га је од кодекса 
и норми који су до тада били друштвено 
прихватљиви. Девијација и ирационалност, као 
и непоштовање професије, детектива терају 
у пропаст и доводе до саучесништва и везе с 
криминогеном средином. Као аутсајдер који 
живи по својим правилима и својим моралним 
кодексима, непромишљено се хватајући за 
оружје, и сам је постао мета криминалаца, 
полицајаца и фаталних дама.

Малтешки соко (1941)
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друштвену интеграцију на нивоу локалне 
заједнице: „Културно-просвјетни рад широких 
народних слојева најлакше ће започети 
оснивањем домова културе. Дом је одређен да 
буде таква културна установа мјеста, која ће 
бити састајалиште народа, стјециште живота 
народа, из којега ће се смишљеним програмом 
као жаришта проширити културно-просвјетни 
рад на цијело мјесто, општину, котар, односно 
округ.”2 

Везу између локалне заједнице и уметности 
најбоље одражава појам културно-уметничког 
аматеризма, који експанзију доживљава после 
Другог светског рата. Обнова аматеризма у 
народноослободилачкој борби означавала је 
културну револуцију која се одвијала заједно с 
политичком. Аматерски приступ стваралаштву, 
као основа идеје пролеткулта (пролетерска 
култура) Анатолија Луначарског и Александра 
Богданова, представљао је важну фазу у 
културној политици СССР-а после Октобарске 
револуције. Према Богдановљевој дефиницији, 
уметност је организациона форма новог друштва 
и њена функција није да улепшава и прописује, 
већ да производи и конструише. Она је у 
великој мери била аматерска и практиковала се 
у домовима културе као местима друштвености. 
Концепција културне политике самоуправног 
социјализма Југославије подразумевала 
је да култура постане део свакодневног 
самоостварења појединаца и друштва у 
целини, а заједнички циљ била је реализација 
социјализма. Културни аматеризам био је једно 
од преписаних средстава за постизање тог циља. 
После рата, широм Југославије почињу да раде 

2 Ivan Rogić, Andrija Mutnjaković, Centri kulture, domovi kulture i 
društveni domovi u SR Hrvatskoj, Zavod za kulturu Hrvatske, Zagreb, 
1984, str. 13.

слобођена Југославија се после На-
родноослободилачког рата суочава 
с низом проблема и препрека у 
изградњи новог, социјалистичког 
друштва – од опште разрушено-

сти и непостојеће инфраструктуре до вели- 
ког сиромаштва становништва. Већ у току 
НОР-а постојала је свест о томе да је опис-
мењавање становништва нужно да би сви равно- 
правно учествовали у изградњи колективне 
социјалистичке будућности. Број образованих 
људи у Краљевини Југославији није био 
велики, па су се већ током НОР-а на осло-
бођеној територији описмењавали борци и 
становништво. Отваране су основне школе 
за децу и аналфабетски курсеви за одрасле. 
Недостатак учитељског кадра решавао се 
организовањем обука за учитеље и наставнике. 
Мере за народно просвећивање предузете су 
одмах после ослобођења и спроводиле су се на 
народним универзитетима, у библиотекама и 
по домовима културе. Проценат неписмених 
старијих од десет година, од 1931. до 1981. 
смањен је 4,7 пута, са 44,6% на 9,5%.1 Пораст 
броја школованих људи позитивно је утицао на 
појединце и друштво у целини, као и на општи 
развој.

Култура се у социјалистичкој Југославији 
сматрала неодвојивом од образовања и 
просвећивања, па се културно-уметничкој 
делатности, као саставном делу општег 
друштвеног и културног развитка земље, 
посвећивала посебна пажња. После ослобођења 
оснива се мрежа домова култура, чије се 
деловање препознаје као културна акција за 

1 Ibrahim Latifić,  JUGOSLAVIJA 1945–1990: razvoj privrede i 
društvenih delatnosti, Beograd, 1997, str. 99.

О

филмски
ЦИКЛУС

............................................................

„Југословенски социјализам на филму” је истраживачко- 
-образовни пројекат који организују удружење Transimage 
из Београда и Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, уз 
подршку Југословенске кинотеке и Rosa Luxemburg Stiftung 
Southeast Europe. Јавни део програма у виду предавања и 
програмације реализује се од септембра до децембра 2017. 
године у Југословенској кинотеци у Београду.
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(загребачки, београдски и сплитски стичу углед 
још педесетих година) и десетине филмских 
сусрета и фестивала. Филмски аматеризам у 
основи је такође имао образовну компоненту и 
омогућавао свим заинтересованима да савладају 
основе филмске технологије. Он је био и један 
од узрока рађања „модерног југословенског 
филма шездесетих” јер је кроз кино-клубове 
прошла већина аутора тзв. црног таласа (Душан 
Макавејев, Живојин Павловић, Желимир 
Жилник, Кокан Ракоњац, Марко Бабац). 
Аматерске филмске манифестације привлаче 
пажњу широке јавности. Загребачки ГЕФФ 
почетком шездесетих прати нове тенденције у 
савременој уметности и филм посматра као поље 
научног и теоријског истраживања. МАФАФ, 
велика међурепубличка смотра филмских 
аматера, одржава се неколико година заредом у 
пулској Арени. Филмски аматеризам, остварен 
у раду кино-клубова, отварао је филмски 
дискурс на свим нивоима све до политичких 
промена седамдесетих, када институционални 
и друштвени значај кино-клубова слаби, а 
републичке уметничке академије постају 
ексклузивни институционални оквир у коме се 
образују будући филмски ствараоци.

У РАСКОРАКУ – ДРУШТВЕНОСТ 
И ЈАВНА СФЕРА

Новембарски циклус филмова фокусира се 
на лик новинара у југословенском филму, који 
као представник седме силе постаје кључна 
фигура у посредовању између материјалне базе 
производње и „јавне сфере”, како је схвата Јирген 
Хабермас. Наиме, за Хабермаса, јавна сфера је 
социјална арена у којој се сучељавају различити 
дискурси који разматрају важне друштвене 
проблеме и кључна је унутар демократског 
процеса. Јавна сфера је аутономна и требало 
би да буде одвојена од сфере економије и 
сфере деловања државног апарата. Отуда, у 
америчкој послератној кинематографији седма 
сила приказана је као неприкосновена у борби 
за грађанска права и слободе. Такав концепт 
јавне сфере је буржоаски и претпоставља да она 
широком инклузивношћу може премостити 
класне разлике унутар једног друштва.

Како се и на који начин у југословенском 
друштву развија такав концепт јавне сфере у 
тренутку када се оно током шездесетих година 
економски либерализује и класне разлике 

културно-просветне заједнице, а након увођења 
самоуправљања седамдесетих година 20. века, 
биле су успостављене различите организационе 
форме које су подржавале делатност аматера 
на нивоу локалних заједница. Организација 
културно-уметничко-аматерског стваралаштва 
у радничким клубовима, на народним и 
радничким универзитетима и у домовима 
културе укидала је разлике између буржоаске 
и народне културе, „високе” и „популарне” 
културе, између мануелног и интелектуалног 
рада, времена експлоатације у фабрици и 
слободног времена у приватном простору. 
Идеја „културног спајања”3, по којој се рад, 
култура и друштво интегришу у самоуправном 
социјализму, била је водиља културне политике 
до краја осамдесетих, краја самоуправљања и 
краја СФРЈ.

Културни аматеризам као еманципацијска 
култура нашао се шездесетих година пред 
изазовима индустријализације, либерализације 
и тржишта. Крајем седамдесетих, а после 
доношења новог Устава (1974) и Закона 
о удруженом раду (1976), предложено је 
напуштање појма културног аматеризма јер 
је постао превазиђен, неповезан с процесом 
производње и лишен социјалне компоненте, те 
је аматерска пракса све више постајала ревизија 
прошлости и све више личила на хобије и 
приватна занимања. Аматеризам постаје пут 
ка професионализацији и губи политичку и 
критичку оштрицу. 

У области филмског аматеризма уложени 
су напори да се филмска култура приближи 
најширим слојевима становништва. „Народна 
техника” као кровна државна организација 
оснива стотине фото- и кино-клубова 

3 Stevan Majstorović, Kultura i demokratija, Prosveta, 
Beograd, 1977, str. 172.
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Пожгај постаје анестезиран. Немоћан да одвоји 
реалност од имагинације, да критички сагледава 
и базу и надградњу, он постаје модерни субјект 
савремене цивилизације, отуђен од реалности и 
од самог себе.

Филм симболичног наслова У раскораку 
Миленка Штрпца (Филмска радна заједница, 
Београд, 1968) приказаће борбу и „одрастање” 
младог новинара Банета Ђорђевића (Гојко 
Шантић) који жели да помогне убогаљеном 
сеоском активисти Јаблану Јездићу (Драгомир 
Бојанић Гидра) да добије заслужену социјалну 
заштиту тако што ће, стварајући серију 
телевизијских репортажа о њему, скренути 
пажњу јавности на маргинализацију живота 
народних прегалаца на селу. У репортажама 
новинар критикује и локалне и републичке 
власти и тако улази у сукобе који ће више 
скренути пажњу на њега самог него на проблем 
Јаблана Јездића. Тим филмом потцртана је јасна 
разлика између села и града и јунак увиђа 
крхкост јавне сфере као аутономне, лишене 
класних детерминација.

Југословенски филм ће још неколико пута 
осликавати улогу новинара као носиоца 
друштвене савести – Oxygen (Матјаж Клопчич, 
1970), Квар (Миша Радивојевић, 1978), Новинар 
(Фадил Хаџић, 1979). У свим тим филмовима 
југословенски аутори препознаваће расцеп 
између приватних тежњи и друштвене савести 
новинара и сходно својим идеолошким 
погледима различито трасирати индивидуалне 
борбе тих интелектуалаца с којима су се неретко 
идентификовали.

постају све очигледније? Кроз лик новинара 
у југословенском филму могуће је пратити 
настанак јавне сфере у југословенском друштву 
и њено класно одвајање од друштвене базе (класе 
радника и сељака), што је било у супротности 
са основним социјалистичким начелима 
друштвеног управљања. У филму Штићеник 
Владана Слијепчевића (Авала филм, Београд, 
1966) лик Ивана Стојановића, кога игра Љубиша 
Самарџић, попут Балзаковог Рибемпреа из 
Људске комедије, мора проћи трновит пут 
социјалне елевације од непримећеног песника 
провинцијалца, преко партијског студентског 
активисте и телевизијског новинара, до 
директора издавачке куће. Тај трновит пут 
састоји се од беспоштедног и лицемерног 
гажења свих начела које Иван Стојановић 
јавно заступа. Филм покушава да пружи 
морализаторску критику младе генерације и 
да упозори на опасност од негативне селекције 
кадрова унутар Савеза комуниста. 

Други филм новембарског циклуса јесте филм 
Ватрослава Мимице Понедељак или уторак 
(Јадран филм, Загреб, 1966), у којем посматрамо 
сасвим обичан дан новинара-писца Марка 
Пожгаја, у роли Слободана Димитријевића, као 
специфичан филмско-монтажни ток свести 
интелектуалца средином шездесетих. Филмску 
причу, без наглашеног драмског сукоба, чине 
исцепкане секвенце свакодневице јунака: радни 
процес у штампарији, необавезна шетња улицом, 
сусрет с дететом и женом, од које је разведен 
итд. Ти парчићи баналности бивају постављени 
у исту раван с кадровима сећања (слике из 
детињства, реминисценције на оца погинулог 
у Народноослободилачком рату) и кадровима 
медијатизоване стварности (телевизијске слике 
бацања атомске бомбе, лета на Месец итд.). 
Оптерећен сложеним амалгамом слика, Марко 
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Понедељак или уторак (1966)

У раскораку (1968)
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из личног 
УГЛА

з моје књиге Филмски водич Београда, која ће ускоро угледати светлост дана, у издању 
Југословенске кинотеке, одабрао сам неке значајне и ретко приказиване филмове из 
првих двадесет послератних година, углавном виђених на репертоару градских биоскопа. 
За новембар су предвиђени следећи наслови:

Дуга, режисера Марка Донскоја, којом је 2. новембра 1944. у биоскопу „Јадран” званично 
почело јавно приказивање филмова. Филм је даван пуна два и по месеца, а представља једно од ремек-
-дела совјетског ратног филма, дело посвећено борби Совјета у Другом светском рату, који је тада 
још увек трајао. Настао 1943. по причи и сценарију Ванде Василевски, филм није ништа изгубио од 
наративне прецизности и оригиналности у третману трагичних догађаја у малом окупираном селу. 
Визуелна раскош кадрова достигла је кулминацију у зимским сценама, посебно током немачке потере за 
трудном женом (у маестралном тумачењу Наталије Ужви), која постаје симбол непобедивости совјетског 
карактера. Импонују емоционална снага филма и одсуство патетике. Незаборавна је потресна сцена 
леша руског војника који само делимично штрчи из снега. Донској је досегао аутентичност у приказу 
настанка беса обичних људи изазваног тугом и болом. Лично мислим да је овај филм немерљиво много 
утицао на идеје и естетику поратних кинематографија, посебно у жанру ратног филма. То се нарочито 
односи на прогресивни италијански неореализам.

И

БЕОГРАДСКИ 
ФИЛМОПЛОВ 
(1944–1963)пИшЕ: 

Слободан Аранђеловић  

Дуга (1943)
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Ђузепе де Сантис је 1945. написао: „Желим 
да довикнем свима који читају ове редове да 
пожуре и погледају филм Дуга... Аутентично 
поетско уметничко остварење, ретко ремек-
-дело...”

Амерички председник Ф. Д. Рузвелт послао 
је следећи телеграм Марку Донскоју, пошто 
је филм био приказан у Белој кући: „Филм ће 
бити приказан америчкој публици у правој 
свеукупној величини.” 

Идеја за филм Депутат Балтика, режисера 
Јосифа Хејфица и Александра Зархија, настала 
је из сценарија понуђеног Филмској фабрици. 
Бавио се односом интелигенције према 
Револуцији. Коначан, дорађен сценарио, као 
и филм, сумирали су идеје о месту окоштале 
руске интелигенције у новом совјетском 
систему. Својевремено је овај величанствени 
филм забележио рекордну гледаност, вероватно 
и због тога што су аутори на особен начин 
третирали бремениту и актуелну тему на 
високом уметничком нивоу. По мишљењу 
многих совјетских теоретичара, ово је најбољи 
филм познатог дуа синеаста.

Америчку откачену комедију Невеста на 
продају режирао је Вилијам Д. Расел, чврсто 
држећи све конце у својим рукама и бриљантно 
водећи савршено одабране глумце за водеће 
роле: Клодет Колбер, Роберта Јанга и Џорџа 
Брента. Јангов лежеран стил глуме, очигледно 
инспирисан легендарним ролама јединственог 
Керија Гранта, врцав хумор и, чини ми се, још 
увек актуелан заплет успешно одолевају зубу 
времена.

Незаборавну историјско-биографску драму 
Viva Villa!, по одличном сценарију Бена Хехта, 
спектакуларно су режирали Џек Конвеј и Хауард 
Хокс. Прича о Панчу Виљи (1877–1923) обогаћена је 
врсном глумом Воласа Бирија у насловној роли, 
изванредним дубинским кадровима сниматеља 
Џејмса Вонга Хоуа, импресивним масовкама 
и прецизном и функционалном монтажом. 
Контроверзни лик, за неке племенити борац 
који се залаже за права сиротиње, а за друге 
окорели бандит, школски је пример изузетно 
простудиране и остварене улоге. Бири је тврдио 
да му је рола Виље била најбоља, најмилија и 
најдража у каријери. Сложену вишеструку 
улогу у којој је савршено сјединио дете у 
себи, сељака, крсташа, смртоносног бандита и 
револуционара, бројне колеге у сличним ролама 
нису успеле ни да достигну, а камоли престигну. 
Задивљује лакоћа којом је Бири постигао 
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јуначки статус легендарног револуционара 
склоног садизму и бруталности. Био је први и 
најбољи Виља на филму међу десетак колега 
које су интерпретирале исти лик на много 
мање успешан начин. Потпуно је нејасно 
како је награда Оскар остала недостижна у 
категоријама у којима је филм био номинован 
(филм, адаптација сценарија, звук). Посебно 
боде очи одсуство номинације за Бирија и 
режисере. Иначе, филм је зарадио огромну 
своту новца, а и данас се са успехом приказује 
широм света. 

 Екранизација романа Теодора Драјзера 
Џени Герхарт тријумфално је пренела на 
велико платно трагичну судбину насловног 
лика у врло добром тумачењу Силвије Сидни. 
Режисер Марион Геринг инсистирао је на 
њеном ангажовању, наводно, пошто је био 
импресиониран њеном ролом несрећнице у 
Фон Штернберговој Америчкој трагедији (1931), 

Дуга (1943)
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Источнонемачка породична драма Курта Ме-
цига Брак у сенци, снимљена 1947, давана је 
код нас наредне године, као један од првих 
филмова насталих у (тој) новој држави. Остала 
је упамћена по верној екранизацији романа 
који је послужио као предложак, али и по добро 
погођеној атмосфери времена којим се бави. 

Чехословачка романтична комедија Мартина 
Фрича Прстен првенствено се памти због 
доброг заплета и одлично написаног сценарија, 
али и због ефектне глуме Отомара Корбелара у 
две захтевне роле.

Успешна америчка комбинација музичко-
-романтичне комедије и мјузикла остварена 
је у филму Серенада у долини сунца, који се 
бави личношћу Соње Хени, некадашње славне 
норвешке клизачице на леду, која је у Холивуду 
постала глумица. Не узимајући у обзир филм 
Играјмо, госпођо, у коме се само делимично 
виде и чују џезери (премијерно приказан јуна 
1945), филм Бруса Хамберстоуна Серенада у 
долини сунца био је први играни филм у коме 
водећу улогу има џез, тачније музика Глена 
Милера у извођењу његовог оркестра, али и 
певача Реја Еберлија и Текса Бенекеа, уз помоћ 
браће Николас и заводљиве Дороти Дендриџ. 
Премијера је одржана октобра 1945. а филм 
се давао непрекидно више од два месеца. 
Заслужено, јер су гледаоци били жељни добре 
музике и „лагодног” америчког живота после 
страхота дугогодишњег ратовања. Убрзо је 
уследило још десетак америчких филмова са 
џез музиком који су, такође, привукли велики 
број гледалаца. 

За већину поменутих филмова, ово ће бити, 
вероватно, последње јавно приказивање и 
права прилика да се подсетимо на развој 
дистрибутерске политике у тадашњој земљи. 

 Циклус се наставља у децембру.

такође по Драјзеровом роману, који је касније 
екранизован у гламурозној верзији Џорџа 
Стивенса као Место под сунцем. Избегавајући 
нападне мелодрамске валере, тако својствене 
америчком филму тог периода, Геринг је мучну 
породичну драму са елементима психолошких 
потешкоћа подигао на ниво универзалне 
ванвременске трагедије. 

Славни француски синеаст Рене Клеман 
снимио је филм Мирни отац, занимљиву 
ратну драму по оригиналном сценарију глумца
Ноела-Ноела, који глуми насловни лик. Функ-
ционална црно-бела фотографија Клода Рено-
ара и необичан приказ ратних дешавања у 
Француској, уз врсну глуму Ноела-Ноела, сврс-
тавају филм међу боља остварења ране фазе 
Клеманове каријере.

Криминалистички роман Жоржа Сименона 
Подруми Мажестика, у драматизацији познатог 
сценаристе Шарла Спака, инспиративно је 
режирао француски синеаст Ришар Потје 
стављајући акценат на сликање ликова и 
ситуација које стварају драматичне догађаје.

Некада изузетно популаран и радо гледан 
немачки филм Андалузијске ноћи, аутора 
Херберта Мајша, настао је непосредно пред 
Други светски рат по истоименом роману 
Проспера Меримеа. Овом чудесном музичком 
мелодрамом, поред врсне музике, доминира 
јединствена певачица/глумица Империо 
Аргентина, коју је у европском филму 
шездесетих година успешно „заменила” Сарита 
Монтијел у истом филмском жанру. 

Авантуристички роман Николаја Гогоља 
Тарас Буљба екранизован је више пута (два пута 
у немом и пет пута у звучном периоду), али се 
ова француска верзија из 1936. сматра далеко 
најуспешнијом. Режисер Алексис Грановски 
успео је да дочара дух царске Русије и да 
„контролише” тежак темперамент изузетног 
глумца Харија Бора, који је маестрално дочарао 
насловни лик. Том улогом Бор је избио у сам 
врх најбољих француских глумаца четврте и 
пете деценије седме уметности. Раме уз раме 
са Жаном Габеном, Мишелом Симоном, Лујем 
Жувеом, Шарлом Ванелом и Пјером Френеом. 
Поред њега заблистали су још и Данијел Дарије, 
Жан Пјер Омон и Пјер Ларки. Јуначки лик 
Буљбе, врсног мачеваоца и авантуристе који се 
придружио Козацима у борби против Пољака у 17. 
веку, глумио је и Владимир Медар у француско-
-италијанској копродукцији снимљеној у нашој 
земљи 1961. Нажалост, без имало успеха.
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исао Едгара Алана Поа је мото 
који обележава каријеру Дарија 
Арђента, од његовог првенца до 
данас. Он отворено признаје да 
више воли да гледа смрт лепих 

него ружних жена, или мушкарца. На занима га 
шта други мисле о томе и често уме да напусти 
интервју када га новинари нападну и оптуже 
за мизогинију. Ако стварно погледате више од 
једног Арђентовог остварења, закључићете да је 
епитет мушког сексисте који му се приписује 
неоснован, јер у његовим филмовима жртве, 
као и убице, јесу и мушкарци и жене, а понекад 
и трансродне особе. Могло би се рећи да су 
Арђентови филмови политички коректни.

Још као дечак Дарио је волео да пише, 
углавном бајке. Пошто је растао у породици 
која се бавила уметношћу – отац Салваторе 
Арђенто био је продуцент, а мајка, Бразилка 
Елда Луксардо, модел – морао је и сам да крене 
тим правцем. На сву срећу, једном је решио 
да прочита један од многих сценарија које 
је његов отац доносио кући и убрзо је научио 
основе писања за филм. Каријеру је започео 
као сценариста, прво на комедији Албера 
Сордија Scusi, lei è favorevole o contrario? (1966). 
Писао је и за многе ратне филмове: Оазу 
смрти (Commandos, 1968) Арманда Криспина, 
Четири командоса за Норвешку (Probabilità zero, 
1969) Мауриција Лучидија, Легију проклетих 
(La legione dei dannati, 1969) Умберта Ленција. 
Окушао се и у крими жанру: Qualcuno ha 
tradito (1967) Франка Просперија и Последњем 
обрачуну / Гангстерима (Comandamenti per un 
gangster, 1968) Алфија Калтабијана, који је делом 
сниман у бившој Југославији и у којем глуме 
Љуба Тадић и Раде Марковић. Залазио је и у 
секс комедије, La rivoluzione sessuale (1968) и La 
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stagione dei sensi (1969), и у вестерн комедије, 
Данас мени… сутра теби (Oggi a me... domani a 
te!, 1968) Тонима Червија, Петорица у акцији (Un 
esercito di 5 uomini, 1969) Дона Тејлора, у коме 
глуми Бад Спенсер, и Звали су га Амин (Così 
sia, 1972) Алфија Калтабијана. Најзначајнији 
филм у том делу Арђентове каријере јесте 
Било једном на Дивљем западу (C’era una volta 
il West, 1968) Серђа Леонеа, на којем је радио с 
Бернардом Бертолучијем. У књизи Nightmare 
Movies, Ким Њуман рекао је: „Оно што је Серђо 
Леоне за шпагети-вестерн, Дарио Арђенто је за 
италијански хорор филм. Леоне је узео вестерн 
жанр, преобразио га и направио препознатљиву 
визију која је истовремено хиперреалистичка 
и надреална, док Арђенто деконструише хорор 
и трилер традицију Хичкока, Фрица Ланга, 
Роберта Сиодмака и америчких ноар писаца 
стварајући сопствени свет.”

Арђенто је искористио популарност готских 
бизарних италијанских трилера који су прои- 
зашли из немачке серије мистерија заснова-
них на романима Едгара Вoлиса, њиховим 
маскираним убицама и изопаченим осумњиче-
нима, и помешао их са класичном енглеском 
детективском причом и забрањеном садо-еро-
тиком. Значајан утицај имали су рани филмови 
о лудим убицама Марија Баве La ragazza che sa-
peva troppo (1962) и Sei donne per l’assassino (1964). 
Прва три филма која је потписао као редитељ 
спадају у ђало (giallo – жуто, боја корица крими 
романа који су излазили у Италији), жанр који је 
утемељио Бава, а Арђенто га за нијансу изменио 
и обележио својим препознатљивим печатом. 
Дебитантска Тајна црне рукавице (L’uccello dalle 
piume di cristallo, 1970) јесте слободна адаптација 
The Screaming Mimi (1949) Фредерика Брауна. 
Амерички писац који лута по Риму тражећи 
инспирацију нађе се у ситуацији да беспомоћно 
гледа како девојку ножем пробада човек у црном 
мантилу и шеширу. Касније, док се присећа 
шта је видео, стално му измиче детаљ који је 
потребан да би се мистерија решила. Убица 
који носи црне рукавице постаје заштитни знак 
Арђентовог опуса. Он их и сам носи и каже: „Ја 
сам у свим мојим монструмима”.

Поглед из перспективе убице тера нас да се 
идентификујемо с њим док бира своју жртву, 
која је у већини случајева лепа млада жена. У 
сценама убистава, међутим, перспектива се 
изненада мења и нагони нас да се ставимо у 
положај жртве и искусимо шта она осећа. Код 
Арђента решење никада није једноставно, већ 

„Смрт лепе 
жене је неспорно 
најпоетичнија тема на свету.”
Едгар Алан По
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је све подређено неочекиваном обрту. Наиме, 
пошто је жртва девојка, а насиље над њом сурово, 
обично помислимо да је убица мушкарац, али 
на крају се често испостави да је то, у ствари, 
жена. Још једна веома битна карактеристика 
Арђентових филмова јесу сећања у којима леже 
трагови за проналажење убице.

Никада раније ниједан ђало није постигао 
толики успех као Тајна црне рукавице и брзо 
су почели да се ређају слични филмови: Снови 
злочина (Una lucertola con la pelle di donna, 1971) 
Лучија Фулчија, Стреле отровног паука (La 
tarantola dal ventre nero, 1971) Паола Каваре, 
La dama rossa uccide sette volte (1972) Емилија 
Мирађилеа и многи други. У филму Мачка са 
девет репова (Il gatto a nove code, 1971) слепи 
господин Арно једно вече док се шета с нећаком 

чује разговор два човека о тајни за коју један 
не жели да се сазна. Сутрадан један од њих је 
мртав – наводно је настрадао у несрећи. Арно 
покушава да открије мистерију и удружује се 
с новинаром, али њихова истрага проузрокује 
још једно убиство. Убица увек успева да буде 
корак испред елиминишући све потенцијалне 
сведоке и остављајући за собом крвав траг, 
што ће на крају довести до открића тајне коју 
жели да сачува по сваку цену. Трећи филм 
Четири муве на сивом сомоту (4 mosche di 
velluto grigio, 1971) уједно је и последњи део 
трилогије Животиња, како је неки називају. 
Главни јунак је бубњар рок бенда који бива 
приморан да се супротстави човеку који га 
прогања. Бубњар га убија, а злочину присуствује 
мистериозни маскирани фотограф. Уместо да 
оде да се пријави полицији, он скрива злочин и 
бори се с кривицом, а ситуација се погоршава 

када почну да га уцењују фотографијама тог 
догађаја. То је први филм у коме Арђенто више 
пажње посвећује самој причи. Користи многе 
стилизоване технике, од необичног постављања 
камере и углова снимања, преко камере која лута 
и нелинеарне монтаже, до специјалних ефеката 
које постиже покретима камере. У завршној 
секвенци користи брзе покрете камером да би 
постигао запањујући ефекат успореног снимка 
и у комбинацији с музиком Енија Мориконеа 
прави призор који одузима дах.

После тог остварења одлази на телевизију и 
режира два од четири једночасовна филма у 
оквиру серијала La porta sul buio. Једини излет 
ван жанра прави са историјском комедијом 
Le cinque giornate (1973), смештеном у време 
револуције у Милану 1848. Следећи филм Тајна 
напуштене куће (Profondo rosso, 1974) јесте 
стилизован и богато снимљен ђало у коме је све 
мотиве, које је само наговестио у претходним 
остварењима, у потпуности разрадио и спојио 
(дијалози и односи у Тајни црне рукавице; 
камера која прогања у Мачки са девет репова; 
психоделичне боје у Четири муве на сивом 
сомоту). Идентитет убице открива на тако 
суптилан начин да то уопште не приметите 
када први пут гледате филм. Британски музичар 
Маркус Дејли очевидац је бруталног убиства 
у Риму и уплетен је у полицијску истрагу. 
Опседнут идејом да му је промакао неки кључни 
детаљ, ризикује да постане следећа жртва или 
главни осумњичени. Иако су остали редитељи 
надмашили Арђента у графичком садржају, 
бруталности, окрутности, нико од њих убијање 
није снимао тако висцерално као он. Пошто је 
прекинуо дугогодишњу сарадњу с Мориконеом, 
на филму Тајна напуштене куће почиње да ради 
с групом „Гоблин”, коју предводи композитор 
Клаудио Симонети. Оним што су заједно 
направили поставили су стандард за хорор 
филмове, који се није мењао више од двадесет 
година. Њихова музика – кратко понављање 
мотива, тотална дисонанција, марширајући 
ритам – наглашава бруталност на платну и 
доноси заглушујући звук сваки пут када се 
дешава убиство.

У Тајни напуштене куће Арђенто је 
отворио могућност преласка на натприродне 
елементе, што је искористио у Суспирији (1977), 
инспирисаној искуством баке његове тадашње 
девојке, глумице Дарије Николоди, која је 
учествовала у писању сценарија. Она је тврдила 
да је док је похађала престижну музичку школу 
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напуштање стилизације по којој је постао 
познат. На прави пут вратио се са Опером (1987). 
У том филму терорише младу оперску певачицу 
која мења диву пошто је ова доживела несрећу. 
Убица који је прогања има посебну фиксацију 
њоме и сваки пут је везује и селотејпом јој лепи 
шпенадле испод очију да не може да их затвори 
док он пред њом убија. Сви заштитни знаци 
су ту: убица с црним рукавицама, трагови за 
одгонетање идентитета злочинца у сећањима, 
животиње које играју кључну улогу у причи 
(овај пут гавранови), екстремно стилизовани 
кадрови.

Током осамдесетих Арђенто је продуцирао 
и писао за друге, углавном своје дугогодишње 
сараднике. С Ламбертом Бавом радио је Демоне 
(1985) и Демоне 2 (Dèmoni 2... l’incubo ritorna, 
1986), а с Микелеом Соавијем Цркву (La chiesa, 
1989) и Секту (La setta, 1991). Деведесете почиње 
заједничким пројектом са Џорџом Ромером 
Два зла ока (Due occhi diabolici, 1990), режира 
сегмент „Црна мачка”, адаптацију истоимене 
Поове приче. С Ромером је радио већ на Зори 
живих мртваца (1978), коју је продуцирао његов 
брат Клаудио Арђенто, док је он заслужан за 
музички скор и монтажу филма за италијанско 
тржиште. У наредна три остварења малтретира 
своју ћерку Азију, којој је наменио главне улоге 
у Трауми (1993), Стендаловом синдрому (La 
sindrome di Stendhal, 1996) и Фантому из опере 
(Il fantasma dell’opera, 1998). Сви остали филмови 
које је радио касније само су бледа слика Арђента 
каквог познајемо и волимо. На тренутак је 
заинтригирао са Џенифер (2005) и Кожом (Pelts, 
2006), које је радио у оквиру серијала Masters 
of Horror. После двадесет седам година напокон 
нам је испоручио завршетак трилогије о три 
мајке, Мајка суза (La terza madre, 2007), где своју 
ћерку Азију поново излаже разним мукама. 
Филм је дошао као право освежење, али највише 
за фанове Лучија Фулчија, јер изгледа као да га 
је режирао он, а не Арђенто, који тврди да не 
познаје његов опус. Да не помињемо тотални 
дебакл с Дракулом 3Д (2012), у коме је покушао 
да направи своју верзију легенде. Тренутно ради 
на пројекту који се често одлаже The Sandman, 
с Игијем Попом у насловној улози. Надамо се 
да ће се с њим вратити свом визуелном стилу 
и моту од кога је мало одлутао: „За мене је све 
у трансформацији нечег спектакуларног и 
барокног у нешто прецизно и хладно, као што 
је, рецимо, убод ножем.”

у Француској открила да се особље бави црном 
магијом и езотеријом. Код Арђента, млада 
девојка Сузи долази из Њујорка у Фрајбург да 
би ишла на балетску академију, коју предводи 
група вештица. Наравно, филм се отвара 
двоструким убиством, једним од најлепших 
икада снимљених, и наша хероина мора да 
открије ко је за то одговоран. Суспирија се 
ослања на немачки експресионизам и филмове 
као што су Кабинет доктора Калигарија (1919) 
и Носферату – симфонија језе (1922). На то 
указују оштри контрасти светлости и сенке 
и потпуно вештачки и стилизовани сетови 
који се међусобно прожимају да би створили 
јединствену композицију и одражавали стање 
душе и тела ликова. И у том филму кључну 
улогу има музика, коју је компоновао Арђенто 
заједно с „Гоблином”. Заглушујући тонови које 
као да сикћу вештице наговештавају шта је у 
питању много пре него што то сами откријемо.

Суспирија служи као пролог за Арђентов 
следећи филм Пакао (Inferno, 1980), у коме 
Роуз отвара књигу о архитекти Варелију који 
је саградио три мистериозне куће, у Фрајбургу, 
Риму и Њујорку, за три мајке: Суспириорум 
– мајку уздаха, с којом смо се сусрели у 
претходном филму; Тенебрарум – мајку таме, 
чији портрет Роуз налази у потопљеним собама 
у подруму куће у Њујорку; Лаквимарум – 
мајку суза. На филму му је помагао човек од 
кога је научио много, легендарни Марио Бава, 
као редитељ друге екипе, камерман и креатор 
специјалних ефеката. Иначе, то је Бави уједно 
био и последњи филм.

Сви су очекивали да ће Арђенто одмах завр-
шити започету трилогију, али због компликација 
око финансија он се враћа ђалу у Безумљу 
(Tenebre, 1982). У том филму писац детективских 
прича бива уплетен у серију убистава када поред 
жртава пронађу странице из његове нове књиге. 
Као и у другим остварењима, Арђенто и у овом 
у добро увијеном финалу открива да је убиства 
починило неколико различитих психопата, чији 
се мотиви и методе надопуњују.

Феномен (Phenomena, 1985) јесте први филм 
који је Арђенто у потпуности радио на енгле-
ском и с којим је доживео скоро тотални 
неуспех. Помешао је тупаву мистерију убис-
тва са сулудим подзаплетом о хероини која 
има моћ да комуницира с инсектима и освет-
ничкој шимпанзи. Тада су га упоредили са 
сународником Лучиом Фулчијем и његовим 
филмовима, а један од разлога било је тотално 
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програм
НОВЕМБАР 2017

Југословенска кинотека
Косовска 11

СМРТ ПАОРА ЂУРИЦЕ
(ЈУг, 1971) 
кратки филм
....................................................................................
Улоге: Мирчета Вујичић 
Режија: Предраг Голубовић

пројекција у 17.00

iL CoNtiNUo
(ЈУг, 1971) 
кратки филм
....................................................................................
Режија: Влатко Гилић

пројекција у 17.00

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

2.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

3.

ДАН ВИШЕ  
(ЈУг, 1972) 
кратки документарни филм
....................................................................................
Режија: Влатко Гилић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ИВАН ГРОЗНИ
(СССР, 1945) 
Иван грозный
....................................................................................
Улоге: Николај Черкасов 
(Николай Черкасов), 
Људмила Целиковска 
(Людмила целико�вская)
Режија: Сергеј Ајзенштајн 
(Сергей Эйзенштейн)

СРЕДА

НОВЕМБАР

1.

СМРТ ГОСПОДИНА 
ГОЛУЖЕ 
(ЈУг/ЧССР, 1982) 
....................................................................................
Улоге: Љубиша Самарџић, 
Савина Гершак 
Режија: Живко Николић

пројекција у 17.00 пројекција у 18.30

ЧАРЛСТОН ЗА ОГЊЕНКУ 
(СРБ, 2008) 
....................................................................................
Улоге: Соња Колачарић, 
Катарина Радивојевић 
Режија: Урош Стојановић

пројекција у 21.00

ЉУБАВНИ СЛУЧАЈ 
ИЛИ ТРАГЕДИЈА 
СЛУЖБЕНИЦЕ ПТТ 
(ЈУг, 1967) 
....................................................................................
Улоге: Ева Рас, Слободан 
Алигрудић 
Режија: Душан Макавејев

КРИТИКА
ИЗ ПРОШЛОСТИ

СЕЋАЊЕ НА... 
УРОШ СТОЈАНОВИЋ

ДИЛИНЏЕР
(САД, 1973) 
Dillinger
....................................................................................
Улоге: Ворен Оутс (Warren Oates), 
Хари Дин Стантон 
(Harry Dean Stanton) 
Режија: Џон Милијус 
(John Milius)

пројекција у 16.30 пројекција у 19.00

ЉУДИ МАЧКЕ 
(САД, 1982) 
Cat People
....................................................................................
Улоге: Настасја Кински 
(Nastassja Kinski), 
Џон Херд (John Heard) 
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

пројекција у 21.00

ПАРИЗ, ТЕКСАС 
(НЕМ/ФР/вБ/САД, 1984) 
Paris, Texas
....................................................................................
Улоге: Хари Дин Стантон 
(Harry Dean Stanton), Настасја 
Кински (Nastassja Kinski) 
Режија: Вим Вендерс 
(Wim Wenders)

СЕЋАЊЕ НА… ХАРИ ДИН СТАНТОН СЕЋАЊЕ НА… ЏОН ХЕРД

МОЈ ИЗБОР – СРДАН ГОЛУБОВИЋ

ПРОЗОР
(ЈУг, 1976) 
кратки документарни филм
....................................................................................
Режија: Живко Николић

пројекција у 17.00

пројекција у 21.00

ДЕМОНИ
(ФРА, 1955) 
Les diaboliques
....................................................................................
Улоге: Симон Сињоре 
(Simone Signoret), 
Вера Клузо (Véra Clouzot)
Режија: Анри Жорж Клузо 
(Henri-Georges Clouzot)

ПЕТАК

НОВЕМБАР

3.
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НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

5.

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

6.

СУБОТА

НОВЕМБАР

4.
СЕНКЕ ЗАБОРАВЉЕНИХ 
ПРЕДАКА 
(СССР, 1965) 
Тіні забутих предків
....................................................................................
Улоге: Иван Миколајчук 
(Иван Миколайчук), Лариса 
Кадочникова
Режија: Сергеј Параџанов 
(Сергей параджанов)

ДЕВИЧАНСКИ ИЗВОР
(ШвЕ, 1960) 
Jungfrukällan
....................................................................................
Улоге: Макс вон Сидов 
(Max von Sydow), Биргита Валберг 
(Birgitta Valberg) 
Режија: Ингмар Бергман 
(Ingmar Bergman)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ОДВРАТНОСТ
(вБ, 1965)   
Repulsion
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Ијан Хендри (Ian Hendry)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 21.00

МИРНИ ОТАЦ 
(ФРА, 1946) 
Le père tranquille
....................................................................................
Улоге: Ноел Ноел (Noël-Noël), 
Морис Шеви (Maurice Chevit) 
Режија: Рене Клеман 
(René Clément)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ДУГА
(СССР, 1944) 
Радуга
....................................................................................
Улоге: Наталија Ужвиј 
(Наталия Ужвий), Нина Алисова 
Режија: Марк Донској 
(Марк Донской)

пројекција у 21.00

ПРОЈЕКЦИЈА ДОМАЋЕГ ФИЛМА 
СА ТИТЛОВИМА НА СРПСКОМ 

ЗА ГЛУВОНЕМЕ ОСОБЕ

ЗАЈЕДНИЧКИ СТАН
(ЈУг, 1966) 
....................................................................................
Улоге: Бранка Веселиновић, 
Милена Дравић, 
Режија: Марјан Вајда

БЕЗИМЕНА ЗВЕЗДА
(ФРА, 1966) 
Mona, l’еtoile sans nom
....................................................................................
Улоге: Марина Влади (Мarina 
Vlady), Клод Риш (Claude Rich) 
Режија: Анри Колпи (Henri Colpi)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ВОЛИМ ТЕ, ВОЛИМ ТЕ
(ФРА, 1968) 
Je t’aime, je t’aime
....................................................................................
Улоге: Клод Риш (Claude Rich), 
Олга Жорж Пико 
(Olga Georges-Picot) 
Режија: Ален Рене (Alain Resnais)

пројекција у 21.00

НЕВЕСТА НА ПРОДАЈУ
(САД, 1949) Bride for Sale
....................................................................................
Улоге: Клодет Колбер 
(Claudette Colbert), 
Роберт Јанг (Robert Young) 
Режија: Вилијем Д. Расел 
(William D. Russell)

ОГЛЕДАЛО 
(СССР, 1974) 
зеркало
....................................................................................
Улоге: Маргарита Терехова, 
Олег Јанковски (Олег Янко�вский) 
Режија: Андреј Тарковски 
(Андрей Тарковский)

ЗЛАТНА ГРОЗНИЦА
(САД, 1925) 
The Gold Rush
....................................................................................
Улоге: Чарли Чаплин 
(Charlie Chaplin), 
Мак Свејн (Mack Swain)
Режија: Чарли Чаплин 
(Charlie Chaplin)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

О ЈАГОДАМА И КРВИ
(САД, 1970) 
The Strawberry Statement
....................................................................................
Улоге: Брус Дејвисон 
(Bruce Davison), 
Ким Дарби (Kim Darby)
Режија: Стјуарт Хегман 
(Stuart Hagmann)

пројекција у 21.00

ОСТРВО ЛАРГО 
(САД, 1948) 
Key Largo
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), 
Лорен Бекол (Lauren Bacall)
Режија: Џон Хјустон
(John Huston)

МАЛТЕШКИ СОКО    
(САД, 1941) 
The Maltese Falcon
.....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), 
Мери Астор (Mary Astor)
Режија: Џон Хјустон
(John Huston)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

БЛАГО СИЈЕРА МАДРЕ
(САД, 1948) 
The Treasure of Sierra Madre
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), Волтер 
Хјустон (Walter Houston)
Режија: Џон Хјустон
(John Huston)

пројекција у 21.00СРЕДА

НОВЕМБАР

8.

УТОРАК

НОВЕМБАР

7.

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ 1945–1963

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – ЏОН ХЈУСТОН 

СЕЋАЊЕ НА... КЛОД РИШ СЕЋАЊЕ НА... КЛОД РИШ
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ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

9.
ЏУНГЛА НА АСФАЛТУ 
(САД, 1950) 
The Asphalt Jungle
....................................................................................
Улоге: Стерлинг Хејден 
(Sterling Hayden), Мерилин 
Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Џон Хјустон
(John Huston)

ЦРВЕНА ЗНАЧКА ЗА 
ХРАБРОСТ
(САД, 1951) 
The Red Badge of Courage
....................................................................................
Улоге: Оди Марфи (Аudie Murphy), 
Бил Молдин (вill Mauldin) 
Режија: Џон Хјустон
(John Huston)

пројекција у 17.00 пројекција у 18.30

АФРИЧКА КРАЉИЦА  
(САД, 1951)
The African Queen
...................................................................................
Улоге: Кетрин Хепберн 
(Katherine Hepburn), Хемфри 
Богарт (Humphrey Bogart)
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

пројекција у 20.30

ОДСЈАЈИ У ЗЛАТНОМ 
ОКУ 
(САД, 1967) 
Refl ections in a Golden Eye
....................................................................................
Улоге: Елизабет Тејлор 
(Elizabeth Taylor), 
Марлон Брандо (Marlon Brando) 
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

КАЗИНО РОЈАЛ
(вБ/САД, 1967) 
Casino Royale
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс (Peter Sellers), 
Орсон Велс (Orson Welles) 
Режија: Кен Хјуз (Ken Hughes), 
Џон Хјустон (John Huston), 
Џозеф Мaкграт (Joseph McGrath), 
Роберт Пaриш (Robert Parrish), 
Ричард Талмаџ (Richard Talmadge)

пројекција у 21.00

ГРАД ИЗОБИЉА
(САД, 1972) 
Fat City
....................................................................................
Улоге: Стејси Кич (Stacy Keach), 
Џеф Бриџиз (Jeff  Bridges) 
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

СУДИЈА ЗА ВЕШАЊЕ
(САД, 1972) 
The Life and Times of Judge Roy 
Bean
....................................................................................
Улоге: Пол Њумaн (Paul Newman), 
Ава Гарднер (Ava Gardner) 
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

МРТВИ
(вБ, 1987) 
The Dead
....................................................................................
Улоге: Анџелика Хјустон 
(Anjelica Huston), 
Донал Макен (Donal McCann) 
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

пројекција у 21.00

ЧОВЕК ИЗ АУСТРАЛИЈЕ
(вБ/САД, 1973) 
The MacKintosh Man
....................................................................................
Улоге: Пол Њуман 
(Paul Newman), 
Доминик Санда 
(Dominique Sanda) 
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

НЕПРИЛАГОЂЕНИ 
(САД, 1961) 
The Misfi ts
....................................................................................
Улоге: Кларк Гејбл 
(Clark Gable), Мерилин Монро 
(Marilyn Monroe) 
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

МОБИ ДИК
(вБ/САД, 1956) 
Moby Dick
....................................................................................
Улоге: Грегори Пек (Gregory Peck), 
Ричард Бејсхарт 
(Richard Basehart)
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

НОЋ ИГУАНЕ  
(САД, 1964)
The Night of the Iguana
...................................................................................
Улоге: Ава Гарднер (Ava Gardner), 
Ричард Бартон (Richard Burton)
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

пројекција у 21.00

ЏЕНИ ГЕРХАРД 
(САД, 1933) 
Jennie Gerhardt
....................................................................................
Улоге: Силвија Сидни 
(Sylvia Sidney), 
Доналд Кук (Donald Cook)
Режија: Марион Геринг 
(Marion Gering)

АНДАЛУЗИЈСКЕ НОЋИ    
(НЕМ, 1938) 
Andalusische Nächte
.....................................................................................
Улоге: Империо Аргентина 
(Imperio Argentina), Фридрих 
Бенфер (Friedrich Benfer)
Режија: Херберт Мајш 
(Herbert Maisch)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПОДРУМИ МАЖЕСТИКА
(ФРА, 1945) 
Les caves du ’Majestic’
....................................................................................
Улоге: Албер Прежан 
(Albert Préjean), 
Сузи Прим (Suzy Prim)
Режија: Ришар Потје 
(Richard Pottier)

пројекција у 21.00

СУБОТА

НОВЕМБАР

11.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

10.

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

12.

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

13.

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ 1945–1963
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УТОРАК

НОВЕМБАР

14.

КАД БУДЕМ МРТАВ И БЕО
(ЈУг 1967)
....................................................................................
Улоге: Драган Николић, Ружица 
Сокић 
Режија: Живојин Павловић

пројекција у 17.00

ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
СОЦИЈАЛИЗАМ НА 

ФИЛМУ

предавање у 19.00

ИНКУБУС 
(САД, 1966) 
Incubus
....................................................................................
Улоге: Вилијем Шатнер (William 
Shatner), Милош Милошевић 
Режија: Лесли Стивенс 
(Leslie Stevens)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

НЕМА ДИМА БЕЗ ВАТРЕ
(ФРА, 1973) 
Il n’y a pas de fumеe sans feu
....................................................................................
Улоге: Ани Жирардо (Annie Girar-
dot), Миреј Дарк (Mireille Darc) 
Режија: Андре Кајат 
(Andrе Cayatte)

пројекција у 21.00

ТАЈНА ЦРНЕ РУКАВИЦЕ
(ИТА, 1970) 
L’uccello dalle piume di cristallo
....................................................................................
Улоге: Тони Мусанте 
(Tony Musante), 
Сузи Кендал (Suzy Kendall) 
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

МАЧКА СА ДЕВЕТ 
РЕПОВА
(ИТА/ФРА/НЕМ, 1971) 
Il gatto a nove code
....................................................................................
Улоге: Џејмс Франсискус 
(James Franciscus), 
Карл Малден (Karl Malden) 
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ТАЈНА НАПУШТЕНЕ 
КУЋЕ
(ИТА, 1974) 
Profondo rosso
....................................................................................
Улоге: Дејвид Хемингс (David 
Hemmings), Дарија Николоди 
(Daria Nicolodi) 
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 21.00

РУСИ ДОЛАЗЕ
(САД, 1965) The Russians Are 
Coming the Russians Are Coming
....................................................................................
Улоге: Карл Рајнер (Carl Reiner), 
Милош Милошевић 
Режија: Норман Џуисон 
(Norman Jewison)

ПОНЕДЕЉАК ИЛИ 
УТОРАК 
(ЈУг, 1966)
....................................................................................
Улоге: Павле Вуисић, 
Слободан Димитријевић
Режија: Ватрослав Мимица

ШТИЋЕНИК
(ЈУг, 1966)
....................................................................................
Улоге: Љубиша Самарџић, 
Шпела Розин, Станислава Пешић 
Режија: Владан Слијепчевић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

У РАСКОРАКУ
(ЈУг, 1968)
....................................................................................
Улоге: Гизела Вуковић, 
Драгомир Бојанић Гидра 
Режија: Миленко Штрбац

пројекција у 21.00

СУСПИРИЈА 
(ИТА, 1977) 
Suspiria
....................................................................................
Улоге: Џесика Харпер 
(Jessica Harper), Стефанија 
Казини (Stefania Casini)
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

ФЕНОМЕН    
(ИТА, 1985) 
Phenomena
.....................................................................................
Улоге: Џенифер Конели 
(Jennifer Connelly), Доналд 
Плезенс (Donald Pleasence)
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПАКАО
(ИТА, 1980) 
Inferno
....................................................................................
Улоге: Ли Маклоски 
(Leigh McCloskey), 
Ајрин Миракл (Irene Miracle)
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 21.00

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

16.

СРЕДА

НОВЕМБАР

15.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

17.

СУБОТА

НОВЕМБАР

18.

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ДАРИО АРЂЕНТО

СЕЋАЊЕ НА... 
МИЛОШ МИЛОШЕВИЋ

СЕЋАЊЕ НА... 
МИРЕЈ ДАРК

ПРОЈЕКЦИЈА ДОМАЋЕГ ФИЛМА 
СА ТИТЛОВИМА ЗА ГЛУВОНЕМЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ НА ФИЛМУ
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ОПЕРА 
(ИТА, 1987) 
Opera
....................................................................................
Улоге: Кристина Марсиљач 
(Cristina Marsillach), 
Ијан Чарлсон (Ian Charleson)
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

БЕЗУМЉЕ
(ИТА, 1982) 
Tenebre
....................................................................................
Улоге: Ентони Франсиоза 
(Anthony Franciosa), 
Ђулијано Ђема (Giuliano Gemma) 
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

СТЕНДАЛОВ СИНДРОМ  
(ИТА, 1995)
La sindrome di Stendhal
...................................................................................
Улоге: Азија Арђенто 
(Asia Argento), Томас Кречман 
(Thomas Kretschmann)
Режија: Дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 21.00

ДЕПУТАТ БАЛТИКА 
(СССР, 1937) 
Депутат Балтики
....................................................................................
Улоге: Николај Черкасов 
(Николай Черкасов), Марија 
Домашова (Мария Домашёва) 
Режија: Јосиф Хејфиц (Иосиф 
Хейфиц), Александар Зархи 
(Александр зархи)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

СЕРЕНАДА У ДОЛИНИ 
СУНЦА
(САД, 1941) 
Sun Valley Serenade
....................................................................................
Улоге: Соња Хени (Sonja Henie), 
Џон Пејн (John Payne)
Режија: Брус Хамберстоун 
(Bruce Humberstone)

пројекција у 21.00

ТАРТИФ 
(НЕМ, 1926) Herr Tartüff 
....................................................................................
Улоге: Емил Јанингс (Emil Jannings), 
Вернер Краус (Werner Krauß) 
Режија: Фридрих Вилхелм Мурнау 
(Friedrich Wilhelm Murnau)

КРХОТИНЕ
(НЕМ, 1921) Scherben
....................................................................................
Улоге:Вернер Краус (Werner 
Krauß), eдит Поска (Edith Posca) 
Режија: Лупу Пик (Lupu Pick)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ТАЈНЕ ЈЕДНЕ ДУШЕ 
(НЕМ, 1926) Geheimnisse einer Seele
....................................................................................
Улоге: Емил Јанингс (Emil Jannings), 
Вернер Краус (Werner Krauß) 
Режија: Георг Вилхелм Пабст 
(Georg Wilhelm Pabst)

пројекција у 21.00

БРАК У СЕНЦИ
(НЕМ, 1947) 
Ehe im Schatten
....................................................................................
Улоге: Пол Клингер (Paul Klinger), 
Илзе Штепат (Ilse Steppat) 
Режија: Курт Мециг (Kurt Maetzig)

ТАРАС БУЉБА 
(ФРA/вБ, 1936) 
Tarass Boulba
....................................................................................
Улоге: Хари Бор (Harry Baur), 
Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux)
Режија: Алексис Грановски 
(Alexis Granowsky)

ПРСТЕН
(ЧССР, 1945) 
Prstýnek
....................................................................................
Улоге: Отомар Корбелар 
(Otomar Korbelár), 
Мари Блашкова (Marie Blažková)
Режија: Мартин Фриц 
(Martin Fric)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ВИВА ВИЉА! 
(САД, 1934)
Viva Villa!
...................................................................................
Улоге: Волас Бири (Wallace 
Beery), Лео Кариљо (Leo Carrillo)
Режија: Џек Конвеј (Jack Conway), 
Хауард Хокс (Howard Hawks)

пројекција у 21.00

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

19.

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

20.

УТОРАК

НОВЕМБАР

21.

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ 1945–1963

СРЕДА

НОВЕМБАР

22.

НЕМА СРЕДА: ВЕРНЕР КРАУС

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК
СТОГОДИШЊИЦА ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

ПАД ДИНАСТИЈЕ РОМАНОВИХ 
(СССР, 1927) 
падение династии Романовых
....................................................................................
Режија: Есфир Шуб
(Эсфирь Шуб)

пројекција у 16.00ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

23.
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ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК
СТОГОДИШЊИЦА ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ
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ОКТОБАРСКА 
РЕВОЛУЦИЈА (ФРА, 1967) 
Révolution d’Octobre
....................................................................................
Режија: Фредерик Росиф 
(Frédéric Rossif)

ВИШЕ СВЕТЛОСТИ
(СССР, 1987) 
Больше света
....................................................................................
Режија: Марина Бабак 
(Марина Бабак)

ОД ЦАРА ДО ЛЕЊИНА
(САД, 1937) 
Tzar to Lenin
....................................................................................
Режија: Херман Акселбанк
(Herman Axelbank)

пројекција у 17.30 пројекција у 21.00пројекција у 19.00ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

23.

СУБОТА

НОВЕМБАР

25.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

24.
ПОКРАДЕНА ДУША 
(СЛО, 2016) 
Oropana duša
....................................................................................
Улоге: Петја Лабовић, Жан 
Перко
Режија: Аугуст Брац

ТРИБИНА

у 17.00 пројекција у 19.00

ГРАД СВЕТЛОСТИ
(СЛО, 2017)   Mesto svetlobe
документарни филм
....................................................................................
Режија: Марко Кумер Мурч

пројекција у 19.00

МОДЕРН КУНСТ 
(СЛО, 2017) Moderne Kunst
....................................................................................
Улоге: Примож Пирнат, Мојца 
Фатур, Звездана Млакар
Режија: Марко Шантић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ФУТУРА: НА ОТВОРЕНОМ
(СЛО, 2017) Futura: na odprtem
....................................................................................
Улоге: Марко Везовишек, 
Ева Герм, Тилен Седлак, 
Режија: Руди Уран

пројекција у 19.00

АЊА ГАЊА
(СЛО, 2017) 
Аnja Ganja
....................................................................................
Улоге: Лиза Марија Грашич, 
Тинес Шпик
Режија: Петер Бизјак

пројекција у 21.00

БЕСНЕ ЛИСИЦЕ
(СЛО, 2017) 
Stekle lisice
....................................................................................
Улоге: Јуре Иванушич, Ива 
Крањц Багола, Владо Новак
Режија: Борис Јурјашевич

пројекција у 21.00

СЕДАМ ГРЕХОВА И 
ВРЛИНА (СЛО, 2016) 
Sedem grehov in vrlin
документарни филм
....................................................................................
Режија: Мајда Ширца

КАДА САМ ПОГЛЕДАЛА 
НАДОЛЕ (СЛО, 2017) 
Ko sem se pogledala navzdol
експериментални филм
....................................................................................
Режија: Бранко Поточан

пројекција у 21.00

Ксана (СЛО, 2017) 
Ksana
....................................................................................
Улоге: Јан Бучар, Примож Врховец, 
Игор Спасич, Весна Кузмич
Режија: Дејан Бабосек

пројекција у 21.00

ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА

ПЕТАК

НОВЕМБАР

24.

СУБОТА

НОВЕМБАР

25.

ОД НЕДЕЉЕ НОВЕМБРА26. ДО НЕДЕЉЕ ДЕЦЕМБРА3.

ФЕСТИВАЛ АУТОРСКОГ ФИЛМА 
(пРОгРАМ ЋЕ БИТИ ОБЈАвЉЕН НАкНАДНО)
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ани словеначког филма постају 
прави филмски фестивал. Наш 
циљ је да окупимо и представимо 
словеначке и домаће ауторе и 
све оне који се баве филмом као 

културним добром, забавом, узбудљивом 
професијом и визуелним приповедањем, које 
је важан мост за споразумевање и сарадњу у 
региону бивше Југославије.

Зато смо и ове године, трећи пут заредом, 
одлучили да организујемо инспиративне и 
едукативне стручне разговоре о филмској 
уметности, са посебним акцентом на програм 
Фестивала и словеначку кинематографију, 
како југословенску тако и ову актуелну, која 
остварује високе стандарде у драми, филмској 
фотографији, друштвеној ангажованости и 
преношењу културних специфичности свога 
поднебља.

Трибина „Филмска музика” окупиће 
теоретичаре музике и филма, културологе, 
композиторе и све оне којима су незаборавне 
музичке теме из великих филмских дела трајна 
инспирација. Округли сто на тему југословенске и 
постјугословенске кинематографије, с посебним 
освртом на економске и политичке миграције и 
судбину радног човека у социјализму, транзи- 
цији и глобалном капитализму, окупиће сло-
веначке и домаће филмске ауторе и стручњаке 
који се баве историјом југословенског филма. 
Остварење словеначког класика Јожета Баби- 
ча Истим путем се не враћај (1965) и гостовање 
истакнутог словеначког музиколога и пијани-
сте Митје Рајхенберга, који се посебно спе-
цијализовао за теорију филмске и сценске 
музике и живо извођење музике уз неме филмо-
ве, пружиће посебан повод и даће неопходну 
живост нашим филмским разговорима на 
Данима словеначког филма 2017.

Д

ДАНИ 

У БЕОгРАДУ,
НОвЕМБАР 2017

ФИЛМА
СЛОвЕНАЧкОг

пИшЕ: 

ивана Кроња
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филмски
 ЦИКЛУС

Д А Н И  С Л О В Е Н А Ч К О Г  Ф И Л М А

уча испред кафане... Сезонски 
радници Абду (Љубиша Самарџић) 
и Мачор (Давор Антолић) беже 
преко железничких шина. Кад се 
задихани зауставе, Мачор почиње 

да се присећа како су дошли у Словенију: 
представник грађевинског предузећа убедио 
их је да прихвате посао на северу обећањима 
о доброј заради. А у Словенији радници живе у 

Т

Po isti Poti

se ne vračaj

НЕ вРАЋАЈ СЕ 

ИСТИМ пУТЕМ

пИшЕ: 

варја Мочник, 
Словеначка кинотека 

пРЕВЕЛА: Маја Ђукановић

Јоже Бабич, 
Словенија (Југославија)
1965, 35 mm, 1.37, цб, 91’

баракама поред градилишта и кући шаљу неки 
више, неки мање (или ништа) новца. Стари крај 
је далеко, чак и од срца, а ново окружење не 
може и неће да постане дом. Први словеначки 
филм који истражује проблеме с којима се 
сусрећу сезонски радници из других република 
јесте прецизан, реалистичан и бескомпромисан 
приказ услова у којима они живе, финансијских 
и личних проблема с којима се боре у страном 

ф
от

о:
 А

рх
и

в 
ЈК
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окружењу које им није наклоњено. То је оштра 
критика менталитета „домаћина” који не 
прихватају дошљаке иако су им они и те како 
потребни у структури економије.

Живот Јожета Бабича био је у непрестаном 
покрету. У ствари, Бабич је био покрет живота: 
свим срцем посветио се позоришту, али је оставио 
неизбрисив траг и на словеначком филму и 
телевизији. Снимио је шест целовечерњих и 
један кратки филм, за телевизију је радио пре 
свега адаптације позоришних представа, ТВ 
драме, сатиричну серију Ščuke pa ni, ščuke pa 
ne (Штуке нема, штуке не, 1980) и значајан 
средњометражни филм о судару села и града, 
традиције и напретка, Pogreb (Сахрана, 1971). 
Сви његови филмови у ствари говоре о грубим 
сударима које (обични) појединци доживљавају 
у различитим (свакодневним) окружењима. 
Првенац Tri četrtine sonca (Три четвртине 
сунца, 1959) говори о групи логораша који 
се после рата, свако са својим страховима и 
надама, враћају кући, Veselica (Забава, 1960) 
приказује некадашњег партизанског курира, 
неприлагођеног у новом послератном свету, 
Судар на паралелама (1961) комедија је о 
еманципацији жена и судару полова, У сукобу 
(1963) јесте филм о судару између генерација, 
а Poslednja postaja (Последња станица, 1971) 
поново се бави послератним разочарањима 
партизана. Можда једини филм чија је тема 
складност јесте кратки филм о мајстору Лојзету 
Спацалу, Barva spomina (Боја сећања, 1966), где 
Бабич филмским језиком који нас оставља без 
даха, говори о хармонији између ствараоца 
и уметности, ствараоца и природе, али и 
хармонији између филма и његове теме. Осим 
контроверзних и актуелних тема, Бабичеве 
филмове одликују и његов чврсто реалистични 
и истовремено поетски приступ, као и занатска 
вештина: Бабич је класични режисер – снима 
с професионалним глумцима, по снажним 
сценаријима, у студију и на „нереалним” 
локацијама, а материји коју претвара у филм 
посвећује се у свим сегментима са изузетним 
осећањем за детаљ и вештом, лаком и прецизном 
режијом снимака, призора и свега што они 
садрже.

ве године одржан је ХХ Фестивал 
словеначког филма. Јубилеј већ 
традиционалне свеобухватне смо-
тре кинематографске и видео про-
дукције  настале за протеклих годи-

ну дана у Словенији, протекао је у настојању 
нове управе, с Јелком Стергел на челу, да ФСФ 
опстане и јача као средишњи културни догађај, 
повезан са изворном словеначком филмском 
културом и њеном све већом продорношћу и 
присуством на међународној сцени.      

У време фестивала Порторож постаје центар 
филмског света Словеније, приступачан, пове-
зан ауто-путем, аеродромом и пристаништем, 
са довољно смештајног капацитета да окупи 
све битне судионике актуелне словеначке 
кинематографије. На платну импресивног Ауди- 
торијума и у сали фестивалског центра, 
промицаће све што се оваплотило у филмску 
слику, видео-запис, анимацију, произашло 
из фундуса продуцентских кућа и уз помоћ 
Филмског центра Словеније. Садржајно 
преплитање свих формата, жанрова и естетика  
чини фестивалски програм динамичним и 
разноврсним, не по броју, већ по дометима 
достигнутим како уметничким приступом 
тако и начином филмског приповедања о 
прошлости и стварности која нас заокупљује. 
Тако аутори, већ сада средње генерације, Јанез 
Бургер и Јан Цвиткович, минуциозно сецирају 
распадајућу друштвену структуру у већ 
увелико транзицијом преобликованој  држави. 
Уз сарадњу сценаристичког тандема Срђана 
и Мелине Кољевић, Бургер у Ивану исцртава 
силовит наратив о скоро безнадежној борби 
мајке да одбрани себе и заштити новорођенче 
од партнера, бескрупулозног тајкуна, оца њеног  
детета. Због изванредно надахнуто изведене 
игре, Маруша Мајер заслужила је Весну, а исту 
наградау заслужио је и драматуршки квартет: 

ДOMETИ 
СЛОвЕНАЧкОг 
ФИЛМА

пИшЕ: 

драгомир Зупанц         

О



Бургер, Чар и брачни пар Кољевић. Породичица, 
филм Јана Цвитковича, шаброловски је спро-
вeдена прича о суноврату средњестојеће поро-
дице – отац, мајка, двоје деце – у економски и 
социјални бездан. Последњи кадар у филму – 
породица у стану „логорује” без струје, грејања 
и хране – завршава се изласком камере кроз 
прозор и завршним швенком по фасадама 
и зградама, у потрази за новом причом и 
судбинама породица, жртaва социјалне кризе. 
Марко Брдар, сниматељ Породичице, добитник 
је Весне за најбољу камеру. Главни јунак филма 
Рудар, Хане Слак, разоткрива злочине почињене 
у време крвавог финала Другог светског рата. 
Остаци жртава пронађени у запуштеној и 
зазиданој рударској јами, покренуће успомене 
на кланицу у недавном босанском рату, из којег
 је побегао у Словенију. Појавом и ликом домини-
ра Леон Лучев, сасвим заслужени добитник  
Весне за главну мушку улогу. Нарушавање 
социјалног миљеа, насилно уношење марке-
тиншког модела, отимање имовине на начин 
гори него у време национализације и експро-
пријације, теме су филмова: Словенија, 
Аустралија и сутра сав остали свет Марка Не-
бершника и Бесна лисица Бориса Јурјашевича.  
Небершник, аутор једног од најгледанијих 
словеначких филмова Петлов доручак, уме 
да у свом поступку сјајно комбинује реализам 
са својственим, локалним хумором и тако 
раскринка упад дивљег конзуменизма у идилу 
словеначке периферије. Јурјевичев филм, опет, 
снимљен по сценарију главног протагонисте 
Јурета Иванушича, универзална је сага о борби 
појединца с отимачима туђег поседа, оличеним 
у спрези власти и нове економске олигархије. У 
оба филма Иванушич је главни актер и чудесно 
је како се у једном преобраћа у грабљивог 
продавца кућних апарата, а у другом као 
рокер Џон постаје класичан јунак „похорског 
вестерна”.

Ни документарни целовечерњи филм не 
заостаје по својим дометима за играним. 
Снажно подржани од РТВ Словеније, ауто-
ри су се упустили у авантуру снимања 
филмова за приказивање и на фестивалима 
и у биоскопима. Шарлатан Мањифико Маје 
Павлин, по структури ТВ портрет, постаје уни- 
верзална прича о култном музичару, када се 
поређају све перипетије и достигнућа, као и 
кад се изведу сви његови хитови од „24.000 
бачи”, преко „Ко је Чефур”, „Ај кам хир ај го” 
(светског хита), па све до, сада већ химне 

„делија”, „Пукни зоро”, из ТВ серије Монтеви-
део, бог те видео. Субјективни преглед историје 
и погледа на пределе игре спровео је Матјаж 
Иванишин у филму Playing Men, уводећи у 
причу теоретичара и филмског критичара 
Јожета Долмарка. Монументално дело Михе 
Челара Кодели уводи нас кроз документарно-
-играну форму у свет Љубљанчанина, барона 
Антона Коделија, проналазача, авантуристе 
и пионира афричког филма. Најистрајнији у 
истраживању чисто документаристичке форме 
јесте Рок Бичек, овогодишњи добитник Гран 
прија ФСФ-а. Десет година он је са камерама 
присутан у животу Матеје и његове породице. 
Деценијска дистанца омогућила је Бичеку 
да се поиграва флешбековима, преобликује 
и драматуршки разрешава животну причу 
главног јунака. Гледалиште је овацијама 
поздравило актере: најближе чланове Матејеве 
породице, задивљујуће спонтане и природне, 
сада трајно убележене у историју словеначког 
филма. У трајнија достигнућа овогодишње 
документаристичке продукције треба уврстити 
и Град светлости Марка Кумера, еколошку 
катастрофичну утопију, Шум Балкана Бориса
Петковича, музичко пропутовање етномузико-
лога Томажа Грома, и Седам грехова и врлина 
Мајде Ширцове, преиспитивање библијских 
постулата на примерима из филмске литературе. 

Бројни кратки, документарни, играни, 
анимирани, експериментални и студентски 
филмови приказани на смотри, доказ су 
распрострањености и разноврсности приступа 
како темама тако и жанровима у филмском 
простору. То свакако значи да ће се у следећој 
години словеначка кинематографија наново 
успоставити као потенцијално најмаркантнији 
презент културног проседеа Словеније.

.......................................................
Отварање Дана словеначког филма 
одржаће се 22. новембра у 20.00 
у Великој сали у Узун Мирковој 1.

75||Д А Н И  С Л О В Е Н А Ч К О Г  Ф И Л М А



СУБОТОМ НА ДРУгОМ, 
НЕДЕЉОМ НА пРвОМ



77||Џ О Н  Х Е Р Д

трагови 
НА ФИЛМУ

звездом тог времена Ником Нолтијем у филму 
Heart Beat. Две године касније појављује се 
у остварењу Људи мачке (Cat People) у улози 
директора зоолошког врта који се заљубљује 
у чедну девојку (Настасја Кински), обдарену 
моћи да се претвори у црног пантера. Био је то 
Шрејдеров римејк (иако он сам није желео да се 
његов филм сматра таквим) старог Тарнеровог 
црно-белог хорора из 1942. године.

Херд се профилисао као драмски глумац, 
а повремено је правио излете у свет хорора 
(C.H.U.D., 1984) и трилера (Betrayed, 1988). Да ни- 
је имун на комедије, доказао је уверљивом 
ролом оца дечака Кевина у култном остварењу 
Сам у кући (Home Alone, 1990). Иако је током 
деведесетих глумио у многим филмовима и 
телевизијским серијама, његова слава полако је 
почела да бледи, а будући да последњих година 
није играо у великим холивудским хитовима, 
заборавили су га многи филмофили. Међутим, 
некако се игром случаја обрео у сада већ култном 
треш хорору Sharknado (2013). У тој улози и но- 
вије генерације филмских заљубљеника могле 
су можда први пут да упознају одличног и 
харизматичног Џона Херда.

Његов приватни живот обиловао је турбулен-
цијама. Први брак, с глумицом Маргот Кидер, 
трајао је свега шест дана, а трећи, са извесном 
Ланом Причард, седам месеци. Током 1997. 
године суд га је прогласио кривим зато што 
је неовлашћено прошао преко поседа бивше 
партнерке, глумице Мелисе Лео.

пИшЕ: 

бојан Ковачевић

вету недостају хероји – рекао је
Херд свом пријатељу Џефу Бриџи-
зу после премијере трилера Cu-
tter’s Way (1981), у коме су обојица 
остварила запажене улоге. Управо 

тим речима може се описати колико је филмски 
свет изгубио одласком тог харизматичног аме-
ричког глумца.

Џон Херд (1946–2017) рођен је у Вашингтону. 
Мајка Хелен радила је као водич у музеју, а отац 
Џон био је задужен за електричне инсталације 
у Министарству одбране. Школовао се на като-
личком универзитету у Вашингтону, али га је 
напустио пре него што је дипломирао због посла 
који је нашао у локалном позоришту. Ту је врло 
брзо исказао велики глумачки таленат, који 
му је тих година донео неколико престижних 
позоришних награда и признања. Његово тума- 
чење улоге Касија у представи Отело привукло 
је режисера Ајвана Пасера, који је за потребе 
горепоменутог филма дошао да види Ричарда 
Драјфуса, а заправо открио маркантног Херда, 
тада тек звезду у успону. Улога Катера, обога-
љеног ветерана Вијетнамског рата, у Пасеровом 
остварењу отворила му је врата свих будућих 
холивудских хитова.

Џон Херд био је свестран глумац. Играо је 
подједнако и на филму и на телевизији и у 
позоришту. Остварио је 95 улога на великом 
платну и 69 у телевизијским серијама и фил-
мовима. Успешан филмски деби имао је 1977. у 
улози разочараног новинара у Between the Lines,  
а већ 1980. нашао се раме уз раме с великом 

С

ЏОН ХЕРД
ХЕРОЈ пО
СОпСТвЕНОЈ
МЕРИ

Људи мачке (1913)
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пИшЕ: 

ненад 
беквалац

ако су о Стантоновом таленту за глуму писали још пре 
четири деценије, пре Осмог путника (Alien, 1979) и пре 
него што је постао познат широј светској публици и 
престао да буде опскурни глумац. Из сенке га је у његовим 
педесетим извукао Вим Вендерс, који му је дао улогу у 

филму Париз–Тексас (1984). Споредне роле тумачио је упечатљиво, и 
ако ни због чега другог, те филмове памтићемо по њему. Једном је 
Роџер Еберт о Стантону изјавио: „Један је од два карактерна глумца – 
други је М. Емет Волш – чије присуство гарантује да филм неће бити 
толико лош.”

Хари Дин Стантон (1926–2017) рођен је у малом граду у Кентакију. 
Отац му је гајио дуван и радио као берберин, а мајка је била фризерка 
и куварица. После средње школе пријављује се у морнарицу и учествује 
у борбама око Окинаве за време Другог светског рата. По повратку 
уписује школу за новинаре и ради на Универзитету Кентаки. После 
представе Пигмалион, у којој је тумачио Алфреда Дулитла, одлучује да 
се бави глумом и одлази у Калифорнију да похађа престижни Pasadena 
Playhouse, заједно са Џином Хекманом и Робертом Дувалом. Пошто 
је био одличан певач, свирао хармонику, бас и гитару, придружује се 
Америчком мушком хору на турнеји по земљи. Захваљујући музичком 
таленту изабран је да пева Just a Closer Walk With Me, главну нумеру 
у Хладноруком кажњенику (Cool Hand Luke, 1967). Филмску и ТВ 
каријеру започео је педесетих. Једна од његових првих запажених 
улога била је она у вестерну Поносни бунтовник (The Proud Rebel, 1958) 
Мајкла Кертиза, у коме глуми негативца, једног од многих у каријери. 
Шездесетих је редовно наступао у ТВ серијама: Laramie, Have Gun, 
Will Travel, Bonanza и Rawhide. Скоро две деценије био је типски 
глумац кога су ангажовали за улоге каубоја или негативаца и тек 
седамдесетих истакао се у филмовима Два слоја асфалта (Two-Lane 
Blacktop, 1971) и The Cockfighter (1974) Монтеа Хелмана, Бивши пријатељ 
Кид (Pat Garrett and Billy the Kid, 1973) Сема Пекинпоа и Дилинџер 
(1973) Џона Милијуса. Ликови које је тумачио остају препознатљиви и 

„Мистериозни дар 
Стaнтона је у томе штo 
шта год да ради то одмах 
учини аутентичним.”
Винсент Канби, „Њујорк тајмс” (1978)

Т

ХАРИ ДИН 
СТАНТОН

трагови 
НА ФИЛМУ
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Париз–Тексас (1984)
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незаборавни. У Провалнику на слободи (Straight 
Time, 1977) игра бившег робијаша који се досађује 
у свету где се поштује закон; у Осмом путнику 
један је од чланова посаде свемирског брода и 
нажалост једна од првих жртава; у филму Wise 
Blood (1979) Џона Хјустона игра свештеника који 
се претвара да је слеп; у Бекству из Њујорка 
(Escape From New York, 1981) глуми полуделог 
експерта за бомбе. Осамдесетих први пут добија 
главне улоге. У Заплењивачу (Repo Man, 1984) 
игра човека који своју животну филозофију 
преноси на штићеника, кога тумачи Емилио 
Естевез, а Сем Шепард пише улогу баш за њега 
у Вендерсовом филму Париз–Тексас. Стантон 
је наставио да показује своју нежнију страну 
играјући у низу филмова који нису уобичајени 

за њега: био је анђео чувар у One Magic Christmas 
(1985); истрошени отац Моли Рингвалд у Лепотици 
у ружичастом (Pretty in Pink, 1976); доброћудни 
несрећни приватни истражитељ у Дивљима у срцу 
(Wild at Heart, 1990) Дејвида Линча, код кога ће се 
појавити и у Стрејтовој причи (A Straight Story, 
1999) и Inland Empire (2006). За њега пензионисање 
није долазило у обзир, па је са скоро осамдесет 
година играо самопрокламованог пророка са 14 
жена у серији Велика љубав (Big Love). Последње 
улоге одиграо је у наставку серијала Твин Пикс 
и два филма која треба да изађу до краја године: 
Lucky, у коме је загрижени атеиста, и Френк и Ава, о 
Френку Синатри. Када су га питали како му успева 
да буде толико упечатљив, он је одговорио врло 
једноставно: „Углавном играм самог себе.”

Х А Р И  Д И Н  С Т А Н Т О Н
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пИшЕ: 

бранислав Ердељановић

остварењу Викенд (Week End, 1967). А онда, као 
изненадни удар, на снимању филма Џеф (Jeff, 
1969) упознаје Алена Делона. „Импакт” је био 
обостран и вечан, па иако су као романтичан 
пар трајали петнаестак година, пријатељство је 
опстало до њених последњих часова. И играли 
су заједно, Борсалино и Борсалино и ко., она 
чак непотписана, није битно, само да су скупа. 
Срећна времена изнедрила су и њен изразити 
комичарски таленат, који је дошао до изражаја 
у филму Био једном један пајкан (Il etait une fois 
un flic..., 1971) Жоржа Лотнера, опет с Аленом, или 
пак Плави агент с једном црном ципелом (Le 
grand blond avec une chaussure noire, 1973). Игра 
у остварењу Нема дима без ватре (Il n’y a pas de 
fumee sans feu, 1973) Андреа Кајата, а улогом жене 
психопате у Грудима од леда (Les seins de glace) 
Жоржа Лотнера узнемириће духове. До краја 
каријере с Лотнером ће снимити још два филма, 
од којих један спада међу најбоље француске 
кримиће из седамдесетих, Смрт корумпираног 
пацова Mort d’un pourri, 1977), где је одиграла и 
последњу велику заједничку улогу с Делоном. 
Почетком осамдесетих, због болести, повукла се 
с јавне сцене, тек на моменте откривајући свој 
раскошни таленат. 

Била је прелепа и талентована, несебична. 
Дива. Вечна!

унтовна и емотивна, компликова-
на, а опет једноставна, вољена, Ми-
реј Дарк (1938–2017), један од нај-
већих секс-симбола француског 
филма шездесетих и седамдесетих 

година прошлог века, преминула је у свом дому 
у Паризу.

У Град светлости стиже са двадесет година 
као одличан студент конзерваторијума из 
Тулона. Још увек је Миреј Егрос... Некако, све 
иде пребрзо, бави се моделингом, покушава да 
промени име, Жан д’Арк, увек је волела... Река 
Арк везује је за детињство и родни Тулон... Миреј 
Дарк, перфектно се уклапа. Убрзо стижу и улоге, 
ређају се: Нова аристократија (Les nouveaux 
aristocrates, 1961) Франсиса Ригоа, Узда на врату 
(La bride sur le cou, 1961) Рожеа Вадима, а затим 
1963. и прва велика у остварењу Жана Жироа 
Pouic-Pouic, насупрот чувеном Лују де Фину. 
Постаје тражена. Њена прелепа и сексепилна 
појава и бритак говор доносе јој популарност 
и улоге у филмовима Господин (Monsieur, 1964) 
Жана Пола ле Шаное, уз легендарног Жана 
Габена, и Лов на мушкарца (La chasse a l’homme, 
1964) Едуара Молинара. Успех. Добија улогу 
у филму Жоржа Лотнера Галија (Galia, 1965), 
којом такође постиже велики успех, а у Лотнеру 
стиче дуготрајног сарадника с којим ће током 
каријере снимити око петнаестак остварења. 
Већ афирмисана у ликовима слободоумних 
и јаких жена, упливава у арт-филм и с 
великим успехом код Годара игра фриволну 
малограђанку у надреално-авантуристичком 

„Забављали су ме и ја сам 
забављала њих. Да бисте им 
пришли, да бисте задобили 
поверење Габена, Вентуре, 
Блијеа и других, почевши од 
Лотнера и Одара, не бисте 
смели превише да се играте. 
Стизала сам на сет и знала 
свој текст до танчина. Они 
су мрзели аматеризам.”Б

т р а г о в и  н а  ф и л м у
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какви су Капетан Фракас (Captain Fracasse, 
1961), Картуш (Cartouche, 1962), Гвоздена маска 
(Le masque de fer, 1962). Посебну популарност 
стећи ће глумећи демонског адвоката Дегреза 
у три дела међународно хиперуспешног 
историјског серијала о прелепој Анжелики: 
Анжелика, маркиза анђела (Angélique, Мarquise 
des anges, 1964), Предивна Анжелика (Merveilleuse 
Angélique, 1965) и Анжелика и краљ (Angélique 
et le roy, 1966). Склоност ка комичном исказује 
сарађујући с редитељем Филипом де Броком у 
шармантним и забавним остварењима Човек из 
Хонгконга (Les tribulations d’un Chinois en Chine, 
1965), где глуми уз свог друга из студентских 
дана Белмонда, и Ухвати ђавола за реп (Le diable 
par la queue, 1968). 

Пуну афирмацију и статус звезде француског 
филма Рошфор стиче седамдесетих година. 
Тада његова висока појава с дубоко усађеним 
очима и погледом који варира од презира и 
подсмеха до задовољства, повећим носом, те 
чувеним брковима спуштеним надоле, постаје 
незаобилазни део глумачке екипе у филмовима 
најпознатијих француских редитеља, али и 
лице добро знано публици широм француског 
говорног подручја. Међу чак 34 улоге које је 
остварио у том периоду, посебно се издвајају 
оне у црним комедијама и сексуалним фарсама 
редитеља и глумца Ива Робера: Плави агент са 
једном црном ципелом (Le grand blond avec une 
chaussure noire, 1972) и његов наставак Повратак 
плавог агента (Le retour du grand blond, 1974), 
Храбро бежимо (Courage fuyons, 1979) и нарочито 
највећи комерцијални успеси тадашње 
француске кинематографије Кад слонови 
пошашаве (Un éléphant ça trompe énormément, 
1976) и наставак Сви ћемо ићи у рај (Nous irons tous 
au paradis, 1977). Посебно је одушевио у филму 
Кад слонови пошашаве, у коме игра средовечног 
ожењеног мушкарца који се заљубљује у девојку 
с рекламног постера и почиње да је прогања. 
По старом холивудском обичају да када нема 
добрих сценарија треба прерадити сјајне ев-
ропске филмове и прилагодити их америчком 
тржишту, то са овим филмом чини редитељ 
и глумац Џин Вајлдер, али његова забавна и 
непретенциозна верзија Жена у црвеном (The 
Woman in Red, 1984), с прелепом Кели ле Брок, 
ипак много заостаје за квалитетом оригинала. 
У тој деценији Рошфор се исказује и као 
врстан драмски глумац, па га ангажују многи 
велики редитељи: Луис Буњуел у Фантому 
слободе (Le fantôme de la liberté, 1975), Клод 

последњој деценији заувек нас 
је напустило више карактерних 
првака француског глумишта који 
су своје звездане часове градили 
на филму током шездесетих и 

седамдесетих година: Филип Ноаре, Жан Клод 
Бријали, Жан Пјер Касел, Бруно Кремер, скоро 
преминули Клод Риш и други. Тој плејади 
припада и глумац који је у каријери дугој шест 
деценија наступио у више од 110 филмских 
улога, непоновљиви Жан Рошфор (1930–2017). 
Студије на Париском конзерваторијуму, који је 
похађао у класи са Жаном Полом Белмондом, 
напустио је због служења војног рока и 
никад их није окончао. Каријеру започиње 
као позоришни глумац у кабареима и малим 
улогама на телевизији, а на филму дебитује већ 
1956. године. Међутим, његов таленат примећен 
је тек почетком шездесетих, када остварује низ 
значајних епизодних рола, махом подругљиваца 
и негативаца у костимираним спектаклима 
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coiffeuse, 1990), Танго (1993), Дворске сплетке 
(Ridicule, 1996), Човек у возу (L’homme du train, 
2002)...

Иако је одиграо огроман број филмских улога 
које су га учиниле славним и цењеним глумцем, 
Жан Рошфор је, игром судбине, био спречен да 
одигра можда најзначајнију, за коју је по свим 
критеријумима, својим изгледом и глумачком 
техником, био баш створен. Реч је о несуђеној 
роли легендарног Сервантесовог Дон Кихота у 
филму Човек који је убио Дон Кихота (The Man 
Who Killed Don Quixote) Терија Гилијама, чије 
је снимање почело још 1998. године. Међутим, 
непредвиђене околности, а пре свега Рошфорова 
болест, онемогућиле су да се та толико очекивана 
сарадња двају великих уметника оствари, па 
је Гилијамов филм завршен тек ове године са 
Џонатаном Прајсом у улози Дон Кихота.

На вест о смрти великог глумца и пријатеља, 
Патрис Леконт искрено је написао: „Био је врло, 
врло весео. Договорили смо се да зовемо један 
другога кад нађемо нову смешну причу. Кога ћу 
назвати сада?”

Фаталне жене (1976)

Шаброл у Невиним људима прљавих руку (Les 
innocents aux mains sales, 1976) и Чаробњацима 
(Les magiciens, 1976), Моше Мизрахи у Другој 
непознатој (Chère inconnue, 1979)... Подједнако 
је успешан и у трилеру Наследник (L’héritier, 
1972) Филипа Лаброа, комедији Фаталне жене 
(Calmos, 1976) Бертрана Блијеа и комедији с 
елементима трилера Убиство а ла карт (Who 
Is Killing the Great Chefs of Europe?, 1978) Теда 
Кочефа. Ипак, критика тих година његовим 
најбољим ролама сматра оне остварене у 
сарадњи с редитељем Бертраном Тавернијеом. 
У Часовничару из Сен Пола (L’horloger de Saint-
Paul, 1974) он је полицијски инспектор који 
жмури док отац убијеног дечака сам спроводи 
истрагу о убиству, а у костимираном спектаклу 
Нека свечаност почне (Que la fête commence, 
1975) игра сладострасног опата на двору Филипа 
Орлеанског. У оба филма партнер му је велики 
глумац и блиски пријатељ Филип Ноаре, с којим 
је заједно глумио у чак једанаест филмова. 
Изузетно је оцењена и његова улога поносног 
колонијалног капетана у филму Бубањ (Le 
Crabe-Tambour, 1977) Пјера Шендерфера.

У последњих 35 година, ризница његових улога 
и добрих филмова била је готово непресушна. 
Значајни филмови, између осталих, по 
хронолошком реду, били су: Чудесно путовање 
(Un étrange voyage, 1981) Алена Кавалијеа, Велики 
брат (Le Grand Frere, 1982) Франсиса Жироа, 
Венсанов пријатељ (L’Ami de Vincent, 1983) Пјера 
Граније-Дефера, Давид, Томас и други (Sortüz 
egy fekete bivalyért, 1985) Ласла Саба, Ја сам 
краљ дворца (Je suis le seigneur du château, 1989) 
Режиса Варнијеа, Луди љубавник (Amoureux 
Fou, 1991) Робера Менара, Дуга зима (El largo 
invierno, 1992) Хаимеа Камина, Дивља мета (Cible 
émouvante, 1993) Пјера Салвадорија, Пао са неба 
(Tombés du ciel, 1993) Филипа Лиореа, Ветар их 
замео (El viento se llevó lo que, 1998) Алехандра 
Агрестија, Рембрант (Rembrandt, 1999) Шарла 
Матона, Плакар (Le placard, 2001) Франсиса 
Вебера, Пакао (L’enfer, 2005) Даниса Тановића, 
Реци никоме (Ne le dis à personne, 2006) Гијома 
Канеа, Уметник и модел (El artista y la modelo, 
2012) Фернанда Труебе и његов последњи филм, 
у коме је као осамдесетпетогодишњак наступио 
у главној улози, Флорида (Floride, 2015) Филипа 
ле Геа. Изван ових остварења стоји његова 
пребогата и дугогодишња сарадња с редитељем 
Патрисом Леконтом у низу фантастичних 
филмова, међу којима се посебно памте: Тандем 
(Tandem, 1987), Фризеркин муж (Le mari de la 
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caporal epingle, 1962), бриткој ратној драми с 
елементима комедије, у којој игра уз Жана 
Пјера Касела и Клода Брасера. Следи улога у 
сјајној гангстерској комедији Дедице пуцају 
(Les tontons flingueurs, 1963) Жоржа Лотнера, у 
којој игра раме уз раме с легендарним Лином 
Вентуром, а потом и у веома популарној 
комедији Лов на мушкарца (La chasse a l’homme, 
1964) Едуара Молинара, у којој сарађује са 
својим класићем Жаном Полом Белмондом. 
Ришов раскошни таленат и за љубавне драме 
попут Безимене звезде (Mona, l’etoile sans nom, 
1966) Анрија Колпија, или ратне спектакле као 
што је Гори ли Париз? (Paris brule-t-il?, 1966) 
Ренеа Клемана, или пак урнебесне комедије 
попут Оскар је крив за све (Oscar, 1967) Едуара 
Молинара, није прошао неопажено ни код 
редитеља француског новог таласа. Већ 1968. 
године Риш игра у два култна остварења, 
двојице исто тако култних редитеља, најпре код 
Трифоа у црнохуморној комедији Невеста је 
била у црнини (La mariee etait en noir), а затим 
и у љубавној фантазији Алена Ренеа Волим 
те, волим те (Je t’aime, je t’aime), где остварује 
једну од својих најбољих и најпрепознатљивијих 
улога, за коју бива награђен на фестивалу 
у Сан Себастијану. Истовремено ствара 
респектабилну каријеру позоришног глумца, 
а међу бројним улогама издвајају се оне у 
представама Лоренцацио, по делу Алфреда 
де Мисеа, и Вечера, у којој пружа сјајну 
интерпретацију Шарла Мориса де Талерана. 
Године 1992. Едуар Молинаро режира филм 
Вечера (Le Souper), по истоименом позоришном 
предлошку и са готово неизмењеном поставом 
(Риш–Брасер), а Риш добија престижну награду 
Цезар за најбољег глумца. Од осталих улога у 
даљој каријери издвајају се и оне у филмовима 
Астерикс и Обеликс: Мисија Клеопатра (Asterix 
& Obelix: Mission Cleopatre, 2002), у коме игра 
древног галског друида Панорамикса, као и она 
у популарној драми Сафи Небу Жирафин врат 
(Le cou de la girafe, 2004).

У својој дугој каријери Риш је сарађивао с 
великим редитељима попут Клера, Реноара, 
Дививјеа, Клемана, Трифоа, Ренеа, Молинара и 
многих других, и сваком од њихових  филмова 
давао особен печат својом раскалашношћу 
помешаном с иронијом и посебним шармом. 
Мало је глумаца с таквим педигреом, готово 
ванвременским, и усуђујем се рећи да одласком 
оваквих легенди нестаје и један део времена у 
коме смо живели. Нека му је вечна слава. 

а колико је били свесни, чињеница
да је смрт неминовна не умањује
тугу за одласком последњих кава-
љера француске кинематографије 
у периоду после Великог рата. На-

жалост, ове године, осим Жана Рошфора, отишао 
је и Клод Риш (1929–2017), један од најуглађенијих 
и најшармантнијих глумаца своје генерације. 

Рођен је у Стразбуру 1929. године, али је де-
тињство провео у Паризу. И поред очигледне 
породичне жеље да буде свештеник, Клод најпре 
ради као банкар, но филмови и позориште врше 
пресудан утицај и он уписује Конзерваторијум 
за глуму у класи чувеног Жоржа ле Роја. Скупа с 
њим били су Белмондо, Рошфор, Моки и многи 
други. „Све нам је било дозвољено, имали смо 
привилегије. Могли смо да се уживимо у карак-
тере тотално друкчије од нас самих, засме-
јавајући своје пријатеље.” И поред великог енту-
зијазма и охрабрења колега, Риш није могао да се 
похвали неким успехом током студирања. „Био 
сам помало лењ”, признао је касније. Но ипак, по 
свршетку студија добија позоришни ангажман. 
С временом, градећи ликове у представама, 
почиње вешто да користи фриволну црту свог 
карактера и претвара је у вредност прошарану 
дендизмом и дозом анксиозно оптимистичног 
шарма, те постаје једна од највећих позоришних 
звезда своје генерације.

На филму се појављује у Великим маневрима 
(Les grandes manoeuvres, 1955) Ренеа Клера, а 
затим игра код Робера, Корнуа, Девила и многих 
других. Прву велику запажену ролу остварује 
у филму Жана Реноара Заробљени каплар (Le 
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чехословачки филм из тих година, Оптужени 
(Obžalovany) Јана Кадара и Елмара Клоса. Током 
шездесетих, иако режира квалитетне сценарије, 
помало је у сенци великих успеха мађарских 
новоталaсоваца, које предводе Миклош Јанчо, 
Иштван Сабо, Петер Бачо, Иштван Гал, Андраш 
Ковач, Марта Месарош и многи други. Највећи 
успех, помало неочекивано, доживљава 1971. с 
лирском камерном драмом Љубав (Szerelem), 
за коју због политички контроверзног садржаја 
годинама није добијао дозволу за снимање. 
Смештена у доба стаљинизма и настала по делу 
бившег логораша Тибора Дерија, та мрачна 
прича пуна сете говори о младој жени чијег 
је мужа тајна полиција одвела у затвор због 
политичких разлога, па она мора да се брине о 
његовој остарелој и умирућој мајци. У жељи да 
старичини последњи месеци прођу без брига, 
она пише и чита јој лажна писма из Холивуда 
о великом успеху мужа и сина као филмског 
продуцента. Дивно саткана прича, пуна емоција, 
љубави, личне и политичке несреће, илузија, 
одушевила је критичаре, који су јој доделили 
главну награду на Канском фестивалу. Тада су 
награђене и главне протагонисткиње филма, Ма-
ри Теречик и Лили Дарваш. И својим следећим 
делима, потресном и несентименталном причом 
о старим људима Игра мачака (Macskajáték, 
1974), полукомичном сторијом смештеном на 
почетак двадесетог века Ноћ чедности у јавној 
кући (Egy erkölcsös éjszaka, 1977) и суптилном 
лезбијском драмом, смештеном у доба најцрњег 
стаљинизма Загрљени погледи (Egymásra nézve, 
1982), Карољ Мак доказује се као један од водећих 
мађарских и средњоевропских редитеља. Ти 
успеси омогућавају му и међународне пројекте 
какви су немачки Ловци (Die Jager, 1982), 
амерички Заљубљена Лили (Lily in Love, 1984) и 
британски Коцкар (The Gambler, 1997), адаптација 
славног дела Достојевског. У тим филмовима 
који су различито прихваћени, осим истанчане 
атмосфере, истиче се и изврсна сарадња с 
глумцима, међу којима су и велике звезде 
Хелмут Бергер, Барбара Сукова, Кристофер 
Пламер, Меги Смит, Мајкл Гамбон и Лујза 
Рајнер, која се после много година специјално за 
тај филм вратила на велики екран у 86. години.

Активан скоро до краја (последњи филм 
снимио је 2010. у 85. години), Карољ Мак иза себе 
је оставио занимљив и значајан опус, којим се 
заслужено сврстава међу мајсторе мађарског, 
европског и светског филма.

ало пре драматичних политичких 
догађаја скраја 1956. године, када 
је у крви и репресији угушена 
Мађарска револуција, дошло је до 
отопљавања и појаве нових тема и 

аутора како у култури тако и у кинематографији 
као њеном саставном делу. Одбацујући 
окоштали социјалистички реализам, аутори 
отварају читав спектар нових идеја и погледа, те 
на различит, ауторски и жанровски сугестиван 
начин, подједнако успешно обрађују како теме 
из прошлости и историје тако и савремени 
живот у социјализму. Том кругу стваралаца, 
осим Золтана Фабрија, Феликса Маријашија, 
Золтана Варкоњија, Јаноша Хершка, Ласла 
Ранодија и Имреа Фехера, припада и недавно 
преминули Карољ Мак (1925–2017).

Тај врсни професионалац већ по завршетку 
средње школе нашао се у студију „Хунија”, 
где је прошао целокупан филмски пут, 
асистирајући монтажерима, сниматељима и 
редитељима. Одмах после рата уписује режију 
на будимпештанској Академији за позоришну 
и филмску уметност, на којој је дипломирао 
1950. године. Након неколико послова асистента 
режије, почиње да режира прве филмове заједно 
са Золтаном Варкоњијем. Костимирана комедија 
у боји Лилиомфи (1955) доноси му успех и код 
публике и код критике и устоличује звездани 
глумачки пар мађарске кинематографије, Ивана 
Дарваша и Маријану Кренчеј. (То изузетно 
шармантно остварење које по духу подсећа на 
Бергманове Осмехе летње ноћи (Sommarnattens 
Leende), снимане у исто време, пре две године 
је са великим успехом приказано на Фестивалу 
нитратног филма Југословенске кинотеке.) На 
самом почетку каријере Мак се показао као 
аутор коме ниједна тема нити жанр нису страни, 
па је његова богата филмографија (преко 30 
играних филмова) препуна најразличитијих 
дела. Но, за разлику од других, мање 
интелигентних редитеља, Мак у својим делима 
показује не само врстан професионализам већ 
и ауторско умешно сналажење у неочекиваним 
и дијаметрално супротним жанровским и 
тематским обрасцима. Већ с психолошком 
драмом Кућа под стенама (Haz A Sziklak Alatt, 
1958) стиче међународну репутацију и осваја 
прву награду на фестивалу у Сан Франциску. 
Потом се накратко окреће модерном филму 
под утицајима новог таласа, али амбициозно 
замишљени Опседнути (Megszallottak, 1961) 
не доживљавају успех као слично интонирани 

М
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програм
НОВЕМБАР 2017

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

УЦЕНА 
(вБ, 1929) 
Blackmail
....................................................................................
Улоге: Ени Ондра (Anny Ondra), 
Џон Лонгден (John Longden) 
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ЧОВЕК БЕЗ ПРОШЛОСТИ
(ФИН/НЕМ/ФРА, 2002) 
Mies vailla menneisyyttä
....................................................................................
Улоге: Марку Пелтола 
(Markku Peltola), 
Кати Оутинен (Kati Outinen)
Режија: Аки Каурисмеки 
(Aki Kaurismäki)

пројекција у 20.00

ПРИВАТНИ ЖИВОТ 
ХЕНРИЈА vIII (вБ, 1933) 
The Private Life of Henry VIII
....................................................................................
Улоге: Чарлс Лотон 
(Charles Laughton), 
Роберт Донат (Robert Donat)
Режија: Александер Корда 
(Alexander Korda)

УЦЕНА 
(вБ, 1929) 
Blackmail
....................................................................................
Улоге: Ени Ондра (Anny Ondra), 
Џон Лонгден (John Longden) 
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

НЕПОЗНАТИ ВОЈНИК
(ФИН, 1955) 
Tuntematon sotilas
....................................................................................
Улоге: Кости Клемеле 
(Kosti Klemelä), Хеики 
Саволаинен (Heikki Savolainen) 
Режија: Едвин Лаине 
(Edvin Laine)

пројекција у 20.00

ЗАВОДНИЦЕ
(ИТА/ФРА, 1965) 
Le bambole
....................................................................................
Улоге: Вирна Лизи (Virna Lisi), Ђина 
Лолобриђида (Gina Lollobrigida), 
Режија: Луиђи Коменчини 
(Luigi Comencini), Мауро Болоњини 
(Mauro Bolognini), Дино Ризи (Dino 
Risi), Франко Роси (Franco Rossi)

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ 
ПРЕВИШЕ ЗНАО
(вБ, 1934)   
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
Улоге: Лесли Бенкс (Leslie 
Banks), Една Бест (Edna Best)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

ПРИВАТНИ ЖИВОТ 
ХЕНРИЈА vIII (вБ, 1933) 
The Private Life of Henry VIII
....................................................................................
Улоге: Чарлс Лотон 
(Charles Laughton), 
Роберт Донат (Robert Donat)
Режија: Александер Корда 
(Alexander Korda)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

АНА ЛИСА
(ФИН, 1922) 
Anna-Liisa
....................................................................................
Улоге: Хелми Линделеф 
(Helmi Lindelöf), 
Хемо Калио (Hemmo Kallio)
Режија: Теуво Пуро (Teuvo Puro), 
Јуси Снелман (Jussi Snellman)

пројекција у 20.00

СРЕДА

НОВЕМБАР

1.

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

2.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

3.

ДАНИ ФИНСКОГ ФИЛМА

ХЕНРИ v
(вБ, 1945)  Henry V
....................................................................................
Улоге: Лоренс Оливије 
(Laurence Olivier), 
Рене Ашерсон (Renée Asherson)
Режија: Лоренс Оливије 
(Laurence Olivier)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ЗЕЛЕНО ЗЛАТО
(ФИН, 1939) 
Vihreä kulta
....................................................................................
Улоге: Хана Таини (Hanna Taini), 
Олави Реимас (Olavi Reimas)
Режија: Валентин Вала 
(Valentin Vaala)

пројекција у 20.00

ОЛИВЕР ТВИСТ 
(вБ, 1948) 
Oliver Twist
....................................................................................
Улоге: Алек Гинис 
(Alec Guinness), Роберт Њутон 
(Robert Newton)
Режија: Дејвид Лин (David Lean)

ХЕНРИ v
(вБ, 1945)  Henry V
....................................................................................
Улоге: Лоренс Оливије 
(Laurence Olivier), 
Рене Ашерсон (Renée Asherson)
Режија: Лоренс Оливије 
(Laurence Olivier)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ЉУДИ У ЛЕТЊОЈ НОЋИ
(ФИН, 1948) 
Ihmiset suviyössä
....................................................................................
Улоге: Еила Пехконен (eila 
Pehkonen), Марти Катајисто 
(Martti Katajisto) 
Режија: Валентин Вала 
(Valentin Vaala)

пројекција у 20.00

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ 
ПРЕВИШЕ ЗНАО (вБ, 1934)   
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
Улоге: Лесли Бенкс (Leslie Banks), 
Една Бест (Edna Best)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

СУБОТА

НОВЕМБАР

4.

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

5.
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ОЛИВЕР ТВИСТ 
(вБ, 1948) 
Oliver Twist
....................................................................................
Улоге: Алек Гинис 
(Alec Guinness), Роберт Њутон 
(Robert Newton)
Режија: Дејвид Лин (David Lean)

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00

ТАМНО ОГЛЕДАЛО 
(САД, 1946) 
The Dark Mirror
....................................................................................
Улоге: Оливија де Хевиленд 
(Olivia de Havilland), 
Лу Ерс (Lew Ayres)
Режија: Роберт Сиодмак 
(Robert Siodmak)

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

6.

ТРЕЋИ ЧОВЕК
(вБ, 1949) 
The Third Man
....................................................................................
Улоге: Џозеф Котен
(Joseph Cotten), 
Орсон Велс (Orson Welles)
Режија: Керол Рид (Carol Reed)

пројекција у 13.30

НОЋ И ГРАД 
(вБ/САД, 1950) 
Night and the City
...................................................................................
Улоге: Ричард Видмарк 
(Richard Widmark), 
Џин Тирни (Gene Tierney) 
Режија: Џулс Дасин 
(Jules Dassin)

пројекција у 20.30

ГАНГСТЕРСКА ПЕТОРКА
(вБ, 1955) 
The Ladykillers
....................................................................................
Улоге: Алек Гинис (Alec Guinness), 
Сесил Паркер (Cecil Parker) 
Режија: Александер Макендрик 
(Alexander Mackendrick)

пројекција у 11.00

МОСТ НА РЕЦИ КВАЈ 
(вБ/САД, 1957) 
The Bridge on the River Kwai
....................................................................................
Улоге: Алек Гинис (Alec Guinness), 
Вилијем Холден (William Holden) 
Режија: Дејвид Лин (David Lean)

пројекција у 13.30ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

9.

СРЕДА

НОВЕМБАР

8.

ПОВОДОМ ДАНА 
БОРБЕ ПРОТИВ 

ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ФИЛМ НОАР

пројекција у 20.00

БРАТ И СЕСТРА
(АУТ/НЕМ/РУМ/РС, 2016)
Geschwister
....................................................................................
Улоге: Ада Кондеску 
(Ada Condeescu), 
Ангел Дамијан (Anghel Damian) 
Режија: Маркус Мерт
(Markus Mörth)

УТОРАК

НОВЕМБАР

7.

УТОРАК

НОВЕМБАР

7.

ГАНГСТЕРСКА ПЕТОРКА
(вБ, 1955) 
The Ladykillers
....................................................................................
Улоге: Алек Гинис (Alec Guinness), 
Сесил Паркер (Cecil Parker) 
Режија: Александер Макендрик 
(Alexander Mackendrick)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ТАТАРАК/КАЛАМУС
(пОЉ, 2009) 
Tatarak
....................................................................................
Улоге: Кристина Јанда 
(Krystyna Janda), 
Павел Шајда (Pawel Szajda)
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

пројекција у 19.30
ТРЕЋИ ЧОВЕК
(вБ, 1949) 
The Third Man
....................................................................................
Улоге: Џозеф Котен
(Joseph Cotten), 
Орсон Велс (Orson Welles)
Режија: Керол Рид (Carol Reed)

ДАНИ ПОЉСКОГ ФИЛМА – 
АНДЖЕЈ ВАЈДА 

УЗ ПРИСУСТВО РЕДИТЕЉА
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МОСТ НА РЕЦИ КВАЈ 
(вБ/САД, 1957) 
The Bridge on the River Kwai
....................................................................................
Улоге: Алек Гинис (Alec Guinness), 
Вилијем Холден (William Holden) 
Режија: Дејвид Лин (David Lean)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

СИБИРСКА ЛЕДИ 
МАГБЕТ 
(ЈУг, 1962) 
...................................................................................
Улоге: Оливера Марковић, 
Љуба Тадић 
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

ПУТ У ВИСОКО 
ДРУШТВО
(вБ, 1958) 
Room at the Top
....................................................................................
Улоге: Лоренс Харви 
(Laurence Harvey), 
Симон Сињоре (Simone Signoret) 
Режија: Џек Клејтон 
(Jack Clayton)

пројекција у 13.30

ПРАХ И ПЕПЕО
(пОЉ, 1965) 
Popioly
....................................................................................
Улоге: Данијел Олбрихски 
(Daniel Olbrychski), Богуслав 
Кјерц (Boguslaw Kierc)
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

пројекција у 20.30

КАНАЛ
(пОЉ, 1956) 
кanal
....................................................................................
Улоге: Тереза Ижевска 
(Teresa Iżewska), Тадеуш Јанчар 
(Tadеusz Janczar) 
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

пројекција у 18.00

ПЕПЕО И ДИЈАМАНТ 
(пОЉ, 1958) 
Popiol i diament
....................................................................................
Улоге: Збигњев Цибулски 
(Zbigniew Cybulski), 
Ева Кшижевска (Ewa Krzyżewska) 
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

пројекција у 20.30

ПЕТАК

НОВЕМБАР

10.

СУБОТА

НОВЕМБАР

11.

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

9.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

10.

СУБОТА

НОВЕМБАР

11.

ПУТ У ВИСОКО 
ДРУШТВО
(вБ, 1958) 
Room at the Top
....................................................................................
Улоге: Лоренс Харви 
(Laurence Harvey), 
Симон Сињоре (Simone Signoret) 
Режија: Џек Клејтон 
(Jack Clayton)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

СВАДБА 
(пОЉ, 1972) 
Wesele
....................................................................................
Улоге: Ева Зјетек (Ewa Zietek), 
Данијел Олбрихски 
(Daniel Olbrychski)
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

СПОРТСКИ ЖИВОТ 
(вБ, 1963) 
This Sporting Life
....................................................................................
Улоге: Ричард Харис 
(Richard Harris), 
Рејчел Робертс (Rachel Roberts) 
Режија: Линдси Андерсон 
(Lindsay Anderson)

пројекција у 13.30

OБЕЋАНА ЗЕМЉА
(пОЉ, 1974) 
Ziemia obiecana
....................................................................................
Улоге: Данијел Олбрихски 
(Daniel Olbrychski), Војћех 
Пшоњак (Wojciech Pszoniak)
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

пројекција у 20.30

ДАНИ ПОЉСКОГ ФИЛМА – АНДЖЕЈ ВАЈДА 



89||Н О В Е М Б А Р  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

СПОРТСКИ ЖИВОТ 
(вБ, 1963) 
This Sporting Life
....................................................................................
Улоге: Ричард Харис 
(Richard Harris), 
Рејчел Робертс (Rachel Roberts) 
Режија: Линдси Андерсон 
(Lindsay Anderson)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ЧОВЕК ОД МРАМОРА 
(пОЉ, 1976) 
Czlowiek z Marmuru
....................................................................................
Улоге: Јежи Рађивилович 
(Jerzy Radziwilowicz), Кристина 
Јанда (Krystyna Janda)
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

ГОЛДФИНГЕР
(вБ, 1964) 
Goldfi nger
....................................................................................
Улоге: Шон Конери 
(Sean Connery), Онор Блекман 
(Honor Blackman) 
Режија: Гај Хамилтон 
(Guy Hamilton)

пројекција у 13.30

ЧОВЕК ОД ГВОЖЂА
(пОЉ, 1981) 
Czlowiek z zelaza
....................................................................................
Улоге: Јежи Рађивилович 
(Jerzy Radziwilowicz), Кристина 
Јанда (Krystyna Janda)
Режија: Анджеј Вајда 
(Andrzej Wajda)

пројекција у 20.30

НОЋ И ГРАД 
(вБ/САД, 1950) 
Night and the City
...................................................................................
Улоге: Ричард Видмарк 
(Richard Widmark), 
Џин Тирни (Gene Tierney) 
Режија: Џулс Дасин 
(Jules Dassin)

пројекција у 18.00

БУЛЕВАР СУМРАКА
(САД, 1950) 
Sunset Boulevard
....................................................................................
Улоге: Вилијем Холден 
(William Holden), 
Глорија Свансон (Gloria Swanson)
Режија: Били Вајлдер 
(Billy Wilder)

пројекција у 20.30

ГОЛДФИНГЕР
(вБ, 1964) 
Goldfi nger
....................................................................................
Улоге: Шон Конери 
(Sean Connery), Онор Блекман 
(Honor Blackman) 
Режија: Гај Хамилтон 
(Guy Hamilton)

пројекција у 11.00

ЗИМА ЈЕДНОГ ЛАВА
(вБ, 1968)   
The Lion in Winter
....................................................................................
Улоге: Питер О’Тул (Peter O’Toole), 
Кетрин Хепберн 
(Katharine Hepburn)
Режија: Ентони Харви 
(Anthony Harvey)

пројекција у 13.30

ТАБУЛАРЕЊЕ / ОНИ РУШЕ 
ТАБУЕ – ГОСТИ ИЗ СРБИЈЕ 

И ЈАПАНА ПРИЧАЈУ О 
ЛИЧНИМ ИСКУСТВИМА

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ 
ФОТОГРАФИЈА И СЛИКА 
СРПСКИХ И ЈАПАНСКИХ 
АУТОРА НА ТЕМУ „ТАБУ”

у 18.00 трибина у 19.00

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ / 
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ, 
ДОДЕЛА НАГРАДА И 

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

у 20.00

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

12.

УТОРАК

НОВЕМБАР

14.

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

13.

УТОРАК

НОВЕМБАР

14.

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

12.

ФИЛМ НОАР

JAПАНСКО-СРПСКИ ФЕСТИВАЛ ФИЛМА

ДАНИ ПОЉСКОГ ФИЛМА – АНДЖЕЈ ВАЈДА 
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ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ 
(вБ, 1971) 
Family Life
....................................................................................
Улоге: Сенди Ратклиф 
(Sandy Ratcliff ), Бил Дин (Bill Dean)
Режија: Кен Лоуч (Ken Loach)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

НИЈЕ ТАБУ! ЗАШТИТИ СЕ! 
ХИВ – КОНТРАЦЕПЦИЈА 

И ЗАШТИТА? 
ДОКЛЕ СМО СТИГЛИ? 
РАДИОНИцА ЈАзАСА

у 17.00

ЗИМА ЈЕДНОГ ЛАВА
(вБ, 1968)  The Lion in Winter
....................................................................................
Улоге: Питер О’Тул (Peter O’Toole), 
Кетрин Хепберн 
(Katharine Hepburn)
Режија: Ентони Харви 
(Anthony Harvey)

СРЕДА

НОВЕМБАР

15.

3000 КАРАКТЕРА: 
ЈАПАН И СРБИЈА, 

РАЗГОВОРИ ПУТНИКА

НЕ ПОСМАТРАЈ, РЕАГУЈ! 
ЉУДСКА БИЋА НЕМАЈУ ЦЕНУ!
 РАДИОНИцА ФОНДА УНИТАС 

И цРвЕНОг KРСТА

у 18.00 трибина у 19.30

РЕВИЈАЛНИ 
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

пројекција у 20.30

JAПАНСКО-СРПСКИ ФЕСТИВАЛ ФИЛМАСРЕДА

НОВЕМБАР

15.

JAПАНСКО-СРПСКИ 
ФЕСТИВАЛ ФИЛМА

ПОРОДИЧНИ ЖИВОТ 
(вБ, 1971) 
Family Life
....................................................................................
Улоге: Сенди Ратклиф 
(Sandy Ratcliff ), Бил Дин (Bill Dean)
Режија: Кен Лоуч (Ken Loach)

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00

ПЛАВА КРАГНА
(САД, 1978 
Blue Collar
....................................................................................
Улоге: Харви Кајтел 
(Harvey Keitel), 
Ричард Прајор (Richard Pryor)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

ДЕМОНИ 
(вБ, 1971) 
The Devils
....................................................................................
Улоге: Ванеса Редгрејв 
(Vanessa Redgrave), 
Оливер Рид (Oliver Reed)
Режија: Кен Расел (Ken Russell)

пројекција у 13.30

У ПОДЗЕМЉУ СЕКСА
(САД, 1979) Hardcore
....................................................................................
Улоге: Џорџ К. Скот (George C. 
Scott), Питер Бојл (Peter Boyle)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

пројекција у 20.30

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

16.

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

16.

У ФОКУСУ: ПОЛ ШРЕЈДЕР

ДЕМОНИ 
(вБ, 1971) 
The Devils
....................................................................................
Улоге: Ванеса Редгрејв 
(Vanessa Redgrave), 
Оливер Рид (Oliver Reed)
Режија: Кен Расел (Ken Russell)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

У ПОДЗЕМЉУ СЕКСА
(САД, 1979) 
Hardcore
....................................................................................
Улоге: Џорџ К. Скот (George C. 
Scott), Питер Бојл (Peter Boyle)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

ТЕСА
(вБ/ФРA, 1979) 
Tess
....................................................................................
Улоге: Настасја Кински (Nastassja 
Kinski), Питер Фирт (Peter Firth)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 13.30

АМЕРИЧКИ ЖИГОЛО
(САД, 1980) 
American Gigolo
....................................................................................
Улоге: Ричард Гир (Richard Gere), 
Лорен Хатон (Lauren Hutton)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

пројекција у 20.30

ПЕТАК

НОВЕМБАР

17.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

17.
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ТЕСА
(вБ/ФРA, 1979) 
Tess
....................................................................................
Улоге: Настасја Кински (Nastassja 
Kinski), Питер Ферт (Peter Firth)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00

АМЕРИЧКИ ЖИГОЛО
(САД, 1980) 
American Gigolo
....................................................................................
Улоге: Ричард Гир (Richard Gere), 
Лорен Хатон (Lauren Hutton)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

СОБА СА ПОГЛЕДОМ 
(вБ, 1985) 
A Room with a View
....................................................................................
Улоге: Меги Смит (Maggie Smith), 
Хелена Бонам Картер 
(Helena Bonham Carter)
Режија: Џејмс Ајвори 
(James Ivory)

пројекција у 13.30

ФАТАЛНА НЕСАНИЦА
(САД, 1992) 
Light Sleeper
....................................................................................
Улоге: Вилем Дафо (Willem 
Dafoe), Сузан Сарандон 
(Susan Sarandon)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

пројекција у 20.30

ФОКУС ПОЛ ШРЕЈДЕР

СОБА СА ПОГЛЕДОМ 
(вБ, 1985) 
A Room with a View
....................................................................................
Улоге: Меги Смит (Maggie Smith), 
Хелена Бонам Картер 
(Helena Bonham Carter)
Режија: Џејмс Ајвори 
(James Ivory)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ФАТАЛНА НЕСАНИЦА
(САД, 1992) 
Light Sleeper
....................................................................................
Улоге: Вилем Дафо (Willem 
Dafoe), Сузан Сарандон 
(Susan Sarandon)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

РИБА ЗВАНА ВАНДА
(вБ, 1988) 
A Fish Called Wanda
....................................................................................
Улоге: Џон Клиз (John Cleese), 
Џејми Ли Кертис 
(Jamie Lee Curtis)
Режија: Чарлс Крајтон 
(Charles Crichton)

пројекција у 13.30

ПЛАВА КРАГНА
(САД, 1978 
Blue Collar
....................................................................................
Улоге: Харви Кајтел 
(Harvey Keitel), 
Ричард Прајор (Richard Pryor)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

пројекција у 20.30

СУБОТА

НОВЕМБАР

18.

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

19.

СУБОТА

НОВЕМБАР

18.

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

19.

БУЛЕВАР СУМРАКА
(САД, 1950) 
Sunset Boulevard
....................................................................................
Улоге: Вилијем Холден 
(William Holden), 
Глорија Свансон (Gloria Swanson)
Режија: Били Вајлдер 
(Billy Wilder)

пројекција у 18.00

ЛОРА
(САД, 1944)   
Laura
....................................................................................
Улоге: Џин Тирни (Gene Tierney), 
Винсент Прајс (Vincent Price)
Режија: Ото Премингер 
(Otto Preminger)

пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

20.

ФИЛМ НОАР
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РИБА ЗВАНА ВАНДА
(вБ, 1988) 
A Fish Called Wanda
....................................................................................
Улоге: Џон Клиз (John Cleese), 
Џејми Ли Кертис 
(Jamie Lee Curtis)
Режија: Чарлс Крајтон 
(Charles Crichton)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ЛОРА
(САД, 1944)   
Laura
....................................................................................
Улоге: Џин Тирни (Gene Tierney), 
Винсент Прајс (Vincent Price)
Режија: Ото Премингер 
(Otto Preminger)

ЧЕТИРИ ВЕНЧАЊА И 
САХРАНА
(вБ, 1993) 
Four Weddings and a Funeral
....................................................................................
Улоге: Хју Грант (Hugh Grant), 
Енди Макдауел 
(Andie MacDowell) 
Режија: Мајк Њуел (Mike Newell)

пројекција у 13.30

ТАМНО ОГЛЕДАЛО 
(САД, 1946) 
The Dark Mirror
....................................................................................
Улоге: Оливија де Хевиленд 
(Olivia de Havilland), 
Лу Ерс (Lew Ayres)
Режија: Роберт Сиодмак 
(Robert Siodmak)

пројекција у 20.30

УТОРАК

НОВЕМБАР

21.

УТОРАК

НОВЕМБАР

21.

ЧЕТИРИ ВЕНЧАЊА И 
САХРАНА
(вБ, 1993) 
Four Weddings and a Funeral
....................................................................................
Улоге: Хју Грант (Hugh Grant), 
Енди Макдауел 
(Andie MacDowell) 
Режија: Мајк Њуел (Mike Newell)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ТАЈНЕ И ЛАЖИ
(вБ, 1996) 
Secrets & Lies
....................................................................................
Улоге: Тимоти Спол 
(Timothy Spall), Бренда Блетин 
(Brenda Blethyn) 
Режија: Мајк Ли (Mike Leigh)

ИСТИМ ПУТЕМ СЕ 
НЕ ВРАЋАЈ
(ЈУг, 1965)  
Po isti poti se ne vračaj
....................................................................................
Улоге: Љубиша Самарџић, Давор 
Антолић, Јоже Зупан, Миха Балох
Режија: Јоже Бабич

пројекција у 17.30 у 19.00

ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА

ФОНТАНА
(СЛО, 2017) 
Fountain
....................................................................................
Улоге: Франческо Борки, Бојан 
Емершич, Моамер Касумовић, 
Јернеј Шугман
Режија: Горан Војнович

у 20.00 пројекција у 20.00

СЛОВЕНИЈА, 
АУСТРАЛИЈА И СУТРА 
ЦЕО СВЕТ
(СЛО, 2016) 
Slovenija, Avstralija in jutri ves svet 
....................................................................................
Улоге: Јуре Иванушич, Минца 
Лоренци, Аљоша Тернавшек, 
Мојца Симонич
Режија: Марко Набершник

пројекција у 20.00

СРЕДА

НОВЕМБАР

22.

СРЕДА

НОВЕМБАР

22.

СРЕДА

НОВЕМБАР

22.

СВЕЧАНО
ОТВАРАЊЕ

ИЗЛОЖБА:
ЈОЖЕ БАБИЧ – 100 

ГОДИНА 
ОД РОЂЕЊА 



93||Н О В Е М Б А Р  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

ТАЈНЕ И ЛАЖИ
(вБ, 1996) 
Secrets & Lies
....................................................................................
Улоге: Тимоти Спол 
(Timothy Spall), Бренда Блетин 
(Brenda Blethyn) 
Режија: Мајк Ли (Mike Leigh)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ТРЕЈНСПОТИНГ 
(вБ, 1996) 
Trainspotting
....................................................................................
Улоге: Јуан Макгрегор 
(Ewan McGregor), 
Џони Ли Милер 
(Jonny Lee Miller) 
Режија: Дени Бојл 
(Danny Boyle)

у 13.00

ТРАХЕРА
(СЛО, 2017)  
Trahere
документарни филм
....................................................................................
Режија: Јуш Јерај, 
Атила Урбанчич

пројекција у 18.00

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

КОДЕЛИ
(СЛО, 2016) 
Codelli 
....................................................................................
Улоге: Примож Безјак, Катарина 
Стегнар, Доротеја Надрах, 
Маша Кагао Кнез
Режија: Миха Челар

пројекција у 20.30

МУЛТИСАЛА 
ОКРУГЛИ СТО

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

23.

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

23.

ШАРЛАТАН МАЊИФИКО
(СЛО, 2016) 
Charlatan Magnifi que
документарни филм
....................................................................................
Режија: Маја Павлин

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ПЕТАК

НОВЕМБАР

24.

СУБОТА

НОВЕМБАР

25.

ОД НОВЕМБРА ДО26. ДЕЦЕМБРА3.

ФЕСТИВАЛ АУТОРСКОГ ФИЛМА 
(пРОгРАМ ЋЕ БИТИ ОБЈАвЉЕН НАкНАДНО)

ДОБРО УНОВЧЕНО 
ПОПОДНЕ
(СЛО/ХРв, 2016) 
Dobro unovčeno popoldne
....................................................................................
Улоге: Примож Пирнет, 
Јулијан Ваис Турк
Режија: Мартин Турк



водила у заборав. Погрешне оцене његових 
филмова и процене његовог рада делимично су 
последица хладне рецепције која га је пратила 
од почетка. Негативне критике које је добијао 
радећи на играном филму касније су пропраћене 
погрешним представама о њему као режимском 
аутору, ствараоцу из ’прве линије партијских 
режисера’. Оцењен је као човек естаблишмента, 

илмски опус и животни пут једног 
од занемарених аутора домаће 
кинематографије осветљава књига
Режија: Војислав Нановић – послед-
њи пионир, коју су 1993. године обја-

вили Југословенска кинотека и новосадски 
„Прометеј”, у сарадњи с Друштвом филмских 
критичара Београда. Ту студиозну монографију 
приредили су Богдан Златић, Милоје Радаковић 
и Небојша Пајкић. Уз ауторске есеје и интервјуе 
с Нановићевим савременицима, на 270 страница 
дати су и комплетна филмографија, преглед 
критичке рецепције, два фотографска блока (у 
вези с биографијом и радом на филму), црно-
-бели снимци његових уља на платну и резиме 
на енглеском језику.

Нановић је рођен у Скопљу 1922. године, 
а одрастао у Београду, где је умро 1983. Био 
је скојевац, илегалац за време окупације, о 
чему говори његов дебитантски филм из 1948. 
Бесмртна младост. Снимио је укупно осам 
дугометражних играних филмова, међу којима 
је најпознатији Чудотворни мач, и тридесетак 
кратких документарних и наменских филмова, 
а једно време, крајем шездесетих, живео је и 
радио у Америци.

У уводном есеју „Занатлија живе слике” Богдан 
Златић оцењује да је Нановић неоправдано 
сматран режимским редитељем.

„Војислав Нановић је занемарен аутор. Све 
што се односи на његов рад систематски је 
окруживано веловима таме, која је његово дело 

РЕДИТЕЉ
ВОЈИСЛАВ НАНОВИЋ 
ПОСЛЕДЊИ ПИОНИР

Ф

са полица
БИБЛИОТЕКЕ

пише:
Зорица Димитријевић
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истиче да је та комедија из самоуправног миљеа 
испољила неке константе које су карактерисале 
Нановићев рад на филму, пре свега његов 
пионирски дух и вољу за освајањем нових 
простора стваралаштва. То остварење увело 
је лик вештог шерета Манета Каракаса, који 
је писан за Павла Вуисића. О својеврсном 
наставку, комедији Боље је умети (1960), у којој 
Мане Каракас у потрази за нафтом одлази 
на Јадранско море, у место у којем се спрема 
фестивал забавне музике, есеј је написала 
Вида Црнчевић. Подсећајући да га је тадашња 
критика сасекла због наводно јефтиног хумора, 
она одбацује те оптужбе, али му са своје стране 
замера недостатак правог сценарија.

Наредно поглавље „У служби 
кинематографије” доноси текст Војислава 
Плескоњића о Нановићевим документарним и 
кратким филмовима (од Параде победе (1946) 
до Слободарског Београда (1985)), као и текст 
Милутина Петровића о Нановићевим написима 
и чланцима на филмске теме које је објављивао 
у листовима и стручној периодици од 1946. до 
1953. године.

Портрет Војислава Нановића употпуњује 
поглавље „Разговори и сећања”. Ту су три 
опсежна разговора с његовом сестром и с 
првом и другом супругом, затим мозаик краћих 
интервјуа с његовим колегама, пријатељима 
и познаницима, те ауторски запис – сећање 
Дејана Косановића о Нановићевом боравку и 
раду у Америци.

Биографију и филмографију Нановића, 
укључујући и сценарије за друге редитеље, 
као и нереализоване пројекте, саставио је 
Богдан Златић, а селективну библиографију 
Нановићевих радова, прилога о њему, интервјуа 
и критика његових филмова приредила је 
Биљана Србљановић.

лош занатлија чији су дилетантски филмови 
платили данак идеологији времена у којем су 
прављени. Међутим, било је управо обрнуто: 
његови кадрови ’заударају’ на филм, његови 
филмови су радикално проблематизовали 
владајуће идеологеме, а његови односи са 
мајсторима филмских ложа су били тако лоши 
да је велико питање како се он више од деценије 
одржавао у филмском строју”, сматра Златић.

Прво поглавље „Рани филмови” обухвата есеј 
Синише Здравковића о Бесмртној младости 
(1948), првом српском послератном филму чија 
се радња дешава у урбаном миљеу 1941. године, 
као и сећање на дане снимања Љиљане Шапер, 
која је као натуршчик играла епизодну улогу у 
причи о акцијама младих илегалаца.

Ту су и есеј Петра Јаконића о Чудотворном 
мачу (1950) и разговор с глумцем Радетом 
Марковићем, који је играо главног јунака 
Небојшу (а касније и епизодни лик Дренка у 
филму Шолаја). Јаконић пореди филм заснован 
на бајци о Баш-Челику  с много каснијим америч-
ким филмом Конан Варварин и закључује да 
сличности нису случајне.

Поглавље „Зреле године” отвара есеј Динка 
Туцаковића „Фросина – један гранични случај”, 
о првом македонском играном филму, Фросина 
(1952), нарученом пројекту на тему недаћа и 
борбе македонског народа у Другом светском 
рату.

У тексту „Иза замрзнутог кадра” Саша 
Радојевић анализира филм Циганка (1953), 
рађен по комаду Коштана Боре Станковића, и 
констатује да је Нановић покушао да прикаже 
индивидуалистички бунт против колективних 
вредности, што је у доба изградње новог 
социјалистичког друштва представљало 
нежељени подухват.

Небојша Пајкић у есеју „Шолајина војска – 
или о казаном и приказаном у филму Шолаја” 
оцењује да је то остварење из 1955. године, 
о расколу унутар српског покрета отпора 
почетком Другог светског рата у Босни, по 
вокацији вестерн и да еклатантно предочава 
Нановића као „филмаџију пар екселанс”.

Треће поглавље књиге насловљено је „Ка новим 
обалама”. Милоје Радаковић бави се филмом 
Три корака у празно (1958) и описује ту причу о 
шверцерима на шлепу на Дунаву као атипични 
хибрид мелодраме с криминалистичким 
заплетом, уз остатке једне соцреалистичке, 
мада зацрњене поетизације.

У анализи филма Погон Б (1958) Богдан Златић 
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ГОДИНА I

толико да су посетиоци биоскопске дворане 
где се приказују експериментални филмови 
(Art et Essai) после спорог навикавања били 
угодно заголицани филмовима тако очигледно 
„мисаоним”.

Развојни пут Љубавног случаја био је довољно 
описиван (у овом часопису, посебно од стране 
самог Макавејева), па није потребно да се 
нашироко излаже; заплет је постављен на три 
главна плана (1. прича о вези Изабела–Ахмед; 
2. откривање тела Изабеле и његова аутопсија; 
3. предавање о сексологији и злочину), од којих 
су прва два у почетку упоредна, да би касније 
скретала све брже и брже један према другоме и 
да би се њихово подударање уписало као пример 
и знамен трећега.

Било да је то свесно примењивање било 

1. Постоје извесни филмови (Карабинијери – Les 
Carabiniers, Кријумчарке – Les Contrebandières) 
који ничим не привлаче и који на први поглед 
нуде само исто тако глатке површине као и сама 
филмска трака на којој су снимљени. Некада смо 
на овим страницама објаснили њихову природу, 
а у закључку и напор који они захтевају од 
гледаоца.

Далеко од тога да је врлина опрезности преко 
потребна при гледању другога Макавејевљевог 
филма, чије функционисање одмах намеће, 
неодољивошћу која се ретко сусреће у осталих, 
очевидност његове снаге. Снаге која, изгледа, 
првенствено произлази из изванредно тачног 
знања и рачунице, из савршене организације 
зналачкога аудио-визуелног контрапункта, из 
крајње напетости примерно грађеног излагања; 

НАпИсАО: 
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несвесно сећање на Ајзенштајнову теорију о 
„филмској метафори”; то ређање слика, дивно 
због своје једноставности и дејства, довољна је 
залога за новину и модерност: ако више и није 
револуционарно да се почетак приче објављује 
наговештавањем њеног краја (и многи други 
су то урадили, од филмова Убица – М Ланга 
до Јожефа Катуса – Joszef Katus, од Мирног 
Американца – The Quiet American, па до Земље 
у трансу – Terra em transe), ако за вештину 
повезивања, коју нам показује Макавејев, могу 
да се нађу чувени примери и другде, ипак 
успостављање критичког плана у самој радњи 
филма овде функционише на потпуно нов 
начин (а да се посебно ништа не дугује Годару, 
редитељу филма Две-три ствари које знам 
о њој – Deux ou trois choses que je sais d’elle), 
истовремено као саставни и као посебан део, 
попут забата на лепој архитектури.

 2. Али довде углавном нема ничега што не би 
било у реду и што нас не би задовољило када 
се нађемо испред лепог уметничког предмета, 
оригиналне израде, али без опасности – лако 
прихватљивог и подношљивог. У ствари, 
такво врашко савршенство, такво мајсторство 
форме и створеног калупа, уколико нам и 
зауставља дах, излаже се опасности да остане 
само обична вештина (као некада савршенство 
Преминџеровог филма Добар дан, туго – 
Bonjour tristesse на пример); чак и онда када 
се та вештина исплатила: дирљива и дивна. Да 
будемо јасни, заплет Љубавног случаја је потпуно 
затворен и пружа на самом почетку цео свежањ 
кључева. Остати при констатацији да се ради о 
полунеуспеху, сагласно критици која је и сама 
доста самозадовољна и затворена, значило би да 

Љ У Б А В Н И  С Л У Ч А Ј  С Л У Ж Б Е Н И Ц Е  П Т Т

смо заборавили да се уметничко дело не своди 
једино на заплет и да смо оставили по страни 
суштину модерности Макавејевљевог филма, 
погрешно закључивши да се ради о затвореном 
и потпуно заокруженом делу.

Дубоку модерност овог филма чини 
несумњиво његов почетак, што је доказано на 
плану излагања (у чему је он, ако тако гледамо, 
сушта супротност Бесмртној – L’Immortelle, 
где настојање да се створи заплет никако није 
могло да надокнади крајњу затвореност – 
праћену, осим тога, великим ситничарењем на 
пољу стила). Наиме, постоје они који примерно 
пружају неколико приступа кроз једно једино 
излагање. И не покушавајући да остваримо 
неодрживу опкладу да се „све каже” о једном 
филму, ипак можемо да предложимо разне 
заједничке путеве, подједнако очевидне и 
подједнако могућне.

Најпре „документаристички” пут који 
дефинишу не толико оне безбројне ознаке (које 
је већ истакао Жан Луј Комоли) што полазе од 
кухињског рецепта до предавања „по пропису” (и 
држе се, боље речено, „дидактике”) колико начин 
на који Макавејев употребљава своју камеру 
као што би то урадио да је у питању репортажа: 
посматрајући и показујући своје личности in 
vivo, то јест у њиховим свакидашњим пословима 
(дератизација, ПТТ, простирање веша и тако 
даље) и на местима где их обављају. 

Затим, можда и на одређенији начин, 
„таксиолошки” пут који нам открива Љубавни 
случај као широко набрајање свих могућних 
начина да се говори о сексу – од научно- 
-историјског предавања (сексолог) до метафоре 
(гребенар и његово певушење), па до одређеног 
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бољи) које би систематски требало да се попишу, 
јер се назиру у Љубавном случају као у скоро 
свим недавно снимљеним великим филмовима.

Тако, секвенца што почиње – одмах после 
узгредног предавања сексолога о јајету – са 
Изабелом која простире веш у дворишту, па 
се наставља епизодом револуционарне песме, 
затим епизодом ораха с медом, да би се завршила 
Изабелом која спречава Ахмеда да се усредсреди 
певајући му мађарску песму. У филму се 
дивимо, између осталога: 1. бризи о разрађеној 
музичкој конструкцији (Персона, Калуђерица 
– La Religieuse, Истинит судски процес Карла 
Емануела Јунга); 2. „отвореној” метафори 
(Баријера – Barriera, Троје на једном каучу – Three 
on A Couch, скеч Хитилове из филма Бисери 
са дна – Perličky na dne...); 3. документарном 
погледу (Популарна игра – Pop Game, Две-три 
ствари које знам о њој – Deux ou trois choses que 
je sais d’elle, Нешто друго – O néčem jíném...); 4. 
великоме критичком временском сагледавању у 
односу како на заплет тако и на приповедање 
(Беле раде – Sedmikrâsky, Старт – Ле Дéпарт...).

 4. Поводом конструкције и приповедачког 
стила у Љубавном случају ово претходно је 
делимично подвукло само етнички однос тог 
филма и друштва – једном речју његов стил, 
а тачније речено утолико пре уколико је то 
симболика извеснога „младог филма”. Ништа 
вероватно није оправданије уколико нам 
кинематографија, како нам се данас представља, 
даје све више и више значајних филмова, а све 
мање и мање аутора.

 Било би, међутим, неправедно када је у 
питању Макавејев да се бар у овом приказу не 
помене колико нас његов други филм уверава 
у биолошку постојаност стила: потврђујући 
да „човек није тица” (или као што тако згодно 
каже Изабела: „Да човек није дрво, дођавола!”), 
Љубавни случај је лепа одбрана и илустрација 
стилског поступка који обезбеђује највиши 
степен додира са земљом – стила у неку руку 
„ступача” (у значењу преведене речи). Чврсто 
везана за земаљски опсег, оба Макавејевљева 
филма развијају око односа човека с друштвом 
и светом говорништво са скоро „сељачким” 
призвуком, што им омогућава да сигурно 
корачају у сусрет првобитним истинама. 

 (Cahiers du cinéma)

симбола (у том случају попис би био велики; 
поменимо само секвенцу постављања бојлера 
која у себи садржи готово пола туцета тих 
симбола) или неодређеног симбола (као прсти 
Изабеле када мешају беланце у брашну). 
Димензија филма која је, уосталом, „дубински” 
сажета сличним поступком којим се послужила 
и секвенца говора криминолога (са колекцијама 
оружја и набрајањем разних обележја што 
омогућавају да се пронађе злочинац) и која не 
пропушта да нас упути на велике таксикологе 
ранга Фројда и Сада.

На крају, „критички” пут (а није ли, 
уосталом, и сам филм „критички пут” у смислу 
информације?), мање остварењем неуједначења 
у односу на заплет (мада се оно јавља бар у 
једној сцени, у сцени песме Мајаковског, где се 
једном заувек обрачунало са револуционарним 
романтизмом) него изванредним критичким 
временским сагледавањем у односу на претходна 
два приступа: сетимо се нарочито намерно 
ироничне вредности (види многобројне изјаве 
Макавејева) која се даје свим интервенцијама 
сексолога и криминолога.

 3. Пошто нам је предложио то неистоимено 
читање, Макавејев, проширујући данашњи 
поступак филмских радника који већ дуже 
времена раде на филму својих ,,целокупних 
дела”, сведочи овде, пре свега, о постојању 
„младог филма” и стила којим се одликује и 
одређује.

 Чисто приповедачки стил у којем изгледа да 
развојна линија постаје све мање и мање важна у 
суштини, а којом се савремена кинематографија 
ослобађа зависности приказивања. Али 
сувишно је да овде препричавамо умесне 
примедбе на ту тему које је прошлог месеца 
изнео Жан Нарбони. Задовољимо се само тиме 
да мирно наведемо речи једног теоретичара 
новог романа: „Доиста, постоји заплет. Али 
он је веома необичан; у најбољем случају то је 
потпун производ развоја једног стила и, мање 
од ма којега другог, он допушта да га исцрпе ове 
технике (психологије, филозофије, политике) 
чије поље деловања јесте свакидашњица. Једино 
може да га разуме целовито књижевно читање у 
настојању да сваког тренутка следује покретима 
стваралаштва” (Ж. Рикарду). И тако видимо да се 
преплиће, међу делима која иначе све раздваја 
(стилови, садржине...) густа мрежа дијагоналних 
веза, чинећи неку тематску позадину стила 
„младог филма”. Библијске теме (неадекватан 
израз који се употребљава зато што не постоји 
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