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Поштовани љубитељи филма,

После одабира 100 најбољих српских филмова XX века према оцени 
еминентних стручњака и истакнутих познавалаца филма, те проглашења 
тих остварења за културно добро од великог значаја прошлог децембра, с 
поносом најављујемо обећани почетак рестаурације наслова, коју ћемо током 
наредне године спровести у сарадњи с компанијом ВИП мобајл, и поново их 
представити публици у новом-старом руху. Први у низу биће филм Ко то 
тамо пева редитеља Слободана Шијана, који пред публику излази овог месеца.

Децембарско издање часописа Кинотека од великана филма представља 
ствараоца Жана Пјера Мелвила, а ексклузивни интервју Сандре Перовић 
приближава нам мађарског синеасту Корнела Мундруца. Српски 
документарни филм у Краљевини СХС тема је документарног четвртка, 
а „Нема среда” бави се истакнутим шведским редитељем Морицом Стилером. 
О холивудским шапутањима која су постала крици, у овом броју Кинотеке 
пише Димитрије Војнов.

Текућу годину закључујемо изложбом у Узун Мирковој посвећеном 
Светиславу Ивану Петровићу јер је 2017. била у знаку лика и дела те наше 
прве велике глумачке звезде. Посебну пажњу скрећем на изложбу „Стварни 
светови имагинације” Вељка Деспотовића, сценографа светског формата чији 
је легат од прошле године део наше сталне колекције. 

Од великана домаћег филма Кинотека доноси текст о Живку Николићу из 
рукописа Срђана Вучинића. У рубрици „Мој избор” представљамо вам списак 
филмова које је одабрао наш култни редитељ Јован Јовановић, а „канибал анте 
портас” је у „Шок коридору” овог месеца.

Фељтон ноар и неоноар концентрише се на структуру представника жанра, 
док се ЈУ социјализам на филму бави положајем, правима и улогом жене у 
специфичним друштвеним и историјским околностима. 

Београдски филмоплов осврће се на репертоар филмова у једном другом 
времену, док се историјом старих биоскопа позабавио наш Стеван Јовичић, а 
стваралаштвом првог директора Југословенске кинотеке Миленка Карановића 
у приказу биографске књиге аутора Дејана Косановића бави се стална 
рубрика „Са полица библиотеке”.

Срећне празнике пожелећу вам у нашем наредном, новогодишњем броју.

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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Ненад Беквалац / шок коридор представља: 
ПОГОДИ ШТА ИМА ЗА ВЕЧЕРУ!
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великани
 СВЕТСКОГ ФИЛМА

ада ми се пре извесног времена у Нишком културном центру указала прилика да 
постанем уредник једне нове едиције у домену филмске литературе, дуго сам, оптерећен 
жељом да будем оригиналан, вагао који би назив за ту едицију био најприкладнији, али 
се, поготову после инспиративних разговора са професором Небојшом Пајкићем, нимало 
нисам двоумио којој би књизи требало дати предност над осталима. Трифоови разговори 

с Хичкоком већ су одавно били преведени на српски језик и објављени у издању данас непостојећег 
Института за филм, док је Богдановичеву књигу о Џону Форду, додуше у знатно трансформисаном 
облику, без три аутентична поглавља али са додацима које је приредио Слободан Шијан (издвојени 
синопсиси свих Фордових вестерна и превод поглавља „Слагање снопова” из критичке студије Џон 
Форд Мајкла Вилмингтона и Џозефа Мекбрајда), својевремено под називом Зовем се Џон Форд. Ја 
правим вестерне на увид домаћим филмофилима пружио београдски Студентски културни центар. 
Од трију најславнијих, могло би се рећи култних књига заснованих на интервјуима познатих 
критичара са великим филмским ствараоцима, остао је непреведен на српски још само Мелвил о 
Мелвилу Руја Ногејре, књига која се, премда је настала на француском, прво појавила на енглеском 
језику (1971. године, у чувеној едицији „Cinema One” лондонске издавачке куће „ Seeker and Warburg”), 
у преводу знаменитог британског филмског критичара Тома Милна, потписника репрезентативних 
монографија посвећених Рубену Мамулијану, Џозефу Лосију и Карлу Теодору Драјеру. И тако је, 
без било каквих примисли у духу помодних (квази) филмолошких спекулација, без кокетирања с 
комерцијално примамљивим постмодерним биографским и социолошким мистификацијама у 
сфери литературе о седмој уметности, са циљем да постане издавачка карика која недостаје ланцу 
овдашње филмске публицистике, настао ,,Кинограм”, едиција загледана у бескрајно звездано небо 
кинематографске класике. 

МЕЛВИЛ
ЖАН ПЈЕР

САМУРАЈ У ЦРВЕНОМ КРУГУ
ПИШЕ: 

Срђан Савић
.................................................................

Са стеларног неба, из синеастичког сазвежђа 
које чине класици француског филма, посебним сјајем 

блиста редитељска звезда Жан-Пјера Мелвила

К
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Текст је објављен као предговор у књизи 
Мелвил о Мелвилу Руја Ногејре у издању Нишког 
културног центра и Југословенске кинотеке.
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А са тог стеларног неба, из синеастичког 
сазвежђа које чине класици француског филма, 
посебним сјајем блиста редитељска звезда 
Жан-Пјера Мелвила. Реч је о аутору који се на 
француској филмској сцени појавио у другој 
половини четрдесетих година XX века, након 
слома „вишијевске кинематографије” али пре 
првих наговештаја „новог таласа”, у тренуцима 
када су полагано трнули и последњи одсјаји 
некада грандиозног „поетског реализма”, а 
„филмови адаптације” и „традиција квалитета” 
постали основа главнога тока француске ки-
нематографске продукције. За разлику од пред-
ратног, а нарочито „вишијевског периода”, када 
су, између осталих, као режисери целовечерњих 
играних филмова дебитовали и знаменити 
великани какви су Жак Бекер, Анри-Жорж Клузо 
и Робер Бресон, послератно доба у Француској 
није баш било наклоњено дебитантима. Иако 
је тријумфовао с кратким филмом Школа за 
поштаре, Жак Тати је, рецимо, чекао скоро 
две године да његов дугометражни првенац 
Празнични дан, снимљен 1947, буде премијерно 
приказан у биоскопима, и то прво у Лондону, 
па тек неколико месеци касније у Паризу. 
Једном другом кинематографском вуку самот-
њаку, суоснивачу Француске кинотеке, Жоржу 
Франжију, требаће више од деценије и читав 
низ краткометражних документараца да би 
напокон, 1958. године, дебитовао на играном 
филму. Ренеу Клеману, ствараоцу који је стекао 
солидно искуство радећи кратка играна и 
документарна остварења пре и током рата, 
омогућено је, додуше, да ратним филмом 
Битка за пругу (1946) дебитује у официјелној 
кинематографији, али не и ветерану Покрета 
отпора Мелвилу, амбициозном младом филмо-
филу који, за разлику од будућег аутора Про-
клетника и Забрањених игара, није био члан 
синдиката филмских радника. Тако су, и не 
сањајући шта чине, ,,синдикалци” Марк Морет 
и Рене Лико – мада су сви знали да иза строгих 
и за младе ствараоце отежавајућих критеријума 
заправо стоје неприкосновени Анри Декоен и 
Клод Отан-Лара – одбивши Мелвила као ама-
тера и натеравши га да оснује сопствени 
студио како би снимао филмове, утрли пут 
једном друкчијем поимању филмске праксе у 
Француској, поимању које ће се убрзо показати 
као главно исходиште новоталасне стваралачке 
стихије.

Жан-Пјер Мелвил је вишеструко интригантна 
личност, свакако једна од најинтригантнијих у 
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мука; дубоко самосвесна и детаљно осмишљена 
организација мизансцена у којем до посебног 
изражаја долази игра светлости и сенки), на 
трагу смо, како истиче Данкс, самој есенцији 
типично мелвиловске филмске праксе.

Мелвил се доказао и као маестралан 
екранизатор књижевних дела чији су аутори 
прилично разнолике стваралачке личности. Са 
успехом је за велико платно адаптирао Веркора 
(Тишина мора) и Коктоа (Страшна деца), касније 
и Беатрикс Бек (Леон Морен, свештеник), Жоржа 
Сименона (Најстарији Фершо), Жозеа Ђованија 
(Други дах) и Жозефа Кесела (Војска у сенци). 
Али његове су адаптације, иако пуне поштовања 
према својим литерарним полазиштима, 
изразито филмичне, богате маркантним аудио-
-визуелним моментима и уистину оригиналним 
синеастичким решењима, испуњене згуснутом 
атмосфером која почива на укрштању дис-
кретне поетичности, притајене ониричности и 
ноаровског штимунга. Тишини мора га је, како 
је сам признао, привукао антикинематографски 
аспект књижевног предлошка, те је у складу 
с тим покушао, коју годину пре Бресона, да 
направи антикинематографски филм. Но са 
Мелвилове, по много чему особене тачке гле-
дишта, то није значило да ће екранизација 
Веркорове новеле бити типичан пример „сним-
љеног позоришта”, већ да ће почивати на језику 
сатканом искључиво од слика и звукова, односно 
на одсуству дијалога и уобичајених филмских 
карактеристика попут покрета и акције. 

У годинама кад су француском кинема-
тографијом доминирале раскошне продукције 
у духу „традиције квалитета”, са врло утицајним 
сценаристима у првом плану и занатски беспре-
корно поткованим редитељима као што су 
Жан Деланоа, Клод Отан-Лара, Кристијан Жак, 
Луј Дакен или Робер Верне, Мелвил је снимао 
нискобуџетне филмове у сопственој продукцији, 
на аутентичним локацијама, без прегломазне 
и компликоване сценографије и раскошних 
костима, са мање познатим, младим или још 
увек неафирмисаним глумцима, креирајући 
тако, под утицајем класичних америчких 
(Форд, Вајлер, Велс, Хјустон, Вајз) и нетипичних 
француских филмских стваралаца (Реноар, 
Кокто, Саша Гитри), крајње особен ауторски 
стил, у много којем погледу супротстављен 
владајућем академизму ,,традиционалиста”. 
Недуго потом, с првим налетима новог таласа, 
Мелвил ће обогатити тај свој стил неким новим 
обележјима, свакако пресудним за разумевање 

повести галске седме уметности. Најпознатији 
је по криминалистичким филмовима у којима 
врло стилизовано, иконографски провокативно, 
кореографски инвентивно, скоро па геомет-
ријски прецизно приказује понашање и пос-
тупке појединаца и криминалних група из 
миљеа француског подземља, мада су му 
изузетно цењена и остварења у којима на 
прилично неконвенционалан начин, директно, 
бескомпромисно и драмски неизвештачено, 
тематизује активности Покрета отпора и 
немачку окупацију Француске током Другог 
светског рата. Нарочито су га занимале 
одметнуте и усамљене личности, отпадници од 
друштва, вукови самотњаци који се покоравају 
бушидовски строгом етичком кодексу и смело 
пркосе социјалним конвенцијама модерне епо- 
хе, а с времена на време се враћао и теми 
неразумевања међу људима и покушаја 
појединаца да уклоне психолошке, идео-
лошке и друштвеноисторијске баријере које 
онемогућавају или ометају нормалну међу-
људску комуникацију. Филмови му се одликују 
сноликом, али у исто време, благодарећи томе 
што су снимани у аутентичним амбијентима, 
и наоко реалистичном атмосфером, што је 
контраст који проистиче из специфичне 
ауторске стратегије засноване на превласти 
имагинарне над искуственом, а нарочито доку-
ментарно-историјском грађом при обликовању 
филмских уметничких дела. На другој страни, 
Ејдријан Данкс у тексту „Together Alone: The 
Outsider Cinema of Jean-Pierre Melville”, напи-
саном за Senses of Cinema, указује на то да су 
у Мелвиловим остварењима бројне ситуације 
током којих су његови јунаци психолошки 
и емотивно директно укључени у збивање, 
али том збивању истовремено приступају и 
контемплативно, са својеврсне објективне 
дистанце, услед чега гледалац не само да 
активно доживљава презентовану радњу него 
је и дистанцирано посматра са стране. Када 
се томе придода и неелиптично приказивање 
целовитих догађања у скоро па реалном 
времену, приступ филмској нарацији који 
Колин Мекартур, пишући о Самурају, назива 
„филмом процеса”, и наглашена склоност 
естетској апстракцији (колорит саткан махом од 
сивих тонова и испраних боја; звучна подлога 
базирана на зачудном преплету аутентичних 
амбијенталних звукова и изолованих људских 
гласова са надасве ефектном и софистикованом 
јукстапозицијом буке и тишине, музике и 

в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а
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Црвени круг (1970)
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и непоколебљив, упорно пливао узводно. Како
 се ближио крају каријере, стварао је жанровски 
све ортодокснија и чистија остварења, одржа-
вајући притом веома висок ниво стваралачке 
софистицираности и ауторске префињености, 
каква би се, уосталом, и дала очекивати од једног 
филмофилски освешћеног поратног француског 
режисера. Од писаца је највише волео творца 
Мобија Дика Хермана Мелвила – чије ће презиме 
преузети у току рата пошто је одбацио своје 
алзашко-јеврејско Грумбах – затим Едгара Алана 
Поа и Џека Лондона, док се међу режисерима, 
америчким наравно, посебно дивио Чаплину и 
Вајлеру, Хјустону, Вајзу и Велсу. А одлучио је 
да постане филмски редитељ када је, још као 
тунејџер негде средином тридесетих видео 
,,Оскаром” награђено ремек-дело Френка Лојда 
Кавалкада. Планирао је да сними Боба коцкара 
одмах после екранизације Коктоове Стра-
шне деце, још почетком педесетих, као резак, 
драмски згуснут и трагичан кримић којим би 
доминирао мотив велике пљачке, али је одустао 
од те намере чим је први пут видео Хјустонову 
Џунглу на асфалту – остварење које му се 
учинило тако савршеним да је стекао утисак да 

његове ауторске поетике. Од Боба коцкара, а 
нарочито од  Два човека на Менхетну па надаље, 
до пуног изражаја долази Мелвилова опсесија 
иконографијом америчког филм ноара и 
појединих врста гангстерског филма (стетсони, 
дуги капути, старински телефони, амерички 
аутомобили, пиштољи, цигарете, наочаре за 
сунце), највидљивија у типично мелвиловским 
остварењима каква су Доушник, Други дах, 
Самурај, Црвени круг и Жаца.

Његова американофилија у областима кине-
матографије, књижевности и свакодневног жи-
вота била је директна, искрена и беспого-
ворна, што ће рећи јединствена међу фран-
цуским американофилима различитих генера-
ција (Бекер, Соте, Годар, Трифо, Луј Мал, Тавер-
није, Корно, Боасе, Жак Дере). Наиме, док је 
код велике већине његових истомишљеника 
фасцинација америчким узорима у филмовима 
које су стварали са протоком времена пола-
гано бледела, уступајући место кудикамо сло-
боднијим и непредвидивијим естетским и идео-
лошким варијацијама полазних жанровских 
модела, па чак и извесним неприкривено дес-
труктивним тенденцијама, Мелвил је, усамљен 

в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а

Леон Морен, свештеник (1961)
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шездесете период „сулудо рушилачки настројен 
према једној од најбољих филмских форми” 
и да су, у ствари, ,,’шпагети’ убили вестерн”. 
Свом асистенту Фолкеру Шлендорфу, будућем 
великану новог немачког филма, доказивао је 
да појавом истмен колора техниколор нипошто 
није постао превазиђен формат, и то тако што 
га је одвео на пројекцију бриљантне Лубичеве 
романтичне комедије Небо може да чека. И тако 
редом, увек с класичним америчким филмом 
у мислима, критичке оштрице усмерене пре-
ма ауторима који су неконвенционално или 
са деструктивним намерама приступали тра-
диционалним жанровским формама, вазда срд-
љивог расположења према критичарима спрем-
ним да опонирају његовим ставовима.

Мелвил је, дакле, обожавао амерички филм и 
знао је готово све о холивудској кинематографији 
од настанка говорног филма па до почетка Другог 
светског рата. Био је марљив и надасве пажљив 
гледалац и није волео да пропушта наслове са 
редовног биоскопског репертоара. Знао је да 
није исто када се неко филмско остварење гледа 
у изворном друштвеном, културноисторијском, 
кинематографском и сваком другом контексту 
и када се истом том делу приступа годинама 
касније у условима делимично или потпуно 
измењеног „хоризонта очекивања” публике и 
новог преовлађујућег филмског укуса. Тако 
је и настала његова чувена листа на којој су 
63 предратна америчка режисера, први прави 
редитељски пантеон, вероватно најтемељнији 
и најпромишљенији до појаве још слојевитије 
Серисове класификације филмских стваралаца 
у књизи The American Cinema: Directors and 
Directions 1929–1968. Мелвил се, наиме, одлучио 
да издвоји оне холивудске ауторе који су, по 
његовом мишљењу, у том раздобљу снимили 
макар једно истински успело филмско дело, док 
је ствараоце који су дебитовали након што је рат 
почео препустио неким новим познаваоцима 
и систематизаторима америчких покретних 
слика.

Али као и све друге листе најважнијих или 
најбољих филмских стваралаца, и Мелвилова 
је, упркос демонстрацији ватрене синефилије и 
огромном филмскоисторијском значају, добрано 
усковитлала духове. Најпре стога што се на њој 
нашло места за редитеље попут Алфреда Грина 
или Роја дел Рута, али не и за класике као што 
су Чаплин, Де Мил или Волш. Када му је Руј 
Ногејра, мислећи што и многи други критичари 
пре њега, скренуо пажњу на то да је изоставио 

никада неће бити у стању да га надмаши – па 
је Боба претворио у лежеран и ироничан филм 
који „није чист кримић (policier), већ комедија 
нарави”, и као што је у Хјустоновом ремек-делу 
уочио извесне сценографске детаље који су 
буквално били идентични његовим замислима 
о уређењу ентеријера за првобитну варијанту 
Боба коцкара, тако је неколико година потом 
бескомпромисно „узвратио ударац”, директно 
прекопиравши, до најситнијих детаља, поли-
цијску канцеларију из Мамулијанових Град-
ских улица у свом ноаровски интонираном 
гангстерском филму Доушник. У Бобу коцкару 
је лик главнога јунака делимично моделовао 
по узору на „Бејбија Фејса” Мартина, којег 
у Вајлеровом Ћорсокаку тумачи легендарни 
Хамфри Богарт. Почетак Најстаријег Фершоа 
је, опет, директан омаж Намештаљки Роберта 
Вајза, али и Мелвиловом Мобију Дику, којег 
је, занимљиво, седам година раније за велики 
екран адаптирао управо Мелвилов омиљени 
стваралац Џон Хјустон. Са Ногејром је, без 
длаке на језику, готово па свадљиво полемисао 
о Вајлеровим двема екранизацијама комада 
Дечји сат списатељице Филијан Хелман, дајући 
предност Гласним шапутањима из 1961. године, 
с Одри Хепберн, Ширли Меклејн и Џејмсом 
Гарнером, а не Њима трома (1936), старијој 
верзији у којој наступају Мерл Оберон, Мири-
јам Хопкинс и Џоел Мекреј. Био је опчињен 
појединим секвенцама у Грађанину Кејну и 
Величанственим Амберсоновима; признавао је 
да су му се оне годинама непрекидно мотале 
по мислима, као и да је техничке поступке у 
некима од њих покушао да примени у појединим 
својим делима. А у доба кад новоталасовске 
модернистичке иновације полако почињу да
окупирају пажњу свеколике француске и свет-
ске јавности, Мелвил, подстакнут двама оства-
рењима која је недавно видео – Казановим Ли-
цем у гомили и Фордовим Како је била зелена 
моја долина, одлучује да сними Два човека 
на Менхетну скоро без иједног фара и са 
минималном употребом швенкова, баш некако 
у време када Хокс, скоро па без крупних планова 
и са строго функционалним покретима камере, 
ствара свој класични вестерн Рио Браво. Мелвил, 
с друге стране, није волео Леонеова филмска 
дела, јер их је сматрао бледим копијама које 
извитоперавају изворну, племениту варијанту 
вестерна; тврдио је, објашњавајући зашто је 
упорно одбијао понуде да снима каубојске 
филмове по суровим шпанским пустарама, да су 
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тројицу незаобилазних аутора, Мелвил је 
прецизно образложене одговоре изврдао са 
враголастом луцидношћу достојном Џона Форда 
у најбољем издању. Чаплин је бог филма, рећи 
ће Мелвил, и зато је изнад сваке класификације, 
док Де Мил никада није створио целовито и 
заиста успело филмско дело, јер је пре глумац, 
и то изванредан, него што је режисер. А Волш? 
Иако га је донекле збуњивало то што му се у 
једном тренутку допао ратни филм Циљ: Бурма, 
Мелвил је Волша прогласио слабим филмским 
ствараоцем, не могавши да се начуди Пјеру 
Рисијену и „мекмахоновцима” и њиховом узди-
зању аутора Бурних двадесетих и Високе Сијере 
на пиједестал водеће култне личности у свету 
седме уметности. Ако се узме у обзир да је то 
исти онај Волш који је потписао неколико 
антологијских остварења у жанру гангстерског 
филма и који је ноаровским тоновима бојио 
не само своје кримиће него и вестерне из дру- 
ге половине четрдесетих и с почетка педесетих 
година, Мелвилов анимозитет према овом кла-
сику америчке кинематографије, макар на први 
поглед, делује као недокучива мистерија која 
измиче сваком рационалном тумачењу. Није ли, 
међутим, као и у случају такође изостављеног 
Френка Татла, узрок те одбојности подсвесна 
слутња француског ствараоца да се неке од до-
минантних одлика његове ауторске поетике 
не могу ваљано растумачити без увида у саму 
срж Волшовог стваралачког универзума? Мо- 
же бити, али не мора да значи. Није ли 
Мелвил првог режисера са црним повезом у 
историји покретних слика изоставио зато што 
кључна фаза у каријери тог пионира холи- 
вудске кинематографије започиње тек његовим 
дефинитивним преласком у компанију „Вор-
нер брадерс”, и то баш у години када су над 
европским обзорјем затутњали пламени гро-
мови Другог светског рата? Таква претпоставка 
била би сасвим логична да није реч о ћудљивом 
и непредвидивом Мелвилу. А можда је у 
питању нешто сасвим треће? Било како било, 
Мелвилова је листа идеалан материјал за 
филмскоисторијску полемику и критичарска 
надмудривања, поготову што на њој нема још 
неких значајних холивудских стваралаца три-
десетих, пре свих Тода Браунинга и Роуланда В. 
Лија, прерано преминулог Џорџа Хила и пре- 
времено пензионисаног, из Холивуда неми-
лосрдно прогнаног Роуланда Брауна, па чак 
ни Џорџа Маршала и Чарлса Видора, двојице 
стваралаца чије су каријере тих година биле у 
сталном успону. 

в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а

Страшна деца (1950)

Боб коцкар (1956)
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Сам Мелвил, на другој страни, редовна је 
појава у личним пантеонима многих угледних 
филмских стваралаца. Француски нови талас 
и нови Холивуд, али и савремени хонгконшки 
гангстерски филм проистекао из тамошњег 
новог таласа веома много дугују творцу 
Самураја и Црвеног круга. Али много пре њих 
Мелвил је утицао на Бресона. Још Андре Базен 
је приметио трагове Тишине мора у Дневнику 
сеоског свештеника, што Бресон никада није 
ни покушавао да оповргне. И док се под 
утицајем наречених Базенових опаски још увек 
разглабало о томе да ли је Мелвил бресоновски 
аутор или је пак Бресон изразити мелвилијанац, 
на сцену су ступили новоталасовци, најпре као 
критичари, а онда и као филмски ствараоци. 
Тишина мора, Страшна деца и Боб коцкар 
беху за њих јако инспиративна дела, надасве 
оригинална и сасвим различита од свега оног 
што је карактерисало тадашњу француску 
кинематографију. Мелвил је за њих, заједно са 
Бресоном, Татијем и Жаком Бекером, односно 
нешто старијима Коктоом, Реноаром, Гитријем 
и давно упокојеним Вигоом, био представник 
аутентичне галске седме уметности, име које 
су, по њиховом мишљењу, свако на свој начин, 
редом изневеравали некада свежи и оригинални 
аутори попут Карнеа, Клера, Дививијеа, Декоена, 
па чак и Клузоа. Тако је, на пример, Трифо једаред 
признао Мелвилу да је најмање двадесет пет пута 
видео Страшну децу, док је Шаброл, снимајући 
Рођаке, захтевао од сниматеља Анрија Декајеа 
да му најпрецизније могуће понови поједине 
Мелвилове редитељске потезе из тог филма. 
Годар га је из поштовања позвао да наступи у 
улози писца Парвулеска у До последњег даха, а 

Мелвил је ту своју ролу моделовао све време 
имајући на уму неке телевизијске интервјуе 
Владимира Набокова. Легенда каже да је, у 
тренуцима када се неискусни режисер током 
монтаже филма нашао у небраном грожђу, 
Мелвил прискочио у помоћ и, не нарушавајући 
нимало Годарову ауторску концепцију, доделио 
младом ствараоцу неколико интересантних 
савета. Годар је те савете оберучке прихватио 
и његов први дугометражни играни филм се 
недуго потом тријумфално винуо у орбиту ре- 
зервисану за прекретничка дела у повести 
покретних слика. Мелвил се као епизодиста 
појавио и у Ромеровом остварењу У знаку 
лава, као и у Шаброловом Ландрију, у којем је, 
нимало случајно, тумачио лик Жоржа Мандела. 
Од значајних аутора постновоталасовске 
генерације једино је Ален Корно снимио ди-
ректан римејк неког Мелвиловог филма: реч је 
о Другом даху, насталом 2007. године. Таверније 
је, међутим, сарађујући са њим најпре као асис-
тент редитеља, имао прилично неугодно ис- 
куство јер се плашио његовог тиранског пона-
шања на сету, али је признао да га је управо 
Мелвил ,,спасао”, пребацивши га да за потребе 
Доушника буде особа задужена за контакте са 
новинарима. Насупрот њему је Ив Боасе, ко- 
ји је стасавао као асистент редитеља у Доу-
шнику, Најстаријем Фершоу и, непотписан, у 
првобитној варијанти Другог даха; он ће често 
наглашавати како нема француског режисера 
криминалистичких филмова од друге половине 
шездесетих па надаље, а да није био под извесним 
Мелвиловим утицајем. А једном од највећих 
аутора послератне немачке кинематографије 
Фолкеру Шлендорфу, асистенту редитеља у 

Два човека на Менхетну (1959)
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Леону Морену и Доушнику, Мелвил је био и 
остао нека врста духовног оца и звезде водиље 
током читаве стваралачке каријере.

Ни новохоливудски аутори нису крили да 
су им поједина Мелвилова дела веома важна 
филмофилска инспирација. Скорсезе и Шредер 
то најнескривеније показују у Таксисти, 
Волтер Хил у Возачу, Квентин Тарантино у 
Уличним псима... Филмовима Лопов, Врелина и 
Колатерал Мајкла Мана као да дефилују духови 
из Мелвилових криминалистичких филмова. И 
Џармушов Пут самураја је својеврстан омаж 
Мелвиловом ремек-делу са Аленом Делоном, 
као што су и Содербергови кримићи умногоме 
инспирисани Бобом коцкаром, чији је директни 
римејк, филм под називом Коцкар, снимио 
ирски режисер Нил Џордан с Ником Нолтијем 
у главној роли. На Далеком истоку су Џон Ву 
најотвореније (његов Убица је у великој мери 
инспирисан Самурајем), потом и Ринго Лам и 
Џони То, исто тако у бројним својим делима и 
Такеши Китано, потврдили да је Мелвил на њих 
имао готово пресудан синеастички утицај.

Мелвил је важио за веома тешког, срдљивог и 
немилосрдног човека на снимањима. Познаваоци 
прилика су умели да кажу како наспрам њега 
холивудске прзнице Сесил Б. де Мил и Мајкл 
Кертиз на сету делују крајње питомо и уљудно. 
Кокто је међу првима осетио његову срџбу на 
својој кожи, и то он који је у Мелвиловим очима 
био истински великан модерне француске 
уметности. Серж Ређани је доживео нервни 
слом јер му је Мелвил упорно викао и вређао 
га на снимању прве варијанте Другог даха. 
Симон Сињоре је, солидаришући се с Ређанијем 

и назвавши Мелвила кловном, напустила 
снимање тог филма, а када се неколико година 
касније појавила у Војсци у сенци, у уговору јој 
је стајала клаузула да редитељ нема права да 
јој приступа и директно разговара с њом. Али 
након снимања Црвеног круга, током којега је као 
анархоиндивидуалиста и десничарски анархиста 
покушао да ,,преваспита” непредвидивог кому-
нисту Дана Марију Волонтеа, осетио је да му 
здравље попушта и да му више неће бити тако 
лако да контролише све креативне и техничке 
аспекте својих филмова. Здравље му је, уз то, 
све чешће окупирало пажњу, јер су му и деда и 
отац преминули од срчаног удара у 55. години 
живота. Успео је, ипак, да заврши Жацу, кримић 
који је премијерно приказан у Паризу крајем 
октобра 1972. године. Наредног лета, кобног 2. 
августа 1973, док је био на ручку са познатим 
новинаром, сценаристом и редитељем Филипом 
Лаброом, Мелвил је доживео тежак инфаркт и 
преминуо на лицу места, два и по месеца пре 56. 
родендана.

Тога је дана у мирни париски ресторан, у црве-
ни круг у ком већ беху стари кинематографски 
самурај и његов велики поштовалац и пријатељ 
Лабро, као по некаквом усуду ушетао и самот-
ни „Последњи Гост”. И то је био крај једне 
непоновљиве редитељске каријере. Мелвилу 
се, једноставно, није дало да постане старији 
господин који ће у свом врту, далеко од заглу-
шујуће кинематографске буке, спокојно орези-
вати руже.

в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а

Боб коцкар (1956)

Доушник (1967)
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угословенска кинотека започела 
је, у сарадњи с компанијом Вип, 
дигиталну рестаурацију српске 
филмске баштине. О детаљима 
тог подухвата разговарали смо с 

директором Кинотеке Југославом Пантелићем.
         
Шта подразумева овај пројекат и у чему је 

његов значај?
– Пројекат Вип Кинотека засигурно представља 

праву малу револуцију када је у питању основна 
делатност наше институције, али и више од тога. 
Захваљујући њему сви поштоваоци класичног 
српског филма уживаће поново у квалитетним 
дигитализованим копијама легендарних оства-
рења.
– Југословенска кинотека и компанија Вип у 

наредних годину дана представиће јавности 
десет рестаурисаних верзија филмова који 
имају висок статус не само у нашој земљи, у 
којој су настали, већ и много шире. На тај начин 
заједно доприносимо дигитализацији домаће 
културне баштине коју остављамо у наслеђе 
будућим поколењима. 

Када званично почиње тај програм? Који га 
филм отвара?   
– Почевши од децембра, пред публику ће у 

наредних дванаест месеци, изузимајући летњу 
паузу, изаћи десет изузетних остварења наших 
значајних аутора која, и према мишљењу публи-
ке и према мишљењу критике, спадају међу 
најбоље филмове настале код нас. Први међу 
њима је Ко то тамо пева Слободана Шијана, 
дело које је у прошлогодишњем избору најбољих 
српских филмова 20. века, који је спровела 
Кинотека, потврдило свој већ стечени статус 
нашег најбољег филма. Свечана премијера ре-
стаурисане копије заказана је за 14. децембар, а 
за њом следе још две пројекције 20. децембра.
– Посебно нам је задовољство што је у диги-

талној рестаурацији учествовао један од наших 
најбољих директора фотографије Божидар Бота 
Николић, који је и снимио Ко то тамо пева. 
Иначе, све се ради у Центру за дигитализацију 
при Архиву Југословенске кинотеке у Кошут-
њаку.

Ј
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– Трудићемо се да анимирамо публику тако 
што ћемо пред излазак сваке рестаурисане 
копије организовати конференцију за медије и 
обавестити јавност о специфичностима рада на 
конкретном пројекту и о ангажованим људима. 
Организоваћемо поновне премијере и на њима 
окупити део ауторске и глумачке екипе који је 
још с нама.

 
Кинотека има капацитете да спроведе 

технолошки захтевну дигиталну рестаура-
цију, али то захтева и озбиљна материјална 
средства, у чему је пресудна помоћ Випа. 
Како је успостављена та сарадња?
– Ступили смо у контакт с људима из Випа и они 

су препознали искрену жељу нас из Кинотеке да 
омогућимо јавности да поново гледа квалитетне 
копије неких од најзначајнијих филмова наше 
кинематографије.
– Веома ми је драго што је Вип као друштвено 

ангажована компанија показао разумевање, уви- 
ђајући значај наше иницијативе, тако да на том 
изузетно важном пројекту сарађујемо с људима 
који препознају квалитет и бригу за очување 
српске филмске баштине. Мислим да је управо 
чињеница да су они препознали значај тог 
пројекта нешто без чега све ово не би било мо-
гуће.

 
Да ли је ситуација код нас када су домаћи 

филмски класици у питању специфична?
– Специфична ситуација у којој се налазе ле-

гендарни наслови у бившим југословенским 
републикама захтевала је неки начин премо-
шћавања. У свету је дигитална рестаурација 
врло заступљена, о чему сведочи све чешћи 
поновни биоскопски живот таквих копија и све 
више класичних програма на међународним 
фестивалима. То доводи до потребе за спрово-
ђењем те операције над негативима филмова 
који су покретна културна добра. Дигитална 
рестаурација је, као што смо најавили прошле 
године, приоритет Југословенске кинотеке.

– Међутим, за разлику од осталих бивших 
социјалистичких земаља, на територији нека-
дашње Југославије филмски фондови су прива-
тизовани. Права на рестаурисане верзије, нарав-
но, и даље имају њихови власници. Кинотека и 
Вип одлучили су да рестаурисане копије буду 
доступне гледаоцима у биоскопима у што 
више градова Србије, тако да најшира публика 
може да ужива у квалитетним рестаурисаним 
филмовима који имају култни статус и ван 
граница наше земље.

 
Да ли сами власници права на филмове 

треба да се старају о квалитету копија?
– Предузећа која поседују та културна добра 

и културна добра од великог значаја желе да 
уђу у процес рестаурације, али је то изузетно 
скупо. Претпостављам да би им модел у којем 
би држава финансирала или суфинансирала 
овакав пројекат највише одговарао.
– Ми, међутим, сматрамо да времена за чекање 



нема. Тако смо дошли до овог модела који пред- 
ставља пионирски подухват. Са сличним 
проблемом суочавају се колеге из свих филмских 
архива на територији бивше Југославије. О томе 
је било речи на недавном конгресу у Загребу, 
где сам, без откривања детаља, представио пут 
за који се одлучила Југословенска кинотека.
– Сматрам да је наш пројекат с компанијом 

Вип начин да се ефикасно и брзо делује и да 
је у овом тренутку то најприхватљивије за све 
актере, а то су држава, власници права, аутори 
и публика. Наравно, не бих ту изоставио ни нас 
у Кинотеци.

 
Зашто се то није десило раније?
– Кинотека јесте започела тај процес. У проте-

клих годину дана урадили смо рестаурације 
играних филмова, као што је Пластични Исус 
Лазара Стојановића, непосредно пред прика-
зивање у чувеном музеју МОМА у Њујорку. 
Ради приказивања Скупљача перја Александра 
Саше Петровића у престижном програму „Кан 
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класик”, који смо иницирали ове године, изра-
ђена је нова копија.

 
Да ли ће пројекат Вип Кинотека бити наста- 

вљен?
– Апсолутно. Ми, као и наш партнер и спонзор 

Вип, желимо да гледамо у будућност. Често у 
својим програмима приказујемо домаће фил-
мове, а наше задовољство ће бити потпуно 
када се дигитална рестаурација спроведе над 
целокупним фондом српског филма који се 
чува у нашем Архиву.

.......................................................
Специјална пројекција
рестаурисане верзије филма  
Ко то тамо пева на програму је 
14. децембра у 20.00 
у Узун Мирковој 1.

Д И Г И Т А Л Н А  Р Е С Т А У Р А Ц И Ј А
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ЈОВАН
едитељ, сценариста, теоретичар 
филма Јован Јовановић саставио је 
листу за децембарски програм „Мој 
избор”. У интервјуу за Кинотеку 
аутор контроверзног филма Млад 

и здрав као ружа истиче да је бирао ремек- 
-дела Б-филма и филм ноара, образлаже како 
је Холивуд изменио концепт аутора у Европи, 
анализира Тријумф воље Лени Рифенштал, 
поручује младим редитељима да се окрену 
интернету... 

 Који је био ваш кључ у састављању ове 
листе? 
– На првом списку одабраних филмова били 

су Заобилазница (Detour, 1945) Едгара Г. Улмера, 
Убице (Killers, 1946) Роберта Сиодмака, Гилда 
(1946) Чарлса Видора, Сила зла (Force of Evil, 1958) 
Абрахама Полонског, Полудели револвераши 
(Gun Crazy, 1945) Џозефа Луиса, Из прошлости 
(Out of the Past, 1947) Жака Турнера, али због 
објективних разлога Кинотека не може да их 
приказује. Намера је била да се прикажу права 
ремек-дела Б-филма и филм ноара која су 
дуго година игнорисали академски филмски 
кругови. 
– Ти филмови најпре су доживели реафирма- 

цију појавом редитеља новог Холивуда седам- 
десетих година прошлог века, а затим редите- 
ља новог новог Холивуда. Током вишемесечног 
циклуса „Митологија америчког филма” (Љуб-
љана, 1994), у оквиру семинара који водим три-
десет година изнео сам тезу да праву историју 
филма чине дела Б-филма и филм ноара, много 
мање филмови тзв. А-продукције, а још мање 
европски филмови. Филмофили на интернету 
потврђују ту тезу и заправо пишу нову 
аутентичну историју филма. 

– Критеријум за одабране филмове жели да 
укаже да су вредна само она дела која низу 
генерација филмске публике омогућавају аутен-
тичан филмски доживљај. Психоаналитички 
посматрано, филмски доживљај је врста психо-
аналитичке сеансе током које гледаоци имају 
могућност да се суоче с архетипским светом и 
архетипским јунацима у филмској фикцији на 
екрану. У складу с тзв. хоризонтом очекивања 
гледаоци се пројективно идентификују с јуна- 
цима у филмовима. Таква пројективна иден-
тификација могућа је само у жанровским 
филмовима у којима велике филмске звезде 
отелотворују низ архетипова у архетипским, 
тзв. граничним ситуацијама. У жанровским 
филмовима сусрећемо низ архетипова, нарочито 
архетипове персоне и сенке, аниме и анимуса 
који се појављују у контексту универзалног, 
националног, породичног и личног несвесног. 
Филмски доживљај тако нуди гледаоцима при-
лику за индивидуацију. Они су суочени са 
несвесним деловима своје психе (инстинктима, 
нагонима и страстима). Индивидуација је изми-
рење ида, ега и суперега, чиме гледаоци постижу 
својеврсну катарзу свога бића. 
– Гледаоци филмове доживљавају и помоћу 

кинестезе која је својеврсна специфична одлика 
филмских кадрова „звучних слика у кретању” 
као цивилизацијски новог типа слике. Жанров-
ски филмови испуњени акцијом остварују учи-
нак кинестетичности на савршен начин. Пошто 
филм доживљавају и телесно, гледаоци имају 
утисак да су судеоници у дешавању у свету 
филма. Жанровски филмови изражавају дух 
времена (zeitgeist), у контексту тога је поглед 
на свет и начин понашања (Weltan schaung). 
Нарочито су значајни по богатом и разноврсном 
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репертоару филмских кодова који образују 
филмску реалност. Богат репертоар филмских 
кодова омогућава изузетну комуникацију жан-
ровских филмова с гледаоцима свуда у свету 
током низа деценија. Занимљив је однос између 
жанровских филмова и естетике рецепције 
која се темељи на сазнањима да сваки гледалац 
коначно уобличава уметничко дело у складу са 
својим интелектуалним искуствима. То значи 
да је сваки филмски доживљај специфичан и да 
коначан облик филма постоји само у филмском 
доживљају. Филм на екрану само је подстицај за 
субјективни свет гледаоца. 

 Шта посебно цените код аутора које сте 
изабрали? 
– Холивуд као „генијални систем” (Андре Базен) 

који се базира на индустријској производњи 
филмова, изменио је концепт аутора у Европи. 
Тај начин снимања филмова омогућио је 
продуценту да у свим фазама филма контролише 
ток реализације. Продуценти су одговорни 
за квалитет филма, редитељ је човек који се 
укључује само у фази снимања. Међу ауторе 
филмова можемо укључити, осим продуцената и 
редитеља, и сценаристе, сниматеље, а нарочито 
велике филмске звезде које својим присуством 
омогућавају отелотворење архетипских јунака. 
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Тако је Луиза Брукс аутор филма Пандорина 
кутија, Марлон Брандо аутор филма Дивљак, 
Мерилин Монро Нијагаре, Орсон Велс, Џозеф 
Котен, Алида Вали и Треворд Хауард Трећег 
човека. 
– Судбина филма Тријумф воље, који се при-

писује Лени Рифенштал, карактеристична је за 
несхватање природе филмских кадрова, „звуч-
них слика у кретању”. Уколико тај филм гледамо 
с литерарним менталним склопом и идеолош-
ким општим местима, нећемо га разумети, 
пошто перцептивне навике и перцептивне 
инхибиције спречавају да уочимо чињеницу 
да филмска камера психоанализира снимљена 
бића, језик тела, мимике, гестова и укупног 
невербалног понашања Адолфа Хитлера, ње- 
гових сарадника и масе манипулисаних пода-
ника. Тријумф воље није никаква нацистичка 
пропаганда већ суптилна и субверзивна анализа 
функционисања тоталитарног система слично 
анализама Ериха Фрома у књизи Анатомија 
људске деструктивности. Сви тоталитарни сис-
теми функционишу онако како је то приказано 
у филму Тријумф воље. 
– Луиза Брукс је најзанимљивија филмска зве- 

зда у првој половини 20. века због своје суб-
верзије традиционалне слике жене. Све вели-
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– Филмови које у Европи финансирају мини-
старства културе кастрирају ауторске инди-
видуалности, пошто је битан критеријум тзв.
политичка коректност, која се убраја у репер-
тоар орвеловског језичког апарата. У време 
интернета и релативно јефтине технике, млади 
људи требало би да снимају и приказују своје 
филмове на интернету.
 
У младости сте често ишли у Кинотеку. Како 
памтите тај период? 
– Током шездесетих година 20. века спикерисао 

сам (изговарао титлове у немим филмовима) у 
Кинотеци. Имао сам бесплатан улазак и гледао 
све филмове који су приказивани, многе од њих 
безброј пута. Када сам се упознао са семиологијом 
филма, схватио сам да комплексност репертоара 
филмских кодова у филмском тексту (филмској 
фикцији) захтева да се филмови гледају више 
пута. Амерички филмови обликовали су мој 
ментални склоп и мој сензибилитет, као и мој 
поглед на свет. Преко америчких филмова 
упознао сам америчку цивилизацију и културу 
које су постале доминантне у 20. веку.
– Занимљиво је да Америка никада није имала 

министарство културе, што се крије од јавности 
у Србији. Земља која није имала министарство 
културе, своју оригиналну културу наметнула је 
свим државама и народима који живе у илузији 
да су министарства културе битна за развој 
културе. Америка је створена да би се оствариле 
европске декларативне вредности – једнакост, 
братство и слобода, тј. да би се створио рај на 
земљи. 
– Б-филмови и дела филм ноара указују 

на ограниченост човека и система западне 
цивилизације да остваре утопије. Ти филмови 
сведоче да се амерички сан претворио у америчку 
мору, која полако постаје планетарна мора. 
У Кинотеци сам схватио да постоје филмско 
мишљење и филмски језик супротни европском 
литерарном театарском мишљењу и вербалном 
језику и да су те вредности супротстављене.
– Европа никада не може да схвати Америку. 

Витгенштајн каже: „Границе мог језика јесу 
границе мог света”. Европљани су једноставно 
ограничени на своје националне језике и 
национални свет, другим речима на филозофију 
паланке (Радомир Константиновић) и поетику 
тамног вилајета. То се нарочито односи на домаћу 
кинематографију.

ке женске филмске звезде афирмисале су 
жену као биће више од свих револуција и 
феминистичких покрета. У Б-филмовима и филм
ноару жена не само што је изједначена с муш-
карцем већ се показује и као биолошки 
супериорнија. Уколико еволуција човека има 
смисла, будућност човечанства зависиће од 
улоге жене, а не од улоге мушкарца. 

 
Будући да сте ви забрањивани аутор, да ли 

имате посебан афинитет према филмовима 
који су стављани на црну листу?
 – Да.
 
Снимали сте и игране и документарне 

филмове. Како коментаришете чињеницу 
да је документарни филм данас све заступ-
љенији? 
– Младе генерације све више схватају да живе 

у орвеловско-хакслијевском новом светском 
поретку у коме нестаје хуманизам и настаје 
смрт човека (М. Фуко). Документарни филмови 
преиспитују шта се то дешава са западном 
цивилизацијом. Занимљиво је мишљење великог 
хуманисте Алберта Швајцера о цивилизацији. 
На питање шта је цивилизација, он одговара: „То 
је добра идеја, само је потребно да се нађе неко 
ко би успео да је реализује.”

 Имате искуство педагошког рада, шта 
бисте данас рекли студентима о томе шта је 
поента бављења филмом? 
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Нијагара (1953) 

Пандорина кутија (1929) 

ПАНДОРИНА КУТИЈА 
(HEM, 1929)
Режија: Георг Вилхелм Пабст
....................................................................................

ТРИЈУМФ ВОЉЕ
(НЕМ, 1935)
Режија: Лени Рифенштал
....................................................................................

ТРЕЋИ ЧОВЕК
(ВБ, 1949) 
Режија: Керол Рид
....................................................................................

ШОК КОРИДОР 
(САД, 1963)
Режија: Самјуел Фулер
....................................................................................

ДИВЉАК
(САД, 1953)
Режија:  Ласло Бенедек
....................................................................................

НИЈАГАРА 
(САД, 1953)
Режија: Хенри Хатавеј
....................................................................................

НОЋ И ГРАД 
(ВБ/САД, 1950) 
Режија: Џулс Дасин
....................................................................................

УБИЦЕ
(САД, 1964)
Режија: Дон Сигел
....................................................................................

ЦАРСТВО ЧУЛА 
(ЈАП/ФРА, 1976)
Режија: Нагиса Ошима
....................................................................................
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Трећи човек (1949) 

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 8, 9. и 10. 
децембра у Косовској 11.
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Књига Neonoir fi lm 
објављена је у издању 
Филмског центра Србије 
2012. године.
Књигу можете купити у књижари 
Југословенске кинотеке 
и свим боље снабдевеним 
књижарама.  
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еома конфузан наратив и нели-
неарна структура, која се први 
пут појавила у филму Грађанин 
Кејн (1941), врло брзо су се при-
мили у ноар филмовима и почели 

често да се користе. Флешбек наративи и 
voice over коментари, компликована радња са 
замршеним заплетом, у коме се често преплићу 
стварност и привиђење, и наративна структура, 
често замишљена да збуни гледаоце, у ноару су 
доживели процват. 

У филму Убице (1946)1, који по структури 
највише подсећа на Велсов првенац, хронолошко 
излагање приче најрадикалније је замењено 
нелинеарним наративом, који кроз једанаест 
различитих временских структура приказује 
слике из прошлости главног јунака. Серија 
сведочења његових пријатеља, непријатеља 
и случајних познаника, кроз истражитељски 
флешбек као уметнуто средство које враћа 
уназад хронолошки ток збивања, објашњава 
везу између прошлости и садашњости. Уметнут 
у садашње време, мењајући природни ред 
наратива, враћа нас у прошлост и на тај начин 
1 Оба филма имају сличну структуру и више наратора. Јунак 
умире на самом почетку и ми кроз сећања других особа које су га 
познавале сазнајемо шта се догодило.

В
обезбеђује позадину за сцене које се догађају 
у садашњем времену. Полазећи од идеје 
фрагментарног сећања и тога да меморије нису 
линеарне по структури, сваки сведок прича 
своју верзију догађаја и на крају се све стапају 
у компактну целину. На тај начин стиче се 
утисак да постоји једанаест паралелних исказа, 
што је последица посматрања истог догађаја из 
различитих углова2. 

Такође обилно коришћена, фрагментарна дра-
матургија, као самосвесније средство, у филму 
Узалудна пљачка (1956), који има нелинеарну 
радњу без флешбекова3, тера гледаоце да сами 
учествују у радњи повезујући разуђене догађаје. 
То су филмови који се одгонетају полако, по-
степено, кадар по кадар, и који увлаче гледаоца 
као активног посматрача у саму причу. Такав 
вид нарације, дат кроз мозаике исказа да би се 
схватила хронологија догађаја, у постмодерном 
неоноару постао је уобичајено средство, скоро 
манир или правило по коме се представљају 
различите стварности које покрећу заплет: 
Крваво просто (1984), Петпарачке приче (1994),

2 Пунктуација, коју је касније маестрално користио Куросава у 
филму Рашомон (1950).
3 Техника помешаних ролни, како је данас називају филмски 
монтажери.

Додир зла (1958)
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и моралних начела. У филмовима Убиство, драга 
моја (1944)4, Поштар увек звони двапут (1946), 
Дама из Шангаја (1948) voice over наратор, уз сли- 
ку коју пратимо у садашњости, говори о 
догађајима из прошлости. Тако збркану, кон-
фузну радњу, уз вишеслојне ликове и комплек-
сан заплет, равнодушни наратор, који је све 
видео и кога ништа не може изненадити, својим 
мирним, сталоженим тоном, пуним цинизма 
и ироније, из позиције сведока, приповеда 
своју причу. „Он нам хладно презентира детер- 
министичку тезу према којој виша сила неу- 
митно вуче потезе који све актере приче 
приближавају њиховим неизбежним судбина-
ма.”5 

Иако је ноар много шта преузео од експре-
сионизма, субјективно искуство, које није исти-
нито, није тако често у ноар филму. Лажних 
флешбекова има у малом броју ноар филмова. 
Чешћи су у постнеоноару: Дежурни кривци 
(1995),  Борилачки клуб (1999) и др.

Најдрастичнији пример коришћења флешбек 
наратива у класичном ноару налазимо у филму 
The Locket (1946), где постоји неколико слојева 
флешбекова, у оквиру којих неколико особа 
прича своју причу, што ствара структуру 
флешбека у флешбеку, а све то унутар флеш-
бека (флешбекови унутар флешбекова). Испре-
плетана прича, дата кроз серију сећања, при-
лично конфузно структурирана, представља екс- 
трем у овој врсти наратива тог времена, али 
је зато веома распрострањена у савременом 
неоноар постмодернистичком филму.

Занимљиво је и веома често постхумно 
коришћење нарације.  Филмови Смрт долази 
(1950), Булевар сумрака (1950), Лора (1944), Criss 
Cross (1949) кроз причу мртвог човека дочаравају 
збивања. Најбољи пример представља филм 
Рудолфа Матеа Смрт долази (1949), у коме 
конфузија главног јунака настаје када он сазна 
да је отрован и да му је преостало још неколико 
дана живота. Као жртва која не може да избегне 
своју судбину (још од античке драме), што се 
више одупире, то ће више потонути. Преостаје 
му једино да реконструише последње дане 
свога живота и да покуша да сазна разлоге за 
убиство. Још драстичнији пример налазимо 
у филму Билија Вајлдера Булевар сумрака 
(1950), у коме леш прича о сплету догађаја који 
су довели до његовог убиства. Комбинација 
флешбека и voice over наратива овде је вешто 
одвојена од дијегезе само зато што је наратор, 
4 Филип Марлоу у потпуности зависи од нарације која га 
суштински изграђује као лик.
5 Nedeljković, M. Američki film noir, Hinaki, Beograd, 2006.

Дежурни кривци (1995), Мементо (2001), Маши-
ниста (2004), Град греха (2005).

Флешбек је омиљено средство редитеља који 
нису склони хронолошком излагању приче. Они 
га користе да би нагласили битне информације 
које је друкчије немогуће укључити у садржај 
филма и драматизовали протекле догађаје кроз 
визуелизацију или објашњавање везе између 
прошлости и садашњости, када то не може нико 
од јунака. Као још једно средство позајмљено из 
hard-boiled детективских романа, флешбек је 
пун циничног и лаконичног тона. Иако у већини 
ноар филмова служи за стварање тензије, 
флешбек може бити и средство за одржавање 
контроле над наративом уз употребу voice over-а. 
То је исповедачки флешбек. На пример, у филму 
Двоструко осигурање (1944) сцене из прошлости 
уметнуте у временску садашњост филма у виду 
флешбекова углавном реконструишу прошлост 
јунака и у функцији су његове исповести. 
Наративним гласом на почетку филма који 
нам открива најскривеније мисли Вoлтера 
Нефа (Фред Мaкмари), стварајући тензију 
између ритма којим се прича излаже и стила 
нарације, додатно се наглашава његов проблем 
као приповедача који у диктафон саопштава 
признање, док коришћење voice over наратива, 
којим се објашњава дијалог, долази из времена 
или простора који су различити од оних на 
екрану. На тај начин, главни јунак као voice over 
наратор повећава субјективност флешбека. 

Аутобиографски коментар, тако чест у (нео)
ноар филмовима, ставља гледаоца у позицију 
да се боље идентификује с главним јунаком и 
наратором, чак и ако је он сумњивог карактера 
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У оквиру самог ноара, током двадесетак 
година, многи су покушавали да направе одре-
ђене класификације. Рејмон Дирња у свом члан-
ку Paint It Black: The Family Tree of Film Noir 
(1970), поделио је више од 300 ноар филмова на 
11 категорија7, у зависности од тема којима се 
баве, док Пол Шрејдер дели ноар на три фазе:

1. ратни период, 1941–1946, у коме преовлађују 
филмови с приватним детективима као 
централним личностима: Малтешки соко (1942), 
Лора (1944), Убиство, драга моја (1944), Велики 
сан (1946) и др.;

2. послератни период, 1945–1949, с мање 
романтичним филмовима, који се углавном 
баве корупцијом и криминалом: Убице (1946), 
Kiss of Death (1947), Т-Мен (1947), Бумеранг (1947), 
Сурова погодба (1948), Сила зла (1948), Плач града 
(1948) и др.;

3. период 1949–1953, за који Шрејдер каже да 
обилује филмовима „психотичне акције и рас-
прострањених суицидалних импулса у којима 
ноар јунак, под тешким бременом дуготрајног 
очајања и безнађа, прогресивно губи контакт са 
стварношћу”8: Они живе ноћу (1949), Пољубац за 
сутрашње збогом (1950), Полудели револвераши 
(1950), Смрт долази (1950), На усамљеном месту 
(1950), Булевар сумрака (1950) и др.

Шрејдер сматра да је половином педесетих 
година ноар посустао под утицајем криминалис-
тичке драме. Изузетак су филмови Пољубац 
смрти (1955), Велики комбо (1955) и Додир зла 
(1958), који су још неколико година вештачки 
одржавали ноар у животу.

7 То су филмови који се тичу социјалних тема, гангстера, 
филмови потере, филмови с приватним детективима, убиства, 
портрети и дублови, сексуална патологија, психопате, таоци, 
срећа...
8 Paul Schrader, Notes on the Film Noir, Film Comment 8, 1972.

главни јунак, већ мртав када прича почиње 
на екрану, чиме се постиже „ретроактивна 
психологизација и субјективизација наратива”6. 
Такав начин приповедања асоцира на 
егзистенцијалистички детерминизам, где је 
исход догађаја већ познат у тренутку почетка 
приче. У постнеоноару срећемо га у филмовима 
Казино (1995) и Caught (1996), што такође наводи 
на егзистенцијалистички детерминизам у коме 
је исход догађаја већ познат у тренутку када 
наратор започиње причу. Када је наратор као 
главни јунак мртав, прича се не може друкчије 
завршити, чиме наратор заузима изопачену 
позицију приповедања.

С друге стране, велики број филмова, нпр. 
Убиство, драга моја (1944) и Странац на трећем 
спрату (1940), користе флешбек на веома 
конвенционалан начин, убацивањем неколико 
кратких сцена које употпуњују значајним 
информацијама, док остатак радње хронолошки 
тече. Они као да сведоче о изузетној потреби 
редитеља да тим наративним средством обогате 
цео ноар.

КЛАСИФИКАЦИЈА
 

Има неколико релевантних и прихватљивих 
класификација ноар филма, било да је реч о 
тачном  одређивању периода у који се ноар 
уклапа, било о класификацији унутар њега. 
Различита тумачења и груписања, као резултат 
дивергентних схватања ноара, услед великог 
броја радова на ту тему, творе општу збрку око 
класификације и нормирања.

Први проблем настаје око граничних филмова 
којима ноар почиње и завршава се. Иако има 
теоретичара који филмове Грађанин Кејн (1940) 
и Странац на трећем спрату (1940)  сматрају 
првим правим ноар филмовима, већина се 
слаже да је прави ноар започео првим филмом 
Џона Хјустона, детективским трилером 
Малтешки соко (1942), који се званично и 
сматра утемељивачем жанра. Филмом Орсона 
Велса Додир зла (1958) ноар званично престаје 
да постоји, иако неколико остварења насталих 
после њега, нпр. Odd Against Tomorrow (1959) и 
The Crimson Kimono (1959), која су својим стилом 
и елементима расног сукоба извршила снажан 
утицај на филмове Француска веза (1971) и 
Прљави Хари (1971), садрже изворну есенцију 
ноара.

6 Krutnik, F., In a Lonely Street: Film Noir, Genre, Masculinity, 
Routledge, London, 1991.
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Постоје и поделе на „мушке” и „женске” ноар филмове, тзв. чвршће, мрачније и мекше. Први се 
углавном баве криминалом: Малтешки соко (1942), Груба сила (1947), Унакрсна ватра (1947), Тело и душа 
(1947), Сила зла (1948), Шампион (1949), Бело усијање (1949), Намештаљка (1949), Смрт долази (1950), Ноћ и 
град (1950), Џунгла на асфалту (1950), The Enforcer (1951), Хапшење у Јужној улици (1953), Пољубац смрти 
(1955), Велики комбо (1955), Узалудна пљачка (1956), Слатки мирис успеха (1957), Убиство по уговору (1958). 
С друге стране су они филмови с наклоношћу ка романтизованој нарацији и упечатљивим женским 
ликовима: Божићни празник (1944), Лора (1944), Фантомска дама (1944), Двоструко осигурање (1944), Жена 
у излогу (1944), Милдред Пирс (1945), Поштар увек звони двапут (1946), Гилда (1946), Плава Далија (1946), 
Чудна љубав Марте Ајверс (1946), Дубоки сан (1946), Из прошлости (1947), Мрачни пролаз (1947), Нора 
Прентис (1947), Дама из Шангаја (1948), Булевар сумрака (1950)… 

Иако је појединачне елементе који постоје у ноар филму релативно лако одредити, због мешања 
жанрова постоје одређени проблеми и неслагања многих теоретичара филма око тога који филмови 
улазе у основну групу, а који се сврставају у хибридна дела. Читава збрка око класификације још се 
више закомпликовала када је средином осамдесетих година Том Андерсен у свом есеју увео појам noir 
 gris9, као тип који карактерише јединствену серију филмова реализованих између 1947. и 1951. 
9 сиво.
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Према Андерсеновом мишљењу, ти филмови 
настали под плаштом првих HUAC-ових 
испитивања, лево оријентисани, истражујући 
теме фрустрација друштва и класа лажним 
обећањима о америчком сну, срећи средње класе 
и клопци материјализма, посредно критикују 
капитализам и америчко друштво уопште. 
Песимистичнији и циничнији од ноара, више 
се баве критиком друштва него појединцем, 
мање се фокусирају на криминалца као јединку, 
а више на целокупно друштво као кривца за 
стварање криминалне средине. Оптерећени 
друштвеним критицизмом и первертовањем 
америчког сна о успеху, ти филмови указивали 
су на општу ерозију морала. Сходно томе, у 
тим филмовима, атипичним за холивудску 
кинематографију, гледаоци се углавном иденти-
фикују с колективом. Андерсен истиче да је film 
gris углавном везан за групу од шест редитеља 
који су били на црној листи HUAC-а и још 
неколицину филмских аутора и продуцената 
који су били под сталном претњом да ће на њу 
доспети10.

Независно од свих постојећих подела, намеће 
се она по тематском основу: на pure-noir, melo- 
-noir, noir-gris, docu-noir, police-noir.

Pure-noir били би филмови који садрже 
све елементе ноара – визуелно мрачњаштво, 
специфичан кинематографски стил, губитника 

10 То су редитељи Абрахам Полонски, Џозеф Лоузи, Џон Бери, 
Роберт Росен, Џулс Дасин, Сирил Ендфилд, као и Џон Хјустон, 
Николас Реј, сценаристи Далтон Тамбо, Хуго Батлер, глумац Џон 
Гарфилд, продуцент Боб Робертс...

и опасну даму, лавиринтски заплет: Џони Игр 
(1942), Двоструко осигурање (1944), Скарлетна 
улица (1945), Заобилазница (1946), Поштар увек 
звони двапут (1946), Из прошлости (1947), Дама 
из Шангаја (1947), Сурова погодба (1948), Criss 
Cross (1949), Смрт долази (1950), Велика жега 
(1953), Пољубац смрти (1955), Узалудна пљачка 
(1956), Додир зла (1958) итд.

Melo-noir били би ноар филмови с елементима 
мелодраме: Божићни празник (1944), Лора (1944), 
Фантомска дама (1944), Милдред Пирс (1945), 
Гилда (1946), The Narrow Margine (1952), Пољубац 
пре умирања (1956), Злочин из страсти (1957) 
итд. 

Docu-noir су полицијски филмови о агентима 
Еф-Би-Аја: Кућа у деведесет другој улици (1945), 
Т-Мен (1947), Позови Нортсајд 777 (1948), Он 
шета ноћу (1948), Голи град (1948), Лука Њујорк 
(1949), Паника на улици (1950), The Enforcer (1951), 
Четрнаест часова (1951) итд.

Noir-gris или semi-noir јесу: Малтешки соко 
(1942), Тело и душа (1947), Сила зла (1948), Они 
живе ноћу (1949), Скитница (1951), Куцај на било 
која врата (1949), Ауто-пут лопова (1949), Ноћ 
и град (1950), Џунгла на асфалту (1950), Тачка 
преокрета (1950) итд.
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Град греха (2005)
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ИЗЛОЖбА И ПРОГРАМ фИЛМОВА

СВЕТИСЛАВ ИВАН 
ПЕТРОВИћ

пишЕ: 

Александар Саша Ердељановић

рајем године, 28. децембра, прославићемо дан прве филмске пројекције на свету. Наиме, 
тачно пре сто дванаест година, 28. децембра 1895. у Индијском салону Гранд кафеа, на 
Булевару капуцинера у Паризу, браћа Лимијер приредила су прву јавну филмску 
пројекцију за гледаоце. Иако су и пре ње одржане неке „прве” пројекције, та филмска 
представа браће Лимијер у целом свету признаје се као почетак нове, седме уметности. 

Овај свечани дан повезали смо и с овом годином, коју је Југословенска кинотека прогласила годином 
великог али заборављеног филмског глумца Светислава Ивана Петровића. Претходних месеци већ 
смо приказали неколико филмова тог најуспешнијег Србина у светској кинематографији, који је 
у каријери дужој од четири деценије глумио у више од сто десет остварења мађарске, аустријске, 
француске, немачке, америчке и шпанске продукције, али ни у једном филму већинске југословенске 
или српске производње. Прошло је већ педесет пет година од његове смрти и после низа повремених 
подсећања на значај његовог дела у циклусима и програмима које је Југословенска кинотека правила 
последњих двадесет година, дошао је тренутак да му се одужимо изложбом. Она ће представити његове 
најзначајније филмове, али и луталачки живот од родне Будимпеште, преко Беча, Берлина, Париза 
и Нице, до Минхена, у коме је живео после Другог светског рата. Пре рата слављен као наша прва 
велика филмска звезда, а после рата оспораван и намерно скрајнут због свог филмског ангажмана за 
време Хитлерове владавине, Петровић ће напокон, отргнут од идеологије и дневне политике, наћи свој 
пут до гледалаца и поштовалаца његовог дела захваљујући изложби коју је Југословенска кинотека 
припремила у сарадњи са Мађарским националним филмским архивом из Будимпеште. Петровићеви 
лични и филмски портрети, фотографије, плакати, исечци из дневне штампе и филмских часописа, 
документи, као и одабрани филмови, још једном ће нас подсетити на живот тог великог уметника. 
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Истог дана, у поводу свечаности филмске 
уметности, премијерно ћемо приказати итали-
јански филм Тровачица (Fiaccola sotto il moggio) 
из 1916. у режији Елеутерија Родолфија. Та мра- 
чна драма настала по делу чувеног Габрије-
леа д’Анунција, са тада изузетно популарном 
Хеленом Маковском у главној улози, више деце-
нија водила се као изгубљена, док пре неколико 
година није откривена и идентификована у ни- 
тратном фонду Архива Југословенске кинотеке. 
Новоизрађена рестаурисана копија, плод сара-
дње између Југословенске кинотеке, Кинотеке 
Града Болоње и Националног музеја филма 
из Торина, с великим успехом премијерно је 
приказана на фестивалу „Поново откривени 
филм” (Il cinema ritrovato) у Болоњи, а пројекција 
у Југословенској кинотеци биће „нова” српска 
премијера после сто година.

Добро дошли на велики празник филма!
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Бели Бог разликује се од ваших претходних 
остварења Делта и Јохана. Како сте одлучили 
да промените стил?

– После десет година снимања филмова, осетио 
сам да је то крај нечега. Желео сам нешто да 
кажем, а нисам више био тинејџер. Пет филмова 
које сам раније снимио јесу тинејџерски 
филмови. После Франкенштајна схватио сам да 
тако више не могу да наставим. Променио сам 
се и пожелео да променим и свој израз. Прошле 
су четири године између та два филма, али две 
године ништа нисам радио. Покушао сам да 
нађем себе у тој врло променљивој и изазовној 
Источној Европи. Касније, кад сам осетио да 
сам разумео нешто ново и покушао да скупим 
храброст да се променим, пронашао сам причу 
Бели бог. Наравно, искористио сам жанровске 
утицаје и мислим да је то пројекат који је 
заправо моја будућност.

Колико је Бели бог одражавао политичку 
ситуацију у Мађарској?

– Много, наравно, али према мом мишљењу, 
тај филм односио се и на остатак Европе. Реч је о 
политичкој мелодрами која се мења од акционог 
филма до филма о освети, а на крају прелази у 
трилер. Има монтекристовску идеју. То је, према 
мом мишљењу, заједнички страх. И за Мађарску 
и за остатак Европе. У једном тренутку масе ће 
устати ако се неједнакост продуби. Наравно, ја 
сам Мађар, имам мађарске корене и живим у 
Будимпешти, али мислим да је то и европски 
проблем.

Одакле идеја да пас буде протагонист фил-
ма?

– Надахнуо ме је јужноафрички писац Куци 
и његов роман Срамота. Радио сам на томе 
у позоришту. Тема књиге је постапартхејд у 
коме бели Јужноафриканци напуштају земљу 
и одлазе без својих паса. Помислио сам да је 
то фантастична идеја! Концентрисати се на 
псе који су изгубили власнике, своје богове на 
неки начин, на њихову усамљеност и чекање. 
То је, с једне стране, критично, а с друге, врло 
дирљиво. То је некако добра комбинација. После 
смо почели да градимо причу. Решили смо да 
искористимо ефекат огледала – да у причи о 
љубави између девојчице и пса представимо 
пса на што „људскији” начин, а девојчицу да 
што више наликује псу. У последњем кадру 
приказали смо ту једнакост. Можда је то нада.

удећи по раним радовима, филм-
ској опери, адаптацији приче о Јо-
ванки Орлеанки Јохана и необич-
ној драми о инцесту Делта, све-
страном и провокативном позо-

ришном и филмском редитељу Корнелу Мундру-
цу инспирација су били Ларс фон Трир и Бела 
Тар. Када су такве величине узор, пут постаје 
тежак и трновит, а за то се управо определио 
мађарски синеаста који се светској критици 
и публици наметнуо изазовним, шокантним, 
друкчијим филмовима које краси визуелна пер-
фекција и стилска виртуозност.

Фестивалска врата отворио је дебитантским 
филмом Дивни дани 2002. у Локарну, где је 
награђен Сребрним леопардом. Осим с Јоханом 
и Делтом, у Кану се устоличио и с драмом Нежни 
син – Франкенштајнов пројекат, поставши 
једно од имена која са сваким новим филмом 
добијају загарантовано место у неком од 
програма најпрестижнијег светског фестивала. 
На листи Мундруцових „ментора” нашао се и 
Миклош Јанчо, коме је посветио мрачну, али 
ефектну социјалну алегорију расног и класног 
угњетавања Бели бог, у којој експлицитно прика-
зује свеприсутну, растућу кризу људскости. 
Након тријумфа тог филма у канском програму 
„Известан поглед”, изузетан аутор који не 
престаје да „узнемирава”, на Кроазету се вратио 
ове године, и то у главни такмичарски програм, 
са остварењем Јупитеров месец. То је други део 
трилогије у којој се Мундруцо ангажовано бави 
стварношћу – критиком мађарског друштва 
и шире, побуном и осветом, а пред овдашње 
филмофиле требало би да стигне почетком 2018. 
Тема је мигрантска криза, однос мађарских 
власти према избеглицама с Блиског истока и 
корупција у друштву. Визуелно импресивно 
и потресно, уз коришћење CGI технике и 
драматуршки снажно, проткано фантастиком 
и мудрим метафорама, Мундруцо храбро и 
оригинално третира горућу европску тему, 
поигравајући се жанровима – од напете драме, 
преко научне фантастике, до акционог трилера. 
Разговор с Корнелом Мундруцом управо је 
посвећен тој трилогији.
Филм који је отворио вашу трилогију 

назвали сте Бели бог. На шта сте желели да 
укажете самим насловом? 

– Бели бог је, наравно, доминантна раса која 
ствара неједнакост међу људима. Из перспективе 
пса, наравно, и то је критика друштва. То смо 
ми. То сам ја. Ако имаш такав став.
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Направили сте занимљиву глумачку поделу. 
Главног јунака,  корумпираног мађарског док-
тора Габора Стерна, тумачи Мераб Ниниџе?

– Он је Грузин. 

Зашто сте баш њему поверили улогу?
– Гледао сам пре десет година филм Алексеја 

Германа у коме је глумио главног јунака. Његова 
појава толико ми се допала да сам га потражио. 
Била је привилегија радити с њим.

Како ваш став према избегличкој кризи у 
Мађарској утиче на филм?

– Ми немамо прави проблем са избеглицама. 
Изградили смо ограду и одаслали их даље. 
Само неколицина остаје. Криза је заправо само 
реакција на кризу. То је нешто што не могу да 
схватим јасно, не знам шта смо мислили кад 
смо то радили. Наравно, то је европска криза 
и ми морамо учествовати, јер Мађарска је део 
Европске уније.

Многи су још на српској граници и у 
српским камповима, покушавају да иду даље, 
али границе су затворене.

– Јесу, да.

На који је начин Јупитеров месец пратилац 
Белог бога?

– Имају исти циљ. Како да помешам жанро-
ве, како да провоцирам, да прикажем контра-
дикције у оквиру озбиљне теме. И оба имају 
огроман ирационалан елемент, као што су 
хуманизовани пас или избеглице које лете. 
То одмах изазива разна питања: да ли је ово 
стварно, шта се уопште догађа...

Као трилер, Јупитеров месец има узбудљи-
ве акционе сцене потере и специјалне 
ефекте. На шта сте циљали визуелним делом 
филма?

– Било нам је важно да направимо још 
невиђене сцене. Наравно, потере колима биле 
су нам врло важне. Поносни смо што смо 
направили нешто јединствено. Мислим да то 
може бити занимљиво за публику.

После Белог бога и Јупитеровог месеца 
планирате да направите адаптацију романа 
Владимира Сорокина. Хоће ли то онда бити 
завршница трилогије?

– Баш тако. За мене је свакако све питање 
вере и гледишта. Сорокинова књига Лед такође 
доводи у питање гледиште с којег посматрате 
нашу историју и нашу будућност.

Коју емоцију желите да пробудите код пуб-
лике док гледа ваше филмове?
– Најважније ми је да гледаоци уживају у 

својим емоцијама. Овај филм треба да уђе кроз 
срце, а не кроз мозак. Ако га гледате отвореног 
срца, на крају долазите до смисла. Ако затворите 
срце, неће бити смисла, бићете изван.

Какву сте Будимпешту желели да прика-
жете у Белом богу?
– Ону која у себи носи много контрадикција. 

Ово је савремена Будимпешта с доста попу-
лизма, понекад и екстремизма, али највише 
пуна констраста. Мислим да је то веома важно, 
и то не само за Мађарску.

Како сте дошли на идеју да у свом најно-
вијем филму Јупитеров месец, другом делу
трилогије у којој ангажовано третирате ствар-
ност, причу о мигрантској кризи испричате у 
бајколикој форми, с натприродним моћима 
и застрашујућим феноменима?
– Било ми је веома важно да ову кризу 

прикажем и на духовном нивоу. То је била 
првобитна идеја. Шта би било кад би избеглица 
могао да лети? Шта ако је реч о осветницима? 
Поиграо сам се том идејом и покушао да 
направим лирски филм, али чврст и приземљен, 
са озбиљним акционим сценама које су у исто 
време и веома поетске.

Шта сте желели да постигнете правећи па-
ралелу између открића из 1610. када је Гали-
лео први усмерио телескоп према Јупитеру 
и уочио четири сателита, од којих се један 
зове Европа, и данашње Мађарске и Старог 
континента? 
– Стварно бих волео да кажем да је то европски 

филм, јер ово је европска криза, а не само мађар-
ска, мада смо и ми имали озбиљне проблеме 
с тим, али и с реакцијом на ту кризу. То смо 
желели и у наслову. Јупитеров месец је врло 
тајновит и поетичан наслов. Али кад схватите 
тајну иза наслова, све је сасвим једноставно, 
одговор је – Европа.

Да ли сте Јупитеров месец конципирали
као футуристички филм или је он ипак утеме-
љен у садашњости?

– Тешко питање. Мислим да је то садашње 
време, али мало померено унапред. Помало је 
научнофантастичан. Хтео сам да створим нешто 
што није потпуно соцреалистички, нешто што 
има елементе жанра, да „пошаљем” причу на ту 
луду жанровску вожњу.
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имиџ Холивуда. Током 1930. године доноси се 
Production Code, списак правила о томе шта 
сме а шта не сме да се приказује на екрану. Она 
се држе све до 1968. када их замењује систем 
рејтовања филмова, који је опстао до данас 
и који, иначе, може значити и почетак новог 
Холивуда. Филмови снимљени пре доношења тог 
правилника који се погрешно назива Хејсовим 
кодом иако га је заправо ефикасно спроводио 
његов службеник Џозеф Брин, а осмислио један 
језуитски свештеник и један католички лаик, 
данас се називају Pre Code јер доносе знатно 

оско Фети Арбакл био је једна од 
највећих звезда неме холивудске 
комедије. Тај незграпни дебељко 
завидне атлетске вештине забав-
љао је публику својим слепстик 

геговима у продукцијама Мака Сенета, а сло-
вио је и за ментора Чарлија Чаплина, те 
човека који је открио Бастера Китона и Боба 
Хоупа. Студио „Парамаунт” потписао је 1920. 
с Арбаклом уговор на тада незапамћених 
милион долара, међутим већ у новембру 1921.
године његова каријера практично бива завр-
шена. Он је оптужен за силовање и убиство 
анонимне глумице Вирџиније Рапе, а штампа 
у власништву Вилијема Рандолфа Херста 
(касније инспирација за филм Грађанин Кејн) 
сензационалистички преноси детаље случаја 
и суђења. Иако је на крају ослобођен кривице, 
Арбакл је био осрамоћен. Уз њега је остало само 
неколико пријатеља, пре свих Бастер Китон. На 
екран се вратио недуго пре преране смрти од 
срчаног удара, сломљен неуспехом, осрамоћен и 
начет алкохолизмом.

Арбаклово прогонство трајало је толико да се 
кинематографија фундаментално променила у 
међувремену, измeђу осталог и увођењем звука.

Упркос томе што се на крају испоставило 
да Арбакл није био крив за смрт Вирџиније 
Рапе, не само што је његова каријера била 
завршена већ се и Холивуд нашао под лупом 
конзервативне јавности као легло разврата. 
Његов скандал није био једини у то време и већ 
1922. године, вероватно и под утицајем опште 
друштвене ситуације у земљи, оснива се Motion 
Picture Association of America, регулаторно тело 
на чије чело долази Вил М. Хејс, републикански 
кадар, успешни вођа кампање председника 
Хардинга, а све с циљем да се поправи нарушени 
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развратника и уреднијих муштерија холивудске 
мадам Хајди Флајс. У ери електронских медија 
и интернета Хју Грант и Ли Тамахори имали 
су бизарне инциденте с проституцијом – бри-
тански глумац као клијент, а новозеландски 
редитељ као сексуални радник. То су ствари 
које би у ранијем периоду вероватно заташкала 
холивудска машинерија. Уосталом, о једном та-
квом оперативцу студија браћа Коен снимила 
су и филм Аве Цезаре (Hail, Caesar, 2016).

Сексуалних скандала било је безброј, али 
после Фетија Арбакла ниједан није могао да 
промени изглед Холивуда. У суштини, једина 
велика афера која ће у међувремену извршити 
битан утицај на фабрику снова била је истрага 
комуниста током педесетих када је продукција 
у креативном погледу била десеткована. Цео тај 
процес лова на вештице стоји као мрачна мрља 
у историји кинематографије.

Ипак, нова серија сексуалних скандала који 
су почели да се обелодањују ове јесени прети да 
изнова измени Холивуд. 

Када је 2002. године на Фесту приказан 
филм Гримизна дива (Scarlet Diva, 2000) Азије 
Арђенто, филмофили су већ знали да је лик 
похотног холивудског продуцента који наваљује 
на главну јунакињу инспирисан личношћу 

релаксиранији однос према предбрачним 
везама, сексу, па и језику. Правилник је, иначе, 
за само четири године успео да промени изглед 
америчког филма, управо захваљујући Брину и 
начину на који га је он спроводио. 

Наравно, Хејсово постављење морамо тума- 
чити изнад свега из угла саме филмске ин- 
дустрије. Наиме, његова репутација конзерва-
тивног републиканца и његов минули рад на 
челу америчке поште, изузетно су добро по- 
служили самој индустрији да изврши само-
регулацију и избегне тешкоће у иначе врло 
сложеним условима америчког федералног 
устројства због којег се суочавала с различитим 
цензурама од државе до државе. Уосталом, и 
пре него што је донет Хејсов код постојале су 
одређене препоруке за то шта сме а шта не сме 
да се приказује на филму.

Случај Фетија Арбакла можемо сматрати 
скандалом који је променио изглед Холивуда и 
парадоксално увођењем својеврсне аутоцензуре 
изменио лице америчког филма до тачке када 
је чврста морална окосница, успостављена 1930. 
године, постала његов заштитни знак.

Скандалима у Холивуду нису били фасци-
нирани само таблоиди или конзервативци 
који су презирали неме филмове, али се и 
успаничили када се појавио звук с новим изра- 
жајним могућностима. И велики аутор експе-
рименталног и алтернативног филма Кенет 
Енгер био је фасциниран декаденцијом про-
тагониста из фабрике снова, па је његова књига 
Hollywoоd Babylon и данас својеврсни арт- 
-таблоид о том времену.

Период контроверзи из тог доба обрађен је и 
у филмовима. Делимично га се дотиче, рецимо, 
Чаплин (Chaplin, 1992) Ричарда Атенбороа, Богови 
и монструми (Gods and Monsters, 1998) Била 
Кондона, а један од најнеобичнијих филмова 
о том периоду је високофикционализовани 
комични трилер Сумрак (Sunset, 1988) Блејка 
Едвардса са Џејмсом Гарнером и Брусом 
Вилисом у главним улогама. Сама Енгерова 
књига откупљена је за екранизацију, али је до 
данас имала само документарне адаптације.

Холивуд су и касније потресали разни скандали 
и испредале се приче о разузданом понашању 
многих звезда. Роман Полански је због свог 
педофилског скандала морао да напусти тло 
Америке и упркос томе што је наставио да 
ради за холивудске студије више није крочио 
на тло САД. Суперпродуцент Дон Симпсон 
је уз Чарлија Шина важио за једног од већих 
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сматрати уводом у ову серију афера било је 
суђење Билу Козбију, на коме се испоставило да 
та култна звезда најразличитијих породичних 
садржаја има преко шездесет оптужби за 
силовање у протеклих неколико деценија које 
решава на разне вансудске начине. Када је Козби 
дошао до суда, учинило се као да холивудска 
машина за прикривање скандала више нема 
снаге.

Ипак, до пре неку годину та машинерија 
радила је беспрекорно. После смрти Корија Хејма, 
дечака-глумца из осамдесетих, његов најбољи 
пријатељ Кори Фелдман открио је да је овај 
патио од траума које су му нанели холивудски 
педофили. Чувена документаристкиња Ејми 
Берг снимила је филм о томе An Open Secret, 
међутим он је у време изласка 2014. године 
маргинализован упркос њеном угледу и Оскару 
који је освојила пре тога.

Сада се Фелдманова прича изнова вратила у 
јавност, а именован је и холивудски стар који 
је наводно силовао Хејма – то је стари скандал- 
-мајстор Чарли Шин.

Протагониста прича о сексуалном искоришћа-
вању тинејџера у Холивуду, редитељ Брајан 
Сингер, помињао се у том филму. Он се на 
суду нагодио и одбранио од оптужби, међутим 
данас је клима друкчија – студенти најпознатије 
филмске школе у Америци, на Универзитету 
Јужна Калифорнија, тражили су да се име на 
објектима који су Сингерова донација промени 
баш због његове репутације сексуалног преда-
тора.

Реакција холивудских студија била је врло 
брза и немилосрдна. Овај пут чак можемо го-
ворити и о уметничким последицама које ра-
није ипак нису постојале. Арбакл, који је био 
отпуштен и лишен могућности да добије посао, 

Харвија Вајнстина, једног од најмоћнијих 
холивудских могула и човека кључног за 
афирмацију независног филма. Такви сигнали, 
међутим, остали су без ефекта. Вајнстин је 
имао два лица: с једне стране, наступао је као 
прогресивни симпатизер Демократске партије 
и продуцент уметнички амбициозних и често 
социјално ангажованих филмова, специјалиста 
за престижне пројекте који претендују на 
Оскаре, док је, с друге стране, како открива 
Ронан Фароу у својим чланцима у Њујоркеру, 
заправо користио корпоративне ресурсе да би се 
понашао као сексуални предатор и прикривао 
трагове.

Очигледно је 2017. сазрела клима да се 
Вајнстинов случај темељно испита. Откривене 
су шокантне информације, али и шокантна доза 
лицемерја – наиме, иако је његово понашање 
било јавна тајна, бројне велике звезде тврдиле 
су да о томе ништа нису знале. 

Уметнички углед штитио је Романа Поланског 
од доказаних и Вудија Алена од изречених 
оптужби. У новом таласу разоткривања у Холи-
вуду, међутим, ни најугледнији уметници нису 
поштеђени. Да парадокс буде већи, водећи но-
винар који је повео целу причу био је Ронан 
Фароу, син Вудија Алена, чијим се оптужбама 
против славног уметника пре неколико година 
није веровало. Ронан се у то време, наиме, борио 
да се чују оптужбе његове сестре Дилан, која је 
тврдила да ју је Ален сексуално искоришћавао 
од раног детињства, и у свом тексту за Холивуд 
рипортер изложио све технике које је користио 
тим славног аутора задужен за односе с јав-
ношћу како би заташкао њене оптужбе.

Стога не треба да чуди што висок уметнички 
углед није спасао Кевина Спејсија од потпуног 
професионалног и моралног бродолома када су 
објављене оптужбе за неприлично понашање 
према једном четрнаестогодишњем дечаку пре 
тридесетак година и бројне притужбе одраслих 
мушкараца за сексуално узнемиравање скоријег 
датума.

Разоткривање сексуалних скандала никада ни- 
је ишло оволико дубоко и никада није поткопало 
саме стубове функционисања студија. Наиме, 
када је обелодањена оптужба против редитеља 
Брета Ратнера, који се у међувремену преори-
јентисао на финансирање пројеката, велики 
холивудски студио „Ворнер” одмах се одрекао 
сарадње с његовом фирмом, практично доводећи 
своје функционисање у питање.

Крупан тектонски поремећај који можемо 
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Пре свега, они ће сада понудити нову верзију 
холивудског наратива о паду и поновном успону 
звезде која није могла да поднесе свој успех и на 
том путу се изопачила. Али изнутра, вероватно 
ће доћи до некаквог вида аутоцензуре, јер те-
шко је замислити да овако нагла промена одно-
са према сексуалном узнемиравању није ипак 
део неког организованог процеса, било да је то 
вендета Трампове тихе већине било да је нешто 
друго.

Прошлогодишњи филм Оливера Стоуна Сноу- 
ден очигледно није довољно озбиљно схваћен 
у Холивуду, иако је непосредно пре њега акци- 
ја севернокорејских хакера урнисала филмски 
студио „Сони” и практично довела до смене 
његовог вођства. Тада је у процурелим мејло-
вима било доста детаља који су указивали на 
то да студији знају и прикривају детаље из 
приватног живота звезда, рецимо ХИВ статус 
Чарлија Шина. Данас, у страху од цурења ин- 
формација, холивудске главешине саме пуш-
тају инкриминишућа документа у јавност – како 
другачије објаснити обелодањивање успаниче-
ног писма Харвија Вајнстина колегама челни-
цима студија осим као превентивну меру да 
сутра тако осетљива молба не би на неки други 
начин нашла пут до јавности?

Коначно, спремност бројних мање познатих 
или потпуно анонимних жена и мушкараца да 
изађу у јавност са својим оптужбама показује 
да холивудски филм није једини пут до глобалне 
популарности или социјалне релевантности. 
Ако су највеће и најбројније жртве у овим 
случајевима биле управо особе које су желеле да 
се докопају глумачке славе, сада се испоставило 
да оне у медијима могу добити публицитет и 
тежину какве имају холивудске звезде и да 
данас живимо у времену у коме се узбуњивачи 
не могу тако лако ућуткати као раније. Промена 
медијског баланса на штету Холивуда можда 
може довести до боље равнотеже моћи унутар 
њега. 

Холивуд мора са остатком света да се припреми 
за еру у којој се више ништа не може сакрити. 
Али, што је још важније, мора се припремити за 
период у коме неспорна глобална моћ на пољу 
културе не значи и доминацију у међуљудским 
односима. 

ипак није доживео судбину Кевина Спејсија, ког 
је Ридли Скот одлучио да избаци из свог филма и 
замени другим глумцем иако је постпродукција 
била завршена. 

Део тако брзе реакције сигурно можемо при-
писати и томе што су филмски студији данас 
власништво великих конгломерата којима је 
филм само једна од делатности, те не смеју да 
се играју репутацијом и ризикују крах на берзи.

Реакција филмске индустрије је, међутим, 
интензивна и подједнака независно од тежине 
отпужби, а један од разлога поново можемо 
тражити у поларизацијама унутар америчког 
друштва. Наиме, Холивуд је пред изборе стао 
листом против Трампа, а потом је и после ње- 
говог избора врло агресивно и са доста ома-
ловажавања наставио да наступа. Сексуални 
скандали тог типа умногоме умањују моралну 
позицију Холивуда и показују да он има своје 
демоне и мрачне тајне што знатно нарушавају 
имиџ једног племенитог окружења које свој 
финансијски и културни капитал искључиво бе- 
неволентно користи. Док се до пре само годину 
дана о холивудским звездама говорило кроз 
призму њихове помоћи земљама у развоју, да-
нас се о њима прича као о лицемерима који су 
толерисали сексуалне ескападе својих колега 
и о њима ћутали. Врло мали број Вајнстинових 
сарадника на крају је признао своју слабост и 
лицемерје, а међу њима самокритичном изјавом 
предњачи Квентин Тарантино.

У Америци већ постоји врло строг однос према 
сексуалном узнемиравању и овај случај открива 
да се Холивуд поставио изнад закона, односно 
да их није примењивао и да је толерисао њихово 
кршење. У том погледу, формално гледано, 
нема потребе да се уводи нешто ново као што 
је ономад био Хејсов код, већ само треба да се 
примени оно постојеће. Па ипак, слутим да ће 
ови догађаји имати далекосежне последице.
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МОрИЦ 
СТИЛЕр
ПОЕТА 
ШВЕДСКОГ 
ПЕЈЗАЖА

ориц Стилер (1883–1928) један је 
од два највећа редитеља златног 
доба шведске кинематографије 
(1914–1924) уз Виктора Шестрема и 
до појаве Ингмара Бергмана једна 

од две највеће личности у историји филма те 
нордијске земље. 

Рођен је у Финској, која је у то време била 
део Руске империје, и да би избегао служење 
војске, 1910. емигрира у Шведску. Тамо убрзо 
постаје цењени глумац у Театру „Лила”, а већ 
1912. године, у исто време кад и Шестрема, 
ангажују га продуцентска кућа „Свенска филм” 
и продуцент Чарлс Магнусон. Током следећих 
дванаест година Стилер је снимио неколико 
десетина филмова, од којих се многи сматрају 
класичним ремек-делима немог периода кине-
матографије. За разлику од Шестрема, који је 
сав у патосу, емоцијама и трагизму, Стилер је 
мајстор салонске комедије и сатире. Те особине 
испољио је првенствено у остварењима Најбо-
љи филм Томаса Грала (Thomas Graals bästa 
fi lm, 1917) и његовом наставку Најбољи син 
Томаса Грала (Thomas Graals bästa barn, 
1918), а нарочито у Еротикону (1920), којим је 
извршио велики утицај на даљи рад младог 
Ернста Лубича и појаву жанра „софистициране 
комедије”. С подједнаким успехом стварао 
је и дела монументалног набоја, углавном 
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инспирисана књижевним епопејама 
Селме Лагерлеф: Благо господина 
Арнеа (Herr Arnes pengar, 1919),  Легенда 
о Гунару Хедесу (Gunnar Hedes saga, 
1923), Легенда о Гести Берлингу 
(Gösta Berlings saga, 1924). Благо 
господина Арнеа је његов врхунац, 
посебно у завршним сценама с 
погребном поворком која се креће 
по леду у коме је лађа заробљена и 
не може да исплови. Фантастична 
комбинација људи обучених у беле 
одоре и дивље и мрачне природе 
око њих, извршила је касније велики 
утицај на композицију историјских 
филмова Фрица Ланга и Сергеја 
Ајзенштајна. Уопштено, Стилер је био 
мајстор снимака у екстеријерима, 
у којима су до посебног изражаја 
долазили богатство и разуздана 
снага шведских крајолика. Најзад, 
овај поета с цртом рационализма 
пронашао је и „усвојио” једну од 
будућих највећих икона холивудског 
и светског филма, младу и непознату 
Грету Гарбо, откривајући је у Легенди 
o Гести Берлингу. 

Криза у шведској индустрији 
средином двадесетих година, али и 
позив холивудског могула Луиса Б. 
Мејера, одвукли су великог редитеља 
и његову штићеницу „у фабрику 

снова” – Холивуд. За разлику од Шестрема, који је такође 
постао део Холивуда и тамо чак и показиваo делиће 
своје генијалности, Стилер се тешко привикавао на нови 
систем рада. Филмови Хотел Империјал (Hotel Imperial, 
1927) и Улица греха (The Street of Sin, 1928), показивали су 
редитељску префињеност, али су доживели комерцијални 
неуспех. Растанак од Грете Гарбо и изненадна тешка 
болест потпуно су растројили Стилера и он се вратио у 
Шведску и убрзо умро на рукама пријатеља и филмског 
ривала Виктора Шестрема. Иза себе је као редитељ 
оставио четрдесет осам филмова (од којих је на два био 
непотписан), а у седам је глумио значајне, махом главне 
улоге.

Једно од најзанимљивијих мишљења о овом великом 
редитељу изрекаo је познати критичар Ричард Коумс: 
„Космополита и бонвиван, Стилер досеже врхунац стила 
– лаког и светлог, али истовремено и интелигентно 
самосвесног при избору глумаца и њихових рола, 
превазилазећи ограничавајуће околности времена и места; 
он је такође жртва свог осећаја за духовне опасности, као 
и изазова егзила.”

Легенда о Гести Берлингу (1924)

Благо господина Арнеа (1919)

.......................................................
Овомесечно издање филмског циклуса
Нема среда на програму је 20. децембра 
од 16.00 у Косовској 11.
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непријатељски француски, британски и 
италијански филмови. У осталим прикљученим 
крајевима, са изузетком Војводине, није било 
много домаћих пионира филма који би после 
рата наставили свој рад. У Црној Гори практично 
их уопште није било, а у Босни и Херцеговини, 
осим Антуна Валића, није их било све до појаве 
Николе Дракулића тридесетих година.

 Најзначајнији предратни пионири филма у 
Војводини, који су и у новој држави наставили 
своју делатност, јесу Ернест Бошњак и 
Александар Лифка. Сомборац Ернест Бошњак 
(1878–1963) још 1909. године почиње да снима 
најпре документарне филмове, а затим и 
игране. Његов најпознатији предратни филм 
је Откривање споменика Ференцу Ракоцију 
у Сомбору (1912), а избијање рата спречило је 
покушаје оснивања филмског студија, најпре 
у Сомбору, а затим у Новом Саду. И после рата 
Бошњак наставља да се бави филмом с великим 
амбицијама; 1919. снимио је документарни филм 
Шими тобоган, а 1923. улаже знатан капитал и 
оснива сопствено филмско предузеће „Боер 
филм” за продукцију играних филмова. Први 
је Лажи мене ради (1923), а следе недовршени 
Моја драга колевка и Фаун (оба из 1924). После 
банкрота Бошњак напушта филмску делатност 
(осим повремених документарних репортажа 
из Сомбора тридесетих година) и посвећује се 
штампарској делатности, а у свом листу „Спорт 
и филм” редовно је објављивао текстове о 
филму. Сачувани делови Бошњакових филмова 
показују да је био добар сниматељ, али нажалост 
није могао да постане и успешан продуцент. 
Александар Лифка (1880–1952), прво путујући 
приказивач, а касније и власник сталног 
суботичког „Лифка биоскопа”, до 1914. снимио 
је низ репортажа из Суботице (Свечана седница 
Градског поглаварства у Суботици, Празник 
жетве, Празник воде итд., а његов предратни 
рад у нашем програму представићемо филмом 
Освећење водице код православних Срба у 
Суботици). После рата Лифка је снимио 
три документарна филма: Црквена литија о 
Брашанчеву у Суботици, Двадесетпетогодишњи 
јубилеј „Бачке” у Суботици (оба из 1926) и 
Прославу у Суботици поводом новог назива 
државе (1929). Његове филмове карактерише 
статична камера, стилска застарелост и пре 
свега историјска вредност.

Од војвођанских пионира филма свакако 
треба издвојити још Данила Јакшића и 
Родољуба Маленчића. Данило Јакшић (1885–

раљевина Срба, Хрвата и Словенаца 
постојала је од проглашења државе 
1. децембра 1918. до 3. октобра 1929. 
када је званичан назив државе 
постао Краљевина Југославија. 

Чиниле су је раније независне краљевине Србија 
и Црна Гора, аустријске покрајине Словенија 
и Далмација, угарске аутономне покрајине 
Хрватска и Славонија, затим Војводина, раније 
саставни део Угарске, и Босна и Херцеговина, 
територија под аустроугарском управом. Иако 
је предратна Краљевина Србија имала богату 
и квалитетну филмску продукцију, у првим 
поратним годинама кинематографски центар 
нове државе није био Београд већ Загреб. Србија 
је у Првом светском рату преживела стравична 
разарања. Поменимо само да је страдало готово 
60% мушке популације и да је привреда потпуно 
уништена, тако да је пред новом државом 
стајало много важнијих задатака од подстицања 
филмске производње, која је препуштена 
приватној иницијативи, а најзначајнији српски 
продуценти или су страдали у рату (Боторић, 
Богдановић) или се повукли. Загреб не само 
што је избегао ратна разарања већ је имао и 
подстицај за домаћу филмску производњу, 
пошто су услед рата с тржишта уклоњени 
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из 1919), Устоличење патријарха и Свечано 
примање регента Александра у Сарајеву (1920), 
Прослава десетогодишњице Кумановске битке у 
Скопљу (1922), Путовање краља Александра кроз 
Црну Гору (1925), Прослава десетогодишњице 
пробоја Солунског фронта (1928). И први српски 
сниматељ Славко Јовановић (1887–1962) окушао 
се у кинематографији нове државе. Он већ 1919. 
заједно с Михаилом Михаиловићем од раније 
сниманих материјала Филмске секције монтира 
филм Ослобођење Београда, а потом снима 
неколико документарних репортажа: Пут 
београдских општинара од Београда до Битоља 
(1921), Прославу Кумановске битке и Ћеле-кулу 
(1922). Године 1923. оснива сопствено филмско 
предузеће „Мачва филм” ради снимања играног 
филма Хајдук Станко, али не успева да обезбеди 
средства и прекида филмску делатност.

Сниматељ и продуцент Захарије Плавшић 
основао је још 1919. године предузеће „Србија 
филм” (понегде се појављује и као „Сербиа 
филм”). Плавшић је заједно са Заријем Ђокићем 
био сувласник биоскопа на Чукарици, а снимао 
је и за Државну радионицу филмова при 
Министарству здравља. Плавшић је снимио 
Венчање краља Александра (1921), вероватно 
Дечју изложбу и прославу дечјих дана у Београду 
(1922), затим Поплаве (1924), али је његово 

1960), фотограф из Старог Бечеја, основао је 
1925. године предузеће „Титан филм”, које је 
до 1932. деловало у Старом Бечеју, а потом у 
Новом Саду. Још 1926. почео је производњу 
Журнала Титан филма, који је пратио збивања 
у разним деловима земље, а реализовао је и 
низ документарних филмова и репортажа, као 
што су Поплаве код Апатина, Свадба једног 
бечејског трговца, Изложба у Паланци (сви 
из 1926). Родољуб Маленчић (1903–1959) био је 
посебно интересантна личност. Фудбалски 
репрезентативац, шеф Кривичног одсека Управе 
полиције у Новом Саду, био је и заљубљеник у 
филм. Као аматер снимио је сјајан играни филм 
Хепи енд и издавао сопствени Родац журнал, 
са изванредном сторијом о циркусу „Клудски” 
у Новом Саду 1929. Поштовање горенаведеним 
филмским ствараоцима Југословенска 
кинотека одала је ДВД издањем Пионири филма 
у Војводини, чиме су њихова оствaрења постала 
доступна широј публици.

Свој рад у новој држави наставила је 
Кинематографска секција српске војске. Као 
што је већ речено, после демобилизације 
Драгише Стојадиновића руковођење секцијом 
преузео је Михаило Михаиловић – Мика 
Африка (1893–1942). Кинематографска секција 
прво је била смештена у згради Сеизмолошког 
завода на Ташмајдану и радила у саставу 
Топографског одељења српске војске, које је 
1920. преименовано у Војногеографски институт 
југословенске војске. С Ташмајдана је Филмска 
радионица премештена на Калемегдан, где 
се налазила све до Другог светског рата. Од 
1922. до 1925. године привремено је обуставила 
рад, а њена техника и део особља стављени су 
у надлежност Државне радионице филмова 
Министарства народног здравља, да би 1925. 
када се увидело да Државна радионица 
није успела да оствари циљ у стварању 
едукативних играних филмова, поново била 
враћена војсци, сада као Филмска радионица 
Војногеографског института. Нажалост, не зна 
се тачно ни шта је све снимано, а филмови 
су великим делом изгубљени или уништени 
приликом ослобађања Београда. Сматра се 
да су изворне материјале и позитив копије у 
рову код Војног музеја спалиле партизанске 
јединице, уверене да су у питању немачки 
пропагандни филмови. У филмографијама 
су сачувани следећи наслови: Прослава дана 
уједињења (снимио Драгиша Стојадиновић) и 
Пут регента Александра кроз Војводину (оба 
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кинематографије.
Према мишљењу многих, најзначајнији српски 

аутор тог периода јесте Коста Новаковић (1895–
1953). О његовом кинематографском раду (наше 
ДВД издање Едиција пионири филма 1 посвећено 
је управо Кости Новаковићу) биће много више 
речи у наредним текстовима, а овде ћемо се 
ограничити на прве године његове делатности, 
од 1925. када је почео да снима, па до 1929. Своје 
предузеће „Новаковић филм” основао је 1925. 
године, а затим отворио и сопствени студио за 
производњу филмова и филмску лабораторију, 
са неколико запослених. Од марта 1929. био је 
закупац најстаријег биоскопа у Србији, „Париз” 
на Теразијама, а нешто касније власник још два, 
„Корзо” и „Одеон”. Већ његов првенац Свечана 
посета Њ. в. краља Александра и Њ. в. краљице 
Марије Црној Гори и Далмацији (1925) спада међу 
најбоље документарне филмове Краљевине 
СХС. Тај виражирани филм, нажалост, није 
сачуван у целини, неки кадрови недостају, 
многи су измешани, али и у таквом стању 
плени, а неки делови попут преноса моштију 
великог српског песника и владике црногорског 
Петра Петровића Његоша у обновљену капелу 
на Ловћену можда су и најупечатљивији у 
нашој међуратној кинематографији (у нашем 
Архиву обављене су припреме за дигиталну 
рестаурацију тог филма). Од 1926. године издаје 
Новаковић журнал, који прати збивања у 
Београду и Краљевини, а од многобројних сторија 
монтирао је и посебне документарне филмове, 
на пример 1928. године Велики спортски филм. 
Издвојићемо само нека његова документарна 
остварења из тог периода: Краљ Александар 
полаже камен темељац Студентском дому, 
Састанак Мале Антанте на Бледу, Сахрана 
Николе Пашића, Конгрес земљорадника у 
Шапцу (1926), Откривање споменика нашим 
Јеврејима, Прослава стогодишњице Матице 
српске у Новом Саду (1927), Отварање авионског 
саобраћаја Београд–Загреб, Конгрес резервних 
официра, Београдска модна ревија, Свечана 
прослава десетогодишњице пробоја Солунског 
фронта, Авијатичарски филм (1928), Свечана 
сахрана генерала Врангела, Дани Црвеног крста 
(1929) итд. Сви његови документарни материјали 
одликују се добром поставком камере, 
коректном фотографијом и мирном монтажом, 
која је омогућавала лако праћење збивања на 
екрану.

У том периоду своју делатност почињу још два 
аутора која су оставила запажени траг не само 

најзначајније остварење свакако Свечано 
освећење костурнице у Прњавору 5. XI 1922. 
године (где је први пут на филму забележен 
велики пријатељ Срба Арчибалд Рајс), филм 
који је дигитално рестаурисан у нашем Архиву 
и постављен у склопу ДВД издања Разгледнице 
старог српског филма 2. Из тог раног периода 
можемо издвојити још снимања Жарка 
Ђорђевића, који је током 1923. године снимио 
Соколске вежбе у Београду и Врбицу, али се не 
зна за ког продуцента.

Двадесетих година и у Београду и у 
унутрашњости оснивају се клубови љубитеља 
филма, а осим у гледању, коментарисању и 
дискусијама о филмовима, многи чланови желе 
да се опробају и у њиховом прављењу. Међу тим 
клубовима најзначајнији је Београдски клуб 
филмофила основан фебруара 1924. око Бошка 
Токина, који је окупио многе ентузијасте, а 
бројни чланови убрзо ће постати истакнути 
пионири филма. Тако Београд поново постаје 
центар документарне продукције, у коме се 
једно за другим оснивају филмска предузећа: 
„Експрес филм” Жарка Ђорђевића, „Новаковић 
филм” Косте Новаковића, „Артистик филм” 
Андре Глишића и Зарија Ђокића, „Победа 
филм” Јосипа Новака и „Освит филм” Стевана 
Мишковића, аутора који ће у наредном 
периоду кључно утицати на развој наше 

Коста Новаковић
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основали су „Артистик филм”, предузеће које се 
бавило увозом, дистрибуцијом и производњом 
филмова, пре свега документарних и журнала. 
Врхунац њихове делатности наступа после 1930. 
и о томе ћемо детаљније писати, а у периоду који 
разматрамо, закључно са 1929. годином, значајни 
су њихови филмови Сахрана Николе Пашића 
(1926), антологија Балкански рат, коју су 1928. 
за „Артистик” од материјала Ђоке Богдановића 
урадили Јосип Новак и Милан Хофман, и 
Џозефина Бекер у Београду (1929).

Можемо да закључимо да је у Краљевини 
СХС српски документарни филм поново почео 
од нуле. Документарна продукција није имала 
никакву подршку државе и у потпуности је 
била ослоњена на ентузијасте, заљубљенике, 
пионире филма који су уз велике материјалне 
напоре узимали камеру и снимали. А управо 
је продукција документарног филма (знатно 
јефтинија од продукције играног) омогућила 
да се у Краљевини изнедри слој филмских 
професионалаца (редитеља, сниматеља, 
продуцената, техничара), који су могли да 
живе од тог рада, додуше скромно, и поставе 
основ за будући континуирани развој наше 
кинематографије, односно филмске уметности.

у српској већ и у бугарској кинематографији. 
Реч је о Јосипу Новаку (1902–1970) и Стевану 
Мишковићу (1907–1970). Новак је 1926. заједно 
с Миланом Хофманом у Београду основао 
предузеће „Победа филм” са сопственом 
техником и лабораторијом. Његова специјалност 
били су рекламни филмови (Модна ревија, Све 
ради осмеха (1926), Сензација дана, Одело чини 
човека (1928)), а 1928. снима и наручени играни 
филм Рударева срећа. Свој ауторски печат 
на документарном филму даће тек наредних 
година, а из периода Краљевине СХС издваја 
се његова Женидба Краљевића Марка, коју је 
наручило друштво „Традиција”, а у којој Новак 
заправо камером прати весели пролазак 
карневалске поворке улицама Београда 
фебруара 1928. Стеван Мишковић филмски 
занат усавршио је радећи непосредно после 
рата за велике куће, УФА и „Пате”, да би 1927. 
основао сопствено предузеће „Освит филм”, 
које је имало своју лабораторију и технику. 
На почетку рада, који ће тек следећих година 
доћи до пуног изражаја, осим незавршеног 
играног филма Ера у Београду (1928), снимио је 
и документарне филмове и репортаже: Модна 
ревија (1926), Долазак наших авијатичара из 
Бомбаја (1927), Церска прослава и Прослава 
пробоја Солунског фронта (1928). 

Коначно, 1926. године Андрија Глишић (1900–
1976), власник биоскопа „Сити”, и Зарија Ђокић 
(1905–1944), сувласник биоскопа на Чукарици, Родољуб Маленчић

Јосип Новак
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из покојника, спаљивање његове одеће, трчање 
деце око одра, или бајање жена над коцем 
којим ће нежељени плод бити одстрањен... 
Фасцинација аутора обредима и митским 
наслеђем властите постојбине без сумње је 
дубока и трајна. У основи тога дивљења лежи 
Николићево трагање за светим простором, за 
оним пределом који, према Елијадеу, једини 
има атрибуте стварно постојећег и божанског. 
А уз трагање за посвећеним, присутан је још 
један импулс који овде никако не би требало 
превидети: то је покушај идентификације 
заједнице с прапочетком, с примордијалним 
чином стварања чији драмски набој сваки 
ритуал и свака религија настоје да оживе.  

Но Николићева је опседнутост митским 
наслеђем у својој бити – и у томе се ваљда 
крије њена права снага – дубоко амбивалентна. 
Јер колико год оданости и пијетета водило 
објектив камере посвећеним простором, толико 
је, у исти мах, нескривена ужаснутост аутора 
спрам суровости и апсурда уграђених у саме 
темеље тог архајско-магијског света. Ликовна 
композиција Баука, подвучена црнином 

а сам заправо увијек зачуђен Црном 
Гором. И никада ми Црна Гора није 
иста. Увијек је то нека друга земља, 
помало туђа и помало блиска [...] 
Одваја се ликовни моменат којим 

је омеђен тај простор у којем се увијек неко 
рађа и неко, истовремено, умире. Стално је ту 
неки колеж, нека несрећа и нека радост, која 
можда и није радост. Лелек је ту можда највећа 
радост. Ријеч је о једној окамењеној праслици, 
окамењеном звуку, простору, окамењеној мисли. 
Заправо, читав један вилајет је окамењен. Из 
тога као да израста живот, из тог камена, из 
тих бјелина.1 

Филмски опус Живка Николића ниче из 
митски издвојеног предела, из руралне 
црногорске традиције у којој је и време на 
известан начин окамењено и обустављено, а 
ритуал је позорница на којој се безброј пута 
понавља драма појединачног људског живота. У 
том и таквом сакралном свету, чији центар још 
није изгубљен у вавилонској пометњи модерних 
цивилизација, смештени су рани документарни 
филмови овог аутора. Док радња Ждријела 
(1972) говори о путу између села као постојбине 
и центра универзума ка остатку света, дотле 
Полазник (1973) и Баук (1974) евоцирају митско 
наслеђе кроз посвећеност ритуалних чинова. У 
Полазнику је то испраћај мртваца на последње 
путовање, испраћај који се претвара у неку врсту 
светковине; док у Бауку чин убијања нерођеног 
детета, инсценација суровог извршења абортуса 
у најпримитивнијим условима, поприма и 
магијске димензије борбе с неманима. Окосница 
тих филмова су ритуалне, у нашем контексту 
често заумне радње: истеривање нечистих сила 

1 Живко Николић (из интервјуа датог Срђану Вучинићу, 
објављеног у недељнику Репортер, бр. 24, 9. априла 1998).  

пишЕ: 

Срђан Вучинић

из
РУКОПИСА
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толико уметника сродних Николићу, који ужас 
и апсурд бивствовања осећају као првотно 
начело, прапричу свачије егзистенције којој 
смо, хтели то или не, увек изнова приморани 
да се враћамо. Поменуо бих овде само тројицу 
Николићевих сродника: Дада Ђурића, Миодрага 
Булатовића и Матију Бећковића. И када 
дозовемо у свест житеље Дадових слика и 
цртежа (сва та антропоморфна чудовишта, 
лепљиве, остареле фетусе и старце који 
бесконачно одлажу умирање); и бројгеловске 
креатуре Булатовићеве ониричке прозе; и 
црнохуморну, проповеднички безизгледну 
ноту Бећковићевог језика – у том контексту, 
метафизичка језа Николићевих документараца 
не делује изненађујуће. Напротив, она је 
законито дете мита и традиције, храњено алама 
и бауцима са извора живота. 

Па ипак, страх и дрхтање нису једини аксиоми 
аутора Полазника, доказ томе је тихи али 
нескривени мотив побуне у већ антологијском 
филму Прозор (1976). Довољан је тек један 
тренутак, кадар жене на прозору, загледане у 
воз који нестаје у даљини, у светло воза које је 
једини светионик на сизифовској падини њеног 
дома и породице. Неизречени вапај за слободом 
и смислом из Прозора биће антиципација 
будућих, радикалнијих побуна...

И када радњу измешта из окамењеног 
црногорског миљеа, Николић бележи присуство 
митског, макар у загонетним траговима. У 
филму Ине (1978), једна касна шетња градским 
улицама, према речима аутора његов 
аутопортрет у вечерњим часовима, постаје 

забрађених жена и сеновитошћу куће, у 
контрасту с бледилом лица, не сугерише само 
окрутност ритуала. На симболичан начин она 
описује и путању ка бездану материце – овде 
извору постања и насилне смрти истовремено. 
Пада ми на ум славна Јовова јадиковка: Што ми 
није затворила врата од утробе и није сакрила 
муку од мојих очију. Та врата од утробе и та мука 
подједнако су извор зебње у митском вилајету 
Живка Николића: и као пролазак кроз ждријело 
(из центра универзума ка свету); или опремање 
полазника за пут са кога се још нико није 
вратио; или као материца у којој се настајање у 
своме зачетку поништава, враћа у небиће. 

Не треба бити нихилиста величине Буде, 
Шопенхауера или Сиорана да би се спознало 
како је сам чин рођења прва и средишња 
траума свеколиког нашег живота. Знатно је 
теже одредити тренутке у којима се враћамо 
том потиснутом, давном страху и првом болу 
Постања и Изласка – можда су то баш часови у 
којима песници и рапсоди проговарају. Сетимо 
ли се првих космогонија и теогонија, видећемо 
да је језа спрам митског игроказа (једнако као 
и дивљење) заправо исконски образац сваке 
цивилизације. Јер свака прича о прапочетку 
нужно је нека врста хорора: канибализам 
богова, кастрирања и друга сакаћења, 
најморбидније баханалије, спаривања и смрти 
– све то чини ауру митских, примордијалних 
збивања, матрицу из које ће, тек као избледела 
сенка, уследити бука и бес историје. Стога и 
није чудо што је из окамењеног вилајета Црне 
Горе, из те митолике свакодневице, потекло 

Баук (1974)
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није ни безусловна владавина профаног у 
потпуном забораву примордијалне сцене. На 
самој тачки прелаза и изласка, на линији судара 
и сукоба сакралног и профаног, одвија се главна 
драма готово свих дугометражних играних 
филмова овог аутора2. 

У филму Јована Лукина (1979) епохална драма 
десакрализације дата је у најпластичнијем, 
најчистијем виду. Неисторијски, непроходношћу 
камена и архајском обичајношћу омеђени 
универзум двоје младих супружника (Мерима 
Исаковић и Бобан Петровић) спољни свет 
подрива и руши у све јачим и хировитијим 
налетима. Радњу тог дела, датог у виду лабаво 
повезаних фрагмената, бизарних вињета 
из живота горштачког пара, драматуршки 
обједињује амалгам апсурдног, црнохуморног 
и гротескног у изразу; обједињују је дијалози, 
епизодни ликови и обрти блиски трагичној 
фарси, алогичком светоназору антидраме. 
Но, Јована Лукина изнад свега је посвећени 
микрокосмос који губи себе, властито средиште 
и смисао. Лудост и безумност су озакоњене; 
с временом, оне стичу нимбус новог обреда и 
ритуала. Понор безданице који током филма 
прима у себе тела фарсично настрадалих 
намерника као да лагано гута и читав пређашњи 
поредак, закључно са сећањем, идентитетом 
двоје протагониста. „Јеси ли ти то, Јована?”, пита 
Лука у једном тренутку своју жену, на шта му 
она одговара: „Не знам.”       

Николић је аутор који своју кинематографску 
филозофему исказује најпре колоритом, 
валерима, односима светла и сенке: првотна 
неоскврнутост архајског, далеко убедљивије 
од сваког вербалног саопштавања, дочарана 
је ликовно – белином кречњака, као и женске 
пути3. Та ће белина – насељавана и ружена 
наказама, духовним и физичким, и заумним 
радњама с друге стране – тек  квалитетима 

2 Изузетак може представљати филм У име народа (1987), једино 
Николићево дело прецизно смештено у историјске координате: 
у доба страховладе Ранковићевог ДБ-а почетком шездесетих у 
анонимној црногорској провинцији. Па чак и овде, упадљивим 
коришћењем елемената бајке (дихотомијом ликова на зле и лукаве 
с једне и наивне а добре с друге стране; потом честим мотивом 
враџбина и магије, а изнад свега искошено туробном атмосфером 
коју доживљавамо једино као хиперболу) – историјско време је 
у бити суспендовано, стављено под наводнике. Као да је збиља 
историје враћена у предање на дораду, испоручена на преправку 
волшебној ковачници митопоетског. 
3 „[...] Нема рецимо љепше бијеле боје од боје креча, у Црној Гори 
кажу, боја клака. То је најљепша бијела боја коју знам, и потпуно 
негира тврдњу неких људи да не постоји бијела боја. Тиме сам се 
бавио док сам снимао Јовану Лукину – борбом за креч, за бјелину. 
Толико ме је то откриће фасцинирало, да бих тај филм довијека 
продужавао тражећи немогуће.” (Живко Николић, из наведеног 
интервјуа у Репортеру)

прилика за опсервацију свег оног затомљеног, 
ирационалног талога у људској психи. Кроз 
дахтање играча у дискотеци, зачудни шапат 
кафанског разговора, или кроз замућене погледе 
људи из станичне чекаонице, Ине трага за 
прекидима вербалне јасноће, за узнемирујућим 
зевом несвесног и немуштог. 

Из ембриона кратког документарца 
развија се сигурно, корак по корак, поетика 
Николићевог играног филма. Као да се из 
сведеног интензитета цртежа овај сликар међу 
редитељима креће ка епској студиозности 
и слојевитости ликовне композиције. Али 
постоји и суштинска разлика у садржају: 
управо епохални тренутак десакрализације, 
рашчаравања посвећеног време-простора 
представља, и у драматуршкој као и у ликовној 
равни, само средиште фикционалних остварења 
Живка Николића. Овај тренутак, који се некада 
може мерити деценијама а некад вековима, у 
опусу црногорског аутора обухвата не само 
дуги улазак у бестијариј историје и политике 
већ и пад у ковитлац одвише људских страсти, 
поседнутости, омамљености чарима „великог 
света”. То више није изолована самодовољност 
митског и митотворног предела, али још увек 

Јована Лукина (1979)
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осуђени на слободу и избор, сви они 
обједињују крајности у људској природи. 
У њима је дочарана јединствена позиција 
човека који је већ искорачио из сјаја мита 
и примордијалне тмине, али још увек није 
приземљен у профаном, модерном свету. 
Из те егзистенцијалне позиције произлази 
уникатност Николићевих јунака, једнако 
као и хумора и трагике, ритма и атмосфере; 
произлази посебност, незаменљивост 
његових дела у контексту целокупног 
југословенског филма.                        

(Из рукописа књиге 
Портрети: 24 сличице у секунди)

ликовне композиције задобијати и значењску 
пуноћу.     

Сама Јована Лукина у неку руку је идеална 
парадигма, узор потоњих Николићевих херо-
ина. Она је слојевитија и вишезначнија, а с 
друге стране уверљивија и ближа реалности од 
свих осталих ликова, како у сценаристичком 
предлошку тако и у редитељском и посебно 
глумачком уобличењу4. Јована спаја у себи 
архајско-магијски доживљај женске лепоте 
као сталног извора опасности, удеса, зле 
коби са схватањем библијске митологије 
и каснијих хришћанских учења, према 
којима је жена са својом привлачношћу 
оруђе греха и огреховљености човекове у 
свету. Али то није све. Николићева јунакиња 
садржи и енергију побуне (зачете у 
Прозору), немирења Божјег бића и слободне 
индивидуе са скученошћу постојања које је 
тек бесконачно понављање исте матрице, 
глуво и немо на сваку спољну промену. 
Безданица демонског у њој је неразлучива 
од сјаја и величине митомахијског импулса 
– а то ће бити и особеност Николићевих 
протагониста у Чуду невиђеном, Лепоти 
порока, Искушавању ђавола. Наједном 

4 Лик који је Мерима Исаковић овде извајала – по дијапазону 
изражајних средстава, као и осећања њима сугерисаних, по 
многозначности и тајни коју скрива – једна је од најмаркантнијих 
главних женских улога у нашем филму. Међу Николићевим 
глумицама донекле јој се приближила једино Мира Фурлан у 
Лепоти порока. 

Чудо невиђено (1984)
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отргнуто
 ОД ЗАБОРАВА

ПРИЧА О СТАРИМ 
бИОСКОПИМА пишЕ: 

Стеван Јовичић

П Р И Ч А  О  С Т А Р И М  Б И О С К О П И М А

представа браће Лимијер била је у Индијском 
салону „Велике кафане” у Паризу. У нашој 
земљи најлуксузније дворане великих хотела 
и популарних кафана пружале су редовно 
гостопримство приказивачима филмова. Пројек-
ције у кафанама пратила је музика. Често су то 
били популарни оркестри, али и даменкапеле1, 
што је привлачило публику и стварало 
атмосферу у којој се јело и пило, јер гости су 
седели за столовима и гледали филмове, а 
келнери су их служили. 

Осим путујућих биоскопа, који су гостовали по 
кафанама, већ на самом почетку века појавили 
су се и биоскопи који су представе приређивали 
у сопственим шатрама сличним циркуским. 
Оне су имале луксузне столице, ложе, сопствено 
осветљење, а уместо арена филмско платно 
на коме су приказивани филмови. Програм 
се најчешће састојао од поучних и шаљивих 
филмова, уз које су обавезно приказивани и 
филмови о најновијим збивањима у свету. Убрзо 
су створене мреже приказивача, који су од 
произвођача филмова откупљивали програме 
плаћајући филмове по метру. Било је скупо 
1  У листу „Правда” од 22. јула 1912. године хотел „Таково” се 
овако рекламира: „Доказано је да је у Београду најпријатнија 
башта хотела ’Таково’. Биоскоп најусавршенији. Слике најновије. 
Цене места за биоскоп 0,80 и 0,50 дин. Оркестар: берлинска 
даменкапела – 8 дама. После позоришта и биоскопа најпријатније 
је провести код ’Такова’ јер после 10 и ¾ часа, иако није свршена 
биоскопска представа, ипак је улаз слободан.”

екада су биоскопске дворане у на-
шој земљи биле луксузне и доноси-
ле велике зараде. Истакнути науч-
ници, истраживачи и фотографи 
покушавали су да открију тајну 

стварања „покретних или живих фотографија”. 
Радови Мареа, Аншица, Фриз-Грина, Склада-
новског, Ле Пренса, Диксона, Реноа, Деменија и 
стотина других до генијалног Едисона, створили 
су техничке услове за снимање „покретних 
слика”, а тек Лимијеровим проналаском кине-
матографа, једноставне камере која је снимала и 
служила да се копирају, али и пројицирају „живе 
слике”, то вековима чекано откриће из области 
науке прешло је у област забаве и постало уносан 
посао. У веома кратком периоду, слободно се 
може рећи, на хиљаде људи с Лимијеровим 
камерама, а ускоро и других произвођача тих 
уређаја, размилело се по свету. У сваком граду 
окупљале су се хиљаде људи да виде „чудо науке”, 
да у мраку кафанских дворана и циркуских 
шатри уживају у призорима далеких земаља о 
којима су само могли да сањају до проналска 
кинематографа, али и да виде своје суграђане, 
па и себе, јер су ти путујући приказивачи 
обавезно снимали и призоре из места у коме 
гостују да би и на тај начин привукли публику 
да гледа филмове. 

Представе су одржаване у кафанама. И прва 

Н

Електро биоскоп Лифка
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куповати филмове, али се показало да је њихово 
приказивање ипак добар, исплатив и занимљив 
посао.

Један од најлуксузнијих путујућих биоскопа у 
Европи на почетку века био је „Електро биоскоп 
Лифка”, који је с братом Драгутином изградио 
Александар Лифка2 у Трсту 1902. године. Тачно 
пре једног века кроз Средњу Европу кренули 
су Александар и Драгутин Лифка. Стигли су 
до Београда3 и других градова, а потом се 1911. 
године Александар оженио и стално настанио у 
Суботици, те цео живот посветио филму. Постоји 
више описа биоскопа „Лифка”, али је можда 
најинтересантнији онај који је написао сам 
Александар. Оригинални текст чува се у Архиву 
Југословенске кинотеке, а како је биоскоп 
стварно изгледао може се само наслутити по 
деловима намештаја који се налазе у његовој 
оставштини у Музеју Града Суботице4. Био је 
то један изузетно добро опремљен путујући 
биоскоп који је својим светлосним рекламама и 
луксузним намештајем, савременом техничком 
опремом и добро састављеним програмом 
филмова, у сваком граду привлачио хиљаде 
гледалаца. Биоскоп је прво имао 460 седишта, а 
потом је проширен на 580, што је најбоља потврда 
да је посао којим су се бавила браћа Лифка био 
успешан. Поред „Лифкиног биоскопа” било је 
и других приказивача филмова, који су добро 

2  Александар Лифка рођен је у Брашову, у Румунији, 1880, а умро 
у Суботици 1952. године. Потиче из породице путујућих забављача. 
Завршио је електротехнику у Бечу. Убраја се међу најзначајније 
приказиваче филмова с почетка века у Европи. По сопственој 
изјави, од 1901. до Другог светског рата снимио је преко 100 
филмова. У Југословенској кинотеци у Београду налазе се само 
четири сачувана његова филма. У Суботици је отворио стални 
„Лифка биоскоп” (Lifka mozi), који је данас претворен у кафић. 
3 Сачуван је рекламни плакат којим се рекламира Едисонов 
идеал „Електро биоскоп позориште” да само кратко време даје 
представе на Малом Калемегдану, а на програму су „Живе слике 
из руско-јапанског рата” и „Страхоте из Маћедоније”, познати 
реконструисани филмски журнал о покољима Македонаца који је 
под насловом „Les massacres de Macèdonies” 1903. године снимио и 
дистрибуирао Пате. Рекламу је потписао Драгутин Лифка.
4 Александар Лифка у тексту „Развитак кинематографије у 
Југославији” описује свој биоскоп: „Основни костур биоскопа 
изграђен је од чамовине без чвора, коју смо набавили у Словенији. 
Остали део смо израдили од најбољег челика фабрике ’Sturia’ 
(Аустрија). Пројекциони апарат типа чекића купили смо од 
Гомона из Париза (Greifsystem), полустабилну парну машину 
за производњу електричне енергије од ‘Гарета и Шмита’. Мотор 
динамо од AEG-а (Берлин), сијалице ’Körtinga’ (Беч), рефлекторе 
’Weinert’ (Берлин), вагоне у којима смо становали и у којима 
смо преносили ствари од компаније ’Freibergete Comp’, Görlitz 
(Немачка). Полустабилна парна машина била је смештена у 
специјално саграђен вагон. Исто тако и пројекциони апарат, 
као и мотор са динамом. Наш стан састојао се од два вагона 
(један део тога намештаја имам и данас). Кухиња се налазила у 
једном вагону, пошто се тамо кувало за све нас. Заједно смо јели 
са послугом. Шатор смо упаковали у четири вагона заједно са 
дрвеном конструкцијом, намештајем, електричним клавиром и 
механичким виолинама.”

опремили своје шатре, попут Бахмајеровог или 
Нартеновог путујућег биоскопа. 

Поред „Лифка електро биоскопа”, који је 
годинама крстарио нашом земљом, потребно 
је поменути и „Први српски кинематограф” 
Зајечарца Стојана Нанића5, забављача, првог 
српског вештака мађионичара, који је 1900. и 
1901. године приказивао филмове у Београду у 
„Позоришној кафани”6 и „Тричковој кафани”7, 
а код старих Београђана дуго остао упамћен 
по приказивању „живих слика” из енглеско-
-бурског рата. 

Поред Лифке и Нанића било је и других 
наших земљака који су се определили за 
приказивање филмова. Изузетно је значајан 
нама непознати Иван Чарнојевић, директор 
„Ронајевог електро биоскопа”, који је после 
анексије Босне и Херцеговине 1908. године 
наставио да самостално приказује филмове под 
називом „Биоскоп Бен Акиба”, као „највећи и 
најсавршенији у Београду”, у хотелима „Таково”8 
и „Булевар”9, а с њим се из кафане у кафану 
селио оркестар, „женска капела доведена из 
Беча”. Крајем године Иван Чарнојевић купио 
је „машину за снимање филмова”, снимао и 
приказивао сцене из Београда да би показао да 
Срби нису онакви каквим их приказују страни 
сниматељи, а реализовао је и наш први филм 
с глумцима, позоришну представу „Хаџи-Лоја” 

5  Стојан Нанић рођен је 1854. у Зајечару, где је и умро 1904. године. 
Називао је себе „првим српским вештаком – мађионичарем”. 
Од Константина Дрндарског купио је пројектор и у Београду и 
Србији приказивао филмове рекламирајући се као „Први српски 
кинематограф”.
6  „Позоришна кафана” налазила се преко пута Народног 
позоришта, на углу Васине и Доситејеве улице. 
7  „Тричкова кафана” била је на почетку парне стране Теразија.
8  Хотел „Таково” био је један од најпопуларнијих локала у 
Београду. Налазио се на месту данашњег Безистана и срушен је 
после Другог светског рата.
9  Кафана „Булевар” налазила се у згради где су данас биоскоп 
„Балкан” и кафана „Зора”.

„Хајдук Вељко”
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подигнута с намером да се у њој искључиво 
приказују филмови. Сазидан је у Коларчевој 
улици број 3, где се данас налази зграда 
„Југоекспорта”. Власници су били браћа Савић, 
Пера, Божа и Светолик12, такође власници и 
популарног дневног листа „Мали журнал”. 
У свом листу Божа Савић овако је описао 
биоскоп: „По великим градовима Европе 
он је проучио градњу биоскопских дворана 
и пословање биоскопа и с једним од првих 
инжењера Београда направио свој биоскоп. 
Грађевина је претежно од дрвета, пространа, 
одмакнута од улице, офарбана споља, с троја 
врата с лица и троја према башти, дворана је са 
балконом, кабина је одвојена од дворане зидом 
обложеним плехом, са два кинопројектора Пате, 
подови су премазани, вентилација. Зидови 
дворане су исликани, уз то са доста плаката 
и цвећа. У дворани се није пушило, нити јело, 
као у бископима по кафанама; било је само 
колача и безалкохолних пића, што су их по 
дворани служиле девојке. Постојао је и сталан 
ватрогасац.” Чим је дошло лето, „Београдске 
новине” од 5. јула 1911. објављују: „Браћа Савићи, 
новинари, инсталисали су за летњу сезону 
Модерни биоскоп у елегантној и модерној арени, 
која заиста изненађује свакога ко је видео њено 
савремено уређење. Арена има терасу, на којој су 
у позадини луксузне ложе, а на обема странама 
терасе укусни столови, за којима се може удобно 
седети. У партеру су такође столови да се у овим 
летњим врућинама може удобно седети под 
отвореним небом и ноћном свежином. У случају 

12   Браћа Савић, синови судије из Шапца, власници и уредници 
„Малог журнала”. Филмом се највише бавио Божа (1862–1927). 
Током 1912. снимили су више документарних филмова и играни 
филм „Јадна мајка”. После рушења „Модерног биоскопа” престали 
су да се баве филмом.

Бранислава Нушића. Једини траг о том снимању 
је текст у првом издању књиге „Хаџи-Лоја” који 
гласи: „Представљено први пут у Народном 
позоришту 9. децембра 1908. г. – Биоскоп ’Бен-
-Акиба’ снимио је целу представу”10. Како је 
настао први српски филм с глумцима, као и то ко 
је био Иван Чарнојевић, остало је неразјашњено 
до данас. 

Путујући биоскопи убрзо се претварају у 
сталне биоскопе који раде по кафанама.  „Гранд 
биоскоп” у хотелу „Париз” у Београду први 
је стални биоскоп у Србији, који је почео да 
ради 13. децембра 1908,11 а током 1909. и 1910. 
отварају се и други у познатим београдским 
кафанама. „Таково” и „Хајдук Вељко” постају 
стални биоскопи 1909. године, а 1910. биоскопи 
се отварају у хотелу „Српски краљ”, „Коларцу” 
и другим кафанама у Београду, али и по целој 
земљи. 

Почетком друге деценије 20. века београдски 
предузетници заинтересовали су се за приходе 
које остварују биоскопи и почели да по угледу 
на европске престонице граде биоскопске 
дворане. Најпре је 27. новембра 1910. свечано 
отворен „Модерни биоскоп”, први чија је зграда 

10  Више података о том снимању има у књизи С. Јовичића: 
„Нушић први српски филмски сценариста и Хаџи-Лоја”, Дом 
културе Смедерево, 1996.
11  Власник хотела и биоскопа „Париз” био је београдски трговац, 
хотелијер и филмски продуцент Светозар Боторић, рођен у 
Опаљенику 1857, а умро за време Првог светског рата у логору 
Нежидер. Опрему за биоскоп и филмове набављао је од Патеа и 
био његов заступник за Србију и Бугарску. Био је и први филмски 
продуцент у Србији. Ангажовао је француског сниматеља Луја 
де Берија, који је снимио више документарних филмова и први 
српски играни филм 1911. године „Живот и дела бесмртног вожда 
Карађорђа” у режији Чиче Илије Станојевића. Ниједан филм 
Боторићеве продукције није сачуван (2004. године у Аустријском 
државном филмском архиву, захваљујући шефу Филмског архива 
Југословенске кинотеке Александру Ердељановићу, откривена 
је целокупна продукција Боторића, од филма „Карађорђе” до 
кратких документарних филмова. Филмови су откупљени и 
налазе се у Филмском архиву Југословенске кинотеке).

П Р И Ч А  О  С Т А Р И М  Б И О С К О П И М А

Хотел „Париз” и кафана „Таково”

„Модерни биоскоп” браће Савић



58 | |58 | |

дворана грађена за приказивање филмова. 
„Колосеум” је по светским стандардима саградио 
индустријалац и фабрикант Михаило Шонда, у 
дворишту зграде дворског фотографа Милана 
Јовановића, брата сликара Паје Јовановића. 
Месечни најам земљишта на коме је био биоскоп 
у почетку је износио 400 динара у сребру, а по 
казивању госпође Шонде, које је забележила 

Боса Слијепчевић, историчар филма, 
пред Други светски рат закупнина је 
плаћана 10.000 динара. 

Михаило Шонда био је богат човек 
и познат у целој земљи као власник 
фабрике слаткиша и популарне 
чоколаде „шонде”. Разлог да се 
образовани и уметности наклоњени 
Михаило одлучи да гради биоскоп 
у центру Београда била је његова 
женидба са кћерком чувеног 
тузланског трговца Пере Јовановића. 
Женидбом је добио велики мираз и 
угледајући се на свог шурака Мишка 
Јовановића16, који је у Тузли отворио 
биоскоп „Колосеум”, део новца уложио 
у изградњу биоскопа у Београду, који 
по тузланском назива „Колосеум”. 

Лист „Штампа” два дана уочи 
отварања биоскопа обавештава 
јавност: „У сали су врло укусна 
седишта опточена плишом. Ложе у 
партеру су у два реда, драпиране и 
обложене лепим материјалом. На 

галерији су велике ложе, загревање се врши 
топлим ваздухом.” И други листови такмиче се 
у доношењу похвалних описа биоскопа, често 
истичући да „таквог нема ни у Бечу ни у Пешти”, 
да „има седишта постављена под углом и да 
сваки гледалац може без сметњи гледати филм, а 
да му онај испред њега не заклања поглед према 
екрану”. Биоскоп је располагао најмодернијим 
уређајима код којих није било треперења слике, 
тако да су пројекције биле нешкодљиве за очи. У 
новинским написима налазимо и детаље попут 
тога „да се ваздух у биоскопу брзо измењује и да 
је тако пријатан боравак у њему”, што значи да 
је „Колосеум” тада имао клима-уређаје. Сви који 
су описивали биоскоп обавезно су истицали 
да у тоалетима постоји сапун за прање руку и 
„исечен лимун да отклони лоше мирисе”.
16 Михајло Мишко Јовановић, син богатог тузланског трговца 
Пере Јовановића. Рођен је у Тузли 1878, а на процесу атентаторима 
на Фрању Фердинанда у Сарајеву осуђен је на смрт и обешен са 
своја два друга Данилом Илићем и Вељком Чубриловићем 1915. 
године. Био је један од најистакнутијих организатора атентата. 
Он је обезбедио оружје за атентаторе и револвер којим је Гаврило 
Принцип убио престолонаследника Фрању Фердинанда.

кише, преко целе арене превлачи се, механички, 
непромочиво платно. Осветљење је бриљантно 
и цела инсталација чини утисак нечег новог, 
нечег што се уистину ретко виђа у културнијем 
свету. Арена је иза садашње зграде Модерног 
биоскопа, имаће првокласну ресторацију, као и 
све антиалкохоличарске освежавајуће напитке... 
Још у октобру дају се представе у ’зимској 
башти’ и просторија је загрејана.” 
И поред свих новинских похвала 
Модерном биоскопу, Београђани 
су га називали ’Модерном шупом’13, 
а министар унутрашњих послова 
Стојан Протић забранио му је рад у 
марту 1913. са образложењем да није 
довољно безбедан, да би годину дана 
касније та дрвена грађевина била и 
срушена. 

Можда је реклама за „Модерни 
биоскоп”, прву наменску зграду за 
биоскоп, утицала на то да се два 
позната београдска индустријалца, 
Ђока Богдановић14 и Михаило 
Шонда,15  заинтересују и саграде 
стварно модерно уређене биоскопе. 

Прво је то учинио Ђока Богдановић, 
власник хотела „Касина”, који је 
саградио биоскоп уз хотел по свим 
грађевинским прописима. Дворана 
је била дуга 28, широка 15, висока 9,6 
метара, с партером од 420 и балконом 
од 120 квадратних метара, кристалним 
лустером и обавезном гардеробом. Биоскоп 
„Касина” почео је да ради октобра 1911. На истом 
месту била је до пре десет година позната 
београдска биоскопска дворана „Козара”.

Два месеца касније, у Улици краља Милана, 
сада Српских владара, отворен је 10. децембра 
1911. биоскоп „Колосеум”, трећа београдска 
13 Боса Слијепчевић: „Кинематографија у Србији, Црној Гори, 
Босни и Херцеговини 1896–1918”, Универзитет уметности и 
Институт за филм, Београд, 1982.
14 Ђока Ђорђе Богдановић рођен је у Крагујевцу 1860, а умро 
у Нишу 1915. године. Као власник хотела и биоскопа „Касина” 
организовао је филмска снимања у Другом балканском рату и на 
почетку Првог светског рата. Прво је ангажовао стране сниматеље, 
а потом су за њега радили истакнути фотографи, филмски 
сниматељ руског порекла Самсон Чернов и први српски филмски 
сниматељ Славко Јовановић. Све што је снимио сачувано је, а уз 
помоћ Републичке заједнице културе сви филмови су откупљени 
и чувају се у Југословенској кинотеци. Филмови су рестаурисани 
у Москви, али није извршена реконструкција и нису измонтирани 
да би се приказивали у првобитном облику.
15 Михаило Шонда, београдски индустријалац, завршио је 
трговачку школу у Бечу, говорио немачки и француски, а 
аматерски се бавио сликарством. Богатство је стекао његов отац 
као трговац слаткишима, а он га је увећао женидбом са ћерком 
богатог тузланског трговца Пере Јовановића. После рата све 
зграде и фабрике су му национализоване.
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У то време биоскопи су се рекламирали тако 
што су наводили да ће публику забављати 
војна или блех музика, или после представа 
„даменкапела”, а за „Колосеум” већ 15. децембра 
1911. сазнајемо из „Политике”: „Публика ће има-
ти ретко задовољство да у ’Колосеуму’ поред 
биоскопских представа слуша и лепу вокалну 
и инструменталну музику.” У биоскопу је у 
паузама певао оперски тенор Урош Јуришић. 
Због тога су и улазнице биле скупље него у 
другим биоскопима. За вечерње представе цена 
се кретала од 50 пара до 2,5 динара за место 
у ложи. У току дана најјефтинија улазница 
коштала је 30 пара, а најскупља динар. Представе 
су радним даном почињале у 15.30, празником 
у 14.30, а последње у 23.00. Биоскоп је од самог 
почетка имао добру посету.

Колико је све плански рађено приликом градње 
тог биоскопа, откривамо и из написа поводом 
отварања, усред зиме, у коме се најављује да ће 
се лети филмови приказивати у башти. 

Само седам дана после отварања „Колосеума”, 
који од завршетка Другог светског рата носи 
назив „Звезда”, краљ Србије Петар Први 
Карађорђевић дошао је 17. децембра 1911. да види 
и лично се увери да ли су рекламе тачне кад 
истичу „највећи и најсавршенији, најелегантнији 
биоскоп. Уређење као у свету. Елеганција првога 
реда”. Ништа што су новинари писали није 
било претерано. То је заиста био најмодернији 
и најелегантнији биоскоп на Балкану. И сам 
краљ уверио се у то да је Београд добио биоскоп 
у какве су га водили у Петрограду, Москви, 
Риму и Паризу. То је био светски биоскоп 
који је превазилазио и оне најелегантније и 
најуређеније у Бечу и Пешти. 

Подсећање на луксузне београдске биоскопе 
из прве деценије 20. века завршићу описом једне 
импресивне рекламе „Колосеума” којом је пре 
90 година, 31. марта 1912. у листу „Самоуправа”, 
на више страна рекламиран филм. На првој 
страни писало је: „Сара Бернар у биоскопу”, 
на другој: „Сара Бернар у Београду”, на трећој: 
„Највећа трагеткиња свих времена Сара Бернар 
игра у ’Колосеуму’ Димину трагедију ’Госпођа 
с камелијама’”. Реклама је била успешна. Данас 
је све мање посетилаца у биоскопима, па би из 
прошлих времена требало извући поуку да је 
потребно створити биоскопе на светском нивоу 
и инвентивно рекламирати филмове како би се 
привукли гледаоци и од приказивања оствариле 
високе зараде као и пре деведесет година.  

И на крају, с тугом можемо констатовати 

П Р И Ч А  О  С Т А Р И М  Б И О С К О П И М А

Програм „Касине” из 1913.

да је тешко у великим европским градовима 
наћи неку стару познату биоскопску дворану 
која је у тако јадном стању као што је „Звезда”, 
мада ни други стари, некада добро уређени 
биоскопи, нису више луксузна места. Многи од 
њих, као и онај најстарији, „Лифка” у Суботици, 
променили су намену. Неки су постали 
трговине, неки претворени у базаре, а називи 
су им заборављени. У Суботици је бар задржано 
име Лифка, иако је некада луксузни биоскоп 
претворен у елегантан диско-клуб. 

Изглед „Коларца” на цртежу М. Луке 
из друге половине двадесетих
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БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ

СЕЋАЊЕ НА... КАРОЉ МАК

ФЕСТИВАЛ АУТОРСКОГ ФИЛМА 

СЕЋАЊЕ НА… 
КВЈЕТА ФИЈАЛОВА

СЕЋАЊЕ НА... 
РОБЕРТ ХИРШ

ПРОЈЕКЦИЈА ДОМАЋИХ 
ФИЛМОВА С ТИТЛОМ ЗА 

ГЛУВОНЕМЕ ОСОБЕ

СЕЋАЊЕ НА... ЖАН РОШФОР

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

програм
ДЕЦЕМБАР 2017

Југословенска кинотека
Косовска 11

КУЋА ПОД СТЕНОМ
(МАЂ, 1958) 
Haz a Sziklak Alatt
....................................................................................
Улоге: Јанош Гербе (Janos Görbe), 
Ирен Пшота (Iren Psota)
Режија: Карољ Мак (Karoly Makk)

пројекција у 17.00

НОЋ ЧЕДНОСТИ У 
ЈАВНОЈ КУЋИ
(МАЂ, 1977) Egy Erkolcsos Ejszaka
....................................................................................
Улоге: Маргит Макаи (Margit 
Makay), Ирен Пшота (Iren Psota)
Режија: Карољ Мак (Karoly Makk)

пројекција у 21.00

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

4.

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

5.

ВАТРЕНА ЉУБАВ
(ФРА/ИТА, 1972) 
Les Feux de la Chandeleur
....................................................................................
Улоге: Жан Рошфор 
(Jean Rochefort), 
Aни Жирардо (Annie Girardot)
Режија: Серж Корбе 
(Serge Korber)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

КАД СЛОНОВИ 
ПОШАШАВЕ
(ФРА, 1976) 
Un Elephant ca Trompe
Enormement
....................................................................................
Улоге: Жан Рошфор (Jean 
Rochefort), Клод Брасер 
(Claude Brasseur)
Режија: Ив Робер (Yves Robert)

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

1.

ЖЕНА МОРА
(АРГ, 1954) 
La Dama del mar
....................................................................................
Улоге: Зули Морено 
(Zully Moreno), 
Алберто Клосас (Alberto Closas) 
Режија: Марио Софичи 
(Mario Soffi  ci)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПОВРАТАК НA БРОДВЕЈ 
(САД, 1953) 
She’s Back on Broadway
....................................................................................
Улоге: Вирџинија Мејо (Virginia 
Mayo), Џин Нелсон (Gene Nelson)
Режија: Гордон Даглас 
(Gordon Douglas)

пројекција у 21.00

БЕЛИ СЕ УСАМЉЕНО 
ЈЕДРО 
(СССР, 1937) 
Белеет парус одинокий
....................................................................................
Улоге: Игор Бут (Игорь Бут), 
Борис Рунге (Борис Рунге)
Режија: Владимир Легошин 
(Владимир Легошин)

ЉУБАВ
(МАЂ, 1971) 
Szerelem
....................................................................................
Улоге: Лили Дарваш (Lili Darvas), 
Мари Торочик (Mari Torocsik) 
Режија: Карољ Мак (Karoly Makk)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ДВОРСКЕ СПЛЕТКЕ
(ФРА, 1996) 
Ridicule 
....................................................................................
Улоге: Жан Рошфор 
(Jean Rochefort), 
Фани Ардан (Fanny Ardant)
Режија: Патрис Леконт 
(Patrice Leconte)

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

2.
НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

3.

МОСТ
(ЈУГ, 1969) 
....................................................................................
Улоге: Велимир Бата 
Живојиновић, Слободан Цица 
Перовић 
Режија: Хајрудин Шиба Крвавац

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00
НИ ГОВОРА СУБОТОМ 
(ФРА/ИЗР, 1964) 
Pas question le samedi
....................................................................................
Улоге: Роберт Хирш 
(Robert Hirsch), Далија Фридланд 
(Dalia Friedland) 
Режија: Алекс Жофе (Alex Joff é)

пројекција у 21.00

РЕВОЛВЕРАШ ИЗ 
АРИЗОНЕ
(ЧССР, 1964) Limonаdovy Joe
....................................................................................
Улоге: Карел Фијала (Karel Fiala), 
Квјета Фијалова (Květa Fialová) 
Режија: Олдрих Липски 
(Oldrich Lipsky)

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

6.

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

7.
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МОЈ ИЗБОР – ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ

МОЈ ИЗБОР – ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ

МОЈ ИЗБОР – ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ

Д Е Ц Е М Б А Р  У  К О С О В С К О Ј

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

9.

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

10.

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

8.
ДОБРОВОЉЦИ 
СЛОБОДЕ – 80 ГОДИНА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ 
БРИГАДА
....................................................................................
документарни филм
Режија: Иван Мандић

ПАНДОРИНА КУТИЈА
(НЕМ, 1929) 
Die Büchse der Pandora
....................................................................................
Улоге: Луиза Брукс (Louise Brooks), 
Фриц Кортнер (Fritz Kortner) 
Режија: Георг Вилхелм Пабст 
(Georg Wilhelm Pabst)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

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

пројекција у 21.00

ХОТЕЛ ЗА ЖЕНЕ 
(САД, 1939) 
Hotel for Women
....................................................................................
Улоге: Ен Содерн (Ann Sothern), 
Линда Дарнел (Linda Darnell)
Режија: Грегори Ратоф 
(Gregory Ratoff )

БЕЛИ ХОДНИЦИ    
(ВБ, 1951) 
White Corridors
.....................................................................................
Улоге: Гуги Видерс 
(Googie Withers), 
Петјула Кларк (Petula Clark)
Режија: Пет Џексон 
(Pat Jackson)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ДИВЉИ ДЕЧАК
(ФРA, 1951) 
Le garçon sauvage
....................................................................................
Улоге: Мадлен Робинсон 
(Madeleine Robinson), 
Франк Вилар (Frank Villard)
Режија: Жан Деланоа 
(Jean Delannoy)

пројекција у 21.00ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

11.

ТРИЈУМФ ВОЉЕ 
(НЕМ, 1935) 
Triumph des Willens
....................................................................................
документарни филм 
Режија: Лени Рифенштал 
(Leni Riefenstahl)

пројекција у 15.00 пројекција у 17.00

ШОК КОРИДОР 
(САД, 1963) 
Shock Corridor
....................................................................................
Улоге: Питер Брек (Peter Breck), 
Констанс Тауерс 
(Constance Towers)
Режија: Самјуел Фулер 
(Samuel Fuller)

ДИВЉАК
(САД, 1953) 
The Wild One
....................................................................................
Улоге: Марлон Брандо 
(Marlon Brando), 
Ли Марвин (Lee Marvin) 
Режија: Ласло Бенедек 
(Laslo Benedek)

пројекција у 19.00

НИЈАГАРА
(САД, 1953) 
Niagara
....................................................................................
Улоге: Мерилин Монро 
(Marilyn Monroe), 
Џозеф Котен (Joseph Cotten)
Режија: Хенри Хатавеј 
(Henry Hathaway)

пројекција у 20.30СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

9.

УБИЦЕ
(САД, 1964) 
The Killers
....................................................................................
Улоге: Енџи Дикинсон 
(Angie Dickinson), 
Ли Марвин (Lee Marvin)
Режија: Доналд Дон Сигел 
(Donald Don Siegel) 

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 17.00 пројекција у 19.00

ЦАРСТВО ЧУЛА
(ЈАП/ФРА, 1976)   
Ai no korîda
....................................................................................
Улоге: Тацуjа Фуџи (Tatsuya Fuji), 
Еико Мацуда (Eiko Matsuda)
Режија: Нагиса Ошима 
(Nagisa Ôshima)

пројекција у 21.00
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ПРЕДАВАЊЕ 
„СОЦИЈАЛИЗАМ 

НА ФИЛМУ”

СОЦИЈАЛИЗАМ НА ФИЛМУ

СЕЋАЊЕ НА... ДАНИЈЕЛ ДАРИЈЕ

ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНОГ ФИЛМА 
(ПРОГРАМ ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕН НАКНАДНО)
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УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

12.
ЧУДНА ДЕВОЈКА
(ЈУГ, 1962) 
....................................................................................
Улоге: Шпела Розин, 
Војислав Воја Мирић 
Режија: Јован Живановић

ЗЕМЉАЦИ
(ЈУГ, 1963) 
....................................................................................
Улоге: Беба Лончар, 
Борис Дворник 
Режија: Здравко Рандић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЖИВЈЕТИ ОД ЉУБАВИ
(ЈУГ, 1973) 
....................................................................................
Улоге: Власта Кнезовић, 
Раде Шербеџија 
Режија: Крешимир Голик

пројекција у 21.00

ОПЕРАЦИЈА ЦИЦЕРО
(САД, 1952) 
5 Fingers
....................................................................................
Улоге: Џејмс Мејсон 
(James Mason), Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux)
Режија: Џозеф Л. Манкевиц 
(Joseph L. Mankiewicz)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

МАДАМ ДЕ...
(ФРА, 1953) 
Madame de...
....................................................................................
Улоге: Шарл Боаје (Charles Boyer), 
Данијел Дарије (Danielle Darrieux)
Режија: Макс Офилс 
(Max Ophuls)

пројекција у 21.00

24 САТА У ЖИВОТУ 
ЈЕДНЕ ЖЕНЕ
(ФРА/НЕМ, 1967) 
Vingt-quatre heures de la vie 
d’une femme
....................................................................................
Улоге: Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux), Роберт 
Хофман (Robert Hoff mann) 
Режија: Доминик Делуш 
(Dominique Delouche)

МАРИЈА – ОКТОБАР
(ФРА, 1958) 
Marie – Octobre
....................................................................................
Улоге: Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux), 
Бернар Блије (Bernard Blier) 
Режија: Жилијен Дививје 
(Julien Duvivier)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ОСАМ ЖЕНА
(ФРА/ИТА, 2002) 
8 Femmes
....................................................................................
Улоге: Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux), 
Катрин Денев 
(Catherine Deneuve) 
Режија: Франсоа Озон 
(Francois Ozon)

пројекција у 21.00

МАЈЕРЛИНГ
(ФРА, 1936) 
Мayerling
....................................................................................
Улоге: Шарл Боаје (Charles Boyer), 
Данијел Дарије (Danielle Darrieux)
Режија: Анатол Литвак 
(Anatole Litvak)

ПОВРАТАК 
НЕВИДЉИВОГ ЧОВЕКА
(НЕМ, 1962) 
Die unsichtbaren Krallen des 
Dr. Mabuse
....................................................................................
Улоге: Лекс Баркер (Lex Barker), 
Карин Дор (Karin Dor)
Режија: Харалд Рајнл 
(Harald Reinl)

пројекција у 17.00 у 19.00

ВИНЕТУ 2. ДЕО  
(НЕМ/ФРА/ИТА/ЈУГ, 1964)
Winnetou 2. Teil
...................................................................................
Улоге: Лекс Баркер (Lex Barker), 
Карин Дор (Karin Dor)
Режија: Харалд Рајнл 
(Harald Reinl)

пројекција у 21.00

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

14.

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

13.

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

15.

СЕЋАЊЕ НА... КАРИН ДОР СЕЋАЊЕ НА... КАРИН ДОР

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

16.

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

17.
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НЕМА СРЕДА
МОРИЦ СТИЛЕР 

СЕЋАЊЕ НА… 
УМБЕРТО ЛЕНЦИ

СЕЋАЊЕ НА... 
УМБЕРТО ЛЕНЦИ

ПРОЈЕКЦИЈА ДОМАЋИХ 
ФИЛМОВА С ТИТЛОМ ЗА 

ГЛУВОНЕМЕ ОСОБЕ
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ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

18.

ЈОХАН 
(ШВЕ, 1920) 
Johan
....................................................................................
Улоге: Џени Хаселквист 
(Jenny Hasselqvist), 
Матијас Таубе 
(Mathias Taube) 
Режија: Мориц Стилер 
(Mauritz Stiller)

пројекција у 16.00 пројекција у 16.00

ЕРОТИКОН
(ШВЕ, 1920) 
Erotikon
....................................................................................
Улоге: Андерс де Вал 
(Anders de Wahl), 
Тора Теје (Tora Teje)
Режија: Мориц Стилер 
(Mauritz Stiller)

пројекција у 18.30

БЛАГО ГОСПОДИНА 
АРНЕА
(ШВЕ, 1919) 
Herr Arnes pengar
....................................................................................
Улоге: Ричард Лунд 
(Richard Lund), 
Мери Џонсон (Mary Johnson) 
Режија: Мориц Стилер 
(Mauritz Stiller)

ЛЕГЕНДА О ГУНАРУ 
ХЕДЕСУ
(ШВЕ, 1922) 
Gunnar Hedes saga
....................................................................................
Улоге: Eјнар Хансон (Einar Hanson), 
Мери Џонсон (Mary Johnson)
Режија: Мориц Стилер 
(Mauritz Stiller)

пројекција у 18.30 пројекција у 21.00

ПЕСМА О ЦРВЕНОМ 
ЦВЕТУ (ШВЕ, 1918) 
Sången om den eldröda blomman
....................................................................................
Улоге: Ларс Хансон (Lars Hanson), 
Едит Ерастоф (Edith Erastoff ) 
Режија: Мориц Стилер 
(Mauritz Stiller)

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

20.

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

19.

ПЛЕСАЧИЦА
(ЧССР, 1943) 
Tanečnice
....................................................................................
Улоге: Мари Глазрова 
(Marie Glázrová), Јиржина 
Штјепничкова (Jiřina Štěpničková)
Режија: Франтишек Чап 
(František Čáp)

ЉУБАВЉУ СЕ НЕ ИГРА
(НЕМ, 1949) 
Man Spielt Nicht mit der Liebe
....................................................................................
Улоге: Лил Даговер (Lil Dagover), 
Албрехт Шенхалс 
(Albrecht Schoenhals) 
Режија: Ханс Депе 
(Hans Deppe)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЗЛОКОБНИЦА
(МЕК, 1949)   
La malquerida
....................................................................................
Улоге: Колумба Домингез 
(Columba Domínguez), Долорес 
дел Рио (Dolores del Rio)
Режија: Емилио Фернандез 
(Emilio  Fernández)

пројекција у 21.00

ВАРЉИВО ЛЕТО
(ЈУГ, 1984) 
....................................................................................
Улоге: Данило Бата Стојковић, 
Славко Штимац 
Режија: Горан Паскаљевић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00
ЛУДИЛО 
(ИТА, 1970) Paranoia
....................................................................................
Улоге: Керол Бејкер (Carroll 
Baker), Жан Сорел (Jean Sorel)
Режија: Умберто Ленци 
(Umberto Lenzi)

пројекција у 21.00

НАСИЉЕ У НАПУЉУ
(ИТА, 1976) Napoli violenta
....................................................................................
Улоге: Маурицио Мерли (Maurizio 
Merli), Џон Саксон (John Saxon) 
Режија: Умберто Ленци 
(Umberto Lenzi)

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

20.
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ДВАДЕСЕТПЕТОГО-
ДИШЊИ ЈУБИЛЕЈ 
БАЧКЕ У СУБОТИЦИ 
3–6. ЈУНА 1926. ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1926) 
....................................................................................
Режија: Александар Лифка

ПРОСЛАВА У 
СУБОТИЦИ ПОВОДОМ 
НОВОГ НАЗИВА 
ДРЖАВЕ, НА ДАН 13. 
ОКТОБРА 1929. ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1929) 
....................................................................................
Режија: Александар Лифка

ОТКРИВАЊЕ 
СПОМЕНИКА ФЕРЕНЦУ 
РАКОЦИЈУ У СОМБОРУ
(АУС, 1912) 
....................................................................................
Режија: Ернест Бошњак

ОСВЕЋЕЊЕ ВОДИЦЕ 
КОД ПРАВОСЛАВНИХ 
СРБА У СУБОТИЦИ 1912. 
ГОДИНЕ
(АУС, 1912) 
....................................................................................
Режија: Александар Лифка

ШИМИ = ТОБОГАН ЗА 
СТАРО И МЛАДО, 
А ВИШЕ ЗА МЛАДО
(КРАЉЕВИНА СХС, 1919) 
....................................................................................
Режија: Ернест Бошњак

пројекција у 17.00 пројекција у 17.00

ДЕЧЈА ИЗЛОЖБА И 
ПРОСЛАВА ДЕЧЈИХ 
ДАНА У БЕОГРАДУ 
1922. ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1922) 
....................................................................................
ПП: Државна радионица за 
израду филмова 

ЖУРНАЛ НОВАКОВИЋА 
1926. БРОЈ 1
(КРАЉЕВИНА СХС, 1926)  
....................................................................................
Режија: Коста Новаковић

ЖУРНАЛ ТИТАН ФИЛМА
(КРАЉЕВИНА СХС, 1926)  
....................................................................................
Режија: Данило Јакшић

РОДАЦ ЖУРНАЛ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1929)  
....................................................................................
Режија: Родољуб Маленчић 

пројекција у 17.00ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

21.

ДОМ СЛЕПИХ 
ИНВАЛИДА И ДЕЦЕ У 
ЗЕМУНУ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1925) 
....................................................................................
Непознати аутори

КОНГРЕС 
ЗЕМЉОРАДНИКА У 
ШАПЦУ 1926. ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1926) 
....................................................................................
Режија: Коста Новаковић

САХРАНА НИКОЛЕ 
ПАШИЋА
(КРАЉЕВИНА СХС, 1926) 
....................................................................................
Режија: Коста Новаковић

САСТАНАК МАЛЕ 
АНТАНТЕ НА БЛЕДУ 
1926. ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1926) 
....................................................................................
Режија: Коста Новаковић

СВЕЧАНА ПРОСЛАВА 
ДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ 
КУМАНОВСКЕ БИТКЕ 
24. X 1912 – 24. X 1922. 
ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1922) 
....................................................................................
ПП: Југославија филм

СВЕЧАНО ОСВЕЋЕЊЕ 
КОСТУРНИЦЕ У 
ПРЊАВОРУ 5. XI 1922. 
ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1922) 
....................................................................................
ПП: Србија филм

САСТАНАК МАЛЕ 
АНТАНТЕ У БЕОГРАДУ 
1925. ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1922) 
....................................................................................
Непознати аутори

пројекција у 19.00 пројекција у 19.00

ПРОСЛАВА ДЕСЕТОГО-
ДИШЊИЦЕ ТОПЛИЧКОГ 
УСТАНКА У ПРОКУПЉУ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1927)  
....................................................................................
Непознати аутори

ПРОСЛАВА ПРОБОЈА 
СОЛУНСКОГ ФРОНТА У 
БЕОГРАДУ 7. И 8. X 1928. 
ГОДИНЕ
(КРАЉЕВИНА СХС, 1928)  
....................................................................................
ПП: Филмска секција 
Топографског одељења Врховне 
команде српске војске

ЖЕНИДБА КРАЉЕВИЋА 
МАРКА
(КРАЉЕВИНА СХС, 1928)  
....................................................................................
Режија: Јосип Новак

пројекција у 19.00ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

21.

пројекција у 21.00

УСПОМЕНА НА 
НИКОЛУ МАЈДАКА
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ЖИВКО НИКОЛИЋ СЕЋАЊЕ НА... ЕН ВЈАЗЕМСКИ

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ПОГОДИ ШТА ИМА ЗА ВЕЧЕРУ!

|Д Е Ц Е М Б А Р  У  К О С О В С К О Ј

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

23.

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

24.

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

22.
ИЗГЛАДНЕЛИ
(ЧЕШ/ВБ/САД, 1999) 
Ravenous
....................................................................................
Улоге: Гај Пирс (Guy Pearce), 
Роберт Карлајл (Robert Carlyle)
Режија: Антонија Берд 
(Antonia Bird)

НЕВОЉЕ СВАКИ ДАН
(ФРА/НЕМ/ЈАП, 2001) 
Trouble Every Day
....................................................................................
Улоге: Винсент Гало 
(Vincent Gallo), Беатрис Дал 
(Bеatrice Dalle)
Режија: Клер Дени 
(Claire Denis)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЉУДОЖДЕРИ АМАЗОНА
(ИТА, 1980)   
Cannibal ferox
....................................................................................
Улоге: Ђовани Ломбардо Радиче 
(Giovanni Lombardo Radice), 
Лорена де Сел (Lorraine de Selle)
Режија: Умберто Ленци 
(Umberto Lenzi)

пројекција у 21.00

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

26.

НЕЖНОСТ ВУКОВА
(НЕМ, 1972)
Die Zärtlichkeit der Wölfe
....................................................................................
Улоге: Курт Раб (Kurt Raab), 
Рајнер Вернер Фасбиндер 
(Rainer Werner Fassbinder)
Режија: Ули Ломел (Ulli Lommel)

ТИ СИ ЗА ВЕЧЕРУ
(ХК, 1980) 
Di yu wu men
....................................................................................
Улоге: Норман Чу (Norman Chu), 
Еди Ко (Eddy Ko)
Режија: Цуи Харк (Tsui Hark)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ТЕКСАСКИ МАСАКР 
МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ
(САД, 2003) 
The Texas Chain Saw Massacre
....................................................................................
Улоге: Џесика Бил (Jessica Biel), 
Џонатан Такер (Jonathan Tucker)
Режија: Маркус Ниспел 
(Marcus Nispel)

пројекција у 21.00

ДЕЛИКАТЕСНА РАДЊА
(ФРА, 1991) 
Delicatessen
....................................................................................
Улоге: Мари Лор Дуњак (Marie-
Laure Dougnac), Доминик Пинон 
(Dominique Pinon) 
Режија: Марк Каро (Marc Caro), 
Жан Пјер Жене (Jean-Pierre 
Jeunet)

РОДИТЕЉИ
(КАН/САД, 1989) 
Parents
....................................................................................
Улоге: Ренди Квејд (Randy Quaid), 
Мери Бет Херт (Mary Beth Hurt) 
Режија: Боб Балабан 
(Bob Balaban)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ХОЛОКАУСТ 
ЉУДОЖДЕРА
(ИТА, 1980)   
Cannibal Holocaust
....................................................................................
Улоге: Роберт Керман 
(Robert Kerman), Франческа 
Чарди (Francesca Ciardi)
Режија: Руђеро Деодато 
(Ruggero Deodato)

пројекција у 21.00

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

25.
ПРВА ДАМА АМЕРИКЕ 
(САД, 1953) 
The President’s Lady
....................................................................................
Улоге: Сузан Хејвард (Susan 
Hayward), Чарлтон Хестон 
(Charlton Heston)
Режија: Хенри Левин 
(Henry Levin)

РИМ У 11    
(ИТА/ФРА, 1952) 
Roma, ore 11
.....................................................................................
Улоге: Лучија Бозе (Lucia Bosé), 
Карла дел Пођо (Carla Del Poggio)
Режија: Ђузепе де Сантис 
(Giuseppe De Santis)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

КОПАЧИЦЕ ЗЛАТА / 
УЦЕЊИВАЧИЦЕ
(САД, 1933)  Gold Diggers of 1933
....................................................................................
Улоге: Ворен Вилијам 
(Warren William), 
Џоун Блондел (Joan Blondell)
Режија: Мервин Лерој 
(Mervyn LeRoy)

пројекција у 21.00

ПРЕДАВАЊЕ 
„СОЦИЈАЛИЗАМ 

НА ФИЛМУ”

БЕШТИЈЕ
(ЈУГ, 1977) 
....................................................................................
Улоге: Велимир Бата 
Живојиновић, Виктор Старчић
Режија: Живко Николић

пројекција у 17.00 у 19.00

КИНЕСКИЊА  
(ФРА, 1967) La chinoise
...................................................................................
Улоге: Ен Вјаземски (Anne 
Wiazemsky), Жан Пјер Лео 
(Jean-Pierre Léaud)
Режија: Жан Лик Годар 
(Jean-Luc Godard)

пројекција у 21.00
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КОНЦЕРТ
(ЈУГ, 1954) 
....................................................................................
Улоге: Нада Скрињар, 
Мирослав Петровић 
Режија: Бранко Белан

ЈЕЗЕРО
(ЈУГ, 1950) 
....................................................................................
Улоге: Миливоје Живановић, 
Вера Илић Ђукић 
Режија: Радивоје Лола Ђукић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ГРАД
(ЈУГ, 1963) 
....................................................................................
Улоге: Михајло Костић Пљака, 
Бранка Јовановић 
Режија: Марко Бабац, Живојин 
Павловић, Војислав Ракоњац

пројекција у 21.00

КРАТАК СУСРЕТ     
(ВБ, 1945) 
Brief Encounter
.....................................................................................
Улоге: Силија Џонсон 
(Celia Johnson), Тревор
Хауард (Trevor Howard)
Режија: Дејвид Лин 
(David Lean)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ТОМИ
(ВБ, 1975) 
Tommy
....................................................................................
Улоге: Оливер Рид (Oliver Reed), 
Ен Маргрет (Ann-Margret)
Режија: Кен Расел 
(Ken Russell)

пројекција у 21.00

УБИСТВО У ОРИЈЕНТ 
ЕКСПРЕСУ
(ВБ, 1974) 
Murder on the Orient Express
....................................................................................
Улоге: Лорин Бекол (Lauren 
Bacall), Алберт Фини 
(Albert Finney) 
Режија: Сидни Лумет 
(Sidney Lumet)

НЕНАЈАВЉЕН
САСТАНАК
(ВБ, 1959) 
Chance Meeting
....................................................................................
Улоге: Харди Кригер (Hardy 
Krüger), Стенли Бејкер 
(Stanley Baker) 
Режија: Џозеф Лоузи 
(Joseph Losey)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПАКЛЕНА ПОМОРАНЏА
(ВБ/САД, 1971) 
A Clockwork Orange
....................................................................................
Улоге: Малколм Макдауел 
(Malcolm McDowell), 
Мајкл Бејтс (Michael Bates) 
Режија: Стенли Кјубрик 
(Stanley Kubrick)

пројекција у 21.00

ПИГМАЛИОН
(ВБ, 1938) 
Pygmalion
....................................................................................
Улоге: Венди Хилер (Wendy Hiller), 
Вилфрид Лосон (Wilfrid Lawson)
Режија: Ентони Асквит (Anthony 
Asquith), Лесли Хауард 
(Leslie Howard)

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

28.

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

27.

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

29.

ДОБАР ПОСАО У 
ИТАЛИЈИ
(ВБ, 1969) 
The Italian Job
....................................................................................
Улоге: Мајкл Кејн (Michael Caine), 
Ноел Кауард (Noel Coward) 
Режија: Питер Колинсон 
(Peter Collinson)

БАНИ ЛЕЈК ЈЕ НЕСТАЛА
(ВБ, 1965) 
Bunny Lake is Missing
....................................................................................
Улоге: Лоренс Оливије (Laurence 
Olivier), Керол Линли (Carol Lynley) 
Режија: Ото Премингер 
(Otto Preminger)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

БРАЋА КРЕЈ
(ВБ/САД, 1990) 
The Krays
....................................................................................
Улоге: Гари Кемп (Gary Kemp), 
Мартин Кемп (Martin Kemp) 
Режија: Питер Медак 
(Peter Medak)

пројекција у 21.00СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

30.

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

31.
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акон победе антифашизма и парти- 
занског покрета, послератни пери-
од у читавој СФРЈ представљао 
је почетак масовних и значајних 
друштвених, политичких и економ- 

ских промена. Оне су се односиле на успо-
стављање самоуправљања као радничког систе- 
ма, урбанизацију руралних средина, индустри-
јализацију, изградњу социјалистичког друштва 
и земље која је била девастирана ратом. 
Промене после Другог светског рата утицале су 
и на положај и права жена у новоорганизованој 
социјалистичкој држави. Њихово учешће у 
Народноослободилачкој борби (НОБ) било 
је веома значајно – партизанке и ратнице, 
болничарке, курирке и илегалке у великој ме- 
ри допринеле су победи над фашизмом. 
Равноправност с мушкарцима коју су освојиле 
током рата, у периоду братства и јединства била 
им је загарантована чланом 24 првог Устава 
Федеративне Народне Републике Југославије 
(ФНРЈ) из 1946. године, када су и формално 
добиле право гласа. И пре тог устава, документом 
„Задаци и устројство народноослободилачких 
одбора” женама је потврђено активно и пасивно 
бирачко право, које су оне користиле већ 1941. 
године у изборима за народне одборе. У складу 
с поменутим чланом Устава ФНРЈ донето је 
неколико закона важних за жене. Законом 
о браку (1946) изједначен је положај жена и 
мушкараца у браку, законима из области 
породичног права (1947) изједначена су права 
брачне и ванбрачне деце, Законом о социјалном 
осигурању уведено је и осигурање за све ризике, 
што је подразумевало и плаћено породиљско 
одсуство и остваривање права на пензију под 
истим условима и за жене и за мушкарце, иако 
су жене раније одлазиле у пензију. Право на 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
СОЦИЈАЛИЗАМ 
НА ФИЛМУ

ЖЕНЕ 
У СОЦИЈАЛИЗМУ

пишу: 

Исидора Илић 
и Бошко Простран

Н

Чудна девојка (1962)



абортус омогућено је законом из 1951, Уставом 
из 1974. гарантовано је пуно право на слободно 
рађање, а од 1977. дозвољен је абортус без икаквих 
ограничења до десет недеља старости плода. У 
тадашње југословенско законодавство уграђене 
су све међународне конвенције које се односе 
на положај жене. Систем закона утемељио 
је сва права жена на личном, породичном и 
политичком плану и гарантовао им веће учешће 
у друштвеном, политичком и привредном 
животу земље.

Антифашистички фронт жена (АФЖ, 1945–
1953) био је искључиво женска организација 
за унапређење положаја жена у друштву. 
Утемељен на ставу да су жене равноправне с 
мушкарцима у свим областима живота и рада, 
АФЖ је радио под руководством Комунистичке 
партије Југославије. Први конгрес АФЖ-а 
Југославије одржан је у јуну 1945. у Београду 
и артикулисао је основне циљеве рада: 
мобилисање жена ради обнове и хуманитарних 
активности и просвећивање и описмењавање 
женске популације. АФЖ је у послератном 
периоду имао велику еманципаторску улогу 
– од активног укључивања жена у друштвени 
и политички живот, преко подстицања да 
иступе из дотадашњих матрица типичних за 
патријархалне традиционалне средине, до 
залагања за изградњу обданишта како би добиле 
могућност да се запосле и стекну економску 
самосталност. Антифашистички фронт жена 
гаси се после Четвртог конгреса, одржаног 1953. 
године. Наглашавајући да женска равноправност 
представља заједничко друштвено питање 
опште борбе свих снага социјалистичког 
васпитања маса и да жене не треба да се одвајају 
у посебне политичке организације, уместо 
АФЖ-а ствара се Савез женских друштава, који 
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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.

је под притисцима од 1959. до 1961. прерастао у 
Конференцију за друштвену активност жена. 
Политичко удруживање великог броја жена тим 
поступцима било је онемогућено. 

Статистички подаци о учешћу социјалистичке 
жене у политици и друштвеном животу 
указују на контрадикцију између теорије 
и праксе. Равноправност жена заговарана 
социјалистичком идеологијом и агитовањом 
да жене-раднице узму учешће у управљању 
предузећима и државом, у пракси је наилазила 
на отпор традиционалних предрасуда и 
патријархалних односа. Нови социјалистички 
поредак номинално је изједначио раднике и 
раднице у плати, али је и даље подржавао поделу 
професија на тзв. мушке и женске. Препозната 
су два проблема радне праксе социјалистичке 
жене: жене су биле концентрисане око 
појединих професија и врло мало њих налазило 
се на руководећим положајима. Оне су биле 
већински радници у социјалним службама, 
медицини, хотелијерству, туризму, кожној и 
текстилној индустрији и основним школама, 
док их је веома мало било међу новинарима, 
професорима и судијама. 

Та тенденција може се пратити и у науци 
и уметности југословенског друштва. 
Социјалистичка стратегија еманципаторске 
и образовне политике огледала се у томе да и 
женама и мушкарцима дозволи да студирају 
оно што их занима, али у репрезентацијском и 
структуралном контексту, жене су идеолошки 
и бројчано биле искључене из света који се 
односио на режију, сценарио, продукцију, јер су 
се те делатности сматрале мушким ангажманом. 
Оснивање Велике филмске школе у Београду 
(1946–1950) као почетак институционалног 
високошколског образовања филмских кадрова 

||
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пожртвованошћу и преданошћу освојиле 
социјализам и саме се избориле за права која 
су им након Другог светског рата и законски 
дата. Њихова борба и социјалистички постулати 
довели су и до јавног и политичког заговарања 
равноправности жена и мушкараца, али су тиме 
истовремено били скрајнути проблеми на које је 
указивала пракса и покушаји доследне примене 
теорије социјализма. Наука је заостајала за 
животом.

Марксистичка теорија о бескласном друштву 
није сматрала борбу полова класним питањем, 
нити је родно питање као појединачно могло 
заменити општу класну борбу. Женско питање 
као питање неравноправности жена редуковано 
је на класно питање: општа еманципација 
радничке класе значи и еманципацију 
појединца – човека, мушкарца и жене. То 
свођење женског питања на класно питање 
у свакодневном искуству жена с њиховом 
стварном неравноправношћу онемогућавало 
их је у освешћивању властитог бића. Искуство, с 
друге стране, потврђивало је да је патријархална 
(ауторитарна) породица с патријархалним 
моралом и поделом рада на приватно-јавно 
управо била претпоставка целокупног произ-
вођења живота и социјалистичког друштва, те 
да је еманципација жена испод нивоа класе ко- 
јој жена номинално припада. Жена трпи репре-
сију као запослена жена (радница у јавном 
животу) и као жена (мајка, биолошко биће у 
приватној сфери). 

Женско питање и положај жена 
у југословенском филму

Политичка артикулација појединачног, женс-
ког интереса у разним облицима феминизма 
негирала је женско питање као класно и тиме 
излазила из могућности теоријског утемељења 
унутар марксизма. Управо стога било би неодго- 
варајуће применити феминистичку естетику, 
најгласовитије конципирану у теорији Лоре 
Малви1 о репрезентацији жене као визуелном 
спектаклу, у анализи репрезентације жене и 
женског питања у југословенским филмовима 
који третирају савременост у прве две фазе 

1 Лора Малви у тексту „Визуелно задовољство и наративни 
филм” денунцира модусе кинематографске перцепције 
као конвенционални режим који продукује специфично 
мушку политику жеље. Малвијева сматра да филм, пре 
свега холивудски, у својој наративној структури продукује 
фасцинацију жеље посматрача, односно визуелно задовољство 
у гледању слике жене, и тиме објективизира тело жене 
(скопофилија), путем којег се репродукује доминантни 
патријархални поредак.

у новоуспостављеној социјалистичкој држави, 
обележиће четири генерације студената глуме 
(укупно 63 полазника, од којих 33 жене) и 
филмске режије (укупно 58 полазника, од којих 
само три жене). Статистички подаци сведоче о 
доминирајућем утицају родних предрасуда које 
се репродукују и на пољу културе, уметности и 
науке на исти начин као и у другим професијама. 
Као што се позив учитељице, медицинске 
сестре и докторке сматра хуманим и брижним, 
те самим тим погодним за жену, тако се и 
професија монтажерке разуме као жени 
својствено занимање, по аналогији са шивењем 
и седентерним (пасивним) активностима које 
„по природи ствари” не одговарају мушкарцу. 
Соја Јовановић биће прва и најпознатија, ако 
не и једина филмска редитељка послератне 
Југославије која је претежно радила филмске 
адаптације књижевних дела. Систем 
квота, које су се као претпоставка почетне 
неравноправности примењивале у другим 
социјалистичким земљама, биће заслужан 
за филмску едукацију и изузетно важну 
продукцију редитељки попут Марте Месарош 
(Мађарска), Вере Хитилове (Чехословачка), 
Ларисе Шепитко (СССР), Агњешке Холанд 
(Пољска) и великог броја оних мање познатих 
које су едукативним и наменским филмовима 
обликовале документарни филмски израз тих 
кинематографија, истовремено доприносећи 
артикулацији и репрезентацији социјалистичких 
друштава, њихове свакодневице, али и положаја 
жена-радница.

Жене су у СФРЈ недвосмислено досегле 
већи степен еманципације и равноправности 
него икада пре. Оне су својом борбом, 

ж е н е  у  с о ц и ј а л и з м у

Језеро (1950)
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самоуправног социјализма. Неразвијена мате-
ријална база југословенске кинематографије, 
почетничко освајање филмског заната, те соција- 
листичка идеологија, додатно поткрепљују 
то становиште. Ипак, анализа производних 
односа, техничких података и садржаја самих 
филмова открива доминацију мушког аутор-
ства и одсуство репрезентације жене као 
субјекта наратива или оне која производи 
дискурс. Конструисани од стране мушких 
аутора и у коначници редуковани на традицио-
налну дихотомију девице/курве, моралне/немо- 
ралне, смерне/заводнице, женски ликови у југо- 
словенском филму најчешће су постављени на 
место објекта љубави или мржње и  представљају 
проститутке, жене „сумњивог морала”, друштве-
не отпаднице или тихе, послушне мајке, жене и 
сестре, политички пасивне и незаинтересоване. 
Као основни типови жена јављају се: мајка у 
црнини, проститутка, певачица, „слободна” 
девојка. Женско тело често је инфантилизовано, 
понижено, премлаћено, мртво, матернализовано, 
а силовање је један од најчешћих мотива у југо-
словенском филму крајем шездесетих година.

Већина женских ликова југословенских 
играних филмова не говори о свакодневним 
искуствима жене у јавном или приватном 
простору, нити пројектује реалистичке 
слике жена. Редак пример је филм Жива 
истина (Филмски ауторски студио (ФАС), 
1972) Томислава Радића, у којем пратимо 
свакодневицу глумице која безуспешно тражи 
посао. Позитиван пример репрезентације жене у 
њеној одговорној друштвеној функцији свакако 
је Службени положај Фадила Хаџића (Авала 
филм, 1964), у коме Марија (Оливера Марковић), 
као чланица управног одбора прва примећује 
неправилности у пословању предузећа. Слика 
раднице-ударнице-рударке у лику Стевке 
(Слике из живота ударника, 1972), која ради 
исте послове као мушкарац, деконструише тезу 
да „природа жене”, као биолошког бића и као 
мајке, онемогућава женину самоактуелизацију 
у јавном животу.

Женски ликови који делују оснажујуће и 
еманципаторски управо су у филмовима 
децембарског циклуса. У Земљацима (Авала 
филм, 1963) Здравка Рандића, млада девојка 
Јана долази у Банат с групом сељака, сезонских 
радника из Босне. Промена културног миљеа 
утицаће на њену трансформацију – она се 
заљубљује у Николу, и одбацивши обичаје и 
законе краја из којег је дошла, напушта вереника. 

Репрезентацију почетака женске еманципације, 
која се огледа у одбацивању традиционалних 
предрасуда и обичаја, те у активном учешћу 
у изградњи новог друштва, пројектоваће и 
лик Малене (Прекобројна, 1962) и лик сељанке 
Маре (Језеро, 1950). Оба лика еманципују се 
и кроз образовање које ново социјалистичко 
друштво омогућава женама како би што пре 
стекле економску самосталност. Мињино 
осамостаљење у филму Јована Живановића 
Чудна девојка (Авала филм, 1962) управо почива 
на економској претпоставци, захваљујући којој 
жена преузима традиционално мушку улогу 
хранитеља и почиње да издржава мушкарца 
којег воли. Тај наратив као да се понавља и даље 
развија у филму Крешимира Голика Живјети 
од љубави (Croatia Film, 1973), у којем истоимена 
јунакиња за послом одлази на село да би својом 
зарадом омогућила мужу да доврши студирање.

Љубав је покретач трансформације женског 
лика у сва три филма, у којима се понавља 
традиционална матрица о жени која жртвује 
све за љубав. Наративна схема представља 
пут женских ликова који их води до 
трансформације и одбацивања традиционалних 
предрасуда. Преломни тренутак, тј. почетак 
еманципације, представља и крај сваког од ова 
три филма. Активно еманциповање женских 
ликова, подржано друштвеним системом 
и социјалистичком идеологијом, донекле 
трансформише и друге ликове. Филм који 
би приказао живот, дан и лик ове и овако 
еманциповане жене никада нисмо добили. 

Ј У Г О С Л О В Е Н С К И  С О Ц И Ј А Л И З А М  Н А  Ф И Л М У

Жива истина (1972)
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з моје књиге Филмски водич Београда (1944–1963), која ће ускоро угледати светлост дана у 
издању Југословенске кинотеке, одабрао сам неке значајне, занимљиве и углавном ретко 
приказиване филмове из првих 20 послератних година, углавном виђенe на репертоару 
градских биоскопа. За децембар сам одабрао следеће наслове:

Ремек-дело жанра мјузикла Копачице злата (Уцењивачице) без сумње је најбоље и 
најквалитетније остварење предвиђено за децембарски програм Музеја. Настао 1933. усред Велике 
депресије, по мјузиклу Еверија Хопвуда Бродвејске уцењивачице из 1929, филм Мервина ЛеРоја* је 
јединствена музичка екстраваганца којом је започет низ истоимених мјузикла у годинама које су 
уследиле, тачније 1935. и 1937. а које су режирали Базби Беркли и Лојд Бекон са нешто мање успеха. 
Иницијални филм је настао после великог комерцијалног и уметничког успеха мјузикла 42. улица 
Лојда Бекона из исте године. Продукцијска кућа „Ворнер”, која је реализовала поменути Беконов 
филм, осетивши жељу гледалаца за веселим и раскошним музичким делима, којима се само донекле 
могао ублажити тежак и ненадокнадив национални (читај глобални) губитак изазван Депресијом, 
чини се, оберучке је прихватила снимање неколико мјузикла у релативно кратком року (рецимо, три у 
1933). Поред тога, зарада је превагнула и није била нимало занемарљива. Напротив. Осим Депресије и 
економских проблема, филм се дотакао и последица незапослености ратних ветерана из Великог рата 
уз јасан социјални коментар својствен делима насталим у „Ворнеру”. 

БЕОГРАДСКИ 
ФИЛМОПЛОВ 
(1944–1963)пишЕ: 

Слободан Аранђеловић  

И
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Славни кореограф и режисер Базби Беркли 
у овом филму на плану идеје, оригиналности 
и имагинативности надмашио је самог себе 
креирајући задивљујућа кореографска решења 
(још увек недостигнута) од којих застаје дах. 
Изврсне и незаборавне песме Харија Ворена и 
Ала Дабина, компоноване за филм, Берклију 
су, очигледно, послужиле као изазов и као 
инспирација за спектакуларне кореографске 
бравуре. Ако им се додају дрско оригинални и 
непоновљиви костими Ори-Келија, на пример 
у боји кованих златних долара током једне од 
носећих песама, одличан сценарио, духовите 
пошалице и блиц појаве филмског агента Луја 
Шура и самог Берклија, очигледно је да су 
се аутори филма лудо забављали стварајући 
овај јединствени мјузикл у историји жанра. 
Уз „сулуде” плесачке нумере, изненађујуће 
ефектно спаривање Џоан Блондел и Ворена 
Вилијама (посебно у еротизованим сценама), 
луцидне ванвременске опаске Алин МекМеон, 
вокалне домете Џинџер Роџерс, сниматељске 
бравуре Сола Политоа и изврстан тонски запис 
Натана Левинсона, номинованог за награду 
„Оскар”, не би требало да чуди што се филм 
сматра најбољим „Ворнеровим” мјузиклом не 
само тридесетих година већ уопште. Мјузикл за 
сва времена.

Није наодмет поменути да особена 
кореографија Базбија Берклија много мање 
зависи од плеса, а много више од углова и 
покретљивости камере којом је достизао 
надреалистички свет без ограничења и тиме 
остављао гледаоце без даха. У овом филму је 
инаугурисао изврсне и раскошне геометријски 
обликоване плесне нумере које још увек 
одолевају зубу времена, а такође је нагласак 
ставио и на стилизован и отворен женски 
сексепил који никада није више тако успешно 
остварио ни као режисер ни као кореограф. 
Штета! 

„Одабир бројних лепих девојака у његовим 
филмовима резултирао је најзначајнијим и 
најбољим воајеристичким фантазијама икада 
оствареним на целулоиду” (Грег С. Фалер). 
Многе феминисткиње су крајем седамдесетих 
година прошлог века нападале његово 
приказивање женског тела као објекта (мада он 
није био једини који је то радио!), што нимало 
не умањује значај његовог опуса у историји 
седме уметности. 

Совјетски филм Бели се усамљено једро, 
Владимира Легошина, настао је после великог 
успеха романа и комада познатог писца 
Валентина Катајева. Жанр авантуристичког 
филма тридесетих година XX века није био у 

Уцењивачице (1933)
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СССР-у много популаран, све до појаве овог 
дела које је премијерно приказано 25. новембра 
1937. Један од сниматеља филма био је Бентсион 
Монастирски, доајен и врхунски совјетски 
камерман особене поетике и начина рада. То 
се делимично може видети и у овој успешној 
и необичној комбинацији драматичног и 
комичног у којој су запажене роле остварили 
Ирина Болшакова, Игор Бут и Борис Рунге.

Енглески филм Бели ходници, режисера Пета 
Џексона, настао је 1951. као ефектна и напета 
медицинска драма са елементима трилера. 
Истоимени роман Хелен Ештон послужио је 
као изврстан повод да се аутори филма дотакну 
неких од актуелних болничких проблема, 
посебно истраживачком делатношћу, тачније 
опитима у стварању серума против тровања 
крви. Испреплетаност судбина бројних актера 
приче, врло добар сниматељски рад Пенингтон-
Ричардса и традиционално врхунски глумачки 
домети (својствени британској школи глуме), 
нарочито Џејмса Доналда и Гуги Витерс, 
уз луцидну режију Џексона омогућили су 
комерцијални успех филма који у својој сржи 
садржи ургентност, тако својствену медицини и 
здравству. Младе Петјула Кларк и Мојра Листер 
заблистале су у мањим ролама.

Италијански филм Рим у 11 часова режирао је 
Ђузепе де Сантис 1951. као особену друштвену 
драму на чијем је сценарију сарађивао и 
познати Чезаре Заватини. Врхунска продукција 
омогућила је инспиративну сарадњу 
сниматеља Отела Мартелија, композитора 
Марија Нашимбенеа и одлично одабраних 
интерпретатора, од Лучије Бозе, Карле дел 
Пођо и Лее Падовани до Рафа Валонеа, Масима 
Ђиротија, Паола Стопе и Делије Скале, која је 
резултирала одличним остварењем насталим у 
традицији неореалистичких домета претходне 
деценије.

Чехословачко остварење Плесачица, настало 
током Другог светског рата, режирао је 1943. 

Франтишек Чап, који је почетком педесетих 
прешао у нашу земљу и остварио неколико 
забавних филмова, углавном у словеначкој 
продукцији. У тој романтичној драми коју је 
надахнуто снимао Фердинанд Печенка, чешки 
ветеран међу камерманима, изврсне улоге 
остварили су Марија Глазрова и Јарослав 
Марван неизмерно доприносећи уметничком 
домету филма. 

Како Архив кинотеке нема Враголасте 
девојчице и Свету жртву, прва два аргентинска 
филма приказивана код нас после Другог 
светског рата, први 1945, а други 1946, одлучио 
сам се за Жену мора, Марија Емилија Софићија, 
једног од најпознатијих аргентинских синеаста 
старије генерације, који је доживео београдску 
премијеру 1954. Настао исте године, филм је 
необично ефектна екранизација драме Хенрика 
Ибзена пребачена у аргентински миље. Туробна 
прича, својствена нордијским писцима, 
одлично је адаптирана за латиноамерички 
амбијент. Чини се, посредством овог филма, да 
Скандинавија, тачније Норвешка, и Аргентина 
нису просторно толико удаљене колико се 
уобичајено мисли!

Амерички мјузикл Повратак на Бродвеј 
снимљен је 1953. у режији Гордона Дагласа, 
искусног холивудског професионалца који се 
успешно опробао у бројним жанровима. Настао 
по оригиналном сценарију Орина Џенингса и 
са врло добром кореографијом ЛиРоја Принца, 
филм обилује одличним песмама, између 
осталих из пера Ајре и Џорџа Гершвина, Џонија 
Мерсера, Харолда Арлена, Харија Ворена, Јубија 
Блеја и Ала Дабина, али и Ђоакина Росинија. 
Многе нумере су у међувремену постале поп 
и џез стандарди. Мада је предвидљив, заплет 
је добро осмишљен и рутински понуђен уз 
низ изузетних музичко-глумачких остварења. 
Издвојили су се Вирџинија Мејо, Стив Кокран, 
Џин Нелзон, Патрис Вајмор и Френк Ловџој, 
који су мелодрамски заплет уздигли на виши 
ниво од уобичајеног у Холивуду тог периода.

Француски филм Дивљи дечак режирао је 
1951. Жан Деланоа, синеаст средње генерације 
иза кога су остала бројна запажена остварења 
у плодној и дугој каријери. Драмски роман 
Едуара Пејсона преточили су у квалитетан 
сценарио Деланоа и Анри Женсон стављајући 
акценат на психолошку страну ликова. Једну 
од најбољих улога у каријери остварила је 
особена уметница Мадлен Робинсон, која је уз 
шармантног Франка Вилара и младу Дору Дол 

и з  л и ч н о г  у г л а
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тријумфално дочарала поверени јој лик. 
Мексичку мелодраму Злокобница (Рђаво 

вољена) режирао је 1949. славни Емилио 
Фернандез уз помоћ сталних сарадника: 
сниматеља Габријела Фигерое, композитора 
музике Антониjа Дијаза Конде и интерпретатора 
с којима је често радио: Долорес дел Рио, Педра 
Армендариза, Колумбе Домингез и Роберта 
Кањеда. Резултат је ова изванредна мелодрама, 
ремек-дело жанра у коме ће се Фернандез 
глобално прославити. Непомућен сјај филма, 
актуелност, универзалност и висок уметнички 
домет сврставају ово дело у ванвременска 
остварења намењена гледаоцима свих узраста и 
националности. Филм се може сматрати неком 
врстом квалитетне и оригиналне претходнице 
касније необично популарних мексичких 
ТВ сапунских серија и серијала без краја. 
Злокобница је светлосним годинама далеко од 
поменутих серијала, а вреди погледати зашто. 

Америчка историјско-биографска мелодрама 
Прва дама Америке снимљена је 1953. у режији 
Хенрија Ливина и са импресивним глумачким 
именима: Сузан Хејворт, Чарлтон Хестон, Феј 
Беинтер, Џон МекИнтајер, Вилис Бучи и Карл 

Б Е О Г Р А Д С К И  Ф И Л М О П Л О В

Бец. Фикционални роман Ервина Стоуна, који 
се бави само делимично чињеницама из живота 
америчког председника Ендрјуa Џексона и 
даме сумњиве прошлости којом се оженио, 
изврсно је драматизовао Џон Патрик. Чарлтон 
Хестон и Сузан Хејворт надахнуто су остварили 
заљубљени пар нудећи обиље романтичних и 
драматичних сцена које, иако далеко од истине, 
омогућују гледаоцима да разумеју америчку 
политичку сцену у XIX веку. Сниматељ Лио 
Товер и аутор музике Алфред Њумен неизмерно 
су допринели комерцијалном успеху филма, 
посебно у САД. Занимљиво је да је Хестон исти 
лик, председника Џексона, успешно одиграо 
и у филму Гусар, који је режирао 1958. Ентони 
Квин. 

Западнонемачки филм Љубављу се не 
игра духовита је и забавна комедија настала 
по комаду Густава Кампендонка 1949. у 
режији Ханса Депеа. Међу добро одабраним 
интерпретаторима издвојили су се Лил Даговер 
(звезда немачког немог филма) и Бруни Лебл.

Америчка комедија Хотел за жене настао је 
1939. као алармантна и антиципаторска прича о 
спонзорушама које желе да се удају за успешне 
и добростојеће мушкарце (да ли вам то звучи 
познато?). Поред добре глуме Ен Сотерн, Џојс 
Комптон, Лин Бари и Сиднија Блекмера, филм 
садржи функционалну музику и одличан 
избор песама. У филму је дебитовала егзотична 
лепотица Линда Дарнел, касније позната као 
фатална заводница у бројним вестернима и 
авантуристичким остварењима. Линда се са 
пет година бавила степовањем, са 11 је била 
модел, у 14. учесник такмичења у лепоти, а 
у 16. је победила на регионалном тестирању 
за филм компаније РКО који јој је омогућио 
две године касније потписивање уговора са 
„Фоксом”, чији је убрзо постала заштитни знак 
и једна од најкомерцијалнијих звезда, успешно 
играјући ликове у распону од чедних и невиних 
девојака, преко верних младих жена и наивки 
до сексепилних и опасних заводница. Била је 
током четрдесетих једна од најпопуларнијих и 
најтраженијих глумица у Холивуду.

Циклус се наставља у јануару 2018. 

Злокобница (1949)

Прва дама Америке (1953)

.......................................................
*Лична имена остављена су у облику у ком су 
наведена у рукопису (прим. лект.).





рошле године Југословенска кино- 
тека преузела је једну од најзна- 
чајнијих кинематографских колек- 
ција, легат истакнутог српског и 
југословенског сценографа Вељка 

Деспотовића.
Вељко Деспотовић (1931–2013), архитекта, 

сликар, универзитетски професор, а најпре и 
највише знаменити филмски и телевизијски 
сценограф, у свом богатом опусу остварио 
је више од педесет сценографија у домаћим, 
копродукцијским и страним филмовима као 
самостални сценограф, односно близу триде-
сет сценографија као асистент или члан 
сценографског тима. Цртежи, скице, белешке, 
сценографске разраде, планови, фотографије, 
лични предмети, књиге, награде, чине ову 
јединствену колекцију културне баштине, коју 
је сам за живота Вељко Деспотовић припремио 
и завештао Југословенској кинотеци. Ово 
непроцењиво уметничко богатство Кинотеци 
је предала његова супруга Гина, која, нажалост, 
није доживела да види дуго припреману 
ретроспективну изложбу. Из осећања неизмерне 
захвалности које гајимо према Вељку и 
Гини Деспотовић, потрудили смо се да ова 
изложба пропрати све аспекте Деспотовићевог 
кинематографског дела, а овај кратки увод у 
изложбу „Вељко Деспотовић – стварни светови 
имагинације” завршићемо једним од најтоплијих 
текстова о Вељку Деспотовићу, који је под 
насловом „Велики филмски уметник” написао 
наш водећи редитељ Слободан Шијан у књизи 
„Вељко Деспотовић – филмске сценографије”, 
коју је 2015. године издао Музеј примењене 
уметности. 

Александар Саша Ердељановић
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изложба
 У КИНОТЕЦИ

ВЕЛИКИ  
ФИЛМСКИ  УМЕТНИК  
ВЕЉКО ДЕСПОТОВИЋ
НАпиСАО: 

Слободан Шијан
у Београду, уторак, 16. април 2013. године

истераш из кадра”. Борио се за аутентичност и 
богатство призора пред камером до последњег 
тренутка, док се она не укључи. У нашем 
послу нема никада довољно времена, а Вељко 
је користио сваки секунд да нешто још боље 
уради.

Када би редитељ успео да обезбеди његову 
сарадњу, осећао би се привилеговано и сигурно. 
Јер Вељко је гарантовао квалитет. Борио се 
као лав за свој буџет, за своје сараднике и за 
остваривање визије редитеља. За мене, Вељко 
је већ онда био легенда! Јер неко ко је радио 
Скупљаче перја и Биће скоро пропаст света, два 
визуелна ремек-дела светског филма, чинио ми 
се недостижним. Сваки добар сценограф воли 
да ради неки велики пројекат, спектакл, епоху, 
филм за који постоји велики буџет, у којем 
има градње и посла за велики број његових 
колега и сарадника, и у којем може своје знање 
и имагинацију искористити до максимума! И 
то је разумљиво. Али Вељко је био драгоцен 
и као сарадник на малим, нискобуџетним 
филмовима, а нарочито као сарадник на 
дебитантским филмовима. Волео је да ради с 
млађим редитељима, којима је његово знање 
„отварало очи” о могућностима које се пружају 
у тој креативној сарадњи.

Често се питам шта би рекао данашњи 
продуцент неком дебитанту када би снимао 
филм попут нашег Ко то тамо пева. Вероватно, 
„Па шта ће ту сценограф? Треба ти једна ливада 
и један аутобус!” А да није било Вељка и његове 
екипе, ко зна како би тај филм изгледао.

Сећам се, тражио сам му аутобус са „носом” и 
задњим вратима, као пре рата. И он га је допремио 
из Словеније, где је коришћен за снимање филма 
Живојина Павловића Довиђења у следећем 
рату. Аутобус је стигао само неколико дана пре 

а уметничку област у којој се 
Вељко Деспотовић изражавао, 
код нас се користи једна реч – 
СЦЕНОГРАФИЈА. На шпицама 
страних филмова често видимо 

како се појављују звања као што су продакшн 
дизајнер, арт дајректор, сет дизајнер, па онда 
разни сарадници и помагачи попут асистента 
сценографа, локејшн скаута, декоратера, 
реквизитера, патинера, и да не набрајам даље 
ту огромну армију сарадника којом оно што 
код нас стаје у ту једну реч СЦЕНОГРАФ бива 
попуњено.

Имам потребу да о овоме говорим јер је Вељко 
често био и прво и друго и треће у исто време, 
и продакшн дизајнер и арт дајректор и сет 
дизајнер, али је, пре свега, био велики уметник, 
а сви ми који смо с њим радили знамо да не 
само да се није либио да потегне и као помагач 
самоме себи већ га нисте могли ни спречити у 
томе. Како то филмаџије кажу, „ниси могао да га 

З

и з л о ж б а
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Биће скоро пропаст света

Сељачка буна 1573.

Широко море – Mare Largo
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снимања. На тај начин је разумевао на који 
начин он види филм и у ком правцу треба ићи. 
Дуго смо тражили пејзаж за снимање филма 
Ко то тамо пева. Водио ме је и у Ивањицу и у 
село Катиће, све ми је то било превише жестоко. 
Онда му је „синуло” и одвео ме у Делиблатску 
пешчару! Филм је био решен! То је било то!

За Вељка ме везује и моје последње путовање 
лепотама Југославије. Било је то давне 1985-
86. године, када смо за потребе једне филмске 
копродукције, са малом екипом прокрстарили 
ту, природним лепотама заиста јединствену, 
бившу нам земљу. Од Београда, преко Загреба, 
Плитвица, словеначких Алпа, Велебита, па 
Јадранском обалом кроз Истру, Далмацију, кроз 
Дубровачко и Црногорско приморје, и даље, 
до Старог Бара, Улциња, па све до Жабљака, 
Биоградског језера, Дурмитора, и натраг, преко 
Требиња и Херцеговине, све до Ђавоље вароши! 
И све то за недељу дана! Неуморни Вељко нам је 
био „туристички водич”, трчкарајући кроз сваку 
локацију, предлажући сцене и углове камере, 
одоздо, одозго, са стране... „Можеш одавде, 
овако, па онда оданде...” и тако сваки дан! 
Какав човек! Какав уметник! Каква стваралачка 
енергија! Каква љубав према филму и позиву!

снимања, „војнички” зелене боје, са сицевима. 
Био сам очајан, јер је то значило да ћу га први 
пут видети обојеног у црвено и припремљеног 
за снимање – првог дана снимања! Помислио 
сам: „Ко зна како ће то изгледати?” Све смо се 
већ били детаљно договорили о потребним 
адаптацијама и изгледу аутобуса, али је шанса 
да ти неко 100% прочита мисли и да све буде 
тачно како треба увек мала. Када сам дошао на 
снимање, Вељков партнер, чика Миладин, стајао 
је поред аутобуса и четком наносио последње 
нијансе блата, рђе и прашине, на већ офарбани 
и припремљени аутобус, уз будан Вељков 
надзор. Аутобус је изгледао савршено! Могли 
смо одмах да снимамо! Вељко ми је направио 
главног глумца. 

Код Вељка се увек почињало с његовом 
драгоценом сценографском документацијом, 
која се састојала од стотина фотографија и 
исечака из новина о свим могућим локацијама 
у бившој Југославији. Узгред, било би лепо да се 
та документација сачува, или у Кинотеци или у 
некој сличној музејској институцији! Пре него 
што би се уопште ишло на обилазак терена, 
Вељко је са редитељем листао тај бревијар 
визуелних информација о могућим местима 

На снимању филма Јесен стиже дуњо моја

и з л о ж б а
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што су Благо у Сребрном језеру (Der Schatz 
im Silbersee, 1962), Винету 1. део (Winnetou 1. 
Teil, 1963), Винету 2. део (Winnetou 2. Teil, 1964) 
и Опроштај великог поглавице (Winnetou 3. 
Teil, 1965), у којима су вешто и веома филмично 
дочарани ликови из пера Карла Маја. Ако су 
Баркер и Брис успели да оригинално донесу Олд 
Шетерхенда и Винетуа, Дорова је у сваком од 
тих филмова играла различите улоге, али увек 
са истим успехом. Наравно, није је мимоишла 
ни Рајнлова дводелна сага Нибелунзи (Die 
Nibelungen), у којој је играла Брунхилду. 
На крилима славе окушала се и у светским 
оквирима, најпре у филму Др Фу Ман Чу (The 
Face of Fu Manchu, 1965) Дона Шарпа, а затим  
у тада престижној франшизи о Џејмсу Бонду, 
остварењу Само двапут се живи (You Only Live 
Twice, 1967) Луиса Гилберта. Тако она постаје 
Хелга Брант,  једна од ретких жена које су добиле 
прилику да ошамаре Шона Конерија, али и сама 
доживљава једну од најбизарнијих смрти у свим 
филмовима о Бонду. Само две године касније, 
1967. појављује се у једном од мање познатих 
остварења легендарног Алфреда Хичкока, Топаз 
(Topaz), где игра сјајну епизоду у улози кубанске 
дисиденткиње. И поред тих улога, Дорова није 
постигла велику светску славу, што никако 
не умањује њено умеће, али ни популарност у 
Немачкој.

 До краја каријере играла је у филмовима и 
познатим серијалима који су снимани углавном 
за немачко говорно подручје, а последњу улогу 
забележила је у остварењу редитељке  Маргарете 
фон Троте Изгубљени свет (Die abhandene Welt) 
из 2015. године.  

пишЕ: 

бранислав Ердељановић

стовремено заводљива и хладно 
прорачуната, мазна и опасна, го-
тово прототип титан-жене, нема- 
чка глумица Карин Дор, профили-
сана по улози Хелге Брант, једне од 

Бондових девојака, преминула је у седамдесет 
деветој години. 

Рођена у Визбадену, од ране младости показује 
интересовање за позоришну и филмску умет-
ност. Још као малолетна девојка упознаје позна-
тог аустријског редитеља Харалда Рајнла, који 
јој пружа прилику да заигра у филму Све док 
живите (Solange du lebst, 1954). Између њих 
се, и поред очигледне разлике у годинама, на 
снимању рађа љубав. Под будном диригентском 
палицом свог новопеченог супруга Карин стиче 
славу у Немачкој и Аустрији, најпре у лаганим 
комедијама и романтичним остварењима попут 
Близанаца из Цилертала (Die Zwillinge vom 
Zillertal, 1957) Харалда Рајнла и Skandal um Dodo 
(1959) Едуарда фон Борзодија, а затим и у веома 
популарним кримићима (German Kriminalfilm) 
рађеним по мотивима новела Едгара Воласа: 
Страшни људи (Die Bande des Schreckens, 1960), 
Фалсификатор из Лондона (Der Falscher von 
London, 1961), Давитељ из замка Блекмур (Der 
Wurger von Schloß Blackmoor, 1963), у режији 
Харалда Рајнла. Сам Рајнл, познат и по серијалу 
о злочиначком генију Доктору Мабузеу, даје Ка- 
рин улогу у једном од филмова из серијала 
Повратак невидљивог човека (Die unsichtbaren 
Krallen des Dr. Mabuse), у коме она први пут насту-
па уз касније честог партнера Лекса Баркера. 
Ипак, оно по чему је постала најпопуларнија у 
„родној груди” јесте серија изузетно омиљених 
филмова, рађених по књигама Карла Маја, о 
доживљајима индијанског поглавице Винетуа. 
Већ уиграна екипа Рајнл, Баркер и Дор, уз Пјера 
Бриса као Винетуа, изродила је остварења као 

Сада си мој... 
Хелга Брант (Џеjмс Бонд: Само двапут се живи)

КАРИН 
ДОР

И

трагови 
НА ФИЛМУ

Само двапут се живи (1967)

К А Р И Н  Д О Р
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анијел Дарије (1917–2017), једна од 
највољенијих и најпрефињенијих 
звезда у историји француске 
кинематографије (али и шире), 
недавно нас је напустила ушавши 

у сто прву годину живота. 
Рођена је на празник рада, 1. маја 1917. у 

престоници француског винарства Бордоу. 
Срећно детињство прекинуто јој је пребрзом 
смрћу оца, армијског доктора, када је имала 
само седам година. Мајка је издржавала себе 
и њу дајући часове певања, а младу Данијел 
одмалена је усмеравала ка музици. Тако је 
Даријеова већ са четрнаест година на Париском 
конзерваторијуму похађала студије чела и 
клавира. Било је то време уходавања звучног 
филма, када је публика жудела да чује гласове, 
па су музички филмови, оперете и водвиљи с 
певањем важили за најпопуларније жанрове. 
Као и многе друге амбициозне мајке и 
Данијелина је своју ћерку пријавила на конкурс 
за нова филмска лица, тачније за једну од 
епизодних женских улога у немачко-француској 
копродукцији Бал (Le Bal), немачког редитеља 
Вилхелма Тилеа из исте, 1931. године. Потпуно 

ДДАНИЈЕЛ 
ДАРИЈЕ
пишЕ: 

Александар 
Саша Ердељановић

т р а г о в и  н а  п л а т н у

Мадам де (1953)

Операција Цицеро (1952)
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неочекивано Данијел Дарије глатко је изабрана 
и улогом припросте девојчице одмах на себе 
скренула пажњу и редитеља и филмске публике. 
Од те године музика је можда изгубила много, а 
кинематографија добила далеко више. 

Одушевљен Данијелином свежином и 
талентом, продуцент Марсел Вандал потписује 
петогодишњи уговор с њом, дајући јој шансу 
да се низом улога младих, романтичних, 
често несрећних девојака, трајно усели у срца 
француског филмског гледалишта. Занимљиво 
је што је тих првих година готово редовно 
идеална партнерка скоро четврт века старијем 
Алберу Прежану, као и то што углавном 
наступа у делима аустријских и немачких 
редитеља на раду у Француској, који ће убрзо 
после доласка Хитлера своју срећу потражити 
с оне стране Атлантика. Била су то, између 
осталих, остварења Билија Вајлдера у корежији 
са Александром Есвејом Зло семе (Mauvaise 
graine), Роберта Сиодмака Криза је прошла (La 
crise est finie) и Курта Бернхарта Злато на улици 
(L’or dans la rue), сва три из 1934. Ипак, права 
велика звезда постаје тек две године касније, 
с ролама у три историјска спектакла у режији 
двојице руских и једног немачког избеглице: 
Марије Вечере, љубавнице несрећног Рудолфа 
Хабзбуршког у Мајерлингу (Mayerling) Анатола 
Литвака, Грушењке у обради Гогољевог Тараса 
Буљбе (Tarass Boulba) Алексиса (Алексеја) 
Грановског и Јапанке Јуки, жене руског официра 
у Порт Артуру (Port-Arthur) Николаса Фаркаша. 
Даљи замајац њеној већ високој репутацији 
даје брак с редитељем Анријем Декоеном, код 
кога наступа у више филмова, а најуспешније 
у драми Изиграно поверење (Abus de confiance, 
1937), где јој је партнер велики Шарл Ванел. 
Већ слављена у Француској, по мужевљевом 
наговору крајем исте године одлази у Америку и 
потписује деветогодишњи уговор с компанијом 
„Универзал”. Међутим, после само једног, 
уметнички али не и комерцијално успешног 
филма, комедије Бес Париза (The Rage of Paris) 
Хенрија Костера из 1938. године, одлучује да 
се у предвечерје Другог светског рата врати 
у отаџбину, не налазећи себе у животу и 
правилима Холивуда. 

За време немачке окупације Француске није 
претерано активна на филму и глуми у само три 
остварења, од којих јe прва два, Први састанак 
(Premier rendet-vouz, 1941) А. Декоена и Хирови 
(Caprices, 1942) Леа Жоанона враћају на пиједес- 
тал најромантичније француске глумице. 

Д А Н И Ј Е Л  Д А Р И Ј Е

Ипак, њен живот за време Другог светског ра- 
та донеће јој много проблема. После развода 
од Декоена 1941, удала се за злогласног 
доминиканског плејбоја Порфирија Рубирозу, 
знаног по скандалима и флертовима с познатим 
глумицама. С групом чувених француских 
глумаца који су снимали за пронемачки 
„Континентал филм” отишла је на рекламно 
путовање у Немачку. Као колаборационисту, 
француски Покрет отпора у једном тренутку 
чак ју је осудио на смрт.

Али за разлику од великих предратних звезда 
какве су биле Арлети и Миреј Бален, чији су 
животи и каријере након ослобођења били 
уништени због љубавних веза с немачким 
официрима, свеже и на време разведена 
Данијел Дарије веома је брзо рехабилитована, 
па се на филм вратила већ 1946. године. До 
почетка педесетих, када је остварила глумачки 
врхунац на филму, дала је две значајне роле, у 
историјском спектаклу Руј Блаз (Ruy Blas, 1948) 
Пјера Бијона и у насловној улози у комедији 
према Фејдоовом водвиљу Побрини се за 
Амелију (Оccupe-toi D’Amelie, 1949) Клода Отан-
-Ларе. Тада, на животном врхунцу у раним 
тридесетим, крхка, прелепа и софистицирана, 
Данијел Дарије доживљава своје глумачке 
звездане тренутке. Наиме, Макс Офилс, вечни 
избеглица и луталачки дух, ствара своје три 
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нису биле главне. Ипак, и такве, често су 
носиле филмове, без обзира на њихов различит 
квалитет. Хронолошки, најзначајније улоге од 
тада до почетка новог миленијума остварила је 
у следeћим делима: Женскарош (Le cavaleur, 1979) 
Филипа де Броке, у коме је наступила са такође 
недавно преминулим Жаном Рошфором, Соба 
у граду (Une Chambre en ville, 1982) Ж. Демија, 
Место злочина (Le ileu du crime, 1986) Андреа 
Тешинеа, Неколико дана са мном (Quelques jours 
avec moi, 1988) Клода Сотеа...

Иако се већ од осамдесетих усредсредила 
далеко више на телевизијски него на филмски 
рад, Данијел Дарије, мада већ дубоко у осмој 
деценији, наставила је да се појављује на великом 
платну са истим жаром као на почетку каријере 
седамдесет година раније. Треба истаћи њен удео 
у филмовима Нова срећа (Nouvelle chance, 2006) 
редитељке Ан Фонтен и нарочито незаборавну 
ролу „матријарха” у необично забавној комедији 
Осам жена (8 femmes, 2002) Франсоа Озона, у 
којој су јој друштво правиле највеће женске 
ведете француског филма, између осталих и 
Катрин Денев, Изабел Ипер и Фани Ардан. 
Последњу филмску ролу (сто седму) дала је 2010. 
у романтичној комедији Монтирани комад 
(Piece montee) Денија Граније-Дефера.

Са безмало осам деценија на филму, Данијел 
Дарије ушла је у мајушни пантеон легенди 
или икона седме уметности које су на филму 
наступале дуже него што траје просечни људски 
живот. Сада прави друштво неколицини, као 
што су већ спомињани Шарл Ванел, Курт 
Боа или Мики Руни. А сећање на легенду је 
најлепше када се заврши неким њеним лепим 
речима. Нека то буду две дивне, слободно 
интерпретиране реченице из једног давног 
интервјуа вечне Данијел Дарије: „Сцена од 
три сата рада узима вам више од живота него 
цео дан у филмском студију. На сцени ви сте 
затвореник, мада је то диван затвор.”

врхунске љубавне приче пуне рафинмана, 
сензибилне атмосфере и, као што су неки 
критичари интелигентно приметили, „барокног 
угођаја”: Круг (La Ronde, 1950) по делу Артура 
Шницлера, Задовољство (Le Plaisir, 1952) по Гију 
де Мопасану и Мадам де (Madame de..., 1953) 
по Луизи де Вилморен. И наравно, своју музу 
налази у Данијел Дарије. Сва три филма на 
јединствен и непоновљив начин баве се темом 
љубави која је превртљива и често и лако пређе у 
илузију и разочарање, а рола грофице Луизе де... 
у последњем делу условне трилогије представља 
највећу глумачку бравуру Данијел Дарије, која 
је у њој дала читаву палету психолошких стања 
зреле, блиставе жене у распону од раскалашног 
до крајње емоционалног. Те златне педесете 
донеле су још много радости како гледаоцима 
тако и глумачких успеха жељној Данијел Дарије. 
Поново у Холивуду, остварује тријумф поред 
Џејмса Мејсона у шпијунској драми из Другог 
светског рата Операција Цицеро (5 fingers, 1952) 
Џозефа Л. Манкевица, а затим у француским 
класицима педесетих: Црвено и црно (La rouge et 
le noir, 1954) К. Отана Ларе по Стендалу, Љубавник 
леди Четерли (L’amant de lady Chatterley, 1955) 
Марка Алегреа по Д. Х. Лоренсу, Мутивода 
(Pot Bouille, 1957) по Золи, те Марија – октобар 
(Marie-Octobre, 1959) оба у режији Жилијена 
Дививјеа. Глуми заједно с многим другим 
звездама у раскошним повесним спектаклима 
који с иронијом гледају на француску историју, 
Наполеон (1954) и Кад би Париз причао (Si Paris 
nous etait conte, 1956), у режији њеног старог 
пријатеља Саше Гитрија. 

Шездесете године доносе Данијел Дарије како 
животну тако и глумачку зрелост. Али на екран 
су придошле неке нове, млађе и атрактивније 
глумице, тако да она више није у првом плану. 
Ипак, и даље је веома тражена, па се истиче 
као једна од жртава париског сексуалног 
манијака у Ландрију (Landru, 1962) новоталасног 
првака Клода Шаброла, ефектном епизодом 
мајке главне јунакиње у мјузиклу Госпођице 
из Рошфора (Les demoisseles de Rochefort, 1967) 
Жака Демија, као и захтевном насловном ролом 
у драми Двадесет четири сата у животу једне 
жене (Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, 
1968) Доминика Делуша, по Штефану Цвајгу. 

Од седамдесетих година прошлог века 
појављивање Данијел Дарије на француском 
филму донекле се проредило, али је њен статус 
„велике даме кинематографије” остао непорецив 
иако роле у којима је наступала махом више 

т р а г о в и  н а  п л а т н у

Мајерлинг (1936)



ећ од самог рођења, у јеврејској 
породици у градићу недалеко од 
Париза, Роберт Хирш (1925–2017) 
био је тесно повезан с уметношћу 
будући да је његов отац у то 

време поседовао локални биоскоп „Аполо”. Да је 
глумачки занат оно чиме би највише волео да 
влада, Роберту је постало јасно током Другог 
светског рата када је своје знање унапредио на 
париском Универзитету драмских уметности. 
Година 1948. умногоме је одредила читаву његову 
каријеру јер је тада у жижу јавности доспео 
као лауреат двеју најзначајнијих позоришних 
награда које су се глумцима додељивале за 
„комичне улоге”, тако да управо комедија 
постаје, и до краја остаје, његово „омиљено 
глумачко игралиште”. Хирш 1952. постаје стални 
члан националног позоришта „Комеди Франсез”, 
у коме ће следећих неколико деценија постизати 
највеће глумачке успехе. 

пишЕ: 

Петар Михајловић

В

РОбЕРТ 
ХИРШ Упоредо с блиставом каријером позоришног 

глумца, остварио је и завидну каријеру на 
филму и телевизији, где је потписао око педесет 
улога. Посебно се издвајају оне у Звонару цркве 
Нотр Дам (Notre-Dame de Paris, 1956) Жана 
Деланоа и Мегрет и афера Сен Фијакр (Maigret 
et l’affaire Saint-Fiacre, 1959) Алекса Жофеа, с 
којим је снимио и Les cracks (1968) и Ни говора 
суботом (Pas question le samedi, 1964), у коме 
тумачи чак дванаест различитих улога. Ту 
су још и филмови En effeuillant la marguerite 
(1956) Марка Алегреа, где му је партнерка била 
Брижит Бардо, Велики фалсификатор (Monnaie 
de singe, 1965) Ива Робера са Силвом Кошћином, 
Traitement de choc (1973) с Аленом Делоном и 
Ани Жирардо, Мој макро (Mon homme, 1996) 
Бертрана Блијеа... 

Добитник је четири Молијерове награде 
за позоришна глумачка остварења, а 1992. и 
почасног истоименог признања за животно 
дело. Позориште никада није напустио, већ је 
ангажовао писце и редитеље да пишу и режирају 
„специјално за њега”, чак и када је добрано зашао 
у десету деценију. Никада није пропуштао да 
у свакој прилици управо позоришну сцену 
„окриви” за доживљену дубоку старост.

трагови 
НА ФИЛМУ
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осле бројних позоришних и 
споредних филмских улога, Квјета 
Фијалова (1929–2017) шездесетих 
година прошлог века добија 
значајне роле на великом екрану 

у остварењима Смрт се зове Енгелхен (Smrt si 
rika Engelchen, 1963) и Строго контролисани 
возови (Ostře sledované vlaky, 1966). Њена животна 
улога била је она у славној чешкој комедији 
Револвераш из Аризоне (Limonádový Joe, 1964), 
музичкој пародији на вестерн филмове, где 
је играла барску певачицу. Заносне лепотице 
глумила је и у филмовима Морисвилски фантом 
(Fantom Morrisvillu, 1966), Крај агента W4C уз 
учешће пса господина Фоустке (Konec agenta 
W4C prostřednictvím psa pana Foustky, 1967), Partie 
krásného dragouna (1970). 

Иако је остављала утисак строге, уздржане 
жене, Квјету су својевремено сматрали секс-
-симболом и једном од најлепших чешких 
глумица, па је добила епитет чешке Елизабет 
Тејлор. 

У зрелим годинама играла је елегантне даме 
и мајке у филмовима Адела још није вечерала 
(Adéla ještě nevečeřela, 1977), Лето с каубојем 
(Létо s kovbojem, 1976), Пола куће без младожење 
(Půl domu bez ženicha, 1980), а касније и необичне, 
ексцентричне баке као у остварењу С тобом ми 
се свиђа свет (S tebou mě baví svět, 1982).

пишЕ: 

Милена Гвозденовић

КВЈЕТА 
фИЈАЛОВА

Putovanie do san jaga (1973)
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Ненад беквалац

опусу који је настајао скоро пет деценија. Током 
седамдесетих и осамдесетих жанр експлоатације 
на италијански начин изродио је многе култне 
ауторе: Марија Баву, Дарија Арђента и Лучија 
Фулчија, који спадају у крем, док су Серђо 
Мартино, Корбучи, Антонио Маргерити и Енцо 
Кастелари били најбољи пример онога што је 
италијанска кинематографија могла да понуди 
у домену „јефтиних узбуђења”. Већина редитеља 
који су имали легитимне каријере морала је 
да скаче из жанра у жанр и јури трендове да 
би уопште радила и за то време усавршавала 
своје вештине правећи насилне филмове. Али 
нико од њих није био толико предан одржавању 
имиџа Италије као shlock престонице света као 
Умберто Ленци (1931–2017), који је режирао права 
ремек-дела у скоро свакој поткласификацији 

ад год се прича о живим мртваци-
ма, натприродном, људским мон- 
струмима, Умберто Ленци нађе начин 
да вас привуче својим искреним 
ентузијазмом и чистом страшћу 

према филму, која је тако очигледна у његовом 

УМбЕРТО 
ЛЕНЦИ

К

трагови 
НА ФИЛМУ
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експлоатације. Често је користио зум објекти-
ве, живописни техниколор и екстремне кру- 
пне кадрове главних глумаца за своје крими-
налистичке, ђало трилере, костимиране мегдан-
џије, копије Џејмса Бонда или ратне филмове 
познатије као „макарони битке”.

Рођен је у Тоскани и још као дечак обожа-
вао је да иде у биоскоп. Чак је основао и филм- 
ски клуб у коме је редовно приказивао оства-
рења Роселинија и Ајзенштајна, а после про-
јекције дискутовало се о филму. Покушао је 
да студира права, али се брзо преместио на 
Centro Sperimentale di Cinematografia у Риму. 
Дипломирао је с кратким филмом I ragazzi di 
Trastevere, инспирисаним делима Пјера Паола 
Пазолинија. Ленци је једно време радио и као 
новинар у новинама и магазинима. Крајем 
педесетих написао је неколико детективских и 
авантуристичких романа. Каријеру на филму 
почео је тражећи локације за Хладан ветар у 
Едену (Raw Wind in Eden, 1958) Ричарда Вилсона, 
са Естер Вилијамс у главној улози. На почетку је 
доста радио у Грчкој, али филм који је требало 
да буде његов деби, Mia Italida stin Ellada (1958), 
никад није приказан. Радио је као сценариста и 
асистент редитеља на неколико sword and sandal 
(мач и сандале) авантура пре него што му је 
Студио „Рома” понудио да режира Le avventure 
di Mary Read (1961), о девојци која се облачи као 
мушкарац да би крала накит и касније постаје 
пират. У почетку углавном ради авантуристичке 
филмове попут Zorro contro Maciste (1963) и Il 
trionfo di Robin Hood (1962), а потом два дела у 
оквиру серијала о Сандокану, Тигрови Малезије 
(Sandokan, tigar Mompracema, 1963) и Гусари 
Малезије (I pirati della Malesia). У Загребу снима 
Caterina di Russia (1963) с немачком глумицом 
Хилдегард Кнеф у насловној улози. Окушао се 
и у ратним филмовима Тајна Бенгалске џунгле 
(I tre sergenti del Bengala, 1963) и Легија прокле- 

тих (La legione dei dannati, 1969), за који му је 
Дарио Арђенто написао сценарио. Том жанру 
често ће се враћати, између осталог и филмом 
Од пакла до победе (Contro 4 bandiere, 1979) са 
Џорџом Пепардом и Џорџом Хамилтоном. Често 
је знао да се изнервира у току интервјуа зато што 
га не питају за то остварење него само за хороре. 
Популарност филмова о интернационалним 
шпијунима као што је серијал о Џејмсу Бонду 
омогућила му је да сними A 008 operazione 
sterminio (1965). Ни шпагети-вестерни нису 
могли да прођу без њега, па је режирао Tutto 
per tutto (1968) и Una pistola per cento bare (1968). 
Оставио је печат и у ђалo филмовима У понору 
страсти (Orgasmo, 1969), Così dolce... così perversa 
(1969) и Лудило (Paranoia, 1970) – у сва три глуми 
Керол Бејкер. А Sette orchidee macchiate di rosso 
(1972) може да се упореди с најбољим делима 
Баве, Арђента и Фулчија. Седамдесетих постаје 
отац „италијанских канибала” са Il paese del 
sesso selvaggio (1972). Пошто је одбио да режира 
наставак, студио је довео Руђера Деодата 
за Последњи свет канибала (Ultimo mondo 
cannibale, 1977). Због популарности дивљака 
који се хрaне људским месом Ленци се враћа 
поджанру филмовима Живи поједени (Mangiati 
vivi!, 1980) и Људождери Амазона (Cannibal ferox, 
1980). Иронично је то што је главна дива из тих 
сага Ме Ме Лај, када је престала да се бави 
глумом, отишла у чуваре реда и конфисковала 
те филмове у Есексу за време чувене цензуре 
у Енглеској. Када говоримо о полицијском и 
криминалистичком жанру, не можемо заобићи 
Ленцијеве филмове Roma a mano armata (1976), 
Насиље у Напуљу (Napoli violenta, 1976) и Банда 
грбавца (La banda del gobbo, 1977). Тарантинов 
омиљени зомби филм је Град кошмара 
(Incubo sulla città contaminata, 1980), али Ленци 
инсистира да је у њему реч о инфицираним 
људима иако је у страној дистрибуцији често 
превођен као Град живих мртваца (често су га 
мешали са истоименим Фулчијевим филмом). 
Осамдесетих опет шета по жанровима, а онда 
одлучује да каријеру заврши после Hornsby 
e Rodriguez – Sfida criminale (1992) и врати се 
писању ђало романа који нимало не подсећају 
на филмове које је правио.
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њигу о оснивачу и првом дирек-
тору Кинотеке Миленку Кара-
новићу (1911–1982) написао је Дејан 
Косановић, а објавила Кинотека 
2004. године под насловом Миленко 

Карановић – први директор Југословенске 
кинотеке, пионир филмске архивистике и шире-
ња филмске културе.

Уз сажету животну и детаљну професионалну 
биографију тог преданог филмског посленика, у 
књигу су укључени и неки његови чланци, писма 
и цртежи, као и текст чувеног редитеља Срђана 
Карановића, који свог оца памти као „врло 
уравнотеженог и благог човека који се увек 
трудио да крајње благонаклоно и толерантно 
посматра свет око себе”.        

Директор Кинотеке у време издавања књиге 
Радослав Зеленовић у уводу описује Карановића 
као „фанатика филма”, указује колико је крајем 
четрдесетих година било тешко основати 
кинотеку у једној до тада неорганизованој 
кинематографији и закључује да је „оно што 
је тих првих година учињено у ствари темељ 
филмске архивистике на нашим просторима”.

Дејан Косановић истиче да је Карановић 
један од „данас скоро потпуно заборављених 
домаћих пионира филма, прегалаца који 
су своје одушевљење, таленат и предан рад 
уградили у темеље савремене кинематографије 
у Југославији и Србији”, те да је био „свестрана 
и образована личност, даровит цртач, пасио-
нирани етнолог, надахнути педагог”. 

са полица
БИБЛИОТЕКЕ

пише:
Зорица Димитријевић

БИОГРАФИЈА 
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Књига заснована на провереним подацима 
и архивским документима, заједно с фото-
графијама с јавне сцене и из породичног албума, 
кроз хронолошки структурирана поглавља 
открива једну занимљиву и вредну особу. 

Рођен у Бихаћу, од оца свештеника и етнолога, 
кустоса Земаљског музеја у Сарајеву, и мајке 
која је објављивала песме у „Босанској вили”, 
Карановић је после матурирања у Сарајеву 
дипломирао етнологију с етнографијом на 
Филозофском факултету у Београду. За време 
студија био је активан у културноуметничким 
друштвима и започео новинарско-публици-
стички рад. Био је, између осталог, један од 
оснивача ангажованог хумористичког недељ-
ника „Ошишани јеж”.

У годинама пред Други светски рат и током 
окупације радио је као гимназијски професор у 
Београду, чије је ослобођење дочекао с блоком 
за цртање у руци и у даху направио серију 
портрета бораца. Цртежи су касније излагани 
и од њих је настала књига Ликови 20. октобра. 
После рата укључио се у редакцију часописа 
„Пионири”, а учествовао је и у покретању других 
листова за младе.

У кинематографију је ушао крајем 1946. или 
почетком 1947. године као помоћник редитеља 
Радоша Новаковића у оквиру припрема за 
Софку у продукцији „Авала филма”. Косановић 
сматра да је позван јер је као дипломирани 
етнолог проучавао народни живот и ношње, 
што је за тај филм било посебно важно, али и 
зато што се доказао као маштовити редитељ 
дечјих приредби и парада. 

К
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Отпочео је и међународну сарадњу, разме-
ну са иностраним филмским архивима, Ки-
нотека је примљена у ФИАФ, а Косановић 
истиче посебно добре односе Карановића с 
легендарним директором Француске кинотеке 
Анријем Ланглоа, који је 1954. посетио Београд и 
дао високу оцену Југословенској кинотеци. Исте 
године Карановић је изабран за члана Извршног 
одбора ФИАФ-а.

Међутим, крајем те године настала је криза 
у колективу и Карановић је поднео оставку. 
„На основу сачуваних докумената и усмених 
казивања очигледно је да је организована 
кампања против Карановића, на закулисни 
начин, што је нажалост био чест случај и типично 
за самоуправне односе”, пише Косановић и 
истиче да је упркос томе Карановић оставио 
светао траг у историји Кинотеке.

Сам Карановић о томе је рекао: „Мене нико 
није терао да одем из Кинотеке, него сам ја 
једног дана, када сам видео да се нешто дешава 
и да су се људи окомили на моје место, јер је 
то заиста леп посао, отишао... Настала је јако 
нездрава атмосфера. Једнога дана седнем за 
писаћу машину и дам оставку.”

Кратко време био је шеф одељења 
документарног филма предузећа УФУС, а 
затим секретар комисије „Филм и дете”, чему је 
посвећено следеће поглавље у књизи. 

 „То је Карановићу отворило ново поље 
делатности којем се наредних деценија потпуно 
посветио. Повезао је свој велики педагошки 
таленат, свест о значају културе у васпитању 
младих са својом љубављу за филм”, пише 
Косановић и наводи бројне акције за ширење 
филмске културе, филмско образовање 
наставника, покретање школских кино-клубова, 
оснивање Међународне ревије филмова за 
децу...

Карановићев сарадник у једној од тих акција, 
редитељ Душан Макавејев, у тексту „Креатор 
срећних, интелигентних случајности” истиче да 
је Карановић „по образовању и струци професор, 
у ствари био учитељ у најбољем смислу те 
речи, који је све чега би се дотакао претварао у 
забавну, отворену школу”. 

Осим неколико Карановићевих чланака на 
филмске и друге теме, у књизи је пренет и 
текст из часописа „Филмограф” из 1982. године 
„Преиспитивања југословенског филма” – 
разговор с Карановићем на истоименој трибини 
Дома омладине Београда. 

У књизи је без идеализовања описана 
атмосфера током рада на Софки, јер сарадња с 
Новаковићем „није била ни једноставна ни лака”, 
а ту су и два писма која је Карановић послао 
Новаковићу јуна 1948. из Београда у Врање, где 
се у то време снимало.

Следи најобимније поглавље, о оснивању 
Кинотеке, у којој је Карановић провео свега пет, 
али врло плодних година. Све је почело, пише 
Косановић, стицајем околности, призором код 
бункера на Ташмајдану, те цитира оснивача: 

„Једнога дана, када сам пошао у ’Авалу’, 
наишао сам на људе који су секирама сецкали 
филмове. То ме је просто увредило. Питао сам их 
шта то раде, а они су ми одговорили да сецкају 
филмове за фабрику туткала. Био сам страшно 
огорчен – а то се све дешавало тих дана када 
сам се замерио Радошу и (Александру) Вучу. 
Тако сам дошао на идеју да почнем да се бавим 
сакупљањем старих филмова.”

Карановић је челницима представио свој 
предлог, који је наишао на одушевљење и он 
крајем 1948. прелази из „Авале” у „Звезда филм” 
на место асистента режије – шефa кинотеке, 
а 1949. постаје управник Централне кинотеке, 
мада није био члан Комунистичке партије. 

„Као образован човек добро је познавао 
историју филмске уметности и њено место у 
развоју културе XX века, као педагог схватио 
је да је познавање историје филма неопходни 
саставни део опште културе”, оцењује 
Косановић и затим педантно наводи муке и 
успехе првих година, борбу за набавку филмова, 
укључујући и огласе које је Карановић лично 
писао ради откупа филмова, плаката, фотоса, 
за обезбеђивање радног простора и депоа, за 
сараднике, за израду каталога... 

Паралелно са свим тим одржаване су прво 
затворене пројекције за филмске раднике, а 
потом и јавне, уз обавезну уводну реч, средом 
на Коларцу, до 2. марта 1952. и отварања Музеја 
кинотеке у Косовској. 

Управник је улагао велике напоре и у решавање 
статуса установе, која је крајем 1952. решењем 
Владе ФНРЈ прешла у надлежност Народне 
Републике Србије и добила свој садашњи назив. 

Карановић је нарочиту пажњу посвећивао 
пионирима домаћег филма, био је у контакту 
с Милтоном Манакијем, Ернестом Бошњаком, 
Александром Лифком, од Мирољуба Стошића 
из Ниша откупио је оригиналну камеру 
„Лимијер” из 1896. године којом се Кинотека и 
данас поноси.
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ПОГОДИ ШТА 
ИМА ЗА ВЕЧЕРУ!

шок
 КОРИДОР

коро у сваком кутку старог и модерног света практикује се неки 
облик канибализма. То је једна од древних пракси коју човечанство 
као да нема намеру да искорени. Код животиња је одвратност 
према једењу сопствене врсте урођена и не мора се „научити” 
као код људи. Кроз историју уметности многи аутори дотакли су 

се те теме у мањој или већој мери. Бавили су се људима који једу друге људе. 
Када, зашто и због чега? Кроз митове, фолклор и бајке, фикцију и литературу, 
сликарство, антрополошке студије, „монодо” филмове, „шокументарце”, скоро 
кроз све филмске жанрове провлачи се табу тема од које многи зазиру, а то 
је канибализам. Та реч потиче из шеснаестог века, од речи „каниба”, једне од 
варијаната израза „кариб”, којим су називани становници Карипских острва. 

„Канибализам је увек симболичан, чак и када је стваран.”
Маршал Салинс, „Raw Woman, Cooked Man”

С

пишЕ: 

Ненад беквалац
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Европски истраживачи открили су да су та-
мошња племена практиковала једење људи, те 
је тако реч канибал добила значење људождер.

У савременом свету канибализам представља 
трауме које утичу на нашу људскост – 
забрањене пориве, одвратне дубоко потиснуте 
жеље, антисоцијалне облике понашања – које 
деца уче да одбацују у процесу социјализације. 
Канибализам постаје неизмерно комплексан 
феномен с многоструким значењем. Као 
пракса, може представљати одговор на глад 
или трансформацију и социјалну формулацију 
психичке енергије; као ритуал, може пред-
стављати усвајање културне тенденције људи 
да регулишу жељу да управљају својим 
друштвеним поретком; као симбол, може 
представљати све оно што се мора потиснути, 
регулисати и контролисати да би се одржао 
социјални поредак.

ВРСТЕ

Канибализам као дијета или начин исхране 
– с антрополошке тачке гледишта ни по 
чему није суштински бизаран, не представља 
табу нити је забрањен. Најраспрострањенији 
примери су exophagy (једење припадника другог 
племена или непријатеља) и endophagy (једење 
чланова сопствене породице или исте групе). У 
појединим деловима света то је начин исхране, 
чак саставни део дијете. Докази гастрономског 
канибализма сежу и до пола века уназад. Откриће 
пекиншког човека осамдесетих у Енглеској, 
у пећини Чедар у Сомерсету, даје индиције 
да је то била пракса у британском каменом 
добу. На Новој Гвинеји педесетих су открили 
генетску болест мозга куру, проузроковану 
таквим начином исхране. Први документарни 
филмови који су се бавили том тематиком били 
су Cannibals of the South Seas (1912) и Among the 
Cannibal Isles of the South Pacific (1918), брачног 
пара Мартина и Осе Џонсон. Карамоја (1945), 
„антрополошка студија” редитеља Ернеста 
Гоулда, долази до шире биоскопске публике због 
сензационалистичког приступа рекламирању 
– на памфлетима су тај филм описивали 
као туристичко-авантуристички поглед на 
Африку и начин да се упознају суседи који су 
само неколико сати далеко, а гарантовали су и 
нецензурисане снимке ритуала и дивљачког 
начина живота. Голд је филм снимао у Белгијском 
Конгу. Хтео је да забележи убијање животиња, 
али га је једна Енглескиња наговорила да 

прати експедицију која је кренула да изучава 
племе Карамоја. Тај филм отворио је врата 
експлоатацијским документарцима као што 
су Cannibal Island (1956) Дејвида Ф. Фридмана 
о пигмејима Јужног Пацифика. Шездесетих је 
изашао прототип мондо филмова Пасји живот 
(Mondo cane, 1962) Паола Каваре, Гвалтијера 
Јакопетија и Франка Просперија. Иако је, 
наводно, у њему већина ствари била намештена, 
па и грицкање костију људи из једног племена, 
тај филм постао је популаран и публика је 
тражила још. Стога, исти тандем убрзо избацује 
наставак, затим и Africa addio (1966), а у исто 
време појављују се и слични филмови: Mondo 
Bizarro (1966) Лија Фроста, Mondo balordo (1964) 
Роберта Бјанкија Монтера и Алберта Т. Виоле 
с Борисом Карлофом као наратором, You Are 
What You Eat (1968) Барија Фајнстајна. Последњи 
крици из саване (Ultime grida dalla savana, 1975) 
Антонија Климатија и Марија Море с Албертом 
Моравијом као наратором обележили су крај 
ере мондо филмова и препустили примат 
много опаснијим „шокументарцима”, који су 
забрањивани широм света јер су приказивали 
праве злочине. Пандорину кутију отворио 
је Џон Алан Шварц филмом Faces of Death 
(1978), у коме су приказани Семјуел Берковиц 
(Семов син), архивски снимци Адолфа Хитлера 
и Бенита Мусолинија, разна самоубиства и 
убиства. Иако је био веома критикован, такав 
поступак данас је део наше свакодневице, те је 
сада сасвим нормално да на вестима гледамо 
уживо страхоте рата, дронове или ракете који 
уништавају људске животе, терористе како 
обезглављују жртве... Тиме смо доказали да смо 
били и остали канибалска култура.

Симболични канибализам – једење других 
у ритуалне сврхе. Да бисмо га у потпуности 
разумели, његове корене морамо потражити 
у митовима, фолклору, уметности и религији. 
Као и претходна врста и ова има древну 
праксу – од религијских церемонија на 
планини Лицеја у Аркадији, жртвовања код 
Астека и њиховог веровања да када свештеник 
поједе срце оживљава снагу света и животну 
силу, преко Тибетанаца, код којих, када умре 
глава породице, рођаци једу његово тело, до 
хришћанства, где се на крају литургије или 
мисе симболично конзумира тело Христово 
у облику нафоре, односно хостије, и крв као 
црвено вино. У ратничким културама, на 
пример међу Абориџинима у Аустралији, 
Маорима с Новог Зеланда, Ашантима из 
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Африке, било је уобичајено да се непријатељи 
једу како би се добила њихова снага. Мел Гибсон 
је у Апокалипту (Apocalypto, 2006) приказао без 
цензуре ритуална убиства Маја. Хершел Гордон 
Луис се у филму Крвава гозба (Blood Feast, 1963) 
бави култом богиње Иштар и покушајима Фуада 
Рамзеса да је оживи тако што јој приноси младе 
девојке као жртве и прави гулаш од њиховог 
меса. Иако направљен за свега 24.000 долара и 
за многе негледљив, тај филм ушао је у историју 
кинематографије као један од заслужних за 
сплатер (прскање у овом случају крвљу), а 
остала Луисова остварења окарактерисана 
су као „порнићи с пуно кечапа”. Италијански 
редитељи највише су се бавили првим двема 
врстама у свом такорећи посебном поджанру 
познатијем као „италијански канибали”. Il paese 
del sesso selvaggio (1972) Умберта Ленција јесте 
прича о домороцима из џунгли Тајланда и Бурме 
и фотографу који присуствује њиховим дивљим 
ритуалима секса, мучења и канибализма, те 
потом бива приморан да се ожени поглавичином 
ћерком. Сличном тематиком бави се и Последњи 
свет канибала (Ultimo mondo cannibale, 1976) 
Руђера Деодата, драма о  експедицији у џунгли 
која је покренула серију филмова „спасавање 
од канибала”. Као и у претходном остварењу, 

и у том глуме Иван Расимов и Ме Ме Лај, која 
ће већи део своје глумачке каријере провести 
у улози домороткиње у канибал филмовима. 
Емануела и последњи свет канибала (Emanuelle 
e gli ultimi cannibali, 1977) Џоа д’Амата 
(псеудоним редитеља Аристида Масачесија) 
јесте покушај да се  поджанр зачини сексом, 
а Лoра Гемсер, која глуми црну Емануелу, 
била је савршен избор. То је филм о авантури 
њујоршке новинарке која у потрази за причом 
умало не заврши као нечији оброк или секс 
робиња. Идеја о лепим женама суоченим с 
дивљацима наставља се у Планини канибала 
(La montagna del dio cannibale, 1978) Серђа 
Мартина, с прелепом Урсулом Андерс, као још 
једној варијацији на тему претходних филмова. 
Холокауст канибала (Cannibal Holocaust, 1979) 
Руђера Деодата унео је праву пометњу, али 
и унапредио жанр. Четири млада репортера 
нестају док су снимала документарни филм 
„Зелени пакао” о примитивним канибалима 
у Јужној Америци. Професор антропологије 
Њујоршког универзитета креће у потрагу за 
њима и проналази снимке које су направили. 
Оно што је требало да буде заоставштина 
постаје документ о страшној судбини која 
их је задесила. Насилан, ексцесиван али 
интелигентан, тај филм намерно руши границе 
између посматрача и камере, посматрача и  
насиља, између шока и слободе, и преиспитује 
природу воајеризма на великом екрану. 
Због експлицитности и документаристичког 
приступа Деодато је завршио на суду јер су сви 
били убеђени да је побио своје глумце. Публика 
се, међутим, још није била заситила том темом, 
што је натерало Умберта Ленција да се врати 
ономе што је започео скоро десет година 
раније, те снима Живе поједене (Mangiati vivi!, 
1980) и Људождере Амазона (Cannibal ferox, 1981). 
Antropophagus (1980) Џоа д’Амата јесте бисер 
у мору сличних филмова. Радња је смештена 
на грчка острва где групу туриста прогања 
поремећени психопата с канибалним поривима. 
Ономе ко успе да одгледа филм до краја, дубоко 
у сећању остаће финале у коме негативац једе 
сопствену утробу.

Алиментарни канибализам – може се 
поделити у две подгрупе: повремени (глад, 
поплаве, опсаде градова) и гастрономски. 
Повремени настаје из очаја, углавном у 
периодима несташице хране и велике глади, за 
време рата, као последица авионских несрећа 
и бродолома. Тада се увек поведе прича о 
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канибализму као најстрашнијем и најстаријем 
табуу, али он никако није ни старији ни гори 
од инцеста, убиства детета и некрофилије. 
Канибализам као последица глади забележен 
је у Енглеској 1588. и 1601. и у Шкотској триста 
година касније. Најчувенији канибал у историји 
Енглеске је Сони Бин, глава клана који је обитавао 
у пећинама Галовеја у Шкотској у шеснаестом 
веку. Главни извор хране били су им успутни 
пролазници, а верује се да су одговорни за више 
од хиљаду убистава. Редитељ Рики Вудс у филму 
Sawney: Flesh of Man (2012) приказао је Бина као 
зликовца који живи већ вековима и коме једење 
људског меса продужава живот. У осамнаестом 
веку било је уобичајено да морнари прибегавају 
канибализму када им понестане хране после 
бродолома. Сликар Теодор Жерико овековечио 
је ту мрачну страну људске природе 1819. године 
на својој слици Сплав медуза. У другој половини 
деветнаестог века у Америци је Алфред Пaкер 
предводио групу људи у потрази за златом и 
остао заробљен у планинама Колорада. Вратио се 
сам тврдећи да је друге изгубио у снежној олуји. 
Међутим, многи су сумњали у његову причу 
јер је био сувише подгојен и изгледао добро 
с обзиром на оно што је преживео. Истину су 
открили када је снег окопнио и открио скелете с 
којих је било састругано месо. Џејмс В. Роберсон 
први се бавио тим догађајем у филму The Legend 
of Alfred Packer (1980). Духовит приказ дали су 
творци Саут парка у Alfred Packer: The Musical 
(1993), а Пaкером су инспирисани и Изгладнели 
(Ravenous, 1999) Антоније Берд. Преживели (Alive, 
1993) Френка Маршала и Supervivientes de los 
Andes (1976) Ренеа Кардоне тему проналазе у 
новијој историји – авионској несрећи у Андима 
и начину на који је рагби тим из Уругваја 
преживео. Што се тиче гастрономског или „a 
la carte” канибализма на филму, најпознатији 
пример је Кувар, лопов, његова жена и њен 
љубавник (The Cook, the Thief, His Wife & Her 
Lover, 1989) Питера Гринавеја. То је барокна 
фантазија чији је плот у позадини, док је 
акценат стављен на заслепљујући визуелни 
стил и естетику. Иако је канибализам централна 
метафора у том филму, на крају ипак добијемо 
никад лепше послужену „људетину”. Остали 
филмови углавном спадају у црне комедије. 
Један од њих је Једући Раула (Eating Raoul, 1982) 
Пола Бартела, у коме се брачни пар из предграђа 
мучи да отвори ресторан, а случајно убиство 
даће му идеју о томе шта ће бити на менију. 
Жан Пјер Жене и Марк Каро у надреалној 
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комедији Деликатесна радња (Delicatessen, 1991) 
приказују мрачну визију будућности у којој 
влада несташица хране, а један месар налази 
решење тако што одлучује да продаје људско 
месо. У сличној ситуацији су и људи у Зеленом 
сунцу (Soylent Green, 1973) Ричарда Флајшера, 
који нису свесни шта у ствари једу. Освежење је 
донела пародија на феминистичку идеологију и 
италијанске канибал филмове Cannibal Women 
in the Avocado Jungle of Death (1989) Џ. Ф. Лотона. 
Чак су и Пајтоновци провлачили ту тему кроз 
свој серијал Летећи циркус и филмове, од 
анимација где гледамо како једу мозак, преко 
морнара који конзумирају људско месо од 
господе на пољани и чоколаде којој људи дају 
онај финални укус.

Пре него што пређемо на следећу врсту, треба 
поменути и канибал контракултуру или како 
то користити у политичке сврхе и критику 
друштва. Жан Лик Годар је у сатиричној и 
надреалној фантазији Викенд (Week End, 1967) 
приказао групу француских буржуја који одлазе 
на викенд у унутрашњост. Због саобраћајне 
гужве напуштају своја кола и принуђени су 
да стопирају. Покупе их два револуционара 
у камиону-ђубретарцу и најпре натерају да 
товаре ђубре, а потом им ускраћују храну и пуне 
главу политичким догмама. Један пар одлучи да 
се придружи радикалима, научи како да живи 
у шуми и крене у канибални поход смрти и 
уништења. I cannibali (1970) Лилијане Кавани, 
политичка фикција помешана с фантастиком, 
доноси врло либерално тумачење Софоклове 
Антигоне, које служи као тачка конвергенције 
разних књижевних и филмских утицаја: 
класичних легенди, прича о првим хришћанима, 
Годаровог Алфавила и Хакслијевог Врлог 
новог света. Каванијева је све то помешала у 

Зелено сунце (1973)
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апстрактни мозаик фантазије који иронично 
има најмање везе с правим чином канибализма. 
У комедији Themroc (1973) Клода Фаралда, 
Мишел Пиколи игра побуњеника, анархисту 
који се постепено повлачи из друштва у 
некомуникативно канибално стање. Os Canibais 
(1988) Маноела де Оливеире у почетку има форму 
опере и неку врсту варијације на Дон Ђованија, 
да би од половине прешао у црну комедију. Де 
Оливеира меша хорор с гротеском, иронију с 
патосом. Сатира о беспосличарском животу 
богатих зачињена је црним хумором, који је 
понекад умерен, а понекад разарајући. На крају 
тај канибализам је само успутни инцидент 
који не може бити препрека између богатих и 
њихове потраге за срећом.

Канибални пориви – већина култура, свесно 
или несвесно, дели веровање да је канибализам 
природна зла особина свих људи и да због тога 
мора да се регулише, контролише и прилагоди 
моралним начелима друштва. Они који не 
могу да се придржавају тих правила сматрају 
се поседнутима, обмањивачима, вешцима и 
вештицама, злим чаробњацима или, како их 
друштво назива, криминално лудим особама. 
Кроз историју су расути примери девијантних 
индивидуа за које чин канибализма представља 
сексуално узбуђење. Психотична убиства, 
праћена сакаћењем и канибализмом, нису 
почињена због недостатка протеина или 
екстремне потребе, а ни у ритуално-религијске 
сврхе, већ из чистог задовољства и порива 

који не могу да се обуздају. Већина ухваћених 
серијских убица имала је такве пориве, а многи 
аутори били су довољно заинтригирани њима да 
им посвете филмове. Један од првих канибала у 
двадесетом веку био је Фриц Харман, „кољач из 
Хановера”, који је харао немачком двадесетих 
година. Још као млад имао је неконтролисане 
насилне испаде, због чега га је отац сместио у 
лудницу. Када је изашао, није му дуго требало 
да заврши у затвору због џепарења и насиља над 
малом децом. По изласку из затвора „аванзовао” 
је до убиства и канибализма. Мета су му 
били младићи које је купио на железничкој 
станици, сексуално искоришћавао, а потом јео, 
понекад сам, а понекад и са својим љубавником 
Хансом Грансом. Оно што би остало касније је 
продавао као коњско месо. У Lo strangolatore 
di Vienna (1971) Џона Цурлија, Виктор Бруно 
игра мушкарца који је инспирисан Харманом 
и своје жртве претвара у кобасице. Нежност 
вукова (Die Zärtlichkeit der Wölfe) Улија 
Ломела такође је заснована на њему. Филм је 
продуцирао Фасбиндер, који се појављује у 
улози једног од гостију на канибалној вечери. 
Један од језивијих примера је Алберт Фиш, 
често називан „нежним канибалом” зато што 
је јео децу, па чак и записивао рецепте како их 
спремити. Иако су у историји кинематографије 
многи ликови убица били засновани на Фишу, 
само се Џон Боровски усудио да га прикаже 
у Albert Fish: In Sin He Found Salvation (2007). 
Највећа инспирација за филмаџије убедљиво 

ш о к  к о р и д о р  п р е д с т а в љ а

Деликатесна радња (1991)
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је Ед Гејн или, како су га комшије звале, „стари 
чудак Еди”, ухваћен 1957. након нестанка једне 
жене, која је касније пронађена у његовој кући 
обезглављена, закачена на куке и распорена. 
Роберт Блох посветио му је књигу, коју је 
Алфред Хичкок адаптирао у филму Психо 
(1960), да би касније изашла још четири дела. 
Серијал Тексаски масакр моторном тестером 
заснован је на Гејновим канибалним поривима. 
Тед Банди или „харизматични убица”, који је 
тврдио да је убио више од сто жена, а осуђен за 
четрдесет, био је инспирација за Буфала Била и 
Ханибала Лектора у филму Кад јагањци утихну 
(The Silence of the Lambs, 1991) Џонатана Демија. 
Европски „ростовски Трбосек” Андреј Чикатило, 
који је харао више од две деценије, приказан је 
у Грађанину Икс (Citizen X, 1995) Криса Геролма. 
И Азија има свог представника. Исеи Сагава, 
или „кум канибализма”, у јуну 1981. позвао је 
колегиницу са студија на вечеру и пошто је 
одбила да спава с њим, убио је, затим силовао, па 
појео. Интересантно је да су се њиме бавили само 
европски аутори, Оливер Смолдерс у Adoration 
(1987) и Алдо Ладо у Rito d’amore (1990). Када је 
тај италијански филм приказан у Јапану, видео 
га је и сам Сагава, и то га је сексуално узбудило. 
Та два филма спадају у телесни канибализам, 
чији су најбољи примери Der Fan (1982) Екхарта 
Шмита, у коме жена поједе мушкарца, и 
La carne (1991) Марка Ферерија, с прелепом 
Франческом Делером, који је изазвао скандал 
те године на Канском фестивалу. У филму 
Невоље сваки дан (Trouble Every Day, 2001) Клер 
Дени, с Винсентом Галом и Беатрис Дал, главни 
окидач глади и потребе за сировим људским 
месом јесте сексуални акт. Навешћу још једну 
подгрупу, а то су „канибални покољи”, који делују 
катарзично. У њој се налазе прави куриозитети 
кинематографије направљени једном и никада 
више: Two Thousand Maniacs! (1964) Хершела 
Гордона Луиса, психотична прича о духовима 
и градићу на југу који је константно гладан 
освете над Јенкијима, те приређује фестивал 
који кулминира роштиљем од људског меса; 
Spider Baby or, The Maddest Story Ever Told (1967) 
Џека Хила о поремећеној породици, потомцима 
Ебзнера Меријера, дементног лудака који је 
практиковао канибализам; Cannibal Girls (1973) 
Ајвана Рајтмана, чије име сви повезујемо са 
Истеривачима духова и разним комедијама, 
Ружичасти фламингоси (Pink Flamingos, 1972) 
и Очајно живљење (Desperate Living, 1977) Џона 
Вотерса. У првом непозвани гости, односно 

П О Г О Д И  Ш Т А  И М А  З А  В Е Ч Е Р У ?

полиција која жели да растури журку, постају 
главно јело, а у другом краљицу Мортвила 
испеку и поједу њени поданици. 

Битан део сваког друштва је породица, па 
и код наших врлих канибала. У Тексаском 
масакру моторном тестером (1974) Тоб Хупер 
представио је Сојерове, чији развој пратимо 
кроз девет филмова. Вес Крејвен дао је своје 
виђење једне породице која живи ван додира с 
цивилизацијом у америчкој забити у остварењу 
Брда имају очи (The Hills Have Eyes, 1977) и 
наставку, а Александар Ажа поново ће нас 
подсетити на њих две деценије касније у римејку. 
Боб Балабан приказаће у Родитељима (Parents, 
1987) Лајмове, не тако типичну породицу из 
америчког предграђа, док ће Вес Крејвен у 
Људима испод степеништа (The People Under the 
Stairs, 1991) представити традиционалну и тиме 
више застрашујућу белу породицу смештену 
усред гета. Канибализам на филму заслужан је и 
за појаву модерних зомбија у кинематографији, 
почевши од Ромерове Ноћи живих мртваца 
(1968), али то је тема за неки други специјал 
„Шок коридора”.

Многи ће помислити да је ова тематика 
неозбиљна и да јој нико од познатих редитеља 
не би пришао. Из наведених примера видимо 
да је се нису либили ни Годар, ни Лилијана 
Кавани ни Де Оливера. Међутим, можда ће 
опет неко рећи да су то Европљани, који воле да 
уметничаре. Добро, ево једног који није – Мајкл 
Кертиз и његов филм Doctor X (1932), базиран 
на позоришној драми Хауарда Комстока и 
Алена Милера о доктору Завијеру, директору 
медицинске академије на којој су сви професори 
на овај или онај начин повезани с канибализмом. 

Ови филмови нису популарни толико као, 
рецимо, филмови о зомбијима, али и даље их 
снимају. Мексички Somos lo que hay (2010) Хорхеа 
Мичела Грауа у Америци је постигао толико 
велики успех да су направили римејк То смо шта 
смо (We Are What We Are, 2013), који је потписао 
Џим Микл. Ели Рот одао је почаст италијанским 
канибалима у Зеленом паклу (The Green Inferno, 
2013). Прошле године на Фестивалу ауторског 
филма имали смо прилику да видимо како се 
од вегетаријанца постаје канибал у остварењу 
Сирово (Raw, 2016), првенцу редитељке Жилије 
Дикурно. А ових дана кроз наше биоскопе 
прошла је Гадна гомила (The Bad Batch, 2016) Ане 
Лили Амирпур.
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ТЕМА: ЖЕНЕ НА ФИЛМУ

ОТВАРАЊЕ

ФЕСТИВАЛ АУТОРСКОГ ФИЛМА 

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ШВЕДСКИ КУЛТНИ ФИЛМОВИ - ДУХ ВРЕМЕНА 100 ГОДИНА ДИПЛОМАТИЈЕ 
КРАЉЕВИНЕ ШВЕДСКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1917-2017. ПРЕСЛИКАНЕ НА ФИЛМ.

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

програм
ДЕЦЕМБАР 2017

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

1.
СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

2.
НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

3.

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

4.
УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

5.

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

пројекција у 11.00

СНЕЧ 
(ВБ, 2000) 
Snatch
....................................................................................
Улоге: Џејсон Стејтам (Jason 
Statham), Бред Пит (Brad Pitt) 
Режија: Гај Ричи (Guy Ritchie)

пројекција у 13.30СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

6.

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

6.

СНЕЧ 
(ВБ, 2000) 
Snatch
....................................................................................
Улоге: Џејсон Стејтам (Jason 
Statham), Бред Пит (Brad Pitt) 
Режија: Гај Ричи (Guy Ritchie)

пројекција у 11.00

КРАЉЕВ ГОВОР
(ВБ, 2010) 
The King’s Speech
....................................................................................
Улоге: Колин Фирт (Colin Firth), 
Џефри Раш (Geoff rey Rush) 
Режија: Том Хупер 
(Tom Hooper)

пројекција у 13.30ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

7.

МЕРЛИНКА ФЕСТИВАЛ ПРЕДСТАВЉА: ДАН БРУСA ЛА БРУСА

ГЕРОНТОФИЛИЈА
(КАН, 2013) 
Gerontophilia
....................................................................................
Улоге: Пјер Габријел Лажоа 
(Pier-Gabriel Lajoie), Волтер 
Борден (Walter Borden) 
Режија: Брус ла Брус 
(Bruce La Bruce)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ОТО, ИЛИ УСТАЈТЕ 
МРТВИ 
(НЕМ/КАН, 2008) 
Otto; or, Up with Dead People
....................................................................................
Улоге: Џеј Крисфар (Jey Crisfar), 
Марсел Шлут (Marcel Schlutt) 
Режија: Брус ла Брус 
(Bruce La Bruce)

у 18.30 пројекција у 19.00

ОЗБИЉНА ИГРА 
(ШВЕ, 2016) Den allvarsamma leken
....................................................................................
Улоге: Михаел Никвист (Michael 
Nyqvist), Свирир Гуднасон 
(Sverrir Gudnason)
Режија: Пернила Август 
(Pernilla August)

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

7.
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ШВЕДСКИ КУЛТНИ ФИЛМОВИ - ДУХ ВРЕМЕНА 100 ГОДИНА ДИПЛОМАТИЈЕ 
КРАЉЕВИНЕ ШВЕДСКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1917-2017. ПРЕСЛИКАНЕ НА ФИЛМ.

ШВЕДСКИ КУЛТНИ ФИЛМОВИ 
ДУХ ВРЕМЕНА

ТЕМА: НОРДИЈСКИ ЦРНИ ТАЛАС

ТЕМА: ПРОШЛОСТ
КАО НАРАЦИЈА

ТЕМА: СЕОБЕ – ЛИТЕРАТУРА
НА ФИЛМУ

Д Е Ц Е М Б А Р  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

АРН: ВИТЕЗ ТЕМПЛАР
(ШВЕ/ВБ/ДАН/НО/ФИН/НЕМ/
МАР, 2007) Arn – The Knight Templar 
....................................................................................
Улоге: Јоаким Нетерквист (Joakim 
Nätterqvist), Софија Хелин 
Режија: Петер Флинт (Peter Flinth)

пројекција у 19.00

КРАЉЕВ ГОВОР
(ВБ, 2010) 
The King’s Speech
....................................................................................
Улоге: Колин Фирт (Colin Firth), 
Џефри Раш (Geoff rey Rush) 
Режија: Том Хупер 
(Tom Hooper)

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

8.

ХАРИ ПОТЕР И 
ДВОРАНА ТАЈНИ
(ВБ/САД, 2002) Harry Potter 
and the Chamber of Secrets
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Крис Коламбус 
(Chris Columbus)

пројекција у 11.00 пројекција у 14.00

ЕМИГРАНТИ
(ШВЕ, 1971) 
Utvandrarna
....................................................................................
Улоге: Лив Улман (Liv Ullmann), 
Макс вон Сидов (Max Von Sydow)
Режија: Јан Троел (Jan Troell)

пројекција у 19.00

ХАРИ ПОТЕР И КАМЕН 
МУДРОСТИ
(ВБ/САД, 2001) Harry Potter 
and the Sorcerer’s Stone
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), 
Ричард Харис (Richard Harris) 
Режија: Крис Коламбус 
(Chris Columbus)

ХАРИ ПОТЕР И ЗАТВО-
РЕНИК ИЗ АСКАБАНА
(ВБ/САД, 2004) Harry Potter 
and the Prisoner of Azkaban 
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Алфонсо Куарон 
(Alfonso Cuarоn)

пројекција у 11.00 пројекција у 14.00

МАСА
(ШВЕ, 2015) 
Flocken
....................................................................................
Улоге: Фатиме Аземи (Fatime 
Azemi), Јон Ристо (John Risto)
Режија: Беата Горделер 
(Beata Gårdeler)

пројекција у 19.00

ХАРИ ПОТЕР И ДВОРАНА 
ТАЈНИ
(ВБ/САД, 2003) Harry Potter 
and the Chamber of Secrets
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Крис Коламбус 
(Chris Columbus)

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

9.

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

10.

ТЕМА: БЕРГМАН – ЛОКАЛНО И МЕЂУНАРОДНО

ОСМЕХ ЛЕТЊЕ НОЋИ
(ШВЕ, 1955) 
Sommarnattens leende
....................................................................................
Улоге: Ула Јакобсон 
(Ulla Jacobsson), 
Ева Далбек (Eva Dahlbeck)
Режија: Ингмар Бергман 
(Ingmar Bergman)

пројекција у 19.00ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

11.
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СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА 
ВИП КИНОТЕКА

ДАНИ МЕКСИЧКОГ ФИЛМА

ЉУБАВНИЦИ
(ФРA, 1958) 
Les amants
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Жан Марк Бори 
(Jean-Marc Bory)
Режија: Луј Мал (Louis Malle)

ЛИФТ ЗА ГУБИЛИШТЕ
(ФРA, 1958) 
Ascenseur pour l’échafaud
....................................................................................
Улоге: Жана Моро 
(Jeanne Moreau), 
Морис Роне (Maurice Ronet)
Режија: Луј Мал (Louis Malle)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

КО ТО ТАМО ПЕВА
(ЈУГ, 1980)  
РЕСТАУРИСАНА КОПИЈА
....................................................................................
Улоге: Павле Вуисић, 
Драган Николић
Режија: Слободан Шијан

у 20.00

ОПАСНЕ ВЕЗЕ    
(ФРА/ИТ, 1959) 
Les Liaisons dangereuses
.....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Жерар Филип 
(Gérard Philipe)
Режија: Роже Вадим 
(Roger Vadim)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ЗАЉУБЉЕН У АВРИЛ
(МЕК, 2015) 
Enamorándote de abril
....................................................................................
Улоге: Кристијан де ла Фуенте 
(Cristián de la Fuente), Илитја 
Манзаниља (Ilithya Manzanilla)
Режија: Хоел Нуњез (Joel Núñez)

пројекција у 20.00

ХАРИ ПОТЕР И ВАТРЕНИ 
ПЕХАР
(ВБ/САД, 2005) 
Harry Potter and the Goblet of Fire
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Мајк Њуел 
(Mike Newell)

ХАРИ ПОТЕР И ЗАТВО-
РЕНИК ИЗ АСКАБАНА
(ВБ/САД, 2004) Harry Potter 
and the Prisoner of Azkaban 
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Алфонсо Куарон 
(Alfonso Cuarоn)

пројекција у 11.00 пројекција у 14.00

ЉУБАВНИЦИ
(ФРA, 1958) 
Les amants
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Жан Марк Бори 
(Jean-Marc Bory)
Режија: Луј Мал (Louis Malle)

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

14.

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

15.

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

16.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН
СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

13.

ТЕМА: НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕЛИФТ ЗА ГУБИЛИШТЕ
(ФРA, 1958) 
Ascenseur pour l’échafaud
....................................................................................
Улоге: Жана Моро 
(Jeanne Moreau), 
Морис Роне (Maurice Ronet)
Режија: Луј Мал (Louis Malle)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ДНЕВНИК ДИЛЕРА
(ШВЕ, 2017) Måste Gitt
....................................................................................
Улоге: Лена Ендре (Lena Endre), 
Кан Демиртас (Can Demirtas)
Режија: Ивица Зубак

пројекција у 19.00

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

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

12.

ФИЛМ НОАР

пројекција у 17.00

ЖЕНА У ИЗЛОГУ 
(САД, 1944) 
The Woman in the Window
....................................................................................
Улоге: Едвард Г. Робинсон 
(Edward G. Robinson), 
Џоун Бенет (Joan Bennett) 
Режија: Фриц Ланг (Fritz Lang)

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

15.

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

ДАНИ МЕКСИЧКОГ ФИЛМА

ФИЛМ НОАР

ЗА МОЈЕ БРКОВЕ
(МЕК, 2015) 
Por mis bigotes
....................................................................................
Улоге: Хесус Очоа (Jesús Ochoa), 
Освалдо де Леон 
(Osvaldo de León) 
Режија: Мануел Карамес 
(Manuel Carames)

пројекција у 20.00

ХАРИ ПОТЕР И РЕД 
ФЕНИКСА (ВБ/САД, 2007) 
Harry Potter and the Order 
of the Phoenix
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Дејвид Јејтс (David Yates)

ХАРИ ПОТЕР И ВАТРЕНИ 
ПЕХАР (ВБ/САД, 2005) 
Harry Potter and the Goblet of Fire
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Мајк Њуел 
(Mike Newell)

пројекција у 11.00 пројекција у 14.00

ФОРМУЛА ДОКТОРА 
ФУНЕСА (МЕК, 2015) 
La fórmula del doctor Funes
....................................................................................
Улоге: Мартин Алтомаро 
(Martín Altomaro), Данијел
Карера (Daniel Carrera)
Режија: Хосе Буил (José Buil)

пројекција у 20.00

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

17.

МИНИСТАРСТВО 
СТРАХА
(САД 1944) 
Ministry of Fear 
....................................................................................
Улоге: Реј Миланд (Ray Milland), 
Марџори Рејнолдс (Marjorie 
Reynolds)
Режија: Фриц Ланг (Fritz Lang)

пројекција у 17.00СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

16.

ПОЉУБАЦ СМРТИ
(САД, 1955) 
Kiss Me Deadly
....................................................................................
Улоге: Ралф Микер 
(Ralph Meeker), 
Алберт Декер (Albert Dekker)
Режија: Роберт Олдрич 
(Robert Aldrich)

пројекција у 17.00НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

17.

ПРАЗНИ САТИ
(ШПA/ФРA/МЕК, 2013) 
Las horas muertas
....................................................................................
Улоге: Кристијан Ферер (Kristyan 
Ferrer), Адријана Паз (Adriana Paz)
Режија: Арон Фернандез Лесур 
(Aarón Fernández Lesur)

пројекција у 20.00ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

18.

ОПАСНЕ ВЕЗЕ    
(ФРА/ИТA, 1959) 
Les Liaisons dangereuses
.....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Жерар Филип 
(Gérard Philipe)
Режија: Роже Вадим 
(Roger Vadim)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ПЕТ ОШИШАНИХ ЖЕНА
(ИТА/САД, 1960) 
Five Branded Women
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Силвана Мангано
(Silvana Mangano)
Режија: Мартин Рит 
(Martin Ritt)

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

19.

пројекција у 17.00

ВЕЛИКИ САТ
(САД, 1948) 
The Big Clock
....................................................................................
Улоге: Морин О’Саливан 
(Maureen O’Sullivan), 
Реј Миланд (Ray Milland)
Режија: Џон Фароу (John Farrow)

Д Е Ц Е М Б А Р  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА ВИП КИНОТЕКА

ФЕСТИВАЛ 
СТУДЕНТСКОГ ФИЛМА

ФЕСТИВАЛ 
СТУДЕНТСКОГ ФИЛМА

 
(ПРОГРАМ ЋЕ БИТИ 

ОБЈАВЉЕН НАКНАДНО)

ХАРИ ПОТЕР И РЕД 
ФЕНИКСА
(ВБ/САД, 2007) Harry Potter and 
the Order of the Phoenix
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Дејвид Јејтс (David Yates)

пројекција у 11.00 пројекција у 14.00

ХАРИ ПОТЕР И 
ПОЛУКРВНИ ПРИНЦ
(ВБ/САД, 2009) Harry Potter and 
the Half-Blood Prince
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Дејвид Јејтс (David Yates)

пројекција у 20.30СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

23.

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

24.
ХАРИ ПОТЕР И 
ПОЛУКРВНИ ПРИНЦ
(ВБ/САД, 2009) Harry Potter and 
the Half-Blood Prince
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Дејвид Јејтс (David Yates)

пројекција у 11.00 пројекција у 14.00

ХАРИ ПОТЕР И РЕЛИ-
КВИЈЕ СМРТИ (I ДЕО)
(ВБ/САД, 2010) Harry Potter and 
the Deathly Hallows: Part 1
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Дејвид Јејтс (David Yates)

пројекција у 20.30

ФЕСТИВАЛ 
СТУДЕНТСКОГ ФИЛМА

ВЕЉКО ДЕСПОТОВИЋ

СЕЉАЧКА БУНА 1573
(ЈУГ, 1975) 
....................................................................................
Улоге: Фабијан Шоваговић, 
Велимир Бата Живојиновић
Режија: Ватрослав Мимица
Сценограф: Вељко Деспотовић

пројекција у 16.00 пројекција у 18.00

ГОРИЛА СЕ КУПА У 
ПОДНЕ (ЈУГ/НЕМ, 1993) 
Gorilla Bathes at Noon
....................................................................................
Улоге: Светозар Цветковић, 
Анита Манчић
Режија: Душан Макавејев
Сценограф: Вељко Деспотовић

пројекција у 20.30

ЧОВЕК ИЗ ХРАСТОВЕ 
ШУМЕ
(ЈУГ, 1964) 
....................................................................................
Улоге: Мија Алексић, 
Тамара Милетић
Режија: Миодраг Поповић
Сценограф: Вељко Деспотовић

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

20.

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

21.

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

19.

КО ТО ТАМО ПЕВА
(ЈУГ, 1980) 
РЕСТАУРИСАНА КОПИЈА
....................................................................................
Улоге: Павле Вуисић, Драган Николић
Режија: Слободан Шијан

пројекције у 18.00 и 20.00

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ПЕТ ОШИШАНИХ ЖЕНА
(ИТА/САД, 1960) 
Five Branded Women
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Силвана Мангано
(Silvana Mangano)
Режија: Мартин Рит (Martin Ritt)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ
(ФРА, 1960) 
Moderato Cantabile
....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо (Jean-
Paul Belmondo), Жана Моро 
(Jeanne Moreau)
Режија: Питер Брук (Peter Brook)

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

22. пројекција у 20.30

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – ЖАН ПЈЕР МЕЛВИЛ

МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ
(ФРА, 1960) 
Moderato Cantabile
....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо 
(Jean-Paul Belmondo), Жана 
Моро (Jeanne Moreau)
Режија: Питер Брук (Peter Brook)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ЛЕОН МОРEН, 
СВЕШТЕНИК
(ФРА/ИТА, 1961) Léon Morin, prêtre
....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо (Jean-
Paul Belmondo), Емануел Рива 
(Emmanuelle Riva)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

ЖИЛ И ЏИМ
(ФРА, 1962) 
Jules et Jim
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Оскар Вернер 
(Oscar Werner)
Режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

пројекција у 13.30

НАЈСТАРИЈИ ФЕРШО
(ФРА/ИТА, 1963)
L’aîné des Ferchaux
....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо 
(Jean-Paul Belmondo), Стефанија 
Сандрели (Stefania Sandrelli)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

пројекција у 20.30

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

26.

ТИШИНА МОРА    
(ФРА, 1949) 
Le silence de la mer
.....................................................................................
Улоге: Хауард Вернон, Никол 
Стефан (Nicole Stephane)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

БОБ КОЦКАР
(ФРA, 1956) 
Bob le fl ambeur
....................................................................................
Улоге: Изабел Коре (Isabel Corey), 
Роже Дишен (Roger Duchesne)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

25.

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

26.

ЖИЛ И ЏИМ
(ФРА, 1962) 
Jules et Jim
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Оскар Вернер 
(Oscar Werner)
Режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ДОУШНИК
(ФРА/ИТА, 1963) 
Le doulos
....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо 
(Jean-Paul Belmondo), 
Серж Ређијани (Serge Reggiani)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

ДНЕВНИК ЈЕДНЕ 
СОБАРИЦЕ 
(ИТА/ФРА, 1964) 
Le journal d’une femme 
de chambre
....................................................................................
Улоге: Жана Моро 
(Jeanne Moreau), 
Мишел Пиколи (Michel Piccoli)
Режија: Луис Буњуел 
(Luis Buñuel)

пројекција у 13.30

ДРУГИ ДАХ
(ФРА, 1966) 
Le deuxième souffl  e
....................................................................................
Улоге: Лино Вентура 
(Lino Ventura), 
Пол Мерис (Paul Meurisse)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

пројекција у 20.30

СРЕДА

27.

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

27.

Д Е Ц Е М Б А Р  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

31. СЛОБОДАН ДАН

ХАРИ ПОТЕР И РЕЛИ-
КВИЈЕ СМРТИ (I ДЕО)
(ВБ/САД, 2010) Harry Potter and 
the Deathly Hallows: Part 1
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Дејвид Јејтс (David Yates)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ХАРИ ПОТЕР И РЕЛИ-
КВИЈЕ СМРТИ (II ДЕО)
(ВБ/САД, 2011) Harry Potter and 
the Deathly Hallows: Part 2
....................................................................................
Улоге: Данијел Радклиф 
(Daniel Radcliff e), Ема Вотсон 
(Emma Watson)
Режија: Дејвид Јејтс (David Yates)

ЦРВЕНИ КРУГ
(ФРА/ИТА, 1970) 
Le cercle rouge
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon), 
Ђан Марија Волонте 
(Gian Maria Volontè)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

пројекција у 18.00

ЖАЦА
(ФРА/ИТА, 1972) 
Un fl ic
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon), 
Катрин Денев 
(Catherine Deneuve)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

пројекција у 20.30

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

30.

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

30.

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

28.
НЕВЕСТА ЈЕ БИЛА У 
ЦРНИНИ
(ФРА, 1968) La mariée était en noir
....................................................................................
Улоге: Жана Моро 
(Jeanne Moreau), 
Жан Клод Бријали 
(Jeanne-Claude Brialy)
Режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ИЗЛОЖБА И 
ПРОГРАМ ФИЛМОВА 

ПОСВЕЋЕН
 СВЕТИСЛАВУ ИВАНУ 

ПЕТРОВИЋУ

у 19.00

ДНЕВНИК ЈЕДНЕ 
СОБАРИЦЕ 
(ИТА/ФРA, 1964) Le journal d’une 
femme de chambre
....................................................................................
Улоге: Жана Моро 
(Jeanne Moreau), 
Мишел Пиколи (Michel Piccoli)
Режија: Луис Буњуел 
(Luis Buñuel)

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

29.
НЕВЕСТА ЈЕ БИЛА У 
ЦРНИНИ (ФРА, 1968) 
La mariée était en noir
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Жан Клод Бријали 
(Jeanne-Claude Brialy)
Режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ЛЕПОТИЦА ДАНА
(ФРА/ИТА, 1967) 
Belle de Jour
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Жан Сорел (Jean Sorel)
Режија: Луис Буњуел 
(Louis Bunuel)

САМУРАЈ / БЛЕДОЛИКИ 
УБИЦА (ФРА/ИТА, 1967) 
Le samouraï
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon), 
Натали Делон (Natalie Delon)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

пројекција у 18.00

ВОЈСКА У СЕНЦИ
(ФРА/ИТА, 1969) 
L’armée des ombres
....................................................................................
Улоге: Лино Вентура 
(Lino Ventura), Пол Мерис 
(Paul Meurisse)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

пројекција у 20.30

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






