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Лепотица дана (1967) 
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На ивици раја (2007 ) 
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ВЕљКО ДЕспОТОВИћ
пишЕ: 

Миљен Крека Кљаковић
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Брисани простор (1967)
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Приватни детектив (1966)
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Француска веза (1971)
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Сви председникови људи (1976)
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 Ноћна кретања (1975)
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Кинеска четврт (1974)
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властитим укусом, јер су га њихови филмови 
заинтересовали, забавили, узбудили или навели 
да о нечему размишља. 

Пајан напомиње да се није трудио да се покаже 
паметнији од саговорника: „Они су истински 
протагонисти овог дела и они треба да говоре о 
томе како доживљавају кинематографију и како 
осмишљавају своје филмове.”

Ево како на питање шта је кључ за добар 
филм одговара Фернандо Труеба, кога Пајан 
описује као редитеља који је спојио квалитет 
и комерцијални успех и чије је Златно доба 
освојило Оскар за најбољи страни филм:

„Нема златног правила, али све сам сигурнији 
да најпре треба што више радити на сценарију, 
што дубље развити причу, а затим добро 
расподелити улоге, изабрати глумце са великим 
стваралачким могућностима, оне који зраче. У 
раду са глумцима 70 посто посла чини избор, 
а 30 посто опис ликова у сценарију. Понекад 
неки глумац добије лоше критике зато што је 
имао дијалоге које је немогуће изговорити или 

њига Савремени шпански филм 
обухвата портрете 11 редитеља 
и разговоре које је с њима 
водио аутор Мигел Хуан Пајан, 
стварајући сложену слику шпанске 

кинематографије крајем 20. и почетком 21. века. 
Ову књигу, која се може наћи у Библиотеци 

Кинотеке, објавила је 2004. године издавачка 
кућа „Клио”, у преводу Јелене Петровић, а 
уредник издања био је Драган Јеличић.

Међу одабраним редитељима су добитници 
Златног печата Југословенске кинотеке Карлос 
Саура и Фернандо Труеба, као и оскаровац Педро 
Алмодовар, аутори различитих генерација и 
поетичких опредељења Алехандро Аменабар, 
Висенте Аранда, Бигас Луна, Едуардо Кампој, 
Хајме Ћавари, Алекс де ла Иглесија, Рикардо 
Франко и Иманол Урибе.

„Ниједан од стваралаца који су добили место 
у овој збирци питања и одговора није се ту 
нашао случајно”, истиче у уводу Мигел Хуан 
Пајан и признаје да их је изабрао у складу с 

ЗБиркА 
интерВјУА сА
САУРОМ, 
ТРУЕБОМ, 
АЛМОДОВАРОМ...

К

са полица
БИБЛИОТЕКЕ

пИШЕ:
Зорица Димитријевић

с а  п о л и ц а  б и б л и о т е к е



сам снимио просто из убеђења да морам да 
га снимим. Да ли је добар или лош, то зависи 
од мишљења публике, јер за мене је циклус 
окончан кад се филм направи, мада део мене 
у њему заувек остаје. Заправо, приличан део”, 
изјавио је Саура.

И Педро Алмодовар каже нешто слично. За 
њега је филм страст, а „човек не зна зашто се 
препушта страстима, осим зато што просто 
осећа да мора”.  

Пајан успева да отвори своје саговорнике, те 
се из ове књиге може сазнати мноштво детаља 
из њихових стваралачких радионица, као и 
индивидуалних мишљења о стању шпанске 
кинематографије после смрти диктатора 
Франка и укидања цензуре. 

Филмска теоретичарка Саша Маркуш у 
поговору „Савремени шпански филм: од 
почетка транзиције ка кинематографији 
плурализма” оцењује да је „реч о књизи чије 
пуно значење не произлази само из директног 
контакта који је аутор успоставио са низом 
активних филмских стваралаца већ и из тога 
што заправо пореди њихове тачке гледишта 
и нуди могућност упоређивања различитих, 
каткад супротстављених ставова”.

је тумачио неки тотално недефинисан лик. 
Мислим да се претерано филозофира о раду 
са глумцима. Наравно да се са њима ради, ту 
је режисер да их контролише, да их подсећа и 
објашњава шта тачно тражи од њих, али увек 
ти треба солиста. Ако немаш солисту који ради 
свој посао, све остало пада у воду.”

У детаљном разговору о настанку Златног 
доба, о мањкавостима система европских 
копродукција, специјалним ефектима и другим 
темама, Труеба износи и своје мишљење о 
савременом шпанском филму (почетком 21. 
века):  

„Мислим да је шпански филм у деликатном 
положају јер живимо од некадашње славе. 
Још увек се прича о ’Торентеу’ и другим 
финансијским успесима, а сада је врло важно 
да се телевизија, и државна и приватна, заиста 
ангажује. У супротном, после почетне еуфорије, 
могли бисмо да доживимо сурово отрежњење. 
Грозно је то што је шпански филм увек на 
танком леду. Мислим да се мало снима, јер нема 
инвестиција у довољно велики број филмова. 
Решење видим у улагању телевизије у филм, у 
залагању за њега.”

Карлос Саура, за кога Пајан каже да има „једну 
од најшаренијих и најсложнијих филмографија” 
модерног шпанског филма, на питање шта он 
лично тражи од филма, кратко одговара: „Ако 
филм није нова пустоловина, не занима ме.”  

Опширнији је био на тему тежих или лакших 
делова у процесу рада на филму, истичући да 
му „од пре неколико година писање причињава 
огромно задовољство”.

„Раније ми је било теже. Не кажем да сам се баш 
мучио, али писање сценарија ми је изгледало као 
нешто нужно, а не пријатно као што је случај 
са снимањем и монтажом, пословима који су 
ми одувек пуно пријали. Сада сам пронашао 
равнотежу и велико ми је задовољство да се 
осамим како бих написао причу, да будем код 
куће, пред рачунаром, окружен рукописима, 
властитим сећањима, сликама и маштом. 
Открио сам нешто чега раније није било, чисто 
задовољство због књижевног рада из кога се 
рађа сценарио за филм.”

Саура је причао и о критици која је „корисна 
кад је позитивна, а кад је негативна не служи 
ничему” и о томе како се утисци о конкретном 
филму с временом мењају.

„По мом мишљењу, занимљиво је остати 
помало изван критике и моде. Готово ниједан 
мој филм нема никакве везе с модом, сваки 
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програм
ЈАНУАР 2018

Југословенска кинотека
Косовска 11

ОсТАЛО ЈЕ ћУТАЊЕ
(нем, 1958) 
Der Rest ist Schweigen
....................................................................................
Улоге: Харди Кригер 
(Hardy Krüger), 
петер ван Ајк (Peter van Eyck)
режија: Хелмут Којтнер 
(Helmut Käutner)

пројекција у 17.30

СРЕДА

ЈАНУАР

3.

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

4.

пРЕ ИсТИНЕ
(јУг, 1968) 
....................................................................................
Улоге: Бранко плеша, љуба 
Тадић
режија: Војислав Кокан 
Ракоњац

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

ЗАЗИДАНИ
(јУг, 1969) 
....................................................................................
Улоге: љуба Тадић, Данило Бата 
стојковић
режија: Војислав Кокан 
Ракоњац

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

1.

пРОХУЈАЛО сА 
ВИХОРОМ (сАД, 1939) 
Gone With the Wind
....................................................................................
Улоге: Кларк Гејбл (Clark Gable), 
Вивијен Ли (Vivien Leigh) 
режија: Виктор Флеминг 
(Victor Fleming)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

КАКО ЈЕ пРОпАО
РОКЕНРОЛ (јУг, 1989) 
....................................................................................
Улоге: Аница Добра, 
срђан Тодоровић, соња савић
режија: Горан Гајић, 
Зоран пезо, Владимир славица

ПО ЖЕЉАМА ГЛЕДАЛАЦА

ПО ЖЕЉАМА ГЛЕДАЛАЦА

пОТАМНЕЛИ АНЂЕЛИ
(сАД, 1957) 
The Tarnished Angels
....................................................................................
Улоге: Рок Хадсон 
(Rock Hudson), 
Роберт стак (Robert Stak) 
режија: Даглас серк 
(Douglas Sirk)

пројекција у 20.00

УТОРАК

ЈАНУАР

2. сЛОБОДНИ ДАНИ

ПЕТАК

ЈАНУАР

5.

ПО ЖЕЉАМА ГЛЕДАЛАЦА

пројекција у 17.30

сЈАЈ У ТРАВИ 
(сАД, 1961) 
Splendor in the Grass
....................................................................................
Улоге: Натали Вуд (Natalie Wood), 
Ворен Бити (Warren Beatty)
режија: Елиjа Казан (Elia Kazan)

пројекција у 20.00

УБИсТВЕНО ЛЕТО 
(фрА, 1983) L’été meurtrier
....................................................................................
Улоге: Изабел Ађани 
(Isabelle Adjani), 
Ален сушон (Alain Souchon)
режија: Жан Бекер (Jean Becker)

ПО ЖЕЉАМА ГЛЕДАЛАЦА

СУБОТА

ЈАНУАР

6.
НЕДЕЉА

ЈАНУАР

7.

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

8.

сЛОБОДНИ ДАНИ
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УТОРАК

ЈАНУАР

9.

НЕВИНО / УљЕЗ
(итА/фрА, 1976) 
L’innocente
....................................................................................
Улоге: Ђанкарло Ђанини 
(Giancarlo Giannini), Лаура 
Антонели (Laura Antonelli)
режија: Лукино Висконти 
(Luchino Visconti)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

ГОРИ, МОЈА 
ГОспОЂИЦЕ 
(Чсср, 1967) 
Hori, ma panenko 
....................................................................................
Улоге: Јан Вострчил (Jan Vostrčil), 
Јосеф Шебанек (Josef Šebánek)
режија: Mилош Форман 
(Miloš Forman)

ПО ЖЕЉАМА ГЛЕДАЛАЦА

СРЕДА

ЈАНУАР

10. пројекција у 17.00

ВЕЛИКИ МЕЛИЈЕс 
(фрА, 1952) 
Le Grand Méliès 
....................................................................................
Документарно-биографски
режија: Жорж Франжи 
(Georges Franju)

сЛИКЕ сА ИЗЛОЖБЕ 1900 
(фрА, 1900) 
Images DE L’EXPOSITION DE 1900
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès) 

НОВЕ РВАЧКЕ 
ЕКсТРАВАГАНЦИЈЕ 
(фрА, 1900) 
Nouvelles luttes extravagantes 
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès)

пУТОВАЊЕ НА МЕсЕЦ 
(фрА, 1902) 
Le Voyage dans la Lune 
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès)

У КРАљЕВсТВУ БАЈКИ 
(фрА, 1903) 
Le royaume des fées 
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès)

пАКЛЕНИ КАЗАН 
(фрА, 1903) 
Le chaudron infernal
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès)

НЕМИ ДАН: ЖОРЖ МЕЛИЈЕС – АЛХЕМИЧАР СВЕТЛОСТИ

пројекција у 17.00

пУТОВАЊЕ 
АУТОМОБИЛОМ пАРИЗ 
– МОНТЕ КАРЛО 
(фрА, 1905) Le raid Paris-Monte 
Carlo en deux heures / Le voyage 
automobile Paris-Monte Carlo 
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès) 

ФАНТАсТИЧНА 
ХИДРОТЕРАпИЈА
(фрА, 1906, 1909, 1910) 
Hydrothérapie fantastique
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès) 

ТУНЕЛ ИспОД ЛАМАН-
ША или ФРАНЦУсКО-
ЕНГЛЕсКИ КОШМАР 
(фрА, 1907) 
Le tunnel sous La Manche; ou Le 
cauchemar franco-anglais 
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès)

ГОспОДИН БАРОН ЈЕ 
ДОБРО РУЧАО 
(фрА, 1911) 
Les Hallucinations du Baron de 
Münchausen
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès)

ОсВАЈАЊЕ сЕВЕРНОГ 
пОЛА 
(фрА, 1912) 
À la conquête du pôle 
....................................................................................
режија: Жорж Мелијес 
(Georges Méliès)

пројекција у 20.00

ЧОВЕК сА БРКОВИМА
(фрА, 1904) Le Roi du maquillage 
(Untamable Whiskers)

КУЛИНАРсКА МАГИЈА
(фрА, 1904) Sorcellerie culinaire 
(Culinary Sorcery)

КИНЕсКЕ ЧИНИ
(фрА, 1904) 
Le thaumaturge chinois (TCHIN-
CHAO: The Chinese Conjurer)

МАГИЧНА ЛЕпЕЗА
(фрА, 1904) 
Le Merveilleux éventail vivant 
(The Wonderful Living Fan)

сИРЕНА
(фрА, 1904) 
La Sirène (The Mermaid)

ЖИВЕ КАРТЕ
(фрА, 1904) Les Cartes vivantes 
(The livingPlaying Cards)

ЦРНИ ЂАВО
(фрА, 1905) 
Le Diable noir (The Black Imp)

ЗАЧАРАНА НОсИљКА
(фрА, 1905) 
La Chaise à porteurs enchantée 
(The Enchanted Sedan Chair)

КОЦКАРсКИ РАЈ
(фрА, 1905) 
Le tripot clandestin (The Scheming 
Gambler’s Paradise)

сМЕШНИ пОсТЕРИ
(фрА, 1904) 
Les affi  ches en goguette 
(The Hilarious Posters)
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АпОКАЛИпсА ДАНАс 
(сАД, 1979) 
Apocalypse Now
....................................................................................
Улоге: Мартин Шин 
(Martin Sheen), 
Марлон Брандо (Marlon Brando) 
режија: Франсис Форд Копола 
(Francis Ford Copolla)

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

ЛОВАЦ НА ЈЕЛЕНЕ
(ВБ/сАД, 1978) 
The Deer Hunter
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert de Niro), Кристофер 
Вокен (Christopher Walken)
режија: Мајкл ћимино 
(Michael Cimino)

пројекција у 21.00

ВАЛТЕР БРАНИ 
сАРАЈЕВО
(јУг, 1972) 
....................................................................................
Улоге: Велимир Бата 
Живојиновић, Раде Марковић 
режија: Хајрудин Шиба Крвавац

ПЕТАК

ЈАНУАР

12.

МОЈ ИЗБОР – БОЈАН СЛАЧАЛА (АРТАН ЛИЛИ. ШТУТГАРТ ОНЛАЈН)

СРЕДА

ЈАНУАР

10.

НЕМИ ДАН: ЖОРЖ МЕЛИЈЕС – АЛХЕМИЧАР СВЕТЛОСТИ

пројекција у 20.00

ТАЈАНсТВЕНА РЕТОРТА
(фрА, 1906) Alchimiste Parafaraga-
mus ou la Cornue infernale 
(The Miysterious Retort)

пРОФЕсОР 
АсТРОНОМИЈЕ
(фрА, 1907) 
L’Eclipse du Soleil en pleine Lune 
(The Eclipse)

УНИВЕРЗАЛНИ ЛЕпАК
(фрА, 1907) La colle universelle 
(Good Glue Sticks)

ДАљИНсКА БЕЖИЧНА 
ФОТОГРАФИЈА
(фрА, 1908) 
La photographie électrique à 
distance (Long Distance Wireless 
Photography)

НЕМОГУћЕ пУТОВАЊЕ
(фрА, 1904) 
Le Voyage à travers l’impossible 
(The impossible Voyage)

РЕДИТЕљ сВИХ ФИЛМОВА НА 
пРОГРАМУ: ЖОРЖ МЕЛИЈЕс

пројекција у 20.00

ЖОРЖ МЕЛИЈЕс – 
ЧАРОБЊАК ФИЛМА
(сАД, 1978) 
Georges Méliès Cinema Magician
....................................................................................
режија: патрик Монтгомери 
(Patrick Montgomery), Лучано 
Мартиненго (Luciano Martinengo)

пројекција у 20.00

сИМФОНИЈА ВОДЕ
(јУг, 1932) 
....................................................................................
режија: Јосип Новак 

ОХРИД, 
сРЕДЊОВЕКОВНИ 
ЈУГОсЛОВЕНсКИ РИМ
(јУг, 1932) 
....................................................................................
ПП: Југословенски просветни 
филм

БИРАЊЕ МИс 
ЈУГОсЛАВИЈЕ НА 
ЗАБАВИ У АУТО-КЛУБУ 
27. ЈАНУАРА 1932. 
ГОДИНЕ
(јУг, 1932) 
....................................................................................
режија: Јосип Новак

ИЗБОР МИс ФИЛМ 1932. 
ГОДИНЕ
(јУг, 1932) 
....................................................................................
режија: Владета Драгутиновић

пројекција у 17.00 пројекција у 17.00 пројекција у 17.00

пОД ЈУГОсЛОВЕНсКИМ 
НЕБОМ
(јУг, 1934) 
....................................................................................
режија: Миодраг (Мика) 
Ђорђевић

пројекција у 19.00

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

11.
пРВИ сВЕсОКОЛсКИ сЛЕТ 
сОКОЛА КРАљЕВИНЕ
ЈУГОсЛАВИЈЕ, 
БЕОГРАД, ЈУНА 1930
(јУг, 1930) 
....................................................................................
ПП: Југословенски 
просветни филм

ДОЛАЗАК У БЕОГРАД 
пОКЛОНсТВЕНЕ 
ДЕЛЕГАЦИЈЕ сЕљАКА 
ИЗ ЧЕТИРИ БАНОВИНЕ: 
ДРИНсКЕ, сАВсКЕ, 
ВРБАсКЕ И пРИМОРсКЕ
(крАЉеВинА схс, 1931) 
....................................................................................
режија: Коста Новаковић
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СУБОТА

ЈАНУАР

13.
пАКЛЕНА пОМОРАНЏА
(ВБ/сАД, 1971) 
A Clockwork Orange
....................................................................................
Улоге: Малколм Макдауел 
(Malcolm McDowell), 
Мајкл Бејтс (Michael Bates)
режија: стенли Кјубрик 
(Stanley Kubrick)

ТАЈВАНсКА КАНАсТА
(јУг, 1985) 
....................................................................................
Улоге: Борис Комненић, 
Неда Арнерић
режија: Горан Марковић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЗЛАТНА ЈАЈА
(ШПА/итА/фрА, 1993) 
Huevos de oro
....................................................................................
Улоге: Хавијер Бардем (Javier 
Bardem), Марија де Медеирос 
(Maria de Medeiros)
режија: Бигас Луна 
(Bigas Luna)

пројекција у 21.00

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

14.
ТРЕЈНспОТИНГ 
(ВБ, 1996) 
Trainspotting
....................................................................................
Улоге: Јуан Макгрегор (Ewan 
McGregor), Џони Ли Милер 
(Jonny Lee Miller)
режија: Дени Бојл 
(Danny Boyle)

МОДРИ У ЛИЦУ    
(сАД, 1995) 
Blue in the Face
.....................................................................................
Улоге: Харви Кајтел (Harvey Keitel), 
Џим Џармуш (Jim Jarmusch)
режија: Вејн Ванг (Wayne Wang), 
пол Остер (Paul Auster)

пројекција у 17.00 пројекција у 18.30

ДО КРАЈА сВЕТА
(нем/фрА/АУс/сАД, 1991)  
Bis ans Ende der Welt
....................................................................................
Улоге: Вилијем Харт (William 
Hurt), солвег Домартен 
(Solveig Dommartin)
режија: Вим Вендерс 
(Wim Wenders)

пројекција у 20.30

пЕсМЕ ЗЛАТНОГ 
ЗАпАДА 
(сАД, 1951) 
Golden Girl
....................................................................................
Улоге: Мици Гејнор (Mitzi Gaynor), 
Дејл Робертсон (Dale Robertson) 
режија: Лојд Бејкон 
(Lloyd Bacon)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЈА И ГОспОДИН 
МИНИсТАР
(ВБ, 1955) Man of the Moment
....................................................................................
Улоге: Норман Виздом 
(Norman Wisdom), 
Лана Морис (Lana Morris)
режија: Џон педи Карстерс 
(John Paddy Carstairs)

пројекција у 21.00

ЛУДИ сНОВИ    
(итА/фрА, 1953) 
Fanciulle di lusso
.....................................................................................
Улоге: сузан стивен 
(Susan Stephen), Ана Марија 
Фереро (Anna Maria Ferrero)
режија: пјеро Мусета 
(Piero Mussetta)

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

15.

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ (1944–1963)

БРАћА пО МАТЕРИ
(јУг, 1988) 
....................................................................................
Улоге: славко Штимац, Жарко 
Лаушевић 
режија: Здравко Шотра

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00
БАУК
(сАД, 1980) 
The Boogey Man
....................................................................................
Улоге: сузана Лав (Suzanna Love), 
Џон Карадин (John Carradine)
режија: Ули Ломел (Ulli Lommel)

пројекција у 21.00

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)

СЕЋАЊЕ НА... 
РОБЕРТ ХИРШ

СЕЋАЊЕ НА...
УЛИ ЛОМЕЛ

ПРОЈЕКЦИЈА ДОМАЋИХ 
ФИЛМОВА С ТИТЛОМ ЗА 

ГЛУВОНЕМЕ ОСОБЕ

УТОРАК

ЈАНУАР

16.

СРЕДА

ЈАНУАР

17.
УБИЦА
(хк, 1987) 
Dip huet seung hung
....................................................................................
Улоге: Чоу Јун Фат (Yun-Fat 
Chow), Дени Ли (Danny Lee)
режија: Џон Ву (John Woo)

РУКА сМРТИ
(хк, 1976) 
The Hand of Death
....................................................................................
Улоге: Тао љанг Тан (Tao-Liang 
Tan), Џеки Чен (Jackie Chan)
режија: Џон Ву (John Woo)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ТВРДОКОРНИ
(хк, 1992)   
Lat sau san taam
....................................................................................
Улоге: Чоу Јун Фат (Yun-Fat Chow), 
Тони Леунг (Tony Leung)
режија: Џон Ву (John Woo)

пројекција у 21.00

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ЏОН ВУ
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ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

18.

ПЕТАК

ЈАНУАР

19.

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

21.

БИТКА КОД ЦРВЕНЕ 
сТЕНЕ
(кин/хк/јAП/тВ/јк, 2008)
Chi bi
....................................................................................
Улоге: Тони Леунг (Tony Leung), 
Такеши Канеширо (Takeshi 
Kaneshiro)
режија: Џон Ву (John Woo)

УКРАДЕНО ЛИЦЕ
(сАД, 1997) 
Face/Off 
....................................................................................
Улоге: Џон Траволта 
(John Travolta), 
Николас Кејџ (Nicolas Cage)
режија: Џон Ву (John Woo)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ОБРАЧУН У ХОНГКОНГУ
(хк, 1986) 
Ying hung boon sik
....................................................................................
Улоге: Лесли Чеунг 
(Leslie Cheung), 
Чоу Јун Фат (Yun-Fat Chow) 
режија: Џон Ву (John Woo)

МЕТАК У ГЛАВУ
(хк, 1990) 
Die xue jie tou
....................................................................................
Улоге: Тони Леунг (Tony Leung), 
Џеки Чеунг (Jacky Cheung) 
режија: Џон Ву (John Woo)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.30

ОБРАЧУН У ХОНГКОНГУ 
ДРУГИ ДЕО (хк, 1987)   
Ying hung boon sik II
....................................................................................
Улоге: Лесли Чеунг 
(Leslie Cheung), 
Чоу Јун Фат (Yun-Fat Chow) 
режија: Џон Ву (John Woo)

пројекција у 21.00

СУБОТА

ЈАНУАР

20.
АЛФАВИЛ 
(фрA/итA, 1965) 
Alphaville, une étrange aventure 
de Lemmy Caution
....................................................................................
Улоге: Еди Константин 
(Eddie Constantine), 
Ана Карина (Anna Karina)
режија: Жан Лик Годар 
(Jean-Luc Goddard)

пУЦАЈТЕ У пИЈАНИсТУ    
(фрA, 1960) 
Tirez sur le pianiste
.....................................................................................
Улоге: Шарл Азнавур 
(Charles Aznavour), 
Мари Дибоа (Marie Dubois)
режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

пОИНТ БЛАНК
(сАД, 1967)  
Point Blank
....................................................................................
Улоге: Ли Марвин (Lee Marvin), 
Енџи Дикинсон (Angie Dickinson)
режија: Џон Борман 
(John Boorman)

пројекција у 21.00

ФЕЉТОН НЕОНОАР

НОћНА КРЕТАЊА 
(сАД, 1975) 
Night Moves
....................................................................................
Улоге: Џин Хекман 
(Gene Hackman), Џенифер 
Ворен (Jennifer Warren)
режија: Артур пен 
(Arthur Penn)

пРИВАТНИ ДЕТЕКТИВ    
(сАД, 1973) 
The Long Goodbye
.....................................................................................
Улоге: Елиот Гулд (Elliott Gould), 
Нина ван палант 
(Nina van Pallandt)
режија: Роберт Алтман 
(Robert Altman)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

сВИ пРЕДсЕДНИКОВИ 
љУДИ
(сАД, 1976)  
All the Presidents Men
....................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд 
(Robert Redford), 
Дастин Хофман (Dustin Hoff man)
режија: Алан пакула 
(Alan J. Pacula)

пројекција у 21.00

ЦРВЕНА КОНГА 
(мек, 1943) 
Konga roja
....................................................................................
Улоге: педро Армендариз (Pedro 
Armendáriz), Марија Антонијета 
понс (María Antonieta Pons)
режија: Алехандро Галиндо 
(Alejandro Galindo)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

КА НЕпОЗНАТОМ
(лиБ, 1957) 
Ila ayn
....................................................................................
Улоге: Лаура Азар (Laura Azar), 
Шакиб Кури (Shakib Khouri)
режија: Жорж Насер 
(Georges Nasser)

пројекција у 21.00

ЧУДО ОД ДЕТЕТА 
(сАД, 1951) 
Too Young to Kiss
....................................................................................
Улоге: Џун Алисон (June Allyson), 
Ван Џонсон (Van Johnson) 
режија: Роберт З. Леонард 
(Robert Z. Leonard)

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ (1944–1963)

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

22.
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ДЕВЕТ ЖИВОТА
(нор, 1957) 
Ni liv
....................................................................................
Улоге: Јак Фјелстад 
(Jack Fjeldstad), 
Хени Моан (Henny Moan)
режија: Арне скоуен 
(Arne Skouen)

ТАКО сЕ НЕ УМИРЕ 
(фрА, 1946) 
On ne meurt pas comme ça
....................................................................................
Улоге: Ерих фон Штрохајм 
(Erich von Stroheim), 
Ан Мари Блан (Anne-Marie Blanc) 
режија: Жан Боаје 
(Jean Boyer)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

У сТАРОМ КОЛОРАДУ
(сАД, 1941) 
In Old Colorado
....................................................................................
Улоге: Вилијам Бојд 
(William Boyd), Расел Хејден 
(Russell Hayden)
режија: Хауард Бретертон 
(Howard Bretherton)

пројекција у 21.00

УТОРАК

ЈАНУАР

23.

ШЕРБУРШКИ 
КИШОБРАНИ 
(фрА/нем, 1964) 
Les parapluies de Cherbourg
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), Нино 
Кастелнуово (Nino Castelnuovo)
режија: Жак Деми 
(Jacques Demy)

пОРОК И ВРЛИНА    
(фрА/итА, 1963) 
Le vice et la vertu 
.....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Ани Жирардо (Annie Girardot)
режија: Роже Вадим 
(Roger Vadim)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ОДВРАТНОсТ
(ВБ 1965)  
Repulsion
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Ијан Хендри (Ian Hendry)
режија: Роман полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 21.00

сТРАНАЦ У сЕДЛУ
(сАД, 1955) 
Stranger on Horseback
....................................................................................
Улоге: Џоел Макреј 
(Joel McCrea), 
Мирослава (Miroslava)
режија: Жак Турнер 
(Jacques Tourneur)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – КАТРИН ДЕНЕВ 

СРЕДА

ЈАНУАР

24.

пројекција у 21.00

ГОспОЂИЦЕ ИЗ 
РОШФОРА 
(фрА, 1967) 
Les Demoiselles de Rochefort
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Франсоаз Дорлеак 
(Francoise Dorlèac)
режија: Жак Деми 
(Jacques Demy)

ЖИВОТ У ДВОРЦУ    
(фрА, 1966) 
La vie de château
.....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Филип Ноаре (Philippe Noiret)
режија: Жан пол Рапно 
(Jean-Paul Rappeneau)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЛЕпОТИЦА ДАНА
(фрА/итА, 1967)  
Belle de jour
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Жан сорел (Jean Sorel)
режија: Луис Буњуел 
(Louis Bunuel)

пројекција у 21.00

МАНОН 70 
(фрА/итА, 1968) 
Manon 70
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Жан Клод Бријали 
(Jean-Claude Brialy)
режија: Жан Орел 
(Jean Aurel)

БЕНЏАМИН    
(фрА, 1968) 
Benjamin; Ou les Memories d’un 
Puceau
.....................................................................................
Улоге: Мишел Морган 
(Michèle Morgan), Катрин Денев 
(Catherine Deneuve)
режија: Мишел Девил 
(Michel Deville)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

љУБАВНИ ИЗАЗОВ
(фрА/итА, 1968)  
La chamade
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Мишел пиколи 
(Michel Piccoli)
режија: Ален Кавалије 
(Alain Cavalier)

пројекција у 21.00

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

25.

ПЕТАК

ЈАНУАР

26.

УТОРАК

ЈАНУАР

23.
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СУБОТА

ЈАНУАР

27.

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

28.

УТОРАК

ЈАНУАР

30.

ТРГ ВАНДОМ
(фрА, 1998)
Place Vendôme
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Емануел сење 
(Emmanuelle Seigner)
режија: Никол Гарсија 
(Nicole Garcia)

ЖИВОТ пОЧИЊЕ 
ДВАпУТ (фрА, 1976) 
Si c’était à refaire
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Анук Еме (Anouk Aimée)
режија: Клод Лелуш 
(Claude Lelouch)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ДИВљАК ИЗ пАРИЗА
(фрА/итА, 1975) Le sauvage
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Ив Монтан 
(Yves Montand) 
режија: Жан пол Рапно 
(Jean-Paul Rappeneau)

МАЈЕРЛИНГ
(фрА/ВБ 1968) 
Mayerling
....................................................................................
Улоге: Омар Шариф (Omar Sharif), 
Катрин Денев (Catherine Deneuve) 
режија: Теренс Јанг 
(Terence Young)

пројекција у 16.30 пројекција у 19.00

пОсЛЕДЊИ МЕТРО
(фрА, 1980) Le dernier métro
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Жерар Депардје 
(Gerard Depardieu) 
режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

пројекција у 21.00

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

29.
ВРТЛОГ 
(мАЂ, 1956) 
Körhinta
....................................................................................
Улоге: Мари Теречик (Törőcsik 
Mari), Имре Шош (Imre Soós)
режија: Золтан Фабри 
(Zoltán Fábri)

МАЈКА ИНДИЈА    
(инД, 1957) 
Bharat mata / Mother India
.....................................................................................
Улоге: Наргис (Nargis), 
санил Дат (Sunil Dutt)
режија: Мехбуб Кан 
(Mehboob Khan)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЖЕНА НА БРОДУ
(ВБ, 1966)  
Passage Home
....................................................................................
Улоге: Ентони стил (Anthony 
Steel), питер Финч (Peter Finch)
режија: Рој Бејкер (Roy Baker)

пројекција у 21.00

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – КАТРИН ДЕНЕВ

ОРЛОВО КРИЛО 
(ВБ, 1979) 
Eagle’s wing
....................................................................................
Улоге: Мартин Шин (Martin 
Sheen), сем Вотерстон
(Sam Waterston)
режија: Ентони Харви
(Anthony Harvey)

пројекција у 16.30 пројекција у 19.00

АРМАГЕДОН
(фрА, 1977) 
Armaguedon
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon), 
Жан Јан (Jean Yanne)
режија: Ален Жесуа (Alain Jessua)

пројекција у 21.00
ЗИМА ЈЕДНОГ ЛАВА 
(ВБ, 1968) 
The Lion in Winter
....................................................................................
Улоге: питер О’Тул (Peter O’Toole), 
Кетрин Хепберн 
(Katharine Hepburn)
режија: Ентони Харви
(Anthony Harvey)

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ (1944–1963)

СРЕДА

ЈАНУАР

31.

ГЛАД ЗА КРВљУ
(ВБ/сАД, 1983)
The Hunger
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев
(Catherine Deneuve), 
Дејвид Боуви (David Bowie)
режија: Тони скот 
(Tony Scott)

пројекција у 21.00

ТРИ КАРТЕ ЗА ХОЛИВУД
(јУг, 1993) 
....................................................................................
Улоге: Бранислав Лечић, 
Богдан Диклић 
режија: Божидар Бота Николић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00
ШЕКспИРВАЛА
(сАД, 1965) Shakespeare-Wallah
....................................................................................
Улоге: Шаши Капур 
(Shashi Kapoor), Фелисити 
Кендал (Felicity Kendal)
режија: Џејмс Ајвори (James Ivory)

пројекција у 21.00

НЕОБУЗДАНИ
(фрА, 1967) À tout casser
....................................................................................
Улоге: Еди Константин 
(Eddie Constantine), 
Џони Халидеј (Johnny Hallyday) 
режија: Џон Бери (John Berry)

СЕЋАЊЕ НА…  
ЏОНИ ХАЛИДЕЈ

СЕЋАЊЕ НА… 
ШАШИ КАПУР

ПРОЈЕКЦИЈА ДОМАЋИХ 
ФИЛМОВА С ТИТЛОМ ЗА 

ГЛУВОНЕМЕ ОСОБЕ

СЕЋАЊЕ НА… 
АЛЕН ЖЕСУА

СЕЋАЊЕ НА ... ЕНТОНИ ХАРВИ



сУБотом нА ДрУгом, 
неДеЉом нА ПрВом
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Боб коцкар (1956)
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 ЖАН пЈЕР МЕЛВИЛ 
„АмерикАнАц У ПАриЗУ”
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режисери су му били Капра (Capra), Форд, 
Вајлер (Wyler) и Хјустон (Huston), а на тој листи 
нема великана као што су Чаплин, Воис (Wolsh) 
и Де Мил (De Mille). Уз највећу љубав – филм, 
до краја живота био је везан за забаве као што 
су циркус и мјузик-хол (music-hall). Одушка 
својој фасцинацији светом путујућих забављача 
и циркузанера, Мелвил је дао у свом првом, 
краткометражном играном филму 24 часа у 
животу једног кловна (Vingt-quatre heures de 
la vie d’un clown), из 1946. После тог не много 
примећеног почетка, он оснива своје приватно 
филмско предузеће, да би снимио свој први пра-
ви играни филм Тишина мора (Le Silence de la
mer, 1947), по познатом Веркоровом (Vercor) ро-
ману. Снимљен у тешким условима, са бриљан-
тном комбинацијом играних и документарних 
снимака Париза из времена рата, Тишина мора 
и данас представља један од најхуманијих 
филмских примера тежње за помирењем до 
јуче закрвљених, љутих непријатеља, као што 
су то онда били освајачи Немци и поробљени 
Французи. Страшна деца (Les Enfants terribles, 
1949), настала су у сарадњи с контроверзним 
писцем, песником и редитељем Жаном Коктоом 
(J. Cocteau). Славни редитељ и некада истакнути 
критичар Франсоа Трифо (François Truff aut) 
вредновао је тај поетски филм о деци као најбоље 
дело у каријери Жана Пјера Мелвила, а његов 
заједнички рад с Коктоом окарактерисао као 
„сарадњу Баха (Bach) и Вивалдија”. После мале и 
брзо заборављене мелодраме Кад будеш читала 
ово писмо (Quand tu liras cette lettre, 1953), у којој 
је за филм откривена велика певачица шансона 
и „муза егзистенцијалиста” Жилијет Греко 
(Juliette Greco), Мелвил ствара свој филм-међаш 
за будућност Боб коцкар (Bob le Flambeur, 1955). 
У том делу из криминалног миљеа први пут 
долазе до изражаја његови јунаци богартовског 

оком шездесетих година прошлог
века, пажњу љубитеља „ноћног Па-
риза” привлачила је једна стара
америчка лимузина која је сваке
ноћи, у исто време, пролазила цент-

ром „вечног града”. У њој су седели господин 
средњих година с великим каубојским шеши-
ром и црним, непрозирним наочарима за 
сунце и његова лепа жена. Био је то редитељ 
Жан Пјер Мелвил, велики обожавалац (али 
не и буквални имитатор) свега америчког, од 
филмова до стила живота. Овај духовни отац 
„новог таласа” још као дечак био је право чудо. 
Већ са седам година гледао је и упијао америчке 
вестерне, Чаплина (Chaplin), Китона (Keaton), 
Лојда (Lloyd) и друге америчке комичаре, да би 
убрзо и сам почео да снима аматерске филмове 
камером „Пате бејби” (Pathe-baby), коју је на 
поклон добио од родитеља. Рођен је, иначе, као 
Жан Пјер Гримбах (J. P. Grumbach) у Паризу 
1917, а уметничко презиме Мелвил остало му 
је из времена ратне конспирације и учешћа 
у Покрету отпора. Иначе, аутор бесмртног 
романа „Моби Дик” Херман Мелвил (по коме је 
узео конспиративно име), био му је и омиљени 
писац уз такође Американце Едгара Алана Поа 
(E. A. Poe) и Џека Лондона (J. London). Између 
осамнаесте и двадесет друге године погледао 
је на стотине америчких филмова и већ у то 
доба створио чувену листу од 63 режисера, од 
којих му се свидео бар по један филм. Омиљени 

„Нема веће усамљености од оне самурајеве, 
ако није реч о усамљености тигра у џунгли.”
J. P. Melville

Т

пишЕ: 

Александар 
Саша Ердељановић

.......................................................
Текстови А. Ердељановића и Д. Туцаковића о 
Ж. п. Мелвилу преузети су из Програма Кинотеке 
објављених 2003. године

МЕЛВИЛ
на бис
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у духу америчког поимања кинематографије, да 
„филм није култура већ само забава”. Али иако је 
пристао да покровитељски наступи као глумац 
у делима првака „новог таласа” До последњег 
даха (A bout de souffle, 1960) Жана Лика Годара 
(Jean-Luc Godard) и Ландри (Landru, 1962) Клода 
Шаброла (Claude Chabrol), није се мирио са, 
како је говорио крајем шездесетих, „њиховим 
аматерским поступком прављења филмова”, 
изрекавши богохулно да „нови талас” није 
ништа друго до „снимање филмова на јефтин 
начин”.

Објективно посматрано, Мелвилови филмови 
нису били ни амерички ни француски, већ 
само мелвиловски. Сабравши у својим делима 
најлепше елементе америчких филмских узора 
и стопивши их са специфичним француским 
погледом на свет, Жан Пјер Мелвил поставио је 
темеље модерног европског криминалистичког 
филма.

За њим су дошли многобројни настављачи и 
следбеници, али и данас, тридесет година после 
његове смрти, нико од њих није ни близу да га 
достигне.

типа, пуни цинизма, меланхолије, али и 
лојалности и витешког кодекса части. Као и 
класични ноар филмови, и његова следећа дела 
су стилизована и нису документаристичка, али 
на објективан и донекле хладан начин показују 
„трагику мушке борбе” или како сам Мелвил 
каже: ,,У напредовању од успеха до успеха човек 
неизбежно стиже до свог последњег апсолутног 
пораза – смрти.” Иза тога је следио низ 
филмова на криминалистичке и гангстерске 
теме: Два човека на Менхетну (Deux hommes 
dans Manhattan, 1958), Достављач (Le Doulos) и 
Најстарији Фершо (L’Aine des Ferchaux), оба из 
1962, Други дах (Le Deuxieme Souffle, 1966), затим 
његов вероватно најбољи филм Самурај (Le 
Samourai, 1967), па Црвени круг (Le Cercle rouge, 
1970) и Жаца (Un Flic, 1972). Изузетак од правила 
биле су психолошка драма бресоновског типа 
Леон Морен, свештеник (Leon Morin, pretre, 
1961) и реминисценција на дане Покрета 
отпора Војска у сенци (L’Armee des ombres, 1969). 
Његови криминалистички филмови од почетка 
шездесетих година, значајни су и по томе што су 
били комерцијални. Уосталом, сматрао је и сам, 
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ЗоВите ме 
МЕЛВИЛ

НАпиСАО: 

Динко Туцаковић

неухватљивим и мултиталентованим Жаном 
Коктоом (Jean Cocteau). Следи најпре екраниза-
ција Коктоовог генерацијског бестселера Ужас-
на деца (Les Enfants terrible, 1950), а затим и прва 
копродукцијска авантура Када прочиташ моје 
писмо (Quand tu liras cette letter, 1953). Толико 
различити филмови потврда су да је Мелвил 
као капетан Ахаб у потрази за својим правим 
филмским светом. И он га проналази у нечему 
што бисмо могли да назовемо „американа”. 
Елдорадовска пројекција USA, свет шешира, 
пиштоља, аутомобила, где је сваки дан можда 
онај последњи.

Мелвил је и фантастичан познавалац Холи-
вуда и креатор првог релевантног пантеона ауто-
ра, који је касније инспирисао и америчке кри-
тичаре и теоретичаре.

Боб коцкар (Bob le flambeur, 1955) коначно има 
све мелвилијанске састојке, фатализам и акцију, 
чудесну формулу коју је Мелвил пронашао 
у Хјустоновој (Huston) Џунгли на асфалту 
(The Asphalt Jungle). Овај филм ће доживети 
неочекиван remake у режији Нила Џордана (The 
Good Thief, 2002) са Емиром Кустурицом у једној 
од водећих улога. Два човека на Менхетну 
(Deux homes dans Manhattan, 1959), у којем 
демонстрира и сопствени глумачки таленат, 
и Најстарији Фершо јесу два љубавна писма 
филмској Америци, онаквој далекој и позитивној 
каквом су је замишљали Кафка (Franz Kafka) 
пре и Вендерс (Wim Wenders) после њега.

Свештеник Леон Морен (Leon Morin, 1961) јесте 
бресоновска епизода, у време када у Француској 
наступа олуја звана „нови талас” (nouvelle 
vague), чији водећи аутори у Мелвилу виде 
претечу али и врхунски узор. Месијански се 
појављује у улози арогантног писца Парвулеска 
(Parvulesco) у Годаровом (Godard) есенцијалном 

негде између лежи кључ тајне за-
што је Жан Пјер Гримбах (Grum-
bach),рођен у Алзасу, постао Мел-
вил. Аутор коме су филмове посве-
ћивали Тарантино и Ву (Woo), који 

је утицао на филмаџије у дијапазону од Џордана 
(Jordan) до Шијана, сасвим је случајно постао 
део глобалне филмске приче. Вирусом филма 
био је заражен на пројекцији ескапистичког 
квазидокументарца Беле сенке преко јужних 
мора (White Shadows Over South Seas) Флаертија 
(Flaherty) и Ван Дајка (Van Dyke). Али младалачке 
дане прекинуо је рат у којем је био важна полуга 
у покрету отпора (Résistance).

Ипак, уместо у политику креће у авантуру 
филма, средњеметражним 24 часа у животу 
кловна (Vingt-quatre heurs de la vie d’un clown, 
1945), који више одражава дечачку фасцинацију 
светом циркуса него што је наговештај једне 
велике каријере. И у Француској после II 
светског рата људи су се делили на патриоте 
и оне друге. Иако херој са победничке стране, 
Мелвил у тим деликатним временима подела 
снима први антиратни поратни филм Ћутање 
мора (Le silence de la Mer, 1947), према роману 
Веркора (Vercor), који пружа руку помирења, 
архинепријатељима Немцима. Али то још није 
онај Мелвил, препознатљив од првог кадра. 
Следећа два филма означиће пријатељство са 

„Зовите ме Исмаел” је уводна реченица ванвременског романа Хермана 
Мелвила (Herman Melville) „Моби Дик” (Moby Dick). „Зовите ме Мишел Мадо” 
је уводна реченица филма Најстарији Фершо (L’aine des Ferchaux) 

И

МЕЛВИЛ
на бис
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До последњег даха (A bout du soufflé). Легенда 
каже да је саветовао млађаног Годара да не 
избацује сцене из филма него да прави резове у 
оквиру истог кадра.

Ипак, врхунац тек следи са ремек-делом Саму-
рај / Бледолики убица (Le Samourai), античком 
драмом на асфалту Париза, са схизофреним 
јунаком који је реминисценција Алена Леда 
(Alain Ladd) из филма Изнајмљени револвераш 
(This Gun for Hire). Овај филм ће доживети 
бесконачан низ реплика и рециклажа, као и 
измишљени цитат из самурајског Бушидо 
(Bushido) кодекса о усамљености тигра, који је 
у ствари реплика на Хемингвеја (Hemingway) и 
нема никакве везе са етиком или филозофијом 
земље у којој сунце још увек излази.

Фатализам Самураја препознатљив је и у 
последњим делима, Црвени круг (Le cercle rouge, 
1970) и Полицајац/Жаца (Un flic, 1972), чији јунаци, 
чак и они са оне стране закона, изгледају као 
моралне каријатиде, у турбуленцији „времена 
која се мењају”, како би рекао филозоф и песник 
Роберт Цимерман (Robert Zimmerman).

Дуг сопственој биографији одрадио је у 
Армији сенки (L’Armee des ombres, 1970), када 
је проценио да је неопходно да се једној новој 
генерацији покаже како су Немци марширали 
испод Тријумфалне капије. Живот је провео 
највише у друштву сијамских мачака, које 
се појављују у Црвеном кругу. Као и Херман 
Мелвил за литературу, постао је међаш у 
филмској уметности за генерације које када 
кажете Мелвил, никада неће помислити на оног 
првог, него за њих једног и јединог, Жан Пјера. 
Ова ретроспектива у Музеју Jугословенске 
кинотеке 2003. године за повод има тридесет 
година од смрти, али и нераскидиву везу коју 
овдашњи филмофили и синеасти имају са делом 
Мелвила. Због свега овога велику захвалност 
дугујемо Француском културном центру из 
Београда, који овим програмом у комбинацији 
са копијама из Архива Кинотеке, поново 
поставља Београд у средиште филмске Европе.

Боб коцкар (1956)

Ћутање мора (1947)

Леон Морен, свештеник (1961)

Доушник (1967)
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ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд         www.kinoteka.org.rs
ф и л м с к и  ц и к л у с



УСКОРО!
НОВА КЊИГА У ИЗДАЊУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ

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



64 | |

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, већином виђених на 
репертоару градских биоскопа. За јануар 2018. одабрао сам следеће наслове:

ЛУДИ СНОВИ, занимљива и духовита омладинска комедија, очигледно је настала под 
утицајем ремек-дела НУЛА ИЗ ВЛАДАЊА. За разлику од класика Жана Вигоа, овај италијанско- 
-амерички филм бави се догађајима у женском интернату у Швајцарској, вешто варирајући неке 
Вигоове кључне секвенце у алпском амбијенту и са сталним девојачким проблемима и незгодама 
у вези са згодним локалним младићима. Прецизна режија Пјера Мусете и изванредно (читај ретко) 
функционална камера Пјера Порталупија, нарочито у приказивању спектакуларних призора 
швајцарских Алпа, уз добро изабране интерпретаторе водећих рола, чини се, омогућили су велики 
комерцијални успех филма широм Европе. Међу глумцима издвојили су се Марина Влади, Ана Мароја 
Фереро, Сузан Стивен, Розана Подеста и Брунела Бово са једне стране, а Жак Серна, Роберто Рисо, 
Лоренс Ворд и Стив Баркли са друге стране полне баријере.

Мађарско остварење ВРТЛОГ/ВРТЕШКА дело је Золтана Фабрија, једног од најбољих националних 
синеаста, којим је стекао заслужено међународно признање како критике тако и публике. Премијерно 
приказан 1956. на фестивалу у Кану, филм је омогућио Фабрију метеорски успон међу најзанимљивије и 
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најоригиналније европске режисере. Социјална 
драма о сукобу ригидне традиције и окошталог 
режима са новонасталим демократским аспи-  
рацијама остварена је у виду једноставне приче 
снажне лиричности и наглашених поетских 
валера. Чудесна поетска моћ филма у коме 
снага љубави побеђује укорењене друштвене 
предрасуде, обилује незаборавним приказима 
меланхоличних и туробних пејзажа у којима 
живе сељаци, ефектно приказани на страстан и 
реалистички начин. Чудесан филм, својевремено 
је одушевио и Франсоа Трифоа, а глумици 
Мари Терешик заслужено донео канску награду 
за главну женску улогу. У међувремену постао 
је најважнији мађарски филм у послератном 
периоду и национални класик седме уметности. 
Удружење мађарских филмских критичара га је 
два пута (1968. и 2000) сврстало међу 12 најбољих 
дела националне кинематографије. Ово је 
јединствена прилика да проверите зашто се 
филм котира тако високо.

Ерих фон Штрохајм, прослављени интерна-
ционални синеаст (сценарист, режисер, глу-
мац) Други светски рат је провео као јеврејски 
избеглица у САД, а по повратку 1946. у Фран-
цуску, први филм који је снимио било је дело 
Жана Бојера НЕ УМИРЕ СЕ ТАКО. Играо је 
главну улогу педантног и строгог филмског 
режисера, правог тиранина на снимању, који
малтретира глумце понављањем истих кадро-
ва. Када главни глумац, кога он највише враћа 
на понављање, изненада умре, филм од сни-
мања детективске приче нагло постане крими-
налистички случај уроњен у форму трилера у 
коме се трага за убицом. Занимљива премиса 
заплета и одлично одабрани глумци у водећим 
ролама, од Штрохајма, преко Жан-Жак Делбоа, 
Дениз Вернак и Ан-Мари Бланк, уздигли су 
филм у категорију својеврсне црне комедије, 
тако својствене француској кинематографији. 
Мора се поменути да је ово, вероватно, једина 
комедија у којој је Штрохајм глумио! 

У снажнoj социјалној драми ЦРВЕНА КОНГА, 
насталој у Мексику 1943, драматични тренуци 
инспиративно су ублажени изванредним му-
зичким интервалима у којима је заблистала 
кубанска певачица и глумица Марија Антони-
јета Понс у роли певачице румбе у лучкој ка-
фани. Овим филмом је почео њен вртоглав 
успех током кога је остварила већи број 
плесачких рола у екстравагантним костимима 
и допринела стварању новог музичког жанра, 
румберо филмова. Заслужено је проглашена за 

„Тропску краљицу”, јер је све до почетка шесте 
деценије суверено владала поменутим жанром. 
У филму, усред политичких и синдикалних 
протеста, главни јунак, у одличном тумачењу 
Педра Армендариза, започиње романтичну везу 
са славном певачицом уз неизвестан исход. 

Британски филм Роја Бејкера ЖЕНА НА 
БРОДУ динамична је и квалитетна романтично-
-авантуристичка мелодрама у брзом ритму пуна 
еротских инсинуација и сексуалних порива, 
нетипичним за хладне и одмерене Острвљане. 
Атрактивна Дајен Силенто непланираним до-
ласком на трговачки брод изненада изазива 
мушку сујету, љубомору и пожуду у подједнакој 
мери. За њену пажњу и љубав боре се познати 
глумци Питер Финч и Ентони Стил.

Духовит и забаван биографски мјузикл ПЕС-
МЕ ЗЛАТНОГ ЗАПАДА у режији Лојда Бекона, 
бави се успонима и падовима плесачице Лоте 
Кребтри, током Грађанског рата, у надахнутом 
тумачењу Мици Гејнор. Осим музичко-плесних 
нумера, плени глума Дејла Робертсона и Дениса 
Деја. 

Један од најбољих норвешких филмова свих 
времена, ДЕВЕТ ЖИВОТА, настао је на основу 
књиге Давида Ховартса, инспирисане стварним 
догађајима из делокруга рада норвешког покре-
та отпора у Другом светском рату 1943. Режи-
сер Арне Скоуен је трагичну ратну причу о транс-
порту експлозива и оружја са Шетландских 
острва на север Норвешке током немачке оку-
пације испричао кроз детаље издаје и изне-
вереног поверења усред диверзантске акције. 
Необичности норвешког менталитета у сталној 
херојској борби против природе у непријатним 
околностима биле су и у прошлости демон-
стриране експедицијом Роалда Амудсена на 
Јужни пол и Тор Хејердаловим соло преласком 
Пацифика на сплаву Кон Тики. Скоуен је верно 
и без улепшавања пренео на екран ратну 
епопеју стављајући акценат на негостољубивост 
природе, привремено слепило изазвано бели-
ном снега и патњу смрзавањем током бекства 
од упорне немачке потере. Раскошна и спек-
такуларна верзија Ентони Мена ХЕРОЈИ ТЕЛЕ-
МАРКА само је делимично дотакла стварне 
догађаје које је Скоуен у скромним условима 
бриљантно обрадио, истовремено сликајући 
осећај националне припадности. 

Откачену енглеску комедију ЈА И ГОСПОДИН 
МИНИСТАР режирао је Џон Педи Карстерс 
по изврсном и изузетно духовитом сценарију 
који дотиче међународне односе, националну 
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традицију и каријеризам појединца. Норман 
Виздом, глумац особеног сензибилитета и 
начина интерпретације, идеално је одабран 
за главног јунака незаборавне и повремено 
урнебесно смешне комедије којим је изборио 
место међу најбољим комичарима европског 
филма. Још увек мислим да му је рола Нормана у 
овом филму најбоља и најсмешнија. Једноставно 
неодољива. Имао сам прилику да га 1974. сасвим 
случајно упознам у грофовији Сари. Наиме, 
боравећи код неких Енглеза у Епсом Даунсу, 
свакодневно сам ујутро шетао њиховог пса 
лабрадорца по околним стазама и шумарцима. 
Једном приликом пас је потрчао у сусрет човеку 
на бициклу који нам се приближавао. Човек је 
стао, сишао са бицикла и нежно миловао пса. 
Очигледно су се знали. На моје изненађење 
открио сам да је то Норман Виздом. Представио 
сам му се и рекао да сам гост власника пса, али 
и да сам гледао његове филмове. Одушевљен 
сазнањем да неко из Југославије цени његов рад, 
позвао ме је у оближњи паб у коме смо ћаскали 
више од једног сата. На помен овог филма, рекао 
ми је да му је то најмилији остварени пројекат 
и да жали што се слични филмови више не 
снимају у његовој домовини.

Лепршаву америчку комедију ЧУДО ОД 
ДЕТЕТА снимио је Роберт З. Ленард по добром 
оригиналном сценарију. Сулуд заплет у коме 
позната глумица Џун Елисон у главној роли, 
силом прилика, глуми девојчицу од 13 годи- 
на, нуди много смеха и добру забаву. Поред 
квалитетне музике Џонија Грина и функцио-
налне фотографије Џозефа Ратенберга, истакли 
су се и глумци Ван Џонсон и Гиг Јанг.

Током прошлог века у нашој земљи су виђена 
само два либанска филма. Један од њих је било 
дело Жоржа Насера КА НЕПОЗНАТОМ из 1957. 
којим је започела национална кинематографија. 
Вративши се из САД (дипломирао режију на 
Универзитету Калифорније у Лос Анђелесу – 

UCLA), Насер је снимио један од најнеобичнијих 
пројеката у историји покретних слика, 
задивљујуће модеран и иновативан за време 
у коме је настао. Због недостатка филмске 
инфраструктуре у Либану су до тада снимани са 
променљивим успехом само повремено кратки 
и документарни филмови. У земљи није било 
ни филмских радника ни филмских глумаца. 
Окупивши аматере, Насер је, снимајући овај 
филм, заправо школовао будуће филмаџије 
и глумце. КА НЕПОЗНАТОМ је бременита 
породично-социјална драма која се бави 
универзалном тематиком сиромаштва, егзила 
и емиграције. Као неореалистичка хроника 
стања у сиромашној земљи и недаћа емиграције 
у Бразилу, филм је прича о појединцима 
који не добијају шансу у животу иако имају 
велики потенцијал за успех, прича о оним 
људима који су осуђени од стране друштва 
на просечност и патњу. Премијерно приказан 
у главном програму у Кану 1957. пријатно је 
изненадио све, а посебне похвале су му упутили 
теоретичар и критичар Жорж Садул и синеасти 
Џорџ Стивенс и Марсел Пањол. Равноправно 
се носећи са делима Бергмана, Вајлера, Дасена, 
Донена, Фелинија, Бресона и Вајде, чини се, био 
је морални победник у Кану те године. 

На сугестију неких редовних посетилаца 
Музеја кинотеке, укључио сам и жанр вестерна 
у мој избор. Некада најпопуларнији жанр у 
земљи, средином 70. му се почео затирати траг. 
Не улазећи у разлоге тога, изабрао сам два 
краћа америчка остварења која завређују нашу 
пажњу.

У СТАРОМ КОЛОРАДУ режирао је Хауард 
Бретертон по литерарним ликовима које је 
креирао Кларенс И. Малфорд, тачније по 
фикционалном лику Хопалонгу Кесидију. 
Врхунска Бе продукција, брз ритам и одлично 
смишљен заплет око борбе за воду на Дивљем 
западу омогућио је Раселу Харлану да се искаже 
као сниматељ, а Вилијему Бојду да заблиста 
у улози Кесидија. Поред њега, успешне роле 
остварили су и Енди Клајд, Морис Анкрум и 
Расел Хајдн. Ускоро је уследио серијал филмова 
о Хапалонгу, али они нису, попут овога, успели 
да издрже тест времена.

У историји филма непотребно скрајнут и пот-
цењен филм СТРАНАЦ У СЕДЛУ Жака Турнеа 
доживео је тек после ауторове смрти пуну 
сатисфакцију. Одлично погођена атмосфера 
малог места на Дивљем западу и напет заплет 
(попут трилера из подврсте филм ноара), уз 
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ЈКврсну колор фотографију Реја Ренахана и 

надахнуто написан сценарио по литерарном 
предлошку Луја Л’Амура уздижу дело високо 
изнад просека жанра. Уз одлично одабране 
глумце, посебно је заблистао Џоел МекКри, 
један од легендарних интерпретатора у бројним 
вестернима. Стојећи раме уз раме са Рандолфом 
Скотом, Ричардом Видмарком, Џоном Вејном, 
Хенријем Фондом, Џимијем Стјуартом, Гаријем 
Купером, Гленом Фордом и другим колегама 
забележио је у Турнеовом филму пун глумачки 
погодак. На филмском фестивалу у Единбургу, 
када је уприличена комплетна ретроспектива 
Турнеових филмова, у разговору којим је 
руководио критичар и касније синеаст Бертран 
Таверније, Турне је међу омиљене глумце са ко-
јима је волео да ради споменуо МекКрија, Дена 
Ендрјуса, Винсента Прајса, Роберта Мичама и 
Реја Миланда. Жао му је било што је са Џоелом 
снимио само три филма у периоду од 1949. до 
1955. (ВИЧИТА, СТРАНАЦ У СЕДЛУ и Stars in 
My Crown), сматрао га је глумцем џентлменом, 
високим професионалцем и крајње одговорним 
човеком. На моје питање сарадње са Бертом 
Ланкастером у филму ПЛАМЕН И СТРЕЛА, 
на изненађење свих присутних изјавио је да је 
то једини глумац са којим је дошао у озбиљан 
сукоб. Наиме, током рада на филму, Берт је 
без правог разлога једног дана напао и вређао 
неког физичког радника у екипи, а Турне је 
прекинуо снимање и запретио да ће отићи 
заувек ако се Берт том човеку не извини пред 
целом екипом. Берт је то нерадо учинио, филм 
је снимљен, постигао је велики комерцијални 
успех и лансирао Ланкастера међу најплаћеније 
и најтраженије глумце. Турне је споменуо да га 
је Берт више пута звао и нудио му сарадњу на 
новим пројектима, што је он одлучно одбијао и, 
коначно, забранио му да контактира с њим.

Уз либански и мађарски филм, у јануарском 
избору најбоља и најквалитетнија је индијска 
епска драма МАЈКА ИНДИЈА Мехбуба Кана. 
Обрађујући живот сиромашне сељанке, која се, у 
одсуству мужа, бори да подигне децу и преживи 
све животне недаће, на метафоричан начин 
је испричана судбина Индије непосредно по 
добијању независности. Лик сељанке послужио 
је као модел за креирање лика који попут 
моралне богиње представља идеалну индијску 
жену. Она је приказана супротно од уобичајених 
стереотипа у националном или светском филму. 
Филм симболише нацију наглашавајући притом 
јак осећај националности и заједништва. 
Успеху филма неизмерно је помогла и музика 
Наушада који је у индијску кинематографију 
увео Западну класичну музику и у маниру 
славних холивудских оркестара оркестрирао 
своју партитуру. Својевремено најскупљи 
национални филм, настао је као одговор на 
озлоглашену полемичку књигу „Мајка Индија” 
Американке Кетрин Мејо у којој она напада 
индијско друштво, политику, религију, културу 
и оспорава право Индијаца на независност. 
Књига је у Индији изавала револт и спаљивање. 
Режисер Кан је инспирацију за филм нашао у 
књизи Перл Бак „Добра земља” и у истоименом 
филму. По стилу филм има додирних тачака са 
совјетским класичним делом МАТИ Всеволода 
Пудовкина из 1926, али и са америчком полити-
чко-социјалном драмом ХЛЕБ НАШ НАСУШНИ 
Кинга Видора из 1934. Чини се да се, за поједине 
реалистичке сцене, режисер инспирисао и 
оригиналним плакатима совјетских уметника 
конструктивиста. Филм је био први национални 
кандидат за награду Оскар у категорији 
иностраног филма, прошао је номинацију а 
изгубио је награду за само један глас! Добио 
је Свеиндијске награде 1957. за најбољи филм, 
најбољу главну глумицу и за режију. Требало 
би поменути да је у међувремену филм постао 
неоспорни културни међаш, класик међу 
делима седме уметности и један од најбољих 
филмова не само националне кинематографије 
већ и светског филма. Приказаће се експортна 
верзија филма, намењена иностраном тржишту, 
која је за више од 40 минута краћа од оригиналне 
верзије приказиване само у Индији. И поред тог 
недостатка, дело делује компактно, квалитетно и 
незаобилазно у схватању и развоју националне 
кинeматографије.
.......................................................
*Лична имена остављена су у облику у ком су 
наведена у рукопису (прим. лект.).

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

Странац у седлу (1955)



БиоскоПи  
ЗА Време 

окУПАције
„Београдска филмска публика 
највише воли веселе музичке филмове.”
(Ново време, 31. јануар 1943) 
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отргнуто од 
ЗАБОРАВА

пишЕ 

Милош Војиновић

Б И О С К О П И  З А  В Р Е М Е  О К У П А Ц И Ј Е 

управу посебно важан јер се управо у тим првим 
недељама могло очекивати евентуално политичко 
гибање и организовање отпора новој власти. Због 
тих разлога југословенско друштво требало је што 
меканије и са што мање турбуленција превести 
у нову политичку ситуацију. Прва биоскопска 
представа за јавност организована је већ 5. маја 1941. 
године.4 О томе колико је поновна „нормализација” 
живота у престоници била важна најбоље 
сведочи податак да је јавна биоскопска представа 
одржана пре него што је законски било уређено 
функционисање биоскопа као институције, што 
је било веома неуобичајено за принципе нема-
чке окупационе политике. Делатност биоскопа и 
приказивање филмова правно је уређено у другој 
половини маја 1941. године Уредбом о раду биоскопа 
и изнајмљивању филмова.5

Уредба је недвосмислено указивала на карак-
тер немачке управе. Дозволе за рад биоскопа 
издавао је војни заповедник. Уредба је пропи-
сивала обавезу да све особе заинтересоване за 
изнајмљивање филмова и организовање биос-
копских представа на немачком језику поднесу 
молбу. Молбе су садржале личне податке подно-
силаца, информације о месту где ће пред-
ставе бити одржаване и информације о висини
уложеног капитала. Сваки подносилац био је
дужан и да дâ писану изјаву којом је потвр-
ђивао да ни он ни његова супруга, као ни његови 
заменици и њихове супруге, нису ни Јевреји ни 
Цигани. У биоскопима је дозвољено приказивање 
само оних филмова који су прошли цензуру војног 
заповедника у Србији. Власници биоскопа били су 
дужни да пријаве све филмове који су се налазили 
у њиховом поседу. Према Уредби, изнајмљивање 
филмова било је могуће само преко фирме „Тесла 
филм АГ”.6 Копије у поседу осталих предузећа биле 
су конфисковане и уништене у великом броју. 
Уништавани филмови углавном су били америчке, 
енглеске и француске продукције.7

Београдска публика поново је почела да посећује 
биоскопске сале почетком маја 1941. године, али 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ат између Краљевине Југославије 
и Трећег рајха трајао је изузетно 
кратко. Само једанаест дана након 
напада Хитлерове Немачке и њених
савезника, 17. априла 1941. године,
у згради чехословачког посланства 

опуномоће-ници Владе Краљевине Југославије 
потписали су безусловну капитулацију.1 Команда 
копнене војске Трећег рајха већ 20. априла 1941. 
године успоставила је окупациону војну управу 
у Србији, а самим тим и у Београду, и преузела 
законодавну, судску и извршну власт.2 У Београду 
је убрзо потом стациониран знатан број војних, 
обавештајних, техничких и других немачких 
специјализованих јединица. 

пРАВНИ ОКВИР 
БИОСКОпСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
У ОКУпИРАНОМ БЕОГРАДУ

Паралелно с преузимањем власти, да би што 
пре стекла потпуну контролу над окупираном 
територијом, немачка војна управа предузела је 
све мере за „нормализацију” стања у Београду. 
Започета је санација бомбардованог дела прес-
тонице и полако оживљаван културни живот. Убрзо 
након престанка ратних дејстава, позо-ришта и 
биоскопи отворили су своја врата гледаоцима3. 
Истовремено, грађани Београда позвани су да 
се мирно и што пре врате на своја радна места. 
Привидна спонтаност била је заправо део добро 
смишљене тактике немачке војне управе. Циљ 
Немачке био је да територију окупиране Србије 
економски експлоатише и да притом што мање 
немачких трупа буде везано за Србију да би могле 
бити употребљаване у борбеним дејствима на 
другим ратиштима.  

Почетни период окупације био је за немачку 
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Од првих дана окупације па све до доношења 
Уредбе о уређењу промета филмова, цензуру 
је вршио војни заповедник Србије. Уредба је 
ситуацију променила и задатак цензуре филмова у 
фебруару 1943. године прешао је на Министарство 
просвете и вера. Приликом првог стављања неког 
играног филма на репертоар власници биоскопа 
били су обавезни да филм приказују најмање 
седам дана. Копије културних филмова биле су 
испоручиване биоскопима бесплатно. Почев од 1. 
октобра 1943. године, „културни филмови”10 били 
су обавезни део биоскопске представе.11 Свака 
биоскопска представа морала је бити састављена 
од: недељног прегледа (филмских вести), културног 
филма, главног филма. Биоскопске улазнице биле 
су опорезиване.12

Плате особља у свим биоскопима морале су бити 
у складу са Уредбом, а уколико је неки власник 
биоскопа желео да исплаћује више новца, морао 
је претходно да добије одобрење од Комесаријата 
за цене и наднице. Плате су се кретале од 3.500 
динара, колико су зарађивали пословођа и први 
руководилац у премијерним бисокопима, па до 
800 динара, колико је зарађивао чистач у неком од 
репризних београдских биоскопа.13 Радницима и 
запосленима у биоскопима припадао је, осим плате, 
и додатак на скупоћу од 20% за удате и ожењене, 
односно 10% за неудате и неожењене, као и дечји 
додатак за дете до 18 година од 200 динара. Током 
читаве окупације рад биоскопа био је под строгим 
надзором како немачке окупационе управе тако и 
министарстава владе Милана Недића, која су, како 
је рат одмицао, добијала више овлашћења него 
1941. или 1942. године.

 
 

 

 
 

 

први филмови у окупираној Србији приказани 
су још 28. априла у биоскопу Београд. Познати 
престонички биоскоп у новим оклоностима више 
није био отворен за Београђане. Био је намењен 
припадницима немачких оружаних снага и добио 
је ново име: Soldaten kino.8 

Број биоскопа који су отворили своја врата 
гледаоцима у мају 1941. године, био је мањи од 
броја биоскопских сала које су примале госте пре 
изненадног немачког бомбардовања 6. априла. 
У разорном бомбардовању страдали су поједини 
биоскопи. Мања или већа оштећења претрпели 
су Коларац, Луксор, Рекс и Корзо. Носиоцима 
нове власти није било нарочито тешко да поново 
покрену рад биоскопа не само зато што се у 
складиштима београдских биоскопа нашао велики 
број филмова већ и зато што су у Београду и пре 
рата велике филмске компаније пласирале своје 
филмове и имале сопствена представништва.

Како је рат одмицао, број дворана у којима су се 
одвијале биоскопске представе је растао, што нам 
даје за право да кажемо да је биоскопски живот 
у Београду био богат. Током окупације, у краћем 
или дужем периоду, радили су биоскопи: Коларац, 
Луксор, Рекс, Корзо, Београд, Сити, Унион, Славија, 
Новаковић I, Новаковић II, Балкан, Касина, Уранија, 
Колосеум, Метропол, Луксор, Чукарица, Дрина, 
Врачар, Триглав, Палас, Душановац, Вук Караџић, 
Олимпија и Раковица.9 

Биоскопи су могли ставити на програм само 
филмове које је цензурисао и њихово јавно 
приказивање одобрио немачки војни заповедник 
у Србији. Таква ситуација остала је непромењена 
скоро две године. Фебруара 1943. донета је Уредба о 
уређењу промета филмова. Како је Други светски 
рат одмицао и како је ситуација на фронтовима 
постајала све лошија за Трећи рајх, неке обавезе 
и овлашћења препуштени су домаћим властима, 
пре свега Министарству просвете и вера. 
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НОВИНСКИ ИЗВЕШТАЈИ O РАДУ 
БЕОГРАДСКИХ БИОСКОпА 

Најдетаљнији репертоар београдских биоскопа 
редовно је излазио на странама дневног листа 
„Ново време”. Тај лист, основан непосредно 
након формирања комесарске управе с Миланом 
Аћимовићем на челу,20 од свог првог броја 16. маја 
1941. године доносио је детаљне информације 
о биоскопском репертоару и о биоскопској 
делатности. Током окупације биоскопски 
репертоар објављивали су и дневни листови 
„Обнова” и „Општинске новине” (не у свим 
бројевима) и недељник „Понедељак”. У првом броју 
„Новог времена” 16. маја 1941. године објављен је и 
први биоскопски репертоар.21 

„Ново време” објављивало је биоскопски 
репертоар све до последњег одштампаног 
примерка 5. октобра 1944. године, а пред крај 
немачке окупације чак тринаест биоскопа 
приказивало је филмове.22 Упркос приближава-њу 
ослободилачких снага и томе што је „Ново време” 
тада имало само две стране, репертоар је и даље 
објављиван и биоскопи су радили. 

Осим биоскопског репертоара „Ново време” 
доносило је и бројне текстове о новостима из 
света филма. У складу с политичком ситуаци-
јом и окупацијом, вести су пре свега биле о не-
мачким достигнућима у филмској индустрији.23 
Читаоци „Новог времена” могли су читати 
и текстове о новим филмовима, у којима је 
посебна пажња посвећивана немачкој филмској 
продукцији. Текстови су доносили и новости о 
новим техничким достигнућима примењиваним 
у кинематографији, поново углавном о немачким 
изумима. Понекад, такве вести односиле су се и на 
домаће филмаџије. 24 

Штампа је доносила и вести о приватном 
животу највећих звезда немачког филма. Да 

 

 

 
 

 

ЋИРИЛИЧНИ ТИТЛ И 
НОВИ НАЗИВИ БИОСКОпА

Надлежна министарства Недићеве владе, 
по узору на немачке окупационе снаге, нису 
пропустила да увиде значај биоскопа као средства 
ширења и пропагирања одређене политике.14 У 
складу с политиком обнове националне културе15, 
коју је водила влада Милана Недића, током 
лета 1942. године плански су измењени називи 
биоскопских дворана. На основу репертоара 
објављиваног у „Новом времену”, ту промену 
могуће је испратити. Српски топоними мењали су 
интернационалне.16

Поново у складу с пропагираном културном 
политиком владе Милана Недића, у децембру 
је покренута иницијатива да се, услед мучења 
грађана са „туђим писмом”, омогући увођење 
ћирилице у биоскопске сале.17 Убрзо су почеле 
припреме за увођење ћириличног титла,18 који се 
први пут нашао на биоскопском платну 18. јануара 
1944.19 
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пословали добро, што је подстакло више десетина 
ђака да почну да се баве препродајом карата. Убрзо 
су били ухапшени.27 Такав покушај да се заради 
донео је консеквенце, тако да је свим ученицима 
био забрањен приступ биоскопима у наредних 
петнаест дана. О свим згодама и незгодама штампа 
је педантно информисала читалачку публику.28

Новинари који су писали о филму, као и 
целокупна српска колаборационистичка управа, 
нашли су се у парадоксалној ситуацији – морали 
су да описују тренутно стање као пут којим 
српски народ иде ка напретку и оздрављењу. 
Тако су и новинари који су пратили рад биоскопа 
благонаклоно говорили о кратком документарном 
филму Боље рат него пакт. У непотписаном 
тексту стајало је: „Заразна клица кобног 27. марта 
учинила је своје. Није се радило у интересу нације и 
народа, већ у интересу туђе воље и туђих осећања.” 
Аутор је додао да је после тешких искушења тада 
„поново пружена могућност да српски народ у 
европској заједници задобије место које му, по 
његовим традиционалним витешким особинама, 
припада”.29

Биоскопске представе у београдским 
биоскопима даване су током читавог дана. 
Најранија пројекција почињала је понекад већ 
у 10.00, док су последње биле у 19.00.30 Грађани 
из предграђа углавном су избегавали последње 
пројекције због полицијског часа. У „Новом вре-
мену” објављен је 31. јануара 1943. године за 
истраживаче веома вредан чланак. У тексту су се 
налазили статистички подаци о раду биоскопа. 
Истакнуто је да је у том тренутку у Београду и 
његовој околини радио 21 биоскоп, од којих је шест 
било премијерно. Београдске биоскопе дневно 
је посећивало између 12.000 и 15.000 гледалаца, 
а недељом се њихов број повећавао на 25.000–
30.000.31 Просечно биоскопе је сваког радног дана 
посећивало 5% становника, а њихов број је растао 
на преко 10% недељом.32 Судећи према подацима 

 
 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

би додатно промовисала немачки филм, али и 
организовала квалитетну разоноду за сопствене 
трупе, немачка окупациона управа током рата 
угостила је у Београду знатан број немачких 
филмских звезда, што је домаћа штампа помно и 
педантно пратила.25 Важно је приметити да услед 
велике пажње коју је придавала филму и раду 
биоскопа, колаборационистичка штампа није 
само један од извора који сведоче о културном 
животу у окупираном Београду већ и најважнији 
и незаобилазни извор информација за све 
истраживаче који желе да стекну увид у овај 
важан сегмент живота у окупираном Београду.

Часопис „Коло” редовно је доносио детаљне описе 
нових филмова. Понекад и месецима пре него 
што би се описана филмска остварења појавила 
у београдским биоскопима, читаоци „Кола” били 
су упознати с новим филмским остварењима. 
За разлику од „Новог времена”, које је често 
објављивало ауторске текстове и домаћу филмску 
критику, „Коло” је доносило текстове без потписа, 
који су највероватније представљали преводе с 
немачког језика. Часопис је престао да објављује 
новости о филму после априла 1944. године. 

Власници београдских биоскопа покушавали 
су на различите начине да привуку публику и 
остваре зараду. Тако је биоскоп Србадија од 15.00 
до 21.00 приказивао краткометражне филмове без 
икакве паузе. Поједини биоскопи покушавали су 
и да зараде тако што би продали већи број карата 
него што је било седећих места. Такве ситуације 
нису биле ретке.26 Испоставило се да су биоскопи 
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је репертоар који је сасвим одговарао немачким 
окупационим властима.37 

Биоскоп Београд одмах по окупацији био је 
намењен припадницима немачке оружане силе. 
Добио је и ново име – Soldatten kino. Предратни 
биоскоп Београд није током читавог рата био 
намењен искључиво припадницима немачке 
војске. У месецима који су уследили, немачки 
филмски гигант, фирма „Уфа филм”, закупио 
је биоскоп, па је и његов назив промењен у Уфа 
филм театар.38 Реновирање, које је финансирао 
„Уфа филм”, завршено је 29. октобра 1942. године, 
а окупирани Београд добио је, без сумње, 
најрепрезентативнију биоскопску дворану, која је 
била намењена премијерама нових филмова. 

Дневни лист „Ново време” неколико дана заредом 
обавештавао је читаоце о скором отварању новог 
биоскопа и 29. октобра 1942. године отворен је 
биоскоп за грађане. Премијерно је приказан 
филм у боји, победник Венецијанског филмског 
фестивала, Златан град (Die goldene Stadt)39. Дан 
раније у истом простору филм је приказан за 
посебне госте. Премијери су присуствовали и 
представници немачке команде у Србији, чланови 
српске владе и личности из јавног и културног 
живота.40 

Слободно можемо рећи да је Златан град био 
прави филмски хит у окупираном Београду. Филм 
Фајта Харлана, који говори о сновима и трагедији 
младе судетске Немице која жели да живи у Прагу, 
гледало је 108.000 гледалаца.41 Осим Златног града, 
најгледанији, са више од 100.000 гледалаца, били су 
и филмови Његова друга младост (Altes Herz wird 
wieder jung) и чувени Минхаузен (Münchhausen) с 
Хансом Алберсом у главној улози.

Коларчев народни универзитет филмске 
представе организовао је у великој сали задужбине 
Илије М. Коларца. Концепција филмског програма 
на Коларчевом универзитету предвиђала 
је приказивање документарних филмова 
научнопопуларног и културнообразовног 
карактера. „Ново време” најавило је сарадњу 
између Министарства просвете и Велибора 
Јонића, с једне стране и филмске куће „Југоисток”, 
с друге. Коларцу су документарни филмови 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

с почетка 1943. године, може се приметити да 
су Београђани током окупације изузетно често 
посећивали биоскопе.33 Уколико узмемо у обзир 
такву посећеност и чињеницу да су напади 
на припаднике немачке војске у Београду до 
септембра 1942. били веома ретки, а да од тада 
„престаје сваки вид оружане борбе”34, намеће 
се важан закључак. Иако су се ћелије илегалаца 
нашле под ударом како Гестапоа тако и Специјалне 
полиције, оваква посећеност биоскопа и апсолутна 
неоспореност немачке власти у Београду показује 
да су немачке окупационе власти кроз културне 
активности, самим тим и кроз биоскопе, успешно 
извршавале један од својих циљева – ефикасну 
пацификацију становништва. 

ВРЕМЕ ДОМИНАЦИЈЕ НЕМАЧКЕ 
КИНЕМАТОГРАФИЈЕ

У првим недељама након обнове рада биоскопа 
публика је имала прилике да види оне филмове 
који су се затекли код дистрибутера на почетку 
рата. Репертоар је био ревидиран. Филмови 
произведени у земљама с којима је Трећи рајх 
био у рату нису пуштани. Чак и у време када 
Немачка и САД још нису били у сукобу, филмови 
произведени у САД нису пуштани, изузев 
једног. У биоскопу Колосеум од 1. до 20. октобра 
1941. приказиван је дугометражни цртани филм 
Снежана и седам патуљака, који је произведен у 
САД. Порекло филма није помињано.35

Током лета 1941. године, осим „Тесла филма”, у 
Београду су почеле да раде и друге фирме које 
су се бавиле дистрибуцијом филмова: „Југоисток 
филм”, „Роса”, и „Унион”.36 Новоосноване фирме 
углавном су биле специјализоване. Тако је 
„Југоисток филм” био директна „Уфина” филијала 
и ускоро ће преузети примат по броју увезених 
филмова, „Роса” је увозила мађарске филмове, а 
„Унион” француске, шпанске и италијанске. „Дунав 
филм”, који је основала група Италијана, базирао 
се на увозу филмова из Италије. На почетку све 
је функционисало врло успешно, међутим како 
Немци нису желели никакве филмове осим 
својих, чак ни италијанске, немачка окупациона 
управа убрзо поставља свог човека на чело фирме 
и тако добија потпуну контролу над предузећем. 
Тако организован промет филмова гарантовао 
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до филмова, понекад и нелегалним путевима, 
али би вероватно и даље наставио да ради да се 
брат Милана Јанковића није наљутио и на крају 
све полупао. Тако је почетком јануара 1943. године 
дечји биоскоп Олимпија прекинуо свој рад.

Током окупације Београђани су почели 
редовније и чешће да посећују биоскопске 
пројекције него што су то чинили пре 1941. године. 
Порастао је и број биоскопа.46 Окупирана Србија 
у том смислу није била изузетак. Идентичан 
процес одвијао се и у окупираној Француској.47 
Немачка политика пацификације становништва 
одговарајућим културним садржајем имала је 
као предуслов интензиван рад биоскопа, али и 
подстицање људи да посећују пројекције. Током 
окупације за раднике и ученике организоване 
су посебне пројекције под повољнијим ценама, а 
понекад и бесплатно.48 Филмска политика у свим 
окупираним земљама била је део немачке војне и 
политичке стратегије. Она се водила идејом Јозефа 
Гебелса да „моћ базирана на топовима може бити 
добра ствар, али је боље и захвалније освојити 
срца људи и задржати их”.49 

И у другим окупираним земљама Немачка је 
водила сличну политику као и у Србији: биоскопи су 
били под строгом контролом, често под директном 
управом министарстава пропаганде и културе. 
Филмови произведени у земљама с којима је 
Немачка била у рату били су најстроже забрањени. 
Становништво је подстицано да одлази у биоскопе, 
где је пред пројекције играних филмова обавезно 
гледало и немачке журнале који су доносили вести 
са ратишта.50 Вести су у потпуности биле продукт 
Гебелсове пропагандне машинерије. Једна карак-
теристика била је заједничка како публици 
у окупираним земљама тако и посетиоцима 
биоскопа у Хитлеровој Немачкој. Гледаоци су са 
највише уживања гледали управо оне филмове, 
најчешће љубавне, који су им омогућавали 
потпуни ескапизам. Искључење из реалног живота 
и ратне свакодневице, ма како кратко, често је 
било главни циљ посетилаца и у Немачкој и на 
окупираним територијама. Филм је омогућавао 
одлазак у бестежинско време и простор, у место 
где фантазија постаје реалност.51 Новинар „Новог 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

намењени ученицима уступани под посебним 
повољностима.42 Пројекције су понекад пратила и 
додатна предавања. Тако је 1. јуна 1942. предавање 
о шпијунажи и петролеју одржао новинар Л. К. 
Скореп. Скореп је као новинар „Новог времена” 
с Блиског истока и из централне Азије слао 
репортаже, а у Коларчевој задужбини, где су 
приказивани документарни снимци, говорио о 
својим утисцима и о значају који ће у будућности 
имати Блиски исток. 

Неки од филмова приказиваних на Коларчевом 
народном универзитету јесу: Живи свет Африке, 
Зимски спорт, Из животињског света, Обедска 
бара, Живот на дну мора, У Персији и У земљи 
Бушмана. Приказивање филмова на Коларчевом 
народном универзитету први пут је забележено 
када је министар просвете Велибор Јонић, 14. 
јануара 1942. године, гледао програм састављен од 
следећих филмова: Обедска бара, Под тропским 
сунцем Јаве и Скијање.43 Коларчев народни 
универзитет разликовао се од свих осталих 
биоскопа по томе што су на његовом репертоару, 
током читавог рата, доминирали филмови 
посвећени науци и култури. Задужбина Илије 
Милосављевића била је јединствен биоскоп и по 
томе што, за разлику од осталих, публика није 
пре пројекције играног филма обавезно гледала и 
филмске новости, тј. немачке пропагандне вести о 
збивањима на фронтовима. 

 У окупираном Београду једно време радио је 
и дечји биоскоп Олимпија. С веома скромном 
опремом неколико гимназијалаца организовало 
је биоскоп, који је почео да ради 1942. године и 
убрзо привукао пажњу јавности, штампе, па чак и 
представника власти. Биоскоп је у почетку радио у 
гаражи без прозора, где су даване прве представе. 
Рад школараца стално је напредовао, па су они 
ускоро, уз помоћ са стране и личним прилозима 
успели да набаве два пројектора и саграде 
праву малу дворану. Биоскоп је убрзо добио и 
специјалног техничара за оператера, а рад је први 
пут био прекинут због школског распуста.44 

Др Живомир Младеновић, цензор Министар-
ства просвете и вера, поднео је 4. марта 1942. 
реферат о раду биоскопа Олимпија45, у коме се 
може пронаћи неколико занимљивих података. 
Директор Олимпије био је Душан Коцић, ђак 
петог разреда Гимназије краља Александра. 
Великог утицаја имао је и Милан Јанковић, 
ученик петог разреда исте гимназије, који је давао 
локал, платно и плоче. Биоскоп је тешко долазио 
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вође имао у националсоцијалистичкој идеоло-
гији, савремена немачка кинематографија није 
запостављала значајне личности немачке исто-
рије. Филм Bismarck је београдској публици 
најавило и „Ново време” и „Коло”.  Најаве су 
одговарале садржини филма, која је била у 
складу с немачким ратним потребама. Филм 
је говорио о Французима који желе да отму део 
немачких територија, о династији која је превише 
под утицајем својих енглеских рођака, али и о 
парламенту који није способан да брани немачке 
интересе. Иако је Фердинанд Коен Блинд покушао 
1866. године да убије Бизмарка јер је веровао да 
овај жели рат с Аустријом, што је за Коена као 
немачког патриоту значило грађански рат, филм 
је истицао пре свега Коеново јеврејско порекло.57 

Судећи према извештајима „Новог времена”, 
биографске филмове, у које је немачка филмска 
продукција улагала знатна средства, београдска 
публика добро је примила. Од скупих биографских 
филмова могла је да види и Der große König (Велики 
краљ). 58 Филм посвећен пруском краљу Фридриху 
Великом такође је био обликован тако да се што 
ефектније уклопи у националсоцијалистички 
систем вредности. Практично је промовисао 
Frührerprinzip, значај вође, дисциплине и слепог 
праћења наређења.59 

Филмови произведени у Хитлеровој Немачкој 
обиловали су антисемитским садржајем. Међутим, 
један мањи број био је у потпуности посвећен 
Јеврејима. Најпознатији међу њима Jud Süß 
(Јеврејин Зис), Der Ewige Jude (Вечити Јеврејин) и Die 

 

 
 

 
 

времена” је забележио: „Београдска филмска 
публика највише воли веселе музичке филмове”.52

РЕпЕРТОАР
Још по доласку националсоцијалиста на власт у 

Немачкој, нови режим препознао је пропагандну 
снагу филма. Филмски језик, као универзални 
медиј, који и неписмени без проблема разумеју, 
учинио је филм изузетно снажним пропагандним 
средством. Након 1933. године најважније филмске 
компаније у Немачкој су национализоване и 
стављене под строги државни надзор. „Филм је 
одлучујуће средство којим може да се утиче на 
мишљење народа и зато је потребно да се паметно 
уводи у јавни живот. Једна таква употреба учиниће 
велики корак напред на путу новог духовног 
поретка у Европи”, поручивао је Јозеф Гебелс.53 

Режисер чије су филмове Београђани 
најчешће могли видети био је Артур Марија 
Рабеналт, чијих је тринаест филмова приказано 
у београдским биоскопима.54 Међу њима је био 
и познати филм Reitet für Deutchland (За част 
отаџбине). После избијања Другог светског рата 
нацистичка кинематографија почела је да ствара 
и већи број филмова с ратном тематиком. Упркос 
популарности појединих ратних филмова, попут 
остварења U-boote westwärts! (Подморнице на 
запад), током окупације ратни филмови нису 
били међу популарнијима.

Пројекције филмова у биоскопима пратиле 
су и пројекције филмских вести, тзв. филмских 
журнала. Највећи број филмских вести створила 
је немачка филмска кућа „Уфа”, тако да су оне биле 
познате и као Уфа магазини. Осим од извештаја с 
ратишта, који су доминирали, филмски журнали 
састојали су се и од спортских, културних и 
недељних вести. У окупираној Србији крајем 1942. 
године Немачка филмска комора отворила је 
Одељење за филмске репортаже. Тако су посетиоци 
биоскопских пројекција од тада могли да гледају 
и репортаже снимљене у Србији.55 Гледаоци су 
имали прилике да виде и филмске новости које су 
у потпуности биле домаће производње. Биле су то 
филмске новости Нова Србија и Недељни преглед.56

 У складу са значајем који је култ личности и  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

      
 
 

  

Репертоар биоскопа за 2. децембар 1941.
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Сцена која је највише привлачила публику била 
је она у којој се Алексић држи зубима за авион 
који лети. Филм, чији је највећи део снимљен пре 
окупације, налазио се на репертоару биоскопа 
Метропол све до 13. јануара.

Један од најгледанијих филмова у београдским 
биоскопима током окупације  било је друго 
остварење Драгољуба Алексића Невиност 
без заштите. Познати београдски акробата, 
користећи скромну технику, током рата успео је да 
сними филм који ће увек имати место у историји 
српске културе – био је то први српски играни тон 
филм. Алексић је играо главну улогу, а радња је 
представљала спасавање девојке из невоље, однос 
моћних и малих људи, слављење снаге тела и 
воље.66  

Филм је био завршен у фебруару 1943. године. 
Прво је приказан властима како би добио одо-
брење за јавно приказивање. Првој пројекцији 
присуствовао је и министар просвете Велибор 
Јонић, као и његов помоћник Владимир Велмар 
Јанковић.67 Филм је премијерно приказан у 
биоскопу Таково 15. фебруара 1943. Представу је 
сачињавао и документарни филм о негативним 
странама америчког начина живота.68 Током 
четири недеље приказивања, филм је видело више 
од 62.000 гледалаца.

Београдска публика имала је прилике да 
види и неколико домаћих глумаца у филмским 
остварењима стране производње. Посебно би 
требало издвојити Светислава Петровића, рођеног 
Новосађанина, који се тридесетих година наметнуо 
као успешан глумац у европским оквирима. 
Београдска публика имала је прилике да га види 
у бројним остварењима снимљеним током и уочи 
рата.69

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Rotschilds (Ротшилди) приказани су и београдској 
публици. О тим антисемитским филмовима 
извештавао је дневни лист Обнова.60 Јеврејин 
Зис најављен је као монументално дело немачке 
филмске продукције. „Златно доба сувереног 
јеврејског господарења прошло је”, истакнуто је 
у најави тог филма. Истакнуто је, такође, и да је 
међуратни Београд гледао пре свега америчке 
филмове јер је међу власницима београдских 
биоскопа било Јевреја.61 Вечити Јеврејин имао је 
премијеру у августу 1942. године. Тај филм који је 
говорио о „паразитској” и „нецивилизованој” раси 
Јевреја најављен је као „документарни филм” о 
животу Јевреја и о „махинацијама међународног 
Јеврејства”.62

Захваљујући истраживањима Драгана Јеличића 
познат нам је укупан број филмова који су 
приказани у београдским биоскопима током 
окупације. Примат су имали они који су били 
лаког и забавног садржаја, а може се приметити 
и да је број приказиваних филмова опадао после 
1941. године: 63 

Београђани су имали прилику да виде и нешто 
што публика у Немачкој није. Крајем маја и током 
прве половине јуна 1944. године у београдским 
биоскопима приказан је филм Titanic (Титаник). 
Један од најскупљих подухвата нацистичке 
кинематографије никада није приказан у Немачкој. 
Биоскоп у коме је требало да се одржи премијера 
био је срушен у савезничком бомбардовању, а 
Гебелс је потом одлучио да се филм не приказује. 
Веровао је да у време све учесталијих и разорнијих 
савезничких бомбардовања немачкој публици не 
треба пуштати филм о масовном страдању. 

Осим филмова из Немачке, београдска 
публика имала је прилике да види и остварења 
из Мађарске, Италије, Чехословачке, Француске, 
Шпаније, Шведске, Финске, Данске, Јапана, 
Норвешке и један споменути цртани филм из 
САД. Међу приказаним филмовима апсолутно су 
доминирали они немачке производње. 

Београдска публика имала је прилике да види и 
неколико играних остварења домаће производње. 
Били су то филмови познатог београдског 
акробате Драгољуба Алексића. Први, Краљ ваздуха, 
који, нажалост, није сачуван, састојао се од пет 
акробација које је изводио Алексић.64 Премијерно 
је приказан 6. јануара 1942. у биоскопу Метропол.65 

 
 

 

 

 
 

 
 

Година 1941.

Број приказаних
филмова

1942. 1943. 1944.

148 137 92 53
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ЗАКЉУЧАК
Штампа објављивана у окупираној Србији 

без икакве сумње представља вредан извор за 
проучавање историје Србије у Другом светском 
рату. Када је реч о биоскопима, штампа није тек 
један од извора већ, без сумње, најважнији извор. 
Домаћи новинари су о раду биоскопа ревносно 
и педантно извештавали. Новинске странице 
садрже сведочења која пружају јасан увид у 
немачку окупациону политику, али и у пропаганду 
и политику владе Милана Недића. 

Немачка окупациона управа убрзо након 
капитулације Краљевине Југославије предузела 
је све мере да би се живот у окупираној Србији, 
а самим тим и у престоници, „нормализовао”. 
Судећи према темељним истраживањима немач-
ке окупационе политике широм Европе и идеја 
Јозефа Гебелса, као и према раду биоскопа у 
окупираном Београду, немачка окупациона по-
литика у Србији вођена је по принципима 
примењиваним и у другим окупираним зем-
љама. Култура, а самим тим и рад биоскопа, 
били су под строгим надзором. Филмови су били 
не само цензурисани већ је и њихов увоз био 
под контролом немачких фирми. Зато се готово 
никада и није догодило да поједини филмови буду 
забрањени, јер оно што је цензорима могло да 
засмета није се ни могло наћи на репертоару.

Београдска публика је у биоскопима имала 
прилике да види велики број филмова. Укупно је 
приказано 430 играних дугометражних филмова. 
Доминирали су играни филмови немачке (65%), 
мађарске (14%) и италијанске (9%) производње. 
Биоскопски репертоар био је истовремено и богат 
и ограничен. Био је богат судећи по укупном броју 
филмова, док се немачка цензура потрудила да 
публика гледа пре свега немачке филмове, који 
су редовно обиловали пропагандним садржајем. 
Обавезан део репертоара биле су и филмске вести, 
које су извештавале о успесима немачке војске на 
фронтовима широм Европе. Како су с одмицањем 
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Мађарска 14%

Италија 9%

Чешка 3,5%

Француска 3,3%

Шпанија 1,9%

Шведска и Финска 0,7%

Данска, Јапан,
Норвешка, САД и
Србија по 0,2%

Табела 3. Број приказаних дугометражних играних филмова по 
земљама настанка (извор: Драган Јеличић, нав. дело, стр. 74)
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забележио новинар „Новог времена”, „београдска 
филмска публика највише воли веселе музичке 
филмове”. 

Извори:
„Ново време”
„Обнова”
„Коло”
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рата успеси немачке војске постајали све ређи, 
филмске вести доносиле су прилоге о херојским 
припадницима немачких оружаних снага који је 
требало да постану пример и узор. 

Један од принципа немачке окупационе 
политике било је уверење да исправна културна 
политика може допринети пацификацији 
окупираног простора. Проучавање рада биоскопа 
наводи нас на два закључка: 1) окупационе власти, 
али и влада Милана Недића, посвећивале су знатну 
пажњу раду биоскопа и трудиле се да подстакну 
различите слојеве становништва да биоскопе 
посећују; 2) становници Београда изузетно су 
често посећивали биоскопске дворане. 

И влада Милана Недића приметила је значај 
биоскопа као средства информисања и ширења 
пропаганде. Промена имена биоскопа, напуштање 
интернационалних назива и увођење домаћих 
топонима, као и ћириличног титла, уклапало се у 
опште токове културне политике „Владе народног 
спаса”. Иако лишена материјалних и техничких 
средстава која су немачке снаге имале, и домаћа 
колаборационистичка управа успела је да и вести 
о њеном деловању пронађу пут до филмских 
новости. 

Ако је за окупационе снаге одлазак станов-
ништва у биоскопе значио прилику да шире сво-
ју пропаганду, за становнике Београда одлазак у 
биоскоп значио је, пре свега, напуштање тешке 
ратне свакодневице и одлазак у један други свет, 
лишен брига и патње. Иако су домаћи филм-ски 
критичари писали да забавни филмови углавном 
немају уметничку вредност, управо су таква 
остварења привлачила највише публике. Како је 

Испред биоскопа Београд на Теразијама око 1944. године
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се размашу. Деценијама су многи у том жанру 
успешно проналазили начине да превазиђу 
проблем ватреног оружја: у филму У змајевом 
гнезду (Enter the Dragon, 1973) Хан не дозвољава 
ватрено оружје на острву; у остварењима Кунг-
фу, зелени обад (The Green Hornet) и На змајевом 
путу (The Way of the Dragon, 1972) Брус Ли користи 
стрелице да би разоружао своје противнике; у 
Сијајте, сијајте, срећне звезде (Xia ri fu xing, 1985) 
полицајци не могу да пуцају на гангстере јер се у 
близини налази експлозив. Али зашто се толико 
трудити? Зато што кинеска публика радије жели 
да види кунг-фу борбе него изненадни удар 
метка у тело, што је био холивудски стил. Било 
је потребно да се појави јединствени филмски 
аутор који ће понудити нов начин снимања 
окршаја ватреним оружјем, а Џон Ву први је 
комбиновао балет и балистику. Ко би рекао да 
је то човек кога је филмска компанија Golden 
Princess прогласила новим краљем комедија? 
Ипак, превагнули су поменути аутори и његово 
искуство у студијима Shaw Brothers као асистента 
на Боксеру из Шантунга (Ma Yong Zhen, 1972) и 
Браћи по крви (Ci Ma, 1973) Чанга Чеха, те осећај 
за спектакл инспирисан Пекиншком опером 
и дивљењем према Дејвиду Лину. Режирао је 
за Golden Harvest добро прихваћену оперу 
Принцеза Чанг Пинг (Dinü hua, 1976) и желео је да 
направи еп који може да се пореди с Лоренсом од 
Арабије. Успео је то да уради у Бици код Црвене 
стене (Chi bi, 2008) после скоро пет деценија 
филмске каријере.

Средином осамдесетих филм Дуга рука закона 
(Saang gong kei bing, 1984) Џонија Мака први пут 
је увео реалистичне елементе у кинеске трилере 
и тиме отворио пут Вуу и његовим идејама. С 
новим концептом гангстерског филма, заједно 
с продуцентом Цуијем Харком, одлази код 
директора продукције Golden Princess Карла 
Маке. Њега није интересовала прича, зауставио 
их је док су објашњавали радњу филма, јер 
занимале су га само три ствари: ко су глумци, 
колико ће акције бити у филму и колико ће све 
коштати. Главне улоге у Обрачуну у Хонгконгу 
(Ying hung boon sik, 1986) додељене су избледелим 
звездама Ти Лунгу и Леслију Ченгу, који је у 
то време био популарни певач, што се Маку 
допало. Избор трећег јунака био је прилично 
контроверзан и рискантан јер је Чоу Јун Фат био 
телевизијска звезда коју нико није хтео да узме 
за филм, тако да се то остварење испоставило 
као прекретница у његовој каријери, али и у 
Вуовој. Будући да филм није много коштао и да 
је његову трећину покривала акција, добили су 
зелено светло. Чоу је намерно изабран за улогу 

рви Мелвилов филм који је Ву 
гледао био је Самурај (Le Samouraï, 
1976), и од тада је, како Џон каже, 
тај редитељ за њега Бог. Мелвилови 
филмови променили су читаву једну 

генерацију људи који су одлазили у биоскоп. У 
Хонгконгу су волели да гледају Клифа Ричардса 
и Елвиса Прислија и уживали су у филмовима 
с борилачким вештинама јер им се тако живот 
чинио једноставнијим и лакшим. Самурај је 
постао толико популаран да су млади променили 
свој стил облачења и одједном сви почели да носе 
беле мајице и црне панталоне и да се шишају као 
Ален Делон. Мелвил је комбиновао своју културу 
са источњачком филозофијом и користио 
кинеске пословице у својим филмовима, чиме је 
привукао широку публику. Ву је сматрао да их је 
француски редитељ боље разумео него они сами 
себе. Оно што је волео код Мелвила била је љубав 
према америчким гангстерским филмовима и 
интелектуални приступ жанру. То је оставило 
снажан утисак на Вуа, који је већ снимао углавном 
експерименталне филмове и био асистент Чанг 
Чеху. Мелвилови и Куросавини филмови, као 
и Клузоова Надница за страх (Le salaire de 
la peur, 1953), од Вуа ће начинити редитеља у 
чијим је акционим филмовима кореографија 
без премца, а ватрени окршаји достижу митске 
размере. Он креира балистичке балете у којима 
пратимо учеснике обрачуна како се носе с 
експлозијама док испред њих падају људи 
покошени мецима из пиштоља и истовремено 
утрчавају нови противници спремни да умру. Те 
сцене истовремено су и елегантне и екстремно 
висцералне. Тарантино је једном о Вуу рекао: 
„Да, он може да режира акционе сцене као 
што Микеланђело слика тава-нице.” Ликове 
у Вуовим филмовима одликују витештво и 
духовност какве не сусрећемо у савременом 
свету. То су мушкарци који имају крваве ритуале 
међусобног признавања или преласка на други 
свет, у сценама толико емо-ционално набијеним 
да се могу поредити с драмским врхунцима 
великих опера. Када Чоу Јун Фат полако замени 
пиштоље с противником на крају филма Обрачун 
у Хонгконгу други део (Ying hung boon sik II, 1987), 
показује се да је херојски ритуал дуела важнији 
од њих самих. 

У кунг-фу филмовима пиштољи су увек били 
проблем. Брендон Ли имао је обичај да каже да 
без обзира на то колико сте добри неко увек 
може да вас скине метком ако сте удаљени десет 
метара, што је сурово потврдила његова трагична 
смрт. Стално се поставља питање зашто неко не 
упуца све те зналце борилачких вештина чим 
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крв прска на све стране.  
Задовољан успехом, Golden Princess продуцира 

и наставак, у коме пратимо шта се десило с 
Китом и Хоом. Пошто се у претходном Марк 
жртвовао за два брата, морали су да пронађу 
начин како да у филм врате Фата, за којим је 
публика тотално полудела. Једини начин био је 
да у причу уведу брата близанца Кена који живи 
у Њујорку. У финалном обрачуну Кен ће носити 
изрешетани Марков мантил. У следећем филму, 
Убица (Dip huet seung hung, 1989), опет ангажује 
Фата, овај пут као плаћеног убицу Џефа. После 
једног извршеног задатка и окршаја у ноћном 
клубу певачица Џени остане слепа његовом 
грешком. Савест му не да мира и он реши да 
напусти бизнис убице, али мора да се прихвати 
још једног посла да би скупио паре за Џенину 
операцију. Наравно, све креће по злу и сада га 
јури инспектор Ли. Да несрећа буде већа, Џеф 
мора да бежи и од гангстера који га је унајмио 
јер би овај радије да га убије него да га исплати. 
Најпознатија сцена из филма је она у којој Џеф 
и Ли држе један другог на нишану преко слепе 
Џени, која и не примећује шта се дешава, и 
понашају се као да су стари пријатељи. Ву је 
овде био инспирисан серијалом Шпијун против 
шпијуна, који је излазио у часопису Mad. На 
почетку користи цео сегмент из Самураја у коме 
Делон гледа у певачицу када улази у ноћни клуб. 

Најупечатљивији филм који је Ву направио 
јесте ратни Метак у главу (Die xue jie tou, 1990), 
иначе његов омиљени. Након што га одгледате, 
не можете остати равнодушни: или га обожавате 

Марка, који носи већи део филма. Ву је сматрао 
да ће он бити његов савршен алтер его и неко 
ко би могао да глуми као Тоширо Мифуне за 
Куросаву, као Ален Делон за Мелвила. Идеја је 
била да то не буде само гангстерски филм већ 
и филм о витештву и части, али смештен у 
модеран свет. Ву је хтео да научи нове генерације 
шта значи пријатељство, братство и жртва коју 
морају да поднесу ако је то потребно. Обрачун 
у Хонгконгу прати причу о два пријатеља, Хоу 
(Лунг) и Марку (Фат), који су напорним радом 
стекли боље положаје у тријадама. Хоов млађи 
брат Кит (Чен) завршава полицијску академију 
и не зна да је он криминалац. Пошто посао у 
Тајвану крене наопако, Хо заврши у затвору, 
Марк као богаљ, а Киту бива упропашћена 
каријера. Пролази неколико година, прошлост их 
све сустиже и нађу се у ситуацији у којој морају 
да се боре за живот. То постаје камен темељац 
за урбане трилере осамдесетих у кинематогра-
фији Хонгконга. Та високостилизована, емоци-
јама набијена рекреација Кополиног Кума, Пе-
кинпоове Дивље хорде и филмова о јакузама, 
лансирала је Вуа у сам врх сада већ култних 
редитеља. Један од његових потписа постаје 
коришћење два пиштоља у акционим сценама, 
које је проистекло из практичних разлога. Он је 
хтео да то буде колт 45, али није имао довољно 
метака. Берета 92ф била је савршен избор јер је 
у њу стало 16+1 и одлучио је да гурне две у руке 
својих јунака. У обрачуне који се одигравају пред 
вашим очима убацио је повремене успорене 
снимке да би се видело како метак удара у тело и 
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На снимању филма Hard Boiled (1992)



83||

други. Док су они добијали камера и трака колико 
су хтели, у Холивуду је то било сувише скупо све 
док се нису појавиле нове технологије. Браћа 
(сада сестре) Вачовски то су прва искористила 
у Матриксу, постављајући дигиталне камере 
уместо 35-ица. Иако је Тешка мета визуелно 
добра, поготову нецензурисана верзија коју смо 
морали да сачекамо неку годину, недостају јој 
поједине ствари карактеристичне за Вуа. Други 
филм који снима у Америци, Сломљена стрела 
(Broken Arrow, 1996), у првој недељи приказивања 
пење се на врх листе са зарадом од скоро шеснаест 
милиона долара, а водеће место преотеће му 
Гужва у Бронксу (Hung fan kui, 1995) Џекија Чена. 
За ТВ прави римејк свог филма из 1991. Једном 
лопов (Once a Thief, 1996), а следећи покушај у том 
формату била је адаптација јапанске манге Црни 
Џек (Blackjack, 1998) са Долфом Лундгреном у 
главној улози. Од режије за телевизију одустаје 
после срамотног пилота за серију The Robinsons: 
Lost in Space (2004). Једини филм који је радио 
у обећаној земљи, а који се приближио његовим 
остварењима из Хонгконга, био је Украдено 
лице (Face/Off, 1997), у којем Николас Кејџ и Џон 
Траволта остварују вероватно најбоље улоге у 
својим каријерама. Само је још Немогућа мисија 
2 (Mission: Impossible II, 2000) постигла солидан 
успех на благајнама, док су Гласници ветра 
(Windtalkers, 2002) и Исплата (Paycheck, 2003) 
били финансијске катастрофе. Ву је полако почео 
да губи свој идентитет и оно због чега смо га 
волели. Пошто му Холивуд није дозволио да буде 
свој, враћа се у Хонгконг и Кину и поново стаје 
на ноге са историјским спектаклом из два дела 
Битка код Црвене стене (Chi bi). Штета је што су 
дистрибутери за западно тржиште решили да ту 
сагу која траје више од пет сати сместе у један 
филм од два и по сата. У филму The Crossing 
(2014) и његовом наставку бави се четрдесетима, 
Кинеском револуцијом, бегом у Тајван, љубавним 
причама више парова и њиховим преплитањем. 
Тренутно актуелним филмом Manhunt (2017), 
који још кружи по фестивалима, Ву се, кажу, 
напокон вратио стилу Обрачуна у Хонгконгу. 
Нама једино остаје да се надамо да ће га неко од 
дистрибутера откупити за домаће биоскопе, па 
да сами можемо да проверимо те тврдње, и ако су 
истините, уживамо у гледању на великом платну.

или га мрзите. Ву је идеју добио после инцидента 
на Тјенанмену 1989, али свој филм смешта у 
1967. У њему пратимо судбину три пријатеља 
која су отишла у ратом растрзани Вијетнам да 
би зарадила на брзину. Након једног обрачуна у 
ноћном клубу у Сајгону беже са сандуком пуним 
злата у џунглу, где их зароби вијетнамска војска. 
У заробљеништву доживљавају разноразне 
тортуре, а најгора је верзија руског рулета 
директно узета из Ловца на јелене Мајкла 
Ћимина, у којој деца-војници уместо својих 
користе главе наших јунака.

Филмом Тврдокорни (Lat sau san taam, 1992) 
Ву поново поставља стандарде и диже лествицу 
на ниво који до данас нико није надмашио. То 
је прича о револверашима, дуплим агентима 
и невинима ухваћенима у унакрсној ватри 
у сценама које вас остављају у неверици јер 
не можете довољно брзо да укапирате шта 
сте управо видели. Све се врти око снажне 
платонске везе два мушкарца у насилном свету 
у коме лојалност представља све. Обојица имају 
успешне каријере, један као чувар реда и закона, 
други као криминалац, стриктно поштују 
правила, увек носе пиштољ са собом и користе 
га када је неопходно. У финалном обрачуну који 
се одиграва по бескрајним ходницима болнице 
и с противницима којима се не види крај, након 
117 (колико сам сâм  избројао) мртве престанете 
да бројите. Ако не рачунате филмове глобалне 
катастрофе или неке велике историјске битке 
у ратним остварењима, не постоји већи број 
жртава у историји кинематографије.

Американци су напокон после овог филма 
рекли: „Желимо Вуа за себе.” У то време Хонг-
конг се враћао Кини и нико није био сигуран шта 
ће се десити, поготову с филмском индус-тријом, 
тако да су многи редитељи решили да пребегну 
у Холивуд. Ву пристаје да ради за „Фокс” Тешку 
мету (Hard Target, 1993) са Жаном Клодом ван 
Дамом у главној улози. Пре него што је пуштен 
у биоскопе, филм је имао окршај с цензорском 
комисијом која је хтела да му да ознаку NC-17 због 
насилног садржаја, па је Ву морао да га скрати и 
премонтира да би добио етикету R, што је значило 
катастрофу за дистрибуцију, јер је могао да буде 
приказиван само у ограниченом броју биоскопа. 
Ни у току снимања Ву није добио оно што је 
желео. Тражио је бар четири камере, што буџет 
филма није могао да поднесе, па је продукција 
једва одобрила две. Чар невероватних акционих 
сцена у филмовима који долазе из Хонгконга 
једино се може постићи са више камера које се 
понекад постављају једна до друге у полукруг. То 
је први урадио Чанг Чех, а после њега Ву и многи 
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и беспосличара Џимија Барке (Драган Николић).
Свет у коме се креће Џими Барка кроз прљаву и 

мутну реку живота, ухваћен је како отаљава свој 
живот у загушљивим паланачким просторима 
и на периферији великог града, носећи у себи 
сав очај неразумевања, револт и потребу за 
отпорима које нико не признаје и не уважава, 
и протесте које нико неће да саслуша. То је, у 
ствари, полусвет типизиран у већ неколико 
постојећих облика што их сам живот у својој 
надмоћности формира, а где је Џими Барка само 
један од протагониста истог животног круга: 
осим њега, ту су и путујуће кафанске певаљке, 
сезонски радници на пољопривредним добрима, 
провинцијски новинари, ограничени официри, 
аморални директори, лажне труднице, пијанци, 
лопови и нимфоманке.

У дочаравању те слике људи са дна живота, 
Павловић је показао изузетну спретност: сваки 
појединац у тој сликовитој галерији необичних 
ликова донео је једну особену боју и нијансу 

отово искључива усмереност Жи- 
војина Павловића ка грубом и сиро- 
вом животном податку, као и ре- 
дитељски поступак заснован на 
преплитању играног и докумен-

тарног, у филму Кад будем мртав и бео већ се 
затварају у потпуно изграђену схему – боље 
рећи у један виши облик синтезе.

У новом Павловићевом филму, глобалну 
слику стварности откривамо кроз потуцање и 
животну драму његовог главног јунака, кроз 
жалосни и банални исечак из живота скитнице 

нАПисАо:
Богдан Калафатовић
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у мозаички компонованој целини. Сликајући 
кошмар и одбаченост једног света, Павловић 
нас враћа животу полазећи од њега; враћа нас 
стварности где су закони опстанка наметнули 
суров ритам живота. Разноврсност тог стања је 
оно што га највише интересује, а његов филм 
обележава тачку на којој се проблем односа, 
појединца и средине разматра на сликовитој 
позадини људског и предметног света.

Потпуно окренут животу, готово до понирања 
у вртлоге којима нас он тако често изненађује, 
филм Кад будем мртав и бео рађен је без икаквих 
уступака, са жељом да се избегну компромиси 
било какве врсте. Због свега тога, тужна одисеја 
Џимија Барке, урамљена у кадрове овог филма, 
на крају добија своју неочекивану жестину и 
снагу, и то највише захваљујући примерено 
оствареном складу фактографије и тезе. Мутни 
и неодређени токови живота представљени су 
тако да се њихов аутор ни најмање не стиди 
њихове реалности, него их открива слој по слој, 
одломцима из стварности где се одвија један 
круг трајања без видљивог циља и постојећег 
израза.

Џими Барка је од почетка у додиру са светом 
лишеним свих илузија, а његова жеља да иза 
сурове слике стварности открије осмишљенију 
и потпунију слику о свету, унапред је 
осуђена на неуспех. Он као да је одређен том 
противречношћу из које нема излаза: тежња 
за истинитијим животом и местом у њему, и, 
истовремено, прихватање животног става који 
пружа најмање изгледа за било какву промену 
његовом положају. На први поглед, рекло би се 
да је у питању личност која жели да превазиђе 
статус отуђења; међутим, парадокс је у томе 
што је средина која га окружује такође маса на 
исти начин отуђених јединки: појединац јој се 
несвесно придружује, признајући свој пораз и 
немогућност да избори ону количину слободе 
довољне да га приближи истинитијем животу. 
Павловићевог јунака, према томе, не одређује 
у потпуности отуђење; он је највише изум 
самога живота и у његовом тражењу места у 
животу нема чак ни димензије револта, отпора, 
огорчености и непристајања на свет у дубоком 
нескладу са основним нормама хуманости: 
он се препушта низу случајности где је лопов 
међу лоповима, несрећник међу несрећницима, 
отуђени међу отуђенима – речју, одређен је 
оним што чини његово својство и садржину.

Потпуно наклоњен истини живота, Павловић 
судбину Џимија Барке приводи њеном готово 

К А Д   Б У Д Е М  М Р Т А В  И  Б Е О

фаталистичком исходу, почевши од уводног, 
спорог покрета камере кроз тамни тунел – 
кроз мрачни простор иза кога се постепено 
открива видик са спектром најтамнијих боја, 
најнеочекиванијих ситуација и најнеобичнијих 
ликова – па све до његове недостојне и срамне 
смрти. Кад будем мртав и бео није само поје-
диначна драма једног младића него и 
стварност виђења без икаквих илузија и слика 
света пољуљаних и погажених вредности. 
Зашто? Зато што је Павловић редитељ 
који се непосредно обраћа друштвеном 
(и политичком) бићу свог гледаоца, јер се 
многи призори његовог филма претварају не 
само у оптужбу носилаца драме него и низа 
мрачних околности које су их условиле – у 
слику света из које као да нема излаза, јер 
су се сви путеви окрутно затворили, а живот 
постао јетко и немилосрдно разрачунавање. 
Овако отворен и поштен филм који отвара 
проблеме не разрешавајући их, додирује се, 
у далеком пресеку, са линијом самог живота 
оваплоћеног у његовом пуном и интегралном 
виду. И заиста, мало је ко до сада у нашем 
филму успео да постигне такву сагласност 
између акција главног јунака и средине која га 
окружује: провинцијски вашари, складишта за 
отпатке, загушљиве паланачке кафане, чартље 
и фавеле, све се то гуши у својој заробљености, 
тражећи ваздуха и светлости.

За разлику од претходног Павловићевог 
филма Буђење пацова, та реконструкција и 
избор исечака из живота су још ригорознији и 
још више у служби илустровања основне идеје: 
Борхертови (Borhert) стихови с почетка филма 
притискају као и одбачени свет његових 
јунака. Павловић се суочава са стварношћу 
непосредним поступком, без и најмањег ком-
промиса у избору животних садржина, где 
теме црног реализма и деструкције проналазе 
своје одговарајуће драмске поенте у сликама 
изрезаним из раскошног животног мозаика. 

Доминација средњих и полуопштих планова, 
редукција форме и монтажних ефеката, све се 
то спроводи готово до потпуне аскезе у изразу, 
у циљу постизања што снажнијег унутрашњег 
ритма и веће животности приче. Појединачни, 
посебни, и општи аспект филма Кад будем 
мртав и бео произилазе из тог корена и иду ка 
том циљу: од живота ка животу.

(КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ, 339, 1968)
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али је убрзо увидео да ни душом ни телом не 
припада том виду уметности, па се окренуо 
филму. Најпре је првих десет година радио 
као монтажер, а 1966. окренуо се режисерском 
занату. Посао филмског монтажера пронашао 
је у Илинговом студију. Велики двојац енглеског 
филма, браћа Бултинг, наметнуо је Харвију 
велико бреме дајући му прилику да монтира 
наслове икона енглеског и светског филма. То су 
најпре била остварења поменуте браће (Private’s 
Progress, 1956, I’m All Right Jack, 1959), а потом и 
филмови Ентонија Асквита (Милионерка, The 
Millionaires, 1960), Брајана Форбса (The L-Shaped 
Room, 1962), Мартина Рита (The Spy Who Came in 
from the Cold, 1965) и Стенлија Кјубрика (Лолита, 
1962 и Др Стрејнџлав, Dr. Strangelove or: How I 
Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964). 
Већ првим редитељским пројектом заслужено 
привлачи пажњу критике, јер филм Холандез 
(Dutchman, 1966) отворено и без страха од 
расних конотација доноси провокативну тему 
о белој проститутки која у возу понижава и на 
крају убија резигнираног црнца. Убрзо након 
тога следи и његово најуспешније остварење, 
већ поменута Зима једног лава, епско дело са 

нглески филм, један од стубова 
и бастиона целокупне светске 
филмске баштине, изнедрио је 
велики број аутохтоних филмских 
посленика. Међу тим величинама 

био је и Ентони Харви, који је иза себе оставио 
један од највећих енглеских и светских филмова 
свих времена – Зима једног лава (Lion in Winter, 
1968). То остварење донело му је номинације 
за награду Оскар у седам категорија, између 
осталог и за режију. 

Као аутентични грађанин Лондона, већи део 
свог радног века провео је у престоници Велике 
Британије. Још као дечак остао је без оца, да би се 
мајка убрзо преудала за глумца Мориса Харвија. 
Тако је Ентони преузео презиме свога очуха и 
задржао га до краја живота. Прве филмске кораке 
направио је као тинејџер у улози Птоломеја, 
Клеопатриног млађег брата, у филмској 
адаптацији књижевног дела Џорџа Бернарда 
Шоа Цезар и Клеопатра (Caesar and Cleopatra, 
1945), да би након тога прва знања о позоришту 
стекао у лондонској Краљевској академији 
драмских уметности. У том периоду шест 
месеци био је члан једног путујућег позоришта, 
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историјском тематиком (о Хенрију II и Елеоно-
ри од Аквитаније), с мноштвом бриљантних ди- 
јалога и врхунским глумачким креацијама 
Питера О’Тула и Кетрин Хепберн. Иако није 
награђен Оскаром за режију, на додели приз-
нања ипак се нашао на бини јер је уместо 
Кетрин Хепберн, којој је то тада био трећи 
Оскар за најбољу женску улогу, он прихватио 
обавезу да га преузме. Тај филм утро је пут 
њиховом пријатељству и заједничком раду у 
следеће безмало четири деценије. Наиме, Кетрин 
Хепберн играла је у четири од његових тринаест 
играних и телевизијских филмова. Харвијево 
последње остварење, љубавна драма This Can’t 
Be Love (1994), било је снимљено у години када 
је највећа глумица свих времена рекла збогом 
великом платну и филмској уметности. 

Између 1968. и 1979. Харви је углавном лутао 
у потрази за својим правим и јединственим 
филмским изразом. Међутим, то су углавном 
биле бескрвне драме, без оне искре која би их 
означила као ремек-дела. Ипак, све се мења када 
1978. режира слојевити вестерн Орлово крило 
(Eagle’s Wing), причу о покретачкој моћи људске 
жудње. Ангажује тада велику звезду Мартина 

Шина за улогу бескрупулозног крадљивца, 
који краде прелепог мустанга од Индијанца из 
племена Кајова, у тумачењу Сема Вотерстона. 
Харви на маестралан начин преплиће седам 
смртних грехова са четири врсте правде. 
Завист, похлепа, лењост, гнев, гордост и правда 
у форми одмазде и божанске синтагме „правда 
је спора али достижна”, чине тај филм једним 
од најбољих енглеских вестерна. После успеха 
тог остварења режирао је свега два играна, 
Richard’s Things (1980) и Grace Quigley (1984) и 
два телевизијска филма, Svengali (1983) и већ 
поменути This Can’t Be Love.

Харви је признао да је главни разлог због којег 
је престао да режира то што више није хтео да 
трпи охолост и безобзирност продуцената и 
њихово уплитање у његов рад.

Иако је Харви већ деценијама био неактиван 
у филмском свету и помало заборављен, бројни 
текстови и анализе његове укупне филмске 
заоставштине објављени после његове смрти 
говоре о томе колико је био цењен и поштован 
међу критичарима, историчарима и филмским 
хроничарима.  
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Бранислав Ердељановић

l’idole, 1964), у оба с младом музичком звездом у 
успону Силви Вартан, која убрзо постаје његова 
прва супруга. Током шездесетих Џонијева попу-
ларност је огромна, а покушај самоубиства и 
отворена прича о коришћењу наркотика до- 
приносе томе да се француска нација у великој 
мери поистовети с његовим животним стилом. 
И поред великог броја живих наступа и богате 
музичке каријере, његова филмска каријера 
не јењава, тако да се у том периоду појављује у 
неколико остварења, од којих су најзначајнија 
Необуздани (À tout casser, 1967) Џона Берија и  
Без пада (Point de chute, 1970) Робера Осеина. 
Буран приватан живот, лепе жене, бројни екс- 
цеси, опијања и наркотици обележили су његову 
каријеру, пуну успона и падова, али увек будно 
праћену погледима верне публике. Нису га 
миомоишле ни улоге код великана француског 
новог таласа попут оне у Детективу (Détective, 
1985) Жана Лика Годара, али ни оне код вели-
кана француске новије генерације, као што 
је рола у остварењу Патриса Леконта Човек 
у возу (L’homme du train, 2002), за коју је 
награђен заједно са својим партнером у филму, 
легендарним Жаном Рошфором. Своју последњу 
филмску клапу снимио је у остварењу Клода 
Лелуша Свачији живот (Chacun sa vie) средином 
ове године.  

Мали број француских уметника може да 
се похвали славом и популарношћу какву је у 
својој богатој уметничкој каријери стекао Џони 
Халидеј. Оптуживан да је често вешто копирао 

каријери дугој безмало пола века, 
током које је снимио више од 
хиљаду песама и на концертима 
окупио готово трећину Француске, 
Џони Халидеј (1943–2017) постао 

je икона поп и рок музике која засигурно 
заузима важно место у колективном сећању 
својих земљака. Иако је, потпуно парадоксално, 
популарност његових сонгова ретко 
превазилазила француско говорно подручје, 
стил живота и појављивање у свим медијима 
(филм, позориште, телевизија...), учинили су га 
легендом још за живота. 

Рођен је у Паризу 1943. године. Највећи утицај 
на њега имала је тетка Хелен, која га је одгајала 
по разводу његових родитеља и на чији наговор 
почиње да се бави музиком. Током педесетих, 
под утицајем надолазећег рокенрол „вајба”, 
Џони проналази себе у том бунтовном покрету 
и започиње музичку каријеру. Након мале 
епизоде у класику француске кинематографије, 
Дијаболику (Diabolique, 1955) Анрија Жоржа 
Клузоа, објављује своја прва два сингла. Први 
постаје мањи хит, но други, обрада познатог хита 
Чабија Чекера „Let’s Twist Again”, доживљава 
милионски тираж и избацује Халидеја на врх 
звезданог неба тадашње француске музичке 
продукције. Популарност му омогућава да се 
поново докаже на филму. Игра у остварењу 
Ноела Хауарда Одакле си, Џони? (D’où viens-tu... 
Johnny?, 1963), а затим и самог себе у комедији 
Мишела Боарона Потрага за идолом (Cherchez 

ХАЛИДЕЈ

У

трагови 
НА ФИЛМУ
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своје „англо” идоле, од Бадија Холија до Елвиса 
Прислија, од Битлса до Стонса, од Хендрикса 
до Спрингстина, био је вероватно једини 
француски музичар који не само што је могао 
да данима пуни Стад де Франс (национални 
стадион у Сен Денију) већ и да исту публику 
држи у стању константног транса. Још се памти 
његов велики концертни наступ у подножју 
Ајфелове куле почетком новог миленијума, 
на којем се окупило више од пола милиона 
његових обожавалаца. Вољен од обичних људи, 
фармера и фабричких радника, али и од лево 
оријентисане интелигенције, често називан 
„новим Орфејом”, „француским Мајаковским” 
или „ултимативним егзистенцијалистом”, Џони 
Халидеј био је искрени уметник на сцени, 
перформер чија се свака песма  дубоко утиснула 
у памћење милиона Француза.  

Џ О Н И  Х А Л И Д Е Ј  И  Р О Б Е Р Т  Х И Р Ш

РобеРт

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

„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. Његову каријеру одредила 
је 1948. година 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”. Он 1952. постаје стални члан 
националног позоришта Комеди Франсез, у 
којем ће следећих неколико деценија постизати 
своје највеће глумачке успехе. 

пишЕ: 

Петар Михајловић

В

ХИРШ

Упоредо с блиставом каријером позоришног 
глумца, Роберт Хирш градио је завидну каријеру 
и на филму и на телевизији, где је потписао 
око педесет улога. Посебно се издвајају оне у 
остварењима Звонар 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 и 
други. 

Добитник је четири Молијерове награде за по-
зоришна глумачка остварења, а 1992. истоимено 
признање осваја за животно дело. Позориште 
није напуштао све до своје смрти, а писце и 
редитеље ангажовао је да пишу и режирају 
„специјално за њега” чак и када је добрано зашао 
у десету деценију. Није пропуштао прилику да 
управо позоришну сцену „окриви” за доживљену 
дубоку старост.

ф
от

ог
ра

ф
и

је
: А

рх
и

в 
ЈК



90 | |

АЛeН

пишЕ:

Бранислав Ердељановић

залуђеног идеалисте Боба и циничног хедонисте 
Пјера, добило је на Канском фестивалу награду 
за најоригиналнији сценарио, а завидан успех 
постигло је и на биоскопским благајнама. Након 
неуспешне потраге за финасијерима за филм Плава 
планета (Le Planet Bleu), Жесуа започиње снимање 
Третмана шоком (Traitment du choc, 1973), првог 
дела касније виднe филмскe тетралогије, у којем 
насловне улоге играју Ален Делон и Ани Жирардо. 
То остварење које на успешан начин обрађује тему 
жеље богатих за вечном младошћу, подједнако 
добро и нијансирано приказује и експлоатацију 
сиромашних из крајње себичних побуда. И 
следећи његов филм, Армагедон (Armaguedon, 1977), 
бритка студија једнодимензионалног и отуђеног 
друштва, уклапа се у тематику „упозоравајућих 
прича” које указују на проблеме и анксиозности 
савременог света. Главну улогу поново је добио 
Ален Делон, који игра полицијског инспектора 
у потрази за терористом под конспиративним 
именом Армагедон. Подједнако песимистичан 
поглед на људску природу доноси и његов следећи 
филм Пси (Les Chiens, 1979). Главну улогу, псећег  
тренера Морела, са самопоуздањем Ничеовог 
натчовека, поверио је Жерару Депардјеу. Та мрачна 
прича смештена у наизглед миран провинцијски 
град, приказује колико је мало потребно да се 
једна таква средина због панике доведе готово 
до фашистичког уређења. Ипак, у том остварењу 
Жесуа нуди и зрак наде у виду групе афричких 
избеглица која својим неформалним ставом према 
животу и здравим хумором доноси неку врсту 
алтернативе натопљене општим незадовољством. 
Последње у низу, вероватно и најамбициозније, 
јесте остварење Рај за све (Paradis pour tous, 1983). 
Та наизглед светлије тонирана прича брзо добија 
мрачан преокрет. Ликови Алена (Патрик Девер), 
агента осигурања излеченог од депресије, и др Валоа 
(Жак Дитрон), који проналази терапију за лечење, 
добијају примесе архетипова савременог друштва, 
излеченог од емпатије и хуманости. Та мрачна и 
понекад гротескна прича приказује нездраву жељу 
човечанства за константном срећом, иако их то често 
лишава и основне људскости. Након последњих, 
помало оспораваних филмова, Ален се повлачи и до 
краја каријере снима још само три, Франкенштајн 
90 (Frankenstein 90, 1984), Сва та невиност (En 
toute innocence, 1988) и Боје ђавола (The Colors of the 
Devil, 1997), у којима не успева да пронађе ни идеје 
ни сопствени печат какав је оставио у претходним 
остварењима. 

Успешан код критике и публике, мимоилазећи 
мејнстрим, али и авангарду, Жесуа с правом носи 
титулу једног од најоригиналнијих индивидуалаца 
чији филмови заслужују детаљну анализу у времену 
које је пред нама.    

лeн Жесуа (1932–2017) био је један од 
најинтуитивнијих и најхрабријих 
аутора француске кинематографије, 
чији се опус, наизглед мали (само десет 
филмова за готово шездесет година 

филмског стажа), готово увек на револуционаран 
начин бавио контрoверзама човечанства, 
постављајући универзална питања среће, сигурности, 
отуђености, жеља и страха, који се појављује у свим 
његовим остварењима као некакав симптом против 
кога се сви боре.

Рођен је у Паризу 1932. године, у јеврејској 
породици. Рану младост, током Другог светског 
рата, проводи у скривању, што у њему побуђује јаку 
приврженост и симпатије према страдању аутсајдера. 
Прве филмске кораке прави као асистент великана 
француског филма Макса Офилса и Жака Бекера, 
а већ 1956. режира први кратки документарни 
филм Лео с месеца (Léon la lune), поетску сторију 
о клошару с периферије Париза, за који добија 
престижну награду „Жан Виго”, али и велике похвале 
од легендарног Жака Превера. Иако је био у раним 
двадесетим и уз себе имао и критику и публику, било 
му је потребно целих седам година да сними своје 
следеће остварење, први играни дугометражни филм 
Живот наопако (La Vie à l’envers, 1964). Та помало 
застрашујућа социјална драма приказује младог и 
успешног агента некретнина Жака – кога меастрално 
игра Шарл Денер – који пред себе поставља вечно 
питање сврхе постојања. Вешто дочаравајући његову 
нереалну перцепцију света који га окружује, Жесуа 
гледаоце тера да сами донесу закључак о исправности 
одлука хероја тог филма. То остварење доноси му 
награду за најбољи дебитантски рад на фестивалу 
у Венецији и сврстава га међу најталентованије 
редитеље његове генерације. И у свом следећем 
остварењу Крволочне игре (Jeu de massacre, 1967), он 
се бави темом лудила, овај пут оваплоћеном у лику 
богатог плејбоја Боба – игра га Мишел Дишасоа – чија 
се жеља за бегом из досадне реалности остварује када 
упозна своје омиљене стрип ауторе Пјера и Жаклин, 
тј. Жана Пјера Леа и Клодин Оже. То необично дело 
које на неки начин хвата дух шездесетих у ликовима 

жЕСуА

А

„Свакодневица ми је досадна. 
За мене је херој неко ко је другачији.”
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аши Капур, један од најпозна-
тијих и најпоштованијих индиј-
ских глумаца, преминуо је у 79. 
години. Подједнако активан и 
на филму и у позоришту, био је 

један од најпрепознатљивијих симбола индијске 
културне сцене и ван граница своје земље.  

Пре него што се пензионисао 1999. године, 
глумачки је потписао 168 филмова и још ве- 
ћи број позоришних представа. Његова љубав 
и занесеност глумачким позивом није била 
случајна јер је Шаши био најмлађи син При-
твираја Капура, пионира индијског филма и 
позоришта, једног од првих хероја Боливуда и 
првог човека Притви театра, највећег индијског 
путујућег позоришта, које је основао 1944. 
године. Иако је Шаши још као дете ступио на 
даске које живот значе и тако стекао одређену 
славу, ипак је филм био тај који га је издвојио из 
гомиле и претворио у звезду. Док је „код куће” 
каријеру градио у многобројним боливудским 
класицима, у иностранству се пробио глумећи у 
такозваним Мерчант–Ајворијевим филмовима, 
тј. филмовима (реч је о 44 наслова) који су настали 

уЛИ

пишЕ:

Ненад Беквалац

ођен у немачком граду Зиленсиху 
(сада Суленћин у Пољској), Ули 
Ломел (1944–2017) био је стар 
само неколико недеља када су га 
родитељи умотали у ћебе и на 

минус двадесет заједно с њим кренули да беже 
од руске армије. Отац Лудвиг био je познати 
водитељ на радију, а мајка Карла ван Клиф 
глумица. После рата наставили су своје каријере 
у позоришту, тако да се Ули већ са четири године 
појављивао с њима на сцени. Док је одрастао, 

Р

ЛОМЕЛ

ШАШИ 

пишЕ: 

Петар Михајловић

КАПуР

Ш

у сарадњи продуцента Исмаила Мерчанта и 
редитеља Џејмса Ајворија, а на 23 сценариста 
је била Рут Проер Џабвале. Те бројне Оскарима 
награђене филмове карактерисала је, пре свега, 
прича смештена у епоху у којој је Индија још 
била под британском влашћу, а њихов циљ био 
је да интернационалној публици приближе 
индијско културно наслеђе и природне лепоте. 

Иако је учествовао у знатно успешнијим 
Мерчант–Ајворијевим филмовима, испоставиће 
се да је за Капура највећи значај имао управо 
рад на остварењу Shakespeare-Wallah (1965), 
током којег га је Фелисити Кендал, с којом је 
делио кадар, упознала са својом сестром, такође 
глумицом, Џенифер. Њих двоје су врло брзо 
своју љубав крунисали браком, а одмах затим 
и сарадњом на бројним пројектима од којих је 
најзначајнији онај везан за Притви театар. Како 
је после смрти свога оца на себе преузео бригу 
о трупи, Шаши је донео одлуку да, следећи 
очеву жељу, путујућем позоришту коначно 
нађе сталну адресу и претвори га у класично 
репертоарско. Заједно са Џенифер, која је 
постала вођа пројекта, након много труда, успео 
је у својој намери, те је Притви театар 1978. у 
Мумбају отворио своја врата за прве гледаоце. 

т р а г о в и  н а  ф и л м у



93||

стално је имао осећај да с друштвом нешто није 
у реду јер се порицало оно што се десило за 
време Другог светског рата, или се о томе ништа 
није говорило. Његовој бунтовничкој природи 
помогао је долазак рокенрола. Обожавао је 
Елвиса Прислија, који je 1958. служио војску 
у Немачкој и живео у кући до њих. Елвис је 
пристао да дође на прославу његовог четрнаестог 
рођендана, на којој су заједно отпевали немачку 
народну песму Muss I’ denn zum Städtele hinaus 
и Let Me Be Your Teddy Bear. То га је охрабрило 
да побегне од куће и оде за Берлин, где је на 
улици певао Прислијеве песме и убрзо оформио 
бенд. Није требало да прође много времена да 
примете његов таленат и он убрзо почиње да 
глуми у позоришту. Иако је већ добро зарађивао 
са петнаест година, није хтео да се одрекне 
образовања и уписује средњу школу Ufa. Био је 
харизматичан и добро је изгледао, али је имао 
и таленат – глумио је  у десетак остварења пре 
двадесете године. Шездесетих је водио живот 
каквим се ретко ко могао похвалити у Берлину: 
дружио се с Роми Шнајдер, сусретао с Френком 
Синатром, ћаскао са Џеки Кенеди о Мерилин 
Монро, био у монтажној соби с Орсоном 
Велсом. Био је амерички сањар, радо је свој глас 
позајмио Робину у серији Бетмен, која се у 
то време приказивала на немачкој телевизији. 
Прву велику улогу одиграо је у филму Фани Хил 
(1966) Раса Мејера. Постаје члан Фасбиндерове 
фамилије у оквиру „Немачког новог филмског 
покрета” и глуми у његовом првенцу Љубав је 
хладнија од смрти (Liebe ist kälter als der Tod, 

У Л И  Л О М Е Л

1969). Филм је запао у финансијске проблеме и 
Ули продаје свој ауто да би га завршили. Критика 
га је назвала Аленом Делоном новог немачког 
филма. Наставио је да игра код Фасбиндера у 
Америчком војнику (Der amerikanische Soldat, 
1970) и Белцу (Whity, 1971), који је и продуцирао. 
Последњи филм у коме је глумио био је Кинески 
рулет (Chinesisches Roulette, 1976). Увек је 
желео да буде испред камера, међутим на 
наговор Фасбиндера прихватио се режије и 
већ у његовом првом филму Haytabo (1971) 
глуме звезде Еди Константин и Уши Обермајер. 
Остварењем Нежност вукова (Die Zаrtlichkeit der 
Wоlfe, 1973), о канибалу-убици Фрицу Харману, 
изазива велико интересовање Американаца, 
поготову Ендија Ворхола. Тек филмом Адолф 
и Марлен (Adolf und Marlene), о љубавној вези 
Адолфа Хитлера и Марлен Дитрих, довољно је 
заинтригирао Ворхола да га позове на вечеру, на 
којој су били и Труман Капоте и Џеки Кенеди. 
Када су га питали на чему тренутно ради, Ломел 
је на брзину смислио причу о лепој новинарки 
и младом певачу, од које ће настати филм Blank 
Generation (1980) с Керол Буке и Ричардом Хелом. 
У једној од споредних улога у том остварењу 
појавио се и Ворхол, с којим ће сарађивати и на 
Cocaine Cowboys (1979). Док је радио на та два 
филма, упознао је своју будућу жену, глумицу 
Сузан Лав. Осамдесетих се посветио жанровском 
филму. Прво снима хорор Баук (The Boogey Man, 
1980), који ће постати култни филм. Следе Brain 
Waves (1982), Olivia (1983), The Devonsville Terror 
(1983), Strangers in Paradise (1984). Од Баука 
прави франшизу и избацује нови наставак на 
сваких неколико година, а деведесетих снима 
филмове који су само бледа слика његових 
некадашњих успеха. По доласку филмова који 
се снимају директно за видео или за кабловску, 
види прилику да ради оно што воли и током 
шест година снима 19 остварења о серијским 
убицама: B.T.K. Killer (2005), Black Dahlia (2006), 
Diary of a Cannibal (2007), Son of Sam (2008) и 
многе друге. Радио је до саме смрти и оставио 
неколико недовршених филмова. Један од њих 
је документарни The Death of Marilyn Monroe, 
за који је скупљао материјал више од тридесет 
година. Није успео да заврши ни снимање The 
Factory: Working with Warhol (2018), о свом 
односу с Ворхолом. Фановима једино остаје да 
сачекају следећу годину када излази Boogeyman: 
Reincarnation (2018).
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програм
ЈАНУАР 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ИсТРАГА пОД сТРАХОМ
(итA, 1977) Io ho paura
....................................................................................
Улоге: Ђан Марија Волонте (Gian 
Maria Volontè), Ерланд Јозефсон 
(Erland Josephson)
режија: Дамијано Дамијани 
(Damiano Damiani)

пројекција у 18.00

СРЕДА

ЈАНУАР

3.

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

4.

сТАНАР 
(фрА, 1976) 
Le locataire
....................................................................................
Улоге: Роман полански 
(Roman Polanski), 
Изабел Ађани (Isabelle Adjani)
режија: Роман полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ВОЛЕО 
ЖЕНЕ
(фрА, 1977) 
L’homme qui aimait les femmes
....................................................................................
Улоге: Шарл Денер 
(Charles Denner), Брижит Фоси 
(Brigitte Fossey)
режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

1.

МИРНИ ДАНИ У 
КЛИШИЈУ
(ДАн, 1970) 
Stille dage i Clichy
....................................................................................
Улоге: пол Ваљин (Paul Valjean), 
Вејн Рода (Wayne Rodda) 
режија: Јенс Јерген Торсен 
(Jens Jørgen Thorsen)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ЖЕЂ ЗА ЖИВОТОМ 
(сАД, 1956) 
Lust for life 
....................................................................................
Улоге: Кирк Даглас (Kirk Douglas), 
Ентони Квин (Anthony Quinn)
режија: Винсент Минели 
(Vincente Minnelli), 
Џорџ Кјукор (George Cukor)

ПО ЖЕЉАМА ГЛЕДАЛАЦА

сАЊАРИ
(ВБ/фрА/ит, 2003) 
The Dreamers
....................................................................................
Улоге: Мајкл пит (Michael Pitt), 
Луј Гарел (Louis Garrel) 
режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci) 

пројекција у 20.30

УТОРАК

ЈАНУАР

2. сЛОБОДНИ ДАНИ

ПЕТАК

ЈАНУАР

5.

ПО ЖЕЉАМА ГЛЕДАЛАЦА

пројекција у 18.00

НАДНИЦА ЗА сТРАХ
(фрA/итA, 1953) 
Le salaire de la peur
....................................................................................
Улоге: Ив Монтан (Yves Montand), 
Шарл Ванел (Charles Vanel)
режија: Анри Жорж Клузо 
(Henri Georges Cluzot)

пројекција у 20.30

БЕЛИ пАс 
(сАД, 1982) 
White Dog
....................................................................................
Улоге: Кристи Мaкникол 
(Kristy McNichol), 
Криста Ланг (Christa Lang)
режија: самјуел Фулер 
(Samuel Fuller)

СУБОТА

ЈАНУАР

6.
НЕДЕЉА

ЈАНУАР

7.

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

8.

сЛОБОДНИ ДАНИ



95||Ј А Н У А Р  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

УТОРАК

ЈАНУАР

9.

НЕНАЈАВљЕН 
сАсТАНАК
(ВБ, 1959) 
Chance Meeting
....................................................................................
Улоге: Харди Кригер (Hardy 
Krüger), стенли Бејкер 
(Stanley Baker)
режија: Џозеф Лоузи 
(Joseph Losey)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

КРАТАК сУсРЕТ 
(ВБ, 1945) 
Brief Encounter
....................................................................................
Улоге: силија Џонсон 
(Celia Johnson), Тревор Хауард 
(Trevor Howard)
режија: Дејвид Лин 
(David Lean)

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

11.

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

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00

пЕсМА НАД МРТВИМ 
љУБАВНИЦИМА
(ВБ, 1948) 
Saraband for Dead Lovers
....................................................................................
Улоге: стјуарт Грејнџер 
(Stewart Granger), 
Џоун Гринвуд (Joan Greenwood)
режија: Базил Дирден 
(Basil Dearden)

пИГМАЛИОН 
(ВБ, 1938) 
Pygmalion
....................................................................................
Улоге: Лесли Хауард 
(Leslie Howard), 
Венди Хилер (Wendy Hiller)
режија: Ентони Асквит 
(Anthony Asquith), 
Лесли Хауард (Leslie Howard)

пројекција у 13.30

ДИВА
(фрА, 1981) Diva
....................................................................................
Улоге: Вилхелмина Фернандез 
(Wilhelmenia Fernandez), 
Фредерик Андре (Frédéric Andréi)
режија: Жан Жак Бене 
(Jean-Jacques Beineix)

пројекција у 20.30

ПО ЖЕЉАМА ГЛЕДАЛАЦА

СРЕДА

ЈАНУАР

10.

УТОРАК

ЈАНУАР

9.

пИГМАЛИОН 
(ВБ, 1938) 
Pygmalion
....................................................................................
Улоге: Лесли Хауард 
(Leslie Howard), 
Венди Хилер (Wendy Hiller)
режија: Ентони Асквит 
(Anthony Asquith), 
Лесли Хауард (Leslie Howard)

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00

ГОспОДИН ДИДс ИДЕ У 
ГРАД
(сАД, 1936) 
Mr. Deeds Goes to Town
....................................................................................
Улоге: Гари Купер (Gary Cooper), 
Џин Артур (Jean Arthur)
режија: Френк Капра 
(Frank Capra)

КРАТАК сУсРЕТ 
(ВБ, 1945) 
Brief Encounter
....................................................................................
Улоге: силија Џонсон 
(Celia Johnson), Тревор Хауард 
(Trevor Howard)
режија: Дејвид Лин (David Lean)

пројекција у 13.30

ЊУЈОРК, ЊУЈОРК
(сАД, 1977) 
New York, New York
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро (Robert de 
Niro), Лајза Минели (Liza Minnelli)
режија: Мартин скорсезе 
(Martin Scorsese)

пројекција у 20.30

ЊУЈОРК, ЊУЈОРК

СРЕДА

ЈАНУАР

10.
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ХАНА И ЊЕНЕ сЕсТРЕ
(сАД, 1986) 
Hannah and Her sisters
....................................................................................
Улоге: Мајкл Кејн (Michael Caine), 
Дајана Bист (Dianne Wiest)
режија: Вуди Ален (Woody Allen)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

НА ДОКОВИМА ЊУЈОРКА
(сАД, 1954) 
On the Waterfront
....................................................................................
Улоге: Марлон Брандо (Marlon 
Brando), Карл Малден (Karl Malden)
режија: Елија Казан (Elia Kazan)

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

11.

ПЕТАК

ЈАНУАР

12.
НЕНАЈАВљЕН 
сАсТАНАК
(ВБ, 1959) Chance Meeting
....................................................................................
Улоге: Харди Кригер (Hardy 
Krüger), стенли Бејкер 
(Stanley Baker)
режија: Џозеф Лоузи (J. Losey)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

сЕНКЕ 
(сАД, 1959) Shadows
....................................................................................
Улоге: Бен Карадерс 
(Ben Carruthers), 
Лелија Голдони (Lelia Goldoni)
режија: Џон Касаветес 
(John Cassavetes)

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 13.30

РАТНИЦИ пОДЗЕМљА
(сАД, 1979) 
The Warriors
....................................................................................
Улоге: Мајкл Бек (Michael Beck), 
Џејмс Ремар (James Remar)
режија: Волтер Хил 
(Walter Hill)

пројекција у 20.30

СУБОТА

ЈАНУАР

13.

ПЕТАК

ЈАНУАР

12.

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 11.00 пројекција у 18.00

ДОРУЧАК КОД 
ТИФАНИЈА
(сАД, 1961) Breakfast at Tiff any’s
....................................................................................
Улоге: Одри Хепберн 
(Audrey Hepburn), 
Џорџ пепард (George Peppard) 
режија: Блејк Едвардс 
(Blake Edwards)

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

пројекција у 13.30

ДИсКОТЕКА 54
(сАД, 1998) 54
....................................................................................
Улоге: Рајан Филип 
(Ryan Phillippe), 
салма Хајек (Salma Hayek)
режија: Марк Кристофер 
(Mark Christopher)

пројекција у 20.30СУБОТА

ЈАНУАР

13.

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

пАКЛЕНА пОМОРАНЏА
(ВБ/сАД, 1971) 
A Clockwork Orange
....................................................................................
Улоге: Малколм Макдауел 
(Malcolm McDowell), 
Мајкл Бејтс (Michael Bates) 
режија: с. Кјубрик (S. Kubrick)

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

14.
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пОНОћНИ КАУБОЈ
(сАД, 1969) Midnight Cowboy
....................................................................................
Улоге: Џон Војт (John Voight), 
Дастин Хофман (Dustin Hoff man) 
режија: Џон Шлезингер
(John Schlesinger)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

РОЗМАРИНА БЕБА
(сАД, 1968) Rosemary’s Baby
....................................................................................
Улоге: Мија Фароу (Mia Farrow), 
Џон Касаветес (John Cassavetes) 
режија: Роман полански 
(Roman Polanski)

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

14.

ЧЕТИРИ пРИЈАТЕљА
(сАД, 1981) 
Four Friends 
....................................................................................
Улоге: Крејг Восон 
(Craig Wasson), 
Џоди Телен (Jodi Thelen)
режија: Артур пен (Arthur Penn)

пројекција у 18.00

ОсАМ И пО
(итA/фрA, 1963) 8½
....................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni), Клаудија 
Кардинале (Claudia Cardinale)
режија: Федерико Фелини 
(Federico Fellini)

пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

15.

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

УБИсТВО У ОРИЈЕНТ 
ЕКспРЕсУ (ВБ, 1974) 
Murder on the Orient Express
....................................................................................
Улоге: Лорин Бекол (Lauren Bacall),
Алберт Фини (Albert Finney) 
режија: сидни Лумет (S.Lumet)

СРЕДА

ЈАНУАР

17.

УТОРАК

ЈАНУАР

16.
пАКЛЕНА пОМОРАНЏА
(ВБ/сАД, 1971) 
A Clockwork Orange
....................................................................................
Улоге: Малколм Макдауел 
(Malcolm McDowell), 
Мајкл Бејтс (Michael Bates) 
режија: с. Кјубрик (S. Kubrick)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

БРАЗИЛ
(ВБ, 1985) Brazil
....................................................................................
Улоге: Џонатан прајс (Jonathan 
Pryce), Боб Хоскинс (Bob Hoskins)
режија: Тери Гилијам 
(Terry Gilliam)

УБИсТВО У ОРИЈЕНТ 
ЕКспРЕсУ (ВБ, 1974) 
Murder on the Orient Express
....................................................................................
Улоге: Лорин Бекол (Lauren Ba-
call), Алберт Фини (Albert Finney) 
режија: сидни Лумет (S. Lumet)

пројекција у 13.30

сЕћАМ сЕ
(итA/фрA, 1973) Amarcord
....................................................................................
Улоге: Бруно Цанин (Bruno Zanin), 
Магали Ноел (Magali Noël)
режија: Федерико Фелини 
(Federico Fellini)

пројекција у 20.30

КАПЕТАН НИТРАТ ПРЕДСТАВЉА

УТОРАК

ЈАНУАР

16.

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ТИШИНА МОРА
(фрА, 1949) Le silence de la mer
....................................................................................
Улоге: Хауард Вернон (Howard Ver-
non), Никол стефан (N. Stéphane)
режија: Жан пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

СРЕДА

ЈАНУАР

17.

МЕЛВИЛ НА БИС
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ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

18.
ТОМИ
(ВБ, 1975) 
Tommy
....................................................................................
Улоге: Оливер Рид (Oliver Reed), 
Ен Маргрет (Ann-Margret)
режија: Кен Расел 
(Ken Russell)

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00

ЛЕОН МОРИН, 
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)

БРАћА КРЕЈ
(ВБ/сАД, 1990) 
The Krays
....................................................................................
Улоге: Гари Кемп (Gary Kemp), 
Мартин Кемп (Martin Kemp) 
режија: питер Медак 
(Peter Medak)

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

ПЕТАК

ЈАНУАР

19.

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

18.

БРАћА КРЕЈ
(ВБ/сАД, 1990) 
The Krays
....................................................................................
Улоге: Гари Кемп (Gary Kemp), 
Мартин Кемп (Martin Kemp) 
режија: питер Медак 
(Peter Medak)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

пОТКАЗИВАЧ
(фрА/итА, 1963) 
Le doulos
....................................................................................
Улоге: Жан пол Белмондо 
(Jean-Paul Belmondo), 
серж Ређани (Serge Reggiani) 
режија: Жан пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

ДВЕ ЧАЂАВЕ ДВОЦЕВКЕ
(ВБ, 1998) 
Lock, Stock and Two Smoking 
Barrels
....................................................................................
Улоге: Џејсон стејтам 
(Jason Statham), 
Вини Џоунс (Vinnie Jones) 
режија: Гај Ричи (Guy Richie)

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
ПЕТАК

ЈАНУАР

19.

ДВЕ ЧАЂАВЕ ДВОЦЕВКЕ
(ВБ, 1998) 
Lock, Stock and Two Smoking 
Barrels
....................................................................................
Улоге: Џејсон стејтам 
(Jason Statham), 
Вини Џоунс (Vinnie Jones) 
режија: Гај Ричи (Guy Richie)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

МАЈЕРЛИНГ
(фрА, 1936) 
мayerling
....................................................................................
Улоге: Шарл Боаје (Charles 
Boyer), Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux)
режија: Анатол Литвак 
(Anatole Litvak)

СУБОТА

ЈАНУАР

20.

МЕЛВИЛ НА БИС
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сАМУРАЈ / БЛЕДОЛИКИ 
УБИЦА
(фрA/итA, 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
(фрA/итA, 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

ФИЦКАРАЛДО
(нем/Пер, 1982) 
Fitzcarraldo
....................................................................................
Улоге: Клаус Кински (Klaus Kinski), 
Клаудија Кардинале 
(Claudia Cardinale)
режија: Вернер Херцог 
(Werner Herzog)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ДОШАО 
НА ЗЕМљУ
(ВБ, 1976) 
The мan Who Fell to Earth
....................................................................................
Улоге: Дејвид Боуви (David Bowie), 
Рип Торн (Rip Torn) 
режија: Николас Роуг 
(Nicolas Roeg)

МАЈЕРЛИНГ
(фрА, 1936) 
мayerling
....................................................................................
Улоге: Шарл Боаје (Charles 
Boyer), Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux)
режија: Анатол Литвак 
(Anatole Litvak)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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)

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

пројекција у 13.30

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

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

22.

СУБОТА

ЈАНУАР

20.

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

21.

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

21.

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

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

УТОРАК

ЈАНУАР

23.
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УТОРАК

ЈАНУАР

23.

СРЕДА

ЈАНУАР

24.

МАЈсТОРИ, МАЈсТОРИ!
(јУг, 1980) 
....................................................................................
Улоге: семка соколовић Берток, 
Богдан Диклић
режија: Горан Марковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

сВЕТЛОсТИ 
пОЗОРНИЦЕ
(сАД, 1952) 
Limelight 
....................................................................................
Улоге: Чарлс Чаплин 
(Charles Chaplin), 
Клер Блум (Claire Bloom)
режија: Чарлс Чаплин 
(Charles Chaplin)

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

пројекција у 11.00

пРИЧА ЈЕДНЕ 
БАЛЕРИНЕ
(сАД, 2015) 
Ballerina’s Tale
....................................................................................
документарни филм
режија: Нелсон Џорџ 
(Nelson George)

пројекција у 19.30

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

25.

СРЕДА

ЈАНУАР

24.
МАРИЈА – ОКТОБАР
(фрА, 1958) 
Marie – Octobre
....................................................................................
Улоге: Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux), 
Бернар Блије (Bernard Blier) 
режија: Жилијен Дививје 
(Julien Duvivier)

пројекција у 13.30 пројекција у 21.30

БУНТОВНИЦИ НА 
пРсТИМА
(ВБ/итА/кАн/јАП/сАД, 2017) 
Rebels on Pointе
....................................................................................
документарни филм
режија: Боби Џо Харт 
(Bobby Jo Hart)

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

пројекција у 11.00

МАОВ пОсЛЕДЊИ 
ИГРАЧ
(АУс, 2009) 
Mao’s Last Dancer 
....................................................................................
Улоге: Брус Гринвуд 
(Bruce Greenwood), 
Ејден Јанг (Aden Young)
режија: Брус Бересфорд 
(Bruce Beresford)

пројекција у 18.00

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

25.
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)

пројекција у 13.30 пројекција у 20.30

DZI CROQUETTES
(БрА, 2009) 
....................................................................................
документарни филм 
режија: Рафаел Алварез (Raphael 
Alvarez), Татјана Иса (Tatiana Issa)

5. ДАНИ ИГРЕ У КИНОТЕЦИ
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ПЕТАК

ЈАНУАР

26.

ПЕТАК

ЈАНУАР

26.

СУБОТА

ЈАНУАР

27.

СУБОТА

ЈАНУАР

27.

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

28.

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)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

пРИЧА ЈЕДНЕ 
БАЛЕРИНЕ
(сАД, 2015) 
Ballerina’s Tale
....................................................................................
документарни филм
режија: Нелсон Џорџ 
(Nelson George)

ОсАМ ЖЕНА
(фрА/итА, 2002) 
8 Femmes
....................................................................................
Улоге: Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux), 
Катрин Денев 
(Catherine Deneuve) 
режија: Франсоа Озон 
(Francois Ozon)

пројекција у 13.30

пОЛИНА
(фрА, 2016) 
Polina, danser sa vie
....................................................................................
Улоге: Жилијет Бинош (Juliette 
Binoche), Анастасија Шевцова 
(Анастасия Шевцова)
режија: Валери Милер (Valérie 
Müller), Ангелин прељочај 
(Angelin Preljoçaj)

пројекција у 20.30

ОсАМ ЖЕНА
(фрА/итА, 2002) 
8 Femmes
....................................................................................
Улоге: Данијел Дарије 
(Danielle Darrieux), 
Катрин Денев 
(Catherine Deneuve) 
режија: Франсоа Озон 
(Francois Ozon)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

БУНТОВНИЦИ НА 
пРсТИМА
(ВБ/итА/кАн/јАП/сАД, 2017) 
Rebels on Pointе
....................................................................................
документарни филм
режија: Боби Џо Харт 
(Bobby Jo Hart)

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 13.30

МАОВ пОсЛЕДЊИ 
ИГРАЧ
(АУс, 2009) 
Mao’s Last Dancer 
....................................................................................
Улоге: Брус Гринвуд 
(Bruce Greenwood), 
Ејден Јанг (Aden Young)
режија: Брус Бересфорд 
(Bruce Beresford)

пројекција у 20.30

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 11.00 пројекција у 13.30

КАД сЛОНОВИ 
пОШАШАВЕ
(фрА, 1976) 
Un Elephant ca Trompe
Enormement
....................................................................................
Улоге: Жан Рошфор (Jean 
Rochefort), Клод Брасер 
(Claude Brasseur)
режија: Ив Робер (Yves Robert)
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НЕДЕЉА

ЈАНУАР

28.

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

29.

ЈЕДНОМ МЕ ЈЕ пИТАЛА 
пИНА
(фрА/Бел, 1983) 
Un jour Pina a demandé...
....................................................................................
документарни филм
режија: Шантал Акерман 
(Chantal Akerman)

пројекција у 16.00 пројекција у 18.00

пОЛИНА
(фрА, 2016) 
Polina, danser sa vie
....................................................................................
Улоге: Жилијет Бинош (Juliette 
Binoche), Анастасија Шевцова 
(Анастасия Шевцова)
режија: Валери Милер (Valérie 
Müller), Ангелин прељочај 
(Angelin Preljoçaj)

пОБУНА
(јАП, 1967) 
Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu
....................................................................................
Улоге: Тоширо Мифуне 
(Toshirô Mifune), Јоко Цукаса 
(Yôko Tsukasa) 
режија: Масаки Кобајаши 
(Masaki Kobayashi)

пројекција у 18.00

ГРК ЗОРБА
сАД/грЧ, 1964) 
Alexis Zorbas/Zorba the Greek
....................................................................................
Улоге: Ентони Квин (Anthony 
Quinn), Алан Бејтс (Alan Bates)
режија: Михалис Какојанис 
(Mihalis Kakogiannis)

пројекција у 20.30

УТОРАК

ЈАНУАР

30.
КАД сЛОНОВИ 
пОШАШАВЕ
(фрА, 1976) 
Un Elephant ca Trompe
Enormement
....................................................................................
Улоге: Жан Рошфор (Jean 
Rochefort), Клод Брасер 
(Claude Brasseur)
режија: Ив Робер (Yves Robert)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

КЛОВНОВИ
(итА/фрА/нем, 1970) 
I clowns
....................................................................................
Улоге: Федерико Фелини 
(Federico Fellini), 
Рикардо Били (Riccardo Billi) 
режија: Федерико Фелини 
(Federico Fellini)

ДВОРсКЕ спЛЕТКЕ
(фрА, 1996) 
Ridicule 
....................................................................................
Улоге: Жан Рошфор 
(Jean Rochefort), 
Фани Ардан (Fanny Ardant)
режија: патрис Леконт 
(Patrice Leconte)

пројекција у 13.30

ИМАГИНАРИЈУМ 
ДОКТОРА пАРНАсУсА
(ВБ/кАн/фрА/сАД, 2009) 
The Imaginarium of 
Doctor Parnassus
....................................................................................
Улоге: Кристофер пламер 
(Christopher Plummer), 
Лили Кол (Lily Cole)
режија: Тери Гилијам 
(Terry Gilliam)

пројекција у 20.30УТОРАК

ЈАНУАР

30.

ДВОРсКЕ спЛЕТКЕ
(фрА, 1996) 
Ridicule 
....................................................................................
Улоге: Жан Рошфор 
(Jean Rochefort), 
Фани Ардан (Fanny Ardant)
режија: патрис Леконт 
(Patrice Leconte)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

КИНЕсКИЊА
(фрА, 1967) 
La chinoise
....................................................................................
Улоге: Ен Вјаземски 
(Anne Wiazemsky), Жан пјер Лео 
(Jean-Pierre Léaud) 
режија: Жан Лик Годар 
(Jean-Luc Godard)

СРЕДА

ЈАНУАР

31. пројекција у 18.00

КАД БУДЕМ МРТАВ И 
БЕО
(јУг, 1967) 
рестАУрисАнА ВерЗијА
....................................................................................
Улоге: Драган Николић, 
Ружица сокић
режија: Живојин павловић

пројекција у 20.30

ИГРАЧИЦА
(фрА/Бел/ЧеШ, 2016) 
La danseuse
....................................................................................
Улоге: соко (Soko), Гаспар Илијел 
(Gaspard Ulliel), Мелани Тјери 
(Mélanie Thierry) 
режија: стефани ди Ђусто 
(Stéphanie Di Giusto)

ВИП КИНОТЕКА
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