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Поштовани љубитељи филма,

У фебруару у оквиру редовног програма „Градови на филму” пажњу 
посвећујемо Берлину, граду с најнеобичнијом савременом историјом. 
Стара критика Милана Влајчића води нас пут Неба над Берлином, а из пера 
Моме Рајина стиже осврт на берлинску трилогију једног од најутицајнијих 
музичара Дејвида Боувија. 

На програму „Форум” фестивала „Берлинале” нашао се и филм Кад будем 
мртав и бео Живојина Павловића у рестаурисаној верзији коју је израдила 
Југословенска кинотека у сарадњи с компанијом ВИП, чиме је том филмском 
класику дат нови изглед и нови живот. Приказ филма и појединости о 
његовом настанку доноси текст Александра Д. Костића.

После Берлинског фестивала Београд је, крајем фебруара и почетком 
марта, поново престоница филмских збивања захваљујући 46. ФЕСТУ. 
Позивамо вас да приђете ближе филмском платну и најновијим кретањима 
савремене светске продукције.

Од великана светског филма концентришемо се на рад редитеља Романа 
Поланског. У рубрици „Мој избор” срешћете се с глумцем Јанком Поповићем 
Воларићем и његовим омиљеним филмовима, јединственим по својој 
атмосфери. Ексклузивни интервју Сандре Перовић доноси занимљивости из 
узбудљиве каријере Венсана Касела, једног од најмаркантнијих глумачких 
појава Француске, док се „Шок коридор” бави стваралаштвом Гарија 
Шермана.

У овом броју закључујемо фељтон Ксеније Зеленовић Ноар и неоноар, 
приближавајући прожимања постмодернизма и жанра који је имао велики 
утицај на развој филмског израза.

„Нема среда” доноси текст и програм филмова француског 
импресионизма, док се „Документарни четвртак” осврће на ново поглавље 
историје српског документарног филма у време Краљевине Југославије.

Уживајте у брижљиво припремљеним програмима и у фебруару се поново 
заљубите у магију филма!

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке

4 |4 |

За издавача: 
Југослав Пантелић

Уређивачки колегијум: 
Југослав Пантелић, 
Марјан Вујовић, 
Александар Саша Ердељановић

Сарадници на програму: 
Марјан Вујовић, Александар 
Саша Ердељановић, 
Божидар Марјановић, 
Ксенија Зеленовић, Стеван 
Глушац, Сандра Перовић, 
Зорица Димитријевић, 
Ђорђе Зеленовић, Ненад Беквалац, 
Милица Рузић, Слободан 
Аранђеловић, Бојан Ковачевић,
Момчило Рајин, Милена 
Гвозденовић, Бранислав 
Ердељановић, Петар Михајловић,
Ирина Кондић Јанчић,
Светлана Вистаћ

Технички сарадници: 
Александра Савић, Слободан 
Огњановић, Јелена Ђогатовић
Лектор и коректор: 
Весна Калабић

Дизајн: Вук Попадић
Арт директор: Мирослава Вуковић
Прелом: Синергија дизајн
Штампа: Службени гласник
Тираж: 2000 примерака
Београд, фебруар 2018.

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА 
ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ 
ПРОГРАМА!

Телефон/факс: 2622-555
имејл адреса:  
kinoteka@kinoteka.org.rs
www.kinoteka.org.rs

CIP – Каталогизација у публикацији – 
Народна библиотека Србије, Београд
ISSN 2466-5533 = Кинотека (Београд)
COBISS.SR-ID 228286220 
Ова публикација је наставак: Програм 
(Музеј југословенске кинотеке) = ISSN 1820-6549

.......................................................
Стална музејска поставка и легати 
у Узун Мирковој 1 отворени су сваког дана 
осим понедељка 0д десет до 20 часова.



ВЕНСАН КАСЕЛ
Сандра Перовић

5||

6

24

12

58

72

19

60

16

36

28

76
86

64

32

40

Берлин као инспирација
ДЕЈВИД БОУВИ – БЕРЛИНСКА ТРИЛОГИЈА 
Момчило Рајин

критика из прошлости
НЕБО НАД БЕРЛИНОМ
Милан Влајчић

из личног угла
БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ
Слободан Аранђеловић

великани светског филма

РОМАН ПОЛАНСКИ
..............................................................................
МОЈ ИЗБОР

ЈАНКО ПОПОВИЋ ВОЛАРИЋ
..............................................................................
нема среда

ИМПРЕСИОНИЗАМ НА ФРАНЦУСКОМ ФИЛМУ
Александар Саша Ердељановић
..............................................................................
документарни четвртак

СРПСКИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ – IV део
Божидар Марјановић
..............................................................................
интервју

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

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

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

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

..............................................................................
у фокусу

ПРВИ И ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ РОКЕНРОЛ ФИЛМ
Александар Д. Костић

фељтон

НОАР И НЕОНОАР – VI део 
Ксенија Зеленовић

..............................................................................
ПРОГРАМ КИНОТЕКЕ – Косовска 11
..............................................................................

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

..............................................................................
са полица библиотеке 
„ФЕСТ ОДБРОЈАВАЊЕ” 

..............................................................................
ПРОГРАМ КИНОТЕКЕ – Узун Миркова 1

трагови на филму
СТЕВАН ЈОВИЧИЋ / ПЕГИ КАМИНС / ГЕОРГИЈ НАТАНСОН / 
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Ненад Беквалац / шок коридор представља: 
ГАРИ ШЕРМАН
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пишЕ: 

Милица Рузић

      оман Полански рођен је пре 85 годи-
на у Паризу, али је детињство, дечаштво и 
младост провео у Пољској, и то у најгоре 
доба, током Другог светског рата. То страшно 
искуство пренеће на филм Пијаниста, који му је 
донео велика признања, пре свега прву и једину 
Златну палму у Кану. Након тешког детињства 
стекао је (филмско) образовање и 1962. године 
снимио свој први целовечерњи филм Нож у 
води, који је био номинован за Оскар.

Као и сви млади људи оног времена, желео је 
да побегне из сивила комунистичког режима 
у шарену лажу западне демократије и да тамо 
настави каријеру. Његови земљаци, утицајни 
продуценти и пријатељи саветовали су га да 
оде у Британију. Брзо се уклопио у средину 
која је била под снажним утицајем рокенрола 
и хипи културе. То је био велики заокрет, а он 
је желео пројекат који ће му, како је тврдио у 
својој биографији, донети „некакву репутацију” 
на основу које ће урадити један много „личнији 
филм”. 

      оман Полански рођен је пре 85 годи-
на у Паризу, али је детињство, дечаштво и 
младост провео у Пољској, и то у најгоре 
доба, током Другог светског рата. То страшно 

великани
СВЕТСКОГ ФИЛМА

.................................................................
У обрачуну са сенкама прошлости сигурно 

је најдаље отишао са „Пијанистом”,
делом које без подозрења урања у 

историјски контекст Другог светског 
рата. У њему приказује окупацију Пољске 

са систематичном дехуманизацијом, 
гладовањем и бруталним мучењем до 
преокрета на крају када у прашњавим 

рушевинама главни лик спасава голи живот 
слично као Аска пред вуком, захваљујући 

музици и музичком умећу

Р О М А Н  П О Л А Н С К И
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старија сестра Катрин Денев, Франсоаз Дорлеак, 
која је постала звезда у успону пре своје млађе 
сестре. Нажалост, погинула је у саобраћајној 
несрећи 1967. Имала је само 25 година. Поред 
ње, у филму је блистао и легендарни Лајонел 
Стандер, глумац с најхрапавијим гласом у 
историји филма, који смо волели у многим 
делима седме уметности. 

Елем, догодило се да је Ћорсокак у збиру 
великих наслова Романа Поланског некако 
остао запостављен, али је, на пример, једном 
Џеку Николсону постао омиљени филм. И 
публика је волела тај филм који је имао добру 
гледаност. Поланском су се ускоро отворила 
врата ка САД и уговору са МГМ-ом који је 
резултирао хит хорор комедијом Бал вампира. 
У њој је Полански имао једну од улога, као и 
његова будућа жена Шеронт Тејт. 

Прави холивудски успех дошао је с филмом 
Розмарина беба (Rosemary’s Baby, 1968), који 
је остао на свим топ-листама десет најбољих 
хорор филмова до данашњих дана. Тај период 
био је најсрећнији за Поланског, али заносни 
успон убрзо је загорчала брутална трагедија: 
пољско-француски редитељ изгубио је жену 
коју је волео и нерођено дете (Шерон Тејт била 
је у осмом месецу трудноће) у масовном убиству 
које је починила банда Чарлија Менсона.

Опоравак је дуго трајао. Случајно или не, први 
филм након те трагедије била је адаптација 

Баш тада једна мала продукцијска кућа 
(Compton Film) желела је да уради јефтин хорор. 
Ту прилику искористио је млади Полански 
са сценаристом Жераром Брашом, с којим ће 
успешно радити и на Ћорсокаку, Балу вампира, 
Станару, Теси, Горком месецу... Снимио је 
„филм-параван” да би себи дао простора и више 
слободе за будућа остварења. Једном је рекао да 
је било нечег „проституцијског” у том филму 
који се звао Одвратност (Repulsion, 1965). То је 
психолошки трилер који је на инвентиван начин 
портретисао самоћу, тихи очај и исклизнуће 
у лудило девојке коју је маестрално одиграла 
двадесетједногодишња лепотица Катрин Денев и 
тиме најавила блиставу каријеру. Пуцање зидова 
и загонетна одбојност према мушкарцима, уз 
бубњеве што секу мучну тишину дугих ноћи, 
постављају атмосферичне обрасце какви у 
таквом интензитету дотад нису били виђени. 

Ћорсокак (Cul-de-sac, 1966) јесте први филм на 
који је Полански стварно био поносан. То је био 
пројекат који је желео још од доласка у Велику 
Британију. Испоставило се да ће историја светске 
кинематографије радије памтити Одвратност, 
што и за потписника ових редова представља 
малу неправду јер је Ћорсокак изузетно 
остварење, али по третману идеје и теме знатно 
друкчије од класичног трилера. То је гротескни 
трилер који је сниман на малој грофовији на 
северу Енглеске. Изузетну улогу остварила је 

Одвратност (1965)
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Магбета (The tragedy of Magbeth, 1971), која је у 
оно време била мета критичара због голотиње 
и сурових сцена насиља. Након тога Полански 
се вратио нешто ведријим темама. Поиграо 
се апсурдном комедијом Што? (What?, 1972), 
у којој главну мушку улогу игра Марчело 
Мастројани. Пубертетска оптерећеност сексом 
у надреалном окружењу летњег хотела у забити 
Италије чини окосницу ове блесаве авантуре, 
али и једна смешна камео улога Поланског. 
Такав степен наивних и откачених ситуација у 
извесној мери подсећа на Ћорсокак, с тим што је 
у филму Што? ерос „обучен” у кловновско одело 
и пуштен да манипулише испразним људским 
судбинама. На крају, који долази као врхунац, 
следи монтипајтоновско затварање филма.

Кинеска четврт (Chinatown, 1974) представља 
велики повратак великог редитеља. Посвета 
ноар филмовима овде је отишла у вечност са 
Џеком Николсоном, Феј Данавеј и легендарним 
Џоном Хјустоном, а Полански је дефинитивно 
ушао у ред бесмртних. То је, уз Станара (The 
Tenant, 1976) и Тесу (Tess, 1978), једно од оних дела 
која захтевају много већу пажњу гледаоца. Три 
бриљантна филма која су скоро везано изашла 
демонстрирала су разрађене уметничко-филм-
ске поступке редитеља који је на врхунцу 
каријере, нажалост, опет доживео бродолом – 
судили су му за силовање тринаестогодишње 
девојчице. 

Његови филмови су меандрирали од комер-
цијалних до art house или жанровских излета, 
и стицали углед код пробране публике, али и 
врсних критичара. То, наравно, не искључује 
широку популарност, која није била реткост. 
Његово укрштање занатског умећа с отвореном 
смелошћу да креативно изрази своје најинтим-
није страхове често је резултирало богатом реак- 
цијом публике. Чак и када је у питању наивна 
езотерична грађа, као у филму Девета 
капија (The Ninth Gate, 1999), открива се сенка 
опскурног која Поланског често привлачи. 
Сасвим супротно стоје филмови Лудило (Frantic, 
1988), Горки месец (Bitter moon, 1992), Смрт и 
девојка (Death and the maiden, 1994), у којима је 
дошло до изражаја редитељево занатско умеће. 
У средишту тих филмова је ритмична еуфорија 
која се разапиње између еротског набоја и 
смртне опасности, између ероса и танатоса, али 
са отворено наглашеном мистеријом која ће као 
загонетно поље бити окосница многих полемика 
и тумачења. Параноја, фатална жена, страхови 
из прошлости, осећај кривице, калустрофобија, 

Розмарина беба (1968)

Теса (1978)

Кинеска четврт (1974)

Станар (1976)

9||Р О М А Н  П О Л А Н С К И



10 | |

киднаповања, изолација, интриге, сексуалне 
перверзије... И то све у извођењу захтевне 
продукције, одабране филмске екипе предво-
ђене глумцима који су испровоцирали блиставе 
импресије: Харисоном Фордом, Беном Кинг- 
слијем, Сигорни Вивер, Настасјом Кински, 
Емануел Сење, женом с којом је Полански 
основао породицу.

Последњих неколико година опет је био мета 
медијских спекулација. Распредала се полемика 
о несрећном случају од пре више деценија 
са Самантом Џејн Гејли (случај силовања). Тај 
догађај отерао га је из САД још 1978. године и 
тамо се више никада није враћао. 

У обрачуну са сенкама прошлости сигурно 
је најдаље отишао са Пијанистом (The Pianist, 
2002). Та ратна драма која је освојила светска 
признања прати живот пијанисте кога глуми 
Адријен Броди. Он је након завршетка снимања 
пао у озбиљну депресију и донео одлуку да 
убудуће снима „мање захтевне филмове”. 
Заиста је у питању дело које без подозрења 
урања у историјски контекст Другог светског 
рата. Полански приказује окупацију Пољске са 
систематичном дехуманизацијом, гладовањем 
и бруталним мучењем до преокрета на крају 
када у прашњавим рушевинама главни лик 
спасава голи живот слично као Аска пред вуком, 
захваљујући музици и музичком умећу. 

Полански је у медијима, нажалост, најчешће 
био третиран само као лак улов за насловне 
вести. Због тога се често наилази на јефтина 
уопштавања о његовом приватном животу. 
Међутим, до филмског израза каријере дуге 
више од пола века може се допрети једино 
мимо тога. У сусрету с Поланским, који и даље 
настоји да настави филмски рад, зато се ваља 
држати искључиво незагађеног погледа на 
филмски израз. Ослобођен и отворен приступ 
биће довољан. 

Позоришни и филмски редитељ, глумац и 
сценариста, Полански је на изузетан начин 
доказао потентност насловима које је публика 
заволела, а критика и новинари наградили 
номинацијама и Оскаром. 

Горски месец (1992)

Лудило (1988)

Пијаниста (2002)

Крвопролиће (2011)
в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а



 25. ФЕБРУАР
 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
СВЕЧАНА САЛА
Узун Миркова 1

28. ФЕБРУАР
 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
Косовска 11

16.00

12.00
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ВоЛАРИЋ
ПоПоВИЋ

јАНКо

      опуларни хрватски глумац Јанко Попо-
вић Воларић, кога смо на 45. Фесту гледали у 
филму Горан, док га је телевизијска публика 
годинама пратила у серијама Ларин избор, 
Понос Раткајевих, Куд пукло да пукло и другим, 
саставио је листу за фебруарски програм „Мој 
избор”. У интервјуу за Кинотеку изјавио је да 
је бирао филмове који су му у разним фазама 
живота били на неки начин одређујући и 
приметио да се у већини њих осећа атмосфера 
носталгије и меланхолије. Говорио је и о својим 
новим пројектима, о томе каква је улога глумца 
у филму, о односу према ТВ серијама. 

Ј А Н К О  П О П О В И Ћ  В О Л А Р И Ћ

РАЗГОВОР ВОДИЛА:
Зорица Димитријевић
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 И остале филмове с ваше листе красе јаке 
глумачке личности попут Марлона Бранда, 
Џека Николсона... Како дефинишете улогу 
глумца у једном тако сложеном уметничко-
-продукционом пројекту као што је филм? 

– Као и све и глума се мијења, и неке 
улоге данас се чине претјеранима или прис-
тупи улогама другачијима, али неке основе 
остају исте. Увјерљивост произлази из пра-
ћења емоција ликова и њихових карак-
тера, те њиховог сналажења у одређеним 
животним стуацијама, али и давања глумчеве 
особности у саму улогу. Људи које сте набро-
јали имали су неку своју дефиницију која је, 
уз ове горе наведене основне ствари, дала
оно нешто од њихових карактера што је 
допринијело и довело до тога да њихове животе 
на платну доживљавамо стварнима и да им и 
данас вјерујемо.

 
Публика Феста гледала вас је прошле 

године у необичној драми Горан Невија 
Марасовића. Каква је ваша улога у његовом 
новом филму Comic sans, али и у Егзорцизму 
Далибора Матанића, и када ћемо моћи да 
их видимо? 

– У филму Comic sans глумим Алана Деспота, 
графичког дизајнера из Загреба који је врло 
успјешан у свом послу, али у сваком свом односу 
у животу изнимно неуспјешан. Након што га 
остави дјевојка, постане аутодеструктиван, 
доноси искључиво криве одлуке, али га тај 
континуирани пад натјера да се суочи са 
својим манама и слабостима и прихвати себе 
какав доиста јест. Стјецајем околности нађе 
се на отоку Вису са својим оцем, којега глуми 
хрватско-дански глумац Златко Бурић, гдје га 
са свих страна сустижу односи из прошлости с 
којима је тако присиљен суочити се и на неки 
начин напокон одрасти. Филм заправо говори 
о некој мојој генерацији која све касније 
сазријева и у овом мору свега што нам се нуди 
заправо не зна нити тко је нити куда иде. 

– У Егзорцизму пак који је настао према 
истоименој представи, глумим свећеника који 
води свој први егзорцизам, али како се заправо 
сам није суочио са својим демонима и гријесима 
из прошлости који га прогањају, не успијева у 
егзорцизму доћи до прочишћења самога себе. 
Покушали смо приказати егзорцизам као 
неку врсту метафоре за прочишћење и опрост 
који се морају догодити међу људима, да би се 

Који је био ваш главни принцип када сте 
бирали филмове за овај програм Кинотеке?

– Покушао сам овако доста сужено направити 
попис филмова који су ми у разним фазама 
живота били на неки начин одређујући. Првотни 
попис који сам послао финим људима из Кинотеке 
бројао је неких тридесетак филмова. Ту су они 
ускочили и мало све то сузили. Ово је био један 
сладак, али и тежак задатак. Главни принцип је 
био да одаберем филмове које волим, без неког 
заданог концепта. 

 
Шта повезује остварења која препоручујете 

нашој публици?
– По мом мишљењу, то су филмови минуциозне, 

мајсторске режије, јаких ликова, изврсних 
сценарија, глуме, камере… Сваки од њих ме 
обузео код првог гледања и оставио на мене 
неке озбиљније посљедице до дан-данас (смех). 
Можда их повезује то што је у већини њих осјетна 
атмосфера носталгије и меланколије. 

 На основу одабраних аутора – Бертолучи, 
Форман, Висконти – рекло би се да 
преферирате европску филмску школу, мада 
су ту и америчке продукције. Какав је ваш 
однос генерално према једној и другој страни?  

– Волим добре филмове. Свеједно ми је откуд 
долазе. Еуропа има то богатство различитости, а 
Америка богатство могућности. Еуропски филм 
је ауторскији и ја то некако више волим, али не 
могу рећи да гледам више еуропских филмова од 
америчких.

 
Уз чувене филмове као што су Последњи 

танго у Паризу или Лет изнад кукавичјег 
гнезда, на вашој листи је и једно дело које је 
широј публици мање познато – Бекет Питера 
Гленвила. Шта вама лично значи тај филм?

– Јако ми је битан тај филм. Први пут сам га 
гледао као клинац и одушевио ме. То је филм о 
пријатељству и карактеру и тада сам био запањен 
том причом и односом тих ликова. Други пут 
сам га гледао у некој својој фази одустајања 
од пријемног за камеру на академији, након 
цијеле средње школе тијеком које сам се бавио 
фотографијом, и откривања глуме у драмском 
студију. Одушевила су ме та два сулуда глумца, 
Питер О’Тул и Ричард Бартон, и њихов однос у 
филму и као ликова и као глумачких партнера. Тај 
филм је одиграо приличну улогу у мом одрастању, 
а касније и одлуци о озбиљнијем бављењу глумом.

М О Ј  И З Б О Р
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ово прилично помакнуто друштво барем мало приближило самој могућности 
искрености и љубави.

 
Играли сте у великом броју телевизијских серија, које данас постају 

све популарнији медиј. Шта мислите, како ће то утицати на будућност 
класичног, биоскопског филма?

– Мислим да је одлично што су серије све боље и не вјерујем да је тиме 
угрожен филм. Филм је као цјеловито дјело преважан и преуспостављен да 
би могао бити угрожен, а серије могу донијети неке новости које можда могу 
добро утјецати и на филм.

Смрт у Венецији 
(1971)

Модерато 
кантабиле (1988)

Лет изнад
кукавичјег гнезда 
(1975)

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 9, 10. и 11. 
фебруара у Косовској 11.

Ј А Н К О  П О П О В И Ћ  В О Л А Р И Ћ



ПОСЛЕДЊИ ТАНГО У ПАРИЗУ 
(САД, 1972)  Режија: Бернардо Бертолучи
....................................................................................
 
ВРТОГЛАВИЦА 
(САД, 1958) Режија: Алфред Хичкок
....................................................................................

ЛЕТ ИЗНАД КУКАВИЧЈЕГ ГНЕЗДА 
(САД, 1975) Режија: Милош Форман
....................................................................................

БЕКЕТ 
(ВБ/САД, 1964) Режија: Питер Гленвил
....................................................................................

МЕЛАНХОЛИЈА 
(ДАН/ШВЕ/ФРА/НЕМ, 2011)
Режија: Ларс фон Трир
....................................................................................

ОТАЦ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ 
(ЈУГ, 1985) Режија: Емир Кустурица
....................................................................................

МОДЕРАТО КАНТАБИЛЕ 
(ФРА/ИТА, 1960) Режија: Питер Брук
....................................................................................

СМРТ У ВЕНЕЦИЈИ
(ИТА/ФРА/САД, 1971) Режија: Лукино Висконти
....................................................................................

КРУГОВИ
(РС, 2013) Режија: Срдан Голубовић
....................................................................................
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Последњи танго 
у Паризу 
(1972)

Кругови (2013)
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пишЕ: 

Александар 
Саша Ердељановић

Шкољка 
и свештеник 
(1927)

н е м а  с р е д а
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Femme de Nulle Part, 1922) на филму оваплоти 
теоријски појам „фотогеничности”, односно да 
прикаже „лирско и психолошко откривање” и 
„стања душе и унутрашњих емоција” савременог 
човека. Та једноставна дела, пуна поетске 
сензибилности и атмосфере амбијента, имала 
су велики покретачки утицај на друге ауторе, 
а пре свих на осећајну Жермен Дилак. Својим 
филмовима Шпански празник (La Fête Espagnole, 
1919), Насмејана госпођа Беде (La souriante 
Madame Beudet, 1922) и нарочито фројдистичким 
и квазинадреалистичким Шкољка и свештеник 
(La coquille et le clergyman, 1927) покушала је 
да створи тзв. музику слика, можда више од 
осталих импресиониста желећи да креира нешто 
што ми данас називамо модерним филмским 
изразом. И остали мајстори те „филмске врсте” 
(Лербије, Епстајн, Кирсанов) с мање или више 
успеха трагали су за приказивањем живота, 
осећајности, психологије људског карактера, 
користећи богатство филмске слике и њене 
дарове (специфично осветљење, визуелни ритам
кадрова, неуобичајене покрете камере, претапа-
ња, двоструке експозиције итд.). Тиме су ство-
рили незаборавна кинестетичка дела која и 
данас узбуђују гледаоце заинтересоване да 
филм примају као изражавање најтананијих и 
најпрефињенијих људских емоција.

Нажалост, ера филмског импресионизма 
трајала је мање од деценију, а већ од средине 
двадесетих, он се полако утопио у тзв. авангарду. 
Међутим, далеки одблесци овог блиставог и 

нема 
СРЕДА

И М П Р Е С И О Н И З А М  Н А  Ф Р А Н Ц У С К О М  Ф И Л М У

     мпресионизам је уметнички правац који је
настао у Француској током седамдесетих годи-
на XIX и био веома популаран до почетка 
XX века. Име је добио по слици Импресија 
(Impression) познатог сликара Клода Монеа. Нај-
већи утицај имао је у области сликарства и 
музике. У сликарству су импресионисти били 
потпуно субјективни и лирски настројени. У 
центар свог рада стављали су визуелно богатство, 
светлост и колорит, дајући предност природним 
амбијентима над атељеом. У музици, где се 
импресионизам јавио крајем XIX века, нагласак 
је пак био на необичним и егзотичним звуцима, 
фрагментарним мелодијским линијама и при-
казивању тренутних музичких утисака.

Као пандан сликарству и музици импресио-
низам је потражио свој пут и на филмском платну, 
наравно где другде но у земљи у којој је и настао 
– Француској. Тај термин за француску филмску 
импресионистичку школу, која у суштини није 
ни постојала као организована целина, сковао је 
харизматични Анри Ланглоа, филмски критичар 
и оснивач Француске кинотеке, вероватно да би 
је разликовао од тадашњих помодних немачких 
школа експресионизма и камершпила. Најпоз-
натији представници тог стила насталог почет-
ком треће деценије XX века били су Луј Делик, 
Жермен Дилак, Марсел Лербије, Жан Епстајн, 
Димитриј Кирсанов и други. Луј Делик, отац 
француске филмске критике, покушао је да у 
својим редитељским остварењима као што су 
Грозница (Fièvre, 1921) или Жена ниоткуда (La 

„За импресионизам природа и предмети
су елементи који допуњавају акцију.

Једна сенка, трачак светлости, један цвет, били 
су најпре и израз душе,

да би затим постали саставни део 
ситуације, елемент од велике важности.”

Жермен Дилак

     мпресионизам је уметнички правац који је
настао у Француској током седамдесетих годи-
на XIX и био веома популаран до почетка 
XX века. Име је добио по слици 
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поприлично заборављеног покрета срећу се до 
наших дана у делима мајстора филма као што су 
Албер Ламорис, Жан Реноар, Александар Астрик, 
Ањес Варда или Бертран Таверније. Иако нико 
од импресиониста није у целини успео да на 
платно преточи „потпун филм, остварен једним 
уједначеним дахом, без падова”, о чему је сањао 
луцидни критичар Леон Мусинак, несумњиво 
је да су створили својеврсни „калеидоскоп 
стварности” и помогли да се кинематографија 
у целини прене и потражи путеве светлости и 
ослобађања из учмалог комерцијализма епохе.

Менилмонтан (1936)

Шпански празник (1919)

н е м а  с р е д а
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Југославије. Милан Марјановић, књижевник 
и патриота, присталица интегралног 
југословенства, био је добро упознат с 
проблемима кинематографије, јер је почетком 
двадесетих година водио филмску лабораторију 
Школе народног здравља у Загребу и директно 
био укључен у производњу едукативних и 
документарних филмова посвећених хигијени 
и здрављу. Њихова иницијатива крунисана је 
доношењем Закона о уређењу промета филмова 
који је проглашен 5. децембра 1931. Нови закон 
регулисао је два основна подручја: послове 
у вези с увозом филмова из иностранства, и 
још битније, послове у вези с производњом и 
приказивањем домаћих филмова у биоскопима. 
Сва та делатност била је у надлежности 
Министарства трговине и индустрије у 
сарадњи с Министарством унутрашњих 
послова, а непосредно се остваривала преко 
новоформиране Државне филмске централе 
као самосталне институције при Министарству 
трговине. Закон је прецизирао следеће задатке 
Државне филмске централе: 1) да уређује и 
надзире увоз, производњу и промет филмова; 
2) да унапређује домаћу филмску производњу; 
3) да помаже васпитну и корисну пропаганду 
филмова. Регулисано је, такође, и да се сви 
филмови намењени промету (и домаћи и страни) 

     раљевина Срба, Хрвата и Словенаца 
Законом о називу и подели Краљевине на 
управна подручја од 3. октобра 1929. године 
постала је Краљевина Југославија, а промена 
назива државе поклапала се и са измењеним 
односом према домаћој кинематографији, 
пре свега према документарном филму. Као 
што смо видели, у Краљевини СХС филмска 
продукција у потпуности је била препуштена 
приватној иницијативи заљубљеника и 
пионира филма, без икакве државне подршке, 
а кинематографска делатност практично није 
била правно регулисана. Једино су постојале, 
још од 1918. године, разне уредбе о цензури 
филмова, што је било у локалној надлежности 
органа Министарства унутрашњих послова, док 
су питања промета и приказивања филмова 
регулисана разним општим прописима, на 
пример Законом о радњама и слично. Стога 
се почетком тридесетих година јављају 
иницијативе да се питање приказивања, промета 
и производње филмова законски целовито 
реши и уведе ред у ту област, а с друге стране 
подстакне домаћа производња. Међу водећим 
иницијаторима за доношење новог закона 
били су др Иван Чок, адвокат и функционер 
Министарства трговине и индустрије, и Милан 
Марјановић, шеф Прес-бироа Владе Краљевине 

Закон о уређењу 
промета филмова 
и настанак Југословенског 
просветног филма

     раљевина Срба, Хрвата и Словенаца 
Законом о називу и подели Краљевине на 
управна подручја од 3. октобра 1929. године 
постала је Краљевина Југославија, а промена 
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даје подстрек за стварање домаће филмске 
индустрије”. Документација о оснивању 
друштва није сачувана, као ни податак о томе 
ко је уложио капитал и каква је била његова 
структура, али је несумњиво да је иза целог 
пројекта стајала држава и да је ЈПФ имао 
њену снажну потпору. За ЈПФ је набављена 
најсавременија опрема и техника и ангажовани 
су већ проверени филмски ствараоци (Јосип 
Новак, Миодраг Мика Ђорђевић, Антон Хари 
Смех, Стеван Мишковић, Станислав Новорита, 
Александар Герасимов, Михајло Ал. Поповић 
и други). Да је иза њега стајала држава говори 
и чињеница што је седиште друштва било у 
Улици кнеза Милоша број 6 (у истој згради 
где се налазила и Државна филмска централа). 
ЈПФ је врло брзо постао наш највећи филмски 
произвођач, који је само у наредних неколико 
година снимио преко 60.000 метара филма из 
свих крајева Краљевине и извезао неколико 
хиљада метара филма у иностранство ради 
пропаганде Југославије. 

Југословенски просветни филм снимао је 
углавном по наруџби Прес-бироа и других 
државних органа, а бројне документарне 
филмове настале током првих година делатности 
у својим проспектима дели на неколико 
категорија. То су прво тзв. династички филмови 
који прате краљевску породицу (Боравак Њ. В. 
краља у Загребу, Пут Њ. В. краља и краљице кроз 
Босну, Херцеговину и Далмацију, Живот наших 
краљевића на Бледу, Освећење Школе краља 
Александра у Горњем Милановцу, сви из 1931, 
Краљица на тенис игралишту, Зимске вежбе 
наших краљевића, Краљевићи на Јадрану, Лов 
Њ. В. краља у Камнишким Алпима, настали 1932–
1933. и многи други). Другу и по обиму највећу 
групу чине тзв. поучни филмови и филмови о 
лепотама Краљевине, која је својим географским 
положајем, историјом, културном и религијском 
разноликошћу пружала сниматељима ЈПФ богат 
материјал за бројне репортаже и филмове, па и 
читаве серије посвећене одређеним крајевима. 
Међу најзапаженијим остварењима из те групе 
јесу Кроз земљу наших царева и краљева (1932) 
Станислава Кракова, Симфонија воде, У фјорду 
Боке Которске, У царству снова и бајке (сва три 
из 1932) Јосипа Новака – први наши филмови 
добитници иностраних награда); затим Лепа 
наша отаџбина (1932, снимили Јосип Новак, 
Миодраг Ђорђевић и Станислав Новорита), 
Југославија земља контраста (1932, снимили 
Јосип Новак и Хари Смех) и Под југословенским 

морају регистровати код Државне филмске 
централе, преко које се предају на цензуру.

Најзначајнији допринос новог закона био 
је покушај да се заштити домаћи филм. 
Наиме, закон је предвиђао да сваки биоскоп 
у Југославији на сваких 1.000 метара увезеног 
филма мора да прикаже (или да произведе) 70 
метара домаћег (то је као прелазно решење 
важило за 1932. годину; наредних година тај 
однос требало је да буде још повољнији, 1.000 
према 150). Законодавац је посебно водио рачуна 
и о подстицају продукције документарних 
филмова, па су тако чланом 9 биоскопи 
обавезани да приликом сваке представе 
прикажу и један или више документарних 
филмова, од којих најмање 50 процената треба 
да буду домаћи. 

Сва та решења снажно су подстакла домаћу 
продукцију и забележен је нагли скок броја 
снимљених филмова, нарочито документарних. 
Нажалост, као што се дешава и данас, жеља 
за профитом надвладала је добре намере 
законодавца. Власници биоскопа и велики 
филмски дистрибутери су се организовали 
и извршили притисак на власт, те су чланови 
закона који су подстицали домаћу производњу 
убрзо укинути, тако да након почетног узлета 
од 1933. домаћа продукција полако опада. 

 Паралелно с припремама за доношење новог 
закона Министарство трговине и индустрије 
почетком 1930. иницирало је оснивање Државног 
привилегованог друштва за производњу 
филмова, које би по налогу и за рачун државе 
снимало пропагандне, туристичке и наручене 
филмове. То предузеће није основано, али је 
исте године, на иницијативу неколико јавних 
радника из Београда и Загреба, основан 
Југословенски просветни филм – Задруга са 
ограниченим јемством. Циљ задруге био је 
да „систематским радом суделује, сарађује и 
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Београд, престоница Краљевине Југославије (1932) Прослава ратника Јужне Србије у Скопљу (1934)
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ове тематике Прослава ратника Јужне Србије у 
Скопљу (1934), где је забележена величанствена 
манифестација патриотизма уз тонски снимљене 
говоре генерала Милана Недића и књижевника и 
редитеља Станислава Кракова.

Напоменимо још да је Југословенски просветни 
филм издавао и властите филмске журнале: 
Филмска недеља, Београдски журнал (1932/33), На 
плавом Јадрану (1934/35), Филмски магазин (1935–
1937) и Тонжурнал (1936). Југословенски просветни 
филм је сарађивао, давао своје представнике и 
услуге при снимању страних филмова у нашој 
земљи (Фантом Дурмитора, А живот тече даље), 
и као резултат такве сарадње у копродукцији с 
чехословачким А. Б. филмом настао је и први 
звучни документарни филм о Београду Београд 
(1932), са шармантним музичким нумерама 
дечјег циганског оркестра с Чубуре, певачице 
Наде Перић и циганске капеле браће Предрага и 
Ненада Грачанина у кафани „Рудничанин”.

Са становишта историје српског докумен-
тарног филма Југословенски просветни филм 
свакако је био најзначајније филмско предузеће 
Краљевине Југославије. У њему су окупљени 
најзначајнији домаћи филмски ствараоци, оства-
рена је богата документарна продукција завидног 
квалитета, а његови филмови и журнали били 
су радо гледани у свим крајевима земље. Овим 
текстом, заправо, само смо дотакли прве године 
делатности тог предузећа, које по значају и 
квалитету својих остварења захтева озбиљну 
студију каква до данас, нажалост, није написана.

небом (1934) Миодрага Мике Ђорђевића, до 
тада наши најбољи туристички филмови 
приказивани и у Француској, Холандији, 
Румунији, Чехословачкој, Београд, престоница 
Краљевине Југославије (1932), најзначајнији 
међуратни филм посвећен Београду, те 
серија од двадесет четири филма Кроз нашу 
земљу (1935) и многи други. Тешко је утврдити 
тачан број филмова из ове групе, пошто су 
у Југословенском просветном филму имали 
обичај да истим већ снимљеним материјалима 
дају различите наслове или да те материјале 
користе за монтажу нових остварења. Од 
спортских филмова можемо издвојити Први 
свесоколски слет Краљевине Југославије 
(1930), Зимски спорт у Словенији, Утакмице 
за веслачко првенство у Београду (1932) итд. 
Наравно, бројне су и политичке репортаже 
као што су Боравак председника Кр. Владе 
генерала Петра Живковића у Загребу и околним 
хрватским селима (1930), Састанак Мале 
Антанте (1932), Збор Југословенске националне 
странке у Сарајеву (1932), Збор југословенске 
сељачке демократије у Нишу (1933), Посета 
пољског сејма Народној скупштини (1933). 
Посебна пажња посвећена је војсци, ратној 
традицији и војним свечаностима. Из ове групе 
можемо издвојити остварења Реви трупе на 
Бањици (1931), Орлови Јадрана / Наша морнарица 
и хидроавијација (1931), Слава Пешадијског 
пука Краљеве гарде (1932), Освећење Храма 
славе у Скопљу (1934) и мени најдражи филм 
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Освећење Храма славе у Скопљу (1934)
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             енсан Касел, уметник изузетног дијапазона, 
већ деценијама доказује да спада у највеће 
глумачке таленте Старог континента. Један од 
најуспешнијих и најпосебнијих француских 
глумаца већ дуго је на листи најтраженијих 
европских глумаца у Холивуду. Снима 
популарне, али и интелектуалне филмове. 
Тумачи ликове који варирају од позитивних и 
заводљивих до негативних и гротескних и чини 
то с елеганцијом која је неизбежан део његовог 
карактера. У филмском свету данас је реткост 
пронаћи таквог глумца чија харизма успева да 
засени често шаблонски написане сценарије. 
Потекао је из глумачко-новинарске породице 
(отац му је познати глумац Жан Пјер Касел), 
одрастао је у уметничком кварту Монмартр, а 
након школе за циркусанте Ане Фрателини, у 
Њујорку је похађао школу комедије у Институту 
глумаца. Међу првим филмовима које је снимио 
били су Кључеви раја Филипа де Брока, да би му 
неколико година касније сарадња с Матјеом 
Касовицем у филму Мржња донела светски 
успех и популарност. Да од самог почетка није 
био само глумац за европске оквире, шармантни 
Француз доказао је учешћем у филму Џејмса 
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природно важна. Филм мора функционисати 
сам за себе. Филм има стопроцентно своју 
стварност. Није документарац, то је нешто о 
лику што мислим да знамо, али не можемо бити 
сигурни, па нам то даје слободу.

Пол Гоген говорио је да више нема пејзажа 
вредних сликања у Француској и упутио се 
на Тахити. И ви сте тамо снимали. Какво је 
било ваше искуство док сте радили на том 
биографском филму?

– Тако говори кад је у Француској, јер се 
осећа одбачено, огорчен је зато што нико не 
жели његове слике и можда зато што је сувише 
модеран за своје време и за индустрију, за 
сликарски миље из тог доба у Француској. 
Можда је за друге сликаре у то време у 
Француској било много чега за сликање. То је 
само тачка гледишта, његова тачка гледишта у 
то време. Што се мене тиче, ја не сликам, али ми 
у филмовима представљамо живот, и мислим да 
је куда год да одеш увек занимљиво. Драме има 
свугде.

У многим филмовима бриљирате у улогама 
врло мотивисаних, опседнутих ликова. Да ли 
вам то лако иде?

– Да, зато што, кад глумиш, ако није лако, 
постоји проблем. Глума би требало да иде лако. 
Имам једну реченицу о томе. Глума је лака. 
Најтежи део је прихватити да је лака.

У поређењу с европским, амерички 
филмови често се етикетирају као превише 
мејнстрим и дводимензионални. Али ви сте 
успели да покажете да нису само такви кроз 
сарадњу с Аронофским и Кроненбергом. Да 
ли више волите да радите на независним или 
на холивудским филмовима?

– То је европска тачка гледишта. Ми Европљани 
имамо комплекс зато што филмску индустрију 
у свету углавном држе Американци. Људи 
се осећају мањим. Али кад одеш у Америку, 
схватиш да је и за њих једнако тешко да снимају 
филмове. Мислим да се филмови не издвајају 
по својим размерама већ по националности. И 
још више од тога, личност редитеља је оно што 
заиста утиче. Кроненберг није Американац. Он 
је Канађанин. А Аронофски је амерички редитељ 
врло европског типа. Најбољи филмови су они 
које је снимио независно. Кад оде у Холивуд, 
мислим да му није једнако удобно.

Ајворија Џеферсон у Паризу. На снимању 
Апартмана упознао је италијанску глумицу, 
сада већ бившу супругу Монику Белучи, с којом 
је глумио у неколико филмова, Како ме желиш 
италијанског редитеља Кармина Аморозе, Пакт 
с вуковима Кристофа Ганса и Отпозади Гаспара 
Ноеа, који ће због дуге и веродостојне сцене 
силовања италијанске диве остати забележен 
у филмским аналима. И филм Доберман 
Холанђанина Јана Кунена окарактерисан је као 
превише насилан. Да ужива велико поштовање 
филмофила, али и критике, Венсан Касел 
доказао је упечатљивим улогама у филмовима 
Црни лабуд Дарена Аронофског, Заклетва и 
Опасан метод Дејвида Кроненберга, Пурпурне 
реке Матјеа Касовица. Међу филмовима с 
енглеског говорног подручја запажено учешће 
имао је у Поново у игри и Игра се наставља 
Стивена Содерберга, где је делио глумачки 
простор с највећим звездама Холивуда, као и у 
остварењима Елизабета, Шрек…

Повратак на старе стазе остварио је учешћем 
у независним филмовима То је само крај 
света Гзавијеа Долана и Мој краљ с потписом 
француске редитељке и глумице Мајвен. Са 
сваким од ликова Венсан Касел повезује се на 
готово личном нивоу, баш као у најновијем 
биографском филму Гоген у режији Едуара 
Делика, у коме игра славног француског сликара 
постимпресионизма. 

Ваше извођење Гогена је врло посвећено. 
Уронили сте у улогу. Бацили сте се у његов 
лик. Да ли је то за вас био нови изазов?

– Тај аспект уроњавања, како рекосте, можда 
је био кључ да уђем у тај лик. Због тога што Пол 
Гоген није могао да једе, почео сам да губим на 
тежини. То је увек добро после четрдесете. Имам 
утисак да ми увек треба нешто телесно да уђем у 
свој лик. За овај сам морао да ослабим и пустим 
ону браду. А онда, чим почнеш да изгледаш као 
слика коју имаш о свом лику, лакше поверујеш.

У којој је мери тешко глумити историјски 
лик према ком публика већ има став?

– Прво, мислим да многи не знају довољно о 
Гогену. Знају за слике, али већи део публике, а 
њему се и обраћамо, не зна много. Чак и ја, иако 
сам се бавио његовим животом, знам само део. 
Не знам целу причу. Има онда и оно што људи 
мисле да знају. То је већ друга ствар. О томе могу 
имати мишљење. Али то не занима много људи. 
Чињеница да је он историјска фигура мени је 
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Да ли сте осетили потребу да балансирате 
између америчког и француског филма?

– Не, осећам потребу да балансирам између 
снимања филмова и живљења.

Имате ли неку другу страст осим снимања 
филмова? Да ли се бавите још нечим што вас 
једнако занима?

– Да. Није то ништа конкретно. Да бисте 
радили ово што и ја, не морате гледати филмове, 
морате живети. Проживљавати. Посматрати 
људе како живе, проћи своје емоције и 
покушати да их схватите, као и свако људско 
биће. Једина разлика је у томе што оно што 
преживљаваш користиш за посао. Мислим да 
то ствара дистанцу. Мислим да су зато људи из 
филма помало болесни. Штитимо се идејом да 
све што преживимо, макар било тешко, једног 
дана можемо искористити да направимо нешто 
осећајно.

Шта је француски стил на филму?
– Не знам. Појма немам. Нема једног стила. 

Сто Француза прави врло различите филмове. 
Не знам да ли постоји француски стил. То је 
страна тачка гледишта, а ја сам прави Француз, 
па на то не могу да одговорим. Можда ви то 
мени можете рећи. Можда је шик и секси?

Спадате у веома продуктивне глумце. На 
којим сте пројектима тренутно ангажовани?

– Имам понешто спремно, два филма која 
желим да представим. Први режира мој добар 
пријатељ Роман Гарас. С њим сам снимио Доћи 
ће тежак дан пре неколико година. Овај нови 
филм још нема наслов, јер Роману не иде 
налажење наслова, али је заиста добар редитељ, 
што је важно. Глумимо Изабел Ађани, Карим 
Леклу и ја. Осим тога имам и велики филм који 
смо управо завршили пре Божића. Зове се Цар 
Париза, то је прича о Франсоа Видаку, врло 
снажној фигури. Мислим да ће то бити баш 
кул. Осим тога, имам и амерички филм који се 
зове Под водом с Кристен Стјуарт. Имам још 
један, филм Ерика Зонке Црна река. У ствари, 
нисам сигуран за наслов на енглеском. Глумим 
с Романом Дурисом. А следећи пројекти су ми 
филм са Кимом Шапироном, који ће се можда 
звати Звезда репа. Реч је о реп индустрији у 
Атланти. И то би могло бити прилично кул, 
надам се, сценарио је стварно добар.
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ПРВИ И
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СРПСКИ
РОКЕНРОЛ 
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НапиСаО: 

Александар Д. Костић

потпуно нејасно зашто је без истих почасти остала 
комплетна кинематографска 1967. некадашње 
СФРЈ (сезона у којој је овде произведено чак 36 
целовечерњих играних дела!), као и како макар 
неким мрвицама славе није почашћено још једно 
аутентично ремек-дело српског филма створено 
исте године – Кад будем мртав и бео Живојина 
Павловића.

Прича о Живојину Павловићу (1933–1998) и 
том његовом готово несхватљиво модерном 
остварењу нужно мора започети стиховима, јер је 
овај фасцинантни синеаста, прозаиста, есејиста, 
педагог и (по вокацији) примењени уметник и 
сам посезао за сржевитом моћи поезије онда 
када би пожелео да дефинише бременитост 
властитих визија. Али, малчице неочекивано, 
у ту причу ипак нећемо кренути предивном 
строфом немачког поете и драматичара Волф-
ганга Борхерта коју је Павловић позајмио за 
мото и наслов филма Кад будем мртав и бео 
(Кад већ будем мртав и бео, ја бих ипак некако 
хтео да макар каква некаква светиљка будем...), 
иако она данас – када ни сам редитељ, а ни прва 
звезда његовог филма Драган Николић, па ни 
застрашујућа већина других уметника који су 
себе уткали у ово дело, више нису међу нама – има 
свакако још потресније и дуготрајније значење.

Одложићемо, дакле, узнемирујуће исцелитељску 
дирљивост дотичне строфе у страну и окренути 
се стиху деветнаестовековног хрватског песника 
Силвија Страхимира Крањчевића који је сам 
Павловић радо наводио као свој дефинитивни 

      ад будем мртав и бео, један од најмало-
бројнијих филмова који опстају у свој својој 
изворној величини и снази заувек, упркос 
променама које потресају и редефинишу 
креативне области у којима су створени.

Време је релативна категорија и пола века може 
бити мало за једне и много за друге, али нема 
никакве дилеме око тога да је пре равно 50 година 
на нашој планети било нечег сасвим посебног у 
ваздуху и у води. Јер, ако само накратко гурнемо 
свеприсутне немани политике и економије 
у запећак, и ако убедимо сами себе како је 
култура једини релевантни аршин напредовања 
и трансформисања цивилизације у којој живимо, 
онда ће се управо та, 1967. година показати као 
један од импресивних међаша у глобалном 
духовном поретку на који смо се одавно и исувише 
лако навикли.

 И док, верујући баш у то, комплетна 
интернационална заједница минулих недеља на 
различите начине обележава и празнује 50 година 
од фамозног Лета љубави (Summer of Love) и од 
изласка вероватно најважнијег, најславнијег и 
најбољег албума у целокупној историји популарне 
музике – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Клуб 
усамљених срдаца наредника Пепера) састава The 
Beatles, ми у нашем провинцијалном локалу с 
уобичајеном нехајношћу баратамо властитом 
традицијом и баштином, па смо као по инерцији 
свему томе придодали једино полувековни јубилеј 
Скупљача перја Александра Петровића. Иако 
ово остварење то несумњиво заслужује, остаје 

   
бројнијих филмова који опстају у свој својој 
изворној величини и снази заувек, упркос 
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Михић и Козомара увелико радили: Буђење пацова 
и Џими Барка (првобитни наслов за каснији Кад 
будем мртав и бео).

Од ове необавезне летње авантуре до 
легендарне 1967. сва тројица аутора су даље 
градили своје кинематографске каријере, па су 
Михић и Козомара потписали сценарије за још 
три снимљена филма, док је Павловић самостално 
режирао мелвиловски Повратак (снимљен 1963, 
па бункерисан и премијерно приказан дорађен 
тек 1966) и слободну адаптацију Достојевског 
Непријатељ (1965). У заједничком раду на 
два договорена текста, Павловић је стављао 
Михића и Козомару пред прилично радикалне 
интервенције и промене, што је у случају Буђења 
пацова довело до стапања изворног рукописа са 
мотивима преузетим из приповетке „Незнанка” 
Момчила Миланкова, чиме је не само измењен 
карактерни, мотивациони и драматуршки фокус 
будућег филма него је и незаборавни Пацолино 
прекрштен у Велимира Бамберга. Сва напетост 
писања у шест руку је ипак кулминирала током 
припремања Кад будем мртав и бео, када су 
се силне и темељне новости за које се залагао 
Павловић показале превеликим за Михића, па 
је по његовом демонстративном напуштању 
пројекта дефинитивни сценарио окончан у само 
четири руке (Козомара и Павловић).

Гледано са стране, изгледа да промена наслова 
и нека друга наративна прекрајања нису 
представљала тај кључни камен спотицања, али 
је екстремни заокрет самог финала приче/филма 
то очигледно био. Наиме, према оригиналној 
замисли и првобитном тексту, бесциљно 
путешествије Џимија Барке се окончавало тамо 
где је и започело уз условни, лумпенпролетерски 
хепиенд. Павловићу је, међутим, такав крај био 

стваралачки и животни кредо: Окови су крила, да 
се брже лети! Јер, свако ко је бар мало упознат са 
истинским проблемима, судским и цензорским 
забранама, прогањањима и деградацијама које су 
Павловића пратиле током читаве каријере не може 
а да не остане забезекнут исконским оптимизмом 
и ентузијазмом који исијава из тог стиха/тезе. 
И, наравно, тек с њим и тек уз помоћ поменутог 
романтичарског ретка читав Павловићев опус и 
сви антологијски, филмски и литерарни хероји и 
антихероји које нам је оставио стичу пун и прави 
смисао, а сам Јанко Бугарски родом из Свилајнца, 
свету познатији као Џими Барка – уклети главни 
јунак филма Кад будем мртав и бео, може се 
без претераног уздржавања прогласити дететом 
рођеним из поменуте мисли.

Детаљи креативне генезе овог остварења са 
овако велике дистанце и сами прилично личе 
на материјал за и те како занимљив филм, 
документаран или играни – сасвим је свеједно. 
У лето 1963, током Фестивала у Пули који је 
био привремено одложен због катастрофалног 
земљотреса у Скопљу, група београдских 
новинских извештача (међу којима су били и 
Гордан Михић, Љубиша Козомара и Живојин 
Павловић) прекраћује чекање дискутујући 
о идејама за неке нове, будуће филмове. 
Сценаристички тандем Михић-Козомара у 
том тренутку има за собом тек један једини 
реализовани и млако прихваћен предложак 
(Звиждук у осам, 1962), а Павловић је као коаутор 
два омнибуса (Капи, воде, ратници и Град, 1962. и 
1963) већ загазио на мукотрпан пут непрестаних 
судара са душебрижним продуцентима, 
параноичним цензорима и судским забранама. 
Из те лежерне размене крокија као потенцијални 
фаворити излазе две филмске приче на којима су 

Б е р л и н  Ф О Р У М
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истовремено бежећи од судбине и хрлећи јој у 
сусрет, појавно подсећа на разне Мерсое, Холдене 
Кауфилде и осталу потенцијалну сабраћу овога 
света, али је суштински он нешто потпуно друго.

Мудро запакован у необичан микс жанрова 
(од мрачне и реске комедије, преко тинејџерске 
мелодраме и друмског филма, све до музичког 
филма и финалне трагедије), Џими Барка је 
непатворени бунтовник стасао у комунизму, 
без – додуше – јасног разлога или повода. Попут 
некаквог врхунског постмодерног креативног 
инцидента или експеримента, он је као и читав 
филм Кад будем мртав и бео у потпуности 
отворен за најразличитија тумачења, па отуд 
није ни чудо што му је наш некадашњи Институт 
за филм деценијама касније (1997) посветио 
и читаву књигу есеја. Уз то, како су се игром 
случаја Павловић, Михић, Козомара, али и њихове 
антологијске креације Бамберг и Барка, у пуном 
светлу представили домаћој и светској публици 
унутар једне исте календарске године (опет та 
1967!), вреди констатовати и како их је баш та 
бескрајно савремена карактерна амбивалентност 
преко ноћи претворила у темељна отелотворења 
црног таласа у југословенском филму.

Када данас гледате Кад будем мртав и бео, 
буквално ништа од његове изворне атрактивности 
и рањиве неодољивости није умањено 
неумољивим зубом времена, оскудном црно-
белом фотографијом и бедним стањем доступних 
копија. Павловић је након овог дела снимио 
и неке уметнички заокруженије и стилски и 
идејно вероватно зрелије филмове (Заседа, Хајка, 
Довиђења у следећем рату), Михић и Козомара 
су сваки за себе постали плодни и признати 
сценаристи у окриљу једне мале и много чиме 
лимитиране културе, а Драган Николић је током 
70-их и 80-их година минулог века израстао у 
аутентичног глумачког суперстара са шармом и 
харизмом који су лако могли превазићи границе 
некадашње СФРЈ и никада није научио да пева. 
Најзад, на самом крају, вреди и на још један 
начин цементирати утисак о јединствености 
и непоновљивости онога што су сви они 
заједно постигли овим делом и само поменути 
апокрифне и тешко доказиве гласине о томе 
како је и читав један антологијски амерички 
филм (Дан исплате / Payday Дерила Ђука, 1972) 
замишљен и изведен као кантри реплика на 
овдашње рокенрол муке Џимија Барке. Ко зна 
колико ћемо још дуго чекати да нам се поново 
догоди неки нови Кад будем мртав и бео?

Текст је првобитно објављен 
у недељнику Време средином 2017.

не само неодржив већ и ауторски апсолутно 
неприхватљив, јер је већ изгледа свом јунаку 
наменио апсурдну, новоталасовску погибију. 
Могуће је да је у задатом моменту та његова 
инстинктивна непоколебљивост изазвала 
персоналне ломове и међуљудско удаљавање 
које је требало избећи, но на дуге стазе се радило 
о збиља визионарском решењу, одлуци која 
вероватно и нема пандан у комплетној историји 
домаће кинематографије, односно о иконичком 
призору чији су интензитет и ружна лепота 
лагодно надживели пола века од настанка овог 
филма, доживевши и случајне или намерне 
парафразе чак и у каснијим делима правих 
великана светских биоскопа какви су Артур 
Пен (Двобој на Мисурију / The Missouri Breaks, 
1976) или Квентин Тарантино (Подлих осам / The 
Hateful Eight, 2015).

Та безразложна смрт у пољском клозету, 
одвратан завршетак једног једнако безразложног 
живота какав је био онај који је водио Павловићев 
Џими Барка, упркос доказаној јединствености 
и утицајности ипак није довољан аргумент на 
основу ког се може објаснити безвременски/све-
временски квалитет и стабилна модерност оства-
рења Кад будем мртав и бео. Социјалистичка, 
пикарска антиавантура, друмски филм скројен 
спонтаним и органским мирењем визуелно-
-поетског арсенала италијанског неореализма 
и распојасане, годаровске склоности ка импро-
визацији, ово дело је једноставно претекло и 
сопствену епоху, а можда и сопственог творца, 
несвесно и свакако не компилаторски заузевши 
место уз бок ономе што су тада или мало 
касније скоро диверзантски радили амерички 
аутори попут Питера Фонде, Монтија Хелмана, 
Боба Рафелсона, Џека Николсона и осталих 
„новохоливудских” револуционара.

Према властитом признању, Павловић је тек 
годинама касније, читајући Керуака, спознао 
који је и какав планетарни уметнички талас 
зајахао следећи искључиво инспирацију и 
набујале стваралачке нагоне, а слична дистанца 
му је била потребна и да се коначно саживи са 
цивилизацијски превратничком моћи популарне 
музике, иако се без много оклевања може и мора 
констатовати како је – између свега осталог – 
Кад будем мртав и бео први прави (а можда и 
последњи?) српски рокенрол филм. Наравно, 
као и сва друга хвале вредна уметност из 
златних СФРЈ времена (Павловић их је називао 
другим Перикловим добом!), и овај филм је на 
рационалном нивоу исцеђен из отпора према 
консеквенцама тада владајуће идеологије и 
система. Отуд његов Џими Барка, као млад човек 
без својстава, идеала, морала, етике и јасног циља, 
тај џабалебарош који крстари провинцијалном, 
субурбаном Србијом животарећи од дана до дана, 
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40. МЕЂУНАРоДНИ 
ФИЛМСКИ 
ФЕСтИВАЛ У КАНУ

НапиСаО: 

Милан Влајчић

Скандал на свечаном затварању Фестивала. 
— „Златна палма” Французу Морису Пијали. 
— Награду за најбољи кратки играни филм 
добио Југословен Милош Радовић за филм 
„Изненадна и прерана смрт пуковника К. К.”

Кан, 19. маја

а свечаном затварању 40. међуна-
родног канског фестивала, вечерас 
у „Гран Палеу” се догодио скандал 
који је све време био дискретно 
најављиван. За најбољи филм 

фестивала проглашен је француски филм „На 
крилима сатане” редитеља Мориса Пијале. Док 
је председник међународног жирија Ив Монтан 
читао ову одлуку, образлагао је и док је „Златна 
палма” уручивана неочекиваном победнику, 
фестивалском двораном и двораном у којој су 
многобројни акредитовани критичари пратили 
директан ТВ пренос завршне свечаности, 
одјекивали су заглушујући звиждуци. Овакав 
непријатан звиждачки концерт вероватно досад 
никад није пратио завршни чин доделе награда.

Специјалну Велику награду жирија добио је 
филм „Покајање” совјетског редитеља Тенгиза 
Абуладзеа. Награда за најбољу режију припала 
је западнонемачком редитељу Виму Вендерсу за 
филм „Небо над Берлином”. Награда за најбољу 
мушку улогу уручена је италијанском глумцу 
Марчелу Мастројанију за улогу у италијанском 
филму „Очи чорније” совјетског редитеља 
Никите Михалкова. Награду за најбољу женску 
улогу на Фестивалу добила је Барбара Херши, 
за улогу у америчком филму „Стидљиви људи” 
редитеља Андреја Кончаловског. Награду 
жирија „екс екво” поделили су малијски филм 
„Светлост” Сулејмана Сисеа и јапански „Пут 
светлости” Рентара Микунија.

ИЗВИЖДАН 
ПоБЕДНИК
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И једна радосна вест за југословенски 
филм: награду за најбољи играни кратки 
филм фестивала добио је југословенски 
аутор Милош Радовић за филм „Изненадна и 
прерана смрт пуковника К. К.” (производња 
Центар филм, Београд). Радовић је био први 
награђени у вечерашњем програму и почашћен 
је дуготрајним аплаузом. „Златну палму” за 
најбољи кратки филм освојио је аустралијски 
филм „Палисаде” Лорија Мекинеса.

„Златну палму” за камеру добила је Нана 
Ђорђазде (СССР) за филм „Робинсонијада или мој 
енглески деда”, док је награда за најзначајнији 
уметнички допринос 40. фестивалу у Кану 
додељена Британцу Стивену Фрирзу за филм 
„Опалим те у уво”.

Специјалну награду поводом јубилеја, 40. 
годишњице фестивала, добио је Федерико 
Фелини једногласно, за свој филм „Интервју”.

КАКО ФЕЛИНИ СНИМА
Маратонски ток овогодишњег јубиларног, 

40. канског филмског фестивала, који је почео 
још 7. маја ујутро, добио је у последња два 
дана завршницу која, по природи ствари, 
чини круну или слом сваког амбициознијег 
фестивала. Велику неизвесност и гужву на 
врху створили су филмови совјетског редитеља 
Тенгиза Абуладзеа „Покајање”, западнонемачког 
аутора Вима Вендерса „Небо над Берлином”, а 
њима уз бок стоји и рад италијанског редитеља 
Етора Сколе „Породица”. Иако је Вендерс још 
само пре три године освојио канску „Златну 
палму” филмом „Париз, Тексас”, њему се срећа 
понајвише смеши, јер оригиналност и смелост 
идеја у његовом најновијем филму напросто 
очаравају све оне који су га видели.

Ван такмичарске конкуренције, у главном 
програму је виђен управо завршени филм 
Федерика Фелинија „Интервју”, носталгичан и 
ироничан покушај да се прикаже како Фелини 
снима. То је непретенциознија варијанта 
давнашњег филма „Осам и по”. Једна јапанска 
ТВ екипа ради интервју са Фелинијем док 
снима филм у „Ћинећити” и то је уједно посвета 
великој италијанској творници снова, у којој, уз 
све познате и увек радо гледљиве Фелинијеве 
доскочице, поново видимо заједно Марчела 
Мастројанија и заборављену диву Аниту Екберг.

Совјетски филм аутора Тенгиза Абуладзеа 
„Покајање”, који је три године лежао на 
сигурном месту, коначно се појавио на великом 
фестивалском екрану.

Пошто смо о филму већ писали на страницама 
нашег листа, напоменимо само да је прекрцано 
фестивалско гледалиште примило овај филм 
са великим уважавањем, али и без виднијег 
узбуђења.

ТРАГОВИ ИСТОРИЈЕ
Филм Вима Вендерса је примљен у главни 

програм „на поверење”, био је, дакле, још у фази 
монтаже, тако да се није знало да ли ће „Небо 
над Берлином” уопште бити приказано. Сумње 
су биле неосноване: филм је стигао и изазвао 
узбуђење какво годинама није виђено, како 
поузданији хроничари тврде. Вендерс се после 
низа година и филмова вратио у домовину 
и начинио необичну филмску бајку о свом 
родном граду Берлину, граду који, како сам 
Вендерс каже, јесте „једини немачки град који 
није успео да избрише трагове историје са свог 
лица”. Уместо врсног директора фотографије 
Робија Милера, Вендерс је узео ветерана 
Анрија Алекана, који је снимао са Коктоом 
пре 40 година. Већи део филма је у црно-белој 
техници, док се само тренуци јунакове среће и 
личних озарења претапају у боју. Прича говори 
о два мушкарца зрелих година (изврсно их 
оваплоћују Бруно Ганц и Ото Сандер). Они су 
невидљиви, шетају градом и имају анђеоску 
моћ да чују људске мисли и унутрашње жеље.

Корени ове смеле и опасне филмске замисли 
потичу још из раног неореалистичког опуса 
једног Де Сике („Чудо у Милану”) и Роселинија 
(„Немачка нулте године”). Вендерс прецизно 
и потресно обликује ову алегорију о животу 
једног града, његовој политичкој подељености, 
сликама људске беде и достојанства, безнађа 
и утехе. Тиха иронија према условности саме 
приче штити ово дело од падања у понор 
лажног сентиментализма и произвољности. 
Бритак и поетски упечатљив сценарио Вендерс 
је написао уз помоћ Петера Хандкеа. Филм неће 
обарати рекорде на биоскопским благајнама, јер 
нема лако препознатљиву жанровску матрицу, 
али ће имати своје страсне приврженике у 
оном делу гледалишта који савремени филм не 
поистовећује са „топгановском” визуром.

У трку за награде у последњи час се укључио 
и италијански филм „Породица” Етора 
Сколе. Хроника једне италијанске породице 
током последњих седам деценија, духовито и 
промишљено урађена, али помало превише у 
власти телевизијског манира којим се овакви 
пројекти остварују. Амерички филм „Кафанска 
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птичица” француског редитеља Барбеа Шредера 
још је један покушај да се на откаченој прози 
америчког бунтовника Чарлса Буковског начини 
филмски хит, уз помоћ проверених глумачких 
звезда, Микија Рорка и Феј Данавеј. То је само 
гледљив, али осредњи филм, ипак приметно 
испод онога што је пре неколико година учинио 
Марко Ферери на подлози исте прозе.

ШТАМПА О „АНЂЕЛУ ЧУВАРУ”
Фестивал је званично затворен омнибус 

филмом „Арија”, у којем је десетак врсних 
редитељских имена начинило минијатуре по 
одломцима великих оперских дела.

У француској и италијанској штампи појавило 
се више критичких осврта на југословенски 
филм „Анђео чувар” Горана Паскаљевића. Оцене 
се крећу од уважавања важности социјалне теме 
и ангажованости филма, до утиска о ауторовом 
поступку. Критичар листа „Л матен д Пари” 
пише, између осталог: „Паскаљевићева снага је у 
томе што се од документарног у филму удаљује 
само онда када одлази у зоне имагинарног, чија 
правовременост и лепота на неизвештачен 
начин обогаћују филм”. У „Котидијен д Пари” 
читамо: „Ово је суров и потресан филм који 
има снагу истинске репортаже”. Маурицио 
Поро, критичар „Коријере дела сера” налази: 
„Филм не иде даље од лепог обликовања, али 
има нешто достојно поштовања, а то је поштена 
намера.” Критичарка париског „Монда” Колет 
Годар објашњава тему и заплет филма, па потом 
закључује:  „Сиже је страстан, али је филм лоше 
склопљен.”

Од свега овог можда је значајније да је „Анђео 
чувар” повољно продан с правима за америчку 
дистрибуцију и да је од 18 филмова, колико 
их је било у програму „15 дана аутора”, према 
данашњем писању „Фестивалског дневника”, 
био други по гледаности, одмах иза филма 
„Пебо” Дајане Китон.

Текст је првобитно 
објављен у Политици 

20. маја 1987. 
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Берлин и 
МУЗИКА

ДЕЈВИД БОУВИ
БЕРЛИНСКА ТРИЛОГИЈА

пишЕ: 

Момчило Рајин

ада средином 1976. године стигне 
у Берлин, Дејвид Боуви ће иза 
себе оставити године настојања да 
допре у светски музички врх, сласт 
остварења такве амбиције, готово 

разорен брак и истањени конто на банковном 
рачуну. Када се томе дода озбиљна кокаинска 
зависност и физичка исцрпљеност, онда постаје 
јасно да средину осме деценије прошлог 
века никако није могао да сматра срећним 
периодом свог живота. Из перспективе његових 
обожавалаца, то није деловало тако. Многи су 
могли да жале што је прерано скинуо шљокице 
и престао да посипа златни прах по лицу из 
периода Зигија Стардаста, што је престао да лети 
на Марс и одатле пророчки посматра наш живот, 
али ни такви нису могли да одоле „мршавом 
белом војводи”, поготово кад из Америке почне 
да исписује нове странице „белог соула”. Хитови 
на топ-листама су се ређали, а главна улога у 
филму Човек који је пао на Земљу још је више 
доприносила његовој слави. Чак ни прилично 
чудно склопљен албум „Station To Station” није 
био комерцијални промашај. Па зашто би ико 
одбацио тако нешто?...

Сам Боуви касније је причао да се уопште 
не сећа снимања тог албума. Истини за вољу, 
он је био снимљен у рекордном року, за неких 
десетак дана, али меморија је избрисана. Према 
сопственом признању, уплашио се не само за 
физичко већ и за ментално стање. И доноси 
одлуку да побегне из Лос Анђелеса назад у 
Европу. Прво у Швајцарску, а онда с другаром 
Игијем Попом у Берлин. Обојица решени да се 
извуку из раља зависности – Боуви кокаина, 
а Поп хероина – бирају једно од најчуднијих, 
најбизарнијих места на планети. Како год, не 
долазе неприпремљени...

К
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коме су се на сваком кораку супротстављале 
културне наслаге с личним егзистенцијалним 
питањима, привидни мир с емотивном буром, 
макар у том тренутку за Боувија је представљао 
комфорну зону. Та зона, којој свако нормално 
биће природно тежи, добра је за миран и 
стабилан живот, али није идеална за уметничке 
искораке. Али Боуви не би био то што јесте да и 
у таквој ситуацији не извуче максимум...

У Берлин је донео траке снимљене неколико 
месеци раније у Паризу с половином материјала 
који ће се ускоро појавити на албуму „Low”. 
Паралелно с наставком снимања свог новог 
дела подариће неколико песама и продуцираће 
први соло албум „Idiot” свом пријатељу Игију 
Попу. У пространом  студију „Hansa”, у коме као 
да је време одавно стало, могао је свакодневно 
да посматра тај чувени Зид, неретко да види оне 
који очајнички покушавају да пређу преко, али 
и заљубљене парове како се љубе или макар држе 
за руке. Тај чудан спој декаденције и емотивног 
набоја, брехтовски и експресионистички при-
зори, овде су били свакодневица и неисцрпан 
извор инспирације. Све ће то постати очиглед-
но на делима која следе. „Low”, па затим „Heroes” 
и на крају „Lodger” са својим неочекиваним 
спојем рока, експерименталне музике, електро- 
нике, џеза и оријенталних утицаја учврстиће 
Боувија на позицији једног од највећих умет-
ника рок музике и широм отворити врата за 
даље експерименте. Боуви је овде, уз свесрдну 
помоћ својих пријатеља, понајвише Брајана Ина 
и Тонија Висконтија, сачинио „меланж” могућих 
поступака и оставио „отворену слагалицу” за 
све оне који долазе и не морају да се муче око 
њеног решења. А биће их. Онолико!

Што се самог Боувија тиче, он ће увек исти-
цати да „берлинску фазу” сматра својим најкреа- 
тивнијим периодом, пасажем у коме се живот и 
уметност преплићу и подупиру. Из те фазе изаћи 
ће и здрав и испуњен. А када деценију касније 
види падање Зида, уз његову „Heroes”, моћи ће и 
поносно да се смешка. До краја живота...

Образовање није нешто што ћете аутоматски 
повезати с рок аристократијом. Иако нема високо 
формално образовање, Боуви је непрекидно 
радио на себи. Довољно је погледати списак 
његових омиљених књига да би се схватило 
да његова интересовања иду од историје, 
уметности, естетике, филозофије и метафизике 
до езотерије, књижевности и природних наука. 
А Берлин је са својом пребогатом културном 
историјом већ сам по себи личио на изазован 
мамац. У тај деценијама располућени град, 
који је искључиво политичком одлуком био 
подељен на два супротстављена дела, он долази 
са изванредним познавањем стваралаштва 
Бертолда Брехта, немачког експресионизма, 
поготово оног око уметничке групе „Мост”, као 
и експерименталне музике и модерног рока 
– свега оног што је већ десетак година било 
познато под термином „краутрок”. Истовремено, 
са егзистенцијалне тачке гледано, Берлин је био 
јефтин град за живот. Пристојни стан и храна 
на дужи период ни за финансијски озбиљно 
осакаћену рок звезду нису представљали 
проблем. После неколико хистеричних година и 
те како му је пријало да лута по граду где га мало 
ко препознаје, па и ако се то деси, не представља 
никакву нелагоду. Догађало се да уђе у неку 
продавницу плоча или књижару, одабере нешто, 
да би одмах по његовом изласку нахрупили 
купци досађујући продавцу питањима шта је то 
Боуви купио. Ако је то и приметио, свакако му 
није сметао такав културолошки утицај...

У таквој атмосфери могао је релаксирано да 
се преда музи инспирације. А она је, судећи по 
ономе што ће уследити, била и те како задовољна. 
Тај чудни, по много чему јединствени град, у 
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денција деведесетих значила је девијацију 
свих моралних норми и кодекса, објавивши 
као пожељно што више насиља и секса зарад 
задовољења потреба публике. Све што је 
некада било скривено, децентно, сведено, 
у постмодернизму је из таме изнето на 
светло биоскопских сала. Фокус је усмерен 
на криминал као пратећу појаву у друштву 
у коме живимо. Теме педофилије и инцеста, 
незамисливе у класичном ноару, испливале 
су у појединим постнеоноар остварењима, 
почевши од Кинеске четврти, преко Ситних 
превараната, па све до Црне Далије, иако су и 
тада биле друштвено неприхватљиви сексуални 
табуи. Сходно временској дистанци, напретку, 
променама у друштву, оно што се некада 
сматрало шокантним и контроверзним то више 
није. И ноар и неоноар слични су по начинима 
на које покушавају да скенирају средину у којој 
су настали, али пратећи разлике које настају 
током еволуције друштва, сваки од њих развио 
је неку своју специфичност. 

Постмодернизам је, на тај начин, и у филму и 
у литератури створио разноврсне текстове који 
све време прекорачују границе вероватноће 
и шире метатекстуалне границе жанра. Један 
од првих таквих филмова, настао почетком 

          о филмова Телесна страст, Поштар увек 
звони двапут, Блејд ранер, Крваво просто, које 
ће неки теоретичари касније назвати првим 
постмодернистичким филмовима, неоноар је
већ имао своје место у холивудској продукцији. 
Иако тај термин још није био у употреби, пос-
тало је јасно да постоје филмови који, присва-
јајући форме и садржаје из прошлости, пона-
вљају конвенције класичног периода, реструкту-
ришући поједине елементе. Постмодернизам, 
који је донео слободу да се руше круте жанровске 
границе и довео до мешања елемената на 
нов и дотад невиђен начин, омогућио је и 
индивидуализацију аутора. Ендру Спајсер каже 
да су ноар филмови осамдесетих, почевши од 
Телесне страсти, били „део поновне апсорпције 
у мејнстрим културу”1.

Постмодерна интерпретација класичног стила
омогућила је слободу визуелног стила, као и
потпуно отворено приказивање насиља и секса.
За разлику од класичног ноара, када је на 
снази био Хејсов кодекс, који је забрањивао 
призоре прељубе, секса, голотиње, агресије, вул-
гарности, након сексуалне револуције седамде-
сетих, цензура је и дефинитивно укинута. Дека-

1 Spicer, A., Film Noir, Pearson Education Limited, London, 2002, стр. 
149.

Телесна страст (1981)
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тим филмовима у којима је криминал уздигнут 
на виши ниво, наглашена морална непостојаност 
односи се и на померања која су се догодила с 
главним ликовима. Садомазохизам и помало 
перверзан однос између главних јунака, који се 
у верзији из доба класичног ноара само назирао, 
овде достиже врхунац.

Као и Телесна страст и Поштар увек звони 
двапут, и Крваво просто (настао неколико 
година касније), први филм браће Коен, која 
ће касније наставити да снимају под јаким 
утицајем ноара, има заплет који се фокусира 
на проблем брачног неверства. За разлику 
од прва два, у том филму постоји зачуђујуће 
мало сексуалности. Врућина која у прва два 
филма антиципира еротску тензију и сексуални 
набој овде се не користи као метафора телесне 
страсти двају главних јунака, јер ту енергија не 
потиче од сексуалности, већ од насиља. Много 
крви која лије у појединим кадровима Крваво 
просто чак, на моменте, приближава хорор 
остварењима. Филм је настао искључиво под 
утицајем традиције hard-boiled кримића, уз 
пригушено осветљење и сабласно духовите неме 
сцене које много дугују модерним америчким 
хорор остварењима Ноћ живих мртваца (1969) и 
The Evil Dead (1982), а сам крај подсећа чак и на 
Ноћ вештица (1978). 

По узору на Двоструко осигурање и Поштар 
увек звони двапут, браћа Џоел и Итан Коен хтела 
су да направе филм ослањајући се на новеле 
Џејмса М. Кејна. Итан признаје да су радећи те 
филмове били под великим утицајем његових 
дела. „Кејнов препознатљив наратив о убиству 
био је по мери нечега што би могло успешно 
да се уради с малим буџетом, у стварним, 
практичним условима.”2  

Смештен у Тексас осамдесетих, али без јасних 
назнака да је реч о савременом простору, филм 
делује потпуно ванвременски. Лоши мотели, 
неоном осветљени барови, ауто-пут који се 
протеже по хоризонту, све су то визуелни 
знакови који указују на традицију ноар филма. 
Вожња кроз мрак Еби и Реја на почетку, свесно 
подсећа на уводне сцене филма Пољубац 
смрти (1955). Специфичан амбијент, voice over 
нарација на почетку, уз приказ дугог правог 
пута окруженог равним и безличним пољима, 
представљају кључну метафору тог филма у 
коме „ликови путују сами без јасног одредишта 
на видику”3.
2 Robson, E., Coen Brothers, Virgin Books, London, 2003, стр. 8, 9.
3 Cheshire, E. & Ashbrook, J., Joel & Ethan Coen, Profil, Zagreb, 2004, 
стр. 16.

осамдесетих, Телесна страст, представљао је 
својеврстан римејк Двоструког осигурања. Иако 
је радња та два остварења скоро идентична, 
као амблематичан пример постмодерног 
пастиша у Телесној страсти осећа се велики 
утицај још неколико најзначајнијих ноар 
филмова: Малтешки соко, Поштар увек звони 
двапут, Из прошлости. Наглашеним еротским 
набојем између главних јунака, Телесна страст 
померила је границе које су у класичном ноару 
биле грубо постављене. Филмски критичари 
видели су у том филму поново створену 
атмосферу ноара и сензибилитет за који су 
мислили да више не постоји. Његов еротизам 
био је експлицитнији, а неки су чак тврдили да 
је квалитетом надмашио своје изворе. Каздан 
је, створивши амбијент класичног ноара, успео 
да узбурка страсти и створи филм у коме 
femme fatale, по старој традицији, покушава да 
ухвати главног јунака у своју мрежу да би га 
онда искористила за будући злочин над својим 
мужем. 

Створивши опипљив осећај свеобухватне 
врелине, Каздан је, користећи основне визуелне 
мотиве класичног ноара, пригушено светло 
и сенке које падају дуж кадрова, архетипске 
ноар ликове, теме класичног ноара, превару, 
похлепу, убиство, дао одличан пример колико 
је ноар напредовао за четрдесетак година. 
Модификујући велики број конвенција ноара, 
Телесну страст могуће је читати и као пародију, 
али и као омаж и носталгични осврт на мрачне 
филмове о прељубама, преварама, издајама, 
обманама и убиствима, који су били део 
холивудске продукције након Другог светског 
рата. Иако и музика, кроз џез партитуре Џона 
Берија, евоцира класичан стил из четрдесетих 
година наглашавајући ноар атмосферу, а 
федора шешир, који главни јунак добија на 
поклон, представља још један покушај да се 
оживи стари жанр, нова технологија, обиље 
наранџасте и црвене боје као асоцијација на 
топлоту што лебди у сваком кадру, јединствен 
амбијент и тотални обрт у заплету, ипак чине 
тај филм оригиналним. 

Еротски набој који исијава из сваког 
заједничког кадра исте године биће поновљен 
у римејку филма Поштар увек звони двапут, у 
коме Џесика Ланг и Џек Николсон, по узору на 
Лану Тарнер и Џона Гарфилда, као љубавници 
и убице, уз изражену сексуалну тензију и 
експлицитне сцене секса и насиља, сликају 
брачно неверство као устаљени мотив ноара. У 
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преокрета. Жена, femme fatale која остаје 
жива, није у складу с класичном жанровском 
традицијом. Тај део филма, препун тензије и 
страха, и с елементима хорора, обједињује две 
основне тенденције постмодерног неоноара. С 
једне стране, имамо поновно коришћење исте 
атмосфере и штимунга којима се покушава 
задржати то ноаровско расположење, а с друге, 
хибридизацију, где се елементи ноара поново 
обликују у комплексном жанровском миксу. 
Слојевити point of view, проткан са четири 
верзије истог догађаја, обогаћује наратив и 
проширује могућности тумачења. Заплет филма 
врти се око погрешно схваћене ситуације. Главни 
јунак је вечити губитник, аутсајдер, онај који је 
увек експлоатисан и жртва неспоразума. Јунаци 
су меланхолични, помало инертни, смртно 
опсесивни. Док у многим ноар филмовима 
страдају због фаталне грешке у карактеру 
или лоше среће, у том и у скоро свим осталим 
филмовима браће Коен они су непоправљиви 
губитници што несвесно прижељкују неуспех, 
јер сами нису на висини задатка који су себи 
поставили.

Филм је зарадио три милиона долара, дупло 

Мада је снимљен у боји, ноар традиција 
видљива је у сваком његовом кадру. Пошто 
многа неоноар остварења имитирају неку врсту 
колор chiaroscuro осветљења користећи плаве 
филтере, у филму Крваво просто кадрови су 
претрпани жутом и црвеном бојом, чиме се 
ствара необичан контраст. Филмом доминирају 
мрак и екстремни необични углови кадрирања, 
док максимални контрасти дају стилизован 
изглед. У свакој соби Рејовог бунгалова и 
Мартијеве канцеларије хладни зраци сунца 
пробијају се кроз полузатворене жалузине, а 
сенке у облику затворских решетака у целом 
филму прелазе преко зидова, подова и плафона. 
Светла нема много – дубок и бескрајан мрак 
као одраз психичког стања јунака, пригушене 
тамне боје, све је то у контрасту с повременим 
појављивањем јарких боја, када кадар понекад 
буде преплављен црвеном, жутом или плавом, 
као и неонским рекламама. Оно мало светла 
што постоји, попут блица на фото-апарату, 
изненада под оштрим углом осветли кадар. 

Иако функционише у оквиру жанровских 
граница, тај филм делује веома оригинално. 
На његовом крају долази до жанровског 
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производе субжанрове. Још у класичном ноару 
било је тешко издвојити већи број филмова 
који по конститутивним елементима жанра 
припадају ноару, а у неоноару тај проблем се 
мултипликује. Субжанровска подела класичног 
ноара на melo-noir, docu-noir, police-noir, noir 
gris, у постмодернизму еволуира у складу с 
упливом новог контекста у оквиру кога настају 
ти филмови. Границе се померају и следи масов-
но, експлицитно мешање неколико званично 
утврђених жанрова и ноара. Постмодерна хи- 
бридизација у којој престају да постоје ика-
ква правила, где је еклектицизам једно од 
најомиљенијих средстава, доживљава своју 
пуну креативност баш у овако направљеним, 
жанровски помешаним филмовима. Поново 
склапајући семантичке и синтаксичке црте 
различитих жанрова, тако конструисани, упу-
ћују на изразито интертекстуално познавање 
знакова, конвенција и значења жанровских 
филмова из прошлости. С друге стране, у 
тако конструисаним филмовима уочљиви су и 
економска стратегија и економски разлози, чиме 
се свесно избегава ограничавање потенцијалне 
публике на један одређен жанр. Укрштањем 
више тема, заплета и жанрова омогућава се да 
шири круг гледалаца буде привучен у биоскоп и 
прихвати одређени филм. 

Славој Жижек у свом делу The Things That 
Thinks’: The Kantian Background of the Noir 
Subject као један од начина да се уочи историј-

више него што је износио буџет. Иако би за 
Холивуд то представљало пропаст, за један 
потпуно независан и притом дебитантски филм 
то је био прави успех. Еди Робсон4 примећује 
да је тај филм, потпуно супротан Холивуду тог 
времена, био тестамент за наставак снимања 
ноара на нискобуџетан начин, што ће Холивуд 
убрзо након његовог успеха препознати и 
окренути се ка масовном снимању тематски 
сличних прича. Елементи класичног ноара 
коначно на велика врата улазе у холивудске 
студије, најпре серијом филмова о убицама, 
полицајцима и такозваним лузерима.

ХИБРИДИЗАЦИЈА
Након студио система, и жанровски систем и 

његове ритуалне функције полако су се гасили. 
По успостављању Новог Холивуда, нова група 
постмодернистички оријентисаних редитеља 
почиње да прави филмове који самосвесно 
истражују саму природу жанрова и њихове 
непрекидне културолошке дражи. Тако настају 
жанровски филмови за ширу дистрибуцију 
који, међутим, почињу да преиспитују старе 
жанровске конвенције уносећи постмодерни-
стичке новине.   

Један од најбитнијих узрока проблема при 
дефинисању жанрова, уочен још на почетку 
дебате о њима, односи се на чињеницу да жанрови 

4 Robson, E., Coen Brothers, Virgin Books, London, 2003, стр. 8, 9.

Црна Далија (2006)
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ни чендлеровски детектив више не трага за 
злочинцима, већ за сопственим идентитетом. 
„За разлику од класичног правца, који обилује 
ликовима уметника на ивици закона, ситним 
гангстерима, психопатама и обичним, морално 
посрнулим људима, у неоноару они постају 
озбиљни преваранти, техноноар гангстери и
СФ психопате.”6 Мушкарци су отуђенији, психо-
тичнији, несигурнији, док жене постају опасније, 
моћније, заводљивије, још интелигентније, па
успевају да се из наратива извуку некажњено. 
Савремено преобликоване ноар теме подразу-
мевају укидање продукцијских кодекса, чиме се 
омогућава већи степен насиља и сексуалности. 
Друштвена питања која се тичу расе, класе, 
рода, прилично сакривена у ноару, у неоноару 
избијају на површину. Очигледно је и просторно 
растурање, померање места збивања, које је 
најавио већ последњи филм класичног ноaра 
Додир зла (1958). Премештањем приче из великог 
града у нека нова места која представљају 
опасност за главног јунака, просторно растурање 
постаје свеприсутна културна реалност. 

 У наредних шест субжанровских група при-
казано је, уз кратку анализу карактеристичних 
елемената жанра, оно што је ново, настало 
доласком постмодернизма и оно што одступа 
од конституената жанра класичног ноара. Прву 
групу од подврста чине тзв. ретроноар филмови, 
који су нова варијација класичног ноара настала 
као последица преклапања класичног ноара с 
променама друштвено-историјског контекста, 
док другој групи од пет филмова припадају 
они настали хибридизацијом класичног ноара с 
другим жанровима.

РЕТРОПОСТНЕОНОАР 
Још од Кинеске четврти, па преко Милеровог 

раскршћа, Mulholland Falls (1996), Поверљиво 
из Л. А., Човека који није био тамо (2001), до 
Hollywoodland (2006) и Црне Далије, који евоци-
рају педесете године, постоји изражена потреба 
редитеља, али и публике, да кроз носталгичну 
фантазију о прошлим временима допру до 
суштинских тема свог доба. Ретроноар, који се 
нарочито развио последњих двадесетак година 
као нека врста сентименталног, носталгичног 
присећања на стара времена, односи се на 
филмове који користе елементе ноара у покушају 
да оживе давно прошло доба класичног ноара. 
Иако на први поглед тако делује јер инсистирају 
на стилу и атмосфери четрдесетих и педесетих 
6 Ronald Schwartz, Neo-Noir: The New Film Noir Style from Psycho to 
Collateral, the Scarecrow Press, Inc., 2005.

ски јаз који раздваја осамдесете од педесетих 
наводи да је потребно упоредити класичан ноар 
филм с новим таласом ноар филмова крајем 
осамдесетих. Оно на шта Жижек првенствено 
мисли нису директни или индиректни 
римејкови филмова Смрт долази из 1950. и 
1988, Against All Odds (1984) као римејк филма 
Из прошлости (1947) или Телесна страст 
(1981) као римејк Двоструког осигурања (1944), 
Ниске страсти (1992) као делимични римејк 
Хичкокове Вртоглавице (1958), већ пре свега 
они филмови који покушавају да оживе ноар 
универзум комбинујући га с другим жанровима. 
Наводећи два примера – филм Алана Паркера 
Анђеоско срце (1987), ноар комбинован с 
окултним натприродним, и Блејд ранер (1982), 
комбинацију ноара с научном фантастиком – 
Жижек закључује да је „савремени ноар филм 
данас вампирски ентитет коме због одржавања 
у животу треба трансфузија свеже крви из 
других извора”5. Тиме се враћамо на тезу да 
неоноар своју популарност и квалитет дугује 
управо разуђености и инфилтрираности у 
друге жанрове, при чему скоро увек успева 
да нескривено укаже на своју присутност. 
Велики број савремених холивудских филмова 
експлоатише „ноаровске” конвенције усамљеног 
хероја који упада у непланиране, нерешиве 
проблеме у покушају да свој живот унапреди, 
детектива који преузима на себе задатак да 
очисти град од корупције, femme fatale која 
успева да искористи заљубљеног мушкарца. 
Било да сликају мрачни град као опасно место, 
опасне криминалце или прошлост која прогања 
главног јунака, користећи флешбек и voice over 
наратив на исти начин као и ноар, помешане с 
разним другим елементима и жанровима, такви 
филмови одмах се препознају.

Две основне ствари по којима се неоноар 
разликује од својих претходника јесу места зби-
вања и ликови. Ту постоји уобичајени конти-
нуитет жанра који је потпуно природно 
еволуирао. Он користи исту структуру, настав-
ља класичне теме смештајући их у нове 
просторе, с ликовима који су постали отуђенији. 
Преовлађује себична потреба да се искључиво 
брине о себи. Традиционалне друштвене и 
социјалне везе су покидане, чиме појединац 
постаје сам себи довољан. Постмодерно стање 
културних токова приморало је појединца 
да избије у први план неоноара, у коме чак 

5 Žižek, S., The Things That Thinks’: The Kantian Background of the 
Noir Subject, u Copjec, J. Shades of Noir, verso, London, New York, 
1993.
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за разлику од њега, Mulholland Falls, који слика 
Лос Анђелес педесетих година, преузимајући 
реакционарну функцију, представља одличан 
пример површног осврта на класичан ноар. 
То се, пре свега, огледа у сликању ликова, 
хомофобичности, расних и класних односа…

WOMAN POSTNEONOIR 
(FATALE NOIR)

Доминантна друштвена норма на филму у 
првој половини прошлог века био је „бели” 
мушкарац, хетеросексуалац, средњег слоја. 
Све што је одступало од те норме, жене, 
Афроамериканци, хомосексуалци, на филму је 
третирано као нека врста ексцеса.

Шездесетих година прошлог века, када је 
наступио тренутак у коме је постало битно 
разликовање полова као друштвеног контекста, 
род је почео да се посматра као засебан и врло 
битан социјални дискурс. Будући да је ноар 
универзум одређен по мери мушког пола, жене 
се у тим филмовима посматрају искључиво 
очима мушкараца, који мере њихову вредност 
према сексуалним и омаловажавајућим стан-
дардима и традиционално на жену гледају као 
на злу коб. Мушкарац који услед послератне 
параноје постаје дезоријентисан, несигуран, 
утицао је на обрт који се јавио у односу на
класичан холивудски наратив, а који се ти-
цао начина сликања жене у филму – она прес-
таје да буде анђео, а постаје гротескно, сексу-
ално заводљива. Опасност престаје да буде 
подтекстуално дата кроз женски лик, те 
femme fatale као носилац значења смртоносне 
опасности постаје отворена, транспарентна и 
заводљива. Представљајући стимуланс деструк-
ције и агресивности, симбол искушења, актив-
ну заводницу која инертног, импотентног, 
исцрпљеног мушкарца одвлачи у коначну 
пропаст, бива савладана љубављу коју не може 
да контролише и због које бива побеђена. Иако 
нису ретки ноар филмови у којима се жена 
јавља као активни носилац погледа, неминовна 
је њена негативна дискурзивна идентификација. 
Она скоро никада није носилац дискурса и све 
што има да каже речено је кроз мушки лик, 
па макар он био несигуран и збуњен у вези с 
наративним дешавањем. Мушкарац постаје 
жртва и у већини случајева, пошто не може 
да савлада своју жељу и одоли, на крају бива 
уништен. Упркос њеној очигледној моћи, femme 
fatale на крају губи физичку снагу и постаје 
стварни или симболички затвореник. Кажњена 

година, ти филмови више пажње посвећују 
комплексној наративној конструкцији, језику 
типичном за класичан ноар, осветљењу, сенкама 
и пре свега архетипским ноар ликовима, 
провоцирајући да се поново доживе осећања 
каква су код гледалаца изазивали стари филмови. 
У остварењима с носталгичним елементима 
један од највећих терета, осим атмосфере, 
амбијента, ликова, носи и типична музика, 
чији је задатак да појача емоције. Ти филмови, 
направљени у садашњости али смештени у 
прошлост, у покушају да копирају остварења 
класичног периода често упадају у клопку 
постмодернистичког начела, задржавајући се 
на форми, визуелним елементима, без дубљег 
упуштања у суштинске квалитете класичног 
ноара, и избегавајући да искористе могућности 
које им се данас нуде. 

Носталгични тон, који провејава свим тим 
филмовима, провоцира да се још једном 
осврнемо, подсетимо на давно заборављена 
времена, али и да се помоћу алузије, ироније, 
цинизма и критичке ревизије преиспитају 
вредности жанрова, стилова и конвенција који 
су послужили као инспирација. Ипак, многи 
критичари постмодернизма видели су у таквим 
филмовима празнину и недостатак дубине. Јанс 
Б. Вагер7 сматра да се смештањем тих филмова 
у историјско време губи на емпатији гледалаца с 
дилемама ликова, нарочито када форма филма 
иде науштрб развоја ликова и ситуација, чиме 
ретроноар често упада у јединствену замку 
свог поджанра, јер покушавајући да копира 
филмове класичног периода „пародира самог 
себе” и у реакционом смислу постаје нека врста 
супротности ноару. Према његовом мишљењу, 
савремени неоноар филмови, позајмљујући 
безвременске, трагичне теме ноара, повезане 
с ликовима, ситуацијама и питањима која 
модерна публика сматра битним, смештеним 
у савремене амбијенте и време, чешће делују 
аутентичније и лакше успевају да допру до 
гледалаца него оно што нуди ретроноар. С 
друге стране, таква прерада старог материјала 
не мора нужно бити схваћена као површна, 
већ се на њу може гледати и као на неку врсту 
деконструкције која тежи да раскринка стара 
значења и конструише нова. Један од одличних 
примера јесте филм Поверљиво из Л. А., који 
је успео да се уздигне изнад саме форме и да 
на савремен али не површан начин дочара 
ликове, ситуације и филозофију средине, док, 
7 Wager, J. B., Dames in the Driver’s Seat: Rereading Film Noir, 
University of Texas Press, 2005, стр. 75–101.
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(1993), Линда Фјорентино у Последњем завођењу 
(1994), Џенифер Билс у Ђаво у плавој хаљини 
(1995), Џенифер Лопез у Окретници (1997), 
Патриша Аркет у Хотелу изгубљених душа 
(1997), Ким Бејсингер у Поверљиво из Л. А. (1997), 
Хилари Свонк у Црној Далији (2006). Далеко 
превазилазећи и најлуђе и најсмелије даме из 
класичних ноар времена, увек спремне да прво 
изиграју своје партнере, а затим и оне који им 
помажу у томе или им се нађу на путу, настављају 
традицију класичне femme fatale, доводећи своју 
игру до врхунца. Постмодернистичка femme 
fatale не преза ни од чега, препуна је енергије и 
страсти, опседнута једино властитом похлепом 
и зарад остварења својих циљева користи 
сексуалну моћ, коју несумњиво поседује. У 
постмодернизму, стављањем жене у први план 
наратива, филм први пут почиње озбиљније 
да осликава прелазак женске „едипалне” тра- 
јекторије, дозвољавајући јој да се извуче некаж-
њена, често и награђена за почињена дела. 
Безосећајне и надмоћне, ипак не могу бити 
срећне ни када достигну оно за чим жуде. Фа-
талне, често и за себе саме, и немоћне да се 
супротставе својој судбини, у класичним ноар 
филмовима увек, као у античким трагедијама, 
катарзично завршавају свој живот. 

Фатална привлачност, која садржи само-
свесне стилистичке и тематске алузије на филм 
ноар, ексцесивно ставља мизогинију у први 
план, и гради се око патолошког лика femme 

је смрћу или нестанком из наратива, јер је њена 
слобода достижна само у смрти.

У другој половини прошлог века, нарочито 
на његовом крају, и почетком овог столећа, с 
положајем жене у друштву променио се и однос 
према женским ликовима, који се проширио до 
свеактивне, стваралачке улоге, а патријархални 
модел понашања полако је сменило правило ма- 
тријархата и равноправности полова. Насла-
њајући се на ноар иконографију, где је femme 
fatale постала универзални симбол и мит, постмо-
дернистичка острашћеност још драстичније 
је нагласила функцију femme fatale у неоноар 
филмовима. Последице сексуалне револуције и 
феминистичког покрета јасно су видљиве и овде. 
Сексуални наговештаји који су постојали у ноар 
филмовима сада су преобраћени у експлицитне 
ситуације и у постмодернистичком филму 
доживљавају свој зенит. Femme fatale постала је 
сексуално надмоћнија од своје претходнице. Она 
је сада жртва сопственог избора и делатности и 
не дозвољава више мушкарцу да говори уместо 
ње. Одступање од архетипа у првим неоноар 
остварењима најавио је поновни долазак суро- 
вих богомољки – Кетлин Тарнер у Телесној 
страсти, Френсис Макдорманд у Крваво 
просто, Рејчел Ворд у Against All Odds, Тереза 
Расел у Црној удовици, Глен Клоуз у Фаталној 
привлачности (1987), Вирџинија Мадсен у 
The Hot Spot (1990), Шерон Стоун у Ниским 
страстима (1992), Лена Олин у Ромео крвари 
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вели Да ли андроиди сањају електричне овце?, 
писца научне фантастике Филипа К. Дика, про- 
мишљена рефлексија садашњег тренутка исто-
рије цивилизације, јесте футуристички ноар 
филм који се бави злочином и дволичношћу у 
кошмарном урбаном свету у раном 21. веку. Тај 
мрачни филм истражује андроидско ропство и 
пропадање људске врсте и предсказује мрачну, 
хладну, непријатељску будућност. 

Основне теме класичног ноара тицале су се 
установљавања идентитета, а питање „ко сам ја?”, 
као својеврсни императив од кога зависи спас 
појединца, главни је покретач сваког наратива и 
у постмодерном ноар филму. Губитак идентитета 
и непресушна потреба да се он поново пронађе, 
осим губитника из четрдесетих, прогања и 
ликове у филму Блејд ранер (1982), који слика 
свет блиске будућности, кошмарни Лос Анђелес 
2019. године. Дилеме постмодерне стварности 
које доноси развој технологије, виртуелна 
стварност, вештачка интелигенција, генетски 
инжењеринг и клонирање, стварају још већу 
збрку и недоумицу око идентитета главних 
јунака. Сама радња, која често кружи око 
одређене трауме из прошлости како појединца 
тако и друштва, а која се у овом случају 
пребацује у блиску будућност, ни тада не успева 
да се распетља. Будућност у којој све може бити 
вештачки направљено не нуди спас за ликове 
и њихову душу, а манипулисање перцепцијом 
само још више наглашава стварност, која 
обитава у сфери привида. 

Главни јунак, циничан, напаћен, исцрпљен, 
тврдоглав, уздржан, Рик Декард, као архетип 
детектива из четрдесетих, у мантилу налик на 
онај Богартовог Марлоуа и Мелвиловог Саму-
раја, у потрази за репликантима, андроидима, 

fatale, Алекс (Глен Клоуз), као гламурозне, 
успешне и сексуално незасите жене чија 
склоност ка психотичном насиљу нарушава 
породично гнездо њеног љубавника. За разлику 
од њених претходница из четрдесетих, нова 
femme fatale такмичи се с мушкарцем жртвом, 
и у послу, заводећи га, али њен грех и даље је 
могуће избрисати једино њеном смрћу.

Филмови који су се након тога латили 
наглашеног насиља, инцеста, сексуалних тема, 
које није било могуће третирати у доба класичног 
ноара, одједном у постмодерним верзијама 
ноара доживљавају врхунац. У америчком филму, 
препуном мушких ликова и мушко-женских 
парова, умешаних у сударе колима, пљачке, 
насилне смрти, почетком деведесетих долази 
до малог ексцеса експонирањем и стављањем 
у први план двеју жена које у потрази за 
својом срећом збацују окове конвенционалног, 
патријархалног устројства и крећу у дотад 
незамисливу авантуру. Телма и Луиз (1991), 
по узору на филм Полудели револвераши и 
Бони и Клајд, личи на жанровски филм који 
се бави бегунцима од закона, али преокреће 
жанровске конвенције у погледу ликова и 
уводи феминистичке елементе. Контроверза 
настала смештањем двеју жена у тај митолошки 
сценарио прокрчила је пут женским ликовима у 
освајању слободе на филмском платну.

СФ ПОСТНЕОНОАР 
(FUTURE NOIR)

Пошто је жанр, као хибридна творевина, врло 
прилагодљив, мешањем СФ-а и филм ноара 
добијен је – future noir, који је само још више 
унапредио иницијалне жанрове и отворио нове 
могућности. Блејд ранер (1982), заснован на но-

Поверљиво из Л. А. (1997)
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себи. Традиционалне друштвене и социјалне 
везе су покидане и појединац постаје сам себи 
довољан. Постмодерно стање културних токова 
приморало је појединца да избије у први план 
неоноара, у коме чак ни чендлеровски детектив 
више не трага за злочинцима, већ за сопственим 
идентитетом.”

ВЕСТЕРН ПОСТНЕОНОАР 
(COUNTRY NOIR)

Први покушај спајања ова два жанра десио 
се још давне 1950. године, када је Ентони Ман, 
чувени редитељ неколико ноар филмова, у 
свој вестерн Фурије унео ноар елементе кроз 
мрачну атмосферу и карактеризацију ликова. 
Сликајући бескомпромисну визију Запада и 
ликове који су често били усамљени, ментално 
и морално раздвојене личности, склоне освети, 
али ипак у потрази за смирењем и опоравком 
своје осветничке душе, повезао је руралну 
средину с урбаном психологијом, први пут 
створивши хибридну конструкцију ноара (по 
карактеризацији ликова, заплету и визуелним 
ефектима) и вестерна (по миљеу и средини у 
коју је сместио своју причу).

Један од класичних ноар филмова На опасном 
тлу (1952), у коме је представљен један од 
најексплицитнијих примера обраде типичне 
ноар теме, истиче сукоб између агресивног града 
и мирног руралног живота. Сцене снимљене у 
граду су брзе, мрачне, суморне, препуне насиља, 
насупрот знатно ведријим и оптимистичнијим 
сценама на селу. Село, традиционално повезано 
с отвореношћу, честитошћу и здравим и чистим 
животом, и град и градски хаос с угњетавањем, 
непоштењем и корупцијом, већ у појединим 

који на моменте показују више емоција и осећања 
од отпалих остатака људи, као Чендлерови 
детективи крстари градом, забада нос где му 
није место и као човек из прошлости бори се 
против репликаната, бића из будућности. Лос 
Анђелес, кошмарни футуристички град, простор 
у коме се интегришу органска и неорганска 
природа, човек, компјутери и машине, чини 
јединствени матични ентитет киборг (cyborg), 
где се технолошким средствима и вештинама 
представља слика друштвене нелагодности, 
трулежи и пропасти, које кулминирају у односу 
између људи и робота. 

Мрачни град (1998) још је један филм који 
спаја ноар и СФ, али на нешто друкчији начин. 
Док Блејд ранер слика свет пропале будућности, 
Мрачни град приказује свет наших кошмара 
и страхова од губитка меморије и инвазије 
неких других бића. То је стилизован филм у 
коме људи немају прошлост нити човечанство 
будућност, због параноје од надолазеће техно-
логије и вештачки створених бића која имају 
моћ да управљају светом. Кроз чисту параноју 
од губитка меморије, ноар се овде инфилтрирао 
и кроз voice over и архетипске ликове, 
усамљеног јунака с амнезијом који је у потрази 
за својим идентитетом, детектива и femme 
fatale. Преузевши из Ланговог Метрополиса 
концепт покварености људи у граду, као и 
генерални тон и архитектуру, осликава исти 
амбијент мрака и безнађа који постоји и у 
Блејд ранеру. Мрачни град, филм чији је наслов 
директна алузија на атмосферу, обрађује 
полемике о индивидуалности и смислу живота 
и егзистенције.

Егзистенцијалистички став према животу у 
овим филмовима ставља нагласак на човекову 
несигурност у свету и апсурдност, а постмодер-
низам, као правац који је изнедрио неоноар, 
одредио је његову структуру, садржај и визуелни 
и технолошки идентитет. Ако прихватимо 
чињеницу да драматуршка форма филмова 
које сада гледамо има много сличности с 
текстуалном формом класичног ноар филма, 
из угла данашњег начина конзумирања тих 
филмова, добија се доживљај потпуно друкчији 
од оног који је преовладавао четрдесетих година 
прошлог века.

„Модеран град са аутентичном архитектуром 
је ишчезао, али с њим је ишчезла и потреба за 
дружењем и заједницом. Породица као таква 
није више основна вредност и бива замењена 
себичном потребом за искључивом бригом о 
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калупу направе квалитетне филмове. Мали је 
број оних који успевају да надограде традицију 
и направе вишеслојне филмове који терају 
на размишљање. Један од најрадикалнијих је 
Дејвид Линч, значајно име постмодерног филма, 
који се у свим својим филмовима, осим на ноар 
елементе и велики број тропа, ослања и на 
ониричне моменте, који његовим филмовима 
дају специфичан тон.

Линчов карактеристичан, нелинеаран приступ 
наративу, у филму Плави сомот јесте свет ноа- 
ра у коме главни јунак, студент Џефри (Кајл 
Маклаклан), откривајући да његов мали, идеали-
зовани град крије тамну страну, по узору на 
чендлеровског детектива трага за убицом. Свет 
патолошких ликова, у који улази ноћу и напушта 
га током дана, крије обиље перверзних тајни и 
опсесија његових становника. Карактеристични 
ликови, који увек крију неку мрачну тајну 
или имају тамну страну личности коју гуше, 
у интеракцији су једни с другима и потпора 
која држи заплет. Сексуално и психичко зло-
стављање, сексуалне опсесије, малтретиране, 
пребијене жене, појам идентитета, инцест и 
неслућене мрачне тајне које крију амерички 
градићи, основне су теме којима се Линч бави. 

Флешбек као наративна структура замиш-
љена да збуни гледаоце, коју први пут срећемо у 
филму Грађанин Кејн, а која у класичном ноару 
постаје често средство за онеобичавање заплета, 
у постмодернизму, кроз извртање и стилску 
надоградњу и трансформацију, достиже свој 
врхунац. Филм Мементо (2000) карактеристичан 
је по једној од најекстремнијих употреба фраг- 
ментарног наратива и вишеслојног флешбека 
унутар флешбека. Представљајући најрадикал- 
нији пример враћања у прошлост, уз врло 
комплексну наративну структуру, смером обрну-
тим од реалних збивања, пратимо радњу коју 
амнезија главног јунака, настала услед великог 
броја повреда и траума због убиства његове жене, 
још више отежава и онеобичава. Леонард Шелби 
(Гај Пирс), као бивши истражитељ осигурања, 
што је нека врста алузије на филмове Двоструко 
осигурање и Убице, трага за убицом користећи 
пост-ит белешке, полароид фотографије и 
тетоваже на сопственом телу. Свака сцена, која 
траје отприлике колико и Шелбијева меморија, 
може да задржи информације, и јунака ставља у 
исту раван као и гледаоце, не дајући му никакву 
предност над њима. Сцене организоване ретро-
активно стварају неповезану слику која код 
гледалаца рађа сумњу у разумевање наратива 

филмовима класичног ноара доживљавају мута-
цију.

Филмови Из прошлости, Џунгла на асфалту 
и један од последњих, Додир зла, премештају 
причу из великог града у нове просторе који 
представљају опасност за главног јунака, чиме 
приказују конвенционални контраст између гра- 
да и села и фрустрирану жудњу ликова да нађу 
комфор у пасторалном свету. Та остварења 
одступају од устаљеног, неписаног правила да се 
ноар филм смешта у урбано окружење, отуђени 
велики град. Урбана средина, пренатрпана 
људима и потенцијалним опасностима, која оне- 
могућава јунаку да се безбедно крије, парадок-
сално је постала погодно место за анонимност. 
Јунаци класичног ноара, као симболични бескућ- 
ници који живе на јавним местима – ресто-
ранима, баровима, ноћним клубовима, аутомо-
билима, улицама, пролазима, безличним хотел-
ским собама и лобијима или некомфорним 
апартманима – нису били безбедни и увек 
је из неког угла вребала опасност. Одлазак у 
малу средину традиционално им је омогућавао 
анонимност и пружао наду у заборав и 
отпочињање неког новог, моралнијег живота. 
Бег у дивљину у класичном ноар филму пружао 
је веру у прочишћење, али мали град, који 
је представљао место за скривање пропалог 
јунака тамне прошлости, не нуди више спокој 
и сигурност, јер се појављује градски лик који 
почиње да копа по јунаковој прошлости. Џеф 
Бејли (Роберт Мичам) у филму Из прошлости 
задовољан је као радник на бензинској пумпи 
све док из града не стигне Џо (Пол Валентин), 
који почиње да ремети његов новоустановљени 
мир.

ДЕКАДЕНТНИ ПОСТНЕОНОАР
 (PSYCHO NOIR)

За разлику од ретроноар филмова, који свој 
наратив везују за класичан ноар и који су по 
својој природи реакционарнији јер се више 
баве старим нормама, неоноар филмови, који 
покушавају да промене и обнове класичне 
жанровске кодове, више су ревизионистички 
због увођења и наметања нових правила. 
Многи редитељи којима се ноар чини врло 
привлачним за поновно ишчитавање и који 
су вођени премисом да је потребно само 
минималистичко осветљење и неколико обрта 
у заплету да би се задржала пажња гледаоца и 
створила примамљива ноар атмосфера, греше 
у свом покушају да по формално утврђеном 
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то углавном нормалан мушкарац, у суштини 
пристојан момак, понекад мало амбициознији 
или мало поремећених схватања о томе шта је 
погрешно а шта исправно, увучен у незгодну 
ситуацију због околности у којима се нашао 
или због сопствене охолости, психоноар 
јунак није нимало пристојан. Њега најчешће 
карактеришу тешка ментална стања амнезије 
као бега од стварности, инсомније као одраза 
нечисте савести, параноје, садизма. То је углав-
ном монструозна особа, неморални социопата, 
потпуни умоболник чији поступци нису само 
производ неспоразума и који није у дубини 
душе добар, већ суштински зао, зликовац који 
носи причу и успева да у добро конструисаном 
наративу придобије симпатије гледалаца. Свесни 
свог зла, они ипак уверавају себе у супротно, 
често успевајући и гледаоце да привуку на своју 
страну: Френк Бут (Денис Хопер) у Плавом 
сомоту, Фред Медисон (Бил Пулман), Рене 
Медисон и Алис Вејкфилд (Патриша Аркет) у 
Хотелу изгубљених душа, Тајлер Дарден (Бред 
Пит) и наратор (Едвард Нортон) у Борилачком 
клубу, Леонард Шелби (Гај Пирс) у Мементу, 
Дајана Селвин (Наоми Вотс) и Камила Роудс 
(Лора Елена Харинг) у Булевару звезда, Тревор 
Резник (Кристијан Бејл) у Машинисти, Хејли 
Штарк (Елен Пејџ) и Џеф Колвер (Патрик 
Вилсон) у Hard Candy (2005). Ти ликови који су 
изгубили додир са стварношћу и метастазирали 
у нека чудна бића, корене вуку још од Франца 
Бекера (Питер Лори) и Ланговог филма М, а 
затим и Странца (Питер Лори) у филму Странац 
на трећем спрату (1940), преко Артура Кодија 
Џерета (Џејмс Кегни) у Белом усијању (1949), до 
Трависа Бикла (Роберт де Ниро) у Таксисти. 

и одговора на питања: ко је крив, ко је убица, 
шта се већ догодило, а шта не. На тај начин, 
материјализујући многе од оних ствари које 
је ноар филм био у стању само да предложи, 
постмодерни наследници постављају питања и 
терају на размишљање.

Сличан модел флешбека срећемо и у филму 
Машиниста (2004), у коме наратив није огра-
ничен линеарним развојем већ се рачва у више 
праваца, нивоа и исхода. У уводној секвенци 
предочава се след догађаја који гледаоци пер-
ципирају као примаран, реалан, а који на крају 
бива срушен као потпуно погрешан. Као и у 
филму Борилачки клуб (1999), у коме тек на 
крају схватамо мултиплу природу главног 
лика када се открива ко је наратор, а ко плод 
маште, и у Мементу (2000) и у Машинисти 
на крају постоји дилема да ли је све што смо 
видели у ствари само производ фантазије 
главног јунака. То представља типичан пример 
постмодернистичког поступка обмане, који 
изазива онтолошку несигурност филма, јер 
редитељ намерно наводи гледаоце на то да 
одређени секундарни ниво филма посматрају 
као примарни и доводи их у стање слично 
главном лику, који је услед одређеног психичког 
поремећаја изгубио осећај за реалност. На 
тај начин долази до лакше идентификације с 
јунаком на платну и саосећања с њим.

Психоноар, који поједини теоретичари филма 
дефинишу као правац где су перцепција и 
рационализација главног јунака мало изван 
нормалног, али довољно да га пошаљу у пакао, 
углавном барата ликовима који су изван додира 
с реалношћу. Основна разлика између ноара 
и психоноара тиче се, пре свега, менталног 
стања главног јунака. Док је у обичном ноару 
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ларних или ниских жанрова, како их неки 
називају, оживео је и у филмовима Спајдермен 
Сема Рејмија или Дик Трејси (1990) и Град греха 
(2005), који се, као на своју полазну тачку, 
ослањају на стрип. Спајање неспојивог, тако 
карактеристично за постмодернизам, у овим 
филмовима долази до пуног изражаја. Уметничка 
трансформација из једног медија у други, као 
веома значајан жанровски хибрид – мешајући 
стрип, филм ноар и готски хорор, базиран на 
стрипу Френка Милера – Град греха је типичан 
репрезент постмодернистичког неоноар филма. 
Као адаптација раније насталог стрипа Френка 
Милера, који је створио тмуран, узнемирујући, 
помало гротескан амбијент града у коме неки 
ликови налик на архетипске ноар јунаке трагају 
за сопственим искупљењем, цео филм дат је 
у форми враћања главног јунака у прошлост. 
Као и у већини ноар филмова, приказан је онај 
тренутак у животу када је све оно што је давно 
почело наједном кренуло да се расплиће и да 
иде своме крају. Филм представља последњи 
период јунаковог живота, непосредно пред сам 
пад, и објашњава разлоге и последице једног 
непромишљеног чина који ће иницирати његов 
крај. 

Први је филм који, уместо старомодног 
карактеристичног ноар осветљења, у потпуном 

ACTION POSTNEONOIR 
(ТАРАНТИНО)

Као најегзактнији, али и најсликовитији 
пример постмодернистичког филма, многи тео- 
ретичари наводе Петпарачке приче (1994) Квен- 
тина Тарантина, који је прецизним сецирањем 
жанра криминалистичког филма у изобличеној 
постмодернистичкој визури, коришћењем вели- 
ког броја ноар елемената, поред браће Коен 
и Дејвида Линча постао један од најамблема-
тичнијих постмодерних редитеља. 

Неконвенционалним изношењем фабуле, де- 
монстрираним кроз расцепкану хронологију 
наратива и ретроспективе с честим флеш-
бековима као у Уличним псима, нелинеарним 
наративом, уз примену фрагментарне драма-
тургије, као у Петпарачким причама, или 
преплитањем временских токова када се исти 
догађај приказује у три измењене варијанте, 
у зависности од тога из перспективе ког се 
јунака посматра, као у филму Џеки Браун (1997), 
Тарантино је дао велики допринос савременом 
схватању и перципирању наратива на нов и 
оригиналан начин. 

Популистички карактер америчке поп-арт 
цивилизације, као најпримеренијег стецишта 
конзумеристичке, односно постмодерне културе, 
који се највише огледа у експлоатисању попу-
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обиму користи дигиталну технологију ради 
што аутентичнијег дочаравања ноар света, у 
црно-белој техници, с повременим блеском 
јаке боје на детаљ (хаљина, око, коса, крв…) у 
својству наглашавања, и успева да побољша и 
унапреди мрачни филмски амбијент настао још 
пре шездесетак година. Нелинеаран наратив, 
voice over и три лабаво повезане приче које се 
преклапају, проткани су карактеристичним 
дијалогом и добро познатим цинизмом, а про-
стор, конвенционално схватан као јединствен 
и континуиран, сада се трансформише у рас-
цепкан и неповезан.

Наратив који се одвија у географским токо-
вима, непрестано и непредвидиво се помера у 
вишедимензионалном и виртуелном, а компју-
терски конструисана топографија приповедања 
у таквом хиперпростору даје форми примат 
над садржајем. Таква интеграција ноар тема 
представља само почетну основу много комплек-
сније и слојевитије конструисаног филма. Град 
греха у поређењу с његовим претходницима 
представља праву мутацију ноара у позитивном 
смислу, упаковану у оно што је постмодернизам 
донео. Мрачна и депресивна атмосфера која 
прати ноар од самог почетка, трансформисана 
и ремоделирана, постоји и у савременом 
филму, те се изводи закључак „да песимизам 
постмодерних ноар филмова није само стил 
позајмљен из четрдесетих већ и наставак 
истраживања наличја америчког сна”. Савремено 
преобликовање ноар тема, уз одговарајућу 
флексибилност према друштвеним променама 
типичним за ноар, успело је да одржи његову 
виталност до данашњих дана. Трансформације 
ноара у неоноар помогле су да се објасне неке 
константе, препознатљиви елементи, најважнија 
морална амбиваленција протагонисте и његов 
(или у неоноару често њен) злокобан, фаталан 
однос са ширим друштвом које је и само криво 
за корупцију и криминал.

Неоноар је наставио да се шири и осталим 
кинематографијама. Мексички филм Пасји жи-
вот (2000), француски Пурпурне реке (2000), 
Хари, пријатељ који ти жели добро (2000), 
немачки Трчи, Лола, трчи (1998), јапански 
Сонатина (1993), Аудиција (1999), само су неки од 
најамблематичнијих постмодерних остварења 
која се ослањају на ноар елементе.
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КЛАСИК

Град Нула (1988))

Мисија (1986)
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победник за изузетан допринос филмској 
уметности – мађарског редитеља Иштвана Саба  
и српске глумице Неде Арнерић. У „Фест класик” 
уврштен је филм Вишња на Ташмајдану у режији 
Столета Јанковића, тачно 50 година од настанка 
те романтичне драме у којој је заблистала Неда 
Арнерић у насловној улози. Подсетићемо се 
и неких великих успеха Иштвана Саба, као 
што су Састанак с Венером и Пуковник Редл, 
уочи којих ће бити приказана и два његова 
кратка филма, Концерт и Варијације на тему. 
Иначе, Сабо је доскора био једини мађарски 
оскаровац, награђен за филм Мефисто 1982. 
године. Недавно је тај успех поновио Ласло 
Немеш с филмом Шаулов син. Како напомиње 
Пантелић, постоји могућност да мађарска 

                        а 46. Фесту, који се одржава од 23. феб-
руара до 4. марта, биће приказано 116 премијерних 
филмова из целог света, у више програмских 
целина, од којих су три такмичарске, али и 11 
одабраних старих филмова у програму „Фест 
класик”, који се приређује четврту годину 
заредом у Музеју Кинотеке. Слични класични 
програми пракса су и на великим светским 
фестивалима.

– Фест је фестивал с дугом традицијом и 
сасвим је разумљиво увести програмску целину 
која третира филмове који су обележили његова 
претходна издања. Осим тога, као и класични 
програми светских фестивала, окрећемо се 
досадашњем стваралаштву уметника који ће 
својим присуством или неким новим филмом 
обележити текуће издање фестивала. Ту се, 
такође, сврставају и документарци на теме 
из историје филма, било да је реч о неком 
карактеристичном периоду, феномену или 
опусу појединих стваралаца. Право место 
за пројекције тако конципираног програма 
свакако су дворане Кинотеке – истиче директор 
Југословенске кинотеке и уметнички директор 
Феста Југослав Пантелић.

Од увођења „Фест класика” у години великих 
промена на Фесту, 2015, било је искорака које 
су публика и медији умели да препознају. 
На 45. Фесту врло успешно је обележена 50. 
годишњица настанка филма Александра Саше 
Петровића Скупљачи перја. За Очи чорније 
Никите Михалкова тражила се карта више, а 
пројекцијом рестаурисане верзије тог филма 
исправљена је мала неправда која га је пратила 
у нашој средини неколико деценија.

И ове године „Фест класик” нуди много 
занимљивих наслова. Ту су у првом реду нека од 
остварења добитника награде Феста Београдски 

фест у 
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Пуковник Редл (1985)



56 | |

инспирисано једним филмом овогодишњег 
Феста, и то из такмичарског програма, Нико, 
1988 Сузане Никијарели, о последњим годинама 
живота чувене уметнице коју већина и даље 
везује за састав „Велвет андерграунд”. Међутим, 
Нико је имала и значајну филмографију, а 
Роберто ла Рока један је од филмова који на 
најбољи начин илуструју тај њен таленат. 

У програму „Фест класик” биће заступљени 
и редитељи Карен Шахназаров и Роланд Џофи, 
добитници Београдског победника за досадашње 
стваралаштво. Филмови Град нула (1988) и Поља 
смрти (1984) подсетиће публику у Кинотеци 
на стваралаштво двају значајних аутора који 
долазе из Русије, односно Велике Британије.

кинематографија буде награђена и трећим 
Оскаром, јер је ове године међу номинованима 
заслужено и прошлогодишњи филм изненађења 
Феста На телу и души Илдико Ењеди. 

Присуство великог филмског ствараоца 
Лордана Зафрановића у жирију овогодишњег 
Феста разлог је да се у програму „Фест класик” 
тачно 40 година од настанка присетимо његовог 
изузетног филма Окупација у 26 слика, који 
је награђен на Пулском фестивалу, а имао је 
успеха и у Кану. 

Члан жирија на 46. Фесту биће и редитељ 
Јован Јовановић, а у оквиру „Фест класика” 
моћи ће да се види његово остварење Пејзажи у 
магли (1984). Подсетимо да је Јовановићев филм 
Млад и здрав као ружа после премијере у Пули 
1971. био бункерисан, а управо је на Фесту 2005. 
поново ушао у неку биоскопску дворану.

– Јован Јовановић је аутор чије име светли у 
историји српског, југословенског, а слободан сам 
да кажем и светског филма – истиче Пантелић.

Пажњу у програму „Фест класик” привлачи 
и документарац Постати Кери Грант (2017), 
настао у продукцији „Шоу тајма”, који баца 
друкчије светло на живот и рад легендарног 
глумца.

– Будући да је Грантов приватни живот био 
у жижи медија, постојала је опасност да у 
биографском филму та страна однесе превагу 
над његовом уметношћу. Документарац Марка 
Кидела у том смислу хода по ивици, али остаје 
на правој страни – оцењује Пантелић.

Тај документарац био је инспирација да се 
у „Фест класик” уврсти играни филм Френка 
Капре из 1944. Арсеник и старе чипке (1944), у 
којем ћемо се присетити правог Керија Гранта. 

„Фест класик” приказује и филм Роберто 
ла Рока (1961) Жана Бекера, што је такође 

Роберто ла Рока (1961)

Окупација у 26 слика (1978)
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   У ФИЛМУ ФРЕНКА КАПРЕ



ок с нестрпљењем очекујемо 46. 
издање Феста, на почетке нашег нај-
популарнијег међународног филм-
ског фестивала подсећа нас књига
Милана Влајчића Фест, одброја-

вање, која је објављена 2002. године као спе-
цијално издање Феста, уочи јубиларног, 30. фес-
тивала.

 Угледни критичар, новинар и есејиста Милан 
Влајчић дао је књизи скроман поднаслов 
„Субјективна шетња кроз тридесетак година 
београдског фестивала”, мада она нуди много 
више. Ту су и кратак али садржајан преглед 
настанка Феста и његових понекад бурних 
мена током прве три деценије и описи 
најзначајнијих момената сваког појединачног 
издања, листе најбољих филмова по годинама 
према оцени аутора, затим живописне анегдоте, 
као и луцидне опсервације културолошких 
и друштвенополитичких прилика у којима је 
Фест припреман и одржаван, с више или мање 
успеха... Све то заједно чини ову књигу важним 
документом, а истовремено читаоцу нуди 
занимљиво штиво о духу једног прохујалог 
времена.

У уводном поглављу „Из птичје перспективе”, 
уз подсећање да је први Фест одржан од 8. до 16. 
јануара 1971. године у Дому синдиката и биоскопу 
„Козара” (Сава центар још није био изграђен), 
Влајчић оцењује да је „за многе наше нараштаје 
фестовско искуство повластица какву нису 
уживали житељи и филмски манијаци многих 
европских метропола”. 

„Они који данас имају мање од четрдесет година 
навикавани су на Фест као на свакодневну 
животну чињеницу као што су вода, струја, 
радио и телевизија. Они који, само заслугом 
своје крштенице, памте како је рођен Фест, 

ФЕСТ, 
ОДБРОЈАВАЊЕ
МИЛАНА 
ВЛАЈЧИЋА

знају да је реч о срећном стицају околности, о 
удруженом напору десетак новинара, филмских 
критичара и културних радника, па и благослову 
неких утицајних политичара без којег би се све 
претворило у пусте снове”, писао је Влајчић те 
2002. године.

На иницијативу филмског критичара 
„Политике” Милутина Чолића и уз подршку 
потпредседника Града Београда Милана Вукоса 
искована је замисао о међународном филмском 
фестивалу, који је добио и радни наслов „Храбри 
нови свет”, а уметнички директор и селектор 
Чолић имао је, како истиче Влајчић, „довољно 
храбрости, у трену кад је већ кретала идеолошка 
хајка на оно најбоље што је постојало у нашем 
филму, да уз себе држи председника Савета 
Феста Александра Сашу Петровића и селектора 
специјалног ноћног програма ’Конфронтације’ 
Душана Макавејева”.

Нова филмска светковина прихваћена је изнад 
свих очекивања, карте су плануле преко ноћи, 
а у метежу за поноћне пројекције шокантних 
дела поломљена су стакла улазних врата Дома 
синдиката и интервенисала је полиција, присећа 
се Влајчић и затим наводи култне филмове 
и ауторе које је домаћа публика откривала 
током седамдесетих на Фесту, те чињеницу да 
је тих година најбоља реклама за неки филм на 
каснијем редовном биоскопском репертоару 
била званична етикета „приказано на Фесту”.

Влајчић бележи како је са стотинак наслова из 
првих година Фест ’78. стигао до чак 160 филмова 
и продао 240.000 улазница, како се ширио ван 
Београда, а житељи места која је мимоишао 
сматрали да су кажњени, како је популарности 
допринео легендарни ТВ сонг Милене Дравић и 
Драгана Николића („Ах, тај Фест, ах, тај Фест, 
пашћу, ах, у несвест”).

Д
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У књизи се хронолошки помињу и смена 
Милутина Чолића када је „зуцнуо” нешто о 
самоуправљању, редовни долазак културних 
радника из социјалистичког блока којима 
је Фест био прозор у свет, покушаји 
промене концепта од првобитне формуле 
фестивал фестивала у такмичарску мани-
фестацију, сарадња с дистрибутерима који
су чували најзначајнија остварења управо 
за премијере на Фесту, али и касније 
оптужбе да се фестивал претвара у дис-
трибутерску пијацу, освежење које је донео 
нови селектор Небојша Ђукелић, несрећна 
одлука о неодржавању Феста у време санк-
ција 1993. и 1994. године, као и храбра 
одлука о прекиду фестивала 1997. у време 
грађанског протеста због изборне крађе 
тадашњег режима...

Што се тиче програма, „све време су се 
распиривале жучне дебате о недостатку 
изграђенијег концепта, о лабавим критери-
јумима, о сваштарству”.

„Али управо у тој осетљивој игри између 
популистичког духа и елитистичких захте-
ва Фест је налазио свој културолошки 
смисао и оправдање... Фест је за ових 
тридесетак година обавио велики култу-
ролошки и образовни задатак, филмски 
хоризонти проширени су на све стране”, 
закључује Влајчић.

Следи 29 кратких, ефектних поглавља, од 
којих прво, посвећено 1. Фесту, носи наслов 
„Велики прасак”, а оно о 29. Фесту, „Нарасло 
тесто”. У недостатку простора за навођење 
низа интересантних детаља, критичких 
коментара, духовитих опаски и живих 
слика атмосфере на Фесту и око Феста, о 
којима Влајчић пише као сведок и учесник, 
познавалац и љубитељ, можемо само топло 
да препоручимо ову књигу и онима који се 
сећају понечега из њеног садржаја и онима 
који тек почињу да иду на Фест.

У последњем поглављу „У сусрет 30. 
Фесту” аутор помиње како се за те три 
деценије око Феста све променило, па је и 
сам Фест променио свој изглед, дух и смер 
кретања. „Оно што никоме неће дозволити 
да се успава или уљуљкује на празним 
причама о славној фестивалској прошлости 
јесте углавном млада, радознала и изврсно 
обавештена публика која је последњих 
година освојила Фест у свим димензијама”, 
истиче Влајчић. 

Документарну, али и сентименталну вредност 
његовој књизи додају илустрације – црно-беле 
фотографије свих плаката од 1. до 30. Феста, а 
поменимо овом приликом да их је у првој деценији 
креирао чувени Слободан Машић.
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БЕОГРАДСКИ 
ФИЛМОПЛОВ 
(1944–1963)пишЕ: 

Слободан Аранђеловић  

из личног 
УГЛА

Алжирка Џамила (1958)

И

и з  л и ч н о г  у г л а

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 фебруар 2018. издвојио сам следећа дела:

Без дилеме, најзанимљивији филм овог избора јесте египатска биографско-политичка 
драма Алжирка Џамила, коју је 1958. режирао најпознатији и најбољи египатски синеаст Јусеф Шахин. 
Био је то његов први снажан и уметнички беспрекорно конципиран политички филм којим ће трасирати 
успешну међународну каријеру. Филм је отворено и јасно проговорио о забрањеној теми:  борби алжир-
ског народа за ослобођење од француске вековне окупације, стављајући акценат на борбу алжирских 
жена коју је симболизовала насловна јунакиња Џамила Бухиред. Шахин је бриљантно приказао улогу 
и значај жена у Алжирској револуцији из 1954. а у националној кинематографији тај филм оправдано 
се рангира као преломни тренутак у развоју седме уметности. Настао у време Насерове панарапске 
ере када су се десили кључни историјски догађаји (национализација Суецког канала, припрема за 
стварање покрета несврстаности и савеза староседелачких народа у оквиру будућег Трећег света, 
солидарност са Алжирском револуцијом, борба против колонијализма и денунцирање лажне глобалне 
колонијалне реторике), филм је имао финансијску помоћ државе. Бавећи се тегобном судбином Џамиле, 
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Никад не попуштај (1960)

најзначајније личности у алжирској историји, 
Шахинов филм премијерно је приказан на 
Московском филмском фестивалу 1959. али не у 
такмичарском програму због снажног лобирања 
француских власти које су га забраниле за 
приказивање у Француској. Иако представља 
кључно дело у уједињењу арапских земаља у 
борби против француског колонијализма, филм 
је био забрањен и у Алжиру! Та чињеница може 
се разумети само кроз визуру снажног притиска 
Француза који су били још увек на власти у 
земљи, али и кроз њихову тактичку намеру да 
ублаже херојску борбу жена током револуције 
и онемогуће приказивање мучења и силовања 
затвореница. Већ 1959. филм је са великим 
успехом приказиван у Јапану, Мађарској и 
Кини, док је београдску премијеру имао 1961. а у 
СССР-у је наредне године доживео биоскопску 
дистрибуцију. Не би требало заборавити да је 
италијански синеаст Ђило Понтекорво 1966. у 
ремек-делу Битка за Алжир приказао и Џамилу 
као једну од три муџахединткиње (жене борце 
за слободу) и тако одао почаст тим храбрим и 
неустрашивим женама.   

Духовита криминалистичка комедија Смели 
подвиг (1959), у режији Нанија Лоја, условно 

речено, инспиративна је и смешна прича 
која наставља тамо где је завршио познати 
филм Марија Моничелија Обично непознати 
лопови (1958). Неколико интерпретатора из 
Моничелијевог филма појавило се и у Лојевом 
остварењу. На пример, Виторио Гасман, 
Ренато Салватори, Клаудија Кардинале, 
Карло Пизакане и Тиберио Мурђија. Попут 
Моничелијевог филма, и ово дело је брзог ритма 
и вешто пародира жанр гангстерског филма, 
истовремено дајући шансу одличним глумцима 
да се искажу до максимума. Да би потенцирао 
атмосферу америчких криминалистичких 
трилера, композитор музике Пјеро Умилијани 
луцидно је искористио сетна трубачка сола Чета 
Бејкера, Американца на дужем привременом 
раду у Италији.

Италијанско-француску социјалну драму 
с елементима наглашене романтике Девојка 
у излогу (1960) режирао је Лучијани Емер по 
изврсном сценарију на коме су сарађивали, 
између осталих, Пјер Паоло Пазолини и Родолфо 
Сонего. Као необично ефектна комбинација 
неореалистичке социјалне студије савременог 
друштва и еротске мелодраме, филм верно слика 
холандску рударску средину, али и кварт забаве 
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утисак о филму у коме су певач/глумац Луис 
Маријано и заводљива Пакита Рико одиграли 
романтични пар, а карактерни глумац Дари Кол у 
улози луцидног детектива и Гизела Робер у роли 
његове прсате помоћнице забележили су прави 
глумачки тријумф.   

Америчку психолошку драму Замка за зечеве 
(1959) режирао је Филип Ликок по сценарију Џ. П. 
Милера (на основу његове истоимене ТВ драме), 
са изврсним Ернестом Боргнајном у главној 
роли. Интелигентна студија мотивационих 
фактора главног јунака у запостављању породице 
због живота и рада у коме бескомпромисно 
доминирају његов посао и шеф, чини се, још 
увек је глобално актуелна. Очигледно је филм 
био инспирисан холивудским остварењем Марти 
(1955), по ТВ драми Педија Чајефског, у коме је 
Боргнајн играо бруклинског касапина/месара и 
био награђен Оскаром за главну мушку улогу.

Шведску еротску драму Пут број шест (1958), 
познат у енглеском говорном подручју и као 
Опасан секс (Dangerous Sex), по сопственом 
сценарију режирао је Бенгт Бломгрен. Мешајући 
еротику и криминалне радње, определио се за 
експлоатациону опцију еротике која је крајем 
педесетих преузела примат у већини европских 
биоскопа. Поред изврсно снимљених уличних 
сцена, нарочито у снежном декору, импресивна 
је и функционална музика Бенгт-Арнеa Валина. 

Динамичан енглески трилер Хитан позив (1952) 
режирао је Луис Гилберт по врло добром сценарију 
и уз помоћ изврсног сниматеља Вилкија Купера. 
Економична и прецизна режија, осим одличних 
глумаца, пре свих Фредија Милса (у роли боксера) 
и Сиднија Тафлера (у роли бегунца), на најбољи 
начин сврставају филм у репрезентативна дела 
националне кинематографије педесетих година 
прошлог века.

Француску криминалистичку комедију Лупежи 
великог срца (1956) режирао је Карло Рим по 
сопственом сценарију у маниру анегдотског 
приповедања. Духовита пошалица на породичну 
традицију крађе сатова и данас изазива смех 
и још увек одолева зубу времена. Требало би 
обратити пажњу на добро остварене роле Едија 
Константина, Ива Робера, Ноела Ноела и Робера 
Далбана, као и на изврсну музику ветерана 
Жоржа ван Париса.

и з  л и ч н о г  у г л а

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

и секса у Амстердаму. Иницијална пролетерска 
студија, иза које је препознатљив Пазолинијев 
рукопис, због утицаја Демохришћанске партије, 
нажалост, убрзо је прерасла у рутинску еротско-
-романтичну мелодраму са срећним расплетом! 
Колико је био јак утицај демохришћана, говори 
податак да је пре премијере филма италијанска 
цензура условила бројна скраћења, измену и 
ублажавање дијалога, као и забрану уласка у 
биоскоп особама испод 16 година. Дужина и 
аутентичност снимљеног материјала варирају 
и данас од земље до земље у којима је филм 
дистрибуиран. 

Бруталан савремени трилер Никад не 
попуштај (1960) надахнуто је режирао Џон 
Гиљермин на одлично изабраним локацијама 
и уз помоћ идеално одабраних интерпретатора 
за веома захтевне роле. Наизглед једноставан 
криминалистички заплет, стицајем разних 
неочекиваних догађаја, прераста у очајну 
борбу појединца против добро организованих 
криминалаца. Славни и аутентични комичар 
Питер Селерс у филму је бриљантно остварио 
прву драмску улогу у каријери играјући 
немилосрдног и пожудног Лајонела, власника 
лондонске гараже, односно вођу криминалне 
банде. У роли његове неочекиване жртве и 
власника украденог аутомобила „форд англија”, 
ништа мање квалитетан Ричард Тод на заиста 
задивљујући начин потврдио је непобедивост 
енглеског духа и личне сналажљивости. 
Ненавикнути на Селерса у лику негативца, 
критика и гледаоци једногласно су бојкотовали 
филм, те је финансијски крах био неминован. 
Режисер, иначе врстан професионалац, за 
разлику од Селерса, обезбедио је рад на већим и 
скупљим међународним пројектима. Тридесетак 
година после настанка овог дела, бројни млади, 
углавном британски теоретичари и критичари 
филма (нарочито после Селерсове смрти) 
„открили” су филм и обасули га заслуженим 
похвалама. Својевремено је у једном разговору 
на телевизији Питер Селерс, на себи својствен 
саркастичан начин, прокоментарисао улогу 
Лајонела речима: „Био је то мој покушај да 
глумим као Род Стајгер”.   

Француска комбинација мјузикла и лепршаве 
музичке комедије Ка Јамајци (1956) заправо 
је екранизована оперета познатог аутора 
Франсиса Лопеза, коју је Андре Бертомје 
прилагодио на начин прихватљив седмој 
уметности. Одличан избор љубавних песама и 
раскошна сценографија добро су заокружили 



СУБОТОМ НА ДРУГОМ, 
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ
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ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА 
СНИМАТЕЉСКИХ ОСТВАРЕЊА 

СЛИКА У ПОКРЕТУ

II ФЕСТИВАЛ СНИМАТЕЉА

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ (1944–1963)

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

програм
ФЕБРУАР 2018

Југословенска кинотека
Косовска 11

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

1.

ПЕТАК

ФЕБРУАР

2.

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

4.

КОЗЈЕ УШИ
(СРБ, 2017) 
....................................................................................
Режија: Марко Костић
Фотографија: Милош 
Спасојевић

ИМЕ: ДОБРИЦА, 
ПРЕЗИМЕ: НЕПОЗНАТО
(СРБ, 2016) 
....................................................................................
Режија: Срђа Пенезић
Фотографија: Радан Поповић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00

САРАЈ’ВО
(БиХ, 2017)  документарни филм
....................................................................................
Режија: Мустафа Мустафић
Фотографија: Мустафа 
Мустафић, Алмир Ђиколи

РЕКВИЈЕМ ЗА 
ГОСПОЂУ Ј
(СРБ, 2017) 
....................................................................................
Режија: Бојан Вулетић
Фотографија: Јелена Станковић

пројекција у 17.00 пројекција у 20.00

ИНКАРНАЦИЈА
(СРБ, 2016) 
....................................................................................
Режија: Филип Ковачевић
Фотографија: Урош Милутиновић

пројекција у 21.00

СУБОТА

ФЕБРУАР

3.
СЛЕПИ ПУТНИК НА 
БРОДУ ЛУДАКА
(СРБ, 2016) 
....................................................................................
Режија: Горан Марковић
Фотографија: Ђорђе Арамбашић

пројекција у 18.00

НИГДЕ
(СРБ, 2017) 
....................................................................................
Режија: Предраг Велиновић
Фотографија: Милорад Глушица

пројекција у 20.00

АФТЕРПАРТИ
(СРБ, 2017) 
....................................................................................
Режија: Лука Бурсаћ
Фотографија: Душан Грубин

ЈЕСЕН САМУРАЈА
(СРБ, 2016) 
....................................................................................
Режија: Данило Бећковић
Фотографија: Бојана Андрић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00

ЗАМКА ЗА ЗЕЧЕВЕ 
(САД, 1959) 
The Rabbit Trap
....................................................................................
Улоге: Ернест Боргнајн 
(Ernest Borgnine), 
Дејвид Брајан (David Brian)
Режија: Филип Ликок 
(Philip Leacock)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

НИКАДА НЕ ПОПУШТАЈ
(ВБ, 1960) 
Never Let Go
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс 
(Peter Sellers), 
Ричард Tод (Richard Todd)
Режија: Џон Гиљермин 
(John Guillermin)

пројекција у 21.00

ДЕВОЈКА У ИЗЛОГУ 
(ИТА/ФРА, 1961) 
La ragazza in vetrina
....................................................................................
Улоге: Лино Вентура 
(Lino Ventura), 
Магали Ноел (Magali Noël) 
Режија: Лучано Емер 
(Luciano Emmer)

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

5.
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СЕЋАЊЕ НА... 
ПЕГИ КАМИНС

СЕЋАЊЕ НА... 
ТОМАС СТАНФОРД 

ПРОЈЕКЦИЈА ДОМАЋИХ 
ФИЛМОВА С ТИТЛОМ ЗА 

ГЛУВОНЕМЕ ОСОБЕ

НЕМА СРЕДА: ИМПРЕСИОНИЗАМ НА ФРАНЦУСКОМ ФИЛМУ

СРПСКИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ

Ф Е Б Р У А Р  У  К О С О В С К О Ј

БУРЕ БАРУТА
(СРЈ/МАК/ФРA/ГРЧ/ТУР, 1998) 
....................................................................................
Улоге: Лазар Ристовски, 
Војислав Брајовић 
Режија: Горан Паскаљевић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПРИЧА СА ЗАПАДНЕ 
СТРАНЕ (САД, 1961) 
West Side Story
....................................................................................
Улоге: Натали Вуд (Natalie Wood), 
Џорџ Чакирис (George Chakiris)
Монтажа: Томас Станфорд 
(Thomas Stanford)
Режија: Роберт Вајз (Robert Wise), 
Џером Робинс (Jerome Robbins)

пројекција у 21.00

ЛУДИЛО ЗА ПИШТОЉЕМ
(САД, 1950) 
Gun Crazy
....................................................................................
Улоге: Пеги Каминс 
(Peggy Cummins), 
Џон Дал (John Dall)
Режија: Џозеф Х. Луис 
(Joseph H. Lewis)

УТОРАК

ФЕБРУАР

6.

ЖЕНА НИОТКУДА    
(ФРА, 1922) 
La Femme de Nulle Part 
.....................................................................................
Улоге: Ив Франсис (Ève Francis), 
Роже Карл (Roger Karl)
Режија:  Луј Делик 
(Louis Delluc)

ГРОЗНИЦА    
(ФРА, 1921) 
Fièvre 
.....................................................................................
Улоге: Ив Франсис (Ève Francis), 
Ван Дал (Van Daële)
Режија:  Луј Делик 
(Louis Delluc)

пројекција у 17.00 пројекција у 17.00

ШПАНСКИ ПРАЗНИК
(део филма) (ФРA, 1919)
La Fête Espagnole
....................................................................................
Улоге: Ив Франсис (Ève Francis), 
Жан Тулу (Jean Toulout)
Режија: Жермен Дилак 
(Germaine Dulac)

пројекција у 19.00СРЕДА

ФЕБРУАР

7.

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

8.

НАСМЕЈАНА ГОСПОЂА 
БЕДЕ 
(ФРА, 1920) 
La souriante Madame Beudet
.....................................................................................
Улоге:  Жермен Дермоз 
(Germaine Dermoz), 
Мадлен Гити (Madeleine Guitty)
Режија: Жермен Дилак 
(Germaine Dulac)

пројекција у 19.00

ШКОЉКА И СВЕШТЕНИК    
(ФРА, 1927) 
La coquille et le clergyman
.....................................................................................
Улоге: Алекс Ален (Alex Allin), 
Лисјен Батај (Lucien Bataille)
Режија: Жермен Дилак 
(Germaine Dulac)

пројекција у 19.00

МЕНИЛМОНТАН
(ФРА, 1924) Ménilmontant
.....................................................................................
Улоге:  Нађа Сибирскаја 
(Nadia Sibirskaïa), Јоланд Болије 
(Yolande Beaulieu)
Режија: Димитриј Кирсанов 
(Dimitri Kirsanoff )

ЧОВЕК СА ПУЧИНЕ
(ФРА, 1920) 
L’homme du large
.....................................................................................
Улоге:  Марсел Прадо (Marcelle 
Pradot), Роже Карл (Roger Karl)
Режија: Марсел Лербије 
(Marcel L’Herbier)

пројекција у 21.00 пројекција у 21.00

СРЕДА

ФЕБРУАР

7.

СРЕДА

ФЕБРУАР

7.

САСТАНАК МАЛЕ 
АНТАНТЕ У БЕОГРАДУ
(ЈУГ, 1932) 
....................................................................................
ПП: Југословенски просветни 
филм

пројекција у 18.00 пројекција у 18.00

НАША МОРНАРИЦА И 
ХИДРОАВИЈАЦИЈА
(ЈУГ, 1932) 
....................................................................................
ПП: Југословенски просветни 
филм

пројекција у 18.00

ОСВЕЋЕЊЕ ШКОЛЕ 
КРАЉА АЛЕКСАНДРА I У 
ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
(ЈУГ, 1931) 
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СРПСКИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ

МОЈ ИЗБОР – ЈАНКО ПОПОВИЋ ВОЛАРИЋ

МОЈ ИЗБОР – ЈАНКО ПОПОВИЋ ВОЛАРИЋ

МОЈ ИЗБОР – ЈАНКО ПОПОВИЋ ВОЛАРИЋ
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ВРТОГЛАВИЦА 
(САД, 1958) 
Vertigo
....................................................................................
Улоге: Џејмс Стјуарт 
(James Stewart), 
Ким Новак (Kim Novak) 
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 16.30 пројекција у 19.00

БЕКЕТ
(ВБ/САД, 1964) 
Beckett 
....................................................................................
Улоге: Ричард Бартон 
(Richard Burton), 
Питер О’Тул (Peter O’Toole)
Режија: Питер Гленвил 
(Peter Glenville)

пројекција у 21.00

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

ПЕТАК

ФЕБРУАР

9.

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

8.
ОСВЕЋЕЊЕ ХРАМА 
СЛАВЕ У СКОПЉУ
(ЈУГ, 1934)
....................................................................................
ПП: Југословенски просветни 
филм 

ПРОСЛАВА РАТНИКА 
ЈУЖНЕ СРБИЈЕ У 
СКОПЉУ
(ЈУГ, 1934) 
....................................................................................
ПП: Југословенски просветни 
филм

пројекција у 18.00 пројекција у 18.00

БЕОГРАД
(ЈУГ, 1932) 
....................................................................................
ПП: А. Б. филм Праг, 
Југословенски просветни филм

БЕОГРАД, ПРЕСТОНИЦА 
КРАЉЕВИНЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ
(ЈУГ, 1932) 
....................................................................................
Режија: Војин Ђорђевић 
ПП: Југословенски просветни 
филм

пројекција у 20.00

У СТАРОМ ПРИЗРЕНУ
(ЈУГ, 1932) 

ПОСЕТА ПОЉСКОГ 
СЕЈМА НАРОДНОЈ 
СКУПШТИНИ 11. X 1933.
(ЈУГ, 1933) 

ЗБОР ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
РАДИКАЛНЕ СЕЉАЧКЕ 
ДЕМОКРАТИЈЕ У НИШУ
(ЈУГ, 1933) 
....................................................................................
ПП: Југословенски 
просветни филм

МОЈ ИЗБОР – ЈАНКО ПОПОВИЋ ВОЛАРИЋ

СУБОТА

ФЕБРУАР

10.

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

11.

СМРТ У ВЕНЕЦИЈИ 
(ИТА/ФРА, 1971) 
Morte a Venezia
....................................................................................
Улоге: Дирк Богард 
(Dirk Bogarde), 
Ромоло Вали (Romolo Valli) 
Режија: Лукино Висконти 
(Luchino Visconti)

пројекција у 16.30 пројекција у 19.00

ПОСЛЕДЊИ ТАНГО У 
ПАРИЗУ (ИТА/ФРА, 1972) 
L’ultimo tango a Parigi
....................................................................................
Улоге: Марлон Брандо 
(Marlon Brando), Maрија Шнајдер 
(Maria Schneider)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 21.00

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

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

пројекција у 16.30 пројекција у 18.30

МЕЛАНХОЛИЈА
(ДАН/ШВЕ/ФРА/НЕМ, 2011) 
Melancholia
....................................................................................
Улоге: Кирстен Данст 
(Kirsten Dunst), Шарлот Гејнсбур 
(Charlotte Gainsbourg)
Режија: Ларс фон Трир 
(Lars von Trier)

пројекција у 21.00

КРУГОВИ
(СРБ/НЕМ/ФРА/СЛО/ХРВ, 2013) 
....................................................................................
Улоге: Александар Берчек, 
Леон Лучев 
Режија: Срдан Голубовић
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БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ (1944–1963)

СЕЋАЊЕ НА… 
КЈЕЛ ГРЕДЕ

СЕЋАЊЕ НА… 
ЏЕРАЛД ГРИНБЕРГ

СЕЋАЊЕ НА… 
МАРИЈАН ЛАБУДА

ФЕЉТОН НЕОНОАР

СЛОБОДНИ ДАНИ
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СМЕЛИ ПОДВИГ 
(ИТА/ФРА, 1959) 
Audace colpo dei soliti ignoti
....................................................................................
Улоге: Виторио Гасман (Vittorio 
Gassman), Ренато Салватори 
(Renato Salvatori)
Режија: Нани Лој (Nanni Loy)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

КА ЈАМАЈЦИ
(ФРА, 1957) À la Jamaïque
....................................................................................
Улоге: Луис Маријано 
(Luis Mariano), 
Пакита Рико (Paquita Rico)
Режија: Андре Бертомје 
(André Berthomieu)

пројекција у 21.00

ПУТ БР. 6    
(ШВЕ, 1958) Linje sex
.....................................................................................
Улоге: Маргит Карлквист 
(Margit Carlqvist),
Оке Гренберг (Åke Grönberg)
Режија: Бенгт Бломгрен 
(Bengt Blomgren)

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

12.

СЕЛО МОЈЕ МАЛО
(ФРА, 1985) 
Vesničko má, středisková 
....................................................................................
Улоге: Маријан Лабуда (Marián 
Labuda), Јанош Бан (János Bán)
Режија: Јиржи Менцл 
(Jiří Menzel)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА (САД, 1979) 
Kramer vs. Kramer
....................................................................................
Улоге: Дастин Хофман (Dustin 
Hoff man), Мерил Стрип (M.Streep)
Монтажа: Џералд Гринберг 
Режија: Роберт Бентон (R. Benton)

пројекција у 21.00

ХУГО И ЈОЗЕФИНА
(ШВЕ, 1967) 
Hugo och Josefi n 
....................................................................................
Улоге: Фредрик Беклен 
(Fredrik Becklen), 
Бепе Волгерс (Beppe Wolgers)
Режија: Кјел Греде (Kjell Grede)

УТОРАК

ФЕБРУАР

13.

СРЕДА

ФЕБРУАР

14.

ТЕЛЕСНА СТРАСТ
(САД, 1981) Body Heat  
....................................................................................
Улоге: Кетлин Тарнер 
(Kathleen Turner), 
Вилијем Харт (William Hurt)
Режија: Лоренс Каздан 
(Lawrence Kasdan)

КРВАВО ПРОСТО
(САД, 1984) Blood Simple
....................................................................................
Улоге: Џон Гец (John Getz), 
Франсес Макдорманд 
(Frances McDormand)
Режија: Џоел и Итан Коен 
(Joel & Ethan Coen)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

БЛЕЈД РАНЕР
(САД, 1982) Blade Runner
....................................................................................
Улоге: Харисон Форд 
(Harrison Ford), 
Рутгер Хауер (Rutger Hauer)
Режија: Ридли Скот 
(Ridley Scott)

пројекција у 21.00

КАКО СЕ РЕШИТИ СВОГ 
ШЕФА (САД, 1980) Nine to Five
.....................................................................................
Улоге:  Доли Партон (Dolly Parton), 
Џејн Фонда (Jane Fonda)
Режија: Колин Хигинс (C. Higgins)

пројекција у 17.00

СЕОБЕ ТРАЈУ ВЕЧНО    
(СРБ, 2018) 
документарни филм
.....................................................................................
Режија: Бошко Милосављевић

пројекција у 20.00

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

15.
ПЕТАК

ФЕБРУАР

16.

СУБОТА

ФЕБРУАР

17.

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

18.
ГРАД ГРЕХА 
(САД, 2005) Sin City
....................................................................................
Улоге: Брус Вилис (Bruce Willis), 
Мики Рорк (Mickey Rourke) 
Режија: Роберт Родригез (Robert 
Rodriguez), Френк Милер (Frank 
Miller), Квентин Тарантино 
(Quentin Tarantino)

ПЛАВИ СОМОТ
(САД, 1986) 
Blue Velvet
....................................................................................
Улоге: Кајл Маклахлан (Kyle 
McLachlan), Изабела Роселини 
(Isabella Rossellini) 
Режија: Дејвид Линч 
(David Lynch)

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

ПОВЕРЉИВО ИЗ Л. А.
(САД, 1997)   
L.A. Confi dential
....................................................................................
Улоге: Ким Бејсингер (Kim 
Basinger), 
Кевин Спејси (Kevin Spacey) 
Режија: Кертис Хансон 
(Curtis Hanson)

пројекција у 20.30

СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА
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БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ 1944–1963

СЕЋАЊЕ НА… ДИНКО ТУЦАКОВИЋ

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ГАРИ ШЕРМАН

СЛОБОДАН ДАН
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ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

19.

СРЕДА

ФЕБРУАР

21.

THE RUBBER SOUL 
PROJECT
(СЦГ, 2004) 
....................................................................................
документарни филм
Режија: Динко Туцаковић

ШЕСТ ДАНА ЈУНА
(КАН/ЈУГ, 1985) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Крстић, 
Цинтија Ашпрегер 
Режија: Динко Туцаковић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

УТОРАК

ФЕБРУАР

20.

ЛУПЕЖИ ВЕЛИКОГ
СРЦА (ФРА, 1957) 
Les truands
....................................................................................
Улоге: Еди Константин 
(Eddie Constantine), 
Ноел-Ноел (Noël-Noël)
Режија: Карло Рим (Carlo Rim)

АЛЖИРКА ЏАМИЛА    
(ЕГИ, 1958) 
Djamilah
.....................................................................................
Улоге: Магда (Magda), Ахмед 
Мажар (Ahmed Mazhar)
Режија: Јусеф Шахин 
(Youssef Chahine)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ХИТАН ПОЗИВ
(ВБ, 1952)  
Emergency Call
....................................................................................
Улоге: Џек Ворнер (Jack Warner), 
Ентони Стил (Anthony Steel)
Режија: Луис Гилберт 
(Lewis Gilbert)

пројекција у 21.00

ТРАЖИ СЕ ЖИВ ИЛИ 
МРТАВ 
(САД, 1987) Wanted: Dead or Alive
....................................................................................
Улоге: Рутгер Хауер (Rutger 
Hauer), Џин Симонс 
(Gene Simmons)
Режија: Гари Шерман 
(Gary Sherman)

УБИСТВО 
ПРОСТИТУТКЕ    
(САД, 1982) Vice Squad
.....................................................................................
Улоге: Сизон Хубли 
(Season Hubley), 
Вингс Хаузер (Wings Hauser)
Режија: Гари Шерман 
(Gary Sherman)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЛИНИЈА СМРТИ
(САД, 1972)  
Death Line
....................................................................................
Улоге: Доналд Плезенс (Donald 
Pleasence), Норман Росингтон 
(Norman Rossington)
Режија: Гари Шерман 
(Gary Sherman)

пројекција у 21.00

КУЋНИ ДУХ 3 
(САД, 1988) Poltergeist III
....................................................................................
Улоге: Хедер О’Рорк 
(Heather O’Rourke), 
Том Скерит (Tom Skerritt)
Режија: Гари Шерман 
(Gary Sherman)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

МРТВИ И САХРАЊЕНИ
(САД, 1981) Dead & Buried
....................................................................................
Улоге: Џејмс Фарентино (James 
Farentino), Мелоди Андерсон 
(Melody Anderson)
Режија: Гари Шерман 
(Gary Sherman)

пројекција у 21.00

ЛИЗА 
(САД, 1989) 
Lisa
....................................................................................
Улоге: Стејси Кинан (Staci Keanan), 
Шерил Лед (Cheryl Ladd) 
Режија: Гари Шерман 
(Gary Sherman)

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

22.

ДОКТОР РЕЈ И ЂАВОЛИ
(СРБ, 2012) 
....................................................................................
Улоге: Драган Бјелогрлић, 
Пол Леонард Мари (P. L. Murray)
Режија: Динко Туцаковић

пројекција у 21.00

ПЕТАК

ФЕБРУАР

23.
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ФЕСТ 2018

ФОКУС ЕВРОПА ФЕСТ 46 ФЕСТ КЛАСИК

ФЕСТ ПРЕДСТАВЉА PlayUK НА ФЕСТУ ФЕСТ 46

ФОКУС ЕВРОПА ФОКУС ЕВРОПА ФОКУС ЕВРОПА

MICROWAVE ФОКУС ЕВРОПА ФЕСТ ПРЕДСТАВЉА

Југословенска кинотека
Косовска 11

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

25.

СУБОТА

ФЕБРУАР

24.

МИЛА ЗЕМЉА
(АУС, 2017) 
Sweet Country
....................................................................................
Улоге: Bryan Brown, Matt Day, 
Tremayne Doolan
Режија: Warwick Thornton 
Ф/Н: Торонто, Венеција
(Специјална награда жирија)

ПРАВЦИ    
(БУГ/НЕМ/МАК, 2017) 
Posoki 
.....................................................................................
Улоге: Vasil Banov, Ivan Barnev, 
Assen Blatechki
Режија: Stephan Komandarev 
Ф/Н: Кан, Торонто, Варшава

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

РОБЕРТО ЛА РОКА
(ФРА/ИТА, 1961)  
Un nommé La Rocca
....................................................................................
Улоге: Jean-Paul Belmondo, 
Christine Kaufmann, Nico, 
Pierre Vaneck
Режија: Jean Becker

пројекција у 21.00

МОРИСИ: ЕНГЛЕСКА 
ПРИПАДА МЕНИ 
(ВБ, 2017) 
England is Mine
....................................................................................
Улоге: Jessica Brown Findlay, 
Jack Lowden, Jodie Comer
Режија: Mark Gill

РАНА    
(Ј. АФР/НЕМ/ХОЛ/ФРА, 2017) 
Inxeba
.....................................................................................
Улоге: Nakhane Touré, Bongile 
Mantsai, Niza Jay
Режија: John Trengove
Ф/Н: Санденс, Берлин, Лондон

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

КАКО СМУВАТИ 
ДЕВОЈКУ НА ЖУРКИ
(ВБ/САД, 2017)  
How to Talk to Girls at Parties
....................................................................................
Улоге: Nicole Kidman, Elle Fan-
ning, Alex Sharp
Режија: John Cameron Mitchell
Ф/Н: Кан, Лондон

пројекција у 21.00

МЛАДА ЖЕНА
(ФРА/БЕЛ, 2017) 
Jeune femme
....................................................................................
Улоге: Laetitia Dosch, 
Souleymane Seye Ndiaye, 
Grégoire Monsaingeon
Режија: Léonor Serraille
Ф/Н: Кан

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

АНА, ЉУБАВИ МОЈА
(РУМ/НЕМ/ФРА, 2017) 
Ana, mon amour
....................................................................................
Улоге: Diana Cavallioti, Mircea 
Postelnicu, Carmen
Tanase
Режија: Călin Peter Netzer
Ф/Н: Берлин

пројекција у 21.00

ТЕЛМА 
(НОР/ФРА/ДАН/ШВЕ, 2017) 
Thelma 
....................................................................................
Улоге: Eili Harboe, Kaya Wilkins, 
Henrik Rafaelsen
Режија: Joachim Trier
Ф/Н: Торонто

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

26.

УТОРАК

ФЕБРУАР

27.

ДУХОВИ СА СИЦИЛИЈЕ
(ИТА/ФРА/ШВА, 2017) 
Sicilian Ghost Story
....................................................................................
Улоге: Julia Jedlikowska, Gaetano 
Fernandez, Corinne Musallari
Режија: Fabio Grassadonia,
Antonio Piazza
Ф/Н: Кан, Чикаго

FUCK OFF I LOVE YOU    
(ХРВ, 2017) 
.....................................................................................
Улоге: Јудита Франковић, 
Дорис Пинчић Рогозница,
Јана Илић Милић
Режија: Анђело Јуркас
Ф/Н: Пула

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

БИКИНИ МУН
(САД, 2017)  
Bikini Moon
....................................................................................
Улоге: Condola Rashad, 
Sarah Goldberg, Will Janowitz
Режија: Милчо Манчевски

пројекција у 21.00

Ф Е С Т  У  К О С О В С К О Ј
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DOCUFEST ФОКУС ЕВРОПА СРПСКИ ФИЛМ

DOCUFEST СПЕЦИЈАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФЕСТ 46

DOCUFEST ФОКУС ЕВРОПА PlayUK НА ФЕСТУ

ФЕСТ КЛАСИК ФОКУС ЕВРОПА ФОКУС ЕВРОПА

DOCUFEST PlayUK НА ФЕСТУ ФОКУС ЕВРОПА

СРЕДА

ФЕБРУАР

28.

НЕКА СВЕТЛОСТ УЂЕ 
(ФРА/БЕЛ, 2017) 
Un beau soleil intérieur
....................................................................................
Улоге: Juliette Binoche, Gérard
Depardieu, Josiane Balasko
Режија: Claire Denis
Ф/Н: Кан

ПРИЧА О КЕРИЈУ 
ГРАНТУ    
(ФРА, 2017) 
Becoming Cary Grant
.....................................................................................
документарни филм
Режија: Mark Kidel
Ф/Н: Кан

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

О БУБИЦАМА И 
ХЕРОЈИМА
(СРБ, 2018) Bugs and Heroes
....................................................................................
Улоге: Бојан Димитријевић,
Слободан Бода Нинковић,
Зоран Цвијановић
Режија: Петар Пашић

пројекција у 21.00

ЉУБАВНИК ЗА ЈЕДАН
ДАН
(ФРА, 2017) L’amant d’un jour
....................................................................................
Улоге: Éric Caravaca, Esther
Garrel, Louise Chevillotte
Режија: Philippe Garrel
Ф/Н: Кан, Њујорк, С. Себастијан

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

ПОСЛЕДЊИ ПОРТРЕТ
(ВБ/ФРА, 2017) 
Final Portrait
....................................................................................
Улоге: Geoff rey Rush, Armie
Hammer, Clémence Poésy
Режија: Stanley Tucci
Ф/Н: Берлин

пројекција у 21.00

БОТОРИЋИ 
(СРБ, 2017) 
The Botorić Family 
....................................................................................
документарни филм
Режија: Срђан Кнежевић

ЧЕТВРТАК

МАРТ

1.

ПЕТАК

МАРТ

2.

СРЕЋНИЦА
(ИТА, 2017) 
Fortunata
....................................................................................
Улоге: Jasmine Trinca, Stefano
Accorsi, Emanuela Aurizi
Режија: Sergio Castellitto
Ф/Н: Кан

РЈУИЧИ САКАМОТО: 
КОДА    
(ЈАП/САД, 2017) 
Ryuichi Sakamoto: Coda
.....................................................................................
документарни филм
Режија: Stephen Nomura Schible

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

ЗВЕР
(ВБ, 2018)   Beast
....................................................................................
Улоге: Jessie Buckley, Johnny
Flynn, Geraldine James
Режија: Michael Pearce
Ф/Н: Торонто, Стокхолм,
Лондон

пројекција у 21.00

СУБОТА

МАРТ

3.

ЗРНО 
(ТУР/НЕМ/ФРА/ШВЕ/КАТ, 2017) 
Buğday
....................................................................................
Улоге: Jean-Marc Barr, Ermin
Bravo, Grigoriy Dobrygin
Режија: Semih Kaplanoğlu
Ф/Н: Сарајево

АРСЕНИК И СТАРЕ 
ЧИПКЕ    
(САД, 1944) 
Arsenic and Old Lace
.....................................................................................
Улоге: Cary Grant, Priscilla
Lane, Raymond Massey
Режија: Frank Capra

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

БЕКСТВО
(ВБ, 2017)  
The Escape
....................................................................................
Улоге: Gemma Arterton,
Dominic Cooper
Режија: Dominic Savage
Ф/Н: Торонто

пројекција у 21.00

АРКАДИЈА
(ВБ, 2017) 
Arcadia
....................................................................................
Режија: Paul Wright

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

ЈУПИТЕРОВ МЕСЕЦ
(МАЂ/НЕМ/ФРА, 2017) 
Jupiter holdja
....................................................................................
Улоге: Merab Ninidze, Zsombor
Jéger, György Cserhalmi
Режија: Kornél Mundruczó
Ф/Н: Кан

пројекција у 21.00

ВИТНИ ХЈУСТОН: 
БИТИ СВОЈА 
(ВБ/САД, 2017) 
Whitney: Can I Be Me?
....................................................................................
документарни филм
Режија: Nick Broomfi eld, 
Rudi Dolezal

НЕДЕЉА

МАРТ

4.
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24. ФЕБРУАР
 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
СВЕЧАНА САЛА
Узун Миркова 1

14.30

ФИЛМ РОЛАНДА ЏОФИЈА

РОБЕРТ ДЕ НИРО      ЏЕРЕМИ АЈРОНС   
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шок коридор
ПРЕДСТАВЉА

пише:

Ненад БеквалацГАРИ

ШЕРМАН
.............................................................

„Због неког разлога, као филмски редитељ имплицитно 
насиље могу да претворим у експлицитно на екрану. 
Могу да манипулишем емоцијама и стварам реалност, 
а исто тако и да доведем гледаоце до стања када помисле 
да им је доста и изађу из биоскопа”
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Мртви и покопани (1981)

ш о к  к о р и д о р  п р е д с т а в љ а
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Све то спојио је с инцидентом у пролазу Донер 
да би приказао како Британци не маре за ниже 
класе. У Линији смрти (Death Line, 1972) два 
студента проналазе полумртвог државног 
службеника у метроу, али кад оду да траже 
помоћ, он нестаје. За случај се заинтересује 
ексцентрични инспектор Калхоун, који је 
одлучан да га разреши јер га надређени 
притискају да га заташка. На први поглед 
негативац који нема име јесте канибал што 
вреба из мрачних ходника дубоко под земљом. 
Међутим, он је уједно и једини с којим можете 
да саосећате јер је, у ствари, жртва друштва, и 
рођен је такав. Да није било Џонатана Демија, 
који је сценарио проследио Полу Масланскију, 
филм вероватно никада не би био снимљен. 
Имали су среће што су наговорили Доналда 
Плезенса да игра Калхоуна, улогу коју су писали 
специјално за њега. Маслански је довео 
Кристофера Лија, тада најплаћенијег глумца у 
Енглеској, који је пристао да ради за сићу само 
зато да би био у сцени са Плезенсом и зато што 
није морао да носи вампирске зубе. С њима 
двојицом привукли су Нормана Росингтона, 
Клајва Свифта, који само што је дошао са сета 
Махнитости (1972) Алфреда Хичкока, и Џејмса 
Казинса, који је у то време играо у сваком 
британском филму. Све је ишло како треба, 

            о би рекао да ће један Американац 
јеврејског порекла рођен у Чикагу 1945. који је 
на својој кожи осетио антисемитизам одраста-
јући у послератној Америци, био политички 
активиста и напустио земљу када је Никсон 
изабран за председника, постати један од 
утицајнијих аутора у хорор жанру? Сигурно не 
сам Шерман, јер док је студирао дизајн и 
фотографију, почео је да се бави снимањем 
музичких спотова, или „филмова за музичке 
перформансе”, и желео је само то да ради. Један 
од тих кратких филмова, једини који је добио 
званичну дистрибуцију, јесте Легенда о Боу 
Дидлију (The Legend of Bo Diddley, 1966). Спотови 
су били сегменти разних шоу-програма, а 
Шерман је радио с много музичара, па је тако 
упознао и Боа Дидлија, који је пристао да се 
сними филм о њему. У то време Гари је снимао и 
доста реклама, што му је помогло да настави 
каријеру у Лондону. Колеге у Енглеској увиделе 
су његов потенцијал и почеле да га наговарају да 
режира филм. На крају је попустио и бацио се 
на писање сценарија заједно са Џонатаном 
Демијем, продуцентом с којим је радио на свему 
што је до тада снимао. Њих двојицу није 
занимала режија. Једино их је интересовало да 
све што раде има везе с музиком. Написали су 
неколико сценарија, али су успели да продају 
само један, који никада није снимљен. Главни 
проблем представљала је чињеница што су сви 
били врло политички, а то никога није 
интересовало, те су Шерману почели да говоре 
да је можда најбоље да уради хорор филм. Један 
од првих филмова које је он гледао као дечак 
била је Кућа од воска (House of Wax, 1953) Андреа 
де Тота, а један од омиљених му је Розмарина 
беба (Rosemary’s Baby, 1968) Романа Поланског. 
Пре него што је отишао из земље, живео је у 
убеђењу да је Америка највише расистичка, а 
онда је увидео да је енглеска класна подела 
много гора и пожелео да сними филм о томе. 
Истражујући како је настао лондонски метро, 
сазнао је да су се капиталистичке фирме 
такмичиле која ће пре завршити тунеле, што га 
је подсетило на начин на који функционише све 
у Америци. Због те журбе несреће су биле честе, 
а када би се неки део урушио, људе су остављали 
заробљене, јер су припадали нижој класи и нико 
није марио за њих. Шермана су привукле и 
легенде о одметницима у Шкотској у шеснаестом 
веку, који су морали да се крију по планинама 
јер се нудило много новца за њихове главе. Када 
их је глад сустигла, почели су да једу своје жртве. 

            о би рекао да ће један Американац 
јеврејског порекла рођен у Чикагу 1945. који је 
на својој кожи осетио антисемитизам одраста-
јући у послератној Америци, био политички 
активиста и напустио земљу када је Никсон 

Убиство проститутке (1982)
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Buried, 1981) и наговарају га да режира тај филм. 
Прича је смештена у градић на обали у коме је 
брутално убијено двоје туриста. Локални шериф, 
док покушава да пронађе убице, открива да се 
нешто чудно дешава у граду јер мртви поново 
оживљавају. То је требало да буде црна комедија, 
али продуцент Ричард Сент Џон, који је у то 
време водио „Гинис”, сматрао је да та компанија 
више не треба да снима филмове и продао 
пројекат продукцији „Аспен”, а она у 
постпродукцији продала права ПСО-у (Producers 
Sales Organization), чији је директор Марк 
Дејмон одлучио да измени филм. Када је 
погледао коначну верзију, рекао је Шерману: 
„Да сам хтео да Ингмар Бергман режира хорор 
филм, позвао бих њега. Хајде да од овога 
направимо прави хорор.” Шерман је напустио 
пројекат и није одобрио финалну верзију. Бобу 
Рему из AVCO Embassy Pictures било је толико 
жао због онога што је на крају испало с Мртвима 
и покопанима да је Шерману понудио неколико 
сценарија и рекао да ће га пустити да уради шта 
год пожели. Гари је изабрао Убиство 
проститутке (Vice Squad, 1982). Некадашња 
пословна жена приморана је да постане 
проститутка да би издржавала ћерку. Полиција 
је регрутује да помогне да се ухапси садистички 
сводник Рамрод, коме је фетиш убијање 
проститутки. Шерман се добро припремио за 
тај филм, чак је ишао дотле да наместе да буде 
ухапшен да би причао с криминалцима и 
дамама ноћи у полицијској станици. Полицајац 

филм су добро прихватиле и публика и критика. 
Шерман је проглашен за најбољег дебитанта те 
године. Преговарало се с „Парамаунтом” о томе 
да се филм откупи за светску дистрибуцију, али 
људи који су га финансирали продали су га, 
њима иза леђа, АИП-у (American International 
Pictures). Самјуел Аркоф сматрао је да филм 
неће добро проћи у Америци, па је тражио да се 
премонтирају неке сцене, дабовао је Доналда 
Плезенса, као и већину британских глумаца, и 
променио наслов у Сирово месо. Робин Вуд, 
један од познатијих филмских критичара 
седамдесетих, написао је чланак „Искасапљен: 
како су од Линије смрти направили Сирово 
месо”. Разочаран у филмску индустрију, Шерман 
се враћа у Америку и поново снима рекламе. 
Желећи да се дистанцира од хорор жанра, пише 
сценарио за комедију коју нико није хтео да 
сними, јер сви су од њега очекивали само „крв и 
изнутрице”. За телевизију пише Мистериозно 
острво лепих жена (Mysterious Island of Beautiful 
Women, 1979) Џозефа Певнија. Рон Шасет, 
косценариста Осмог путника, од њега откупљује 
причу за Фобију (1980), коју режира Џон Хјустон. 
Када је отишао на сет филма, доживео је прави 
шок јер је Хјустон углавном био пијан и није 
знао шта ради. Продуценти су на крају 
прекинули снимање и од две приче које је 
требало да се преплићу остала је само једна. 
Шерман није издржао да одгледа филм до краја. 
Осам година после његовог првенца, Рон Шасет 
и Ден О’Бенон пишу Мртве и покопане (Dead & 

Тражи се жив или мртав (1987)
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приморао да заврше снимање. Иако је филм 
имао добру зараду, Шерман није био задовољан 
и нашао се на корак од одлуке да престане да се 
бави режијом. Филм Лиза (1989) снимио је само 
зато што му је ћерка рекла да направи нешто 
што она може да гледа. Тако је настала прича 
о тинејџерки која жели да ради забрањене 
ствари. Лиза је свесна своје сексуалности, али 
се истовремено и плаши да нешто предузме. 
Заједно с најбољом другарицом измисли игру 
да зову момке телефоном и претварају се да 
су одрасле жене. Игра престаје када налете на 
серијског убицу. Фановима је филм био сувише 
благ и није добро прошао, те Шерман одлучује 
да ради само на телевизији. Следеће две и по 
деценије режира свега два ТВ филма, After 
the Shock (1990) и Murderous Vision (1991), и две 
серије које је сам и продуцирао, Missing Persons 
и Poltergeist: The Legacy. На наговор Гиљерма 
дел Тора враћа се својим коренима и режира 
39: A Film by Carroll McKane (2006). Макејн 
је серијски убица који снима оно што ради 
својим жртвама. Хоће да се заустави на броју 
39 и отима психијатра који треба да буде сведок 
последњих неколико убистава. Филм је доживео 
свега неколико пројекција на фестивалима. 
Шерману се није допала реакција публике, која 
је била сувише узнемирена, и одлучио је да га 
никад не пусти у дистрибуцију. „Хтео сам да 
направим филм који ће вас узнемирити, филм 
изван сваког жанра, да урадим нешто што нико 
до сада није и прекршим свако правило. Желим 
да вам одузмем онај камен иза кога можете да 
се сакријете и посматрате као воајери и који вам 
даје осећај сигурности. Хоћу да публика буде 
активно укључена, нешто као интерактиван 
филм. На моју жалост, у томе сам и успео... Сада 
не знам да ли желим да икада више режирам 
иједан филм. Исто тако нисам сигуран да ли 
желим да 39 буде последњи филм који сам 
режирао.”

Прошло је дванаест година и Шерман и даље 
чврсто стоји иза своје одлуке, не попушта 
ни пред понудама престижних жанровских 
фестивала. Једино чиме се сада бави у области 
режије јесу ријалити серије The First 48: Missing 
Persons (2011) и Amy’s Book Hunt with Amy Brent 
(2018). Од 2007. године предаје продукцију и 
режију на Универзитету у Чикагу.

с којим је месецима обилазио улице у патроли 
био му је консултант на снимању. Одлуку да 
улогу Рамрода да Вингсу Хаузеру продуценти 
испрва нису хтели да прихвате. Сметало им је 
то што је он свима већ био познат као Грег 
Фостер из The Young and the Restless, а и 
сматрали су да нема оно што је потребно за ту 
ролу. Међутим, када се појавио на аудицији, 
Вингс је с врата почео да се понаша као Рамрод 
и да малтретира целу комисију, а Боб Рем се 
толико уплашио да му је одмах дао улогу. 
Шерман је хтео да прикаже Рамрода као суровог 
убицу да би оправдао судбину која га је задесила, 
али због огромног насиља над женама филм су 
моментално сврстали у „експлоатацију”, иако то 
није била његова намера. Следећи пројекат на 
коме је требало да ради била је Изузетна 
храброст (Uncommon Valor, 1983), али је студио 
одбио да га ангажује и режију поверио Теду 
Кочефу. Шерману није помогло ни то што је 
Мартин Скорсезе Убиство проститутке 
прогласио најбољим филмом те године. Али 
ипак се десило и нешто позитивно – филм је 
добро прошао у биоскопима. Пошто је постао 
профитабилан редитељ, Шерман је одмах добио 
новац за Тражи се жив или мртав (Wanted: Dead 
or Alive, 1987), наставак истоимене серије скраја 
педесетих у којој је глумио Стив Меквин. У 
новој верзији Рутгер Хауер игра Меквиновог 
унука који се враћа из пензије да би ухватио 
терористу Малика ал Рахима, кога тумачи Џин 
Симонс из групе Kiss. Критика је сахранила 
филм, сметао им је Хауеров акценат, а за 
Симонса су рекли да би било боље да остане 
музичар. Шерман је хтео да осуди тероризам 
без обзира на то ко га спроводи, а Рахим је 
требало да буде монструм кога као таквог 
дефинишу његови поступци, а не етничко 
порекло, које нема никакве везе с његовом 
нехуманошћу. Међутим, већина мисли да филм 
шаље антимуслиманску поруку, поготову после 
терористичког напада 11. септембра.

Шерман је међу првима користио CGI када 
је 1979. године снимио пилот за серију која 
није добила зелено светло, The Mysterious Two 
(пуштен као ТВ филм тек 1982), да би потом 
дошао на идеју да режира филм без иједног 
електронског ефекта. Тако је настао сценарио 
за Кућни дух 3 (Poltergeist III, 1988). Срећа га 
није пратила ни с тим филмом – пред крај 
снимања изненада је умрла главна глумица, 
дванаестогодишња Хедер О’Рорк. Већина 
екипе није хтела да настави рад, али их је МГМ 
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Београду је после тешке болести 
у 82. години преминуо Стеван 
Јовичић, дугогодишњи руководи-
лац Архива Југословенске киноте-
ке и један од водећих историчара 

старог српског и југословенског филма. 
Стеван Јовичић рођен је 12. маја 1936. године у 

Бањанима код Уба. Дипломирао је на Факултету 
драмских уметности у Београду. Од 1959. 
објављује текстове из области историје српског 
филма: „Од Златног крста – прва хронологија 
југословенског филма пре Другог светског рата”, 
„Војвођани пионири наше кинематографије”, 
„Филмски сниматељи југословенског филма”, 
„Филм – уметност наше револуције” и др. Пише 
прве монографије о пионирима филма: Ернест 
Бошњак, Милтон Манаки, Ветерани српског 
филма и др.

Приредио је књиге: „Нушић – први српски 
филмски сценариста” (1996), „Пре 100 година 
– о кинематографу из 1896. године” (1996), „Од 
камере оспкуре до видео филма” (1998), „С 
камером и пушком – Драгиша М. Стојадиновић”, 
„Сопот – округло 35”. Био је консултант за више 
документарних серија.

Поставио је теоријске основе за вредновање 
филмске грађе као историјског извора, „Филм 
као историјски документ” (1967), „Филм као 
историјски извор” (1975), што популарише и у ТВ 
емисијама „3-2-1 крени”, „Септима” и „Као данас”.

Покретач је и један од аутора реконструкције 
старих српских филмова: Голгота Србије, Кру-
нисање краља Петра I 1904, Београд – престоница 
Краљевине Југославије, С вером у бога и др.

Написао је више сценарија за документарне 
филмове: „Војвода Петар Бојовић”, „С камером
и пушком”, „На истоку Србије”, „Војна кинема-
тографија”, „Мокрањац заувек”, „Филмски фести-
вал Сопот”, „Право на истину”, „Бард Лазарева 
града”… и за емисије Телевизије Нови Сад, За-
греб и Београд.

Објавио је већи број написа о заборављеним 
националним личностима с почетка века: „Вој-
вода Саватије”, „Јатак комитски Жика Рафајло-
вић”…

Цео радни век провео је на стручним посло-
вима у Југословенској кинотеци и својим радом 
допринео развоју те установе и афирмисању 
филмске архивистике као помоћне историјске 
науке. Добитник је Признања за врхунски 
допринос националној култури.

Целим својим радом и делом Стеван Јовичић 
уклесао се као гранитна стена српске и југо-

словенске филмске архивистике и историје 
филма. Проводећи пуне 42 године у Југосло-
венској кинотеци, од чега преко 20 година 
на месту руководиоца њеног Архива, дао је 
немерљив људски и професионални допринос 
развоју Кинотеке, али и афирмисању филмске 
архивистике као помоћне науке.

Генерације филмских сарадника – архивиста 
обучио је у њиховој основној делатности трудећи 
се да свима њима угради оно најплеменитије из 
професије не само као претпостављени већ и 
као пријатељ и покровитељ.

Активан до краја, нажалост није дочекао 
ново, проширено издање своје књиге „Витез с 
камером и пушком” о Драгиши Стојадиновићу, 
пиониру српске кинематографије, оснивачу 
Кинематографске секције српске војске на 
Солунском фронту, ратнику и комити, борцу за 
слободу српског народа у некадашњој Старој и 
Јужној Србији. Та књига налази се у штампи, а 
до краја ове године треба да се појави и његова 
деценијама стварана монографија о великој 
интернационалној звезди српског порекла 
Светиславу Ивану Петровићу, коју је написао у 
сарадњи с Југославом Пантелићем, директором 
Југословенске кинотеке. Последњи пут појавио 
се у јавности 28. децембра прошле године на 
отварању изложбе о Ивану Петровићу, где 
је и говорио о плановима за објављивање 
монографије.

Иза Стеве Јовичића, последњег господина и 
џентлмена старе школе, остаће његова породица, 
пријатељи, Југословенска кинотека и нарочито 
њен Архив и колеге захвалне за све што је 
уткао у институцију, српску и југословенску 
кинематографију и културу уопште.

У
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прирЕдиО: 

Бојан Ковачевић

нглеска глумица анђеоског изгле-
да, златне таласасте косе, крхке 
грађе, на филму је уједно била и 
заводљиви предатор и изопачени 
хладнокрвни убица који без има-

ло гриже савести коси све што му се нађе на 
смртоносном путу. Пеги Каминс (1925–2017) 
остаће упамћена по упечатљивој улози у једном 
од највећих ноар филмова, Лудило за пиштољем 
(Gun Crazy, 1950), који је инспирисао Артура 
Пена да 1967. сними своје ремек-дело Бони и 
Клајд (Bonnie and Clyde), али и Оливера Стоуна 
за Рођене убице (Natural Born Killers, 1994). 
Свирепу Лору Стар у њеном тумачењу многи 
критичари и историчари филма прогласили су 
најсуровијом femme fatale читавог ноара. То је 
била холивудска лабудова песма Пеги Каминс, 
а све њене претходне и касније улоге остале су 
дубоко у сенци тог жанровског класика. Судбина 
се тада с њом поиграла. Наиме, 1945. године, 
после стотина пробних снимања, Пеги је остала 
без улоге у филму Ота Премингера Forever 
Amber јер је констатовано да није превише 
сексепилна, а на њено место дошла је Линда 
Дарнел. Међутим, на исти начин црвенокоса 
лепотица Вероника Лејк остала је без улоге Лоре 
Стар. 

После пет филмова, готово безначајних за 
историјат британске филмске уметности, које 
је снимила од 1940. до 1944, али и успешне роле 
у лондонској позоришној представи Junior 
Miss, у којој ју је приметио „Фоксов” могул 
Дерил Занук, добила је позив да се пресели 
у Америку и покуша да пронађе своје место 
испод холивудског филмског звезданог свода. 
Испоставиће се да ће за компанију „Фокс” 
снимити и своја једина четири америчка играна 
филма. Након последње улоге, у вестерну Green 
Grass of Wyoming (1948), у коме јој је партнер био 
Чарлс Кобурн, одлучује да се врати у домовину, 
где остаје до краја глумачке каријере, до средине 
шездесетих, када се трајно повлачи из света 
филма. Глумила је у 26 играних филмова, а на 
крају каријере, коja је трајала од 1940. до 1965. 
године, појавила се и у две игране серије.

Од 1950. била је у складном браку с лондонским 
бизнисменом, с којим је имала сина и кћерку.

Е
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Лудило за пиштољем (1950)

Вечита млада (1953)

Љубавна лутрија (1957)
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вако је монтажерка Керол Лителон 
(Е. Т. ванземаљац, Велика језа, 
Телесна страст) описала допринос 
Џералда Гринберга Апокалипси 
данас (Apocalypse Now, 1979) Фран-

сиса Форда Кополе. За тај филм Гринберг је 
номинован за Оскар заједно с Ричардом Мар-
ком, Волтером Мeрчом и Лизом Фрутман. По-
ред Кополе највише је одговоран за разорни 
ефекат чувене сцене напада хеликоптера уз 
музику из Вагнеровe Валкирe, у којој је успео 
да дочара апокалиптични хаос рата у Вијетнаму 
и слику америчког сна претвори у ноћну мору. 
Каријеру је почео шездесетих у родном Њујорку 
као асистент чувеног Дидија Алена на филму 
Америка, Америка (1963) Елије Казана. С Аленом 
је радио и на Бони и Клајду (1967) Артура Пена. 
Монтажа сцене финалног обрачуна, када су 
изрешетани главни јунаци, поверена је њему. 
Као асистент с Аленом ће радити и на Alice’s 
Restaurant (1969), такође у режији Артура Пена. 
У то време добија и прве самосталне послове 
на Bye Bye Braverman (1968) Сиднија Лумета и 
The Subject Was Roses (1968) Улуа Гросбарда. С 
Вилијамом Фридкином радиће на два филма, 
The Boys in the Band (1970) и Француска веза (The 
French Connection, 1971), за коју добија Оскар 
за монтажу. Фридкин је био у проблему када 
је снимао чувену јурњаву колима по улицама 
Бруклина јер ништа није било како треба, те 
је Гринбергу приписао највише заслуге за 
ту сцену која се сматра најбољим примером 
монтаже од Оклопњаче Потемкин (1925) Сергеја 
Ајзенштајна. За Брајана де Палму монтира 

пет филмова: Обучена да убије (Dressed to Kill, 
1980), Лице са ожиљком (Scarface, 1983), Дублерка 
(Body Double, 1984), Паметњаковићи (Wise Guys, 
1986) и Несаломиви (The Untouchables, 1987). 
Критичари њихову сарадњу сматрају важном 
за каријеру Брајана де Палме. Наиме, до филма 
Обучена да убија на њега су гледали као на 
аутора сувише крвавих нискобуџетних трилера 
које просечан гледалац није у стању да схвати, а 
потом, захваљујући сарадњи с Гринбергом, као 
на респектабилног редитеља. Џералд с Пеном 
поново ради на Обрачуну у Мисурију (The 
Missouri Breaks, 1976). У истој години добија две 
номинације за Оскар, за филмове Апокалипса 
данас и Крамер против Крамера (1979) Роберта 
Бентона. Задовољан сарадњом, Бентон га узима 
и за остварење У тишини ноћи (Still of the Night, 
1982). Током осамдесетих, уз пуно ангажовање 
на Де Палминим филмовима, Гринберг ради и 
на Вратима раја (Heaven’s Gate, 1980) Мајкла 
Ћимина, Без милости (No Mercy, 1986) Ричарда 
Пирса, Путањи судара (Collision Course, 1989) 
Луиса Тига. Удружење америчких филмских 
монтажера, чији је члан био, додељује му 2015. 
године награду за највиша достигнућа у струци. 
Проглашен је за једног од најзначајнијих људи 
на филму у протеклих четрдесет година. Три 
остварења на којима је радио налазе се међу 
првих десет на листи најбоље монтираних 
филмова: Бони и Клајд, Француска веза и 
Апоклипса данас. Последње остварење које је 
потписао био је Злочин на таласима (Point 
Break, 2015) Ериксона Кора, римејк филма 
Кетрин Бигелоу с почетка деведесетих.

Џери с великим поносом приступа монтажи, 
енергично радећи на сценама да би извукао 
максимални психолошки и динамични ефекат. 
Он контролише емоције и никад не дозвољава 
да осећања пређу у сентименталност. Његове 
акционе сцене су напете, контролисане, преци-
зне и испуњене карактером, никад бескорисне, 
никад хаотичне и увек с психолошким ударом                   

прирЕдиО: 

Ненад Беквалац
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прирЕдила: 

Милена Гвозденовић

илмски опус редитеља Георгија 
Натансона (1921–2017) оставља 
утисак савремености, актуелности. 
Његове филмске драме баве се 
моралним проблемима, позивају 

на добро, правду, достојанство и поштовање, 
и увек су имале широку публику и велику 
гледаност. Данас гледаоци у њима могу поново 
открити ентузијасте, часне, принципијелне 
јунаке и заљубљене романтичаре који су 
спремни да се жртвују за своје идеале.

Већина Натансонових филмова је екраниза-
ција савремених драмских текстова, што пот-
врђује њихову тематску актуелност. Филмски 
стил (глума, фотографија и др.) подређен је 
основном задатку: да прича делује стварно, 
истинито, врло емотивно.

Ф

Посебну пажњу Натансон је придавао раду 
с глумцима. Филмски критичари увек истичу 
да је лансирао бројне филмске звезде. Млади 
глумци код њега су добијали своје прве велике 
филмске улоге: Татјана Дороњина и Наталија 
Тењакова у филму Старија сестра (Старшая 
сестра, 1966), Наталија Јегорова у Поновној 
свадби (Повторная свадьба, 1975), Александар 
Домогаров у Наследству (1984), Марина Зудина 
у Валентину и Валентини (1985)... Татјана 
Дороњина након улоге у Старијој сестри и Олег 
Табаков након улоге у Бурном дану (Шумный 
день, 1960) стекли су велику популарност.

Таленат, упечaтљив ауторски печат и умеће 
да сазда сјајне глумачке ансамбле донели су 
Георгију Натансону висока признања и награде 
и искрену љубав гледалаца. Бучан дан, Све 
остаје људима (Всё остаётся людям, 1963), 
Старија сестра, Још једном о љубави (Ещё раз 
про любовь, 1968) само су неки од наслова по 
којима ће остати упамћен.

ГЕоРГИј
НАтАНСоН

трагови 
НА ФИЛМУ
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Све остаје људима (1963)
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едан од најпознатијих и највоље-
нијих словачких глумаца, који 
је иза себе оставио велики број 
позоришних, телевизијских и 
филмских улога, а нашој публици 

остао у памћењу по маестралној роли возача 
Павека у Менцловом ремек-делу Село моје 
мало, Маријан Лабуда (1944–2018), преминуо је у 
седамдесет четвртој години. 

Рођен је у Хонтјанским Њемцима, у Републици 
Словачкој. По завршетку Академије за приме-
њене уметности у Братислави приступа На-
ционалном театру, одакле га 1968. године 
неоправдано избацују с Нове сцене театра. С 
неколицином колега он тада оснива легендарну 
сцену Генерацијског театра на корзоу у 
Братислави, где испољава склоност ка комичним 
и трагикомичним улогама, али не занемарује ни 
драмске роле. На филму дебитује у остварењу 
Петера Солана До краја ноћи (Kým sa skoncí táto 
noc, 1965), а сличне шаљиве улоге прате га и у 
неколико следећих као што су Пакт са ђаволом 
(Smlouva s ďáblem, 1967) Јозефа Захара, Злочин 

прирЕдиО: 

Бранислав Ердељановић

А јеси ли опрао уши?... Не, бленто, мораш да 
водиш рачуна о хигијени! Јуче смо превозили 
цемент, па ако данас падне киша, иза ушију 
ћеш имати бетон!

 Карел Павек, Село моје мало

МАРИјАН
ЛАБУДА ј
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госпође Бацилпишки (Zločin slečny Bacilpýšky, 
1970) Јозефа Режухе или Ружичасти снови (Ružové 
sny, 1976) Душана Ханака. Праву афирмацију 
Лабуда доживљава почетком осамдесетих када 
добија неколико главних и значајних споредних 
улога у филмовима као што су Булдози и вишње 
(Buldoci a třešně, 1981) Јураја Херца и Радикални 
рез (Radikální řez, 1982) Душана Клајна. Ипак, 
улога која заузима централно место у његовој 
каријери подударила се с почетком сарадње 
с једним од најзначајнијих аутора чешке 
кинематографије Јиржијем Менцлом, у једном 
од његових најбољих и најуспешнијих филмова 
Село моје мало (Vesničko má, středisková, 1985). 
Та топла и духовита прича која кроз визуру 
два возача, Карела Павека (Маријан Лабуда) и 
Отика Ракосника (Јанош Бан), прати збивања 
у малом селу надомак Прага, постигла је 
велики успех не само у Чехословачкој већ и на 
међународној сцени, а била је номинована и 
за награду Оскар за најбољи страни филм. Уз 
поменуту ноту духовитости, у филму су, посебно 
у монолозима доктора Скружнија (сјајна улога 
Рудолфа Хрушинског), нијансирано приказане 
и друштвене промене које ће неминовно 
довести не само до разлаза Чеха и Словака већ 
и до социјалног раслојавања, уласка страног 
капитала и извесног губитка националног 
идентитета. Настављајући сарадњу с Менцлом, 
он игра епизодне улоге и у неколико његових 
следећих остварења: Крај старих времена (Konec 
starých časů, 1989), Просјачка опера (Žebrácká 
opera, 1991), Доживљаји доброг војника Чонкина 
(Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana 
Čonkina, 1996) и Служио сам енглеског краља 
(Obsluhoval jsem anglického krále, 2006). У то 
време остварио је и једну од најбољих рола у 
својој каријери, улогу оца у филму Мартина 
Шулика Башта (Zahrada, 1995), за коју је добио 
награду Чешки лав. 

Током каријере Маријан Лабуда одиграо је 
велики број сјајних улога, вишеструко био 
награђиван највишим националним одличјима, 
али што је најбитније, његов стил глуме и 
урођени шарм препознала је публика, која 
се везивала и поистовећивала с ликовима 
које је играо и који су га учинили једним од 
најпопуларнијих глумаца у родној земљи.

прирЕдиО: 

Ненад Беквалац

омас Станфорд (1924–2017) рођен 
је у Немачкој, а с родитељима 
пред Други светски рат одлази 
у Швајцарску, где завршава део 
школовања. Студије наставља 

у Лондону и педесетих започиње каријеру 
као асистент монтажера Филипа Хадсмита 
на опери Mozart’s Don Giovanni (1955) Пола 
Цинера. Постаје специјалиста за монтажу 
снимљених представа, опера и мјузикла, 
што му обезбеђује први самостални посао 
на адаптацији позоришног комада Тенесија 
Вилијамса Изненада, прошлог лета (Suddenly, 
Last Summer, 1959) Џозефа Л. Манкевица. 
Роберту Вајзу и Џерому Робинсу допало се 
како је слагао снимке кореографија, који су уз 
музичку позадину изгледали као видео-спотови, 
и ангажовали су га за филмску адаптацију 
популарног мјузикла Прича са западне стране 
(West Side Story, 1961). Робинс је био познат као 
перфекциониста који жели да има потпуну 
контролу над свиме што се ради. Недавно су 
пронађена његова писма у којима Станфорду 
даје упутства како да монтира одређене сцене. 
Робинса су на крају склонили с филма, али то 
није сметало да Прича са западне стране освоји 

тоМАС
СтАНФоРД

Т
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Са Оскаром за Причу са западне стране (1961)
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скоро све Оскаре те године, укључујући и онај за 
монтажу. Једини из екипе који није добио Оскар 
био је Ернест Лајман, јер је награда за сценарио 
базиран на материјалу с другог медија отишла 
Ејбију Ману за Нирнбершки процес (Judgment 
at Nuremberg, 1961) Стенлија Крејмера. Пошто је 
награђен Оскаром, Станфорд постаје тражен, 
али прави паузу од две године, након које се 
поново враћа филму. Ради на остварењима In 
the Cool of the Day (1963) Роберта Стивенса, Emil 
and the Detectives (1964) Питера Тјуксберија и 
The Truth About Spring (1965) Ричарда Торпа. 
Сидни Полак сарађивао је с њим на три филма: 
Танка нит / Живот о концу (The Slender Thread, 
1965), Џеремаја Џонсон (1972) и Јакузе (1974). 
Марку Рајделу монтира два филма, Лисац (The 
Fox, 1967) и Лупежи (The Reivers, 1969), а за Џона 
Бормана Пакао на Пацифику (Hell in the Pacific, 
1968). Од почетка каријере повремено је радио и 
на телевизији, углавном на серијама попут Route 
66, Burke’s Law и Hec Ramsey. Седамдесетих 
монтира ТВ филмове The Yanks Are Coming (1974), 
Mad Bull (1977), Sergeant Matlovich vs. the U.S. Air 
Force (1978) и Before and After (1979). Каријеру 
дугу скоро три деценије завршава осамдесетих 
Подељеним одлукама (Split Decisions) Дејвида 
Друрија.

ш

КјЕЛ

ГРЕДЕ
прирЕдиО: 

Петар Михајловић

т р а г о в и  н а  ф и л м у

Кјел Греде и деца глумци из филма Хуго и Јозефина (1967)

ф
от

ог
ра

ф
и

је
: А

рх
и

в 
ЈК

ведски редитељ и сценариста Кјел 
Греде (1936–2018) преминуо је у 81. 
години. Велика срчаност и љубав 
према животу, по чему је био 
познат у својој земљи, носиле су 

га и током дугогодишње борбе с болешћу која 
га је приковала за колица и готово потпуно 
одузела му вид.

Кјел Греде се после завршетка студија на 
Универзитету у Стокхолму посветио просвет-
ном и новинарском раду, а потом 1961. као сце- 
нариста дебитовао на филму Карневал. Филм 
је постигао одређени локални успех, а главна 
награда за рад на њему за Гредеа је била Биби 
Андерсон, која је тумачила главну женску 
улогу и постала његова супруга. Након шесто- 
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годишње паузе Греде се 1967. враћа с још 
једним сценаристичким, а дебитанским реди-
тељским пројектом, породичном драмом Хуго 
и Јозефина (Hugo och Josefin), насталом по 
књизи Марије Грипе. Филм о пријатељству 
двоје шестогодишњaкa који живе на селу и 
време проводе играјући се и маштајући уз 
доброћудног баштована Гудмарсона, наишао је 
на добар пријем код публике и врло брзо стекао 
култни статус у земљама Скандинавије. После 
успеха тог филма, Греде је у следећих 20 година 
потписао још 11 остварења, што телевизијских, 
што биоскопских, од којих су најзначајнији били 
они који су обрађивали биографије утицајних 
Скандинаваца. Издвајају се филмови Hipp Hipp, 
Hurray! (1987), о скагенској групи сликара који 
су стварали у Данској током последње три 
деценије 19. века, и God afton, Herr Wallenberg 
– En Passionshistoria fran verkligheten (1990), 
драматична посвета Раулу Валенбергу, шведском 
дипломати који је од Холокауста спасао хиљаде 
мађарских Јевреја. Свој последњи Kommer du 
med mig da Греде је, након тринаестогодишње 
паузе, снимио 2003.

Током каријере Греде је четири пута освојио 
Златну бубу, најзначајнију годишњу награду 
Шведског филмског института, а његови 
филмови учествовали су у такмичарским 
програмима фестивала у Кану и Берлину. 
Никада није одустао од просветног рада, 
био је професор на неколико шведских 
универзитета и дуги низ година обављао и 
посао ректора Факултета драмских уметности 
у Стокхолму.
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програм
ФЕБРУАР 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

1.

ПЕТАК

ФЕБРУАР

2.

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

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00КИНЕСКИЊА 
(ФРА, 1967) 
La chinoise 
....................................................................................
Улоге: Ен Вјаземски 
(Anne Wiazemsky), 
Жан Пјер Лео (Jean-Pierre Léaud)
Режија: Жан Лик Годар 
(Jean-Luc Godard)

СУБОТА

ФЕБРУАР

3.

пројекција у 13.30

ПРОЛЕЋЕ У БЕРЛИНУ
(НЕМ, 1957) 
Frühling in Berlin
....................................................................................
Улоге: Соња Циман 
(Sonja Ziemann), 
Иван Петровић (Iván Petrovich)
Режија: Артур Марија Рабеналт 
(Arthur Maria Rabenalt)

пројекција у 20.30

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)

КАБАРЕ
(САД, 1972) 
Cabaret
....................................................................................
Улоге: Лајза Минели 
(Liza Minnelli), 
Мајкл Јорк (Michael York)
Режија: Боф Фоси (Bob Fosse)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ПОРОК И ВРЛИНА    
(ФРА/ИТА, 1963) 
Le vice et la vertu 
.....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Ани Жирардо (Annie Girardot)
Режија:  Роже Вадим (R. Vadim)

пројекција у 13.30

ЗБОГОМ ЛЕЊИНУ
(НЕМ, 2003) 
Good Bye Lenin!
....................................................................................
Улоге: Данијел Брил 
(Daniel Brühl), 
Катрин Зас (Katrin Saß)
Режија: Волфганг Бекер 
(Wolfgang Becker)

пројекција у 20.30

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

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

1.

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 11.00 пројекција у 13.30

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

ПЕТАК

ФЕБРУАР

2.

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ: БЕРЛИН
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КРИСТИЈАНА Ф. – ДЕЦА 
СА СТАНИЦЕ ЗОО
(НЕМ, 1981) 
Christiane F. - Wir Kinder vom 
Banhoff  Zoo
....................................................................................
Улоге: Натја Брункхорст 
(Natja Runkhorst), 
Дејвид Боуви (David Bowie) 
Режија: Ули Едел (Uli Edel)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ПОСЕДНУТОСТ
(ФРА/НЕМ, 1981) 
Possession
....................................................................................
Улоге: Изабел Ађани (Isabelle 
Adjani), Сем Нил (Sam Neill) 
Режија: Анджеј Жулавски 
(Andrzej Zulawski)

СУБОТА

ФЕБРУАР

3.

МЕШ
(САД 1970) 
MASH
....................................................................................
Улоге: Доналд Сатерленд 
(Donald Sutherland), 
Елиот Гулд (Elliot Gould)
Режија: Роберт Алтман 
(Robert Altman)

пројекција у 18.00

ОДИСЕЈА У СВЕМИРУ 
2001
(ВБ/САД, 1968) 
2001: A Space Odyssey
....................................................................................
Улоге: Кир Д јулеј (Keir Dullea), 
Гари Локвуд (Gary Lockwood)
Режија: Стенли Кјубрик 
(Stanley Kubrick)

пројекција у 20.30

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

4.
НЕБО НАД БЕРЛИНОМ
(НЕМ/ФРА, 1987) 
Der Himmel über Berlin
....................................................................................
Улоге: Бруно Ганц (Bruno Ganz), 
Петер Фалк (Peter Falk)
Режија: Вим Вендерс 
(Wim Wenders)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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 13.30

ТРЧИ, ЛОЛА, ТРЧИ
(НЕМ, 1998) 
Lola rennt
....................................................................................
Улоге: Франка Потенте 
(Franka Potente), Мориц 
Блајбтрој (Moritz Bleibtreu)
Режија: Том Тиквер 
(Tom Tykwer)

пројекција у 20.30

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

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

4.

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

5.

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

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

УТОРАК

ФЕБРУАР

6.

У СУСРЕТ ФЕСТУ
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ПЛАВИ АНЂЕЛИ
(САД, 1973) 
Electra Glide in Blue
....................................................................................
Улоге: Роберт Блејк 
(Robert Blake), 
Били Грин Буш (Billy Green Bush) 
Режија: Џејмс Вилијам Гверчо 
(James William Guercio)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

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

УТОРАК

ФЕБРУАР

6.

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 11.00

ТВ МРЕЖА
(САД, 1976) 
Network
....................................................................................
Улоге: Феј Данавеј 
(Faye Dunaway), Вилијам 
Холден (William Holden)
Режија: Сидни Лумет 
(Sidney Lumet)

пројекција у 18.00

СРЕДА

ФЕБРУАР

7.
ТАКСИСТА
(САД, 1976) 
Taxi Driver
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert de Niro), 
Харви Кајтел (Harvey Keitel)
Режија: Мартин Скорсезе 
(Martin Scorsese)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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

пројекција у 13.30

ВАТРЕНЕ УЛИЦЕ
(САД, 1984) 
Streets of Fire
....................................................................................
Улоге: Дајана Лејн (Diana Lane), 
Мајкл Паре (Michael Paré)
Режија: Волтер Хил 
(Wаlter Hill)

пројекција у 20.30

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

СРЕДА

ФЕБРУАР

7.

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

8.

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

пројекција у 13.30 пројекција у 20.30

ВИСОКЕ ПОТПЕТИЦЕ
(ШПА/ФРА, 1991)  
Tacones lejanos
....................................................................................
Улоге: Викторија Аврил 
(Victoria Abril), Мариса 
Паредес (Marisa Paredes)
Режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

8.
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ПЕТАК

ФЕБРУАР

9.

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

пројекција у 11.00

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

пројекција у 13.30

СУБОТА

ФЕБРУАР

10.
КОСА
(САД, 1979) 
Hair
....................................................................................
Улоге: Џон Севиџ (John Savage), 
Трит Вилијамс (Treat Williams)
Режија: Милош Форман 
(Milos Forman)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ЉУБАВНИ ИЗАЗОВ
(ФРА/ИТА, 1968)  
La chamade
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Мишел Пиколи 
(Michel Piccoli)
Режија: Ален Кавалије 
(Alain Cavalier)

пројекција у 13.30

МУЛЕН РУЖ
(САД/АУС, 2001) 
Moulin rouge!
....................................................................................
Улоге: Никол Кидман 
(Nicole Kidman), Јуан 
Макгрегор (Еwаn McGregor)
Режија: Баз Лурман 
(Baz Luhrman)

пројекција у 20.30

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

СУБОТА

ФЕБРУАР

10.

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

11.

ЛИСАБОНСКА ПРИЧА
(НЕМ/ПОР, 1995) 
Lisbon Story
....................................................................................
Улоге: Ридигер Фоглер 
(Rüdiger Vogler), Патрик Баухау  
(Patrick Bauchau)
Режија: Вим Вендерс 
(Wim Wenders)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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

пројекција у 13.30

МРЖЊА
(ФРА, 1995) 
La haine
....................................................................................
Улоге: Венсан Касел 
(Vincent Cassel), Саид Тагмауи 
(Saïd Taghmaoui)
Режија: Матје Касовиц 
(Matthieu Kassovitz)

пројекција у 20.30

ЉУБАВНИ ИЗАЗОВ
(ФРА/ИТА, 1968)  
La chamade
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Мишел Пиколи 
(Michel Piccoli)
Режија: Ален Кавалије 
(Alain Cavalier)

ПЕТАК

ФЕБРУАР

9.
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НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

11.
НОЖ У ВОДИ
(ПОЉ, 1962) 
Nóz w wodzie
....................................................................................
Улоге: Леон Њемчик 
(Leon Niemczyk), Јоланта 
Умецка (Jolanta Umecka)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 18.00 пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

ДВА ЧОВЕКА С 
ОРМАРОМ (ПОЉ, 1958) 
кратки играни филм
Dwaj ludzie z szafą
....................................................................................
Улоге: Јакуб Голдберг 
(Jakub Goldberg), 
Хенрик Клуба (Henryk Kluba) 
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – РОМАН ПОЛАНСКИ

ЋОРСОКАК
(ВБ, 1966) 
Cul-de-sac
....................................................................................
Улоге: Доналд Плезенс 
(Donald Pleasence), Франсоаз 
Дорлеак (Françoise Dorléac) 
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

БАЛ ВАМПИРА
(САД/ВБ, 1967) 
The Fearless Vampire Killers/
Dance of the Vampires
....................................................................................
Улоге: Роман Полански 
(Roman Polanski), 
Шерон Тејт (Sharon Tate)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

12.

УТОРАК

ФЕБРУАР

13.
РОЗМАРИНА БЕБА
(САД, 1968) 
Rosemary’s Baby
....................................................................................
Улоге: Мија Фароу (Mia Farrow), 
Џон Касаветес (John Cassavetes)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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

пројекција у 13.30

МАГБЕТ
(ВБ/САД, 1971) 
Macbeth
....................................................................................
Улоге: Џон Финч (John Finch), 
Франческа Анис 
(Francesca Annis)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 20.30

ДИВЉАК ИЗ ПАРИЗА
(ФРА/ИТА, 1975) 
Le sauvage
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Ив Монтан 
(Yves Montand) 
Режија: Жан Пол Рапно 
(Jean-Paul Rappeneau)

УТОРАК

ФЕБРУАР

13.

ДИВЉАК ИЗ ПАРИЗА
(ФРА/ИТА, 1975) Le sauvage
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Ив Монтан 
(Yves Montand) 
Режија: Жан Пол Рапно
(Jean-Paul Rappeneau)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ЖИВОТ ПОЧИЊЕ 
ДВАПУТ 
(ФРА, 1976) 
Si c’était à refaire
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine 
Deneuve), Анук Еме (Anouk 
Aimée)
Режија: Клод Лелуш 
(Claude Lelouch)

СРЕДА

ФЕБРУАР

14.
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СЛОБОДНИ ДАНИ

ПЕТАК

ФЕБРУАР

16.

ШТА?
(ИТА/ФРА/НЕМ, 1972)
Che?
....................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni),
Сидни Ром (Sydne Rome)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

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

СРЕДА

ФЕБРУАР

14.

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

15.

СУБОТА

ФЕБРУАР

17.
СТАНАР
(ФРА, 1976) 
Le locataire
....................................................................................
Улоге: Роман Полански 
(Roman Polanski), Изабел 
Ађани (Isabelle Adjani)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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 13.30

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

пројекција у 20.30

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

СУБОТА

ФЕБРУАР

17.

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

18.

ЛУДИЛО
(САД/ФРА, 1988) 
Frantic
....................................................................................
Улоге: Харисон Форд 
(Harrison Ford), Емануел Сење 
(Emanuelle Seigner)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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

пројекција у 13.30

ГОРКИ МЕСЕЦ
(ФРА/ВБ/САД, 1992) 
Bitter Moon
....................................................................................
Улоге: Питер Којоте 
(Peter Coyote), Емануел Сење 
(Emanuelle Seigner)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 20.30

ГЛАД ЗА КРВЉУ
(ВБ/САД, 1983)
The Hunger
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев
(Catherine Deneuve), 
Дејвид Боуви (David Bowie)
Режија: Тони Скот 
(Tony Scott)

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

18.
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ВИП КИНОТЕКАВИП КИНОТЕКА

СЛОБОДАН ДАН

УТОРАК

ФЕБРУАР

20.

пројекција у 18.00

ДЕВЕТА КАПИЈА
(ШПА/ФРА/САД, 1999) 
The Ninth Gate
....................................................................................
Улоге: Џони Деп (Johnny Depp), 
Френк Ланђела (Frank Langella)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 20.30

СМРТ И ДЕВОЈКА   
(ВБ/ФРА/САД, 1994) 
Death and the Maiden 
.....................................................................................
Улоге: Сигурни Вивер (S. Weaver), 
Бен Кингсли (Ben Kingsley)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

ОЛИВЕР ТВИСТ
(ЧЕШ/ВБ/ФРА/ИТА, 2005) 
Oliver Twist
....................................................................................
Улоге: Бен Кингсли (Ben Kingsley), 
Барни Кларк (Barney Clark)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ГЛАД ЗА КРВЉУ
(ВБ/САД, 1983) The Hunger
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев
(Catherine Deneuve), 
Дејвид Боуви (David Bowie)
Режија: Тони Скот 
(Tony Scott)

пројекција у 13.30

ПИЈАНИСТА
(ФРА/ПОЉ/НЕМ/ВБ, 2002) 
The Pianist
....................................................................................
Улоге: Адријен Броди 
(Adrien Brody), Томас Кречман 
(Thomas Kretschmann)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 20.30

ТРГ ВАНДОМ 
(ФРА, 1998) 
Place Vendôme
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев 
(Catherine Deneuve), Емануел 
Сење (Emmanuelle Seigner)
Режија: Никол Гарсија 
(Nicole Garcia)

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

19.

УТОРАК

ФЕБРУАР

20.

СРЕДА

ФЕБРУАР

21.
пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

22. СЛОБОДАН ДАНРЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН
ПЕТАК

ФЕБРУАР

23.

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

КАД БУДЕМ 
МРТАВ И БЕО
(ЈУГ, 1967) 
РЕСТАУРИСАНА ВЕРЗИЈА
....................................................................................
Улоге: Драган Николић, 
Ружица Сокић
Режија: Живојин Павловић
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DOCUFEST ФОКУС ЕВРОПА ФЕСТ КЛАСИК

ФЕСТ КЛАСИК ФЕСТ КЛАСИК ФЕСТ 46

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

Југословенска кинотека
Свечана сала, Узун Миркова 1

СУБОТА

ФЕБРУАР

24.

КОНЦЕРТ
(МАЂ, 1962) 
Koncert
....................................................................................
Режија: István Szabó 

СУСРЕТ СА ВЕНЕРОМ
(ВБ/ЈАП/САД/МАЂ, 1991) 
Meeting Venus
....................................................................................
Режија: István Szabó
Ф/Н: Венеција

ВАРИЈАЦИЈЕ НА ТЕМУ    
(МАЂ, 1961) Variációk egy témára
.....................................................................................
Режија: István Szabó 

ПУКОВНИК РЕДЛ
(ЈУГ/МАЂ/АУС/НЕМ, 1985) 
Oberst Redl
....................................................................................
Улоге: Klaus Maria Brandauer,
Hans Christian Blech
Режија: István Szabó
Ф/Н: Кан (Награда жирија)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.30

КАКО СМУВАТИ 
ДЕВОЈКУ НА ЖУРКИ
(ВБ/САД, 2017)  
How to Talk to Girls at Parties
....................................................................................
Улоге: Nicole Kidman, 
Elle Fanning, Alex Sharp
Режија: John Cameron Mitchell
Ф/Н: Кан, Лондон

пројекција у 22.00

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

25.

ЛИЧНА СТВАР 
(ИТА, 2017) 
Una questione privata
....................................................................................
Улоге: Lorenzo Richelmy, 
Valentina Bellè, Luca Marinelli
Режија: Paolo Taviani, Vittorio
Taviani
Ф/Н: Хаифа, Торонто

ПРИЧА О КЕРИЈУ ГРАНТУ    
(ФРА, 2017) 
Becoming Cary Grant
.....................................................................................
документарни филм
Режија: Mark Kidel
Ф/Н: Кан

пројекција у 12.00 пројекција у 14.30

ГРАД НУЛА
(СССР, 1988)  
Город Зеро
....................................................................................
Улоге: Леонид Филатов, Олег
Басилашвили, Владимир
Меньшов
Режија: Карен Шахназаров 
Ф/Н: Чикаго (најбољи филм)

пројекција у 17.00

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

25.

АНЂЕЛИ НОСЕ БЕЛО
(КИН/ФРА, 2017) 
Jia nian hua
....................................................................................
Улоге: Vicky Chen, Zhou Meijun, 
Shi Ke
Режија: Vivian Qu
Ф/Н: Венеција, Лондон

НИКО, 1988
(ИТА/БЕЛ, 2017) 
Nico, 1988  
....................................................................................
Улоге: Trine Dyrholm, John Gordon 
Sinclair, Anamaria Marinca
Режија: Susanna Nicchiarelli
Ф/Н: Венеција

пројекција у 19.30 пројекција у 22.00

МАРЏОРИ И ПРАЈМ
(САД, 2017) 
Marjorie Prime
....................................................................................
Улоге: Hannah Gross, Jon Hamm, 
Geena Davis, Tim Robbins
Режија: Michael Almereyda
Ф/Н: Санденс

пројекција у 12.00 пројекција у 14.30

ФИЛМСКЕ ЗВЕЗДЕ НЕ
УМИРУ У ЛИВЕРПУЛУ
(ВБ, 2017) 
Film Stars Don’t Die in Liverpool
....................................................................................
Улоге: Jamie Bell, Annette
Bening, Vanessa Redgrave
Режија: Paul McGuigan
Ф/Н: Сан Франциско,
Торонто, Лондон

пројекција у 17.00

ПОРТРЕТ УМЕТНИКА:
МИЛЧО МАНЧЕВСКИ
(СРБ, 2018) 
Portrait of an Artist:
Milcho Manchevski
....................................................................................
документарни филм
Режија: Катарина Вражалић

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

26.

Ф Е С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

ФЕСТ 46 ГАЛА ФЕСТ ПРЕДСТАВЉА ФЕСТ КЛАСИК

ФЕСТ КЛАСИК

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

ФЕСТ 46 PlayUK НА ФЕСТУ

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

пројекција у 19.30

БЕЗ ДАТУМА И 
ПОТПИСА    
(ИРАН, 2017)
Bedoune Tarikh, Bedoune Emza 
.....................................................................................
Улоге: Navid Mohammadzadeh, 
Amir Agha’ee, Hediyeh Tehrani
Режија: Vahid Jalilvand
Ф/Н: Венеција

пројекција у 22.00

УВРЕДА 
(ЛИБ/БЕЛ/КИП/ФР/САД, 2017) 
L’insulte
....................................................................................
Улоге: Kamel El Basha, Adel Karam, 
Camille Salameh
Режија: Ziad Doueiri
Ф/Н: Венеција (најбољи глумац), 
Ваљадолид

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

26.

УТОРАК

ФЕБРУАР

27.

ЗАБАВА
(ВБ, 2017) 
Party
....................................................................................
Улоге: Timothy Spall, Kristin
Scott Thomas, Patricia Clarkson
Режија: Sally Potter
Ф/Н: Берлин, Ваљадолид

СКРИВЕНА ЉУБАВ    
(ИТА/ФРА/БРА/САД, 2017) 
Call Me by Your Name
.....................................................................................
Улоге: Armie Hammer, Timothée
Chalamet, Michael Stuhlbarg
Режија: Luca Guadagnino
Ф/Н: Санденс, Торонто

пројекција у 12.00 пројекција у 14.30

ВИШЊА НА
ТАШМАЈДАНУ
(ЈУГ, 1968)  
....................................................................................
Улоге: Гојко Друловић, Неда
Арнерић, Миодраг Петровић 
Чкаља
Режија: Столе Јанковић

пројекција у 17.00

УТОРАК

ФЕБРУАР

27.

МАРВИН
(ФРА, 2017) 
Marvin ou la belle éducation
....................................................................................
Улоге: Finnegan Oldfi eld, 
Isabelle Huppert, Jules Porier
Режија: Anne Fontaine
Ф/Н: Венеција

ТРГ АМЕРИКА   
(ГРЧ/ВБ/НЕМ, 2016) 
Plateia Amerikis
.....................................................................................
Улоге: Yannis Stankoglou, Makis 
Papadimitriou, Vassilis Koukalani
Режија: Yannis Sakaridis
Ф/Н: Чикаго, Солун

пројекција у 19.30 пројекција у 22.00

СРЕДА

ФЕБРУАР

28.

ИСКРА 
(ЦГ/СРБ, 2017) 
....................................................................................
Улоге: Мирко Влаховић, Младен 
Нелевић, Јелена Симић, 
Александар Гавранић
Режија: Гојко Бакуљан

ОБЛИК ВОДЕ    
(САД, 2017) The Shape of Water
.....................................................................................
Улоге: Sally Hawkins, Doug Jones, 
Michael Shannon, Richard Jenkins
Режија: Guillermo del Toro
Ф/Н: Венеција (Златни лав),
Торонто, Лондон

пројекција у 12.00 пројекција у 14.30

ПЕЈЗАЖИ У МАГЛИ
(ЈУГ, 1984) 
....................................................................................
Улоге: Ана Марија Петричевић,
Тихомир Арсић, Љубомир
Тодоровић
Режија: Јован Јовановић

пројекција у 17.00

СРЕДА

ФЕБРУАР

28.

СЕЗОНА ЛОВА
(АРГ/ФРА/САД/НЕМ/КАТ, 2017) 
Temporada de caza
....................................................................................
Улоге: Germán Palacios, Lautaro
Bettoni, Boy Olmi
Режија: Natalia Garagiola
Ф/Н: Венеција, Чикаго, Сан 
Себастијан

пројекција у 19.30

ЖИВОТИЊЕ
(ШВА/АУС/ПОЉ, 2017) 
Tiere
....................................................................................
Улоге: Birgit Minichmayr, Philipp 
Hochmair, Mona Petri
Режија: Greg Zglinski
Ф/Н: Берлин, Цирих

пројекција у 22.00

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ФЕСТ 46 ГАЛА PlayUK НА ФЕСТУ ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ 
ПРОГРАМ

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ 
ПРОГРАМ

ФЕСТ 46 ГАЛА ФЕСТ 46 ГАЛА

СПЕЦИЈАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ФЕСТ ПРЕДСТАВЉА PlayUK НА ФЕСТУ ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ 
ПРОГРАМ

DOCUFEST

ПУТОВАЊЕ ЖИВОТА
(ИТА/ФРА, 2017)
The Leisure Seeker
....................................................................................
Улоге: Helen Mirren, Donald
Sutherland
Режија: Paolo Virzì
Ф/Н: Венеција, Торонто

пројекција у 12.00 пројекција у 14.30

РОК
(РУС, 2017) 
....................................................................................
Улоге: Дмитрий Чеботарёв,
Кирилл Фролов, Иван Ивашкин
Режија: Иван Шахназаров

пројекција у 17.00
СКВЕР 
(ШВЕ/НЕМ/ФР/ДАН, 2017) 
The Square
....................................................................................
Улоге: Claes Bang, Elisabeth
Moss, Dominic West
Режија: Ruben Östlund
Ф/Н: Кан, Торонто

ЧЕТВРТАК

МАРТ

1.

ЕГЗОРЦИЗАМ
(ХРВ, 2017) 
....................................................................................
Улоге: Ника Иванчић, Хелена
Минић Матанић, Сенка Булић, 
Јанко Поповић Воларић
Режија: Далибор Матанић
Ф/Н: Пула

пројекција у 19.30 пројекција у 22.00

РЈУИЧИ САКАМОТО: 
КОДА    
(ЈАП/САД, 2017) 
Ryuichi Sakamoto: Coda
.....................................................................................
документарни филм
Режија: Stephen Nomura Schible

ЧЕТВРТАК

МАРТ

1.

ПЕТАК

МАРТ

2.

АФЕРА НИЛ–ХИЛТОН
(ШВЕ/ДАН/НЕМ/ФРА, 2017) 
The Nile Hilton Incident
....................................................................................
Улоге: Fares Fares, Mari Malek, 
Yasser Ali Maher
Режија: Tarik Saleh
Ф/Н: Санденс (Награда жирија), 
Карлове Вари

пројекција у 12.00

пројекција у 19.30 пројекција у 22.00ПЕТАК

МАРТ

2.

СУБОТА

МАРТ

3.

БОЖЈА ЗЕМЉА 
(ВБ, 2017) 
God’s Own Country
....................................................................................
Улоге: Josh O’Connor, Gemma
Jones, Harry Lister Smith
Режија: Francis Lee
Ф/Н: Берлин, Санденс,
Стокхолм

ЛЕГЕНДА О КОНКУБИНИ    
(КИН/ЈАП, 2017) 
Kûkai
.....................................................................................
Улоге: Xuan Huang, Shôta
Sometani, Yuqi Zhang
Режија: Kaige Chen

пројекција у 12.00 пројекција у 14.30

ИСКУШЕНИК
(САД, 2017)  
First Reformed
....................................................................................
Улоге: Amanda Seyfried, Ethan 
Hawke, Cedric the Entertainer
Режија: Paul Schrader
Ф/Н: Венеција

пројекција у 17.00

МОРИСИ: ЕНГЛЕСКА 
ПРИПАДА МЕНИ 
(ВБ, 2017) 
England is Mine
....................................................................................
Улоге: Jessica Brown Findlay, 
Jack Lowden, Jodie Comer
Режија: Mark Gill

пројекција у 14.30

ШАРМЕР 
(ДАН, 2017) Charmøren
....................................................................................
Улоге: Ardalan Esmaili, Soho 
Rezanejad, Lars Brygmann
Режија: Milad Alami
Ф/Н: Чикаго, Сан Себастијан 
(награда, Федеора), Варшава
(најбољи филм)

пројекција у 17.00

Ф Е С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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СУБОТА

МАРТ

3.

COMIC SANS 
(ХРВ, 2017) 
....................................................................................
Улоге: Јанко Поповић Воларић,
Златко Бурић, Наташа Јањић
Режија: Невио Марасовић

АУРОРА БОРЕАЛИС:
СЕВЕРНА СВЕТЛОСТ 
(МАЂ, 2017) 
Aurora Borealis: Északi fény
....................................................................................
Улоге: Mari Törőcsik, Franciska
Törőcsik, Jákob Ladányi
Режија: Márta Mészáros
Ф/Н: Чикаго

пројекција у 19.30 пројекција у 22.00

ПОСЛЕДЊИ ПОРТРЕТ
(ВБ/ФРА, 2017) 
Final Portrait
....................................................................................
Улоге: Geoff rey Rush, Armie
Hammer, Clémence Poésy
Режија: Stanley Tucci
Ф/Н: Берлин

пројекција у 12.00 пројекција у 14.30

ОКУПАЦИЈА У 26 СЛИКА
(ЈУГ, 1978)  
....................................................................................
Улоге: Франо Ласић, Милан 
Штрљић, Тања Побержник, 
Тања Бошковић
Режија: Лордан Зафрановић
Ф/Н: Кан, Пула 
(Златна арена)

пројекција у 17.00

ФАНТАСТИЧНА ЖЕНА 
(ЧИ/НЕМ/ШПА/САД, 2017) 
Una Mujer Fantástica
....................................................................................
Улоге: Daniela Vega, Francisco
Reyes, Luis Gnecco
Режија: Sebastián Lelio
Ф/Н: Берлин, Сан Себастијан,
Палм Спрингс (награда
ФИПРЕСЦИ)

НЕДЕЉА

МАРТ

4.

пројекција у 19.30

ЈА, ТОЊА
(САД, 2017) 
I, Tonya
....................................................................................
Улоге: Margot Robbie, Sebastian
Stan, Julianne Nicholson
Режија: Craig Gillespie
Ф/Н: Торонто

пројекција у 22.00

ДОВИЂЕЊА, ТАМО ГОРЕ
(ФРА, 2017) 
Au revoir là-haut
....................................................................................
Улоге: Nahuel Pérez Biscayart,
Albert Dupontel, 
Режија: Albert Dupontel
Ф/Н: Кан

НЕДЕЉА

МАРТ

4.

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



97||

ФЕСТ 46 ГАЛА MICROWAVE

ФЕСТ КЛАСИК
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Југословенска кинотека
Мала сала, Узун Миркова 1

НЕДЕЉА

ФЕБРУАР

25.

СУБОТА

ФЕБРУАР

24.

ОКУПАЦИЈА У 26 СЛИКА
(ЈУГ, 1978)  
....................................................................................
Улоге: Франо Ласић, Милан 
Штрљић, Тања Побержник, 
Тања Бошковић
Режија: Лордан Зафрановић
Ф/Н: Кан, Пула 
(Златна арена)

пројекција у 20.30

ВЕРНОСТ 
(БЕЛ/ФРА/ХОЛ, 2017) 
Le Fidèle
....................................................................................
Улоге: Matthias Schoenaerts,
Adèle Exarchopoulos, Eric
De Staercke
Режија: Michaël R. Roskam
Ф/Н: Торонто, Венеција, Чикаго

ОКУПАЦИЈА У 26 СЛИКА
(ЈУГ, 1978)  
....................................................................................
Улоге: Франо Ласић, Милан 
Штрљић, Тања Побержник, 
Тања Бошковић
Режија: Лордан Зафрановић
Ф/Н: Кан, Пула 
(Златна арена)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

FUCK OFF I LOVE YOU    
(ХРВ, 2017) 
.....................................................................................
Улоге: Јудита Франковић, 
Дорис Пинчић Рогозница,
Јана Илић Милић
Режија: Анђело Јуркас
Ф/Н: Пула

пројекција у 20.30

ВЕРНОСТ 
(БЕЛ/ФРА/ХОЛ, 2017) 
Le Fidèle
....................................................................................
Улоге: Matthias Schoenaerts,
Adèle Exarchopoulos, Eric
De Staercke
Режија: Michaël R. Roskam
Ф/Н: Торонто, Венеција, Чикаго

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

26.

УТОРАК

ФЕБРУАР

27.

GRANDE PUNTO
(СРБ, 2018) 
....................................................................................
Улоге: Слободан Ћустић,
Миливоје Обрадовић, Сергеј
Трифуновић
Режија: Вања Хован

ЦРНИ ЛЕПТИР    
(САД, 2017) 
Black Butterfl y
.....................................................................................
Улоге: Antonio Banderas,
Jonathan Rhys Meyers,
Piper Perabo
Режија: Brian Goodman

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

Ф Е С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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СРЕДА

ФЕБРУАР

28.

GRANDE PUNTO
(СРБ, 2018) 
....................................................................................
Улоге: Слободан Ћустић,
Миливоје Обрадовић, Сергеј
Трифуновић
Режија: Вања Хован

пројекција у 18.00

ДОВИЂЕЊА, ТАМО ГОРЕ
(ФРА, 2017) 
Au revoir là-haut
....................................................................................
Улоге: Nahuel Pérez Biscayart,
Albert Dupontel, 
Режија: Albert Dupontel
Ф/Н: Кан

пројекција у 20.30

ЧЕЛИЧНЕ РАТНИЦЕ
(ШВЕ/СРБ, 2018) 
Stålkrigarinnor
....................................................................................
Улоге: Conny Vakare, Henrik
Evers, Јелена Мила
Режија: Јелена Мила

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ДОВИЂЕЊА, ТАМО ГОРЕ
(ФРА, 2017) 
Au revoir là-haut
....................................................................................
Улоге: Nahuel Pérez Biscayart,
Albert Dupontel, 
Режија: Albert Dupontel
Ф/Н: Кан

ЧЕТВРТАК

МАРТ

1.

ПЕТАК

МАРТ

2.

ЧЕЛИЧНЕ РАТНИЦЕ
(ШВЕ/СРБ, 2018) 
Stålkrigarinnor
....................................................................................
Улоге: Conny Vakare, Henrik
Evers, Јелена Мила
Режија: Јелена Мила

пројекција у 18.00

БОТОРИЋИ 
(СРБ, 2017) 
The Botorić Family 
....................................................................................
документарни филм
Режија: Срђан Кнежевић

пројекција у 20.30

СУБОТА

МАРТ

3.

ПРЕТПОСТАВКА 
НЕВИНОСТИ 
(СРБ, 2018) 
Assumption of Innosence
....................................................................................
Улоге: Марија Мијајловић, 
Марта Хаџиманов, 
Милица Николић
Режија: Јелена Маркович

БОТОРИЋИ 
(СРБ, 2017) 
The Botorić Family 
....................................................................................
документарни филм
Режија: Срђан Кнежевић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

НИОТКУДА
(НЕМ/ФРA, 2017) 
Aus dem Nichts
....................................................................................
Улоге: Diane Kruger, Denis
Moschitto, Numan Acar
Режија: Fatih Akin
Ф/Н: Кан (најбоља глумица)

пројекција у 20.30

ПРЕТПОСТАВКА 
НЕВИНОСТИ 
(СРБ, 2018) 
Assumption of Innosence
....................................................................................
Улоге: Марија Мијајловић, Марта 
Хаџиманов, Милица Николић
Режија: Јелена Маркович

НЕДЕЉА

МАРТ

4.

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



 




