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Поштовани љубитељи филма,

У марту, који је почео снежним данима, из пера Димитрија Војнова 
долази текст о снежним спортовима и филму „Зимски олимпијски 
биоскоп”. О доприносу глумца Небојше Глоговца нашој култури и 
кинематографији из личног угла сведочи редитељ Горчин Стојановић.
После ФЕСТ-а, који је довео свет у Београд, у нашем редовном 
програму „Градови на филму” овог месеца крећемо се кроз Париз. 
У ексклузивном интервјуу Сандре Перовић с Гаспаром Илијелом 
сазнаћете више о његовим најзначајнијим улогама и последњем 
остварењу, које је приказано у главнoм програму Берлина и на 
ФЕСТ-у. 

О великану филма Хауарду Хоксу и његовој филмској поетици у 
мартовској Кинотеци пише други великан, редитељ Слободан Шијан. 
Пред нама је и избор филмова продекана ФДУ Ане Мартиноли. 
Сасвим је личан избор у мартовском програму „Мој избор”.

Поводом управо завршене рестаурације филма Горана Марковића 
Специјално васпитање, у оквиру нашег програма ВИП КИНОТЕКА 
доносимо и критике из прошлости као сведочанства о рецепцији тог 
дела код нас и у иностранству. 

У фокусу „Неме среде” је дело украјинског редитеља Александра 
Довженка, док се „Шок коридор” осврће на филмове Френка 
Хенонлотера. 

Од овог броја моћи ћете да пратите и избор интервјуа с великим 
филмским ствараоцем Славком Воркапићем. 

Гледајте филмове у Кинотеци и читајте Кинотеку! 

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, 
Слободан Шијан, Горчин 
Стојановић, Божидар Марјановић, 
Стеван Глушац, Сандра Перовић, 
Димитрије Војнов, Зорица 
Димитријевић, Ђорђе Зеленовић, 
Ненад Беквалац, Уна Чолић 
Банзић, Бојан Ковачевић, 
Бранислав Ердељановић, 
Петар Михајловић, Ксенија 
Зеленовић, 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, март 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.



ГАСПАР ИЛИЈЕЛ
Сандра Перовић

5||

6

24

10

52

62

20

44

14

38

27

80

76

84

56

32

42

критика из прошлости
СПЕЦИЈАЛНО ВАСПИТАЊЕ
Небојша Ђукелић

филмска музика
ЈОХАН ЈОХАНСОН
Марко Кон

сценограф о сценографу
СЕНЕЧИЋ О ДЕСПОТОВИЋУ
Уна Чолић Банзић

великани светског филма

ХАУАРД ХОКС
Слободан Шијан
..............................................................................
МОЈ ИЗБОР

АНА МАРТИНОЛИ
..............................................................................
in memoriam Небојша Глоговац
ЛЕП И ЧЕСТИТ 
Горчин Стојановић
..............................................................................
интервју

..............................................................................
нема среда

АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЧ ДОВЖЕНКО
Александар Саша Ердељановић
..............................................................................
документарни четвртак

СРПСКИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ – V део
Божидар Марјановић
..............................................................................

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

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

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

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

као на филму

ЗИМСКИ ОЛИМПИЈСКИ БИОСКОП
Димитрије Војнов

фељтон о Славку Воркапићу
ИСПОВЕСТИ ФИЛМСКОГ БУНТОВНИКА 
Марко Бабац

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

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

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

..............................................................................
са полица библиотеке 
„ВИТЕЗ С КАМЕРОМ И ПУШКОМ”
Зорица Димитријевић 

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

трагови на филму
ЏОН ГЕВИН / ДОРОТИ МАЛОН / ЏОН МАХОНИ / ХЈУ ВИЛСОН /
БРАДФОРД ДИЛМАН / ЈАСУКЕ НАЦУКИ /  ЖЕЉКО СЕНЕЧИЋ

Ненад Беквалац / шок коридор представља: 
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еколико година касније, 1981, слушао 
сам Питера Богдановича у Венецији, 
на ретроспективи Хоксових немих 
филмова, док је покушавао да Хок-
сов поглед на свет пронађе у стихо-

вима песме Елдорадо Едгара Алана Поа, коју 
Џејмс Кан рецитује у истоименом филму јашући 
уз Џона Вејна: 

Ride, boldly ride, 
the shade repllied,
If you seek for Eldorado!
У Венецију сам дошао због те ретроспективе, 

јер такво нешто није могло нигде другде да се 
види, то је ретко ко и видео (пре неколико го-
дина поновљена је у Болоњи). Ту се појављује 
још један човек који иде пешке из супротног 
правца, али због истог разлога. То је био Том 
Готовац! И некако успемо да се прошверцујемо... 
Питер је давао уводну реч, један сјајан увод о 
Хауарду Хоксу, своје тумачење онога у шта је 
Хокс веровао, а што је веома лепо повезао с 
горенаведеним стиховима из Елдорада рекавши 
да је Хоксов кредо био „Јаши, гордо јаши” и 
тумачећи да је важно трагати за нечим, а не 
толико и пронаћи, остварити то нешто, дакле да 
је важно стремити нечему. Богданович је тврдио 
да се из тих стихова може закључити како је 
Хокс веровао да је суштина људске егзистенције 
у сталном покушају да се досегне недостижно. 
Можда је био у праву.

................................................................
Хауард Винчестер Хокс, 

редитељ којем сам се највише дивио, 
изгубио је свест на католички Божић 

1977. а преминуо у својој кући 
у Палм Спрингсу следећег дана, 

26. децембра 1977. у 6.50 по подне. 
Према његовој жељи, тело је 

пренето у Дезерт Лоун Меморијал 
Парк (Калимеса) због кремирања.

Н

великани
СВЕТСКОГ ФИЛМА

Х А У А Р Д  Х О К С 7||
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Хауард Хокс је моја иницијација у амерички 
филм и остао је довека главни. Зашто? Код Хокса 
има најмање упадљиво „уметничких” решења. 
Код Хокса ти немаш шта да издвојиш. Који год 
сегмент да издвојиш, без целине не знаш зашто 
би то гледао. А чак и ако се укључиш у филм на 
трећини, није ти занимљиво да га гледаш. Али ако 
кренеш од почетка, не можеш да престанеш. Ту 
је та специфичност која ми је била мистериозна 
код Хокса, а која ме је привлачила.

Хокс је прави WASP-овац, значи белац, Англо-
саксонац, протестант, а куда је после отишао с 
религијским уверењима – не знам. Али, значи, 
један крајње здраворазумски приступ у свему, 
који не мора да има много везе са оним што он 
уради као уметник, али се одражава на његово 
дело на неки начин, јер у свим покушајима да 
се утврди како режира, он би одговорио: „Ту 
нема неке мистерије, понављам сцену док не 
буде добра, онда кажем добро, идемо даље, шта 
ту има.” 

Да, шта ту има, кадрирано је најобичније, то 
је оно што ме је привукло Хоксу као мистерији. 
Питао сам се зашто се за њега закачило толи-
ко људи, па и ја. То је, рецимо, редитељ кога не 
можеш да показујеш студентима на факултету. 
На основу мог педагошког искуства и у Аме-
рици и овде, знам да имаш редитеље чији су 
филмови врло згодни за демонстрацију одре-
ђених поступака студентима. То су Хичкок, 
Орсон Велс, Миклош Јанчо. Они се служе 
снажним стилским, реторичким фигурама. 
Код њих има много примера које можеш да 
покажеш прстом: „Ево, види ово овако”. Хокса 
покажеш, а људи се питају зашто си то показао. 
Он је најдрастичнији пример „невидљиве 
режије”. Значи, ту функционише филм као 
целина, и то ако га гледаш од почетка до кра-
ја, и похваташ све конце... Ту је било нечега 
што ме је и заинтригирало – шта је то у том 
невидљивом приступу? Постоји нешто што 
ја осећам да функционише, да је добро, да је 
сјајно, али да је на формалном плану крајње 
скривено. Сад ту има стотине анализа, и можда 
ме је и то навело да покушам да забележим то 
ликовним путем, цртежом, пошто нисам био 
у стању да у то проникнем на други начин. 
Године 1974. направио сам пет-шест цртежа 
на које сам прилично поносан, пошто мислим 
да нисам видео превише таквих ствари. То су 
цртежи и ликовне белешке о редитељима (њи-
ховом стилу и поетици, ритму). Значи, не о 
појединим филмовима, мада сам и то радио, 

него баш о редитељима, и то не покушавајући 
да рационално дефинишем зашто баш тако то 
бележим. Затим, у каснијој анализи стварао бих 
некакве рационализације у којима бих тумачио 
као, на пример, за Хокса, да ми тај запис личи 
мало на оптички запис тона на филмској траци.

Јер, рецимо, кад мало размислим о томе ка-
ко људи код њега причају, о брзини његових 
филмова, схватам да она често произлази 
управо из брзине дијалога. Када говоримо о 
конвенционалном начину кадрирања, заним-
љиво је то што можете, рецимо, његов филм 
који се наводи као један од најбржих филмова 
уопште, а то је Силом дадиља, да провртите чи-
тав на „fast forward” и да видите свега неколико 
крупних планова. Брзи ритам је у брзини раз-
говора, брзини комуникације, понашању, томе 
како се ти микродетаљи у ширем кадру смењују 
и привлаче нашу пажњу, а не у самим изрезима, 
монтажи или измени планова и слично.

Слободан Шијан: У ритму Хауарда Хокса, 
фломастер на одбаченом папиру, 1974.  
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Хокс није био редитељ који је изнад свега 
истицао значај добре приче, што је апсолутна 
мантра већине холивудских ветерана. За 
њега су најважнији карактери, њихова 
убедљивост и занимљивост. Када говоримо 
о континуитету радње и оријентацији у 
простору, вероватно да не постоји већи 
мајстор „невидљивог” повезивања кадрова, 
промене генералне оријентације (тзв. 
рампе) или премештања камере од кадра до 
кадра кроз простор објекта. Готово да те три 
ствари, уз већ поменуту брзину дијалога, 
али и уз преклапање дијалога, дефинишу 
његов стил.

Имао је готово потпуну слободу у 
раду. Познато је да није волео присуство 
продуцената на снимању. Често би зауставио 
снимање када би се на сету појавио проду-
цент. Имао је обичај да заустави снимање 
и када није био задовољан дијалогом и да 
на лицу места, с глумцима и сценаристом, 
поправља текст. Све је то могао захваљујући 
готово невероватном низу биоскопских 
хитова који су му практично омогућили 
карт-бланш при раду. 

Тако да, опустите се и „ Ride, boldly ride”.

9||

Мушкарци више 
воле плавуше (1953)

Лице с ожиљком (1932)

Имати и немати (1944)
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рограм „Мој избор” за март 
саставила је Ана Мартиноли, 
продекан Факултета драмских 
уметности, бирајући, како је рекла, 
филмове које би увек могла поново 

да гледа. У интервјуу за Кинотеку говорила је 
о америчкој и европској кинематографији, о 
опхрваности бројем нових наслова, и то оних 
које диктира индустрија, о сећању на време када 
је постојала полица с омиљеним филмовима 
на ВХС-у и када је владала друкчија култура 
гледања и вредновања филмова.  
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А Н А  М А Р Т И Н О Л И

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић



Саставили сте лепу и непретенциозну листу 
за програм Кинотеке „Мој избор”. Који вам је 
био главни критеријум?

– Само један је сигуран: гледала сам их безброј 
пута и могла бих да их гледам увек поново. Неке 
због заплета, неке због упечатљивих ликова, 
неки су ме асоцирали на познате, сопствене 
животне конфликте и ситуације, неки су прво 
постојали као књиге које сам волела, из неких 
су омиљене реплике, преко неких сам открила 
нову, дивну музику, неки су ми били лекција... 
Избор је сасвим личан, немам за њега неку 
посебно стручну, уметничку елаборацију, 
једноставно – то су „моји” филмови.  

Ваш избор је жанровски разноврстан, ту су 
и комедије и драме, романсе и акције... Ме-
ђутим, продукција је углавном америчка. Да 
ли се то случајно тако сложило овај пут или је 
то нешто што иначе преферирате?

– Морам да признам да европску кинемато-
графију, нажалост, не пратим и не познајем 
као америчку. Свакако има филмова који нам 
не долазе из Сједињених Држава, а који су 
могли да се нађу на овом списку јер су ми важ-
ни. Била сам неправедна према италијанској 
савременој кинематографији, француској и 
енглеској такође, јер неспорно је да Европа 
доноси различит квалитет, селекцију и приступ 
разноврснијим темама, јак ауторски печат, 
друкчији сензибилитет... Али за овај избор срце 
је остало с друге стране океана. Ипак, морам 
да признам да сам помало жртва америчког 
културног империјализма, бар када је филм у 
питању. 

Изабрали сте дела познатих аутора, од старих 
мајстора Џозефа Манкевица и Алфреда 
Хичкока до савремених редитеља као што су 
Пол Томас Андерсон или Кристофер Нолан. 
Постоји ли нека њихова заједничка црта?

– На ово питање колеге с филмских смерова 
ФДУ вероватно би умеле да дају бољи одговор 
од мене, анализирајући поменуте редитеље с 
уметничке и професионалне стране. Кристофера 
Нолана волим јер су његови ликови заокупљени 
психолошким проблемима, несвесним, потрагом 
за идентитетом, унутрашњим конфликтима... и 
ту је вероватно копча с Хичкоком. 

По чему се за вас из домаће продукције 
издвајају баш Мајстори, мајстори Горана 
Марковића?

– Кад год се нађем у неком колективу, било да је 
реч о професионалном окружењу или састанку 
кућног савета, сетим се тог филма и помислим: 
овде живи један филм Горана Марковића. Начин 
на који су у филму Мајстори, мајстори ухваћени 
персонални карактери, те фине нијансе, дух 
и вредности једног друштва, једног времена, 
богатство и комплексности људских односа, 
критика која ми се чини да није горка, осуђујућа 
и мрачна, али је врло јасна и неспорна... Тај филм 
ме увек задиви својом прецизношћу, памећу, 
духовитошћу, животношћу. И данас са својом 
најбољом пријатељицом у шали комуницирам 
репликама из тог филма, толико је испреплетан 
са свакодневицом и стварним животом. 

У мору наслова који су нам сада доступни и 
у биоскопу и код куће, шта вам је први разлог 
да гледате неки филм који још нисте видели 
– тема, аутор, глумци? Можда критика или 
препорука пријатеља?

– Толико је филмова, толико препорука и 
„мораш да видиш” наслова, да ме то често 
опхрва, па се вратим у свој фолдер с омиљеним 
филмовима из прошлог века. Не прија ми што 
понекад имам утисак да је гледање филмова 
постало задатак, притисак, трка од фестивала 
до идуће доделе неке награде... Нећу рећи ништа 
ново, али мислим да се просечним гледаоцима, 
у које и себе убрајам, намеће селекција коју 
диктирају потребе и планови индустрије и да 
то није увек у нашу корист. До нас ће увек до-
ћи најскупљи и најгламурознији наслови, али 
да би се дошло до истински вредних филмова 
публика мора да се помучи. Постоје аутори чије 
ћу филмове обавезно погледати, али више од 
тога важне су ми препоруке људи за које знам 
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да гледају и промишљају филмове на посебан 
начин, пре свих Димитрије Војнов, потом колеге 
и професори с ФДУ, Александар С. Јанковић, 
проф. Невена Даковић... Мислим да је та врста 
навигације, ослонац на препоруке људи чијем 
знању и укусу верујемо, неопходна ако не 
желимо да пропустимо нешто вредно. Умем и 
да се поколебам, па и да одустанем од гледања 
ако филм има мање од 50% на Rotten Tomatoes 
агрегатору.  

Као продекан Факултета драмских умет-
ности какве разлике примећујете у односу 
према филмској баштини између данашњих 
студената и ваше генерације од пре 15-20 
година?

– Начин на који пратимо медијске садржаје 
се убрзао, све је много доступније, избор је 
огроман и неминовно смо се променили, посеб-
но млада публика и њен однос према ономе што 
гледа. Некада је постојала полица с омиљеним 
филмовима на ВХС-у који су се гледали изнова 
и изнова, унедоглед, друкчија је била култура 
гледања и вредновања филмова... Данас ми се 
чини да кроз филмове јуримо, складиштимо 
их у својим рачунарима, па онда стихијски 
одгледамо све што нам је важно, актуелно, 
затрпамо се гомилом слика, прича, утисака, 
коментара... У таквом окружењу, мислим да је 
начин учења филма и о филму какав постоји 

на ФДУ драгоцен, јер осим што је добра мера 
теоријског и практичног знања и рада, још више 
је прављење важних копчи између савременог 
тренутка и историје филма, разумевање ево-
луције не само технологије него и начина при-
поведања и коришћења филмског језика, некад 
и данас. 

 Колико вам је Кинотека некада значила и 
да ли још пратите њене програме? 

– Кинотека ме је на најлепши начин припре-
мила за предавања из историје филма на основ-
ним студијама на ФДУ. Волела сам ушушкана 
поподнева с везаним пројекцијама. Одласци у 
Кинотеку планирали су се као посебна меша-
вина уживања, разоноде и учења. Ту чаролију 
биоскопа није могуће репризирати на неком 
другом месту. Пратим све што Кинотека ради 
данас, то је једна од ретких институција културе 
које су бринуле о свом развоју и мислим 
да је важно што Кинотека и данас за своју 
публику значи исто што је значила нама некад 
– едукацију, истинску љубав према филму, 
чување филмске историје и откривање новог, и 
даље важног, у нечему „старом”. Састављајући 
ову листу, размишљала сам и о томе шта бих 
волела да одгледам (поново или први пут) у 
биоскопу Кинотеке и унапред се радујем том 
искуству.

Све о Еви 
(1950)



СЛИКА ДОРИЈАНА ГРЕЈА 
(САД, 1945)  Режија: Алберт Луин
....................................................................................
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(САД, 1950) Режија: Џозеф Л. Манкевиц
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ДОРУЧАК КОД ТИФАНИЈА 
(САД, 1961) Режија: Блејк Едвардс
....................................................................................

МАЈСТОРИ, МАЈСТОРИ 
(ЈУГ, 1980) Режија: Горан Марковић
....................................................................................

ИСТРЕБЉИВАЧ 
(САД, 1982) Режија: Ридли Скот
....................................................................................

НОЋИ БУГИЈА
(САД, 1997) Режија: Пол Томас Андерсон
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МАРНИ 
(САД, 1964) Режија: Алфред Хичкок
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БЛИСКОСТ
(САД/ВБ, 2004) Режија: Мајк Николс
....................................................................................

БЕТМЕН ПОЧИЊЕ
(САД/ВБ, 2005) Режија: Кристофер Нолан
....................................................................................
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Слика Доријана Греја (1945)

Доручак код Тифанија (1961)
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in
MEMORIAM

вај филмски дијалог стоји овде, 
на почетку покушаја писања о 
уметности Небојше Глоговца, 
једног од највећих српских глумаца 
уопште, не због потписниковог 

сентимента, нити пак сећања на заједнички рад, 
него зато што у одговору на питање, у реченици 
што је Бранка Катић изговара као Селенићева 
јунакиња, стоји један од кључних разлога 
неизрециве туге због Небојшиног одласка, а у 
исти мах и један од кључних постулата његовог 
глумачког бића.

Лепота духа и честитост душе, наиме, увек 
су јасно и јарко видљиви, на позорници или у 
крупном плану на биоскопском платну. Небој-
шин глумачки хабитус, инстинкт, знање, техника, 
а пре свега огроман, неисцрпан дар, находили 
су се у тој честитости, суштинској лепоти душе 
отворене за свет у којем живи, спремне да се с 
тим светом носи и води стални дијалог. За то је 
била неопходна велика осетљивост, она рањивост 
коју је, каткад, потребно сакрити под готово 
мизантропску маску. Таква сензибилност је од 
оне врсте која налаже извесну самозатајност, 
неки облик хотимичног скривања целокупног 
богатства једног бића. Говорим, дакако, о глумач-
ком бићу. А мислим на људско. Јер, код великих, 
највећих глумаца, код истинских уметника, а не 
чиновника глуме, то је напросто неодвојиво.

Унутарње богатство о којем је овде реч, јесте 
стални облик размене са самим собом, са там-
ном и светлом страном своје природе, са свим 
несавршеностима које биће неизоставно носи. 
Тај унутарњи дијалог – не монолог! – потом се 
претвара у оно што зовемо глумачком унутарњом 
радњом, оним испољавањем лика које не мора 
увек да буде сликано пастуозним потезима и 
јарким бојама. То су, у свој преобилној пуноћи, 
увек могли осетити Небојшини партнери, а 

О
– А што ти мене волиш, Јело?

– Зато што си леп и честит.

ПИШЕ: 

Горчин Стојановић
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Убиство с предумишљајем (1995)

Клопка (2007)
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потом, у заједништву саигре, и гледаоци. 
Ако претходне речи делују одвећ апстрактно, 

можда је довољно подсетити се трију улога, рас-
поређених у три тачке сувише кратког, али богато 
садржајног глумачког пута Небојше Глоговца. 
Селенићев Богдан Билогорац из 1995, стоји на 
том почетку као врело чисте емоционалности, 
једноставног израза и епско-лирске снаге. Она 
сцена из тог филма која је на снимању изазвала 
све оне исте емоције код присутних, првих гле-
далаца, дакле, и то у сваком дублу, па и у оним 
стопираним или технички неуспелим, а које 
ће изазвати доцније у биоскопима такозвана 
„сцена под мостом”, долази у први мах у сећање. 
Но, после тог драмског врхунца, следе и три 
Небојшине последње, кратке сцене – заправо 
једна, разломљена у три елиптична одломка 
– растанка двоје заљубљених. Ону древну ме-
лодраматску формулу распетости између 
осећања и дужности, у три кратка временска 
интервала паковања за одлазак у рат, прављења 
омиљених „пофезни”, и молбе за последњим 
пољупцем, Небојша уздиже на трагетски ниво 
управо емоционалним градирањем, свешћу о 
својој глумачкој снази, трима унутарњим рад-
њама које сведоче о љубави, неминовности 
и болу. Три погледа у правцу партнерке, три 
фине нити испредене из једног истог, дубоког 
емоционалног предива, три тренутка у којима 
дечак постаје човек, а са сталном свешћу о томе 
шта се у реалном времену нешто раније, а у 
филмском тек часак пре догодило, која врста 
пуцања оне опне бића што га штити од спољног 
света. Треба ли подсећати како је реч о првој 
великој улози на филму?

Улога Младена у Голубовићевој Клопци из 
2007. сведочанство је пуне глумачке доспелости. 
Преовлађујуће самоосећање из ког игра свој 
лик, Глоговац наизглед своди на свега неколико 
средстава, од којих је начин стискања усана 
тек дискретна назнака оне нутрине из које 
уцењени човек у борби за најближе дела на 
стази претварања у убицу. И када, пред крај, у 
исповедном монологу пред Наташом Нинковић, 
заправо исприча причу, која је гледаоцу већ 
позната, штавише управо виђена, Глоговац, 
опет пажљиво одабраним унутарњим радњама, 
уздиже драмски трилер на ниво трагедије, 
дајући му тачно ону, чини се једину могућу дозу 
племенитог pathosa лишеног сентимента. 

Готово на самом, рекох ли несхватљиво прера-
ном крају Небојшиног филмског глумачког пута, 
стоји Вјекослав Краљ из Грлићевог и Томићевог 
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Устава Републике Хрватске (2016). Захтев да се 
у исти мах очува јединство – и јединственост – 
лика расточеног у најмање три своја испољавања, 
а да се игра из три регистра, међусобно готово 
искључујућа (хомосексуалац, шовен, уредни 
грађанин), било је могуће испунити само висо-
ким мајсторством, потпуним предавањем, 
непосредношћу измешаном са декадентним 
средствима травестије (и глумачке, и оне дослов-
не). Снага те улоге, а с њом и целог филма који 
се одважио ступити на склиско тло могуће чисте 
исконструисаности, почива управо и поново у 
том моћном садејству Небојшиног етичког бића 
и његових противречности, и глумачке, сада 
већ искуством обилато испуњене моћи да увек 
буде до краја и непатворено, животно и чисто 
присутан у сваком кадру. Имајући, заправо, три 
задатка у једном, Небојша сваком обезбеђује 
сопствену аутономију израза кроз кретње, 
став и држање, истодобно их стапајући у лик 
спрам којег се гледалац креће у амбивалентним 
осећањима, од гађења до сажаљења. И опет, 
на снази је снага унутарње радње, јединство 
лепоте духа и честитости бића. Све пре и 
после тога је занат. А овде је реч о дару који 
проистиче из самозапитаности, из дубоког 

осећања несавршености света, оног јединог 
места с којег је могуће бити уметником, а не тек 
интерпретатором.

И то је – ако је – један могући одговор на питање 
о глумачкој величини Небојше Глоговца. Уколико 
је то питање уопште потребно постављати. Јер, 
та величина је, дакако, неупитна, а покушавати 
пронаћи откуд она долази можда није ни потреб-
но: сублимирајући у своје глумачко, дакле људ-
ско биће, недаће нашег непосредног света, 
упијајући страшћу, а богатећи свешћу, уздижући 
их снагом уметничког израза на трагички ни-
во, у огромној већини својих и филмских и по-
зоришних улога, Небојша Глоговац направио 
је глумачки опус који је не само најсјајнији 
одсев свог доба него и трајно културно добро, 
цивилизацијска чињеница, епохални тренутак 
ухваћен у ћилибар уметничке снаге. 

Зато што је леп и честит. 

i n  m e m o r i a m

Устав Републике Хрватске (2016)
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да одолим, па сам прочитао роман за који 
раније нисам чуо. То је било веома занимљиво 
искуство, али тај филм и књига немају много 
везе с оним што је Беноа затим написао, ни с 
уметничким правцем који следи, тако да ми они 
нису послужили као инспирација.

Како сте приступили лику контроверзног и 
тајанственог младог писца који је украо туђе 
дело и идентитет? Ко је заправо Бертран?

– Он је преварант. За мене је идеја водиља у 
овом филму била социјална освета. Она пос-
тоји у Чејсовом роману, у Лоузијевом филму и 
у филму Беноа Жакоа. То је однос између друш-
твених класа. Ти ликови покушавају да се извуку 
из ситуације у којој се налазе и из економске 
зависности. То подразумева да понекад раде 
лоше ствари као мој лик у овом филму.

А ко је Ева? Да ли је она стваран лик или 
Бертранова фантазија?

– Управо сте дотакли оно што за мене пред-
ставља највећу вредност тог остварења. Има 
више нивоа читања тог филма и гледалац често 
себи поставља питање шта је реалност, а шта 
не, шта је стварност, а шта фантазија. Постоје 
читаве секвенце које би се могле тумачити као 
фантазија или снови. За мене је то контраст 
у односу на оно што често гледамо на филму. 
Та игра између реалности и фантазије, та 
мистификација, то је нешто што је својствено 
филму. Кокто је једном рекао да је филм лаж 
која говори истину.

Одлуком да оствари контакт с отровном 
Евом, која му је потребна као инспирација, 
ваш лик угрожава не само стабилну емотивну 
везу у којој се налази већ и живот. Шта га је, 
према вашем мишљењу, навело на такав чин? 

– Дуго сам покушавао да нађем артикулисане 
одговоре на та питања и да објасним поступке 
јунака кога тумачим, али одговор лежи у ње-
говим нагонима. Беноа се често ослања на 
оно несвесно у човеку, на ствари које људи 
чине несвесно. Убрзо сам схватио да би било 
занимљивије неке ствари оставити неистражене 
и у сенци и препустити причи да ме води. Евин 
лик представља излаз из ћорсокака у коме се 
Бертран нашао, пошто је она инспирација за 
роман који он пише. Њих двоје су загонетка са 
два лица, међусобни одраз у огледалу. Они се 
одмах препознају будући да су исти.

ранцуски медији виде га као 
идеалну комбинацију Алена 
Делона и Венсана Касела. Због 
изражајних црта лица и дубоког 
ожиљка на левом образу, 

који има од шесте године када га је угризао 
доберман, глумац загонетног осмеха Гаспар 
Илијел добија карактерне и комплексне улоге. А 
оне су му донеле статус једне од најтраженијих 
фигура француске кинематографије. Пажњу 
светске јавности привукао је 2004. године у 
филму Веридба је дуго трајала редитеља Жана 
Пјера Женеа (екранизација романа Себастјена 
Жапризоа), где је био партнер Одри Тоту. Иско-
рак у Холивуд, три године касније, донео му 
је четврти део трилера о Ханибалу Лектору, 
Уздизање Ханибала у режији Питера Вебера. 
У филму Ив Сен Лоран Бертрана Бонела као 
да се завукао у кожу славног креатора. Својом 
аутентичношћу, Гаспар Илијел изненадио је 
критику улогом која изазива дубоку емпатију 
у песимистичном филму о умирућем писцу, 
То је само крај света, у режији ексцентричног 
Канађанина Гзавијеа Долана. Право са 68. Бер-
линског фестивала, где се Илијел такмичио за 
награду Сребрни медвед за најбољег глумца, 
његов најновији филм Ева стигао је на 46. 
ФЕСТ. Француски филм ноар с елементима 
трилера који је режирао респектабилни фран-
цуски редитељ Беноа Жако, заснован је на 
више пута екранизованом роману писца 
Џејмса Хедлија Чејса. Као и много пута до 
сада, икона француског филма Изабел Ипер 
тумачи мистериозну жену која води двоструки 
живот – преко дана је узорна супруга, а ноћу 
продавачица љубави. Истовремено, она је онаква 
какву је видимо, али видимо је и као пројекцију 
главног мушког лика, мистериозног писца кога 
надахнуто тумачи Гаспар Илијел.

Да ли сте били у прилици да у контексту 
информације, пре снимања филма с Беноа 
Жакоом, погледате екранизацију Еве из 1962. 
коју потписује Џозеф Лоузи?

– Чуо сам за тај филм, али га нисам гледао. 
Када ми је предложио сарадњу, Беноа ми је 
оставио слободу да сам откријем тај филм, на 
исти начин као што ми је оставио слободу да  
прочитам роман Џејмса Хедлија Чејса или да га 
не прочитам. Он се у писању сценарија ослонио 
на сећања на тај филм, односно роман, која је 
формирао пре више деценија. Није поново 
гледао филм нити читао роман пре него што 
ће сести да напише сценарио. Ја нисам могао 
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У којој је мери то што је Ив Сен Лоран 
историјска личност и велико дизајнерско име 
утицало на креативни аспект оживљавања 
његовог лика на филму?

– Наравно, због тога сте под притиском, спутани 
сте. Знате како, многи имају своје виђење тог 
лика, светски познате јавне личности. Био је 
то велики изазов, у исто време застрашујуће, 
али и импресивно, јер ми је та улога помогла 
да искорачим напред. Први пут сам у каријери 
добио шансу да глумим тако велику и важну 
личност.

Ив Сен Лоран није само једно од најпре-
познатљивијих имена у свету уметности и 
моде већ и врло комплексан лик. С каквим 
сте се изазовима суочавали?

– Као што рекосте, та комплексност и 
разноврсност лика богатог парадоксима и 
контрастима и све његове нијансе – за мене је 
важно било пронаћи у свему томе јединство. 
Знате да никад не снимамо хронолошки. Било ми 
је важно да останем концентрисан и покушам 
да пронађем нешто што би функцонисало то-
ком читавог филма као ентитет. 

Да ли сте били под притиском током сни-
мања?

– Јесам. Знао сам да ће се од ове улоге много 
очекивати. Било је то једно искуство кад 
покушаш да изађеш из својих граница, кад 
покушаш да направиш нешто велико. Хоћу 
да кажем, веровао сам у сценарио, знао сам 
да је феноменалан, али и то је могло да буде 
притисак. Приметио сам да је сценарио на тако 
високом нивоу и у једном тренутку запитао се 
хоћу ли моћи с тим да се носим и да понудим 
нешто више редитељу на снимању, више него 
што постоји у сценарију. За мене је у суштини 
то и посао глумца током рада на једном филму.

Како сте изнели експлицитне сцене у 
филму?

– На крају није било толико тешко. Први пут 
сам био потпуно го. Али, као што рекох, то је 
једно од искустава кад превазилазиш себе 
и откриваш своје границе са сваким новим 
догађајем. Нисам осећао стид ни у једном 
тренутку, јер је све било у оквиру лика, а тело 
је, напокон, за глумца фантастична алатка. 
Моје тело било је једнако важно као мој глас 
или друге алатке којима сам отелотворио лик. 
Исто је и с пољупцем. Геј пољубац је у оквиру 

Шта је за вас било највеће задовољство 
током стварања овог филма?

– Сусрет с Беноа Жакоом. То је пресудило да 
прихватим улогу. Познајемо се одавно и често 
смо се сретали. Током тих сусрета обојица 
смо исказивали жељу да снимимо неки филм 
заједно. Испало је да је то управо Ева. За мене 
је било драгоцено то што ме је Беноа потражио 
на самом почетку пројекта. Кад смо се први пут 
срели, сценарио још није постојао. Имао је само 
синопсис. Указао ми је велико поверење тиме 
што ме је пустио да утичем на одређене ствари 
током писања сценарија.

Осим добре приче, и вашег интересовања 
за добре редитеље, постоји ли још нешто 
што на вас утиче док размишљате о томе да 
ли ћете прихватити улогу или не?

– Да. За разлику од мојих глумачких почетака, 
а почео сам да се бавим глумом веома рано, данас 
имам нову потребу, нови захтев који ми пружа 
нову динамику у приступу овој професији. Да-
нас је главни мотив да прихватим улогу то да 
она буде ризична. Стимулишу ме улоге које су 
изван моје зоне комфора.

Да ли је улога Ханибала Лектора пример за 
то?

– Да. Када сам прихватио ту улогу, то је за 
мене био огроман изазов, можда и највећи. 
Не знам да ли бих то данас учинио. Велики је 
залогај тумачити улогу коју је сјајно одиграо 
тако велики глумац као што је Ентони Хопкинс.

Шта сте научили о себи као глумцу док 
сте тумачили Ива Сен Лорана у истоименом 
филму Бертрана Бонела?

– То је била кључна улога за мене јер се до-
годила у посебном тренутку у мом животу и 
каријери. Тада сам се преиспитивао као муш-
карац и глумац. Та улога и тај пројекат помогли 
су ми да разрешим бројне дилеме које сам у то 
време имао, да сазрим и покажем много више 
него што сам дотад био у стању. То је била при-
лика да сарађујем с једним од најзначајнијих 
француских редитеља, Бертраном Бонелом. 
Улога Лорана отварала је многа питања о односу 
уметника према свом делу и свом животу. Коли-
ка је цена коју плаћамо сваког дана да бисмо 
се бавили својим креацијама? За мене филм 
Бертрана Бонела не говори о томе како је Ив 
Сен Лоран постао то што јесте, већ колику је 
цену платио да буде то што јесте.

и н т е р в ј у



прецизне ситуације у измишљеном делу, нема 
везе с мојом личном реалношћу, па ми није би-
ло непријатно.

Да ли сте поносни на овај биографски 
филм који носите од почетка до краја и шта 
мислите, шта би Ив Сен Лоран рекао о вашој 
интерпретацији?

– И ја се то често упитам. Поносим се што смо 
успели да то истерамо до краја, што смо снимили 
филм, јер било је врло тешко финансирати га 
пошто су већ постојала два биографска филма о 
истом лику. Продукција је имала пуно успона и 
падова. Снимање је одлагано много пута. Сећам 
се, неколико недеља пре снимања био сам у 
страху, питао сам се да ли ћу успети да испуним 
Бертранова очекивања и захтеве. Зато сам и 
данас пресрећан што смо успели.

У раној фази бављења филмом показивали 
сте интересовање за режију, тачније то вам је 
био животни сан. Да ли и даље размишљате 
о томе?

– То је за мене током дужег времена био глав-
ни циљ. Али данас поново имам велики мотив 
да се бавим глумачким послом. Та жеља да 
режирам одувек је постојала, али тренутно није 
приоритет.

Филм Ева уврштен је у главни програм Ме-
ђународног филмског фестивала у Београду 
– Феста. Значи ли вам када се филмови у 
којима играте приказују у свету?

– Драго ми је што ће Београђани имати при-
лику да погледају филм. Нажалост, нисам у 
прилици да присуствујем пројекцији иако 
много волим да путујем с филмовима чији 
сам део. Веома је занимљиво приказати свој 
филм у некој другој земљи и гледати реакције 
људи које се често разликују од једне до друге 
културе. Баш у време Феста бићу на снимању 
у Бордоу, али веома сам узбуђен што ће филм 
бити приказан у вашем граду.
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И управо тада, у време најцрње колективизаци-
је, уништења „кулака”, пресељења читавих на-
рода с једне на другу страну „најдемократскије 
земље на свету”, ликвидације стотина хиљада 
„западних провокатора и шпијуна”, међу којима 
су четири петине биле вође бољшевичке партије 
и Октобарске револуције, настају филмска ре-
мек-дела незаборавног редитељског трилинга 
Eјзенштајн–Пудовкин–Довженко. Помало у 
сенци прве двојице, који су наизглед били ве-
ћи експериментатори и револуционари јер су 
примењивали нове редитељско-монтажне зах-
вате, стоји неправедно Александар Довженко 
и његова филмска трилогија: Звенигора (1928), 
Арсенал (1929) и Земља (Земљ, 1930). Та три те-
матски различита али естетски хомогена, је-
динствена и непоновљива остварења могу 
се објаснити и препричати са само две речи 
– поезија и револуција. У Звенигори легенда 
о закопаном благу која се протеже кроз више 
векова везује се за неизбежну револуцију. 
Борба малоруских радника с капиталистима и 
шовинистима у предвечерје Првог светског рата 
у Арсеналу најављује надолазећу револуцију. 
Космичку промену на украјинском селу у Земљи, 
у којој се мењају економски и политички односи, 
али и људи и њихове судбине, такође изазива 
револуција. А та свеприсутна револуција која 
извире и из срца и из душе, широка као река, 
дубока као планински поток, непрегледна као 
житна поља плодне Украјине, снажна и бесмрт-
на као раздрљене груди радника који не узмиче 
пред десетоструко јачим непријатељем, код 
Довженка је чиста поезија, савршена визуелна 
симфонија, јер он је човек, идеалиста, алтруиста...

Но, дошле су и тридесете, са „ждановљевистич-
ким” забранама, паљењем филмова, прогонима 
књижевника, глумаца, редитеља... Иван (1932), 

ало је редитеља који су до 
највећих дубина свога срца 
али и разума били везани за 
политичку идеју и идеологију као 
Александар Петрович Довженко 

(1894–1956). Свет хуманости и бескласног друш-
тва, братства „уједињених радника, сељака и 
леве интелигенције”, никада није био лепше и 
поетичније преточен на филмски универзум 
него у визији овог тихог Украјинца, родом из 
далеке периферијске Сосњице, сељачког сина, 
потомка малоруских козака припреманог 
за учитељски позив, затим ратника у Првом 
светском рату, постреволуционарног комесара 
за просвету, дипломате, писца и новинског илу-
стратора и напокон синеасте, и то једног од нај-
већих у историји кинематографије. Већ први 
Довженкови филмови, Васја реформатор и 
Плод љубави (оба из 1926. године), уносе у младу 
совјетску кинематографију елементе бурлеске 
и слепстика, тако омиљених жанрова америчког 
филма, откривајући његов вансеријски смисао 
за смех и смешно, који га неће напустити ни 
у каснијим „кратким сегментима” озбиљних, 
драмско-револуционарних дела. Да је подједнако 
успешан и у популарном, шпијунско-кри-
миналистичком жанру, потврђује Торба дип-
ломатског курира (1927), маштовита прича 
екранизована у тренутку када су Лењинови 
политички настављачи – Стаљин, Троцки, 
Зиновјев, Камењев и други – уживали највећи 
углед у свету. Али убрзо „наводно јединство” 
међу бољшевичким вођама пуца и све се прет-
вара у ковитлац оптужби и противоптужби, иза 
којих следе суђења, прогонства, убиства у име 
„најхуманије религије XX века” чији је једини 
исправни и универзални тумач постао „хазјаин” 
Стаљин.
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Аероград (1935), Шчорс (1939), и даље су примери филмске мудрости, али се у њима очитавају зрнца 
неспокоја и несигурности. Дашак топлог ветра долази с великим Отаџбинским ратом, где још једном 
у борби за очување Родине свемоћни Коба дозвољава широкој и лепршавој словенској души да 
се размахне. Тада настаје Довженкова Битка за нашу совјетску Украјину (1943), један од најбољих 
документарних филмова о Другом светском рату. 

Али рат се завршио само на папиру, јер је још пуних осам година свевидећа „орвеловска” репресија 
над духом и телом трајала без наде у окончање. Мучна искуства која је Довженко доживљавао за 
време сакаћења и уништавања његове „лабудове песме”, биографског филма Мичурин, из 1948. године, 
забележена у његовом Дневнику, показују да је филмски песник најзад схватио где живи, али да је у 
њему још опстајала вера. Огорчен и прекинут у раду на врхунцу стваралачке креативности, Довженко 
умире 1956. не успевши да екранизује гомилу замишљених ремек-дела и да дочека то боље сутра.

И данас, више од шест деценија после његове смрти, очишћено од идеологије, испрано од зуба 
времена, у свој својој лепоти, искрености и једноставности, Довженково дело сија вечним сјајем. 
Најузвишенију посвету великом аутору оставио је савременик и пријатељ Сергеј Eјзенштајн пишући 
о Довженковом грандиозном филму Звенигора: „Сасвим модеран и митолошки у исти мах, пун хумора 
и хероизма. Има у њему нечег гогољевског”. А дело је само огледало аутора, додајем ја.

н е м а  с р е д а

Звенигора (1928)
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артовску историјску шетњу кроз 
српски документарни филм 
наставићемо са два програма. 
Први је посвећен Кости Но-
ваковићу, првом правом филм-

ском индустријалцу у послератној Србији, чо-
веку потпуно опчињеном и посвећеном филму, 
којим се у континуитету бавио од 1926. па до 
несрећног слома Краљевине 1941. године. Други 
програм представља нека мање позната, жан-
ровски разноврсна документарна остварења 
настала у Краљевини Југославији.

Коста Новаковић рођен је у Чачку 1895. године. 
Детињство је провео у Крагујевцу, где се и 
школовао, а 1915. са српском војском прелази 
преко Албаније. По завршетку рата студира 
фармацију у Загребу, где и магистрира 1923. 
године. У Београду отвара дрогерију „Звезда” 
и узгред се занима и за фотографију, што није 
било чудно пошто се неопходна хемијска опрема 
тада продавала у апотекама. Од фотографије до 
филма делио га је само корак, који је прешао 
захваљујући дружењу у београдском Клубу 
филмофила, па 1925. године набавља камеру, а 
1926. оснива предузеће „Новаковић филм”, прави 
своју лабораторију и почиње професионално да 
се бави филмом. О почетку његове делатности 
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и најзначајнијем остварењу Посета Њ. В. краља 
Александра и Њ. В. краљице Марије Црној Гори 
и Далмацији већ сам писао у делу Српски до-
кументарни филм у Краљевини СХС, када су 
приказани и његови рани филмови. Па ипак, 
можемо да се подсетимо Новаковићевих по-
четака, и то његовим речима, сачуваним у 
циркуларном писму упућеном домаћим прика-
зивачима:

„Док је наша земља до сада била преплављена 
свим могућим филмовима стране продукције, 
дотле се на развој домаћег филма није ни по-
мишљало, сада вам могу са задовољством 
саопштити да се најзад у том правцу отпочео 
озбиљан рад и код нас.

У првом реду готови су ниже означени дома-
ћи филмови који су имали огромног како мате-
ријалног тако и моралног успеха у Београду, а 
за које постоји велико интересовање од стране 
сопственика биоскопа у целој нашој земљи.

Исти се филмови фабрикују у ограниченом 
броју, па да би их међу првима могли добити 
на одиграње, извештавамо Вас да изволите у 
свом сопственом интересу што пре термине 
осигурати.

д о к у м е н т а р н и  ч е т в р т а к

СВЕЧАНА ПОСЕТА Њ. В. КРАЉА И КРАЉИ-
ЦЕ у Црну Гору и Далмацију, 1.500 метара.

ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИК ПЕТАР НА ВРБИ-
ЦИ У БЕОГРАДУ, 210 метара.

КРАЉ АЛЕКСАНДАР I ПОЛАЖЕ КАМЕН 
ТЕМЕЉАЦ СТУДЕНТСКОМ ДОМУ, 200 мета-
ра.

ВЕЛИКИ СПОРТСКИ ФИЛМ К. Д. НОВА-
КОВИЋА. Спорт у нашој земљи. Футбал, тенис, 
бокс, хазена, Соколи, пешачке трке, коњске трке 
итд.”

У другом делу истог циркулара Новаковић пи-
ше:

„Осим тога препоручујем вам одличне филмове 
стране продукције, и то:

ОТАЦ СЕРГИЈЕ, сјајна драма у 7 чинова по 
роману Лава Толстоја, у главној улози највећи 
филмски уметник Иван Можухин.

ТОСКА, драма у 6 чинова по истоименој 
чувеној опери, у главној улози прослављена 
лепотица и филмска уметница Франциска 
Бертини.

ЊУЈОРШКЕ ПУСТОЛОВИНЕ, сензационална 
америчка драма у 7 чинова.

ПАКЛЕНА МОЋ ЗЛАТА, драма у 6 чинова, у 

Прослава 550. годишњице Косовске битке
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главној улози Осип Рунић. Овај филм је снимљен 
великим делом на нашем приморју.”

Из наведеног видимо да се Коста Новаковић у 
првим годинама свог професионалног бављења 
филмом усмерио ка производној и увозно-
-дистрибутерској делатности. Но, 1929. године 
од удовице Светозара Боторића закупио је 
најстарији стални биоскоп у Београду, биоскоп 
„Париз” на Теразијама, и преименовао га у 
биоскоп „Новаковић”, да би касније постао 
власник још два чувена биоскопа, „Корзо” и 
„Одеон”, па је додао и приказивачку делатност и 
заокружио цео процес. Нас овде највише занима 
Новаковићева продукција документарних фил-
мова. Он ради неуморно и непрекидно, те до 
почетка рата поред наведених снима читав низ 
остварења: Састанак Мале Антанте на Бледу; 
Сахрана Николе Пашића; Конгрес земљорадника 
у Шапцу (1926), Прослава стогодишњице Мати-
це српске у Новом Саду; Откривање споменика 
нашим Јеврејима (1927); Свечана прослава де-
сетогодишњице пробоја Солунског фронта; 
Отварање авионског саобраћаја Београд–Загреб; 
Конгрес резервних официра; Авијатичарски 
филм; Београдска модна ревија (1928), Свечаност 
конгреса Фидака у Београду и Загребу; Сах-
рана војводе Степе у Чачку; Свечана сахра-
на генерала Врангела; Погреб гардијског по-
ручника В. Јовановића; Дани Црвеног крста 
(1929), Свесловенски слет, први слетски дан; 
Скадарлија са Чича Илијом; Избор лепотице на 
Палићу (1930), Долазак у Београд поклонствене 
делегације из четири бановине: Дринске, Савске, 
Врбаске и Приморске; Освећење споменика др 
Рајсу у Београду (1931), Свечана сахрана генерала 
Ст. Хаџића; Слава пешадијског пука Краљеве 
гарде; Слава коњичке бригаде Краљеве гарде 
(1932), Посета бугарског краља Бориса Београду 
(1934), Посета грофа Ћана Београду; Београд 
постаје велики град (у копродукцији с Артистик 
филмом) (1938), Фестивал народних кола и игара 
у Београду (1939), Игра коло наоколо (1940). Иако 
је снимио импресиван број документарних 
филмова, Новаковић је за историју српске 
кинематографије можда најзначајнији због 
развоја филмских журнала. Наиме, он је још 
1926. покренуо први филмски журнал код нас, 
Журнал Новаковића, који рекламира у поме-
нутом циркуларном писму дајући кратке садр-
жаје прва два броја.

„Журнал Новаковића бр 1. Садржај: Освећење 
Мокрањчевог споменика. Слава II гвозденог пука. 
Краљ и министар војни на Соколској академији. 

С Р П С К И  Д О К У М Е Н Т А Р Н И  Ф И Л М

Журнал Новаковића бр. 2. Садржај: Трке Ко-
ла Јахача. Соколске вежбе. Министар војни 
Госп. Д. Трифуновић на Свесоколским вежбама. 
Наша Ратна Морнарица итд.” И додаје: „Нз. 
Журнали излазе редовно сваке недеље по један 
и доносе најважније актуелности, свећаности, 
интересантне догађаје и т.д. и т.д. На исте се 
можете претплатити да играте сваке недеље.”

Журнал Новаковића излазио је све до 1938. го-
дине и доносио најважније догађаје, пре свега 
из престонице. Непознато је колико је бројева 
укупно изашло, а у Архиву Југословенске кино-
теке чува се шеснаест мање или више комплет-
них бројева тог журнала, с разноврсним сторија-
ма посвећеним политичким, културним, спор-
тским, али и најобичнијим, свакодневним збива-
њима. Новаковић је био свестан свог значаја и 
пионирског места у нашој кинематографији, 
што се види и из приговора који је 23. новембра 
1933. упутио Државној филмској централи, јер 
је заобиђен приликом давања концесије, тј. 
искључивог права за снимање тон-журнала:

 „Чуди ме да је ДРЖ. Филмска централа 
консултовала неке домаће произвођаче по 
питању давања горње концесије, па и оне који се 
по свом досадањем раду и уложеним капиталом 
не могу поредити са мојим предузећем, а 
да је мимоишла мене и ако је познато да се 
ја већ деценијама борим на дизању домаће 
производње филмова и да сам до сада уложио 
огроман капитал, као и то да ја данас поседујем 
свој филмски студио и најмодерније уређени 
лабораторијум. Поред тога ја сам баш први 
који је почео и то у најтежим приликама 
израђивати домаће журнале и кратке 
нацијоналне филмове па с времена на време 
и веће забавне филмове па би већ и то био 
један од разлога да се чује и моје мишљење. Најзад 

Свадба у Пироту
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у данашње време и под данашњим приликама, 
почетак домаће производње а нарочито тонске 
мора да се рачуна са журналима, па када се узме 
у обзир да сам ја са великим жртвама набавио и 
апаратуре за тонско снимање, ради уређења и 
монтирања истих сам моментално стао своју 
делатност, разумљиво је да би давање концесија 
па ма коме то било, погодило моје предузеће које 
је до данас, па и пре доношења филмског закона, 
и још много раније радило и ради на унапређењу 
домаће производње филмова али на здравој и 
лојалној основи.”

Жељену концесију Новаковић није добио, а 
тонска апаратура о којој говори дело је његовог 
оператера и сниматеља, руског емигранта Алек-
сандра Васиљева, који је снимао за Новаковића 
и прилагодио камеру снимању звука. Васиљев 
није био једини Новаковићев сниматељ. Често 
окупиран својим играним пројектима (Краљ 
чарлстона, Грешница без греха), а познат и као 
велики љубитељ женских дражи кроз чији су 
атеље у Курсулиној 16 у потрази за филмском 
славом прошле многе београдске „госпођице 
лепе и госпође младе”, обучио је за филмска 
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снимања своје биоскопске оператере Николу 
Лазића и Петра Вранеша, и то с таквим успехом 
да се не може поуздано утврдити које су сто-
рије снимили они, а које сам Новаковић. А 
Новаковићев рад одисао је професионализмом 
и познавањем филмског језика, његове радо 
гледане сторије јесу заокружене целине које 
карактерише добра фотографија и мирна, сигур-
на монтажа. Рат је прекинуо Новаковићеву 
филмску делатност. За време окупације потпуно 
се повукао, а по ослобођењу Београда био је 
један од предавача. Држао је практичне вежбе 
на првом курсу за филмске сниматеље који је 
организовала Филмска секција Врховног штаба 
НОВ и ПОЈ (до марта 1945), да би последња 
снимања радио у Фото-филмском заводу Ме-
дицинског факултета у Београду. Усамљен и за-
борављен, умро је 1953. године у Београду.

Програм посвећен Кости Новаковићу састоји 
се из два дела. У првом ћемо представити 
избор сторија Журнала Новаковића, а у другом 
једно од његових најамбициознијих остварења, 
незавршену документарно-играну Прославу 
550. годишњице Косовске битке. Филм је снимљен 

Коста Новаковић
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по наруџби Одбора за прославу, игране делове 
режирао је Драгољуб Гошић, а Коста Новаковић 
и његов сниматељ Александар Васиљев оставили 
су одличан документарни материјал о Косову и 
величанственој прослави на Газиместану. Услед 
избијања Другог светског рата то дело остало је 
само у грубој монтажи, али и у том облику има 
не само вредност историјског документа већ и 
неспорне филмске квалитете.

У другом делу програма представићемо први 
прави српски етнолошки филм, Свадбу у Тополи 
и Сланцима (1930), у коме су до детаља забележени 
свадбени обичаји у Шумадији и београдском 
Подунављу, дело Петра Ж. Петровића, кустоса 
Етнографског музеја (осим тог филма Петровић 
је снимио и јединствене Русалије у Источној и 
Јужној Србији). Следи шармантно кратко оства-
рење непознатих аутора из 1933. године Наши 
омиљени уметници Мијат Мијатовић и Пеција 
Петровић први пут на тон филму, где наш 
најпопуларнији предратни извођач севдалинки 
Мијат Мијатовић пева „Другар ми се жени, нане”. 
Величанствена бакљада у част рођендана краља 
Петра II Југословенског просветног филма из 
1935. забележила је прву прославу рођендана 
краља Петра II као владара, уз изванредне 
ноћне снимке и ефекте ватромета који исцртава 
монограм и лик младог краља. Свадба у Пироту 
(1937) има сасвим друкчију интенцију од Свадбе у 
Тополи и Сланцима. Настала по наруџби богатог 
пиротског трговца и индустријалца Димитрија 
Младеновића (оснивача и градитеља фабрике 
„Тигар” и хидроелектране Темац), требало је да 
за породицу сачува снимке венчања његовог 
сина Најдана и Десанке Чичановић, али су 
непознати аутори тако професионално и на 
уметнички начин одрадили наручени посао да 
је та репортажа далеко превазишла првобитну 
намену. Мени најдраже дело овог програма 
јесте Влада Милана Стојадиновића, настала у 
продукцији Филмског одељења Југословенске 
радикалне заједнице и уз помоћ стручњака 
немачке УФЕ. То дело рађено је за потребе 
изборне кампање 1938. године и прави је пример 
добре употребе филма у политичкој пропаганди. 
Милан Стојадиновић, корумпирани политичар, 
геринговског изгледа и епикурејства, мусолини-
јевске театралности и говорничког дара каквог 
старог народног трибуна, који је успео да среди 
финансије и економски унапреди земљу, овде 
је ефектно приказао све успехе своје владе и 
слабост опозиције (и добио је ове изборе, мада 
је због других разлога изгубио власт). Инсерти 

из тог филма, пре свега одреди „смеђих кошуља”, 
често су коришћени за потврду комунистичке 
тезе о „монархо-фашистичком” карактеру Кра-
љевине Југославије, али када их упоредимо с 
данашњим острашћеним партијским активис-
тима, лишеним идеологије и вођеним голим 
интересима и оним „садо-мазохистичким ка-
рактером” оданости вођи, који је тако добро 
описао Фром у Бекству од слободе, изгледају као 
припадници дечјег скаутског удружења у кратким 
панталонама. Коначно, програм завршавамо са 
два филма у боји. Први је Дрина Владете Лимића, 
посвећен најлепшој српској реци. Иако се у 
неким списима као продуцент води Туристичко 
друштво „Путник”, данас се сматра да је то дело 
настало као резултат активности Планинарског 
друштва „Фрушка гора”, које је од средине 
тридесетих година редовно организовало 
сплаварење Дрином и о томе снимило три филма 
(уосталом, један од оснивача Друштва Гаја 
Грачанин био је и директор „Путника”). Сачуван 
је само део филма у коме је Лимић, осим лепоте 
дивље Дрине, успешно приказао и живот на 
њеним обалама. Други је Вежба инжињерске чете 
у лето 1940, непознатих аутора. Снимљен је са две 
камере на „Кодакохрому”, намењеном пре свега 
аматерима. Вежбама на обалама Саве, уз чланове 
Генералштаба, присуствовали су и краљ Петар II 
и његов рођак кнез Александар Карађорђевић, 
а опуштена атмосфера ни на који начин није 
наговештавала скору предстојећу катастрофу.

Влада Милана Стојадиновића
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имска олимпијада у Пјонгчангу поду-
дарила се са изласком филма Лед Оле-
га Трофима у Русији. Тај необични 
спој спортске мелодраме и мјузикла 
говори о свету уметничког клизања и 

девојци која мора да превазиђе велике препреке 
и одоли бројним искушењима да би испунила 
своје клизачке снове. Лед је постигао изузетну 
гледаност у Русији, а значајну улогу у њему игра 
Милош Биковић, наш глумац који гради веома 
успешну каријеру у тој тржишно и уметнички 
снажној кинематографији.

З
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на маргини, што је репрезентацију из Нагана и 
учинило скупином симпатичних аутсајдера.

ОЛИМПИЈСКИ ДУХ
Кад је реч о Зимској олимпијади, два веро-

ватно најпознатија наслова снимљена су по 
истинитим причама и формулисана у форми 
холивудске комедије.

Хладни тркачи (Cool Runnings) из 1993. године 
јесте Дизнијева продукција о јамајканском боб-
-тиму који окупља неуспели атлетичар коме не 
полази за руком да оде да се трка на Летњој 
олимпијади и зато одлучује да учествује на 
Зимској. Уз помоћ осрамоћеног и пензионисаног 
америчког боб-возача, они окупљају екипу и 
одлазе 1988. у Калгари, где ће први пут видети 
лед.

Хладни тркачи су у протеклих четврт века 
стекли култни статус иако је филм заправо 
знатно изменио истиниту причу. Наиме, не само 
што екипу нису основали неуспели спринтери 
него Јамајка чак није била ни једини карипски 
тим на такмичењу. У Калгарију су учествовали 
Холандски Антили и пласирали се за једно 
место боље од њих.

Међутим, публици се допао смисао за хумор 
приказан у филму, драмска иронија с којом се 
такмичари срећу на сваком кораку и коначно 
цела апсурдна премиса као споменик упорности 
и неодустајању.

У продукцији Метјуа Вона 2016. године настао 
је филм Еди звани Орао (Eddie the Eagle), прича 
о британском ски-скакачу Едију Едвардсу, 
који је своју животну жељу да се такмичи на 
било каквој Олимпијади испунио тако што је 
на једвите јаде достигао олимпијску норму и 
oтишао да скаче у Калгарију.

Дакле, поново су Зимске олимпијске игре у 
Калгарију биле поприште потентне истините 
приче. Да ли је то случајност или је реч о 
Олимпијади која се одржавала у периоду пуне 
зрелости медија и на којој је било пожељно бити 
симпатични, па чак и бизарни аутсајдер ако већ 
ниси у стању да будеш победник, остаје питање 
за дискусију. Међутим, чињеница је да су на крају 
актери двају до сада екранизованих догађаја 
из Калгарија били управо аутсајдери који су 
привукли медијску пажњу, а не рекордери.

Вонову продукцију режирао је глумац Декстер 
Флечер и Еди звани Орао доноси доста крупних 
измена у односу на Едвардсову истиниту причу. 
Филм се, пре свега, ослања на изузетну харизму 
Тарона Еџертона, младог глумца ког је Вон 

У југословенском филму глумци нису имали 
много прилике да играју јунаке који се баве 
зимским спортовима. Они су се налазили на 
маргини интересовања, премда, рецимо, глав-
ни јунак филма Јагуаров скок Александра Ђор-
ђевића ради као хокејашки тренер. Чак ни у 
Словенији, која је изнедрила успешне скијаше 
с олимпијским одличјима и хокејаше који су 
добацили до америчког НХЛ-а, није било зна-
чајнијих филмова о зимским спортовима.

У том погледу, иако Лед није део српске ки-
нематографије, Милош Биковић јесте направио 
пионирски корак за наше глумце. Међутим, 
Лед није ни истинита ни олимпијска прича, а 
није ни први случај да глумац нашег порекла 
овери лед – Карл Малден остварио је улогу чу-
веног америчког хокејашког тренера Херба 
Брукса у телевизијском филму мреже Ен-Би-
-Си Miracle on Ice. Тај телевизијски филм из 
1981. године приказао је подвиг америчке хоке-
јашке репрезентације састављене од играча с 
колеџа у утакмици с прекаљеним совјетским 
репрезентативцима који у то време нису играли 
у НХЛ-у, али су били зрели за то.

Исту причу с Олимпијаде у Лејк Плесиду 
екранизовао је и Гевин О’Конор у филму Прави 
играчи (Miracle) из 2004. године, у коме је у улози 
Херба Брукса бриљирао Курт Расел. 

ДОМАЋИ ТЕРЕН
Пјонгчанг се налази у Јужној Кореји и ово 

издање Зимских олимпијских игара специфично 
је по томе што на њему обе Кореје наступају 
заједно.

Идеја о заједничкој корејској репрезентацији 
већ је тематизована на филму, додуше не на 
тему зимских спортова већ у Азији изузетно по-
пуларног стоног тениса. У филму As One Хјеон 
Сеонг Муна из 2012. приказано је окупљање 
првог заједничког корејског тима од поделе 
земље. Наиме, после великих политичких 
тензија 1987. године, две државе су у склопу при-
миривања страсти основале заједничку женску 
стонотениску репрезентацију која је наступила 
на Светском првенству 1991.

Кад је о зимским спортовима реч, Take Off, 
филм Ким Јонг Хваа из 2009. године, говори о 
првим јужнокорејским ски-скакачима који се 
окупљају и спремају за велики подвиг – одлазак 
на Олимпијаду у Нагану. Тај филм делимично је 
базиран на истинитим догађајима и постигао је 
огроман успех у Јужној Кореји, помогавши да 
се афирмишу ски-скокови, који су дотле били 
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Возач спуста (1969)
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Ја, Тонја (2017)



Један од најбољих филмова о спорту и спор-
тистима јесте Возач спуста (Downhill Racer) из 
1969. године, дебитантски филм Мајкла Ричија. 
Та студија карактера о скијашу и његовом 
животном лутању свој климакс доживљава на 
Зимској олимпијади у Греноблу 1958. године, 
на којој јунак ког игра Роберт Редфорд осваја 
злато. Филм је настао по роману Оуклија Хола 
и у своје време донео је непосредан, енергичан 
редитељски поступак кроз који је у следећих 
неколико остварења Ричи проучавао значење 
културе такмичења у америчком друштву. 
Поред Скорсезеа, Ричи је свакако вероватно 
најбитнија фигура за формулисање друштвено 
критичког става у филму Ја, Тонја.

Зимски спортови имали су много среће на 
филму. И обрнуто. Исто важи и за Зимске 
олимпијске игре. Док о летњим олимпијадама 
има доста значајних филмова, мало који међу 
њима успешно говори о самим такмичарима 
и читавом варијетету њихових судбина, од хе-
ројства до аутсајдерства. Аутори филмова о 
зимским олимпијцима су, с друге стране, чешће 
успевали да препознају дубље психолошко или 
друштвено значење спортског надметања и 
да га изнесу на екран. Разлог за то вероватно 
је чињеница што су Зимске олимпијске игре и 
даље третиране као млађа сестра Летњих, па су и 
програмски захтеви мањи – аутори сами бирају 
приче, те отуд, рецимо, толико занимљивих зго-
да о аутсајдерима и губитницима великог срца, 
а тако мало хагиографија које не успевају да 
обухвате величину успеха.
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открио у Кингсману, и Хјуа Џекмена у улози 
харизматичног тренера који је некада био су-
перталентовани скакач, али није остварио свој 
потенцијал.

И Флечеров филм ставља акценат на драмску 
и хумористичку надоградњу много више него на 
факте, али резултат нуди убедљиву уметничку 
истину чија је поента да је заиста важније 
учествовати него победити.

ЛЕД, ЛАЖИ И ВИДЕО-ТРАКЕ
Да не треба веровати жени која јури олимпијску 

норму, показао је филм Берлин ’36 (Berlin ’36) о 
јеврејској атлетичарки Гретел Бергман, коју су 
нацистичке власти избациле из репрезентације 
и замениле интерсекс мушкарцем како би оси-
гурале расну чистоту и наместиле резултат у 
своју корист.

Кад је о Зимској олимпијади реч, најбизарнија 
женска прича свакако је она о ривалству Тонје 
Хардинг и Ненси Кериган. Испрва, тај скандал 
екранизован је у телевизијском филму мреже 
Ен-Би-Си Tonya and Nancy већ 1994. када је и 
избио, да би прошле године добио своју спек-
такуларну екранизацију у филму Ја, Тонја (I, 
Tonya) Крејга Гилеспија, у коме Марго Роби 
бриљира у насловној улози, а окосницу њеног 
пада представља покушај да елиминише своју 
кључну конкуренткињу за одлазак на Зимску 
олимпијаду у Лилехамеру 1994. Гилеспи је ре-
жирао тај филм под очигледним утицајем 
Mартина Скорсезеа и његових енергичних, епски 
постављених филмова о занимљивим и зло-
гласним људима. Упркос томе што уметничко 
клизање и посвећеност спорту играју значајну 
улогу, Гилеспијев филм је превасходно студија 
необичних карактера, њихових погрешних 
одлука и класне детерминисаности услед које 
су се ови маргиналци осећали као странци у 
спорту више средње класе.

ЧИЊЕНИЦЕ И СЛАГАЛИЦЕ
Зимске олимпијске игре инспирисале су и 

бројне игране филмове с фикционалним ликови-
ма који одлазе да наступе на том такмичењу. 
Исто тако, и бројни значајни документарни 
филмови настали су на тему зимских спортова, 
који су привукли пажњу таквих великана као 
што је, рецимо, Вернер Херцог. Он је снимио 
причу о хипнотичности ски-скокова на основу 
искуства швајцарског скакача Валтера Стајнера, 
поистоветивши бављење том дисциплином с 
човековом исконском жељом да лети.

З И М С К И  О Л И М П И Ј С К И  Б И О С К О П
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СПЕЦИЈАЛНО 
ВАСПИТАЊЕ 
СУМОРНА СУДБИНА 
ПЕРЕ ТРТЕ
НАПИСАО: 

Небојша Ђукелић

принцип да се свака сцена завршава супротно 
општем тону који је њоме преовлађивао. Тако је 
постигнута пријемчивост сижеа; ритам филма је 
такав да након сваке појачане напетости следи 
опуштање, постигнуто помоћу комичне досетке.

Посебна вредност Марковићевог филма јесте 
остварена аутентичност филмског призора. Из 
теорије познато својство медијума – такозвани 
„утисак стварности” – ретко је када било овако 
оваплоћено у нашој филмској пракси. Неки кад-
рови и сцене Марковићевог филма учинили су 
се многим зналцима налик на америчке фил-
мове, познате по готово опсесивној бризи за 
целовитост и уверљивост профилмског света.

Ако тврдимо да Марковићев филм доноси неке 
новине у односу на домаћу филмску производњу, 
то, наравно, не значи да сличне тематске и 
формалне одлике не можемо да пронађемо у 
новијој историји светског филма. Незаобилазне 
су аналогије и поређења са филмовима Нула 
из владања, 4000 удараца, Господину с љубављу 
и Лет изнад кукавичјег гнезда, аутора Вигоа, 
Трифоа, Клевела и Формана. Марковић не бежи 
од сличности, не стиди се ситних дозвољених 
позајмица, па чак прави и алузије на Форманов 
филм Лет изнад кукавичјег гнезда. Присећамо 
се, такође, ремек-дела британског филма с по-
четка шездесетих година, у којима су аутори, 
окупљени у покрету „free cinema” (Ендерсон, 
Рајш, Ричардсон и Шлезинџер), показивали, 
такође, интимистички приступ социјалној 
проблематици.

Специјално васпитање има значај и због упу-
ћивања на неке проблеме који су ван првог нивоа 

илм Специјално васпитање до-
носи собом извесне квалитете 
који нису често присутни у 
домаћем филмском стваралаш-
тву.

Најпре, треба похвалити опредељење за у нас 
тако мало обрађивани жанр социјалне драме. 
Филм почиње као прича о судбини малог Пере 
Трте, дечака који је ванбрачно дете и живи у 
немаштини с мајком-проститутком. Након 
низа ситних крађа дечак је упућен у казнено-
-поправни дом и очекивало би се, по стандардним 
драматуршким конвенцијама, да нова средина 
изазове неку промену у главном јунаку. Међу-
тим, тежиште драме пребацује се на лик мла-
дог, неуротичног васпитача Жарка, који се 
супротставља бирократској и отуђеној управи 
дома, желећи да истински помогне својим 
штићеницима. Трећи носилац заплета постаје 
старији малолетник Љупче, дугогодишњи ста-
нар дома, који је занемео од тренутка када је 
видео убиство своје мајке и годинама одбија 
било какву комуникацију са средином која га 
окружује.

Наравно, главна вредност сценарија није у при-
чи која би могла да склизне у мелодраматичне 
и дидактичне воде. Приказујући суморни свет 
казнено-поправног дома, Марковић успева да у 
развој сижеа утисне низ прикривених значења 
и да помоћу детаља – били то делови дијалога, 
мизансцен у другом плану или неки дискретни 
гестови глумаца – обогати ткиво свог филма. 
Једна у суштини невесела и горка прича стално 
је пресецана геговима. Марковић је поштовао 
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филмског приповедања. На плану друштвеног 
ангажмана, који свакако носи собом овај филм, 
то значи не само разматрање малолетничке 
делинквенције и услова за преваспитавање у 
казнено-поправним домовима него и навођење 
на тражење узрока те појаве и у породичној 
средини која чека да буде откривена као богато 
подручје за развој домаћих филмских сижеа.

Филмограф, 1977, год. II, бр. 6, стр. 36 и 37
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пецијално васпитање, први 
филм младог редитеља Горана
Марковића, јесте снажан при-
каз малолетничке делинквен-
ције и хуманих начина који се 

примењују у Београду у решавању поменутог 
проблема, настао као резултат рада врло 
ангажоване групе нових талената српског 
филма. Уз правилно руковођење продајом, филм 
је права ствар за омладинске фестивале, недеље 
филма и друштвено ангажоване дистрибутере у 
иностранству.

Специјално васпитање се бави тројицом људи: 
дечаком чија је мајка проститутка у малом 
граду и који због крађе бива осуђен да дође у 
београдски поправни дом; другим дечаком, ко-
ји је већ на прагу мужевног доба, ћутљивим, 
коме је тешко прићи, изузев када је у питању 
његово пријатељство са Пером, придошлицом 
који је ухваћен у крађи и наставља да иде 
странпутицом; и саветником који верује у нове 
начине остваривања контакта са дечацима, те 
им даје већу слободу но што је то уобичајено, 
упркос протестима својих колега.

Филм нам пружа бројне могућности увида 
у животе малолетних преступника и њихове 
проблеме, помало у маниру Буњуелових Los 
olvidados и Де Сикиних Чистача ципела.

Славко Штимац, као малолетни преступник 
који краде и стиче своје „специјално васпитање” 
у намери да преживи и живи, представља 
право глумачко откриће. (Може се видети и у 
Гвозденом крсту Сема Пекинпоа.) Беким Фех-
миу и Љубиша Самарџић, као симпатични 
друштвени радници, први у улози саветника, 
други као сеоски милиционар, такође доприно-
се ваљаности, целовитости приче. Ипак, глав-
ни глумци су сами дечаци. Смрт старијег при-
јатеља, који гине у саобраћајној несрећи у тре-
нутку када два другара одлучују да побегну, 
представља изузетно снажан врхунац филмске 
радње. Овај филм је представник новог таласа 
младих талената који тренутно стварају у 
Београду.

Филмограф, 1977, год. II, бр. 5, стр. 59
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Variety, 25. 5. 1977.
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кЊИга 
сТЕВана ЈоВИчИћа 
о РаТнИкУ И ФИЛМскоМ 
снИМаТЕљУ 
ДРАГИШИ М. 
СТОЈАДИНОВИЋУ

и борбом четника – комита почетком 20. века у 
још неослобођеном делу старе српске државе.

У књизи су хронолошки представљени 
Стојадиновићев одлазак у комите из родне 
Неготинске Крајине, када је био тек матурант 
зајечарске гимназије, затим студије права у 
Београду, током којих се такође борио у Ма-
кедонији и Старој Србији, ратовање већ с офи-
цирским чином у Балканском и Првом светском 
рату, оснивање и рад Кинематографске секције, 
мирнодопски период када је био високи 
државни чиновник, народни посланик, али и 
робијаш у Сремској Митровици, где се нашао 
као политички осуђеник, због отворене борбе 
против фашизације земље. Окупацију у Другом 
светском рату провео је у егзилу у приморју. 
После рата трага за својим филмовима и руко-
писима које су заплењивали и Гестапо и Озна, 
покушава да у бројним текстовима очува сећање 
на своје другове и одбрани лично достојанство. 
Пред крај живота добио је извињење Ивана Ри-
бара, а видно поштовање у писмима исказао му 
је Владимир Дедијер.

Стојадиновић је био и првак земље у стрељаш-
тву, пионир ваздухопловства, носилац Ордена 
витеза Карађорђеве звезде с мачевима, врхунски 
ратни фотограф, о чему Јовичић подробно пише, 
али централне теме књиге јесу Стојадиновићево 
четовање с најпознатијим комитским вођама у 
првој деценији 20. века и његова кључна улога 
у оснивању Кинематографске секције српске 
војске на Солунском фронту 1916. године.

Са становишта филмске историје, како на-
помиње Ердељановић, Стојадиновићево име је 

иблиотека Југословенске кино-
теке богатија је однедавно за
друго, допуњено издање моно-
графије Стевана Јовичића „Ви-
тез с камером и пушком – 

Драгиша М. Стојадиновић”. Аутор, историчар 
филма и дугогодишњи руководилац Архива 
Кинотеке није, нажалост, дочекао да види ново 
издање. Књига је из штампарије стигла управо 
на дан његове комеморације и кремације 26. 
јануара.

Животом и радом Стојадиновића (1886–
1968), који је био комита, ратник, политичар, 
публициста, филмски сниматељ, шеф Кинемато-
графске секције српске војске, Јовичић се 
бавио деценијама. Упознао га је у својим 
младим данима и од њега сазнао многе, у то 
време заборављене ствари о историји српског 
ратовања за слободу и о почецима наше војне 
кинематографије. Прву књигу о њему, под 
насловом „С камером и пушком – Драгиша М. 
Стојадиновић”, објавио је 1999. године, у издању 
Југословенске кинотеке. Потом је по његовом 
сценарију снимљен истоимени документарни 
филм, у режији Микија Стаменковића.

Допуњено издање је „компактно, језгровито 
и подацима поткрепљено дело”, оцењује у 
предговору управник Архива Kинотеке Алек-
сандар Саша Ердељановић и наводи да се Јовичић 
служио оригиналним Стојадиновићевим текс-
товима и сећањима забележеним у старим 
књигама, часописима и дневним новинама, 
историјским документима и личним истра-
живачким открићима, бавећи се посебно улогом 

Б
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филмографија Стојадиновића из 1914. године, 
спискови филмова Кинематографске секције 
српске војске, као и филмова снимљених 
на траци од 16 мм између два рата. Ту су и 
библиографија Стојадиновића и различити 
текстуални прилози, белешка о аутору Стевану 
Јовичићу, списак литературе, регистар филмова 
и регистар имена, што све заједно чини ову 
књигу озбиљним и комплетним издањем, а 
истовремено и богатом основом за даља истра-
живања.

од круцијалног значаја. Он је с Миком Михај-
ловићем Африком водио поменуту секцију од 
које су нам остала два изузетно важна доку-
ментарна филма – Солунски процес, о суђењу 
Драгутину Димитријевићу Апису и другим 
члановима организације „Уједињење или смрт” и 
Пожар Солуна, о катастрофи која је задесила тај 
град, а коју је снимила једино Кинематографска 
секција српске војске.

Стојадиновић је много снимао и између два 
рата. Кинотека је пре неколико година дошла 
у посед два његова филма у боји: Излет у 
Манасију и Свадба у Београду. Јовичић као 
његов најуспешнији колор филм наводи Де-
монстрације 27. марта 1941. године у Београду.

У прологу нове књиге Стеван Јовичић је 
записао:

„Од друге деценије до сада, девете деценије 
живота, посвећен сам филму и његовој историји, 
као и истраживању настанка и развоја српског и 
југословенског филма. То ми је био посао, али и 
начин живота, јер одувек сам истраживао и био 
у друштву заљубљеника у филмску уметност. 
Многе од њих сам познавао, а с многима био 
и пријатељ, од Манакија и Бошњака, Мике 
Поповића и Јосипа Новака, до људи који су ства-
рали и афирмисали савремени српски филм. 
Помагао сам сваком од њих колико сам могао 
и умео. Све сам чинио да не падну у заборав и 
да њихово стваралаштво на одговарајући начин 
буде вредновано међу савременицима. Откако 
сам почео да радим у Југословенској кинотеци 
крајем педесетих година, три личности посебно 
су ме интересовале и увек сам им се враћао да још 
нешто ново откријем у њиховом стваралаштву. 
То су Миодраг Мика Ђорђевић, Милутин Бата 
Николић и Драгиша М. Стојадиновић.”

За Јовичића циљ је био да данашњим гене-
рацијама представи Стојадиновића као „српског 
интелектуалца, патриоту, ратника, спортисту и 
политичара посвећеног свом народу, филмској 
и фотографској уметности”. Као разлог због 
којег се један историчар филма бави српским 
комитама навео је да је био изненађен када је 
реконструишући и анализирајући документарне 
филмове с почетка 20. века схватио да скоро 
ништа не зна о Србима који су се борили и 
гинули за слободу српског народа који је био 
под турском влашћу, те да је пожелео да открије 
шта је све утицало на то да се забораве личности 
које плене својим идеализмом и храброшћу.

Стојадиновићева сећања илустрована су вели-
ким бројем фотографија. У књизи су штампани 
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Поводом обележавања 110 година од рођења 
Славка Воркапића, познатог југословенског и 

америчког филмског ствараоца, теоретичара и 
педагога, Југословенска кинотека је на српском 
и енглеском језику истовремено објавила девет 

његових разговора од 1933. до 1975. године, први 
пут у оваквом облику.

Славко Воркапић говори о свом животу и сво-
јим теоријама о филму као аутономној уметничкој 
форми. Од првог тренутка свестан је да је његова 

визија о Холивуду као „Атени овог и будућих 
векова”, „симболу нове уметности”, само пуки 

сан. Али као прави филмски борац и бунтовник 
доследно не пристаје на конвенције и шаблоне 

филма као индустрије забаве.
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лавко Воркапић је истакнути југословенски и амерички филмски стваралац, теоретичар 
и педагог.

Један је од првих твораца монтажних секвенци у звучном филму, један од првих 
оригиналних креатора ране америчке теорије филма, и велики учитељ филма.

Рођен је у Добринцима код Сремске Митровице. Школовао се у Митровици, Земуну и 
Београду. Сликарство је студирао у Београду, Будимпешти и Паризу.

Као млад наставник цртања, у Првом светском рату са српском војском пешице прелази преко 
Албаније и одлази у Француску. У Паризу, 1917. године, са својим радовима учествује на првој Изложби 
југословенске уметности и фолклора, за коју израђује успешан плакат.

Под снажним утиском да су „живе слике” филма уметност будућности, 1920. године одлучује се на 
пут у Холивуд.

Заједно са Робертом Флоријем и Грегом Толандом, Воркапић је аутор једног од првих америчких 
експресионистичких филмова Живот и смрт холивудског статисте бр. 9413, који је снимљен 1927. 
године.

Воркапић се сматра једним од твораца холивудске монтажне секвенце са стваралачком монтажом у 
играним филмовима других редитеља, које самостално замишља, режира и монтира. То је низ кратких, 
динамичних кадрова распоређених према асоцијацијама ради ритмичког сугерисања проласка време-
на и стварања нових значења и расположења.

Његов допринос квалитету ових филмова био је огроман, а као специјалиста за стваралачку монтажу, 
веома брзо је постао узор у читавом свету филма.

ПИШЕ: 

Марко Бабац

СЛАВКО 
ВОРКАПИЋ

(1894–1976)

С
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Славко Воркапић је монтирао око 40 играних 
филмова. Режирао је своје монтажне секвенце, 
више документарних филмова и један играни у 
Југославији, 1955. године, филм Ханка, типично 
комерцијално дело са фолклорним мотивима и 
технички ефектно.

Два пута је номинован за награду Оскар у 
категорији документарних филмова, Војник 
Смит, 1942. и Нови Американци, 1944. године.

Као саветник у „Авала-филму” из Београда, 
учествовао је у стварању многобројних домаћих 
филмова и имао је огроман утицај на нови југо-
словенски ауторски филм.

Теоретичар Славко Воркапић дефинитивно 
се опредељује за оригинално схватање филма 
као аутономне уметности великих изражајних 
могућности. У филмску теорију и праксу уво-
ди принципе визуелне перцепције Гешталт 
(Gestalt) психолошке школе Макса Вертхајмера, 
Курта Кофке и Волфганга Келера. Чврсто верује 
да закони визуелне перцепције обележавају 
читаво филмско искуство и да је разумевање 
ових принципа основно за развој филма као 
аутономне уметности.

Воркапић сматра да филм поседује визуелну 
снагу и пластично-динамички потенцијал неза-
висан од позоришта, књижевности или било које 
друге уметности. Филм је визуелно компоновање 
у времену, што ослобађа делове видљиве дина-
мичке енергије из призора стварности и даје 
им дубље значење здруживањем елемената са 
визуелнодинамичким смислом, које стваралачка 
монтажа повезује у нове, живе целине.

Филмске вредности леже у организацији кре-
тања и истовременом стварању нових значења. 
Екстензија плеса у смислу организације корео-
графија природног кретања, то би требало да 
буде уметност филма.

Воркапић је аутор два веома позната експе-
риментална филма – Фингалова пећина, према 
музици Феликса Менделсона, и Шума шумори, 
према музици Рихарда Вагнера, који су успела 
визуелна интерпретација музике. Природни 
покрет у слици и музичка пратња граде арабеске 
хармонијског и контрапункталног реда, кроз 
које сам аутор стваралачки истражује односе 
слике и звука. Ове филмске поеме инспиришу 
људско око и уво, и илуструју Воркапићеву идеју 
кинестетичког динамизма као специфичне 
организације природних покрета.

Као истакнути експериментатор, био је члан 
„Калифорнијске групе” у Холивуду, која се зала-
гала за право постојања експерименталног и 
уметничког филма.

После Другог светског рата, Воркапић се де-
финитивно посвећује педагошком раду, у којем 
већ од средине двадесетих година постиже све 
значајније резултате. Као професор на Универ-
зитету Јужне Калифорније (1950/51), проширује 
и реорганизује програм студија Филмског 
одсека, чији је руководилац.

Своја омиљена предавања о визуелној приро-
ди филма као аутономне уметности, Воркапић 
држи на универзитетима у Лос Анђелесу, неп-
рекидно од 1927. године, а затим у Њујорку у 
Музеју модерне уметности, америчком Инсти-
туту за филм у Вашингтону, у Принстону, на 
Харварду, и два пута у Београду, на Академији 
за позориште, филм, радио и телевизију (1953. 
и 1969).

Славко Воркапић је обогатио свет филма. Њег-
ова мисао представља историјску прекретницу 
у филмској теорији. У филм је унео нешто 
ново, нешто маштовито, магију покретних 
слика. Његове секвенце богате по идејама, 
маштовитости и ритму, засноване на најбољим 
принципима филмске уметности, утицале су на 
многобројне генерације филмских стваралаца, 
све до данашњег дана.

У својим практичним радовима и теорији, 
често је био испред свог времена. Савремени 
светски филм, као и специфични телевизијски 
жанрови – музички и рекламни спотови, знатно 
дугују генијалним идејама које је заступао и у 
својим радовима афирмисао Славко Воркапић.

БЕОГРАД, 
ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, 2004.
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а моја жена је наиме Американка, тако да немам 
много прилике да говорим нашим језиком.”

Режисер Воркапић, још млад човјек, средњег 
раста, са црним очима и високим интели-
гентним челом, прилази столу – и док се моје 
очи заустављају нарочито на његовим финим 
уским умјетничким рукама, он ми нуди чашицу 
коњака.

ОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ДО ПАРИЗА
„Пред сам рат спремио сам се да из свог родног 

мјеста Сремске Митровице пођем у Будимпешту 
на сликарску академију. И данас бих можда био, 
по свој прилици, један од сликара портрета у 
Београду, или ком другом мјесту Југославије, 
да удес није одлучио другачије. Налазио сам се 
управо у Крушевцу у посјети код своје сестре 
кад је отпочео свјетски рат.

Повлачење кроз Албанију са свим страхотама 
бјежаније остаће ми у сјећању неизбрисиво. 
Затим долази укрцавање на један талијански 
брод и често прекидано путовање до Париза.

 Четири године у рају боема довело ме је 
опет близу умјетности. Сликарску академију 
напуштам 1920. године и једна амбиција рађа се 
у мени, дубока и снажна, која ме ни до данас 
није потпуно оставила, а то је да умјетност 

о први пут сам скренула пажњу 
на њега кад сам прочитала у 
новинама да га разни студији 
посуђују од РКО студија, под 
чијим је уговором, да би њихове 

филмове уљепшао својим смислом и умјећем 
у умјетничким ефектима. Човјек о кога се 
филмски студији овдје у Холивуду отимају је 
свакако риједак – и било ми је одмах јасно од 
колике је вриједности за овдашњу филмску 
индустрију редитељ Славко Воркапић, о коме се 
овдје толико говори и пише, док ми, нажалост, 
у домовини о њему не знамо скоро ништа или 
врло мало.

У ВИЛИ СЛАВКА ВОРКАПИЋА
Ушла сам у једну велику, пробраним укусом 

намјештену собу, гдје сам гђу Воркапић изне-
надила на поду у веселој игри са двоје дражесне 
дјеце. Трогодишњи синчић г. Воркапића гађао 
је из мале пушке на своје играчке поређане 
попут војника. Након срдачног пријема, г. Вор-
капић, показујући на малога Славка јуниора, 
насмијавши се рече: „Ево вам правог Србина, 
само му још шајкача фали!”

,,Не треба да се чудите ако је мој нагласак 
промјењен, јер је скоро 12 година како сам овдје, 

У РАЗГОВОРУ СА
Г. СЛАВКОМ ВОРКАПИЋЕМ

Од наше сараднице

гђе Ерне Енглендер

П

ОД НЕЗНАНОГ СЛИКАРА ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ
ДО СЛАВНОГ УМЈЕТНИКА РЕЖИСЕРА 

У ХОЛИВУДУ

„Југословенска пошта”
Сарајево,
Субота, 14. октобар 1933.
Писмо из Холивуда
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„Мој једини циљ”, наставља режисер Воркапић, 
„била је Америка коју сам волио већ и ради тога 
што је то земља пјесника кога сам тада, а кога 
и данас највише поштујем и волим, а то је Волт 
Витман.”

БЕЗ ПАРЕ У ЏЕПУ ПУТ АМЕРИКЕ
,,У прољеће 1916. (1920, прим. уредника) укрцао 

сам се у Авру на „Ill de France” без иједне паре 
у џепу. Пут је требало да зарадим радећи на 
броду.”

И већ на самом путу, сударио се идеалиста са 
стварношћу.

„Вјерујући да сам узет у својству морнара, био 
сам дубоко повријеђен кад сам морао свакога 
јутра да перем палубу и бојадишем стубове са 
бијелом бојом.

У Њујорку сам добио мјесто дизајнера у једној 
великој творници тканина. Касније, преко не-
ких пријатеља Југословена, био сам запослен 
у југословенском конзулату у Сан Франциску. 
Како овај посао није могао да се сложи с мојом 
немирном нарави, напустио сам га једнога дана 
и дошао у Холивуд.

Попут многих непознатих, безначајних и 
страних, покушавао сам на све могуће начине 
да уђем у разна филмска студија, али све бе-
зуспешно. Тада сам познао да се филмски свијет 

приведем филму. У оно вријеме наиме били су 
филмови, упоређујући их са данашњим, исто 
што и једна ’Schundnovella’ наспрам једном 
добром роману. Један трговачки посао (што 
је нажалост још и данас у још већем степену) 
вођен и управљан људима који у својим венама 
носе више трговачке него умјетничке крви.

Посјећујући кина, одушевио сам се за нову 
врсту умјетности. Затварајући очи ја сам сни-
вао о слици, чисто умјетничкој слици, која би 
живила, помицала се и покретала. Видјевши 
филм, ја сам потпуно вјеровао да је то најбољи 
пут којим ћу моћи остварити оно што сам за-
мишљао. Тада сам још био идеалиста и нисам 
ни издалека слутио да филм није умјетност, 
већ најпростија индустрија са свим трговачким 
калкулацијама и манипулацијама.”

Режисер Воркапић узима свога синчића на 
крило, пружајући ми истовремено једну кутију 
са чоколадама. Примјетивши моје велико изне-
нађење кад сам угледала колаче из Осијека, нас-
мијавши се, рече ми:

„Како видите, чак и чоколаде наручујем из до-
мовине. Дјеца се освајају слаткишима, и на тај 
начин остаће у срцу добри Југословени!”

Мала Мирица слушајући једно вријеме паж-
љиво тај за њу тако чудни и неразумљиви језик, 
заспала је коначно са својом лутком на дивану.
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крије иза једних огромних и високих врата која се врло ријетко и врло 
тешко отварају страним и непозваним.

Напустивши сваку наду, ја сам по мало охлађен (да не кажем 
разочаран) напустио Холивуд и пошао у Санта Барбару (једно мјесто 
на Тихом океану удаљено 60 миља од Холивуда, сједиште многих 
калифорнијских милионера и један од умјетничких центара на 
западној обали).

Ту сам се опет вратио сликарству и отпочео марљиво да радим под 
благим калифорнијским небом, сликајући залазе сунца, онакве какве 
само калифорнијско небо може да дâ.”

Након много мучних и тешких мјесеци долази коначно први велики 
успјех: његова прва изложба у Холивуду коју посјећују многи про-
минентни филмски људи, а међу осталима и познати филмски режисер 
Рекс Инграм (Rex Ingram).

„Упознавши Рекса Инграма, помислио сам: сада или никада. Када 
сам му разложио своје жеље и идеје, Рекс Инграм насмјешио се је 
смешком човјека који много разумије и знаде, и рекао ми: ’Шта ћете 
ви умјетник код филма? Са својим способностима и идејама, останите 
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радије вјерни својој умјетности, јер једино она 
може да вам донесе потпуно задовољство. Филм 
је само индустрија!’

Ја тада нисам схватио, био сам исувише млад, 
а моје идеје исувише снажне. Касније, након 
очајних и неуспјелих покушаја да своје идеје у 
цијелости остварим, сјетио сам се ријечи Рекса 
Инграма и увјерио се са не малим разочарењем 
да је филм заиста само обична индустрија.”

ХОЛИВУД ЕКСТРА БР. 9413
„Продане слике са ове прве и посљедње излож-

бе донијеле су ми приличну своту новаца – и 
наравно, одмах сам купио једну филмску ка-
меру и отпочео са израдом једног филма под 
насловом Холивуд екстра бр. 9413 (extra овдје 
називају статисте). Све потребне сценерије 
биле су израђене у минијатурама које сам сâм 
израдио и када је коначно тај мој први филм био 
довршен, успјело ми је преко Рекса Инграма да 
га прикажем у кући Чарлија Чаплина (Charles 
Chaplin).

Не сјећам се више тачно одакле сам добио 
вечерње одијело, али знам да сам дошавши тамо 
и упознавши се са најугледнијим и највећим 
филмским магнатима, осјетио нешто попут 
вртоглавице и да сам непрестано за вријеме 
приказивања филма са страхом проматрао 
реакцију на присутним лицима. Након што 
је филм био приказан, сви присутни били 
су одушевљени и свјесни да се овдје ради о 
нечему новом, много љепшем, укратко чисто 
умјетничком. Сутрадан најбољи холивудски 
магазин донио је више него похвалну критику, 
а два дана иза тога потписао сам уговор са 
Парамаунтом на три године.”

УМЈЕТНОСТ И ФИЛМ
,,Не треба, изгледа, да вам кажем да своје 

идеје и амбиције нисам у цијелости остварио. 
Филмови су заправо остали оно исто што су 
и раније били, са врло ријетким изузецима и 
промјенама. Ми режисери специјалних ефе-
ката боримо се за што потпуније и љепше из-
ведбе у филмовима, декорацију, специјалне 
мотиве, изражавање мисли и осјећаја у што 
сликовитијем и јаснијем свијетлу итд. Некад 
нам успије и тада ми славимо успјех над 
трговачком страном у филмској продукцији 
која је нажалост у више случајева јача него ми. 
У том случају филмови су потпуни и савршени, 
и публика их се дуго сјећа. Само ови специјални 
ефекти понекад изискују много времена и 

задржавају филмску продукцију, што се никако 
не слаже са калкулацијама – и филмови се тада 
склапају на брзу руку и не значе ништа више 
доли још један фабрички производ више на 
филмском тржишту.”

Иза Парамaунта дошао је уговор са РКО сту-
диом који је трајао такођер три године, а данас 
је наш амбициозни и вриједни земљак режисер 
Воркапић добио уговор Метро Голдвин Мајер 
компаније и постигао највиши степен који је 
уопште било могуће постићи у овој метрополи 
филма.

И С П О В Е С Т И  Ф И Л М С К О Г  Б У Н Т О В Н И К А



ПИШЕ: 

Марко Кон

ЈОХАН
ЈОХАНСОН

ПРЕРАНИ ОДЛАЗАК
МУЗИЧКОГ ИНОВАТОРА
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етрдесетосмогодишњи Јохан 
Гунар Јохансон, два пута номи-
нован за Оскар, заувек нас 
је напустио 9. фебруара 2018. 
Овај исландски музичар у свом

изразу био ми је близак и не могу да се отмем 
утиску да смо остали ускраћени за нека његова 
капитална дела. У последњих неколико година 
каријера му је ишла узлазном путањом и не 
видим разлог због којег се та тенденција не би 
наставила да није прерано отишао.

Доиста шаролик у свом раду, покривао је 
широк спектар музичких жанрова, од мелан-
холичног попа у филму Dís до мрачних дисо-
нантних узнемирујућих лежећих тонова у фил-
му Sicario.

Почео бих од филма The Miners’ Hymns, 
документарца Била Морисона о историји север-
ноенглеских рудника угља. Јохансон је за тај 
филм направио беспрекоран скор, компонован 
за дувачки оркестар, оргуље и тек помало 
електронике. Целу структуру заснива на лењим 
хармонским променама уз очигледно намерно 
смењивање звучних догађаја с периодима ти-
шине, остављајући слушаоца у непрекидном 
ишчекивању и на крају га обузимајући сасвим. 
Лагана мрачњачка молска атмосфера просто 
мирише на маглу и угљену прашину. Комплетну 
музику снимао је у катедрали Дарам, па постоји 
и извесни литургијски „feel”. У нумери The 
Cause of Labour Is the Hope of the World врло 
вешто уводи оптимизам, али задржавајући 
мрачну атмосферу. То је нешто што су само 
велики мајстори у стању да изведу, попут Ханса 
Цимера или Џона Вилијамса, с тим што се они 
за овакве ситуације ипак служе гудачима и це-
лим оркестром. Јохансон је то извео остајући 
веран сопственим ограничењима – дувачима и 
електронским перкусијама. Речју – спектакл.

У филму Free The Mind, који је режирала 
Пије Амбо, још једном документарцу, овај 
пут о психологу Ричарду Дејвидсону, који је 
користећи медитације и јогу постигао значајне 
резултате у лечењу пацијената оболелих од 
хипер-активности и посттрауматског стреса, 
Јохансон је компоновао за симфонијски орке-
стар плус клавир, перкусије и електронику. 
Скор је сниман у Радио Будимпешти. Знатно 
оптимистичнији од Рударових химни, сада 
се Јохансон поиграва ритмичким мотивима 
користећи за то гудаче, који свирајући пицикато 
и спикато пунктирају јасну поделу. Градацију 
чешће прави динамиком него хармонијом, 

филмска
 МУЗИКАЧ
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ненаметљиво, али непогрешиво, није генеричка, 
а то је замка у коју композитори често упадну. И 
овде се као у његовим ранијим радовима музика 
увуче под кожу и обузме те. Често се музика за 
филм сматра додатком на слику, што у већини 
филмова и јесте, али не у овом. Музику у овом 
филму просто не можете да занемарите. Стога 
награде и номинације за најбољи скор уопште 
нису изненађујуће, номинацију за Оскар сви 
памтимо, али ту су још и Златни глобус и ASCAP, 
као и номинације BAFTA, BFCAA, COFCA, HFCS, 
IFMCA, IFC, Gold Derby и друге.

Sicario! Какво ремек-дело! Сам почетак наводи 
на почетничку грешку – пожелиш да појачаш 
звук јер помислиш да је тихо, али динамика ра- 
сте, а просто ти је жао да утишаш јер је 
феноменално. Ту се већ препознаје Јохансонов 
печат, ритмичке фразе, дисторзиране електрон-
ске перкусије, гудачи, хорне, електроника, 
ЕЛЕКТРОНИКА! Каква лекција помало учмалом 
Холивуду, који се још с благим гађењем односи 
према свему што није оркестар од 120 чланова. 
А онда Јохансон лејерује већ беспрекорне хорне 
с електронским субосцилатором. Али тако да 
се чује. Без стида! Какво врхунско поигравање 
модерним дигиталним синтесајзерима, loop-
-ерима, осцилаторима, ревербима.... а онда се 
чује калафонијум, гудало, инструмент стар 
неколико стотина година, који вероватно кошта 
неколико стотина хиљада долара... и све се слаже 
као да је одувек тако требало да буде. Оскар 
није освојио Јохансон, већ Енио Мориконе, тада 
осамдесетседмогодишња легенда, човек који је 
ту награду прво добио за животно дело, па тек 
онда за музику. Члановима Академије било је 
јасно да је то вероватно последња прилика да 
Енио добије Оскар, а пред млађаним Јохансоном 
је време јер има тек четрдесет шест година.

Иако сам сигуран да смо остали ускраћени 
за његова главна дела, сматрам да је Јохансон 
један од најзначајнијих филмских композитора 
свих времена, очигледно не због броја дела, мада 
је листа импресивнија него што би се на први 
поглед рекло, већ због својеврсног путоказа 
ка начину на који филмска музика треба да се 
развија.

ф и л м с к а  м у з и к а

али то само доприноси комплетном угођају. 
Електроника, коју у овом скору више користи 
него у претходном, тако се ушуњала у комплетни 
звук оркестра да је понекад нисмо ни свесни – 
она само комплементарно доприноси укупној 
звучној слици. 

Copenhagen Dreams још је један документарац 
за који је Јохансон радио музику, филм о 
Копенхагену у режији Макса Кестнера. Овде 
је електроника знатније заступљена, уз кла-
вир. У нумери Here They Used to Build Ships 
он почиње с клавиром који нас ритмичком 
поновљивом фразом уводи у меланхолично 
стање, електроника се стидљиво појављује после 
тридесетак секунди и лагано преузима примат, 
никад нас, ипак, не ослобађајући присуства кла-
вира, који само динамички балансира од пијана 
до пијанисима. У том филму се наслућује његово 
маестрално баратање електроником, loop-овима 
насталим на синтесајзерима, и раскошним lush 
pad-овима.

Прескочићемо неколико година и ето нас 
код прве номинације за Оскар, The Theory 
of Everything Џејмса Марша, тренутак када 
Јохансон постаје име познатије широј публици. 
И у том филму комбинује електронску музику 
и класичан оркестар, и то на, усуђујем се да ка-
жем, препознатљив начин. Музика која делује 

Сикарио (2015)



СУБОТОМ НА ДРУГОМ, 
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ
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програм
МАРТ 2018

Југословенска кинотека
Косовска 11

ПОНЕДЕЉАК

МАРТ

5.

СРЕДА

МАРТ

7.

ЈУПИТЕРОВ МЕСЕЦ    
(МАЂ/НEM/ФPА, 2017) 
Jupiter holdja
.....................................................................................
Улоге: Мераб Нинидзе 
(Merab Ninidze), Жомбор 
Јегер (Zsombor Jéger)
Режија: Корнел Мундруцо 
(Kornél Mundruczó)

ПРИЧА О КЕРИЈУ 
ГРАНТУ   
(ФPА, 2017) 
Becoming Cary Grant
.....................................................................................
документарни филм 
Режија: Марк Кидел 
(Mark Kidel)

пројекција у 16.00 пројекција у 18.30

УТОРАК

МАРТ

6.
ПИРАНА
(САД, 1978) 
Piranha
....................................................................................
Улоге: Брадфорд Дилман 
(Bradford Dillman), Кевин 
Макарти (Kevin McCarthy)
Режија: Џо Данте (Joe Dante)

ПРИНУДА
(САД, 1959) 
Compulsion
.....................................................................................
Улоге: Орсон Велс (Orson Welles), 
Брадфорд Дилман (Bradford 
Dillman)
Режија: Ричард Флајшер 
(Richard Fleischer)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

РАЗБИЈЕНО ОГЛЕДАЛО
(САД, 1960)  
Crack in the Mirror
....................................................................................
Улоге: Орсон Велс (Orson Welles), 
Брадфорд Дилман (Bradford 
Dillman)
Режија: Ричард Флајшер 
(Richard Fleischer)

пројекција у 21.00

ПЛОД ЉУБАВИ
(СССР, 1926)
Ягодки любови
.....................................................................................
Улоге: Марјан Крушељницки 
(Марьян Крушельницкий), 
Маргарита Чардињина 
(Маргарита Чардынина)
Режија: Александар Довженко 
(Александр Довженко)

пројекција у 16.00

ЗВЕНИГОРА
(СССР, 1928) 
Звенигора
.....................................................................................
Улоге: Николај Надемски 
(Николай Надемский), Семјон 
Свашенко (Семён Свашенко)
Режија: Александар Довженко 
(Александр Довженко)

пројекција у 16.00

СЕЋАЊЕ НА… БРАДФОРД ДИЛМАН

ТРАГОМ КОСТИЈУ    
(ПОЉ/НЕМ/ЧЕШ/ШВЕ/СЛО, 2017) 
Pokot
.....................................................................................
Улоге: Агњешка Мандат Грапка 
(Agnieszka Mandat-Grabka), Виктор 
Зборовски (Wiktor Zborowski)
Режија: Агњешка Холанд 
(Agnieszka Holland), 
Касја Адамик (Kasia Adamik)

пројекција у 21.00

постФЕСТум

НЕМА СРЕДА – АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЧ ДОВЖЕНКО

СРЕДА

МАРТ

7.
АРСЕНАЛ
(СССР, 1929)
Арсенал
.....................................................................................
Улоге: Семјон Свашенко (Семён 
Свашенко), Николај Кучински 
(Николай Кучинский)
Режија: Александар Довженко 
(Александр Довженко)

пројекција у 18.00

ЗЕМЉА
(СССР, 1930)
Земля
.....................................................................................
Улоге: Степан Шкурат (Степан 
Шкурат), Семјон Свашенко 
(Семён Свашенко)
Режија: Александар Довженко 
(Александр Довженко)

пројекција у 19.30
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ЧЕТВРТАК

МАРТ

8.
НОЖ У ВОДИ
(ПОЉ, 1962) 
Nóz w wodzie
....................................................................................
Улоге: Леон Њемчик 
(Leon Niemczyk), Јоланта 
Умецка (Jolanta Umecka)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 17.00 пројекција у 17.00

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

пројекција у 19.00

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

ПОЛАНСКИ НА БИС

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

пројекција у 21.00ЧЕТВРТАК

МАРТ

8.

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)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

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

пројекција у 21.00

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

ПЕТАК

МАРТ

9.

СУБОТА

МАРТ

10.
СТАНАР
(ФРА, 1976) 
Le locataire
....................................................................................
Улоге: Роман Полански 
(Roman Polanski), Изабел 
Ађани (Isabelle Adjani)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

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

пројекција у 21.00

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

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

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

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

пројекција у 21.00

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

НЕДЕЉА

МАРТ

11.
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КРВОПРОЛИЋЕ
(ФРА/НЕМ/ПОЉ/ШПА/САД, 2011) 
Carnage
....................................................................................
Улоге: Џоди Фостер (Jodie Foster), 
Кејт Винслет (Kate Winslet)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 16.00 пројекција у 19.00

ПИСАЦ ИЗ СЕНКЕ
(ФРА/НЕМ/ВБ, 2010) 
The Ghost Writer
....................................................................................
Улоге: Јуан Макгрегор 
(Ewan McGregor), Пирс 
Броснан (Pierce Brosnan)
Режија: Роман Полански 

пројекција у 20.30

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

ПОНЕДЕЉАК

МАРТ

12.

БЕОГРАДСКИ ИРСКИ ФЕСТИВАЛ

ПЕСМА ГРАНИТА
(ИРС/КАН, 2017) 
Song of Granite
....................................................................................
Улоге: Мајкл О’Чонфлаола 
(Michael O’Chonfhlaola), Макдара 
О’Фатарта (Macdara Ó Fátharta) 
Режија: Пет Колинс (Pat Collins)

пројекција у 17.00 пројекција у 20.30

ГРЕЈС ЏОНС: 
ЦРВЕНО СВЕТЛО И ХЛЕБ
(ИРС/ВБ, 2017) 
Grace Jones: Bloodlight and Bami
....................................................................................
документарни филм
Режија: Софи Фајнс 
(Sophie Fiennes)

МОСКВА НИКАД 
НЕ СПАВА (РУС/ИРС, 2015) 
Moscow Never Sleeps
....................................................................................
Улоге: Анастасија Шалоњко 
(Анастасия Шалонько), Јуриј 
Стојанов (Ю�рий Стоя�нов)
Режија: Џони О’Рајли 
(Johnny O’Reilly)

пројекција у 17.00 пројекција у 20.30

ПРАВИ СЕВЕР
(ИРС, 2017) 
True North: Paul Mulrooney’s
Irish-Canadian Adventures 
in Super 8
....................................................................................
документарни филм
Режија: Дирдри Малруни 
(Deirdre Mulrooney)

пројекција у 17.00

ГОЛГОТА СРБИЈЕ
(ЈУГ, 1940) 
....................................................................................
документарни филм
Режија: Станислав Краков

пројекција у 20.30

ЛЕКОВИ У МЛЕКУ
(ИРС, 2016) Medicated Milk
....................................................................................
Режија: Оња Стејплтон 
(Áine Stapleton), Хосе Мигел 
Хименез (Jose Miguel Jimenez)

ЧЕТВРТАК

МАРТ

15.

У РАЗГОВОРУ С ОЦЕМ
(ИРС, 2015) 
Talking to My Father
....................................................................................
документарни филм  
Режија: Мери Дојл 
(Sé Merry Doyle)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.30

ХЈУБЕРТ БАТЛЕР: 
СВЕДОК БУДУЋНОСТИ 
(ИРС, 2016) Hubert Butler 
Witness to the Future
....................................................................................
документарни филм  
Режија: Џони Гоган (Johnny Gogan)

УТОРАК

МАРТ

13.

СРЕДА

МАРТ

14.

ПЕТАК

МАРТ

16.

ГРЕЈС ЏОНС: ЦРВЕНО 
СВЕТЛО И ХЛЕБ
(ИРС/ВБ, 2017) 
Grace Jones: Bloodlight and Bami
....................................................................................
Режија: Софи Фајнс 
(Sophie Fiennes)

пројекција у 17.00 пројекција у 20.30

НАЈУДАЉЕНИЈЕ
(ИРС, 2017) 
The Farthest
....................................................................................
документарни филм
Режија: Емер Рејнолдс 
(Emer Reynolds)

СУБОТА

МАРТ

17.
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НЕДЕЉА

МАРТ

18.

УТОРАК

МАРТ

20.
ОБРАЧУН У ТЕЈБЛ РОКУ 
(САД, 1956) 
Tension At Table Rock
....................................................................................
Улоге: Ричард Иган 
(Richard Egan), Дороти 
Малон (Dorothy Malone)
Режија: Чарлс Марквис Ворен 
(Charles Marquis Warren)

НА НИШАНУ    
(САД, 1955) 
Аt Gunpoint
.....................................................................................
Улоге: Фред Макмари 
(Fred MacMurray), Дороти 
Малон (Dorothy Malone)
Режија: Алфред Веркер 
(Alfred Werker)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЗАПИСАНО НА ВЕТРУ
(САД, 1956)  
Written on the Wind
....................................................................................
Улоге: Рок Хадсон (Rock Hudson), 
Дороти Малон (Dorothy Malone)
Режија: Даглас Серк 
(Douglas Sirk)

пројекција у 21.00

ПЕСМА ГРАНИТА
(ИРС/КАН, 2017) 
Song of Granite
....................................................................................
Улоге: Мајкл О’Чонфлаола 
(Michael O’Chonfhlaola), Макдара 
О’Фатарта (Macdara Ó Fátharta) 
Режија: Пет Колинс (Pat Collins)

НАЈУДАЉЕНИЈЕ
(ИРС, 2017) 
The Farthest
....................................................................................
документарни филм
Режија: Емер Рејнолдс 
(Emer Reynolds)

пројекција у 15.00 пројекција у 17.00

МОСКВА НИКАД НЕ 
СПАВА (РУС/ИРС, 2015) 
Moscow Never Sleeps
....................................................................................
Улоге: Анастасија Шалоњко 
(Анастасия Шалонько), Јуриј 
Стојанов (Ю�рий Стоя�нов)
Режија: Џони О’Рајли (J. O’Reilly)

пројекција у 20.30

ОШТЕЋЕЊЕ МОЗГА 
(САД, 1988) 
Brain Damage
....................................................................................
Улоге: Рик Херст (Rick Hearst), 
Гордон Макдоналд 
(Gordon MacDonald)
Режија: Френк Хененлотер 
(Frank Henenlotter)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПРОСТИТУТКА ИЗ 
ДЕЛОВА
(САД, 1990) 
Frankenhooker
....................................................................................
Улоге: Џејмс Лоринц (James 
Lorinz), Пети Мален (Patty Mullen)
Режија: Френк Хененлотер 
(Frank Henenlotter)

пројекција у 21.00

ГДЕ СИ САКРИО БРАТА? 
(САД, 1982) 
Basket Case 
....................................................................................
Улоге: Кевин ван Хентенрик 
(Kevin Van Hentenryck), Тери 
Сузан Смит (Terri Susan Smith) 
Режија: Френк Хененлотер 
(Frank Henenlotter)

ПОНЕДЕЉАК

МАРТ

19.

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ФРЕНК ХЕНЕНЛОТЕР

СЕЋАЊЕ НА... ДОРОТИ МАЛОН

СРЕДА

МАРТ

21.
ТКО ПЈЕВА ЗЛО НЕ 
МИСЛИ (ЈУГ, 1970) 
.....................................................................................
Улоге: Фрањо Мајетић, Мирјана 
Боханец 
Сценографија: Жељко Сенечић
Режија: Крешимир Голик

БРЕЗА    
(ЈУГ, 1967) 
.....................................................................................
Улоге: Манца Кошир, Велимир 
Бата Живојиновић 
Сценографија: Жељко Сенечић
Режија: Анте Бабаја

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЛИМЕНИ ДОБОШ    
(НЕМ/ФРА, 1979) Die Blechtrommel 
.....................................................................................
Улоге: Давид Бенент (David Bennent), 
Марио Адорф (Mario Adorf)
Сценографија: Жељко Сенечић
Режија: Фолкер Шлендорф 
(Volker Schlöndorff )

пројекција у 21.00

ЧЕТВРТАК

МАРТ

22.
СВАДБА У ТОПОЛИ И 
СЛАНЦИМА (ЈУГ, 1930)
....................................................................................
Режија: Петар Ж. Петровић 

НАШИ ОМИЉЕНИ УМЈЕТ-
НИЦИ МИЈАТ МИЈАТОВИЋ 
И ПЕЦИЈА ПЕТРОВИЋ ПРВИ 
ПУТ У ТОН ФИЛМУ (ЈУГ, 1933) 
....................................................................................
Непознати аутори

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ВЕЛИЧАНСТВЕНА БАКЉАДА 
У ЧАСТ РОЂЕЊА КРАЉА 
ПЕТРА II
(ЈУГ, 1935)
....................................................................................
ПП: Југословенски просветни 
филм

пројекција у 19.00

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК

ИЗБОР СТОРИЈА ЖУРНАЛ 
НОВАКОВИЋА
(ЈУГ, 1926–1938)
....................................................................................
ПП: Новаковић филм

ПРОСЛАВА 550. ГОДИШЊИЦЕ 
КОСОВСКЕ БИТКЕ (ЈУГ, 1939)
....................................................................................
Режија: Драгољуб Гошић, 
Коста Новаковић

СЕЋАЊЕ НА... ЖЕЉКО СЕНЕЧИЋ
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ЧЕТВРТАК

МАРТ

22.
ДРИНА (ДЕО ФИЛМА)
(ЈУГ, 1938)
....................................................................................
Режија: Владета Лимић 

ВЕЖБА ИНЖИЊЕРСКЕ ЧЕТЕ 
У ЛЕТО 1940
(ЈУГ, 1940) 
....................................................................................
Непознати аутори

пројекција у 19.00 пројекција у 19.00

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК

СВАДБА У ПИРОТУ
(ЈУГ, 1937) 
....................................................................................
Непознати аутори

ВЛАДА МИЛАНА
СТОЈАДИНОВИЋА
(ЈУГ, 1938) 
....................................................................................
ПП: Југословенска радикална 
заједница

СВЕ О ЕВИ
(САД, 1950) 
All About Eve
....................................................................................
Улоге: Бет Дејвис (Bette Davis), 
Ен Бакстер (Anne Baxter)
Режија: Џозеф Л. Манкевиц 
(Joseph L. Mankiewicz)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

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

пројекција у 21.00

СЛИКА ДОРИЈАНА ГРЕЈА
(САД, 1945) 
The Picture of Dorian Gray
....................................................................................
Улоге: Џорџ Сандерс (George 
Sanders), Анџела Ленсбери
(Angela Lansbury)
Режија: Алберт Луин
(Albert Lewin)

ПЕТАК

МАРТ

23.

СУБОТА

МАРТ

24.
БЛЕЈД РАНЕР
(САД, 1982) 
Blade Runner
....................................................................................
Улоге: Харисон Форд 
(Harrison Ford), Рутгер 
Хауер (Rutger Hauer)
Режија: Ридли Скот 
(Ridley Scott)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

НОЋИ БУГИЈА
(САД, 1997) 
Boogie Nights
....................................................................................
Улоге: Марк Волберг 
(Mark Wahlberg), Берт 
Рејнолдс (Burt Reynolds)
Режија: Пол Томас Андерсон 
(Paul Thomas Anderson)

пројекција у 21.00

МАЈСТОРИ, МАЈСТОРИ
(ЈУГ, 1980)
....................................................................................
Улоге: Семка Соколовић Берток, 
Богдан Диклић
Режија: Горан Марковић

БЛИСКОСТ
(САД/ВБ, 2004) 
Closer
....................................................................................
Улоге: Џулија Робертс (Julia 
Roberts), Клајв Овен (Clive Owen)
Режија: Мајк Николс 
(Mike Nichols)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

БЕТМЕН ПОЧИЊЕ   
(САД/ВБ, 2005) 
Batman Begins
.....................................................................................
Улоге: Кристијан Бејл (Christian 
Bale), Мајкл Кејн (Michael Caine)
Режија: Кристофер Нолан 
(Christopher Nolan)

пројекција у 21.00

МАРНИ
(САД, 1964) 
Marnie
....................................................................................
Улоге: Типи Хедрен (Tippi Hedren), 
Шон Конери (Sean Connery)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

НЕДЕЉА

МАРТ

25.

МОЈ ИЗБОР: АНА МАРТИНОЛИ

ПРВИ ВИТЕЗ
(САД, 1995) 
First Knight 
....................................................................................
Улоге: Шон Конери 
(Sean Connery), 
Ричард Гир (Richard Gere)
Режија: Џери Закер (Jerry Zucker)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

БАРТОН ФИНК 
(САД/ВБ, 1991) 
Barton Fink
....................................................................................
Улоге: Џон Туртуро (John Turturro), 
Џон Махони (John Mahoney) 
Режија: Џоел Коен 
(Јoel Coen)

пројекција у 21.00

ОЛУЈА НА ПАЦИФИКУ
(ЈАП, 1961) Taiheiyо no arashi 
....................................................................................
Улоге: Јосуке Нацуки 
(Yоsuke Natsuki), Тоширо 
Мифуне (Toshirо Mifune)
Режија: Шуе Мацубајаши 
(Shue Matsubayashi)

СЕЋАЊЕ НА… ЈОСУКЕ НАЦУКИ СЕЋАЊЕ НА… ЏОН МАХОНИВИТЕЗ ФЕСТ
ПОНЕДЕЉАК

МАРТ

26.
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ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – ХАУАРД ХОКС

ЧЕТВРТАК

МАРТ

29.
ОПАСНА ЛИНИЈА 7000 
(САД, 1965) 
Red Line 7000
....................................................................................
Улоге: Џејмс Кан (James Caan), 
Лора Девон (Laura Devon)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ИМАТИ И НЕМАТИ
(САД, 1944)  
To Have and Have Not
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), 
Лорин Бекол (Lauren Bacall)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 21.00

ГРАД БЕЗ ЗАКОНА 
(САД, 1935) 
Barbary Coast
....................................................................................
Улоге: Миријам Хопкинс (Miriam 
Hopkins), Едвард Г. Робинсон 
(Edward G. Robinson)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

НАРЕДНИК ЈОРК
(САД, 1941) 
Sergeant York
....................................................................................
Улоге: Гари Купер (Gary Cooper), 
Волтер Бренан (Walter Brеnnаn)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 21.00

ПУТ КА СЛАВИ 
(САД, 1936) 
The Road to Glory 
....................................................................................
Улоге: Фредерик Марч 
(Fredric March), Ворнер 
Бакстер (Warner Baxter) 
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

СРЕДА

МАРТ

28.

УТОРАК

МАРТ

27.
ЛИЦЕ СА ОЖИЉКОМ
(САД, 1932) 
Scarface, the Shame 
of the Nation
....................................................................................
Улоге: Пол Муни (Paul Muni), 
Ен Дворак (Ann Dvorak) 
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

ДЕВОЈКА У СВАКОЈ ЛУЦИ
(САД, 1928) 
A Girl in Every Port
....................................................................................
Улоге: Виктор Маклаглен 
(Victor McLaglen), 
Луиза Брукс (Louise Brooks)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ДВАДЕСЕТИ ВЕК
(САД, 1934) 
Twentieth Century
....................................................................................
Улоге: Џон Баримор (John 
Barrymore), Керол Ломбард 
(Carole Lombard)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 21.00

ПЕТАК

МАРТ

30.
ТАЈНА ИНДИЈАНКЕ
(САД, 1952) 
The Big Sky
....................................................................................
Улоге: Кирк Даглас 
(Kirk Douglas), 
Д јуи Мартин (Dewey Martin) 
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

ХАТАРИ!
(САД, 1962) 
Hatari!
....................................................................................
Улоге: Џон Вејн (John Wayne), 
Елза Мартинели (Elsa Martinelli)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

МУШКАРЦИ ВИШЕ 
ВОЛЕ ПЛАВУШЕ
(САД, 1953) 
Gentlemen Prefer Blondes
....................................................................................
Улоге: Џејн Расел (Jane Russell), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 21.00

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

НАЈЛЕПШИ СПОРТ ЗА 
МУШКАРЦЕ 
(САД, 1964) 
Man’s Favorite Sport?
....................................................................................
Улоге: Рок Хадсон (Rock Hudson), 
Пола Прентис (Paula Prentiss)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ВЕЛИКИ САН
(САД, 1946) 
Тhe Big Sleep
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт
(Humphrey Bogart), 
Лорин Бекол (Lauren Bacall)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 21.00

МАЈМУНСКА ПОСЛА 
(САД, 1952) 
Monkey Business
....................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

СУБОТА

МАРТ

31.
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ПИШЕ:

Петар Михајловић

ођен под именом Хуан Винсент Апаб-
ласа Џуниор у угледној породици ка-
лифорнијских земљопоседника мек-
сичко-чилеанско-шпанског порекла, 
Џон Гевин (1931–2018) никада није 
ни помислио да би глума могла да 

буде његов животни позив све док га, после 
одслужења војног рока у морнарици, породични 
пријатељ Брајан Фој, иначе филмски продуцент, 
није позвао да као стручни консултант 
учествује на снимању филма о ратном броду 
на којем је служио. Ње-гов физички изглед и 
честа поређења с Роком Хадсоном натерали су 
продуценте да му понуде и једну од улога, што 
је он у првом тренутку одбио правдајући се 
незаинтересованошћу и свакако лошом глумом. 
Ипак, како је сам ре-као, на наговор оца, али 
и због новца који му је понуђен, није могао 
да одбије улогу. Тако је почела каријера Џона 
Гевина, који се током следећих 25 година као 
глумац потписао на 43 телевизијска и филмска 
остварења.

 Иако у почетку несигуран у себе и своје умеће, 
брзо је напредовао и новостечена искуства, уз 
упечатљив изглед који „ниједан продуцент није 
могао да занемари”, преносио у нове улоге, те 
се његово име врло брзо нашло и на шпицама 
неких од најбитнијих америчких остварења кра-
јем педесетих и почетком шездесетих година. 
Ређали су се Доба живота и доба смрти (1958) 

Р

ЏОН 
ГЕВИН

трагови 
НА ФИЛМУ

и Имитација живота (1959) Дагласа Серка, 
Хичкоков Психо (1960), Кјубриков Спартак 
(1960), Скандал на двору (1960) Мајкла Кертиза, 
Поноћна чипка (1960) Дејвида Милера... 
Паралелно радећи и на телевизији, али и у 
позоришту, Џон Гевин стицао је све већу 
популарност, а онда му је и званично понуђена 
улога тајног агента Џејмса Бонда, која је, у 
последњем тренутку, иако му је хонорар већ 
био исплаћен, ипак враћена Шону Конерију.

После 1981. године, иначе задрти република-
нац и активни поборник „синдикалног акти-
визма”, Гевин одустаје од глуме и посвећује се 
политици. Његов колега, некадашњи глумац 
Роналд Реган, поставио га је за америчког 
амбасадора у Мексику. После одлуке да се 1991. 
не кандидује за амерички Сенат, па све до смрти, 
Гевин је, што као директор, што као члан одбора 
или консултант, обављао искључиво послове 
везане за многобројне „бизнис компаније”, 
удружења и фондове.

т р а г о в и  н а  ф и л м у
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Потамнели анђели (1957)



65||

ДОРОТИ 
МАЛОН

Д О Р О Т И  М А Л О Н

ф
от

ог
ра

ф
и

је
: А

рх
и

в 
ЈК

ПИШЕ: 
Бојан Ковачевић  

ако је доживела дубоку старост, 
Дороти Елоиз Мaлон, и поред 
релативно дуге филмске карије-
ре, није играла у највећим хо-
ливудским остварењима. Свој 

раскошни глумачки таленат показала је у 
филму Записано на ветру (1956) Дагласа Серка. 
Тумачећи лик фрустриране нимфоманке у том 
остварењу, успела је да из себе избаци жестину, 
цинизам, интелигенцију, али и женске атрибуте, 
сензуалност и рањивост. За ту споредну улогу 
награђена је Оскаром и Серк је већ следеће го-
дине ангажује у Потамнелим анђелима (1957), 
адаптацији Фокнеровог романа Pylon. Малонова 
игра недовољно вољену жену, која је распета 
између свог мужа пилота (Роберт Стак) и његовог 
најбољег пријатеља, од алкохола руинираног 
новинара (Рок Хадсон), који је у дилеми да ли 
да се према њој односи са сажаљењем или да по-
каже пожуду. Ипак, име Дороти Малон увек ће 
се везивати за улогу Констанс Макензи у једном 
од првих великих телевизијских ситкома, са-
пуници Градић Пејтон (1964–1968), америчке 
ТВ куће Еј-Би-Си. Дороти је била главна звезда 
серије, из које је одсуствовала само кратко 
време због здравствених проблема и тада ју је 
мењала Лола Олбрајт. Ипак, продуценти су у јед-
ном тренутку пожелели да избришу њено име 
из нових наставака, те она бива приморана да 
тужи компанију „Фокс” за 1,8 милиона долара. 
Пресуда је донета у њену корист и уследила су 
два пилот-филма, Murder in Peyton Place (1977) и 
Peyton Place: The Next Generation (1985), у којима 
је добила главну улогу.

Дороти Малон рођена је у Чикагу, где је по-
хађала плесну школу, а потом наступала као 
модел и глумица у школским представама. Ка-
да је победила на локалном средњошколском 
глумачком такмичењу, привукла је пажњу 
ловаца на таленте компаније РКО. Потписује 

И
Sincerely Yours (1955)

Усамљени револвер (1954)

Човек са хиљаду лица (1957)
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двогодишњи уговор и после малих незапажених 
улога (осам филмова по години), прелази у 
„Ворнер брадерс”, где се углавном појављује у 
ролама заводљивих плавуша. Једна од њених 
првих улога за ту компанију била је она у једном 
од најзначајнијих ноар филмова, Великом сну 
(1946) Хауарда Хокса. Сцена у којој се појавила 
трајала је свега три минута и требало је да буде 
избачена из филма, али је преживела финалну 
монтажу само зато што је редитељ Хокс изјавио 
да је „девојка прелепа”!

Оно што се дешавало касније током њене глу-
мачке каријере заиста је необјашњиво будући 
да је имала све потребне глумачке атрибуте, али 
и раскошну и несвакидашњу лепоту, неопходну 
да би се винула ка глумачким висинама. После 
Велшовог филма Територија Колорада (1949), 
римејка његовог великог хита Висока Сијера 
из 1941, Дороти је углавном глумила у малим 
вестернима или безначајним мелодрамама, јеф-
тиним мјузиклима и комедијама. Прекретницу 
у њеној каријери означио је Олдричов вестерн 
Последњи сумрак (1961), у коме је играла са 
три глумачке величине, Дагласом, Хадсоном 
и Котеном. Иако није добио ниједну велику 
награду нити номинацију, тај филм остаје забе-
лежен као монументални вестерн, а њен одлазак 
с великог платна након те улоге поклапа се с 
лаганим нестанком класичног холивудског фил-
ма и доласком за филмску уметност суморних 
шездесетих.

Остаће упамћена и по занимљивом коментару 
о улогама које је добијала после јединог осво-
јеног Оскара: „На мом глумачком путу од тада 
су биле углавном улоге пијаних, неверних и 
сексепилних заводница.”

Последњи пут на филму се појавила у 
сензационалном еротском трилеру Ниске 
страсти (1992), у улози пријатељице фаталне 
Шерон Стоун. 

Остаће упамћена као једна од хероина холи-
вудског класичног периода чији несумњиво 
велики таленат није био довољно вреднован 
нити могао да исплива јер су јој увек нуђене 
улоге недостојне њеног глумачког потенцијала. 
Чинило се да је сваки пут на почетку и да мора 
изнова и изнова да се доказује и продуцентима 
и режисерима и филмској критици. Међутим, 
као „вечан пламен”, који никад нико неће моћи 
да угаси, остаће њен сањалачки и мистични 
поглед – поглед једне божанствене плавуше. 
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био веома посвећен глумачком позиву и да је 
имао неоспорни таленат, врло брзо стигла су 
признања и номинације за мноштво глумачких 
бравура које је остварио током своје тридесет-
петогодишње каријере. Међутим, остаће и ње-
гов жал за тим што му није пружена прилика 
да се искаже и као глумац за „велика дела”, без 
обзира на то што су му браћа Коен омогућила да 
глуми у њиховом планетарном филмском хиту 
Бартон Финк (1992). Пре и после те улоге, само 
се повремено појављивао на великом платну, 
углавном у споредним улогама у филмовима 
који неће остати запамћени као велика дела 
седме уметности. Ипак, од свог првог играног 
филма Hudson Taylor (1981), религиозне драме о 
протестантском британском мисионару у Кини, 
па све до улоге главног уредника у дневним 
новинама у филму The Hudsucker Proxy (1994), 
Џон је одиграо више од 30 рола у играним фил-
мовима и 35 у серијама и филмовима снимљеним 
за телевизију.

Није се никад женио, изјавивши у једном од 
својих последњих интервјуа: „Та врста животне 
погодбе, код мене није створила довољно велику 
емоцију и потребу да бих се лишио својих жи-
вотних начела и жеља које сам пред себе давно 
поставио.” 

он Махони (1940–2018) свакако није 
припадао клубу холивудских лепо-
тана нити личности чији је приватан 
живот био толико буран, занимљив 
и инспиративан да би се таблоиди 

отимали за сочне приче о њему, али његова 
глумачка појава и оно што је значио за филм 
и телевизију оставили су трага на генерације 
деведесетих година прошлога века. Његова 
улога свадљивог оца у серији Frasier (1993–2004), 
за коју је два пута био номинован за престижну 
награду Златни глобус, остаће заувек у сећањима 
поклоника те култне америчке серије.

Иако се родио у Енглеској, сматра се аме-
ричким глумцем јер је још као младић емигри-
рао у Америку и захваљујући томе што је тамо 
одслужио војни рок добио америчко држав-
љанство. Одувек се занимао за глуму, али је 
свој таленат почео да развија тек у раним 
четрдесетим. Пошто је напустио редован посао, 
одлучио је да се посвети часовима глуме у 
локалном чикашком позоришту, где је предавач 
био ни мање ни више него славни сценариста и 
режисер Дејвид Мамет. Захваљујући свом при-
јатељу Џону Малковичу, који је водио престижну 
компанију „Steppenwolf ”, оформљену да се 
бави ангажовањем старијих глумаца, добија 
прилику коју је чекао цео живот. Будући да је 

Џ
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познат. Играо је и у филмовима који су прављени 
за млађу публику. Најпознатији су Ankokugai no 
kaoyaku (1959) и Ankokugai no taiketsu (1960), оба 
у режији Кихачија Окамота, младог редитеља 
који је почео каријеру кад и он. Славу је стекао 
играјући у каиџу жанру (филмови о великим 
чудовиштима), а нарочито улогама детектива 
Шинда у San daikaijû: Chikyû saidai no kessen 
(1964) и инспектора Комеја у Uchû daikaijû Dogora 
(1964), оба у режији Ишира Хонде. Тих филмова 
нерадо се сећао, а највише је волео да прича о 
ратним и историјским драмама у којима је играо 
и сарадњи с Тоширом Мифунеом у Олуји на 
Пацифику (Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô 
no arashi, 1960) Шуе Мацубајашија и Ôsaka-jô 
monogatari (1960) Хирошија Инагакија. Радио 
је и с Акиром Куросавом на Телесној стражи 
(Yôjinbô, 1961). Средином шездесетих на позив 
Мифунеа придружује се његовој продукцијској 
кући. Заједно раде током седамдесетих и на ТВ 
серијама Kôya no yôjinbô (1973), G-Men ’75 (1977) 
и Шогун (1980). Пред крај каријере враћа се 
чудовиштима и позајмљује глас у анимираној 
серији Urutora sebun X (2007) и има камео улогу 
у Girara no gyakushû: Tôya-ko Samitto kikiippatsu 
(2008) Миноруа Кавасакија. Последњи пут 
појавио се у филму Kirin (2012) Гитана Осуруа.

Јосуке Нацуки (1936–2018) одрастао је у Јапану 
за време Другог светског рата. Док је похађао 
основну школу, одлазио је у биоскоп, где су у 
почетку пуштали углавном француске филмове, 
а када су амерички преплавили биоскопске 
сале, највише је уживао гледајући вестерне и 
авантуре с пиратима. Био је фасциниран фил-
мом, али не толико да би се њиме бавио, већ је 
желео да буде борбени пилот. Пре него што је 
завршио колеџ, упознао је једног од значајнијих 
продуцената компаније „Тохо” Јохуко Танаку, ко-
га је питао: „Зашто је добро бити глумац?” Танака 
му је одговорио: „Ако радиш у некој великој 
компанији која запошљава више хиљада људи, 
ти си један од многих. А ако радиш на филму, 
поготову као глумац, ти си тај који прави филм.” 
Нацукија су те речи привукле и одлучио је да се 
бави глумом свега неколико година, а остао је 
у послу скоро шест деценија. Имао је среће да 
буде десета генерација глумаца која је изашла 
из школе глуме компаније „Тохо” (у првој је 
био Тоширо Мифуне). Дебитује у филму Bijo 
to ekitai ningen (1958) Ишира Хонде, у коме игра 
споредну улогу, а главну добија већ у следећем, 
Otona niwa wakaranai: Seishun hakusho (1958) 
Еиза Сугаве. Па почетку каријере највише се 
појављивао у акционим филмовима који су 
почели да доносе више новца него класични 
о самурајима и драме, по којима је „Тохо” био 

ЈОСУКЕ
НАЦУКИ
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„Мислим да је у филмској 
професији добро то што 
сам могао да поделим 
инспирацију, емоцију, 
храброст и задовољство 
с многим људима. Сада, 
педесет година касније, 
могу да погледам своје 
филмове и видим какав 
сам био као млад и током 
различитих периода у 
животу. Забавно је бити у 
овој индустрији. А поврх 
свега имао сам среће да 
упознам различите људе 
током своје каријере.” 
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Петар Михајловић

ју Вилсон (1943–2018), код нас нај-
познатији као редитељ и сценариста 
првог дела популарног филмског 
серијала Полицијска академија, 
умро је у 74. години.

Вилсон је најпре радио у маркетиншким 
агенцијама, где  се показао као одличан, изу-
зетно креативан копирајтер, због чега га про-
дуцентски тим Печет–Тарсис 1975. уводи у ки-
нематографију нудећи му посао сценаристе у 
то време врло популарног америчког ситкома 
Боб Њутон шоу. Убрзо, већ 1978. Вилсон добија 
прилику да сам креира и уређује свој ТВ серијал, 
те тако настаје WKRP in Cincinnati, ситком о 
групи људи запослених у малој локалној радио-
-станици и невољама у које свакодневно упадају. 
Рад на тој серији донео му је прве две од укупно 
осам номинација за престижну награду Еми. Же-
лећи да се окуша и на филму, а не престајући да 
ствара за телевизију, Вилсон из хрпе сценарија 
извлачи онај под насловом Полицијска академи-
ја (1984). Продуцентима поставља услов да ће 
сценарио преуредити само ако му дозволе да 
филм и режира. Њихово поверење у потпуности 
је оправдао: његов редитељски деби био је један 
од највећих хитова године и зарадио огроман 
новац, а популарност ликова које је осмислио 
прелила се и у следећих пет делова. На крилима 
успеха, Вилсон следећих година снима још не-
колико филмова, Растлерова рапсодија (1985), 
Чувајући Тесу (1994), Блесак из прошлости 
(1999), али ниједан ни приближно није успео 
да достигне квалитет и популарност оног у ко-
јем су главну реч водили командант Лесард и 
његови полицијски кадети Махони, Хајтауер, 
Таклбери...

Трудећи се да учествује у настанку јасно 
комерцијалних телевизијских и филмских 
остварења, Хју Вилсон се током каријере, сем 
као редитељ и писац, окушао и као продуцент, 
глумац и монтажер.   

Х

ХЈУ 
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Клуб првих 
жена (1996)
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Полицијска академија (1984)
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Круг заваравања (1960)
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ПИШЕ: 
Ненад Беквалац

палму, коју су поделили с Орсоном Велсом, који 
игра њиховог адвоката. Дилман ту успоставља 
свој систем глуме којим намерно исмева систем 
Лија Стразберга. У следећем филму, Разбијено 
огледало (Crack in the Mirror, 1960) Ричарда 
Флајшера, поново игра с Орсоном Велсом. Био 
је згодан, комплексан глумац, с углађеним мани-
рима, елегантан и одличан за улоге зликоваца. 
Критичар „Тајмса” Лоренс Квирк написао је: 
„Дилман је индивидуалиста и воли да крши пра-
вила. Он се усуђује да се облачи отмено, усуђује 
се да буде џентлмен. Он презире оне који носе 
беле ципеле од преврнуте коже. Он се не чеше. 
Он не мрмља док прича. Он не избацује фразе 
као што су ’пожури, човече’. Он не мрзи себе. Он 
није усамљен.”

Дилманова каријера напредује и он одлази 
у Лондон да би глумио шпијуна кога Гестапо 
наговара на издају у Кругу заваравања (A Circle of 
Deception, 1960) Џека Лија. Његовој каријери није 
помогла улога у Светилишту греха (Sanctuary, 
1961) Тонија Риџардсона. Повратио се ролом свеца 
у Фрањи Асишком (Francis of Assisi, 1961) Мајкла 
Кертиза. Доста ради и на телевизији, где игра у 
разним серијама: The Alfred Hitchcock Hour, Dr. 
Kildare, Court Martial, The Man from U.N.C.L.E., 
The Wild Wild West. Био је свестран: коњички 
официр у Човеку из долине (The Plainsman, 1966) 
Дејвида Лоуела Рича; адвокат у филму Sergeant 
Ryker (1968) База Кјулика; човека који се ничега 
не сећа у Jigsaw (1968) Џејмса Голдстона; мајора 
у Мосту код Ремагена (The Bridge at Remagen, 
1969) Џона Гилермина; доктора у Бекству са 
планете мајмуна (Escape from the Planet of 
the Apes, 1971) Дона Тејлора; сенатора у The Re-
surrection of Zachary Wheeler (1971) Боба Вина; 
капетан у Прљавом инспектору Харију, у 
Истеривачу правде (The Enforcer, 1976) Џејмса 

радфорд Дилман (1930–2018) рођен 
је у Сан Франциску. Још као дечак 
показивао је таленат за глуму, али тај 
сан није могао да оствари у средњој 
школи у родном граду и зато одлази 

на супротни крај државе, у Конектикат, где глуми 
у многим школским представама. Кад је уписао 
Јејл, наставио је да игра у аматерском позоришту. 
Пошто је дипломирао на књижевности, отишао 
је у војску и учествовао у корејском сукобу. По 
повратку у земљу пријављује се на аудицију 
код Лија Стразберга и похађа Акторс студио 
заједно са Џејмсом Дином и Мерилин Монро. 
Прву запаженију улогу добија на Бродвеју 
1956. у представи Дуго путовање у ноћ Јуџина 
О’Нила, у којој игра Едмунда Тајрона. Редитељ 
Хосе Кинтеро изабрао га је јер се једини истакао 
међу петсто кандидата. За своје глумачко умеће 
у позоришту 1957. добија Theater World Award. 
Низ успешних позоришних представа прекида 
после There Shall Be No Night, када потписује 
уговор са 20th Century Fox-ом. Дебитује на 
платну у Извесном осмеху (A Certain Smile, 
1958) Жана Нeгулеска, а исте године глуми и у 
филму У љубави и рату (In Love and War, 1958) 
Филипа Дана, за који добија Златни глобус. У 
Принуди (Compulsion, 1959) Ричарда Флајшера 
мења стил глуме и прихвата улогу која се раз-
ликује од свих до тада, чиме је себи утабао пут 
ка најпознатијим негативцима у историји аме-
ричке кинематографије. Филм је базиран на 
случају Леополд и Лоеб (киднаповање и убиство 
четрнаестогодишње девојчице). Дилман игра 
Артија Штрауса, арогантног студента права из 
угледне фамилије који наговара колегу, кога 
игра Дин Стоквел, да му помогне да изврше 
савршен злочин као демонстрацију супериорног 
интелекта. Те улоге обојици су донеле Златну 

Б

БРАДФОРД 
ДИЛМАН

трагови 
НА ФИЛМУ
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ПИШЕ: 
Бранислав Ердељановић

ељко Сенечић (1933–2018), 
свестран и мултиталентован 
уметник, подједнако успешан 
као сликар и сценограф, али 
и као редитељ и писац, пре-

минуо је у осамдесет петој години. Његовим 
одласком нестао је и део доброг духа Загреба, 
града у коме је живео и стварао, и који је хвалио 
и критиковао попут градског хроничара, вешто 
скицирајући друштвене промене.

Дипломирао је сликарство на Академији ли-
ковних уметности у Загребу 1956. да би после 
само четири године на Позоришној академији 
дипломирао и сценографију. Упоредо, излагао 
је своја дела и сарађивао с легендарним Крстом 
Хегедушићем у његовој Мајсторској радионици. 
На филму, као сценограф, дебитује 1963. године 
у остварењу Две ноћи у једном дану Раденка 
Остојића и од тада сарађује с најеминентнијим 
редитељима југословенске кинематографије. 
Неки од најпознатијих филмова у којима је 
Сенечић потписао сценографију јесу Рондо (1966) 
Звонимира Берковића, Бреза (1967) Анте Бабаје, 
Четврти супутник (1967) Бранка Бауера, Имам 
двије маме и два тате (1968) Креше Голика, Кад 
чујеш звона (1968) Антуна Врдољака, Једанаеста 
заповијед (1969) Ванче Кљаковића, Путовање 
на мјесто несреће (1970) Звонимира Берковића, 
Тко пјева зло не мисли (1970) Креше Голика, 
Представа Хамлета у селу Мрдуша Доња (1972) 
Крсте Папића, Киклоп (1981) Антуна Врдољака, 
Глембајеви (1988) Антуна Врдољака, Чаруга (1990) 
Рајка Грлића. Можда и круну његове изузетне 
каријере сценографа представља сарадња с не-
мачким редитељем Фолкером Шлендорфом у 
његовом најбољем остварењу Лимени добош 
(Die Blechtrommel, 1979), где Сенечићева лу-
цидна и маштовита сценографија вешто 

Ж

ЖЕЉКО 
СЕНЕЧИЋ
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Фарга и Изненадном удару (Sudden Impact, 1983) 
Клинта Иствуда. Најчешће је глумио негативца 
– више од хиљаду људи страдало је због њега 
у филмовима и ТВ серијама. Седамдесетих је 
добијао улоге које нису типске: у романтичној 
драми Девојка коју сам волео (The Way We Were, 
1973) Сиднија Полака и адаптацији дела Јуџина 
О’Нила Долази ледар (The Iceman Cometh, 1973) 
Џона Франкенхајмера. Био је неуморан у пот-
рази за послом и током седам година глумио 
је у више од двадесет филмова, међу којима се 
истичу Буба (Bug, 1975) Жаноа Шварца, Пирана 
(1978) Џоа Дантеа и Рој убица (The Swarm, 1978) 
Ирвина Алена. У првој половини осамдесетих 
покушава да ради само на телевизији, игра у две 
сезоне Falcon Crest (1982–1983), у King’s Crossing 
(1982), а од 1985. појављује се у многим епизодама 
серије Убиство, написала је (Murder, She Wrote). 
Покушао је поново да се врати филму у насилној 
авантури Treasure of the Amazon (1985) Ренеа 
Кардонеа Млађег и у Lords of the Deep (1989) 
Мери Ен Фишер, једном од многих јефтиних 
СФ филмова које је продуцирао Роџер Корман. 
Након ТВ филма У срцу правде (The Heart of 
Justice, 1992) Бруна Барета завршава глумачку 
каријеру и прелази у писце. Прва књига коју је 
објавио, Inside the New York Giants (1995), бавила 
се његовом опсесијом бејзболом. Уследила је 
аутобиографија Are You Anybody? An Actor’s 
Life (1997), још једна књига о спорту Dropkick: 
A Football Fantasy (1998) и две новеле, That Air 
Forever Dark (2001) и Kissing Kate (2005).

Известан осмех  (1958)
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осликава суморну атмосферу филма. Осим 
филмске, значајна је и његова сценографија у 
популарним телевизијским серијалима као што 
су Грунтовчани, Пуном паром и Непокорени 
град, као и у култним позоришним поставкама 
попут Ко се боји Вирџиније Вулф?, Виолиниста 
на крову, Кориолан, Ричард III и многим дру-
гим. Као да му све то није било довољно, Се-
нечић је као аутор и сценариста потписао око 
тридесетак документарних филмова који су 
углавном осликавали живот и дела сликара по-
пут Јулије Книфер, Душана Џамоње или Доре 
Мар, али и неколико играних остварења од којих 
су најзначајнија Pont Neuf (1997), Заваравање 
(1998), Дубровачки сутон (1999) и Црвено и црно 
(2005). Током своје богате каријере вишеструко 
је награђиван највишим одличјима за сваку од 
делатности којима се бавио, потврђујући речи 

трагови 
НА ФИЛМУ
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Лимени добош (1979)

свог пријатеља Игора Мандића да је врстан у 
свему чега би се дохватио. 

Увек са шеширом на глави и цигаром у руци, 
бритког језика и пера, Жељко Сенечић био је 
један од најзначајнијих и најсвестранијих умет-
ника бивше Југославије, чија дела остају као 
монумент и споменар на нека прошла и боља 
времена.  
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сценограф
 О СЦЕНОГРАФУ

ЖЕљко 
сЕнЕчИћ 
о Вељку 
ДеспотоВићу

Деспотовић, дипломирани 
архитекта, дошао је у филм 
у време када су и филм 
и филмска сценографија 
били занат. Тада се тражило 
да сви, од режисера до 
сценографа, познају занат. 
Наравно да је данас боље. 
Не само на филму. 
У свему

т р а г о в и  н а  ф и л м у

ОД РОНДА ДО ЛИМЕНОГ ДОБОША

Жељко Сенечић био је хрватски филмски и позоришни сценограф, сликар, сценарист и редитељ. 
Поред Денића, Гаврика и Деспотовића најзлатоноснији је филмски сценограф екс-Југославије. 
Дипломирао је сликарство на Академији ликовних уметности и сценографију на Академији 
драмске уметности у Загребу. Био је сценограф филмова Рондо, Бреза, Тко пјева зло не мисли, 
Глембајеви, Чаруга. Сценограф је и Лименог добоша, за који је Фолкер Шлендорф добио Оскар и 
Златну палму. 

Као сликар имао је 30 самосталних изложби, такође је и аутор филмова о  Душану Џамоњи, Јосипу 
Ваништи, Јосипу Рачићу и Ђури Пулитици.
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ЗАБЕЛЕЖИЛА: 
Уна Чолић Банзић

ГЛАЗЕР И БАРБИКА

лазер се звао голман „Грађанског”. 
Давно. Пре транзиције и телевизије, 
када су ногометне утакмице прено-
сили радио-репортери. У Загребу
Хрвоје Мацановић, у Београду Ради-

воје Марковић. Моја мама мислила је да Глазер 
није име него звање. Све је голмане звала Глазер. 
Када се појединац поистовети с професијом 
коју обавља, може се рећи да је успео у звању и 
животу. Вељко Деспотовић успео је и у животу 
и у професији. 

Кад би се споменуо Деспотовић, знало се да се 
говори о филмској сценографији. Деспотовић, 
дипломирани архитекта, дошао је у филм у 
време када су и филм и филмска сценографија 
били занат. У то смо време, да бисмо постали сце-
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Жељко Сенечић преминуо је прве 
недеље јануара у 85. години у родном 
Загребу, граду у коме је рођен и Вељко 
Деспотовић.
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Није. Деспотовићева сценографија у том филму 
вероватно је најбоља сценографија у повести 
хрватског филма. Арене се нису освајале у Пу-
ли него договарале између Ратка Дражевића 
и Суље Капића, генералног директора „Авале” 
и „Јадрана”, на тераси старог аустроугарског 
хотела „Ривијера”. По републичком кључу, Арене 
за сценографију добијали су Словенци. Ниједну 
Арену нисам освојио за добру сценографију. 
Прву сам добио незаслужено. Денић је имао 
сјајну сценографију у филму Невесињска пушка. 

Пишем о Деспотовићу, кажем Шикићу. У 
Београду Деспотовићу иде изложба и излази 
монографија. Напиши и ти нешто о Вељку. 
Написао бих радо, али не знам, одговори ми 
Шикић. Што не знаш? Знаш Деспотовића, ра-
дио си с њим, кажем. Знам Деспотовића, не 
знам писати, одговори ми Шикић. Не знам ни ја, 
али пишем, кажем. Ти спадаш у данашње време 
када сви раде што не знају, одговори ми Шикић.

нографи, прво морали да завршимо факултет, 
па годинама асистирамо да нам продуценти по-
вере сценографију.

Тада се тражило да сви, од режисера до сце-
нографа, познају занат. Наравно да је данас 
боље. Не само на филму. У свему. Како је филм 
био озбиљан посао, продуцентима, Авала фил-
му или Јадран филму, није падало на памет 
да сценографију повере дилетанту. Услов да 
се добије посао било је познавање струке и 
искуство. О уметности се није говорило. Колико 
је то било погрешно и глупо показује се данас.

Глумац Филип Шоваговић од 
државе добије пар стотина хиљада евра 
да се забави и режира играни филм. Како 
сви у држави, од минис-тра до директора 
телевизије, раде оно о чему немају појма, нико 
не постави питање зашто је Шоваговић добио 
те милионе. Шоваговић ме назове, каже ми: „Ак’ 
имаш времена, дојди у ’Борсалино’ у осам. Некај 
би те требал.” У „Борсалину” седи Шоваговић с 
копијом Барбике. „Чуј, стари, ова бу мала мени 
делала сценографију у филму, дај јој реци кај је 
то сценографија и как се то дела.”

Назовем Шикића, који је водио Мимичин 
филм Сељачка буна, питам га је ли Деспотовић 
за сценографију у Сељачкој буни добио Арену. 

т р а г о в и  н а  ф и л м у
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Деспотовићева 
сценографија 
у Сељачкој 
буни вероватно 
је најбоља 
сценографија 
у историји 
хрватског 
филма 

ф
от

ог
ра

ф
и

је
: А

рх
и

в 
ЈК



80 | |80 | |

ПИШЕ:

Ненад БеквалацФРЕНК
ХЕНОНЛОТЕР
.............................................................
„Када сам као дечак снимио први филм, помислио сам: ’О, ово је лако!’ 
Наравно, у наредних неколико година све што сам направио било је ван 
фокуса, с лошом експозицијом и многим другим стварима. Волео сам да 
снимам, али никада нисам замишљао да филмове правим за комерцијалну 
употребу и да живим од тога. Једино што сам желео било је да радим луде 
ствари и да имам слободу да радим шта хоћу. А онда сам направио Где си 
сакрио брата? и уништио свој живот.”

ш о к  к о р и д о р  п р е д с т а в љ а
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Мали Френк имао је срећу што је његов отац 
купио камеру 8 мм да би снимао породичне 
излете, али дечак је добио сасвим друкчије идеје 
о томе шта заправо треба снимати. Правио је 
само кратке филмове. Док је снимао Slash of the 
Knife (1972), пародију на филмове о хигијени и 
значају обрезивања, упознао је Едгара Левинса, 
који ће му бити продуцент на пет филмова. 
Одлучили су да направе дугометражни филм, 
хорор, нешто потпуно различито од болесних 
уврнутих комедија које је до тада снимао. 
Прво што му је пало на памет била је прича о 
чудовишту које живи у кутији. Идеја је била 
толико глупа да је морао да је изгура до краја. 
Знао је једино да то треба да буде створење 
које ће те појести када отвориш кутију. Десет 
година касније од урнебесне идеје настаје Где 
си сакрио брата? (Basket Case, 1982). Прича 
прати Двејна Бредлија и његовог сијамског 
близанца Беилала (једно од имена за Ђавола), 
деформисаног мутанта. Беилал је само нешто 
више од огромне главе с кривим зубима и 
огромним рукама. Сада када су раздвојени, 
Бредли га носи у корпи по мрачним улицама 
Њујорка у потрази за осветом. Филм је оштар, 
поседује атмосферу која чини да се осећате 
нелагодно, ефекте који су одавно превазиђени, 
али довољно узнемирујући, изненађујуће добру 
глуму и режију која је за пример како радити 
ван Холивуда и како максимално искористити 
мали буџет. Хенонлотер и Левинс сакупили су 
шеснаест хиљада долара и имали среће што су 
људи сами почели да им уплаћују новац када су 
почели да снимају. Филм је коштао тридесет пет 
хиљада. Екипа која га је радила била је толико 
мала да су измишљали имена како би шпица 
била дужа и како се имена не би понављала. 
Мислили су да нико неће хтети да га гледа и 
да ће се брзо заборавити. Били би задовољни 
да се само прошетао кроз биоскопске сале у 
42. улици, али људима се допао баш зато што је 
примитиван, глуп и трапав.

Хенонлотер није један од оних аутора који 
журе да избаце нови филм док не смисле нешто 
што Холивуд апсолутно нема намеру да направи, 
нешто што је потпуно апсурдно и што нико до 
тада није радио. Један од таквих филмова је и 
Оштећење мозга (Brain Damage, 1988), сулуда 
прича о древном причљивом паразиту Ејмлеру, 
који се храни људским мозговима. Ејмлер 
убризга тинејџеру Брајану плаву супстанцу 
од које овај постане зависан, и да би му давао 
редовне дозе, мора да му обезбеди што више 

ада одгледате било који Хенонлотеров 
филм, а нема их много, свега седам 
дугометражних, приметићете да он 
искаче из свих оквира хорор жанра, 
експлоатације, треша, гора. Наравно 

да има филмова бољих и лошијих од њих, али 
чар његових малих бисера јесте у томе што нису 
били претенциозни, већ прављени из чисте за-
баве.

Скоро све ауторе највише одређују филмови 
које су гледали као деца и већина ће навести поз-
ната имена светске кинематографије и класике. 
Међутим, за разлику од њих, Хенонлотер иде 
стопама Џона Вотерса. Њега нису занимали 
европски филмови, сем ако их нису радили 
Џес Франко, Жан Ролен и слични аутори. Када 
је са десет година гледао Дракулине невесте 
(The Brides of Dracula, 1960) Теренса Фишера, тај 
филм га је сексуално узбудио иако још није знао 
шта је то секс, а потом је у Vampire Circus (1972) 
Роберта Јанга открио да секси може да буде 
опсесијa девојке ожиљцима. Од тада је Френк на 
све начине покушавао да се домогне биоскопа 
који су приказивали такве филмове. Када су 
их водили на школске излете на Менхетн с 
Лонг Ајленда, открио је 42. улицу, у којој су 
били нанизани биоскопи. Тај део града постао 
је његова мека коју је често посећивао. Чак је 
бежао с часова да би гледао филмове попут The 
House of Cats (1966) и Prowl Girls (1968), који се 
данас воде као изгубљени. Одрастао је гледајући 
„сексплоатацијске” филмове и волео их је јер су 
били јефтини и „прљави”. Једном дечаку више 
ништа није ни било потребно сем пар великих 
груди које се њишу на огромном платну. Када је 
одгледао Лорну (1964) Раса Мејера, открио је свог 
идола и нестрпљиво чекао сваки његов следећи 
филм.

шок коридор
ПРЕДСТАВЉА

ф
от

ог
ра

ф
и

је
: А

рх
и

в 
ЈК

Ф Р Е Н К  Х Е Н О Н Л О Т Е Р

K



82 | |

видео епрувете крека по њујоршким улицама. 
Тако је настао суперкрек којим Џефри мами 
проститутке у собе забачених мотела. Пошто 
пробају нову дрогу и достигну екстазу, девојке 
експлодирају, а њему остаје само да у торбу 
потрпа њихове делове и однесе их у лабораторију. 
То је први и вероватно једини филм који је од 
британске цензорске комисије добио оцену С. 
Када је Хенонлотер тражио објашњење о томе 
шта слово представља, рекли су му: „С као ср...” 
Иако је хтео да ради многе друге пројекте, 
продуценти су му нудили једино да ради нас-
тавке Где си сакрио брата?, тако да је био 
принуђен да направи трилогију. У завршном 
делу, који излази 1991. Двејн је у менталној 
институцији, Ева очекује малог монструма, док 
је Беилал преокупиран бизарним сексуалним 
фантазијама са стриптизетама близнакињама 
које рецитују Шекспирове сонете. На крају, бра-
ћа ће се поново ујединити да би извршила крваву 
освету. Продуценти нису одустајали и одмах су 
га звали да ради и четврти део. Хенонлотеру се 
смучило, те се окренуо другом послу, очувању 
и дистрибуцији заборављених филмова које је 
гледао као млад.

Већ почетком деведесетих биоскопи који су 
били специјализовани за приказивање експлоа-
тацијских филмова у Америци почели су полако 
да се затварају, а компаније које су их издале на 
касетама скоро су ишчезле. Мајк Врејни оснива 
компанију Something Weird Video у Сијетлу, у 
намери да пронађе давно изгубљене филмске 
бисере и сачува их за будуће генерације. У 
томе му је највише помогао Френк Хенонлотер. 
Они су заслужни што знамо за ауторе као 
што су Хари Новак, Дорис Вишман, Дејвид 
Ф. Фридман и Хершел Гордон Луис. Прилика 
да поново режира Хенонлотеру се указала 
скоро две деценије касније и тада снима Bad 
Biology (2008). Главни јунак филма је Џенифер, 
којој је природа подарила више клиториса и 
могућност вишеструких оргазама, али једини 
проблем јесте то што њени сексуални партнери 
не преживљавају. Последица се види пола сата 
након секса кад из Џенифер изађе мало чудо-
виште. Насупрот нимфоманки која је у сталној 
потрази за савршеним партнером стоји Батз. 
Он поседује пенис који је зависан од стероида 
исто колико и од секса и има сопствени ум, а 
у потрази за задовољством понекад уме да се 
одвоји од тела и лута сам. 

Хенонлотер се није нимало променио, остао 
је веран самом себи, али опет су само стизале 

људи. Идеју за филм Хенонлотер је добио 
док је јео сладолед с вишњама. Наиме, тада је 
доживео халуцинацију – парчићи воћа почели 
су да пулсирају и изгледали су као мозак. Када 
је почео да ради на сценарију, престао је да 
користи кокаин и текст је написао као метафору 
за сопствену зависност. Успео је да ненаметљиво 
прикаже ту врсту ропства и начин на који дрога 
уништава живот зависника и оних око њега.

Следећи филм био је уврнута верзија Фран-
кенштајна у којој луди научник оживљава 
проститутку. Понудио га је продуценту Џејмсу 
Гликенхаусу, који је одмах пристао, али под 
условом да Френк истовремено снима и други 
део филма Где си сакрио брата? (1990). У том делу 
настављамо да пратимо авантуре два брата, који 
су сада под стражом у болници јер се сумња да 
су побили неке људе. Пошто успеју да побегну, 
налете на баку Рут и њену унуку Сузан, које им 
пружају уточиште на свом тавану. Беилал је сада 
међу пријатељима и заљубљује се у себи сличног 
мутанта Еву, док његов брат схвата да има 
прилику за нормалан живот са Сузан, али убрзо 
открива да је неке везе немогуће раскинути. 
Пошто је нахранио гладне фанове, Хенонлотер 
се бацио на посао да заврши Проститутку из 
делова (Frankenhooker, 1990). Од првобитне идеје 
настала је прича о Џефрију, не баш тако сјајном 
научнику чији је проналазак раскомадао 
његову девојку Елизабет. Хенонлотер је имао 
проблем да смисли како Џефри набавља делове 
тела, а није хтео да га представи као тоталног 
монструма. Инспирација му је дошла када је 

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



понуде за наставак франшизе о сијамским 
близанцима. Док је чекао неког храброг ко ће 
му дати паре да снима оно што жели, режирао 
је два документарна филма, Herschell Gordon 
Lewis: The Godfather of Gore (2010), о чувеном 
редитељу и његовим филмовима које су 
својевремено називали „порнићима с много 
кечапа”, и That’s Sexploitation! (2013), у коме је 
приказао све оне сцене из филмова због којих 
се питамо да ли су ти људи нормални: тајни 
агент који својим огромним дојкама гуши 
жртве; девојка која гола чита књигу о винчестер 
пушкама и заспи, а када се пробуди, тело јој 
буде прекривено пластичним играчкама каубо-
ја и Индијанаца. Након разговора с једним при-
јатељем који је дошао на идеју да украде једно 
од дела чувеног уличног уметника, сликара 
Банксија, снима Chasing Banksy (2015), једини 
филм који се разликује од свега што је радио 
до сада. У припреми је документарац The Trial 
of Mike Diana (2018), о једином аутору стрипа 
који је осуђен због својих радова, који су, како је 
навео тужилац, бестидни. Скоро је Хенонлотер 
помињао у неким интервјуима да је можда 
напокон спреман да уради четврти део филма 
Где си сакрио брата?.
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програм
МАРТ 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ПОНЕДЕЉАК

МАРТ

5.
ЕВА
(ФРА/БЕЛ, 2017) 
Еva
....................................................................................
Улоге: Изабел Ипер 
(Isabelle Huppert), 
Гаспар Илијел (Gaspard Ulliel)
Режија: Беноа Жако 
(Benoît Jacquot)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.30

ТРИ БИЛБОРДА ИСПРЕД 
ЕБИНГА У МИСУРИЈУ
(САД/ВБ, 2017)  Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri
....................................................................................
Улоге: Фрeнсис Макдорманд 
(Frances McDormand), Сем 
Роквел (Sam Rockwell)
Режија: Мартин Макдона 
(Martin McDonagh)

пројекција у 22.00

СКРИВЕНА ЉУБАВ
(ИТА/ФРА/БРА/САД, 2017) 
Call Me by Your Name
....................................................................................
Улоге: Тимоти Шаламе 
(Timothée Chalamet), 
Арми Хамер (Armie Hammer) 
Режија: Лука Гвадањино 
(Luca Guadagnino)

постФЕСТум

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

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

УТОРАК

МАРТ

6.

СРЕДА

МАРТ

7.

УБИСТВО СА 
ПРЕДУМИШЉАЈЕМ 
(СРЈ, 1995) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Бранка Катић
Режија: Горчин Стојановић

НЕБЕСКА УДИЦА 
(СРЈ/ИТА, 2000) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Ана Софреновић
Режија: Љубиша Самарџић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

БУРЕ БАРУТА 
(СРЈ/МАК/ФРА/ГРЧ/ТУР, 1998) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Александар Берчек
Режија: Горан Паскаљевић

пројекција у 21.00

СЕЋАЊЕ НА... НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ

УТОРАК

МАРТ

6.

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

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

СРЕДА

МАРТ

7.
КАД ПОРАСТЕМ, 
БИЋУ КЕНГУР 
(СЦГ, 2004) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Сергеј Трифуновић
Режија: Радивоје Раша Андрић

МУЊЕ 
(СРЈ, 2001) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Сергеј Трифуновић
Режија: Радивоје Раша Андрић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

КЛОПКА 
(СРБ/НЕМ/МАЂ, 2007) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Наташа Нинковић
Режија: Срдан Голубовић

пројекција у 21.00
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пројекција у 11.00

ХАДЕРСФИЛД 
(СРБ, 2007) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Горан Шушљик
Режија: Иван Живковић

пројекција у 18.00

ЧЕТВРТАК

МАРТ

8.

пројекција у 13.30 пројекција у 20.30

КЕЊАЦ 
(ХРВ/БИХ/ВБ/СРБ, 2009) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Наташа Јањић
Режија: Антонио Нуић

ЧЕТВРТАК

МАРТ

8.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

СЕЋАЊЕ НА... НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ

пројекција у 11.00

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

пројекција у 18.00

пројекција у 13.30 пројекција у 20.30

ЖЕНА СА СЛОМЉЕНИМ 
НОСЕМ 
(СРБ/НЕМ, 2010) 
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Нада Шаргин
Режија: Срђан Кољевић

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ПЕТАК

МАРТ

9.

ПЕТАК

МАРТ

9.

СУБОТА

МАРТ

10.
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 11.00 пројекција у 13.30

МЕШ
(САД, 1970)  MASH
....................................................................................
Улоге: Доналд Сатерленд 
(Donald Sutherland), 
Елиот Гулд (Elliot Gould)
Режија: Роберт Алтман 
(Robert Altman)
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ДЕЦА РАЈА 1 – БУЛЕВАР 
ЗЛОЧИНА
(ФРА, 1945) 
Les enfants du paradis:
Le Boulevard du crime
....................................................................................
Улоге: Арлети (Arletty), Жан Луј 
Баро (Jean-Louis Barrault)
Режија: Марсел Карне 
(Marcel Carné)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ДЕЦА РАЈА 2 – БЕЛИ 
ЧОВЕК
(ФРА, 1945) 
Les enfants du paradis:
L’homme blanc
....................................................................................
Улоге: Арлети (Arletty), Жан Луј 
Баро (Jean-Louis Barrault)
Режија: Марсел Карне 
(Marcel Carné)

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 11.00

НЕОБИЧНА БАНДА
(ФРА, 1964) 
Bande à part
....................................................................................
Улоге: Ана Карина (Anna Karina), 
Данијел Жирар (Danièle Girard)
Режија: Жан Лик Годар 
(Jean-Luc Godard)

пројекција у 18.00НЕДЕЉА

МАРТ

11.

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 13.30 пројекција у 20.30

МАКЉАЖА МЕЂУ 
ДАСАМА
(ФРA, 1955)  
Du rifi fi  chez les hommes
....................................................................................
Улоге: Жан Серве (Jean Servais), 
Карл Менер (Carl Möhner)
Режија: Жил Дасен
(Jules Dassin)

НЕДЕЉА

МАРТ

11.

СУБОТА

МАРТ

10.

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ – ПАРИЗ

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

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

ПОНЕДЕЉАК

МАРТ

12.

УТОРАК

МАРТ

13.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН
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пројекција у 11.00

РАНИНА ЋУТЊА
(ИРA, 2014)
Ranna’s Silence
....................................................................................
Улоге: Мађид Потки, 
Насрин Бабаи 
Режија: Бехзад Рафи’и 

пројекција у 19.00

СРЕДА

МАРТ

14.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

XVII ФЕСТИВАЛ ИРАНСКОГ ФИЛМА

пројекција у 11.00

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ЧЕТВРТАК

МАРТ

15.
РАНИНА ЋУТЊА
(ИРA, 2014)
Ranna’s Silence
....................................................................................
Улоге: Мађид Потки, 
Насрин Бабаи 
Режија: Бехзад Рафи’и

пројекција у 18.00

ИЗНУДА
(ИРA, 2014)
Voice of Silence
....................................................................................
Улоге: Хесам Махмуди (Hesam 
Mahmoudi), Ширин Есмаили 
(Shirin Esmaeeli)
Режија: Хади На’иђи 
(Hadi Naeiji)

пројекција у 20.30

ПЕТАК

МАРТ

16.
ИЗНУДА
(ИРA, 2014)
Voice of Silence
....................................................................................
Улоге: Хесам Махмуди (Hesam 
Mahmoudi), Ширин Есмаили 
(Shirin Esmaeeli)
Режија: Хади На’иђи 
(Hadi Naeiji)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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 13.30

ПОД ЗАДИМЉЕНИМ 
КРОВОМ
(ИРA, 2017) 
Zire saghfe doodi
....................................................................................
Улоге: Фархад Аслани 
(Farhad Aslani), 
Марила Заре’и (Merila Zare’i)
Режија: Пуран Дерахшанде 
(Pouran Derakhshandeh)

пројекција у 20.30

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

ПЕТАК

МАРТ

16.

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

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

пројекција у 13.30СУБОТА

МАРТ

17.
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ПОНЕДЕЉАК

МАРТ

19.
ЧУДЕСНА СУДБИНА 
АМЕЛИЈЕ ПУЛЕН
(ФРА/НЕМ, 2002) Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain
....................................................................................
Улоге: Одри Тоту (Audrey Tautou), 
Матје Касовиц (Mathieu Kassovitz)
Режија: Жан Пјер Жене 
(Jean-Pierre Jeunet)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

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

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ – ПАРИЗ

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)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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

УТОРАК

МАРТ

20.

ПОД ЗАДИМЉЕНИМ 
КРОВОМ
(ИРA, 2017) 
Zire saghfe doodi
....................................................................................
Улоге: Фархад Аслани 
(Farhad Aslani), 
Марила Заре’и (Merila Zare’i)
Режија: Пуран Дерахшанде 
(Pouran Derakhshandeh)

пројекција у 18.00

ТАКО ЈЕДНОСТАВНО
(ИРA, 2008)
Be hamin sadegi
....................................................................................
Улоге: Шадмехр Растин 
(Shadmehr Rastin), Хенгаме 
Газијани (Hengameh Ghaziani)
Режија: Реза Миркарими 
(Reza Mirkarimi)

пројекција у 20.30СУБОТА

МАРТ

17.

НЕДЕЉА

МАРТ

18.

ТАКО ЈЕДНОСТАВНО
(ИРA, 2008)
Be hamin sadegi
....................................................................................
Улоге: Шадмехр Растин 
(Shadmehr Rastin), Хенгаме 
Газијани (Hengameh Ghaziani)
Режија: Реза Миркарими 
(Reza Mirkarimi)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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

пројекција у 13.30

АЗАР, ШАХДОХТ, 
ПАРВИЗ И ОСТАЛИ
(ИРA, 2008)
Azar Shahdokht Parviz va Digaran
....................................................................................
Улоге: Мехди Фахимзаде (Mehdi 
Fakhimzadeh), Гохар Хејрандиш 
(Gohar Kheirandish)
Режија: Бехруз Афхами 
(Behruz Afkhami)

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)

НЕДЕЉА

МАРТ

18.
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ВРЕМЕ ИГРЕ
(ФРА/ИТА, 1967)
Playtime
....................................................................................
Улоге: Жак Тати (Jacques Tati), 
Барбара Денек (Barbara Dennek)
Режија: Жак Тати 
(Jacques Tati)

пројекција у 13.30 пројекција у 20.30

ТРИ БОЈЕ: ПЛАВО
(ФРА/ПОЉ/ШВА, 1993)
Trois couleurs: Bleu
....................................................................................
Улоге: Жилијет Бинош 
(Juliette Binoche), Беноа 
Режан (Benoît Régent)
Режија: Кшиштоф Кјешловски 
(Krzysztof Kieślowski)

УТОРАК

МАРТ

20.

СРЕДА

МАРТ

21. РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ЧЕТВРТАК

МАРТ

22.
ВИСОКЕ ПОТПЕТИЦЕ
(ШПА/ФРА, 1991) Tacones lejanos
....................................................................................
Улоге: Викторија Абрил 
(Victoria Abril), Мариса 
Паредес (Marisa Paredes)
Режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30 пројекција у 18.00

19. МЕЂУНАРОДНА 
СМОТРА АРХЕОЛОШКОГ 

ФИЛМА

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 13.30

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

ПЕТАК

МАРТ

23. пројекција у 18.00

19. МЕЂУНАРОДНА 
СМОТРА АРХЕОЛОШКОГ 

ФИЛМА

СУБОТА

МАРТ

24. пројекција у 18.00

19. МЕЂУНАРОДНА СМОТРА АРХЕОЛОШКОГ ФИЛМА

НЕДЕЉА

МАРТ

25.
ПОНЕДЕЉАК

МАРТ

26.

СРЕДА

МАРТ

28.
КАБАРЕ
(САД, 1972) 
Cabaret
....................................................................................
Улоге: Лајза Минели 
(Liza Minnelli), 
Мајкл Јорк (Michael York)
Режија: Боб Фоси (Bob Fosse)

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30 пројекција у 18.00

19. МЕЂУНАРОДНА 
СМОТРА АРХЕОЛОШКОГ 

ФИЛМА

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

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30 пројекција у 18.00

19. МЕЂУНАРОДНА 
СМОТРА АРХЕОЛОШКОГ 

ФИЛМА

УТОРАК

МАРТ

27.
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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 13.30

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

ЧЕТВРТАК

МАРТ

29. пројекција у 18.00

19. МЕЂУНАРОДНА 
СМОТРА АРХЕОЛОШКОГ 

ФИЛМА

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

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 13.30

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

СПЕЦИЈАЛНО 
ВАСПИТАЊЕ
(ЈУГ, 1977) 
....................................................................................
Улоге: Славко Штимац, 
Александар Берчек
Режија: Горан Марковић

пројекција у 18.00

СПЕЦИЈАЛНО 
ВАСПИТАЊЕ
(ЈУГ, 1977) 
....................................................................................
Улоге: Славко Штимац, 
Александар Берчек
Режија: Горан Марковић

пројекција у 20.30

ПЕТАК

МАРТ

30.

ПЕТАК

МАРТ

30.

ВИП КИНОТЕКА – ПРОЈЕКЦИЈА РЕСТАУРИСАНЕ КОПИЈЕ ФИЛМА

СУБОТА

МАРТ

31.
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