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Поштовани љубитељи филма,

У априлском издању Кинотеке филмски великан је амерички 
редитељ Џејмс Ајвори, о чијем раду пише Златко Видачковић, који 
му је 2011. године уручио и Златну арену за животно дело. 

Димитрије Војнов се у тексту Црни и поносни осврће на третман 
Афроамериканаца на великом платну, од настанка филма преко 
blaxploitation ере до савремених блокбастера, а осим тога у посебним 
освртима подсећа нас и на „неопеване хероје” – незаборавног 
филмског организатора Ћиронија и великог Луиса Гилберта.

Вечна Лујза Брукс, глумица с јединственим филмским имиџом, 
којим је инспирисала ствараоце свог и каснијих времена, тема 
је Неме среде. Рубрика Критика из прошлости доноси текстове о 
управо рестаурисаним култним Маратонцима из времена када се 
филм појавио у биоскопима. 

У старом-новом руху Шијаново остварење под окриљем ВИП 
Кинотеке трчи нови круг.

У овом броју свој избор филмова представио је креативни менаџер 
Њу момента Лазар Сакан. Повод за ексклузивни интервју Сандре 
Перовић с глумцем Рупертом Еверетом јесте његов редитељски 
рад на Срећном принцу, причи о последњим данима Оскара Вајлда. 
Урош Миловановић пише о саундтреку из филма Скривена љубав, 
а Слободан Аранђеловић води нас кроз време својим Филмопловом.

Повратак у биоскоп 5 поново нас позива на пут у откривање 
разнолике филмске фантастике. 

Читајте Кинотеку, а од овог месеца гледајте делиће филмског 
архивског блага и на нашем Јутјуб каналу!

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке
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ЏЕЈМС 

ПИШЕ: 
Златко Видачковић
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великани
СВЕТСКОГ ФИЛМА

јворијев посљедњи филм као режи-
серу, мелодрама Град посљедњег 
одредишта, снимљена по роману 
Питера Камерона, с Ентонијем Хоп-
кинсом, Лором Лини и Шарлотом 

Гејнсбур као члановима богате обитељи изоли-
ране у вили у Јужној Америци, потврђује у 
сваком погледу досљедност његове естетике и 
истанчаност сензибилитета.

Ајворија сам упознао на Фестивалу у Риму, 
гдје је промовирао управо тај филм за који 
се показало да је његова посљедња режија – 
без свог партнера Мерчанта ипак није могао 
наставити режирати. Док смо разговарали у 
предворју хотела Dassler изнад Шпањолских 
степеница, изненадила ме је његова америчка 
једноставност којом је настојао себе приказати 
обичним човјеком и редатељем, што он ни у ком 
случају није. 

Године 2011. организирао сам ретроспективу 
филмова Џејмса Ајворија на Пулском филмском 
фестивалу, на коју је дошао и сам редатељ. Ајвори 
је прво на Каштелу представио своју Бијелу 
грофицу, а затим у Арени примио Златну арену 

................................................................
Амерички редатељ Џејмс Ајвори 

(рођен у Берклију 1928, од оца Ирца и 
мајке америчко-француског поријекла), 
који је тијеком полустољетне каријере 

поставио високе стандарде књижевних 
адаптација (особито хенрија Џејмса и 
Е. М. Форстера, које су освојиле шест 

оскара и донијеле му три номинације за 
режију и три за најбољи филм), режира 

филмове рафиниране визуалности, те 
суздржане и ефектне глуме, опирући се 
свим актуалним филмским трендовима.

A

Џ Е Ј М С  А Ј В О Р И
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с Полом Њуменом и Џоаном Вудворд и који 
садржи носталгију на моје дјетињство. Никад 
не бих хтио живјети у прошлости, у времену 
филмова какве сам снимио. Мислим да је ово 
сјајно вријеме за живот. Што се прошлости 
тиче, она је била лијепа само за врло богате, и 
то у климатски благим подручјима. За већину је 
прошлост била пакао.”

Но, његов последњи редатељски пројект 
Град посљедњег одредишта има носталгију као 
средишњу тему, његови ликови дословно живе 
у прошлости. „Да, изгледа да је тако, али нисам 
то намјеравао. Ишао сам у Јужну Америку 
први пут, за мене је то био нови свијет. Ликови 
филма доиста живе у прошлости. Покојни 
Исмаил Мерчант и ја заједно смо почели рад 
на овом филму. Први сам прочитао књигу, дао 
је Исмаилу и својој најдражој сценаристици и 
вјерној сурадници Рут Правер Џабвала, и свима 
нам се свидјела, па смо одлучили откупити 
права. Но, у међувремену смо снимили Бијелу 
грофицу.”

Ајвори је снимио, уз Пут у Индију Дејвида 
Лина, три најславније адаптације Форстерових 
дјела: Соба с погледом, Морис и Howard’s End. 
Зашто се екранизације тих дјела није прихватио 
неки Британац него су оне дошле у руке 
Ајворију, Американцу? Ајвори се исто чудио: 
„Првог дана снимања Собе с погледом нашао 
сам се у енглеском селу, окружен небројеним 
Енглезима у екипи, и запитао се: Што ја, забога, 
радим овдје? Британац би требао режирати 
ово. Каква ја посебна знања имам која ме 
квалифицирају да ово радим? Но, нажалост, 
Форстер није довољно цијењен у Енглеској и 
за то постоји неколико разлога. Један је његов 
живот који се сматра непатриотским. Морис 
није баш лијепо дочекан у Великој Британији. 
Није им се особито допао, као ни књига која је 
објављена након његове смрти у 1970-има. Већи 
успјех филм је имао у иноземству, на Фестивалу 
у Венецији и у Америци.” 

У сценариј филма Ајвори је убацио дио са 
суђењем лорду Рислију, који није у Форстеровој 
књизи и одудара од њеног тона. Питао сам га 
зашто и је ли можда био надахнут суђењем 
Оскару Вајлду. „Морамо претпоставити да би 
случај Оскара Вајлда морао бити свјеж у мис-
лима Клајва, који је био амбициозни млади 
политичар, заступник свог округа у Парламенту. 
У књизи су врло благо назначени разлози због 
којих Клајв напушта свој ранији начин живота. 
У књизи он одлази у Грчку и тамо неким чудом 

за животно дјело. Након фестивала отишао 
је у Загреб на репризу ретроспективе у кину 
Метрополис МСУ, гдје је најавио пројекцију 
Собе с погледом, а те ноћи преспавао у музеју 
и слиједећи дан се вратио у Њујорк. Била ми је 
велика част наградити тако великог умјетника. 

Златну арену за најбољег редатеља освојио је 
Лука Гвадањино за филм Ја сам љубав. Неколико 
година послије, управо су њих двојица заједно 
створили Скривену љубав, награђену Оскаром 
за најбољи сценариј ове године. Суптилан је 
то и носталгичан филм о првој љубави једног 
младића, откривању сексуалности и изазовима 
упознавања у прединтернетско вријеме. Филм 
у којем нема негативаца ни ружноће, толико 
ајворијевски у својој сржи.

Сатисфакцију је осим Ајворија ове године до-
био и Казуо Ишигуро, писац по чијој је књизи 
На крају дана Ајвори снимио одличан филм с 
Ентонијем Хопкинсом и Емом Томпсон – добио 
је Нобелову награду за књижевност.

Занимало ме је зашто се већина његових фил-
мова одвија у прошлости, шта је оно што га 
привлачи томе и је ли носталгичан. Но, он ми је 
рекао да је сретан кад може радити и филмове 
о садашњости: „Неке књиге које сам читао одви-
јају се у прошлости, а како су ми се свиђале 
њихове приче и ликови, одлучио сам по њима 
снимити филмове. Мислим да то није посљедица 
носталгије. Најпознатији сам по четири своја 
британска филма, но ја сам Американац и не 
осјећам носталгију за старом Енглеском. Пого-
тово немам носталгије за тим повијесним 
раздобљем када је живио и радио Форстер. 
Нисам носталгичан ни за животом британске 
аристокрације у првој половини прошлог сто-
љећа, нити им у филмовима приступам на 
носталгичан начин. Но, вјероватно се у мојим 
филмовима може пронаћи носталгије... Нос-
талгичним међу својим филмовима сматрам 
филм Господин и госпођа Бриџ, који сам снимио 
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Квартет (1981)

Соба 
с погледом 
(1985)
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Хауардов крај (1992)

Морис (1987)
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бива ’излијечен’. То психолошки није имало 
смисла и није било добро за филм. Морали смо 
ставити нешто конкретније у сценариј. Но, осим 
Вајлда било је у то вријеме и других сличних 
суђења. Свидјели су ми се и филмови Вајлд и 
Another Country, који се баве сличном темом. 
Вајлд је сјајан филм. Another Country је важан и 
као филм и као представа, јер је већина глумаца 
која је радила у нашим енглеским филмовима 
глумила у тој представи или филму, почевши 
од Данијела Деја Луиса. Свима је каријера 
напредовала након тога.”

Примјетио сам и да у својим филмовима Ајвори 
велику позорност даје женском достојанству и 
интегритету. „У данашње вријеме постоји тренд 
откривања жена на филму. Но, жене откривају 
доста и својим избором одјеће у стварном 
животу, на улици, па се не може због тога преви-
ше кривити мушкарце, филмске редатеље. У 
већини данашњих америчких филмова женски 
ликови су равни, дводимензионални и неза-
нимљиви, но ни мушкарци не пролазе пуно бо-
ље. У еуропским филмовима ситуација је боља”, 
каже Ајвори.

Ајвори је одувијек велики естет, у својим фил-
мовима увијек тражи и истиче љепоту. „Својим 
првим редатељским задатком сматрам стварање 
неке врсте љепоте, на различите начине и 
на различитим мјестима. Одувијек сам имао 
амбицију да задивим људе појединим сценама у 
својим филмовима.”

Са изнимком Ентонија Хопкинса, углавном је 
снимао с различитим глумцима. Занимало ме је 
значи ли то да нема своје фаворите или је ријеч 
о околностима. „Постоји велик број глумаца с 
којима волим радити. Но, морате имати праву 
улогу за њих, иначе би било погрешно анга-
жирати их. Такођер, понекад имате улогу за коју 
сматрате да је савршена за неког глумца или 
глумицу, но они нису доступни јер раде нешто 
друго или се не слажу с вама да је то права улога 
за њих. Грета Скаки је глумица коју јако волим, 
она има предивну комбинацију сензибилитета 
за енглеске улоге и талијанске љепоте. Радио 
сам с њом у филмовима Врућина и прашина, 
Џеферсон у Паризу, те у филму Cotton Mary, 
који је снимио Мерчант. Она је сјајна глумица, 
знатно потцијењена.” 

Нисам га могао не питати у чему му највише 
недостаје колега, продуцент Исмаил Мерчант. 
„Недостају ми његове духовите примједбе, 
разиграност, његова љубав према животу. Није 
лако без њега. Његова смрт била је велики 
шок за мене и за цијелу компанију. Тек кад је 
он преминуо и кад смо наставили радити без 
њега, схватио сам колико је тога он радио на 
продукцији филма. Био је потпуно посвећен 
филму у свим његовим фазама, од припреме до 
дистрибуције. Такве особе данас нема.”

Џ Е Ј М С  А Ј В О Р И
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РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић

ЛАЗАР

САКАН
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рограм сталног циклуса Кинотеке 
„Мој избор” за април је саставио 
креативни менаџер агенције „Њу 
момент” Лазар Сакан. На његовој 
листи су филмови специфичне 

поетике које описује као ишчашене и као оне 
који су у њему пробудили неку емоцију. У 
интервјуу за наш часопис Сакан истиче да би га 
интересовала кампања за већу посету домаћим 
биоскопима, а коментарише и начин гледања 
филмова у Америци. 

 
На основу вашег избора рекло би се да 

волите помало ишчашене филмове. Како сте 
састављали ову листу? 

– Волим ишчашено, добро сте приметили.

Шта је оно што вас као особу широких 
интересовања, од глуме преко музике до 
борилачких вештина, прво привуче или 
освоји у неком филму?

– Емоција. Да бих га запамтио, филм мора 
да ме додирне, да у мени изазове смех, тугу, 
провокацију... Исто важи за сваки други 
облик уметности. У мору садржаја којима смо 
окружени, једино се памти када се осети. 

Редитељи које сте одабрали углавном су 
популарни, али нису мејнстрим. Које одлике 
посебно цените у раду аутора као што су 
браћа Коен, Џармуш, Шнабл?

– Хумор, мада сам Шнаблов филм Баскијат 
одабрао јер савршено осликава једну арт епоху, 
а то је тема која је блиска ономе чиме се ја бавим.  

Из домаће продукције уврстили сте 
омнибус Како је пропао рокенрол. Шта вама 
лично значи тај филм? 

– То је био први домаћи филм који сам 
погледао, био сам дете. Он за мене представља 
још један доказ да сам одмалена био усмерен ка 
правим стварима, у овом случају рокенролу. 

П
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С обзиром на ваше године, неке од ових 
филмова нисте могли гледати у време 
премијере. Како сте дошли до њих, у Музеју 
кинотеке, на неком ди-ви-дију, интернету?

– Преко људи у свом окружењу. 

Када се каже Кан, помисли се на фестивал 
играних филмова. Ви, међутим, из Кана 
доносите награде друге врсте, које осваја 
маркетиншка агенција „Њу момент”. Да ли 
би нека креативна кампања могла да помогне 
да се повећа посета биоскопима у Србији? 

– Ух, како да не. То је бриф на којем бих са 
задовољством радио. Верујем да је идеја најјача 
валута и да креативност може да промени свет. 
То је филозофија наше компаније, што смо 
више пута и доказали на најрелевантнијем и 
најпрестижнијем фестивалу у Кану (Cannes 
Lions) освојивши Лавове међу 50.000 радова из 
целог света.  

Какав сте утисак о положају и третману 
филма у друштву и међу публиком стекли 
живећи у иностранству и да ли је тамошња 
ситуација слична овој код нас?

– Живео сам у Америци, тамо је одлазак у 
биоскоп раван самоубиству. Све је толико гласно 
и нападно да је у мени изазивало невиђену 
агресију, па сам одлучио да више не идем. Ваљда 
је једина идеја да се надјача звук мљацкања 
кокица и испијања литарских напитака. Ја не 
волим лаку забаву, волим да ме филм ошашави, 
позитивно или негативно, свеједно. Добрих 
филмова има свуда, само до њих није лако доћи, 
човек тиме треба да се бави.
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Како је пропао 
рокенрол (1989)

Шунка, шунка (1992)

ВЕЛИКИ ЛЕБОВСКИ 
(САД/ВБ, 1998) Режија: Џоел и Итан Коен
....................................................................................
 
ФАРГО 
(САД/ВБ, 1996) Режија: Џоел и Итан Коен
....................................................................................

ШУНКА, ШУНКА 
(ШПА, 1992) Режија: Бигас Луна
....................................................................................

НОЋ НА ЗЕМЉИ 
(ФРА/ВБ/НЕМ/САД/ЈАП, 1991) 
Режија: Џим Џармуш
....................................................................................

БАСКИЈАТ 
(САД, 1996) Режија: Џулијан Шнабл
....................................................................................

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

КАКО ЈЕ ПРОПАО РОКЕНРОЛ
(ЈУГ, 1989) Режија: Горан Гајић /
Зоран Пезо / Владимир Славица
....................................................................................

ЖИВО МЕСО
(ШПА, 1997) Режија: Педро Алмодовар
....................................................................................

ИГРА
(САД, 1997) Режија: Дејвид Финчер
....................................................................................

мој избор
ЛАЗАР САКАН
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Ноћ на земљи (1991)

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 13, 14. и 
15. априла у Косовској 11.

Лет изнад кукавичјег гнезда (1975)

Фарго (1996)
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ЕВЕРЕТ
РАЗГОВОР ВОДИЛА: 
Сандра Перовић руперт

Важно је звати се
Ернест (2002)

и н т е р в ј у



У холивудском мејнстриму углавном је доби-
јао споредне улоге, у филмовима Венчање 
мог најбољег пријатеља, Заљубљени Шекспир, 
Идеални супруг и Нека друга љубав. Касније је 
зажалио због тога што је искрено говорио о свом 
сексуалном опредељењу и то признање назвао 
каменом спотицања у каријери, па је свим геј 
глумцима саветовао да никада не понове ње-
гову грешку. Чињеница да је од најранијег де-
тињства волшебно био повезан са Оскаром 
Вајлдом (мајка му је ноћу читала бајке) и да је 
као и он хомосексуалац који живи од уметности, 
а потом и ангажман у екранизацији славне 
Вајлдове комедије Важно је звати се Ернест 
Оливера Паркера, учинили су да се Еверетово 
поистовећивање са славним ирским писцем и 
песником заокружи озбиљном филмском пос-
ветом. Снимио је трагикомедију Срећни принц, 
која је после Санденс фестивала европску пре-
мијеру имала на овогодишњем Берлиналу. И док 
је Оскар Вајлд написао најтужнију од свих бајки 
коју је читао својој деци, Руперт Еверет је са 
емпатијом приказао драматичне последње дане 
пишчевог живота, који је био створен да буде 
инспирација филмским ствараоцима. 

Мотиву литерарног бега харизматични Еверет 
прибегао је не само као глумац и сценариста већ 
и као редитељ. Филм насловљен према једној од 
најпознатијих Вајлдових бајки предочава мање 
обелодањену завршницу пишчевог живота 
последњих дана 19. века, током које се он кроз 
флешбекове присећа животних неприлика, по-
пут тренутка када је био осуђен на две године 
затвора због везе с лордом Алфредом Дагласом. 
Ипак, Срећни принц концентрисан је на време 
после робије, на путовања по Европи, обитавања 
по ћошковима опскурних париских ноћних 
клубова и коначно тужну смрт болесног и на-
пуштеног бескућника, последњег од великих 
вагабунда.  

Еверет веома посвећено портретише мрачну 
страну генија који је живео и умро због љубави, 
гротескно описујући његово животно финале. 
Писац који је за кратко време доживео врхунац 
успеха и тотални крах због хомосексуализма био 
је Оскар Вајлд. Отуда и изражена емоционалност 
Руперта Еверета, који по свему судећи дели 
сличну судбину – од тумачења Вајлдовог 
алтер ега у филмској адаптацији Важно је 
звати се Ернест до најновије мелахнолично-
-фаталистичке филмске посвете.

ритански глумац маркантног 
изгледа Руперт Џејмс Хектор 
Еверет, пореклом из фармерске 
породице у Норфолку, са петна-
ест година открио је глумачке 

способности и у Лондону остварио свој сан. 
Због честих неслагања с професорима, напустио 
је школу и запутио се у Шкотску, где је први 
ангажман добио као члан Грађанског театра 
у Глазгову. Постао је примећен и познат 
осамдесетих, тумачећи геј ученика у енглеској 
школи тридесетих година прошлог века, 
у култној позоришној драми Друга земља 
Џулијaна Мичела у Гринич театру на Вест 
Енду, а потом и у филмској екранизацији истог 
комада с потписом редитеља Гаја Бенета. Филм 
Плес са странцем Мајка Њуела наговестио је 
успешну Британчеву каријеру, која је ишла 
узлазном путањом (низали су се ангажмани, 
попут улоге у Соби с погледом) све до споредне 
улоге у рокенрол драми Ричарда Маркванда 
Срца од ватре. Ту је Еверет делио кадрове с 
Бобом Диланом и издао је први поп албум 
Генерација усамљености. Испоставило се да је 
искорак у музичке воде за глумца био апсолутни 
промашај. У свет лаких нота накратко га је у 
својој обради песме „American pie” вратила 
пријатељица Мадона, с којом се касније нашао 
и на филму. Након што се јавно декларисао као 
хомосексуалац док је живео у Паризу и писао 
роман Здраво драга, да ли си заузета?, Руперт 
Еверет главне улоге добијао је само у европским 
уметничким филмовима. Својеврстан повратак 
на филмско платно доживео је захваљујући 
учешћу у запаженим остварењима Висока мода 
и Лудило краља Џорџа. 

Б
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убило. Али волела је Вајлда до краја. Мислим да 
је он био пламен који је горео веома блиставо и 
заслуживао невероватну оданост.

– Занимљив је био троугао с Констанс и Ро-
бертом Росом, који је, према многим исто-
ријским изворима, био први Оскаров љубавник. 
Роби и Констанс су му, за разлику од лорда 
Алфреда Дагласа званог Боузи, пружали 
праву и безусловну љубав. Стално су му се 
враћали и били уз њега. Али он бира Боузија, 
који га уништава, зато што је Боузијева љубав 
деструктивна и посесивна. Кад је Оскар умро, 
Боузи се дистанцирао од њега, а Роби је провео 
живот објављујући Вајлдова дела. Оскар је 
продао права кад је у Паризу остао без новца. 
Роби их је откупио и наставио да објављује 
књиге. Занимљива и инспиративна била ми је та 
врста подршке и љубави. 

Будући да је Срећни принц ваш редитељски 
деби, у којој вам је мери било тешко да 
функционишете испред и иза камере?

– Не, то ми није било тешко. Тешко је 
било уопште почети филм, пронаћи новац, 
подршку, организовати све то. Снимање је било 
комплексно, распоред је био тесан и то је било 
веома стресно за мене. Али само снимање – 
имао сам сјајан тим. Сјајног камермана, сјајног 
продуцента, костимографа – сви су били сјајни. 
Одлични глумци. Та страна стварања овог 
пројекта била је фантастична.

По чему је филм Срећни принц релевантан 
данас?

– Живимо у поларизованим временима, има 
много политичког несклада и људе широм 
света гоне због уверења, народности, вере, сек-
суалности. То је заправо филм о човечности. И о 
томе колика јој је цена. Овај тренутак је рођење 
покрета за геј права и мислим да много говори. 
Чека нас велика борба, али смо и далеко догурали. 
Могли бисмо да се поносимо као друштво. Али 
много смо постигли за сто година, од времена 
када речи „геј” и „хомосексуално” нису ни пос-
тојале и кад смо на њих гледали као данас на 
сексуално девијантне. То је фантастично. Али 
мислим да питање мора да се схвати још лич-
није и комплексније, да се схвати у правцу 
нових политичких промена система, промена 
образовања. Морамо урадити још много. То овај 
филм и чини. Треба га приказивати у школама. 
Нека млади прочитају бајку Срећни принц, коју 
обожавају, а онда нек гледају овај филм, да виде 
и другу страну.

Шта вас је највише привукло причи о 
последњим, мрачним данима живота Оскара 
Вајлда?

– Смрт је једна од ствари које ме фасцинирају. 
Обожавам смрт, на неки начин. Волим 
фотографије самртних одрова, обожавам сли-
ку Четертонове смрти и Нелсонове смрти. А 
Вајлдова смрт ме због неког разлога фасцинира. 
Мислим да је друштво извршило успорени 
атентат на њега преко осуде, па затворске 
казне и оне три године у изгнанству. То је 
једна од великих трагедија и један од великих 
злочина против човечности, на неки начин. 
Кад се описује геј држава, мислим да је то врло 
потентна прича – и то се, узгред, још дешава у 
неким државама. У Русији, Африци, у арапским 
земљама, та прича би се и данас могла догодити. 
У нашим земљама имамо среће што се ствари 
мењају, па то можемо прославити оваквим 
причама. Ово је прича која мени пружа осећај 
охрабрења и енергије да наставим.

Ваша интерпретација Оскара Вајлда пред-
ставља као изузетно самодеструктивну особу, 
делимично одговорну за сопствену пропаст. 
Да ли је, према вашем мишљењу, он заиста 
био самодеструктиван?

– У филму каже: „Зашто човек трчи ка униш-
тењу, зашто га то толико фасцинира?” Мислим 
да је то кључни део његове личности и његовог 
бића – тај део њега просто није могао да одоли 
понору.

Како бисте објаснили однос између Вајлда и 
његове супруге Констанс, и уопште љубавне 
троуглове у којима се стално налазио?

– Кад су се упознали, Констанс и Оскар би-
ли су млада врхушка британске, лондонске 
сцене. Били су најпопуларнији пар. Она је 
била лепотица, а он најдуховитији човек на 
свету. Били су веома заљубљени, добили децу, 
а онда је њихова веза почела да пропада. Он 
је тада почео да ступа у хомосексуалне везе за 
које она није знала. Таква ситуација није била 
необична у тадашњем друштву, али људи су 
те ствари држали у потпуној тајности. Ако би 
неког открили и ако би било шансе за кривично 
гоњење, тај би напустио земљу, отишао да живи 
у иностранству и ником ништа. Али Вајлд 
је одлучио да остане. Осуђен је и отишао је у 
затвор. Констанс су искључили из друштва. 
Морала је да напусти земљу и остане ван ње до 
краја свог кратког живота. То ју је, заправо, и 
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Велики холивудски филмски студији пот-
рошили су много новца за промоцију људских 
права. С друге стране, у вашој каријери се 
као велики проблем показало то што сте се 
отворено декларисали као хомосексуалац. Да 
ли је то, према вашем мишљењу, лицемерје?

– На одређени начин, мислим да је то лицемер-
но, али лицемерно је и то што хетеросексуални 
глумци могу да глуме хомосексуалце, али не и 
обрнуто. Мислим да је то једна тешка средина 
за хомосексуалног глумца који жели да успе – 
мада, ствари се све време мењају. Холивуд има 
геј акциону звезду, што је феноменално, као и 
отворено геј и врло успешне глумце. Не много, 
али неколико одличних. Бар у мојој земљи. 
Ствари се константно мењају. Али, ипак, тешка 
је ово индустрија.

У последње време снимали сте и телевизиј-
ске серије. Шта се дешавало с филмовима?

– Управо сада у Риму сам завршио телевизијску 
серију Име руже, у којој глумим инквизитора 
Бернара Гија. Тако је после легендарног филма 
Жака Жана Аноа из 1986. бестселер Умберта Ека 
добио и телевизијску адаптацију. Иначе, нисам 
радио ништа посебно. Трудио сам се да снимим 
свој филм. Али волео бих да радим различите 
ствари колико год могу.

У којој је мери романтична комедија 
Венчање мог најбољег пријатеља и улога 
духовитог геј пријатеља Џулије Робертс про-
менила вашу каријеру?

– То је била невероватна ствар за моју кари-
јеру, али и компликован изазов. Из тога је прои-
зашао доживљај мене као личности – начас сам 
представљао своју сексуалност, а не себе као 
глумца. То је компликовано, јер глумац не жели 
да га превише повезују с нечим, жели само да 
буде глумац, како би људи могли да га прихвате 
у свакој улози. А моја геј персона надвладала је 
све што сам могао да урадим као глумац. То је 
постало компликовано за мене и зато сам хтео 
да нађем начин да то изразим у филму. Та прича 
ми је највише одговарала.
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Музика за филм

ПИШЕ: 
Урош Миловановић

Call Me By Your Name
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кружени, презаузети, исцрпљени, 
обезглављени и фрустрирани да-
нашњицом, ситуацијама на које 
не можемо утицати и динамиком 

коју не можемо обуздати. Звучи вам познато? О, 
да, а где је ту време за нас, питате се, схвативши 
да вам га нико неће уделити осим ви сами себи. 
Бити господар сопственог времена – звучи тако 
моћно, тако ретро. Музика за филм као форма 
такође припада некој далекој прошлости. 
Додуше, и конзумација музике свела се на 
„клик”, а колико ће то кликтање трајати опет 
зависи од милион једног разлога. Но доста о 
разлозима против, ево неколико разлога за – 
разлога за одмор и препуштање. У таквом једном 
тренутку родила се необична љубав између 
актера фима Call Me Buy Your Name, искрена, 
чиста и нетакнута. Италија, лето осамдесет 
четврте прошлог века, радио, музика, сунце и 
занесеност.

Нови век је већ изнедрио крупне помаке у 
третирању саме теме. За разлику од Лијевог 
остварења „Планина Броукбек” (2005), Лука 
Гвадањино тематици геј љубави прилази коло-
ритније, разложно, мелодрамски, са становишта 
животне ситуације која се просто одиграва пред 
очима публике. Радња је и овај пут смештена у 
време када су такви односи били забрањени, а 
ипак је прилагођена садашњем, глобалном ува-
жавању различитости. Употпунити визуелни 
запис звучним садржајем био је својеврстан 
подвиг, па је музички супервизор Робин Ербанг 
одлучио да уприличи саундтрек комбинујући 
класику, сензибилитет времена у ком се радња 
дешава и издашност кантауторског израза 
данашњице.

То је резултирало изузетно узбудљивим албу-
мом на ком се ненаметљиво прожимају класичне 
деонице Баха и Равела с постмодернистичким 
делима Џона Адамса, Рјуичија Сакамота и 
општим местима из историје популарне музике. 
У том одељку осврти на песме попут „Words” 
(Ф. Р. Давид), „Lady, Lady, Lady” (Џо Еспосито), 
„Love My Way” (The Psychedelic Furs) неки су од 
катарзичних момената уклопљених у атипични 
филмски сиже. Локалитети које осликавају 
врцави хитови „Paris Latino” (Бандолеро), 
„J’adore Venise” (Лоредана Берте) или „È La Vita” 

филмска
 МУЗИКА

(Марко Армани) дискретни су додаци овом 
(пре)шармантном аудиофил(м)ском путовању.

Склад кадрова, емоције, звука, теме и музике 
чини овај саундтрек неодољивим баш као и 
доминантно присуство Суфјана Стивенса. Његов 
ауторски допринос префињено се надовезује на 
упечатљиве клавирске деонице Џона Адамса 
(„Hallelujah Junction – 1st Movement”) дајући 
његовим песмама („Futile Devices”, „Mystery Of 
Love” и „Visions Of Gideon”) дозу вечности. Све 
то учинило је да ово остварење и његова музика 
буду запажени и на Санденсу и на нашем недав-
но завршеном ФЕСТ-у, али и на самој додели 
Оскара, где је тема „Mystery Of  Love” била номи-
нована за најбољу оригиналну песму за филм.

Уз саундтрек за „La La Land”, „Call Me By Your 
Name” још је један несвакидашњи, храбар иступ 
филмске и музичке инудстрије у спонтани, 
лични свет просечног гледаоца жељног једног 
таквог, давно заборављеног односа. 
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Димитрије Војнов
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Вилијамсон, глумачке звезде Ричард Раундтри 
и Пем Грир, а и практично свака велика бела 
звезда добила је свој црни одговор, рецимо Џим 
Кели био је црни Брус Ли.

Џим Браун је, додуше, као изузетно успешан 
спортиста био популаран и пре уласка у 
blaxploitation, глумио је у великим мејнстрим 
хитовима попут Дванаест жигосаних (The Dirty 
Dozen) Роберта Олдрича. Улазак црних спортиста 
у свет филма у том периоду је занимљив фено-
мен. Браунов и Вилијамсонов пут испратио је и 
О Џеј Симпсон, а Мухамед Али играо је самога 
себе у биографском филму The Greatest, који је 
режирао Том Грис, с Робертом Дувалом и Беном 
Џонсоном у споредним улогама. Пионир уласка 
црних спортиста у филм био је Вуди Строуд, 
десетобојац и рагбиста који је постао један 
од чланова глумачке дружине Џона Форда, а 
врхунац у афирмацији свакако је Оскар који 
је ове године освојио кошаркаш Коби Брајант 
као коаутор кратког анимираног филма Dear 
Basketball. Афроамерички спортисти и данас 
често глуме у филмовима, али је ретко који 
изградио каријеру попут Браунове.

Звезде blaxploitation-a скоро да нису укрштале 
путеве са оскаровцима тамне пути као што је 
Сидни Поатје, који је тада већ био значајан 
део америчког филмског мејнстрима. Па ипак, 
и у оквирима мејнстрим продукције настају 
филмови с афирмисаним звездама као што 
је комедија Uptown Saturday Night, у којој су 
заједно играли Сидни Поатје, Бил Козби и Хари 
Белафонте.

Осамдесетих година, с појавом комичарских 
икона као што је Ричард Прајор, али пре свега 
Еди Марфи, нестаје потреба за blaxploitation 
филмовима, тако да Раундтри и Вилијамсон, 
као и Пем Грир, тону у опскурност и махом 
завршавају у италијанским плагијатима 

осле говора славне глумице Френ-
сис Мaкдорманд на додели Oскара, 
неколико холивудских звезда које 
су ушле у свет продукције унело 

је клаузулу о инклузији у своје уговоре. То значи 
да ће екипе њихових филмова одражавати 
демографско стање Сједињених Америчких 
Држава. Претворено у бројеве, то значи да ће 
по пола екипе чинити мушкарци и жене, да ће 
четрдесет процената бити чланови који нису 
белци, око петина хендикепиране особе, а пет 
посто припадници ЛГБТ популације.

У свим пројекцијама даљег демографског раз-
воја великих сила, САД стоје као најстабилнија 
држава с најбољом перспективом, великим 
делом због добре имиграционе политике. Међу-
тим, долазак Доналда Трампа на власт може 
угрозити даљи развој САД и демографски прог-
рес због тога што су његови гласачи уплашени 
од чињенице да ће 2050. године белци постати 
мањина.

У самом Холивуду десегрегација је одавно 
извршена. Испрва су ликови Афроамериканаца 
полако улазили у филмове, теме расизма и 
сегрегације биле су у центру пажње већ током 
педесетих и шездесетих, да би седамдесетих 
Холивуд увелико пронашао начин да капитали-
зује глад афроамеричке популације за садржаји-
ма који би били намењени искључиво њој.

Тада настаје тзв. blaxploitation као покрет 
филмова намењених искључиво црној публици, 
с варијететом жанровских усмерења – од акци-
јаша и кримића, међу којима су највећи класици 
серијали Шафт (Shaft) и Superfly, преко хорора 
као што је Blacula, до биографских филмова 
попут оног о чувеном блуз-кантри певачу 
Leadbelly.

Тај период изнедрио је неколико звезда као 
што су бивши рагбисти Џим Браун и Фред 
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заборављале, није нарочито повољно деловала 
на друштвену климу. Нема сумње да су учестала 
убиства црних тинејџера од стране белих по-
лицајаца такође створила лошу атмосферу. 
Међутим, разлоге за слабу заступљеност нала-
зим у нечему другом.

Наиме, Холивуд је последњих година све више 
ослоњен на приходе изван Америке. А у остатку 
света постоји прећутна свест о томе да филмови 
с црнцима напросто слабо пролазе, изузев у 
случају када их на својим плећима носе Дензел 
и Вил, односно Еди.

Неке велике америчке звезде као што је, ре-
цимо, Кевин Харт или Трејси Морган, ван САД 
не значе много. У Србији је Ајс Кјуб и даље 
познатији као репер него као глумац иако је 
у Холивуду постао прилично велика звезда. 
Постоји читав низ феномена који су потпуно 
заобишли биоскопе ван Америке као што је, 
рецимо, серијал Madea Тајлера Перија, који 
једном годишње успева да напуни америчке 
биоскопске дворане. 

Примера ради, једна од највећих сензација 
и практично филм који је био увод у рене-
сансу афроамеричког гледишта унутар опште-
прихваћеног мејнстрима био је Бежи (Get Out) 
Џордана Пила, нискобуџетна хорор комедија 
која је коштала 4,5 милиона долара, а зарадила 
176 милиона у Америци и 78 у остатку света. 
То није занемарљив резултат ван Америке, али 
је данас код већине холивудских блокбастера 
пропорција обрнута. 

Бежи је почео да се приказује у америчким 
биоскопима 24. фебруара прошле године, а у 
српским тек 25. маја, дочим се највећи хитови 
обично пуштају у исто време широм света или 
с врло малим закашњењем. На крају је филм 
Бежи дошао до номинације за најбољи филм 
и Оскара за најбољи сценарио, али у Србији је 
имао мање од две и по хиљаде гледалаца.

Како је амерички филм постајао све зависнији 
од прихода ван Америке, тако су афроамерички 
ликови почели да добијају све маргиналнију по-
зицију у блокбастерима и да се појављују више 
као удовољавање политичкој коректности него 
што је за њима постојала истинска потреба.

Управо су Марвелови филмови били поприш-
те једне од великих контроверзи када је британ-
ски глумац црне пути Идриз Елба добио улогу 
Хајмдала, чувара Асгарда у екранизацији 
стрипа Тор (Thor). Фанови су протестовали 
јер су сматрали да је немогуће ставити црнца 
у контекст скандинавске митологије пошто 

успешних америчких филмова. Неке од њих 
касније реактивира Квентин Тарантино као 
велики љубитељ blaxploitation-а. Blaxploitation je 
изнедрио неколико редитеља који су долазили 
из афроамеричке заједнице, а међу њима је 
најпознатији Гордон Паркс. Ипак, треба имати 
на уму да је и даље у периоду blaxploitation 
продукције доста филмова режирала екипа 
белачких редитеља, попут жанровских спе-
цијалиста Џека Старета или Џонатана Каплана. 

Крај осамдесетих и почетак деведесетих 
доноси и афирмацију врло снажне генерације 
афроамеричких редитеља који нуде аутентичан 
увид у миље и брзо продиру у холивудски 
мејнстрим. Камен темељац у сваком смислу 
поставио је Спајк Ли, који од једноставних нис-
кобуџетних прича из краја као што је Уради 
праву ствар (Do the Right Thing) за само неколико 
година долази до амбициозног и политички 
прегнантног биографског филма Малколм 
Икс (Malcolm X). Ли се у одређеном смислу 
може сматрати афроамеричким одговором 
на Мартина Скорсезеа, испод чијег је шињела 
изашао и као студент, па не треба да чуди што 
му је италоамерички бард и продуцирао филм 
Дилери (Clockers) 1995. године.

Имена попут Џона Синглтона крећу Лијевим 
путем, али брзо завршавају у чељустима ко-
мерцијалног филма, а сличну судбину има и 
Марио ван Пиблс, син чувеног редитеља и акти-
висте Мелвина ван Пиблса. Ипак, и Синглтон 
и Ван Пиблс остављају траг екранизацијама 
значајних догађаја из афроамеричке историје 
– Синглтон снима Роузвуд (Rosewood), причу о 
линчовању недужних Афроамериканаца 1923. 
године, док Ван Пиблс снима Panther, драма-
тизацију приче о покрету Црни пантери и игра 
Малколма Икса у филму Али (Ali) Мајкла Мана. 
Неки други редитељи попут Ентоана Фукуе и Ф. 
Гарија Греја из света музичких спотова налазе 
пут право до комерцијалног филма.

Оскаровским подијумима од краја осамдесе-
тих доминира Дензел Вошингтон, а од средине 
девeдесетих Вил Смит важи за најисплативијег 
глумца на свету. Међутим, 2018. дочекујемо 
с малтене формалним захтевима да се афро-
америчка популација појављује на филму. Како 
то?

Парадоксално, само мали део одговорности 
за то лежи у америчким политичким токовима. 
Свакако да победа Трампа, који се превасходно 
обратио америчкој нижој средњој класи беле 
пути коју су генерације политичара напросто 
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интерпретацију Black Power идеја. Осмислили 
су га великани стрипа Стен Ли и Џек Кирби, 
обојица белци. Звучи готово невероватно да су 
исте године када је изашао стрип основани и 
Црни пантери као политички покрет, али стрип 
је изашао неколико месеци пре њих. Црни пан-
тер као појам за Афроамериканце, додуше, 
није био непознат. Једна тенковска јединица 
носила је тај назив у Другом светском рату, а 
њени припадници били су црнци. Међутим, 
шездесетих и седамдесетих Ли и Кирби нису 
били једини белци инспирисани енергијом 
афроамеричке побуне. Поједини холивудски 
великани као што је продуцент филма Голи у 
седлу (Easy Rider) Берт Шнајдер ишли су толико 
далеко да су помагали оснивачу Црних пантера 
Хјуију Њутну да побегне из САД на Кубу, а 
редитељ Џејмс Тобак био је толико фасциниран 
вирилношћу Џима Брауна да је једно време 
живео с њим и документовао његову харизму 
и свакодневицу. Контроверзе око политичког 
покрета Црни пантери довео је до тога да је 
Марвел 1972. накратко променио назив лика у 
Црни Леопард, али брзо се вратио Пантеру.

Прави долазак Марвела на велике екране 
догодио се пре Дизнија у филму Блејд (Blade) 
Стивена Норингтона, и у њему је Весли Снајпс 
играо насловног јунака, црног суперхероја 
који се бори против вампира. У периоду пред 

просто ти народи тада нису ни знали за црнце. 
На све су се надовезали расисти који су у тој 
одлуци видели заверу. Одједном је петпарачки 
стриповски имагинаријум Марвела постао поп-
риште идеолошке дебате и анализе. Испливале 
су тезе да је заправо Марвелова митологија 
апологија нацизма – да полази од тезе како 
нордијска божанства постоје у стрипу и филму 
Тор, што је био основ нацистичке идеологије, 
затим да су нацисти негативци у филму 
Капетан Америка заправо имали тачна окултна 
веровања, као и да коначно сама наивност 
претварања Стива Роџерса у Капетана Америку 
подсећа на Менгелеове експерименте. На крају, 
све је заокружено те-зом да жене и ликови 
који нису белци играју само споредну улогу у 
Марвеловом универзуму.

Све то је, међутим, далеко од истине, и односи 
се само на сегмент Марвеловог деловања оли-
чен у Дизнијевим екранизацијама. Један од 
најупечатљивијих Марвелових јунака управо 
је Црни Пантер, јунак из измишљене афричке 
земље Ваканде, која је захваљујући јединственим 
резервама изузетно моћне сировине – метала 
вибранијума – успела да постане најразвијенија 
држава на свету.

Црни пантер је као стрип базиран на скоро 
деретићевским премисама афроцентризма и 
идеје супериорности, и рефлектовао је белу 
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них тачака у којима су наше филмаџије 
одиграле улогу у оквирима blaxploitation-a и 
антиколонијализма.

Прво, Неда Арнерић је играла споредну улогу 
беле заводнице послате да помете Шафта у 
филму Шафт у Африци (Shaft in Africa) Џона 
Гиљермина. Тај лик је типски, али је оставио 
снажан утисак, тако да је сасвим сигурно послу-
жио као инспирација за The White She Devil, 
јунакињу филма Undercover Brother Малколма 
Лија, једне од најамбициознијих пародија и 
деконструција blaxploitation филма.

Затим, Здравко Велимировић је своје знање 
у домену партизанског филма пренео у Време 
леопарда, фреску о ослобођењу Мозамбика од 
португалских колонизатора. Случај Мозамбика 
је, иначе, врло занимљив. Наиме, још у току 
борбе постојала је свест о значају филма као 
антиколонијалног оружја и мозамбичка тема 
привукла је читав низ аутора, међу којима и 
Годара. На крају је Здравко Велимировић имао 
ту част да у копродукцији Авала филма сними 
овај врло интересантан ратни филм о победи 
мозамбичких родољуба над колонијалном силом.

Потреба америчког филма да се глобално 
приказује с великим комерцијалним успехом 
довела је до парадоксалне ситуације да је он сам 
по себи доступнији него икада у историји, али да 
је избор наслова и тема који долазе до публике 
толико сужен да нам нуди врло лимитиран 
увид у збивања у америчком друштву. Стога, 
холивудски филм је од прозора у амерички 
живот данас постао завеса која тај живот крије од 
нас. Партикуларне локалне приче преселиле су 
се у независни филм и телевизију. Стога не чуди 
што се и блокбастер који треба да реафирмише 
афроамеричку позицију не дешава у Америци и 
не говори о Американцима већ о Африци. И то 
измишљеној, не стварној.

реализацију Блејда управо је Весли Снајпс 
желео да први сними филм Црни пантер. Ипак, 
упркос огромном успеху Блејда, та екранизација 
никада се није десила. Весли Снајпс се, 
иначе, може сматрати једном од жртава те 
глобализације холивудске продукције. Он је био 
велика звезда, али недовољно велика да би се 
изборио за место у холивудском биоскопском 
филму новог миленијума.

Овогодишњи збиља импресивни успех екра-
низације Црног пантера који је уклопљен у 
Дизнијев Марвелов универзум, међутим, по-
казује да се глобално припрема терен за промену 
парадигме. Без икакве сумње, Црни пантер 
није први црни суперхерој, и сасвим је сигурно 
да су афроамерички глумци и те како имали 
протагонизам у филмовима тако амбициозног 
буџета. Па ипак, никада није снимљен толико 
амбициозан и толико комерцијално успешан 
филм са тако афроцентричном темом и пос-
тавком. 

Нажалост, није глобализација изменила само 
амерички филм. Она је оставила великог трага 
управо на оним неамеричким тржиштима због 
којих су црнци изнова били маргинализовани 
у америчком филму. Излазак Црног пантера 
у Србији, рецимо, нимало није локализован и 
нису препознате јаке везе које имамо с Афри-
ком. У филму постоји једна сцена у Музеју 
афричке уметности у Лондону, али у Београду 
никаква активност није направљена с нашим 
Музејом афричке уметности. Парадоксално, 
како је Холивуд заборављао своје црне великане 
и афричке везе, тако смо их заборављали и ми.

У то име, ред је да се подсетимо двеју бит-
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нема
 СРЕДА

АМеРиЧКА ВеНеРА

ЛУJЗА 
бРУКС

ПИШЕ: 
Александар 

Саша ердељановић

змеђу оваква два крајње опречна и неподударна мишљења, истакнутог теоретичара фран-
цуског новог таласа и холивудског класика режије, деценијама су се кретали покушаји 
вредновања и оцењивања филмског значаја глумице Луjзе Брукс и њене улоге у историји 
светске кинематографије. Ипак, чини се да је време за право дало интелектуалном Французу, 
а фестивали немог филма који се у Европи организују од половине осамдесетих година 

доказали су да је према њој, уосталом као и према многим другим ствараоцима из златног доба немог 
филма, направљена велика историјска и животна неправда.

Луjза Брукс (1906–1985), необично сензуална особа која је у својим филмским ролама спајала антиподе, 
наивност и фриволност, још од малих ногу била је предодређена за каријеру у шоу-бизнису. Одрасла 
у забити Канзаса, та омалена и складно грађена црнка с препознатљивом паж фризуром и „очима које 
говоре више од речи”, врло брзо је запала за око холивудским могулима. Као талентована играчица 
дивних, дугих ногу, извучена је из једне од „Зигфилдових ревија” да би потписала филмски уговор с 
великим холивудским филмским студиом „Парамаунт”. У првих десетак филмова њена улога била је да 
протрчава између кадрова и да детињастим, али и разуздано кокетним стилом, заводи наивне јунаке. 
Прекретница у њеној каријери десила се 1928. године после наступа у филмовима Девојка у свакој 
луци и Просјаци живота, таквих првокласних редитеља какви су били Хауард Хокс и Вилијам Велман. 
Деценијама касније, присећајући се тих времена, у књизи Лулу у Холивуду написала је: „Играла сам, 

Ниједна жена није исијавала толико магије,
нити је имала такав глумачки гениј. 

Адо Киру 

* * *

Чаробно празно.
Џорџ Кјукор

И
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једноставно, саму себе.” Њен неизмерни таленат 
и јединствени филмски имиџ подстакли су не-
мачког редитеља на врхунцу ауторске зрелости 
Георга Вилхелма Пабста да је ангажује у своја 
два кључна остварења настала на прелазу из 
доба немог у доба звучног филма. Пандорина 
кутија (1928) и Дневник изгубљене (1929) јесу 
трагичне приче о посрнулим девојкама, од којих 
прва наивно гине не слутећи да јој је љубавни 
партнер Џек Трбосек, а друга ради у борделу 
„продајући тело, али не и душу”. Оне су у светску 
кинематографију унеле дух декаденције која ће 
убрзо уништити „стару Европу”, а Луjзи Брукс 
донеле планетарну славу, али уједно и зачетак 
пропасти, јер Холивуд у који се вратила никада 
није трпео велике индивидуалисте. Последњи 
пут заблистала је у међународној копродукцији 
Аугуста Ђенине, Награда за лепоту (1930), уло-
гом секретарице која је постала мис Европе 
(у филму који је снимљен као неми, а касније 
био обогаћен шумовима, музиком и недовољно 
квалитетном надсинхронизацијом), да би целе 
следеће деценије трајали њени покушаји да се 
уклопи у безлични холивудски систем, проткани 
аферама и непристајањем на наметнуте ком-
промисе. Филмску каријеру завршила је пара-
дирајући за ситан новац у нискобуџетним вес-
тернима с популарним Баком Џонсом и звездом 
у повоју Џоном Вејном, с којим је наступила у 
свом последњем, данас потпуно заборављеном 
филму Вози и пуцај из 1938. године. Следећих 
деценија ова загонетна особа живела је у 
дубокој илегали. Бавила се плесом, глумила у 
драмама на радију, а једно време прехрањивала 
се радећи као продавачица у робној кући 
на Петој авенији у Њујорку. Но, све време је 
писала и сликала, тако да је у тренутку када су 
је „поново открили” француски новоталасовци 
крајем педесетих, све запањила бриљантним 
филмским есејима који разоткривају лице и 
наличје највеће филмске фабрике на свету – 
Холивуда. Време је избрисало све ране, а Луjза 
Брукс до краја живота сарaђивала је с водећом 
америчком кинотеком, Музејом „Џорџ Истмен” 
у Рочестеру, и писала за најзначајније филмске 
часописе: Sight and Sound, Film Culture итд. Као 
филмска дива „рехабилитована” је и оживљена 
крајем педесетих на ретроспективама филмова 
(попут оне париске из 1958. године), а њена крхка, 
луцидна појава из које су избијали загонетност и 
двосмисленост, наставила је свих ових деценија 
да узбуђује и интригира истраживаче филмске 
прошлости.

Пандорина кутија (1928)
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А како су се уметност и пре свега филм 
одужили незаборавној Лулу, васкрслој из 
Пандорине кутије? Инспирисала је стварање 
позоришног комада Девојка из варијетеа и била 
модел за ликове у стриповима Дикси Дуган и 
Валентина. Напокон, славни Жан Лик Годар 
одао јој је најлепши омаж филмом Живети 
свој живот (1962), у коме његова супруга Ана 
Карина и фризуром и стилом опонаша славну 
претходницу. Премодерна за време у коме је 
живела и радила, с вишком интелигенције, са-
мосвести и слободе, које се никада не праштају, 
Луjза Брукс је, попут још једне заборављене 
звезде џез епохе двадесетих Кларе Боу, коју по-
ново откривамо последње деценије, поседовала 
„оно”. То чудесно и неухватљиво „оно” данас се 
„чита и гледа” на прави начин или, како је то 
још 1953. године написао незаборавни оснивач 
Француске кинотеке Анри Ланглоа: „Не постоји 
Гарбо! Нема Дитрихове! Вечна је Луjза Брукс”.

Дневник изгубљене (1929)
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VI део етрнаестог септембра 1926. године 
службено је објављен следећи оглас: 
На основу одобрења Београдске 
трговачке коморе број 9315 од 9. 
септембра 1926. године отворили 

смо радњу за куповину и продају готових 
филмова и давање истих под кирију, под фирмом 
„Артистик филм” Андреја Глишић и Зарија 
Ђокић. Фирму наше радње задуживаћемо и 
потписивати заједнички. Тако је настало једно 
од најзначајнијих српских филмских пре-
дузећа у Краљевини, које ће се бавити, пре све-
га, производњом документарних филмова и 
журнала. Оба продуцента, сувласника, бавила су 
се и приказивачком делатношћу. Заријa Ђокић 
је заједно са Захаријом Плавшићем био власник 
биоскопа на Чукарици, а Андреја Глишић 
познатог београдског биоскопа „Сити”. Они су 
успели да око свог предузећа окупе велики број 
тадашњих најзначајнијих филмских стручњака 
као што су били сниматељи Михаило Ивањиков, 
Михајло Ал. Поповић, затим Жарко Гргуров, 
најпре кино-оператер, а затим и сниматељ тона 
на апарату сопствене конструкције, који је 
озвучио не само све филмове „Артистика” већ 

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

ПИшЕ: 

божидар Марјановић
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12. 1934. године (1934); Соколски слет у Београду 
(Шести покрајински слет жупе у Београду), 
Варнава (Сахрана Њ. Св. патријарха Варнаве), 
Прослава рођендана Њ. В. краља, Посета ба-
рона Нојрата Београду, Пољски авијатичари у 
Београду, Збор Југословенске радикалне зајед-
нице у Београду, Војни музеј у Београду, Чудо 
дете (Нада Бранковић), Дочек грофа Ћана у 
Београду, Збор омладине југословенске радикалне 
заједнице, Сахрана др Томаша Гарика Масарика 
у Прагу, Дочек др Бенеша у Београду (Др Бенеш 
у Београду), Отварање првог Београдског сајма 
(1937); Двадесетогодишњица ослобођења Јужне 
Србије, Соколски слет у Скопљу, Прослава 
шеснаестог рођендана Њ. В. краља Петра II 
у Београду (Величанствена прослава рођен-
дана Њ. В. краља Петра II у Београду), Прос-
лава празника рада у Борову (Овогодишња 
ђурђевданска прослава и Освећење нове школе 
краља Петра II у Борову), Пионири одбране 
нашег неба, Јесењи сајам 1938. године у Београду, 
Бели орлови (Утакмица Пољска–Југославија), 
Дубровник град Светог Влаха, Спасовданска 
литија у Београду, Освећење цркве у селу Вучје 
(Звона у брдима), Дочек претседника бугарске 
владе Кјосе Иванова у Нишу (1938); Освећење 
темеља Храма Св. Саве у Београду, Пут ђинова 
(Бициклистичка трка око Србије), Ђурђевданска 
прослава у Борову, Јесењи сајам 1939 (1939); 
Бадњак на двору Њ. В. краља, Богојављенска ли-
тија у Београду, Врбица у Београду, Сахрана др 
Антона Корошеца, Сахрана Љубе Давидовића, 
Годишњица споразума Цветковић–Мачек, До-
чек совјетске делегације у Београду, Размена 
ратификационих докумената трговинског спо-
разума између СССР и Краљевине Југославије, 
Маневри на Купи, Посета мађарског министра 
грофа Чакија Београду, Италијанска изложба 
кроз векове, Отварање авионског саобраћаја 
Београд–Софија, Голгота Србије (1940); Прича 
једног дана или Недовршена симфонија једног 
града, Демонстрације у Београду 27. марта 1941 
(1941). 

За време Другог светског рата „Артистик 
филм” није радио. Зарија Ђокић несрећно је 
погинуо октобра 1944. током борби за ослобођење 
града; залутала немачка граната пала је испред 
самог улаза „Артистик филма”. Ослободиоци 
су одмах реквирирали „Артистик филм” за 
потребе Филмске секције Врховног штаба 
НОВ-а и ПОЈ-а. Но борци, већином пристигли из 
босанских и црногорских планинских забити, 
нису имали превише слуха за ту буржоаску 

и других значајних продуцената (Задруге за 
привредни филм на пример), а техничког посла 
су се знали прихватити и сами власници. Тако 
се Заријa Ђокић често појављује као сниматељ, 
али и сниматељ звука, а Андреја Глишић као 
сниматељ и режисер кратких документарних 
филмова и журналских сторија. С „Артистиком” 
су сарађивали и Мика Габај (Југословенски 
потпури, 1933), Јован Јоца Поповић (Прослава 
16. рођендана Њ. В. краља, 1938), али је свакако 
најзначајнија сарадња са двема изузетним лич-
ностима наше културне историје, Станиславом 
Краковом и Максом Калмићем. „Артистик 
филм” је у Улици краља Александра број 93 
имао своје погоне с одличном техником, 
лабораторијом и студиом за озвучавање. До 
почетка Другог светског рата „Артистик” је 
снимио мноштво документарних филмова и 
журналских сторија, од којих наводимо само део: 
За част отаџбине (Пожар на Балкану), Сахрана 
патријарха Димитрија, Откривање споменика 
Стевану Синђелићу (1930), Југословенски пот-
пури, Прослава битке на Чегру, Прослава 
удружења ратника савезничких земаља у 
Београду, Дочек бугарског краља у Београду 
(1933), Балканска конференција, Дочек Исмета 
Синенија у Београду (Дочек турских државника), 
Дочек краља у Софији (Долазак југословенских 
суверена у Софију), Сплит, Погребна поворка 
блаженопочившег краља Александра I Уједини-
теља, Дефиловање француских ратника кроз 
Београд, Долазак загребачких студената на 
Опленац, Заклетва на Бањици војних обвезника 
16. 12. 1934, Отварање моста краља Александра 17. 
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забаву. Непажњом или немаром ослободилаца, 
„Артистик филм” је у пролеће 1945. изгорео до 
темеља, са свим позитив и негатив копијама 
и целокупном писаном архивом. Сачувани су 
само они филмови који су се пре рата затекли 
у биоскопима, код аутора или приватних 
лица. И још једна околност, журналске сторије 
„Артистик филма” због њиховог квалитета често 
су откупљивале стране светске куће, па су неке 
од њих на тај начин сачуване и разменом стигле 
до Архива Југословенске кинотеке.

О првим годинама деловања „Артистик филма” 
(у Краљевини СХС) већ сам писао. Делатност 
предузећа у Краљевини Југославији поклапа 
се с настанком најзначајнијег дугометражног 
остварења те куће, филма За част отаџбине 
у режији Станислава Кракова. Краков је једна 
од најинтригантнијих личности наше историје 
која због српских бесмислено дугих подела и 
мржњи (овај пут између комуниста, љотићеваца 
и четника) још чека објективну историјску 
валоризацију. Рођен је 1895. у Крагујевцу, где му 
је отац службовао као војни лекар. Отац му је 
био Пољак (Сигисмунд – Александар), а мајка 
сестра чувених генерала Недића, Милана и 
Милутина. Краков на почетку Балканског рата 
1912. као ђак седмог разреда, са свега седамнаест 
година, ступа као добровољац у четнички одред 
војводе Вука; следеће године ратује против 
Бугарске и бива рањен код Криве Паланке. У 
кратком предаху између ратова уписује Војну 
академију и са последњом класом питомаца 
1914. креће на фронт. Учествовао је у многим 
биткама, прошао албанску голготу, у страшним 
борбама септембра 1916. међу првима избио на 
врх Кајмакчалана, по пробоју Солунског фронта 
први на челу српске војске ушао у ослобођени 
Велес. У ослободилачким ратовима био је укупно 
седамнаест пута рањаван и осамнаест пута 
одликован (две медаље за храброст, Албанска 
споменица, Крст милосрђа, Орден белог орла с 
мачевима...). По завршетку рата и демобилиза-
цији уписује права, посвећује се књижевности 
и новинарској каријери. Прво је сарадник, па 
уредник и директор Времена (све док га Милан 
Стојадиновић није сменио 1936. године), затим 
уредник ваздухопловног часописа Наша крила, 
па Телеграма, Политике, помоћник уредника 
Ратника, а после приступања Збору Димитрија 
Љотића био је шеф Одсека за пропаганду 
Генералног секретаријата тог покрета, да би у 
јулу 1940. постао директор Радио Београда. После 
априлског слома 1941. подржао је свог ујака, 

генерала Милана Недића, уређује квислиншке 
часописе Ново време, Записе и Обнову. Краков 
увиђа неминовност пораза Немачке, али и чет-
ника, које симпатише. Одлази у егзил, најпре 
у Швајцарску, а касније у Француску, где нас-
тавља књижевни рад. Свестрани Станислав 
Краков, патриота, публициста, књижевник, 
аутор вероватно најбољег антиратног романа 
Краљевине Југославије Крила, одлучио је да се 
окуша и на филму, па је 1929. приступио при-
преми за најамбициознији пројекат „Артистик 
филма”, дугометражни документарни филм о 
Србији у Првом светском рату За част отаџ-
бине (познат и као Пожар на Балкану). Иако је 
замишљен као архивски филм, монтиран пре 
свега од страног архивског материјала, због 
недостатка оригиналних снимака, неке сцене 
морале су да буду доснимљене (повлачење преко 
Албаније, борбе Југословенске добровољачке 
дивизије, борбе на Солунском фронту). Сцене 
су на оригиналним локацијама снимали Стеван 
Мишковић и Андреја Глишић уз помоћ јединица 
југословенске војске, настојећи да постигну 
верност ратних журналских сторија, што им 
је у великој мери и успело. Свечана премијера 
филма одржана је 1. маја 1930. у биоскопу „Луксор” 
(пројекцију је пратио појачани оркестар с 
хором), а београдска Политика је наредног дана 
писала: Г. Станислав Краков радећи наш први 
ратни филм ударио је добрим путем. Он је некој 
фиктивној фабули претпоставио историску 
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истину. [...] Зато је добро учинио што се задовољио 
тиме да изабере из старих ратних филмова низ 
сцена и да сними само још неколико потребних 
јуриша, ноћних пробијања кроз бодљикаве жице 
и дочека ослободилачке војске па да све то 
повеже у једну целину. Наслове је саставио скоро 
искључиво из цитата страних државника и 
војсковођа; тако о нашим подвизима не говоримо 
само ми хвалисаво него суд дају странци, врло 
често и сами непријатељи. [...] Филм „За част 
отаџбине” представља величанствен споменик 
великом ослободилачком делу. На премијери он 
је био примљен срдачним аплаузима, који су се 
низали од почетка до краја. Станислав Краков, 
незадовољан овим дебијем, напустио је филм. 
За Југословенски просветни филм режирао је 
1932. године, а према својим раније објављеним 
путописима из Старе и Јужне Србије, Кроз 
земљу наших краљева и царева (филм није 
сачуван, осим неколико сегмената и дела 
прекрасно урађених мутација). Пред почетак 
Другог светског рата Краков се поново вратио 
свом првенцу, филм је незнатно проширен 
новопронађеним материјалима и озвучен музи-
ком коју је компоновао Миленко Живковић. 
„Артистик” је филм под новим називом Гол-
гота Србије уредно предао на цензуру, али на 
потпуно изненађење он је привремено био заб-
рањен са образложењем „да би филм својим 
садржајем неповољно утицао на односе наше 
Државе према иностраним Државама”. У жалби 
Вишој цензорној комисији од 25. марта 1940. 
аутори наводе: Наш домаћи филм „Пожар на 
Балкану” претставља само истинску борбу 
Српског Народа за ослобођење и уједињење. 
[...] Нико не може порећи објективност нашег 
филма и шта-више један до крајности пажљив 
став према бившим непријатељским војскама. 
[...] Не можемо да пређемо преко чињенице да се 

Голгота Србије

Варнава (1937)

забрањује приказ СЛАВНЕ ЕПОПЕЈЕ СРБИЈЕ 
у време када наша биоскопска публика, међу 
којом претежно омладина, из дана у дан гледа 
многе лоше стране филмове, од којих велики 
број имају пропагандистички циљ (мађарски, 
немачки итд.). Пред овим аргументима Виша 
цензорна комисија је попустила и одобрен је 
за приказивање најбољи монтажни филм Кра-
љевине Југославије, а дуго времена вероватно 
и најбољи српски документарни филм о Првом 
светском рату.

Други део нашег програма има за циљ да 
представи разноврсност и квалитет докумен-
тарне продукције „Артистик филма”. На са-
чуваном делу филма Сахрана патријарха 
Димитрија у Београду (1930) види се пролазак 
погребне поворке првог патријарха обновљене 
Српске патријаршије Димитрија (1920–1930) 
улицама Кнез Михаиловом, Краља Милана 
и Кнеза Милоша, куда се кретала на путу од 
Саборне цркве до Раковичког манастира. О 
„Артистиковом” звучном првенцу Југословенски 
потпури (1933, режија Мика Габај, сниматељ 
Андреја Глишић, сниматељ тона Слободан 
Бранисављевић) критичар Политике пише: 
Као први почетак нашег тон-филма приказано 
је јуче пред позванима пет стотина метара 
наше песме и музике: „Југословенски потпури”. 
У филму учествује оркестар војвођанских 
студената и певачи гг. Антон Мостарчић, 
Бранко Поморишац, Атанасије Јанаћковић, Миле 
Грујић и други. Техничких недостатака има, 
недостатака режије такође. Али, ово није рађено 
са великим средствима, и што је главно, ово је 
почетак: први тон филм израђен у Београду. 
Њихови сниматељи су испратили и отварање 
најлепшег београдског моста – Отварање и 
освећење земунског моста краља Александра I 
Ујединитеља (мост је 17. децембра 1934. освештао 

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



3737

Пут џинова (1939)

патријарх Варнава, а отворио кнез намесник 
Павле). Иако сачувано у немонтираном облику, 
то дело је драгоцен историјски документ. Мост 
краља Александра срушен је после једва нешто 
више од шест година. Продукцију „Артистик 
филма” карактерише разнолик избор тема, 
изврсна монтажа и изнад свега квалитетна фо-
тографија. А управо тај сегмент подигнут је на 
још виши ниво доласком Михаила Ивањикова, 
руског емигранта који је до 1937. године радио 
за Југословенски просветни филм, а потом се 
придружио „Артистику”. Његов печат видљив је 
у Варнави (1937), одличној репортажи са сахране 
српског патријарха преминулог под сумњивим 
околностима у јеку Конкордатске кризе, а његово 
можда најупечатљивије остварење је Пут ђи-
нова (1939). Ту спортску репортажу с првих 
бициклистичких трка око Србије одржаних маја 
1939. снимио је, режирао и монтирао Ивањиков, 
вешто преточивши динамички садржај трке 
у језик филма. Одлична фотографија и сјајна 
техника монтаже чине ту репортажу једним од 
најбољих документарних остварења Краљевине 
Југославије. Драгоцени историјски документ су 
и Отварање београдског сајма, где су приказани 
изградња Старог сајмишта и свечано отварање 
првог сајма 11. септембра 1937. године, и Измена 
ратификационих инструмената трговинског 
споразума између СССР и Краљевине Југославије 
(1940), о покушају нормализације односа са 
СССР-ом и доласку у Београд прве званичне 
совјетске делегације, предвођене амбасадором 
Плотњиковим. За мене посебну историјску 
вредност за једну социолошку анализу живота у 
Краљевини има Овогодишња прослава празника 
рада и освећење школе Петра II у Борову (1938, 
снимили М. Ивањиков и А. Глишић, тон Ж. 
Гргуров). То дело је потврда да филм ипак може 
имати вредност историјског извора и документа. 
Насупрот идеолошки обојеној историји која нас 
учи о тешком положају радничке класе у „трулој 
Југославији”, кроз приказ првомајске прославе 
коју за своје раднике организује фабрика 
„Бата” (с иконографијом коју ће у потпуности 
копирати прве послератне комунистичке пара-
де) видимо једну, данашњим језиком речено, 
„друштвено одговорну компанију” која се стара 
о својим запосленима на принципу међукласне 
солидарности, и поред модерних станова уз 
фабрику гради и нову школу за децу својих 
радника.

Да по својим уметничким дометима 
„Артистик” буде сматран водећом српском 

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

филмском кућом пре Другог светског рата, 
знатно је допринео и невелик опус Макса 
Калмића. Студирајући права у Паризу, Кал-
мић се заинтересовао и за филм, па је радио 
као асистент режије у неким филмским пре-
дузећима. По повратку у Југославију радио 
је као службеник, а истовремено режирао 
три документарна филма: Пионири одбране 
нашег неба (1938, води се као изгубљен), 
Дубровник град Св. Влаха (1938) и Прича једног 
дана или Недовршена симфонија једног града 
(1941). Дубровник је снимљен за представљање 
Краљевине на Светској изложби у Њујорку 1939. 
године. Спретно одабрани кадрови, нетипични 
за уобичајено представљање „бисера Јадрана”, 
и специфична сетна атмосфера, наговестили 
су Калмићев таленат и самосвојност, али 
укупан повољан утисак квари нефункционална 
и немелодична музика Зденка Шапра. У 
Дубровнику наговештен, Калмићев таленат до 
пуног изражаја дошао је у Причи једног дана, 
по оцени многих најбољем документарном 
филму Краљевине Југославије. Та „недовршена 
симфонија једног града” која прати 24 сата у 
животу Београда, од доласка млекаџија у рану 
зору до касне забаве у „Мажестику” (и песме 
Majestic Melody у извођењу Милана Тимотића), 
очигледно је инспирисана филмом Берлин, 
симфонија велеграда (1927) Валтера Рутмана. 
Одлично снимљена од стране Ивањикова, 
монтажног ритма који задржава пажњу 
гледалаца од почетка до краја, Прича једног 
дана духом и лежерним хумором превазилази 
свој славнији узор. Потенцијално блистава 
редитељска каријера брутално је прекинута 
почетком рата. Калмић ће само неколико 
месеци после премијере страдати као једна 
од првих жртава нацистичког терора над 
Јеврејима у Београду. 
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Критичарима је уистину био тежак задатак 
прихватити филм који истодобно забавља нај-
ширу публику пучким геговима и покушава при-
казати ницање клица фашистоидности — како у 
појединцу тако и у његовој средини. Поготову 
што „црна комедија” у завршници прераста у 
неугодан расап у којем више нема ничега што се 
прије чинило луцкастим и духовитим. Оптужбе 
о мањкавости филма имале су становиту основу 
у чињеници да је Шијаново полазиште било и те 
како амбициозно, и да је до свог високог циља 
стигао уз неколико „непрописних слалома”. Же-
лећи да направи домаћу гротеску „америчког” 
ритма, с очитим политичким значењима, 
редатељ се морао задовољити поприлично 
неуједначеном глумачком екипом, у којој је 
направио и неколико незадовољавајућих потеза 
(избор Богдана Диклића за главног протагониста, 
пропуштање глуматања Зорана Радмиловића), а 
недоумицу побуђује понекад и измјена угођаја 
у којој Шијанова омиљена комбинација – смијех 
и тјескоба – није највјештије дозирана.

Но, споменути приговори не би требали на-
вести на помисао да је ријеч о неуспјелом оства-
рењу. Јер, захваљујући жестокој Шијановој 
режији, досљедном ироничном свјетоназору, 
живописности протагониста, амбијената и 
ситуација, цијели је филм тако атрактиван да 
се повремено учини немогућим како је уопће 
поникао у југославенској кинематографији. 
Несумњиво, и након телевизијске премијере 
– бит ће то један од филмова о којима ће се 
највише говорити.

Студио 1053 
9. 6. 1984.

аратонци трче почасни круг почи-
њу документарним снимкама 
спровода краља Александра, 
који одређују вријеме збивања 
филма. Година је 1934. у српском 

провинцијском градићу у којем су двије обитељи 
беспримјерно организирале посао. Једни произ-
воде лијесове које други затим откопавају из 
гробова и препродају првима, одржавајући тако 
исти број лијесова у оптицају, али и пристојну 
зараду. Невоље почињу кад најмлађи члан дугов-
јечне обитељи погребника (у уводним сценама 
умире његов прапрадјед) одлучи да промијени 
професију, охрабрен дружењем с путујућим 
приказивачем и заљубљен у дјевојку из „табора” 
крадљиваца лијесова. Ипак, кад затекне дјевојку 
с пријатељем, долази до трагедије, и међу оби-
тељима настаје отворен сукоб...

Филм Слободана Шијана очекивао се на 
Пулском фестивалу 1982. као недвојбен догађај, 
понајвише стога што је све занимао други 
филм редатеља који је својим дебијем Ко то 
тамо пева остварио највећи међународни 
успјех југославенске кинематографије у току 
посљедњег десетљећа. Премијера у Арени пот-
пуно је испунила очекивања, као и каснији 
комерцијални поход по кинима, будући да су 
Маратонци у многим градовима завршили се-
зону као филм године. Ипак, критичари нису 
били тако склони Шијановој „црној комедији”, 
истичући понајчешће како Ко то тамо пева није 
досегнут. Једни су сматрали да казалишни хит 
Душана Ковачевића, ослањајући се на стилизације 
и претјеривања, није захвалан филмски предло-
жак, други да је Шијан покушао повезати преви-
ше разнородних елемената, трећи пак да је све 
то пука лакрдија без особитог смисла...

М

критика из
 ПРОШЛОСТИ
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НИН, 10. 10. 1982.
Биоскоп
(„Маратонци трче последњи круг” 
у режији Слободана Шијана)
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те проналажења нијанси и шарма у томе”, како 
би рекла Сузан Зонтаг. Избор кепеца, џинова 
и необичних типова за споредне улоге, затим 
пренаглашеност појединих особина главних 
ликова, нису само поводи за смех „на први 
поглед”. Овде је историја само оквир за скуп 
необичности, преувеличавања, вицкастих до-
сетки и наглашавања култа смрти. Зато су 
потпуно затечене оне присталице „друштвено 
ангажованог филма” које су тако здушно хвали-
ле филм „Ко то тамо пева”, а нису запазиле исти 
ауторски став у „Маратонцима”.

Своју велику филмску ерудицију и познавање 
одредница жанрова, Шијан користи да начини 
мале целине и иконографске шифре које при-
зивају сећање на познате примере из богатог 
наслеђа филмских родова. Тако се ствара по-
себна раван читања филма, раван изравних 
(„Екстаза”, предратне филмске рекламе, „први 
српски тон филм”) и преобликованих цитата 
(филмови браће Маркс, гангстерски и вестерн 
филмови, „Невоље са Харијем”, „Кери”, итд.). Ови 
мигови, намењени упућеним гледаоцима, били 
би пуко поигравање сопственим филмофилским 
опсесијама да нису плод намере показивања 
вечите употребљивости извесних визуелних 
образаца, заснованих на архетипским одликама 
филмских жанрова.

илм „Маратонци” почиње ново-
откривеним и широј публици не-
познатим документарним сним-
цима убиства краља Александра у 
Марсељу 1934. године, а завршава 

се кадром у којем видимо како се филмска тра-
ка зауставља у пројектoру, а затим сличица, под 
утицајем топлоте, почиње да сагорева, „униш-
тавајући” лице најмлађег јунака. Између ова 
два необична знака за почетак и крај играног 
филма, налази се црнохуморна комедија о 
петорици представника мушке лозе породице 
Топаловић (шести, најстарији, умире на самом 
почетку приче). Ови саможиви власници 
радње за израду и продају мртвачких сандука, 
међусобно се макљају, али сложно делују као 
занатлије „најсигурнијег посла”. Заплет настаје 
када најмлађи члан породице Мирко (изврсни 
Богдан Диклић) пожели да напусти породичну 
пословну традицију, коју је утемељио покојни 
Пантелија, како би се оженио и придружио 
месном швалеру Ђенки, власнику првог 
биоскопа.

Уводна и завршна назнака не само да имају 
функцију досетки (сличну сонговима у „Ко 
то тамо пева”) које нас „опомињу” да је радња 
филма фикција и стилизована гротеска, већ 
понављају тему смрти као кључни значајни 
елемент филма. Шијан сасвим добро зна да 
је филм најпогоднији медиј за приказивање 
физичке деструкције, чије је исходиште  смрт 
– најповлашћенији филмски мотив. Док се у 
другим класичним филмским жанровима униш-
тавање и смрт користе за изазивање стреп-
ње, страха и напетости, овде је реч о катарзи 
путем смеха.

Откачени хумор овог филма своје дејство 
заснива на поигравању са препознатљивим 
одликама менталитета којем нису страни похле-
па, себичност и пожуда. Душан Ковачевић, као 
сценариста, морао је да немилосрдно крати и 
прерађује свој основни, истоимени текст, наме-
њен позоришту, како би вербалне досетке и да-
јалози успоставили равнотежу са филмским 
геговима.

Иако се радња збива у тачно одређеној години, 
непосредно после ступања Хитлера на власт 
и убиства монарха старе Југославије, било би 
крајње поједностављено приписати ауторима 
намеру да проговоре о стању духа пред велико 
светско ратно уништавање. Пре би се рекло да 
ова комедија следи стратегију блиску надреа-
лизму „као уметности уопштавања гротескног 
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Лајтмотивско ткање и читљиво позивање на низ других филмова, подлога су за оно што нам се 
чини највећом вредношћу Шијановог редитељског рада – низању ефектних гегова. Кратки, изненадни 
догађаји који у себи самима налазе објашњење; комика деструкције и инфантилно уживање публике 
у разарању и насиљу – проистекли су из прецизно прорачунатих гегова чији је исход истовремено 
и логичан и будаласт. Ако је „комедија озбиљан посао”, онда је јасно колико инвенције и труда треба 
уложити у уобличавање механизма гега као најмање комичне целине. Шијан показује висок степен 
умећа, чак и онда када конструише гег као посвету и позивање на своје омиљене примере.

Пантомима у којој неми Максимилијан Топаловић (Мића Томић) објашњава уз помоћ гумене 
трубице како је спалио Ђенку, духовита је бар исто као и најуспелији гегови Харпа Маркса, који је узет 
као узор. Ако су критеријуми естетичких процена увелико у кризи, сасвим је извесна проверљивост 
делотворности механизма понуђених гегова. Публика се громогласно смеје на крају успелих Шијановнх 
гегова.

„Маратонци”, ипак, нису лишени извесних падова у темпу, нарочито после бурлескног, динамичног 
почетка. Посебне тешкоће редитељ је имао са карактеризацијом главних ликова, чланова породице 
Топаловић, који поседују готово исте особине. Разлике у спољашњем изгледу нису биле довољне да се 
задатак у потпуности реши. Тако лик Милутина остаје недовољно осветљен и нејасан у мотивацији 
неких поступака, што и проузрокује да Павле Вујисић остане у сенци осталих глумаца, посебно 
Богдана Диклића и Данила Стојковића.

Свеједно, Шијанова редитељска вештина, знање и прецизност, уз особени Ковачевићев хумор, у 
довољној мери обезбеђују овом филму место у најужем врху овогодишњих домаћих кинематографских 
домашаја.

к р и т и к а  и з  п р о ш л о с т и
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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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МОНТАЖА 
И КРЕАТИВНА 
КАМЕРА

сугерисао временски скок, изразило стање свес-
ти или створило расположење или атмосфера. Те 
монтиране слике, поред тога што су изражајне, 
морају поседовати и одређену визуелну 
исправност.”

У ствари, монтажа (montage) јесте врста сас-
тављања комада филмске траке. Уобичајена 
монтажа у продукцији (editing) јесте једна врста 
монтаже, али у ширем смислу, јер се донекле 
разликује. Монтажу у нормалној продукцији 
називамо „континуирана монтажа” (cutting 
ili editing), која настоји да буде што мање на-
метљива, ако је могуће неприметна. Она настоји 
да створи причу која се одвија глатко.

Даћу вам једноставан пример. Претпоставимо 
да имамо један општи план човека који улази у 
собу, седа за сто и подиже телефонску слушалицу. 
Могли бисте показати општи план ове сцене у 
маниру нормалне продукције и ближи план 
човека поред телефона. Постепено прилазимо 
подизању слушалице из општег плана на 
ближи план човека који седи за столом; затим 
на његов крупни план док подиже слушалицу и 
телефонира.

Супротно томе, монтажа користи резове као 
јасан елемент креативног ефекта. Ако сте у 
монтажи желели да нагласите значај човека 
који телефонира, требало би да одмах режете 
са општег плана на крупни план човека с те-
лефоном, да бисте оштрим резом уздрмали 
публику. Упоређујући са звуком, рекао бих да 
је континуирана монтажа (cutting) слична до-
бовању бубња, док је монтажа (montage) слична 
удару бубња, где имате осећање ритма при 
сваком удару.

Најједноставнији облик монтаже јесте прика-
зивање неког догађаја који се обично састоји од 
веома жестоке физичке акције или кретања, на 
пример земљотреса, рата, побуне итд.

Ове сцене направљене су на такозвани анали-
тичан начин. Када визуелизује једну сцену, на-
ша свест визуелизује је на безличан начин, чак 
и онда када неко пева на сцени.

Када покушавате да размишљате о некој 
сцени као што је ратна сцена, ваш први импулс 
је да о њој размишљате као о догађају, гледајући 
га изван себе, као на сцени, безлично. Да би се 
сцена направила што снажније, потребно је бити 
знатно свеприсутнији с камером, приказати 
акцију из много различитих углова. Њиховим 
састављањем добићете много снажнији ефекат 
него једним потпуно безличним погледом.

Даље, постоји друга, много компликованија, 
такозвана идеолошка монтажа, која покушава 
да изрази идеју. Када ударите једну ноту на 
клавиру, сама нота не значи ништа. Ако после 
тога ударите другу ноту, она ће бити под ути-
цајем прве. Две ноте постављене заједно 
стварају део мелодије, ако су у хармоничном 
односу. Таква ствар дешава се у монтажи. Ваши 

ре неколико година када сам се 
запослио у једном од великих 
филмских студија да радим мон-
тажне секвенце, убрзо сам се су-
кобио с менаџером продукције. Он 

је сматрао да су монтажне секвенце направљене 
од остатака филмског материјала из монтаже, 
или да су то сцене које је снимио редитељ, или 
сцене архивског материјала из различитих 
журнала, или различити одломци из ранијих 
филмова. Када сам почео да захтевам глумце, же-
лео самостално да снимам неке сцене, захтевао 
базен са око 100 фунти живе у њему и насловну 
страну новина повећану и репродуковану на 
великом комаду платна димензија 10 x 12 стопа, 
менаџеру продукције никако се није допало 
да све то једноставно прикључи цени филма. 
Рекао је: „Ако икада сретнем то чудо Монтажу 
(Montage), заврнућу му врат.”

Касније сам добијао смешна писма. Тражили 
су од мене да објасним шта значи реч „монтажа” 
(montage). Неки писци су је изговарали као 
„montague”. Неки су ме питали да ли је то објек-
тив, или име Француза који је измислио камеру. 
Због тога сам написао једну малу дефиницију 
монтаже коју обично шаљем свима који питају. 
Сада ћу вам је дати.

„Монтажа (montage) је француска реч за било 
коју врсту монтирања, састављања, повезивања. 
Као и многе друге речи, има опште и специфично 
значење. Према томе, прављење читавог филма, 
састављање и повезивање појединачних парчади 
филма, јесте монтажа у свом општем значењу. 
У специфичном значењу, које нас интересује, 
монтажа значи спајање двеју или више слика 
једну поред друге, једну иза друге, или једну 
преко друге – такозвани кадрови у двострукој 
експозицији – да би се приказао неки догађај, 

П

A National Board of Review Anthology 1920–1940.
„From Quasimodo to Scarlet O’Hara”
Editor S. Hochman
New York, 1982.

Текст г. Воркапића упућен The National 
Board of Review Conference, укључујући 
и одговоре на нека постављена питања. 
Г. Воркапић је у Метро Голдвин Мајеру 
(Metro Goldwyn Mayer) шеф одељења 
монтаже.

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



умонтирао кадар веома згодне жене. Сада је 
крупни план под утицајем слике жене добио 
ново значење. Осећате да је човек заљубљен у 
жену, да размишља и сања о њој. Овако кадрови 
утичу један на други у монтажи.

Покушао је, такође, постављање мртвог тела 
на тлу. Одједном се појавило нешто злокобно 
у наредном крупном плану, упркос чињеници 
да је крупни план човека био исти у сва три 
експеримента.

Монтажа се често састоји од такозваног вре-
менског скока. Дете расте и постаје човек, или, 
љубавници се раставе, живе одвојено и после 
десет година поново се срећу. Од вас се тражи 
да покријете тај временски скок низом слика. За 
то често користимо такозване трикове камере 
итд. Они имају психолошку вредност. 

Покушајте да размишљате о прошлом месецу 
свог живота. Неки утисци доћи ће у вашу свест. 
Они ће се преклопити једни преко других, 
промениће се и измешати једни с другим. У 
ствари, камера нам пружа много психолошких 
начина да створимо веома јаке ефекте на екрану.

Емоције се могу изразити искључиво на 
филмски начин; кроз слике; не само глумом и 
дијалогом.

појединачни кадрови немају никакво значење, 
али ако се поставе заједно, сваки следећи кадар 
биће под утицајем претходног.

Један чувени руски редитељ (Лав Куљешов, 
прим. уредника), мислим, направио је интере-
сантан експеримент. Снимио је једну сцену с 
човеком који једноставно гледа испред себе и 
размишља. Верујем да му је чак дао математички 
задатак како би појачао тензију глумца. Задатак 
је био: „Колико је 3 пута 295?”, и док је човек 
размишљао, он га је снимио. Онда је пресекао 
кадар на два дела. Сцена није садржавала акцију, 
човек је само гледао испред себе и размишљао.

Између првог и другог дела кадра урезао 
је један тањир с храном. На екрану прво смо 
видели човека који размишља, затим рез на 
тањир с храном, и најзад човека који поново 
размишља. Други део кадра добио је нешто 
ново. Он је био под утицајем претходног кадра. 
Имали сте утисак да је човек стварно гладан и 
да размишља о храни.

Ово личи на музику; следећа нота је под ути-
цајем претходне, и свака наредна сцена је под 
утицајем претходне.

Онда је редитељ узео онај исти крупни план 
човека који размишља и између његових делова 
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ефекат који би се на други начин изгубио. Била 
је то нека врста божанске сцене. Да ли је то оно 
што ви мислите?

Одговор: Ја не подразумевам употребу музич-
ких инструмената. Постоји много природних 
звукова који се могу употребити помоћу дефор-
мације, оверлепинга, појачавања и утишавања 
итд.

Питање: После снимања филма?
Одговор: Да.
Питање: У једној од завршних сцена Три друга, 

два човека стоје поред гроба, а у позадини се 
види град. Људи примећују да је иза њих ватра. 
Да ли бисте то назвали монтажним ефектом?

Одговор: Не, то није монтажа. То је једна сцена. 
Монтажа се ствара кроз уметнуте слике.

Питање: У филму Made For Each Other, налази 
се сцена са Керол Ломбард (Carole Lombbard) 
која бежи из ноћног бара. Камера је била испред 
ње и кретала се уназад. Она је трчала према 
камери, а око ње су били балони и новогодишњи 
украси, руке људи и њихова лица за тренутак 
би блеснули испред и иза ње. Постојао је ефекат 
скоро сличан монтажи. Да ли сматрате да је без 
монтаже (editing) или сечења кадрова (cutting) 
било на који начин, аранжирањем конкретних 
детаља и коришћењем једне камере за снимање, 
могуће постићи ефекат монтаже (montage)?

Одговор: Не верујем. Ако имате само један без-
личан поглед, онда немате јак, снажан ефекат. 
Ако смо усред акције, ако камера постаје 
свеприсутно око, гледајући сцену из много 
различитих углова, састављање појединачних 
кадрова заједно даје много снажнији ефекат. 
Појединачан кадар нема живота. Један кадар на 
екрану траје и има живота само за око три или 
четири секунде; после тога постаје незанимљив. 
Прва импресија је свежа, нова и жива. Ако га 
посматрате дуже времена, постаје досадан. 
Ако у њему не би било приче или дијалога који 
би поднели дужину, кадар би фотографски и 
емоционално постао досадан. Због тога неп-
рекидно мењамо углове снимања. Мислим да 
је један Енглез направио интересантан експе-
римент у вези с тим. Направио је схеме и дијаг-
раме да би демонстрирао колико је дуго један 
кадар интересантан.

Питање: Да ли је тачно да архивски кадрови 
играју значајну улогу у монтажи (montage)?

Одговор: Нажалост, али они нису снимљени 
монтажном техником. Они су снимљени веома 
безлично. У монтажним секвенцама треба да 
буде много кретања. Памте се неке такве мон-
тажне секвенце. Архивски кадрови су веома 
општи планови у којима видите један караван 
који одлази у даљину и ништа се не дешава, а 
ви треба дуго да га држите на екрану да бисте 
саопштили шта се дешава. У монтажи би требало 
одмах да видите шта се дешава и да имате веома 
сликовит утисак о томе.

А сада мало о теорији. Добра монтажа је веома 
узбудљива ствар, ако је добра. Зашто је то тако? 
Од детињства наше интересовање за кретање, 
за покрет, веома је јако. Дете се по соби носи у 
мајчиним рукама. То значи да се ствари покрећу 
и мењају, крећу се наоколо, таваница се мења. 
Оно се љуља у колевци. Игра се на вртешки. 
Његов организам користи кретање и реагује на 
кретање када га види на екрану.

Искуство нас је научило да одређени покрети 
имају веома, веома јаке психолошке ефекте. 
Понекад скоро осећамо вртоглавицу када види-
мо веома јако кретање на екрану. Покрети ства-
рају такозвану кинестетичку реакцију у нашем 
организму, јер увек када се покренемо, сцена 
пред нама се мења, а када видимо кретање, 
реагујемо на исти начин. 

Открио сам да се веома узбудљиви ефекти 
могу постићи снимањем сцена на такав начин да 
кретање изазове физичку реакцију, и спајањем 
таквих ритмичких сцена заједно.

Свака уметност истражује свој свет. Музика 
истражује свет тонова, сликарство свет линија 
и боја, скулптура чврсту форму. Овде је један 
читав нови свет који треба да се истражи, свет 
кретања, и дивно ново оруђе које нам нуди 
камера.

До сада је камера углавном коришћена као 
пасиван инструмент, као инструмент реги-
стровања глуме глумца или приче писца, али 
се није много користила на креативан на-
чин и није имала интереса за кретање око 
нас ни за то да створи једну ритмичку слику 
која ће изразити наша осећања. Она мора да 
научи да се не ослања на речи које припадају 
књижевности, већ да покуша нешто изразити 
кроз кретање. Плес је пример, на неки начин 
он показује кретање тела у простору. Постоји 
бесконачна разноврсност кретања око нас, и ако 
је оно правилно истражено помоћу камере, на 
креативан начин, и добро састављено, мислим 
да ствара нову уметност.

Исто се може применити и на звук. Уређај за 
снимање звука такође је коришћен на пасиван 
начин; једино да сними акцију, говор, музику. 
Помоћу њега се истраживао свет тонова, али 
око нас постоји један свет звукова који би се 
могли организовати помоћу тонске камере у 
заиста нову уметност.

Ово су теорије које волим, али више бих волео 
да правим филмове него да о њима говорим. 
Ако нисам довољно јасан, то је због тога што 
покушавам себе више да изразим у сликама 
него у речима.

Питање: Говорите о звуку који ствара нову 
уметност. Г. Мендоза (Carlos Mendoza) позивао 
се на чињеницу да је у једној сцени свог филма 
користио комбинацију инструмената који 
никада нису употребљавани заједно и постигао 
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После тога, измонтирао сам сцену и додао 
своје ефекте с оверлепинзима и двоструким 
експозицијама. То је урађено у такозваној 
оптичкој копирци, не с камером, у којој су 
накнадно спојене снимљене слике. За такве 
ствари правим веома прецизан дијаграм с 
објашњењима за човека који ради с оптичком 
копирком, налажући му како да ради и где 
да почне да прелази с једног кадра на други. 
Shopworn Angel такође има примере монтаже. 
На почетку се налази једна секвенца уласка 
Сједињених Држава у рат. Видите сирене и људе 
који после рада излазе из фабрика; људи постају 
регрути. Постојао је један талас од новинског 
листа који преплављује читаву земљу. То је 
била монтажна сцена. Обично када треба да 
изразимо расположење ове врсте – сцену битке, 
ратове – то радимо с монтажом. Понекад смо 
због економских разлога принуђени да режемо 
на наслове у новинском листу – да користимо 
речи уместо слика. Веома сам уморан од тог 
метода.

Питање: Ви тврдите да је камера раније кориш-
ћена као пасиван медијум. У Ејзенштајновом 
филму Потемкин, постоји једна сцена у којој се 
доктор, који одбија да се морнарима да исправна 
храна, баца с брода, а камера се усмерава на 
његов лорњон који се закачио на сајли.

Одговор: То је симболична монтажа. У том 
филму камера се све време употребљава 
креативно. Нажалост, то више не видимо. По 
правилу, читав филм се заснива на дијалогу 
и глуми да би се испричала прича. Али да ли 
можете да замислите читаву причу која је 
испричана у сликама и кретању? То би била 
креативна употреба камере. То је креативна 
претпоставка. Постоји могућност развоја нове 
уметности употребом камере, уметности која се 
не заснива на медијима као што су говорни језик 
или глума, већ се развија на принципу примера 
споменутог човека који просто размишља, са 
сликом која је урезана у његов ток свести. То 
је стваралачки рад камере. Човек није глумио, 
он је само мислио. Камера је створила слике, 
уметнула их и дала значење човековим мислима.

Питање: У том бисте смислу ви дали велику 
важност камери, која замењује глумца, музику и 
све остало. Да то не значи придавање претераног 
значаја камери?

Одговор: Не камери, већ човеку који је користи. 
Није слика важна, већ сликар који је прави. Увек 
ће бити камермана који ће креативно користити 
свој апарат – ако не, можемо да зависимо, 
можда, од доброг писца. Можете да снимите 
добру причу на много начина и то ће још увек 
бити прилично добро. 

(Мај 1939)

Питање: У филму Топер путује једна фигура 
нестаје на екрану пред гледаоцима. Знам да је 
то учињено покривањем особе на филму другим 
парчетом филма. Да ли је то фото-монтажа?

Одговор: Не, то је филмски технички трик. 
Монтажа је употреба маште у састављању раз-
личитих кадрова. Монтажа не користи трикове 
камере, јер једина тајна монтаже јесте машта. 
Кадар о којем говорите био је веома интересантно 
објашњен у магазину Лајф. Иако користи све 
могућности камере, монтажа их не користи 
бесмислено, већ само на најбољи начин. Верујем 
у уношење живота у мртве ствари. Волим да се 
сетим неких сцена које сам направио у филму 
Conquerors, где се виде метални новчићи који се 
сами пењу један на други. То је било направљено 
пуштањем новчића да падну и враћањем филма 
уназад. Али ово нема никакве везе с монтажом.

Питање: Мислим да је велика штета што нис-
мо добили филмове који би илустровали овај 
разговор. Из питања видим да нам уопште није 
јасно шта је монтажа. Да ли бисте набројали 
монтаже које сте урадили у филмовима како 
бисмо могли на екрану да их видимо и схватимо.

Одговор: Једна од последњих била је у 
филму Sweethearts. Џенет Макдоналд (Jeanette 
MacDonald) одлази од Нелсона Едија (Nelson 
Eddy) и њих двоје певајући путују у различитим 
трупама по унутрашњости. Ово покрива период 
од приближно годину дана. Требало је да то 
прикажем у око 250 стопа филма. Требало је 
да направим скице. Добио сам глумце и главне 
глумце, неколико кадрова возова, завесе које 
се подижу и кадрове из представа у којима су 
певали, и све то снимио појединачно, одвојено. 

ф е љ т о н





СРПСкИ ФИлМ 
21. ВЕкА 
под лупом 
критичара

кратке цитате других критичара из времена 
премијере, и подаци о продукцији, ауторској 
и глумачкој екипи, о наградама и гледаности, 
уз додатне информације о неким битним или 
згодним детаљима. Похвалу заслужује и умеће 
Бајића, Јанковића и Велисављевића да на огра-
ниченом простору јасно контекстуализују филм 
о којем пишу. Тако ова збирка текстова прераста 
у целовит преглед српске кинематографије у 21. 
веку. 

Критички водич може да послужи за про-
учавање по различитим основама. На пример, из 
педантно пописаног садржаја виде се осцилације 
у обиму продукције по годинама, али и раст 
током целог периода. Најплодније су биле 2016. 
година са 20 премијера, затим 2009. и 2015. са 
по 19 наслова, док је на почетку раздобља, 2000. 
године, изашло само седам нових филмова, а и 
наредне три имале су једноцифрен скор. 

Кроз обиман индекс продуцентских кућа, 
продуцената, редитеља, сценариста и других 
аутора и глумаца, за који се постарао уредник 
издавачке делатности ФЦС-а Мирољуб Стоја-
новић, могу се пратити појединачни ангажмани. 
Јасно је да се догодила смена генерација, али 
је ипак чак седам филмова у том периоду ре-
жирао један ветеран – Љубиша Самарџић. 
Исто толико урадио је Дејан Зечевић. Следе 
Здравко Шотра са шест и Горан Паскаљевић 
и Милорад Милинковић са по пет филмова. 

ајновија историја домаће продук-
ције дугометражног играног фил-
ма, која у 21. веку већ броји више 
од 220 наслова, представљена је 
у значајној и занимљивој књизи 

Критички водич кроз српски филм 2000/2017, 
чији су аутори Ђорђе Бајић, Зоран Јанковић и 
Иван Велисављевић.

Складан мозаик фактографије и вредносних 
судова, објективне анализе и личних погледа 
тројице критичара чини ово издање Филмског 
центра Србије (ФЦС) корисним и занимљивим 
како за стручну јавност тако и за најшири 
круг филмофила. Специфичну тежину целом 
подухвату, започетом још 2013. године, додаје 
чињеница да је настао у култури која углавном 
није склона систематичности и прецизном 
документовању. 

Књига је обухватила 224 дугометражна игра-
на и два дугометражна анимирана филма 
премијерно приказана у биоскопима или на 
фестивалима у протеклих осамнаест година. 
Три аутора договорно су поделила листу, нас-
тојећи да о одређеном филму пише онај коме 
се он највише допао, а како сами признају, 
често су најзабавнији управо текстови о оним 
остварењима која ни од једног од њих нису 
добила високу оцену.  

Сваком наслову појединачно посвећени су 
сажет опис радње, аргументована критика, уз 
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тројица његових млађих колега успела да се 
одмерено и аналитички поставе не само према 
блокбастерима као што су Свети Георгије убива 
аждаху и серијал Монтевидео него и према 
каткад врло тешко проходним микровејв 
остварењима.

У додатку се налазе текстови о мањинским 
копродукцијама, о дугометражним документар-
ним, као и документарно-играним филмовима, 
о српском независном оф-филму. Интересантно 
је и поглавље о дугометражним играним филмо-
вима који због различитих разлога нису могли 
да уђу у главни део Критичког водича.

Директор ФЦС-а Бобан Јевтић истиче да 
ова књига „представља пионирски напор 
да се на једном месту сажму домети српске 
кинематографије у 21. веку”. 

„Овај преглед новомиленијумске продукције 
српских дугометражних играних филмова мно-
ге ће вероватно изненадити. У њему се налазе 
неки помало заборављени пројекти и аутори, на 
једном месту сакупљени су велики успеси и још 
већа разочарања српског филма... Ова књига 
није само скуп критика – она је сведочанство 
једног времена и пресек наших (филмских) 
могућности и постигнућа”, записао је Јевтић 
у Уводној речи за Критички водич кроз српски 
филм 2000/2017.

Дизајн и прелом књиге, на око 500 страна 
у тврдом повезу, потписује један од водећих 
београдских графичких дизајнера Борут Вилд.

Срђан Драгојевић, Горан Марковић, Мирослав 
Момчиловић, Олег Новковић, Милутин Петро-
вић и Предраг Велиновић (наведени абецедним 
редом презимена) снимили су по четири филма. 
Уочљиво је, такође, да се велики број аутора 
појављује само с једним филмом и као да нестаје 
са сцене. 

Критички водич нуди и могућност упознава-
ња са жанровском и тематском сликом српског 
филма, која је свакако разноврсна, као и с 
продукцијским статусом – од пројеката врло 
скупих за наше услове, што подразумева више 
милиона евра, до нискобуџетних, па и оних 
сниманих готово без икаквог буџета.     

Сви текстови илустровани су постерима и 
фотографијама из филмова које је сакупила и 
приредила Маја Медић. 

Бајић, Јанковић и Велисављевић у уводу напо-
мињу да им је циљ био да представе филмску 
продукцију у Србији „спајајући филмофилију, 
прегледност, стручну заинтересованост за срп-
ски филм и његову млађу баштину, одмереност 
основног тона и концизност”.

Према првим реакцијама на Критички водич, 
премијерно представљен на овогодишњем, 46. 
Фесту, у томе су успели. 

Похвала је стигла и из региона. Ова књига 
„на најбољи могући начин приступа новом 
добу српске кинематографије, обрађујући 
филм по филм, нудећи уз обиље података и 
врло релевантне критичарске ставове”, оценио 
је један од најугледнијих критичара старије 
генерације на целом подручју бивше Југославије 
Ненад Полимац.

„Ништа ту није натегнуто, све је врло сувис-
ло образложено”, пише у поговору књиге 
Полимац и додаје да фасцинира како су 
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програм
АПРИЛ 2018

Југословенска кинотека
Косовска 11

НЕДЕЉА

АПРИЛ

1.

УТОРАК

АПРИЛ

3.

ФАНФАН ЛАЛА    
(ФРА, 2003) 
Fanfan la Tulipe
.....................................................................................
Улоге: Пенелопе Круз 
(Penélope Cruz), 
Венсан Перез (Vincent Perez)
Режија: Жерар Кравчик 
(Gérard Krawczyk)

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

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

2.
ЧЕЖЊА – ОД АПЕНИНА 
ДО АНДА
(ИтА/АРГ, 1958) 
Dagli Apennini alle Ande
....................................................................................
Улоге: Марко Паолети (Marco 
Paoletti), Елеонора Роси Драго 
(Eleonora Rossi Drago)
Режија: Фолко Квиличи 
(Folco Quilici)

ПОСЛЕДЊИ РАЈ
(ИтА/ФРА, 1958) 
L’Ultimo Paradiso
.....................................................................................
Режија: Фолко Квиличи 
(Folco Quilici)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

КАСКАДЕР
(САД, 1979)  
The Stunt Man
....................................................................................
Улоге: Питер О’Тул (Peter O’Toole), 
Стив Рејлсбек (Steve Railsback)
Музика: Доминик Фронтијер 
(Dominic Frontiere)
Режија: Ричард Раш 
(Richard Rush)

пројекција у 21.00

ВИСОКА НАПЕТОСТ
(САД, 1977) 
High Anxiety
.....................................................................................
Улоге: Мел Брукс (Mel Brooks), 
Медлин Кан (Madeline Kahn)
Музика: Џон Морис (John Morris)
Режија: Мел Брукс (Mel Brooks)

пројекција у 21.00

СЕЋАЊЕ НА... ФОЛКО КВИЛИЧИ

КОНАН 2    
(САД, 1984) 
Conan The Destroyer
.....................................................................................
Улоге: Арнолд Шварценегер 
(Arnold Schwarzenegger), 
Грејс Џоунс (Grace Jones)
Режија: Ричард Флајшер 
(Richard Fleischer)

пројекција у 21.00

ВИТЕЗ ФЕСТ

СЕЋАЊЕ НА... ДОМИНИК 
ФРОНТИЈЕР

СЕЋАЊЕ НА... ОЛЕГ ТАБАКОВ СЕЋАЊЕ НА... ЏОН МОРИС

ЛЕТОВИ У СНУ И НА 
ЈАВИ
(СССР, 1982) 
Полеты во сне и наяву
....................................................................................
Улоге: Олег Јанковски 
(олег Янковский), 
Олег Табаков (оле�г табако�в)
Режија: Роман Балајан 
(Роман Балаян)

НЕКОЛИКО ДАНА ИЗ ЖИ-
ВОТА И. И. ОБЛОМОВА
(СССР, 1979) Несколько дней из 
жизни И. И. обломова
....................................................................................
Улоге: Олег Табаков 
(оле�г табако�в), Јуриј Богатирјов 
(Юрий Богатырёв)
Режија: Никита Михалков 
(Никита Михалков)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

СРЕДА

АПРИЛ

4.
ДНЕВНИК ИЗГУБЉЕНЕ    
(НЕМ, 1929) 
Das Tagebuch einer verlorenen
.....................................................................................
Улоге: Луиза Брукс 
(Louise Brooks), Јосеф 
Ровенски (Josef Rovenský)
Режија: Георг Вилхелм Пабст 
(Georg Wilhelm Pabst)

ПАНДОРИНА КУТИЈА / 
ЛУЛУ   
(НЕМ, 1928)
Die Büchse der Pandora 
.....................................................................................
Улоге: Луиза Брукс 
(Louise Brooks), Фриц 
Кортнер (Fritz Kortner)
Режија: Георг Вилхелм Пабст 
(Georg Wilhelm Pabst)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

НАГРАДА ЗА ЛЕПОТУ / 
МИС ЕВРОПЕ    
(ФРА/ИтА/НЕМ/САД, 1930) 
Prix de Beauté / Miss Europе
.....................................................................................
Улоге: Луиза Брукс (Louise Brooks), 
Жорж Шарлија (Georges Charlia)
Режија: Аугусто Ђенина 
(Augusto Genina)

пројекција у 21.00

НЕМА СРЕДА: ЛУИЗА БРУКС
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ВАРНАВА
(ЈУГ, 1937)
....................................................................................
ПП: Артистик филм 

ОТВАРАЊЕ БЕОГРАДСКОГ 
САЈМА 
(ЈУГ, 1937)
....................................................................................
ПП: Артистик филм

ДУБРОВНИК ГРАД СВ. 
ВЛАХА 
(ЈУГ, 1937)
....................................................................................
ПП: Артистик филм 
Режија: Макс Калмић 

ОВОГОДИШЊА ЂУРЂЕВ-
ДАНСКА ПРОСЛАВА ПРАЗ-
НИКА РАДА И ОСВЕЋЕЊЕ 
НОВЕ ШКОЛЕ КРАЉА ПЕТРА 
II У БОРОВУ 
(ЈУГ, 1938)
....................................................................................
ПП: Артистик филм

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПУТ ЂИНОВА ИЛИ ПРВА 
БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА 
ОКО СРБИЈЕ 
(ЈУГ, 1939) 
Режија: Михаило Ивањиков
....................................................................................
ПП: Артистик филм 

ИЗМЕНА РАТИФИКОВАНИХ 
ИНСТРУМЕНАТА ТРГО-
ВИНСКОГ СПОРАЗУМА 
ИЗМЕЂУ СССР И КРАЉЕ-
ВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
(ЈУГ, 1940)
....................................................................................
ПП: Артистик филм 

ПРИЧА ЈЕДНОГ ДАНА ИЛИ 
НЕДОВРШЕНА СИМФОНИЈА 
ЈЕДНОГ ГРАДА 
(ЈУГ, 1941)
....................................................................................
ПП: Артистик филм 
Режија: Макс Калмић 

пројекција у 19.00

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК

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

САХРАНА ПАТРИЈАРХА 
ДИМИТРИЈА У БЕОГРАДУ 
(ЈУГ, 1930)
....................................................................................
ПП: Артистик филм 

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОТПУРИ – 1 
(ЈУГ, 1933)
....................................................................................
ПП: Артистик филм 
Режија: Мика Габај 

ОТВАРАЊЕ И ОСВЕЋЕЊЕ 
ЗЕМУНСКОГ МОСТА КРАЉА 
АЛЕКСАНДРА I УЈЕДИНИТЕЉА 
(ЈУГ, 1934)
....................................................................................
ПП: Артистик филм

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

5.

пројекција у 19.00

НЕДЕЉА

АПРИЛ

8.
ПЕТАК

АПРИЛ

6. СЛОБОДНИ ДАНИ

СУБОТА

АПРИЛ

7.
ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

9.

УТОРАК

АПРИЛ

10.
ШПИЈУН
(САД, 1952) 
The Thief
.....................................................................................
Улоге: Реј Миланд (Ray Milland), 
Мартин Гејбл (Martin Gabel)
Режија: Расел Раус 
(Russell Rouse)

пројекција у 21.00

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ (1944–1963)

СИЛОМ МИЛИОНЕР
(ФРА, 1960) 
Crésus
....................................................................................
Улоге: Фернандел (Fernandel), 
Марсел Рансон-Ерве 
(Marcelle Ranson-Hervé)
Режија: Жан Жионо (Jean Giono)

СМОКИ
(САД, 1946) 
Smoky
....................................................................................
Улоге: Ен Бакстер (Anne Baxter), 
Фред Макмари (Fred MacMurray)
Режија: Луис Кинг 
(Louis King)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

СРЕДА

АПРИЛ

11.
ЛИНЕ – СТРАСНИ 
ЉУБАВНИЦИ
(НоР, 1961)
Line
....................................................................................
Улоге: Маргарет Робсам 
(Margrete Robsahm), Торалв 
Маурстад (Toralv Maurstad)
Режија: Нилс Рајнхард 
Кристенсен (Nils-Reinhardt 
Christensen) 

БАНКЕТ КРИЈУМЧАРА
(БЕл/НЕМ, 1952)
Le banquet des fraudeurs
....................................................................................
Улоге: Франсоаз Розе 
(Françoise Rosay), Жан Пјер 
Керијен (Jean-Pierre Kérien)
Режија: Анри Сторк 
(Henri Storck)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПЛОЧНИК ПАРИЗА
(ИтА/ФРА, 1961) 
Le pavé de Paris
....................................................................................
Улоге: Данијел Гобер 
(Danièle Gaubert), Жак Риберол 
(Jacques Riberolles)
Режија: Анри Декоен 
(Henri Decoin)

пројекција у 21.00
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ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

12.

СУБОТА

АПРИЛ

14.

МУШКАРЦИ СУ ТАКВИ    
(ФРА, 1954) 
Les hommes ne pensent qu’à ça
.....................................................................................
Улоге: Жан Мари Амато 
(Jean-Marie Amato), Жан 
Беланжер (Jean Bellanger)
Режија: Ив Робер 
(Yves Robert)

ХАЛО, ПОГРЕШНА ВЕЗА   
(РУМ, 1959) 
Alo? Ati gresit numarul
.....................................................................................
Улоге: Санду Радулеску 
(Sandu Radulescu), 
Јурије Дарије (Iurie Darie)
Режија: Андреј Каларасу 
(Andrei Calarasu)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПЕТАК

АПРИЛ

13.
ФАРГО
(САД/ВБ, 1996) 
Fargo
....................................................................................
Улоге: Стив Бушеми (Steve 
Buscemi), Френсис Макдорманд 
(Frances McDormand)
Режија: Џоел и Итан Коен 
(Joel&Ethan Coen)

КАКО ЈЕ ПРОПАО 
РОКЕНРОЛ
(ЈУГ, 1989)
.....................................................................................
Улоге: Срђан Tодоровић, 
Соња Савић
Режија: Горан Гајић, Зоран Пезо, 
Владимир Славица

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ВЕЛИКИ ЛЕБОВСКИ
(САД/ВБ, 1998) 
The Big Lebowski
....................................................................................
Улоге: Џеф Бриџиз (Jeff  Bridges), 
Џон Гудман (John Goodman)
Режија: Џоел и Итан Коен 
(Joel&Ethan Coen)

пројекција у 21.00

ШУНКА, ШУНКА
(ШПА, 1992) 
Jamón Jamón
.....................................................................................
Улоге: Хавијер Бардем 
(Javier Bardem), 
Пенелопе Круз (Penélope Cruz)
Режија: Бигас Луна 
(Bigas Luna)

пројекција у 21.00

МОЈ ИЗБОР: ЛАЗАР САКАН

ПОЛИКАРПО    
(ИтА/ФРА/ШПА, 1959)
Policarpo ’uffi  ciale di scrittura
.....................................................................................
Улоге: Ренато Рашел 
(Renato Rascel), 
Карла Гравина (Carla Gravina)
Режија: Марио Солдати 
(Mario Soldati)

пројекција у 21.00

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ (1944–1963)

НОЋ НА ЗЕМЉИ
(ФРА/ВБ/НЕМ/САД/ЈАП, 1991) 
Night on Earth
....................................................................................
Улоге: Џина Роуландс 
(Gena Rowlands), 
Беатрис Дал (Béatrice Dalle)
Режија: Џим Џармуш 
(Jim Jarmusch)

ЛЕТ ИЗНАД 
КУКАВИЧЈЕГ ГНЕЗДА 
(САД, 1975) One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон (Jack Nichol-
son), Луиза Флечер (L. Fletcher)
Режија: Милош Форман 
(Miloš Forman)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

НЕДЕЉА

АПРИЛ

15.
ЖИВО МЕСО    
(ШПА, 1997) 
Carne trémula
.....................................................................................
Улоге: Хавијер Бардем 
(Javier Bardem), Франческа 
Нери (Francesca Neri)
Режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

БАСКИЈАТ   
(САД, 1996)
Basquiat 
.....................................................................................
Улоге: Дејвид Боуви 
(David Bowie), 
Џефри Рајт (Jeff rey Wright)
Режија: Џулијан Шнабл 
(Julian Schnabel)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ИГРА    
(САД, 1997)
The Game
.....................................................................................
Улоге: Мајкл Даглас 
(Michael Douglas), 
Шон Пен (Sean Penn)
Режија: Дејвид Финчер 
(David Fincher)

пројекција у 21.00

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

16.
ЛИМЕНИ ДОБОШ
(НЕМ/ФРА, 1979)
Die Blechtrommel
....................................................................................
Улоге: Дејвид Бенент 
(David Bennent), 
Марио Адорф (Mario Adorf)
Режија: Фолкер Шлендорф 
(Volker Schlöndorff )

СЕОБЕ
(ЈУГ/ФРА, 1989)
.....................................................................................
Улоге: Изабел Ипер 
(Isabelle Huppert), 
Ришар Бери (Richard Berry)
Режија: Александар Саша 
Петровић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ФИЛМСКО НАСЛЕЂЕ: СРБИЈА, НЕМАЧКА, ФРАНЦУСКА
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УТОРАК

АПРИЛ

17.

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

19.
САМО ДВАПУТ СЕ 
ЖИВИ
(ВБ, 1967)
You Only Live Twice
....................................................................................
Улоге: Шон Конери 
(Sean Connery), Акико 
Вакабајаши (Akiko Wakabayashi)
Режија: Луис Гилберт 
(Lewis Gilbert)

ПОБУЊЕНИЦИ    
(ВБ, 1962)
H. M. S. Defi ant
.....................................................................................
Улоге: Алек Гинис (Alec Guinness), 
Дирк Богард (Dirk Bogarde)
Режија: Луис Гилберт 
(Lewis Gilbert)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ШПИЈУН КОЈИ МЕ ЈЕ 
ВОЛЕО
(ВБ, 1977) 
The Spy Who Loved me
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore), 
Барбара Бах (Barbara Bach)
Режија: Луис Гилберт 
(Lewis Gilbert)

пројекција у 21.00

ПАЛМЕТО
(НЕМ/САД, 1998) 
Palmetto
....................................................................................
Улоге: Вуди Харелсон 
(Woody Harrelson), 
Елизабет Шу (Elisabeth Shue)
Режија: Фолкер Шлендорф 
(Volker Schlöndorff )

ЦЕРЕМОНИЈА
(ФРА/НЕМ, 1995) 
La cérémonie
....................................................................................
Улоге: Изабел Ипер 
(Isabelle Huppert), Сандрин 
Бонeр (Sandrine Bonnaire)
Режија: Клод Шаброл 
(Claude Chabrol)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

МИРНИ ДАНИ У 
КЛИШИЈУ
(ФРА/НЕМ, 1990)
Jours tranquilles à Clichy
....................................................................................
Улоге: Ендру Макарти 
(Andrew McCarthy), Барбара 
де Роси (Barbara De Rossi)
Режија: Клод Шаброл
(Claude Chabrol)

пројекција у 20.30

БИЋЕ СКОРО ПРОПАСТ 
СВЕТА 
(ЈУГ/ФРА, 1968) 
....................................................................................
Улоге: Ани Жирардо 
(Annie Girardot), Мија Алексић
Режија: Александар Саша 
Петровић

СРЕДА

АПРИЛ

18.

СЕЋАЊЕ НА... ЛУИС ГИЛБЕРТ

ПЕТАК

АПРИЛ

20.
СОЛАРИС    
(САД, 2002) 
Solaris
.....................................................................................
Улоге: Џорџ Клуни 
(George Clooney), Наташа 
Макелхон (Natascha McElhone)
Режија: Стивен Содерберг 
(Steven Soderbergh)

пројекција у 17.30 пројекција у 19.30

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

пројекција у 20.00

ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 5

ФИЛМСКО НАСЛЕЂЕ: СРБИЈА, НЕМАЧКА, ФРАНЦУСКА

ФИЛМСКО НАСЛЕЂЕ: СРБИЈА, НЕМАЧКА, ФРАНЦУСКА

ОТВАРАЊЕ 
ФЕСТИВАЛА И 

ИЗЛОЖБЕ ПЛАКАТА
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ТИХО БЕЖАЊЕ
(САД, 1972)
Silent Running
....................................................................................
Улоге: Брус Дерн (Bruce Dern), 
Клиф Потс (Cliff  Potts)
Режија: Даглас Трамбл 
(Douglas Trumbull)

пројекција у 15.00

ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 5

ЗАРОБЉЕНИЦИ 
СВЕМИРА
(САД, 1969)
Marooned
....................................................................................
Улоге: Грегори Пек (Gregory Peck), 
Ричард Крена (Richard Crenna)
Режија: Џон Стерџес 
(John Sturges)

пројекција у 17.00
СУБОТА

АПРИЛ

21.

пројекција у 19.00

ОДИСЕЈА У СВЕМИРУ 
2010
(САД, 1984)
2010
....................................................................................
Улоге: Рој Шајдер (Roy Scheider), 
Џон Литгоу (John Lithgow)
Режија: Питер Хајамс 
(Peter Hyams)

пројекција у 20.30СУБОТА

АПРИЛ

21.

ТРИБИНА: 
АРТУР КЛАРК

ЛЕГЕНДА О ЧУВАРИМА
(САД/АУС, 2010)
Legend of the Guardians: 
The Owls of Ga’Hoole
....................................................................................
анимирани филм
Режија: Зак Снајдер (Zack Snyder)

пројекција у 15.00

ПЕТ ЛЕГЕНДИ
(САД, 2012)
Rise of the Guardians
....................................................................................
анимирани филм
Режија: Питер Ремзи 
(Peter Ramsey)

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ПРИНЦЕЗА МОНОНОКЕ
(ЈАП, 1997)
Mononoke-hime
....................................................................................
анимирани филм
Режија: Хајао Мијазаки 
(Hayao Miyazaki)

пројекција у 20.00

ТРИБИНА: 
ЧУДЕСНИ СВЕТ 

ХАЈАО МИЈАЗАКИЈА

НЕДЕЉА

АПРИЛ

22.

ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 5

НЕДЕЉА

АПРИЛ

22.

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

23.
ЗЕЛЕНА ОПАСНОСТ    
(САД/ЈАП, 1968)
The Green Slime
.....................................................................................
Улоге: Роберт Хортон 
(Robert Horton), Лучана 
Палуци (Luciana Paluzzi)
Режија: Кинџи Фукасаку 
(Kinji Fukasaku)

ОПАСАН ПРОНАЛАЗАК   
(чССР, 1958)
Vynález zkázy
.....................................................................................
Улоге: Лубор Токош (Lubor Tokoš), 
Арност Навратил (Arnost Navrátil)
Режија: Карел Земан 
(Karel Zeman)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

СЕНКА    
(САД, 1994)
The Shadow
.....................................................................................
Улоге: Алек Болдвин (Alec 
Baldwin), Џон Лоун (John Lone)
Режија: Расел Малкахи 
(Russell Mulcahy)

пројекција у 21.00

ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 5
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СРЕДА

АПРИЛ

25.

УТОРАК

АПРИЛ

24.
ВРАНА
(САД, 1994)
The Crow
....................................................................................
Улоге: Брендон Ли (Brandon Lee), 
Мајкл Винкот (Michael Wincott)
Режија: Алекс Пројас 
(Alex Proyas)

ДАРКМЕН – ЧОВЕК ИЗ 
МРАКА
(САД, 1990)
Darkman
.....................................................................................
Улоге: Лијам Нисон (Liam Neeson), 
Френсис Макдорманд 
(Frances McDormand)
Режија: Сем Рејми (Sam Raimi)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

В КАО ВЕНДЕТА
(НЕМ/САД, 2005)
V for Vendetta
....................................................................................
Улоге: Хјуго Вивинг 
(Hugo Weaving), Натали 
Портман (Natalie Portman)
Режија: Џејмс Мактиг 
(James McTeigue)

пројекција у 21.00

БИТИ ЏОН МАЛКОВИЧ
(САД, 1999)
Being John Malkovich
.....................................................................................
Улоге: Џон Кјузак (John Cusack), 
Камерон Дијаз (Cameron Diaz)
Режија: Спајк Џонз 
(Spike Jonze)

пројекција у 21.00

ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 5

ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 5

ДОДИР МЕДУЗЕ
(ВБ/ФРА, 1978)
The Medusa Touch
....................................................................................
Улоге: Ричард Бартон (Richard 
Burton), Ли Ремик (Lee Remick)
Режија: Џек Голд 
(Jack Gold)

ТАЈАНСТВЕНА МОЋ
(САД, 1982)
The Sender
....................................................................................
Улоге: Кетрин Харолд 
(Kathryn Harrold), 
Жељко Иванек (Zeljko Ivanek)
Режија: Роџер Кристијан 
(Roger Christian)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЧЕТВРАК

АПРИЛ

26.
АРМИЈА МРАКА
(САД, 1993)
Army of Darkness
....................................................................................
Улоге: Брус Кембел 
(Bruce Campbell), Ембет 
Дејвиц (Embeth Davidtz)
Режија: Сем Рејми 
(Sam Raimi)

ПРИТАЈЕНО ЗЛО
(НЕМ/ВБ, 2002) 
Resident Evil
.....................................................................................
Улоге: Мила Јововић 
(Milla Jovovich), Мишел Родригез 
(Michelle Rodriguez)
Режија: Пол Андерсон 
(Paul W. S. Anderson)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ЗОРА ЖИВИХ МРТВАЦА
(САД, 1978)
Dawn of the Dead
....................................................................................
Улоге: Дејвид Емџ (David Emge), 
Кен Фори (Ken Foree)
Режија: Џорџ Ромеро 
(George A. Romero)

пројекција у 21.00

ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 5

ПЕТАК

АПРИЛ

27.
ЧАЈ У САХАРИ
(САД/ИтА, 1990)
The Sheltering Sky
.....................................................................................
Улоге: Дебра Вингер 
(Debra Winger), Џон 
Малкович (John Malkovich)
Фотографија: Виторио Стораро 
(Vittorio Storaro)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00

АПОКАЛИПСА ДАНАС
(САД, 1979)
Apocalypse Now 
....................................................................................
Улоге: Мартин Шин 
(Martin Sheen), Марлон 
Брандо (Marlon Brando)
Фотографија: Виторио Стораро 
(Vittorio Storaro)
Режија: Френсис Форд Копола 
(Francis Ford Copolla)

пројекција у 20.30

БЕОГРАДСКИ МЕСЕЦ ФОТОГРАФИЈЕ: ВИТОРИО СТОРАРО
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ПОСЛЕДЊИ КИНЕСКИ 
ЦАР
(ВБ/ИтА/кИН, 1987)
The Last Emperor
....................................................................................
Улоге: Џон Лоун (John Lone), 
Џоун Чен (Joan Chen)
Фотографија: Виторио Стораро 
(Vittorio Storaro)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.30

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

пројекција у 21.00СУБОТА

АПРИЛ

28.

БЕОГРАДСКИ МЕСЕЦ ФОТОГРАФИЈЕ: ВИТОРИО СТОРАРО

пројекција у 18.00

XX ВЕК II 
(ИтА/ФРА, 1976) 
Novecento
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert De Niro), Жерар 
Депардје (Gerard Depardieu)
Фотографија: Виторио Стораро 
(Vittorio Storaro)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 20.30

XX ВЕК I 
(ИтА/ФРА, 1976) 
Novecento
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert De Niro), Жерар 
Депардје (Gerard Depardieu)
Фотографија: Виторио Стораро 
(Vittorio Storaro)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

НЕДЕЉА

АПРИЛ

29.

БЕОГРАДСКИ МЕСЕЦ ФОТОГРАФИЈЕ: ВИТОРИО СТОРАРО

ЦРНИ ДАНИ ЗА 
СТРЕЛЦА
(ИтА, 1971)
Giornata nera per l’ariete
....................................................................................
Улоге: Франко Неро 
(Franco Nero), Волфганг Прајс 
(Wolfgang Preiss)
Фотографија: Виторио Стораро 
(Vittorio Storaro)
Режија: Луиђи Бацони 
(Luigi Bazzoni)

пројекција у 18.00

БЕОГРАДСКИ МЕСЕЦ ФОТОГРАФИЈЕ: ВИТОРИО СТОРАРО

ЦРВЕНИ
(САД, 1981)
Reds
....................................................................................
Улоге: Ворен Бити 
(Warren Beatty), 
Дајана Китон (Diane Keaton)
Фотографија: Виторио Стораро 
(Vittorio Storaro)
Режија: Ворен Бити 
(Warren Beatty)

пројекција у 20.30
ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

30.
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з моје књиге Филмски водич Београда (1944–1963), која ускоро излази из штампе, у издању 
Југословенске кинотеке, за април сам одабрао неке необичне и, надам се, свима занимљиве 
филмове из првих двадесет поратних година, углавном виђених на репертоару градских 
биоскопа.

Чини ми се да је најзанимљивији амерички шпијунски трилер Шпијун (1952) режисера 
Расела Рауза, са познатим глумцем Рејом Милендом у насловној роли и са дебитанткињом Ритом 
Гам у улози заводљиве и сексепилне сусетке. Настао усред холивудске параноје од стално присутне 
црвене пошасти (комунизма) током ране фазе хладног рата, омогућио је изврсно одабраном Миленду 
да оствари глумачки тријумф у можда најбољој роли у подужој импресивној каријери. Користећи се 
туробном поетиком и стилом филм ноара, уз свесрдну помоћ изврсног сниматеља Сема Ливита и 
сугестивне музике Хершела Б. Гилберта, Рауз је снимио један од најнеобичнијих филмова жанра који и 
данас заслужује пажњу гледалаца свих узраста. Фасцинантна вежба у концепту реализације узбудљиве 
и напете приче зачињена је чињеницом да је филм био првo звучнo дело без дијалога које је на скоро 
документаристички начин обрадило вечну тему шпијунаже. Како ниједан глумац у филму нема 
говорни текст, режисер је на бриљантан начин, уз помоћ наратора, звучних ефеката, музике, монтаже 
и визуелних средстава сугестивно и ефектно испричао причу о нуклеарном физичару запосленом у 
Америчкој комисији за енергију и заврбованом да одаје тајне Совјетима. На необичан начин приказана 
је улога ФБИ-ја, а разлози физичареве одлуке да постане издајник остали су (исправно) необјашњени. 
Антологијска сцена Милендовог менталног краха непосредно пошто је убио агента ФБИ-ja остаје у 
трајном сећању. Није наодмет поменути да су у досадашњој историји седме уметности, колико ја знам, 
снимљена само два успешна дугометражна играна звучна филма без дијалога, oвај и италијански Бал 
(1982) Етореа Сколе. Познат је и одличан неми филм Жермен Дилак Шкољка и свештеник (1927), који 
је приказан у Музеју кинотеке 7. фебруара у оквиру циклуса „Импресионизам у француском филму”, 

БЕОГРАДСКИ 
ФИЛМОПЛОВ 
(1944–1963)

И

из личног 
УГЛА
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ПИшЕ: 

Слободан Аранђеловић  
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Шпијун (1952)

тако да се ту листа завршава. Наиме, поменути 
синеасти су у својим делима на импресиван 
и задивљујући начин демонстрирали снагу 
покретних слика, тј. филма као кинестетичке, а 
не вербалне уметности. Сва три поменута филма 
и данас су занимљиви и ванвременски примери 
моћи филмске слике на гледаочеву перцепцију 
и пријем ауторових ставова, метафора и 
схватања уметничке гране која је, нажалост, 
углавном кренула путем комерцијализације, 
брзе зараде и прежвакавања већ виђеног. Због 
свега поменутог, та три остварења делују као 
заборављена и усамљена острва у огромном 
океану просечности, плагијата и филмског кича. 

Квалитетан и занимљив амерички вестерн 
Смоки (1946) режирао је Луис Кинг као дело 
намењено гледаоцима од седам до деведесет 
седам година. Истоимени роман Вила Џејмса 
(иначе класик националне популарне баштине) 
изврсно је послужио као литерарни предложак 
за причу о опсесивној љубави каубоја према 
коњу Смокију, кога је припитомио и дресирао, 
да би, после бројних перипетија, с њим поново 
био сједињен. По општем мишљењу америчке 
критике, то је најбоља верзија те омиљене поро-
дичне приче која је први пут екранизована још 
1933. а последњи 1966. године. У једном подужем 
пријатном разговору с глумцем Љубишом 
Самарџићем на Филмским сусретима у Нишу 
средином деведесетих, успео сам, после више 
покушаја, да га приволим (додуше невољно) да 
ми потврди да је надимак добио по том филму 
који је у раној младости у неком провинцијском 
биоскопу гледао седам или осам пута и био 
одушевљен коњем око кога се вешто плео 

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

заплет. Поменуо ми је да су му се, такође, допале 
и три каубојске/етно песме које су заокружиле 
повољан утисак о филму који никада није 
заборавио.

У француској комедији Силом милионер 
(1960), коју је написао и режирао Жан Ђионо, 
тријумфално је одиграо доста захтевну насловну 
улогу јединствени и непоновљиви Фернандел, 
најпознатији и најбољи национални комичар 
од средине тридесетих до средине шездесетих 
година прошлог века. Добар сниматељски рад 
Рожера Ибера и инспиративна музика Жозефа 
Косме заокружују повољан утисак о комедији 
која је својевремено код нас забележила рекор-
дну гледаност.

Први играни филм белгијске продукције, 
Банкет кријумчара (1952), приказиван је у 
нашој земљи 1954. Био је то истовремено први 
целовечерњи играни филм светски познатог 
документаристе Анрија Сторка и први филм 
снимљен у тој земљи после Другог светског рата. 
Сторк, аутор изврсних кратких и документарних 
филмова (Боринаж, Рубенс, На раскршћу жи-
вота), осим тог снимио је још само један 
дугометражни филм 1985. у сарадњи с Патриком 
Конрадом. Одличан визионарски сценарио 
Шарла Спака, третирајући проблеме малог 
села кроз које пролазе три границе, Немачке, 
Холандије и Белгије, на духовит и забаван 
начин наговестио је рађање Европске уније и 
брисање државних граница. Сторк је, радећи у 
традицији документарне драматургије, дотакао 
серију социјалних проблема на прихватљив и 
још увек актуелан начин, и притом хумором и 
сатиром указао на стварање Бенелукса. Изврсна 
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социјално-политичка/кримналистичка драма 
премијерно је приказана у главном програму 
Канског фестивала, а добила је награду Селзник. 
Као технички саветник на филму је радио 
Андре Кајат, а особени сниматељ Еуген Шифтан 
и композитор Андре Сурис много су допринели 
уметничком успеху дела у коме глумачки 
бриљирају Франсоаз Росе, Пол Франкер и Крис-
тиане Ление.

Норвешки филм Лине – страсни љубавници 
(1960) режирао је Нилс-Рајнхарт Кристенсен као 
успешну екранизацију романа Аксела Јенсена. 
Та снажна породична драма (с елементима 
благе еротике), смештена у поморски миље, 
у стручној норвешкој литератури третира се 
као љубавна мелодрама. Музику је компоновао 
Егил Мон-Иверсен, а солистичке деонице на 
саксофону свирао је славни амерички џезер 
Дон Бајас. Занимљиво је напоменути да је само 
годину и по дана раније Бајас провео дуже вре-
ме у Београду свирајући с нашим џезерима! 
Био је један од првих Американаца на дужем 
привременом раду у Европи, стациониран, 
углавном, у Холандији, Француској и Данској.

Француско-италијанску криминалистичко-
социјалну драму Плочник Париза (1961) ефек-
тно је режирао Анри Декоан уз обилату помоћ 
идеално одабраних интерпретатора, који су 
још увек актуелној тематици удахнули веро-
достојност и животност. Узгредан поглед на 
идустрију секса и брзу зараду у француској 
престоници заокружује повољну оцену о филму 
који је у време београдске премијере привукао 
велику пажњу гледалаца. 

Дебитантски играни филм француског 
синеасте и глумца Ива Робера Мушкарци су 
такви (1954) незаборавна је откачена комедија 
у којој бриљирају одлично одабрани глумци Луј 
де Финес, Жан-Мари Амато и Жан Беланжер. 
Сулуд заплет са назнакама фејдоовских обрта 
и невероватна потера по париским крововима 
у стилу америчких немих слепстик комедија 
зачињени су глумачком бравуром Де Финеса у 
роли помахниталог љубоморног Шпанца чији 
је акценат својеврсна мешавина шпанског, 
италијанског и лошег хрватског језика! С друге 
стране, у историји француске кинематографије 
несхватљиво скрајнути комичар Жан-Мари 
Амато, у роли писаној специјално за њега, 
надахнуто је остварио лик шармантног Дон 
Жуана с мефистофеловским примесама. Као 
својеврстан омаж слепстику и једна од најори-
гиналнијих, најбољих и најдинамичнијих фран-
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Шест судбина (1942)

Поликарпо (1959)

Лине – страсни љубавници (1960)

Макарио (1960)



Вебстера и Сола Чаплина (аутори песама). Као 
једно од најнеобичнијих окупљања најпозна-
тијих и најбољих глумачких звезда из златне ере 
Холивуда, филм се може сматрати типичним 
ескапизмом у седмој уметности и врхунском 
забавом. Неки од интерпретатора су: Шарл Боаје, 
Рита Хејворт, Томас Мичел (прва прича), Џинџер 
Роџерс, Хенри Фонда, Сизар Ромеро, Роланд Јанг 
(друга прича), Чарлс Лотон, Елза Ланкастер, Зиг 
Арно (трећа прича), Едвард Г. Робинсон, Џорџ 
Сандерс, Џејмс Глисон (четврта прича), Етел 
Вотерс, Пол Робсон и Еди „Рочестер” Ендерсон 
(пета прича). Шеста, двадесетоминутна епизода, 
у којој глуме В. К. Филдс, Фил Силверс и Маргарет 
Димон, избачена је пред премијеру јер је по 
мишљењу продуцената реметила природни ток 
приче! Иако је Филдс за невероватно успешну 
ролу плаћен два пута више (50.000 долара) од 
свих осталих колега, то му није помогло да га 
виде гледаоци. Та се епизода може, наводно, 
наћи само у неким приватним колекцијама!

 Хронолошки гледано, други румунски филм 
на репертоару наших биоскопа била је забавна 
и непретенциозна тинејџерска комедија Хало, 
погрешна веза (1958) у режији Андреа Коларасуа. 
Оригиналношћу и једноставношћу одударала је 
од рутинских америчких и западноевропских 
остварења истог жанра. До тада непознати 
млади глумци убрзо су постали водеће звезде 
националног филма. То се нарочито односи 
на Стелу Попеску, Мирчу Блока, Стефана и 
Родику Тапалага. У Румунији је филм забележио 
рекордну посету од преко четири милиона 
гледалаца према извештају Националног центра 
за кинематографију од 31. децембра 2014. 

Мађарска ратна драма Алба регија (1961) 
Михаљија Семеша премијерно је исте године 
приказана на Московском фестивалу, где је 
добила и награду. Насловни лик, главну јунакињу, 
изврсно је одглумила позната совјетска уметница 
Татјана Самојлова. Истинита, поетска прича 
о љубави мађарског лекара и младе Рускиње 
током 1944. у граду крај Дунава под немачком 
окупацијом, симболично говори о два различита 
света која се једва разумеју, али комуницирају 
знацима и осећањима. Конципиран као нека 
врста враћања у прошлост и сећања лекара на 
бурне ратне догађаје, филм је реализован без 
патетичних и пропагандних елемената, иначе 
тако често својствених ратним сторијама у 
делима кинематографија Источног блока. 

цуских комедија свих времена, једноставно, мо-
ра се видети.

Мексички филм Макарио (1960) Роберта 
Гавалдона изврсна је мешавина жанрова и 
стилова заснована на народној басни коју је у 
причи „Трећи гост” обрадио озлоглашени писац 
Бруно Травен. Мешавина фантазије, бајке 
и социјално-психолошке драме, био је први 
мексички филм номинован за награду Оскар 
у категорији иностраног филма, а добитник је 
Специјалне дипломе на фестивалу у Единбургу, 
номинован је у Кану за Златну палму (коју је 
добио Габријел Фигероа за фотографију), а 
глумац Игнацио Лопез Тарсо, у насловној роли, 
награђен је на фестивалу у Сан Франциску. 
На фестивалу у Ваљадолиду филм је награђен 
Сребрном плакетом, а Сребрни куп добио је 
на фестивалу у Санта Маргарити (Италија). На 
листи 100 најбољих мексичких филмова свих 
времена, по избору 25 филмских критичара и 
стручњака, Макарио је заузео 59. место. Особена, 
драматична и непредвидива игра Смрти и Ма-
карија у колонијалној Новој Шпанији (данаш-
њем Мексику) може се сматрати и натприродном 
драмом универзалног значаја и карактера. 
Мексичка глумица Пина Пелицер остварила је 
изврсну улогу, којом се препоручила Холивуду 
и Марлону Бранду за сарадњу у Једнооком Џеку 
наредне године.

Италијанско-француско-шпанску костимира-
ну комедију Поликарпо (1959) режирао је 
италијански синеаст ветеран Марио Солдати. 
Награђен у категорији комедије на Канском 
фестивалу, филм се бави судбином скромног 
римског државног чиновника у 19. веку и неп-
равдом која му је нанета. Насловни лик на заис-
та беспрекоран и дирљив начин тумачи Ренато 
Рашел.

Француски синеаст Жилијен Дививије снимио 
је у Холивуду изванредну омнибус комедију 
Шест судбина (1942), у којој главну улогу има 
помодни фрак, који током филма мења власнике 
и с временом постаје обична рита. Сатирична 
социјална комедија, шармантан је и духовит 
филм, реализован усред Другог светског рата, 
који је с обе стране камере окупио нека од 
највећих имена америчке кинематографије: 
Бена Хехта, Доналда Огдена Стјуарта, Ламара 
Тротија, Бастера Китона, Ласла Ваднаја, Сем-
јуела Хофенстина (сценаристи инспирисани 
причом Ференца Молнара), Џозефа Вокера 
(сниматељ), Сола Каплана (музика), Сема Спиг-
ла (продуцент) и Лио Робина, Пола Френсиса 
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ПИШЕ: 
Ненад беквалац

будућности. Пре педесет година на премијери 
многи нису схватили тај филм. Више од двеста 
људи напустило је пројекцију, а они који су 
остали до краја очекивали су да им монолит с 
почетка да коначне одговоре, али њих није било 
и не треба ни да их буде јер би то уништило 
мистичност саме Одисеје. Филм није остарио 
ни после толико година, већ и даље поседује 
беспрекоран визуелни стил и емоцију коју пре-
носи преко музике и дизајна звука.

Пето издање фестивала отварамо специјалном 
пројекцијом поводом пет деценија од изласка 
филма. Ове године навршава се и десет година од 
смрти аутора романа, док је прошле обележено 
сто година од његовог рођења, те ћемо зато другог 
дана трибину посветити Артуру Кларку. Прва 
два дана имаћемо прилике да видимо филмове 
који се баве истраживањем свемира и на које је 
Кјубриков филм утицао. То су Тихо бежање (Silent 

во није само крај једног од најути-
цајнијих романа научне фантастике 
у двадесетом веку већ и опис свих 
читалаца и гледалаца жанра, јер 
сваку књигу коју узмемо у руке 

или филм који желимо да погледамо за нас је 
један монолит који треба да одгонетнемо и чије 
тајне једва чекамо да откријемо. За многе је 
фантастика ескапизам, а за нас који је волимо, 
то је позитивна ствар. Има оних који нас 
посматрају као децу што се крију иза нечега и 
никада нас не узимају за озбиљно. А Кларков 
роман и истоимени филм Стенлија Кјубрика 
Одисеја у свемиру 2001 (1968) никако није дечји, 
већ се бави, између осталог, и озбиљном темом, 
вечитом потрагом за сврхом човечанства и 
жељом да сами управљамо својом судбином. 
То је прича која треба да покрије еоне у нашој 
еволуцији, од далеке прошлости до могуће 

О

„Очима које су већ одражавале интелигенцију већу од људске 
беба се загледа у дубине кристалног монолита, разабравши – али 

још не и докучивши – тајне које су тамо лежале запретене.”

Одисеја у свемиру 2001, Артур Кларк 
(превод Зоран Живковић и Жика Богдановић)
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Running, 1971) Дагласа Трамбла, смештено у 2001. 
годину, с поруком да човек мора бити сопствени 
спасилац чак и по цену лудила; Заробљеници 
свемира (Marooned, 1969) Џона Стерџеса, екра-
низацијa романа Мартина Кејдина; Соларис 
(2002) Стивена Содерберга, који је више римејк 
екранизације Тарковског него литерарног пред-
лошка Станислава Лема; Одисеја у свемиру 
2010 (1984) Питера Хајамса, дуго очекивани 
наставак филма из 1968. који почиње с намером 
да одговори на раније постављена питања, али 
се брзо спушта у сјајну авантуру у којој мис-
терију о томе шта се дешава с Јупитеровим 
прстеновима пратимо упоредо с растућом тен-
зијом између Америке и Совјетског Савеза која 
може да доведе до уништења Земље. Трећег 
дана фестивала, традиционално посвећеног 
млађима и анимираном филму, приказаћемо: 
Легенду о чуварима (Legend of the Guardians: 
The Owls of Ga’Hoole, 2010) Зака Снајдера и 
Пет легенди (Rise of the Guardians, 2012) Питера 
Ремзија. Љубитељи Хајао Мијазакија моћи ће да 
слушају о чудесном свету његових филмова на 
трибини коју ће држати друштво „Сакурабана”, 
а после ње следи пројекција Принцезе Мононоке 
(Mononoke-hime, 1997). Прошле године увели 
смо дан који је посвећен палп књижевности у 
филму фантастике, тако да ћемо приказати 
Опасан проналазак (Vynаlez zkаzy, 1958) Карела 
Земана, чудесну поетску евокацију света Жила 
Верна постигнуту комбинацијом играног фил-
ма, анимације, лутака и слика на стаклу; Зе-
лену опасност (The Green Slime, 1968) Кинџија 
Фукасакуа, прву званичну јапанско-америчку 
копродукцију, о зеленом чудовишту које бежи 
с уништеног астероида што је био на путањи 
судара са Земљом; Сенку (The Shadow, 1994) 
Расела Малкахија, о јунаку из серијала који 
је писао Волтер Гибсон тридесетих година 
прошлог века. Филмови о суперхеројима пос-
ледњих година преузели су водеће место на 
биоскопским благајнама, а ми као и прошле 
године подсећамо да има још јунака који не 
долазе из Марвеловог или ДЦ универзума: 
Даркмен – човек из мрака (Darkman, 1990) Сема 
Рејмија један је од успешнијих, а заправо није 
екранизација ниједног конкретног стрипа 
већ лик који је инспирисан већ поменутима 
Сенком и Бетменом; Врана (The Crow, 1994) 
Алекса Пројаса, у коме је Брендон Ли оживео 
на платну истоименог јунака кога је створио 
Џејмс О’Бар, таман да се подсетимо док чекамо 
да изађе римејк са Џејсоном Момом следеће 
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Као и сваке године остајемо при томе да већину 
филмова приказујемо с филмске траке – докле 
год можемо а да их не уништимо и ипак сачувамо 
за будуће генерације. Када смо бирали филмове, 
водили смо се оним што имамо у фонду, као и 
оним што је било у званичној дистрибуцији, а 
дигиталне копије, ако их приказујемо, увек су 
рестаурисане или освежене. Ово није фестивал 
само за нас који смо носталгични за звуком 
кино-пројектора у позадини и неким давним 
временима када су биоскопске сале у центру 
града биле пуне већ и за генерације које воле 
филм а никада нису имале прилике да виде како 
класици жанра фантастике изгледају на 35 мм. 
Није чар само у беспрекорној слици која изгледа 
као да можете да уђете у њу него и у зрну које 
видите на платну и копијама које је начео зуб 
времена и променама ролни. Придружите нам 
се у Музеју Југословенске кинотеке, где вас од 
20. до 26. априла чека 20 филмова фантастике 
које смо одабрали за вас.

године; В као вендета (V for Vendetta, 2005) 
Џејмса Мактига, по графичком роману Алана 
Мура. За шести дан припремили смо филмове 
који имају везе с телепатијом: Тајанствена моћ 
(The Sender, 1982) Роџера Кристијана, прича о 
поремећеном младићу што може да преноси 
своје снове и визије у умове других људи, која 
се ослања на језиву атмосферу и неизвесност 
да би се постигао ефекат хорора; Додир медузе 
(The Medusa Touch, 1978) Џека Голда, психолошки 
трилер с елементима фантастике о писцу који 
има телекинетичку моћ да изазове велике 
катастрофе само и при помисли на њих; Бити 
Џон Малкович (Being John Malkovich, 1999) 
Спајка Џонза, необична комедија у којој луткар 
набаса на врата која су у ствари портал за 
улазак у ум познатог глумца. Ово јубиларно 
издање завршавамо остварењима о зомбијима, 
а повод је четрдесет година од премијере нај-
популарнијег филма на ту тему Зора живих 
мртваца (Dawn of the Dead, 1978) Џорџа Ромера. 
Друштво ће му тог дана правити: Армија мрака 
(Army of Darkness, 1993) Сема Рејмија, наставак 
авантуре несрећног Еша, који сада мора да 
се у прошлости бори с армијом мртвих да би 
повратио књигу Некрономикон и вратио се ку-
ћи, и Притајено зло (Resident Evil, 2002) Пола 
Андерсона, почетак франшизе филмова који су 
инспирисани истоименом видео-игром.
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чоВЕк Из МРАкА
ДАРКМЕН

ПИШЕ: 
Милош Цветковић

ада се 1990. у биоскопима појавио 
Даркмен: човек из мрака (у даљем 
тексту само Даркмен), суперхероји 
на великом платну нису били ни 
приближно тако честа појава као 

данас, нити се могло очекивати да ће таква 
врста филма постићи велику популарност код 
публике, нарочито ако прича није базирана на 
популарном стрипском предлошку за који су 
чули чак и они који стрип никада нису узели 
у руке. У том смислу, до 1990. једини успешни 
суперхеројски филмови били су Супермен (1978) 
Ричарда Донера и Бетмен (1989) Тима Бартона 
– филм који је практично обележио годину пре 
Даркмена. Адаптације Марвелових хероја тада 
су биле тек једна бизарна и не превише битна 
фуснота, па је исте године када и Даркмен 
премијеру имао Капетан Америка Алберта 
Пјуна, који је с буџетом не много мањим од 
Рејмијевог остварења ипак изгледао тек као још 
један лош и јефтин Б-филм. Рејми је пак снимио 

K
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преко црног хумора који је рејмијевски колико 
и коеновски (Рејми се дружио с браћом Коен, те 
колају приче да су они непотписани радили на 
овом сценарију), па до трагичког патоса који је 
заправо прилично убедљив и на месту.

Убедљивим драмским моментима свакако је 
допринео и одличан кастинг. Иако је Сем Рејми 
главну улогу желео да повери Брусу Кембелу 
(који је морао да се задовољи камеом), у роли 
Пејтона Вестлејка / Даркмена на крају се нашао 
Лијам Нисон, свега неколико година пре него 
што ће бити номинован за Оскар, док његову де-
војку Џули тумачи у том тренутку будућа, а сада 
већ двострука оскаровка Френсис Макдорманд. 
Међутим, посебно треба поменути мање поз-
натог, а у међувремену нажалост покојног Ла-
рија Дрејка, који ће у улози Роберта Дуранта 
остати заувек упамћен као један од најбољих 
негативаца у суперхеројским филмовима. 
Довољно говори и то што је уводна сцена у 
потпуности посвећена њему, и што се лик 
Дуранта као главна атракција појављује у иначе 
сасвим небитном наставку Даркмен 2: повратак 
Дуранта (1995), који је завршио на видеу.

Занимљиво је што после толико година неки 
продуценти и даље неуспешно мозгају о томе 
како помирити озбиљно и стриповско, па тако 
настају франкенштајновске творевине попут 
Лиге правде (2017) – иако је Сем Рејми понудио 
дефинитиван одговор пре скоро тридесет 
година, у филму који није настао по стрипу, 
али је и даље у сваком смислу бољи од већине 
адаптација.

филм какав дотад није био виђен, а и данас је, 
након скоро три деценије испуњене десетинама 
суперхеројских филмова, реч о остварењу коме 
је тешко пронаћи пандан.

Рејми је испрва желео да сними филмску 
адаптацију Сенке (четири године касније то 
ће поћи за руком Раселу Малкахију), али није 
успео да обезбеди права. Тако се из нужде родио 
Даркмен. И мада је у креацији Даркменовог 
лика, осим Сенком, Рејми био инспирисан и 
Бетменом, његови узори сежу и ван палпа, 
односно стрипа. Тако је Даркмен јунак који 
визуелно призива Невидљивог човека (1933), 
односно Фантома из Опере (1933), и мада при-
пада једном друкчијем жанру заправо се логич-
но надовезује на традиционалне филмове о 
чудовиштима студија „Универзал”. За разлику 
од других суперхероја који маском скривају 
свој прави идентитет, Даркменов идентитет – 
доктор Пејтон Вестлејк – већ је на самом почет-
ку поништен (његово лице бива спаљено), и 
касније га Даркмен користи тек као још једну 
од маски од синтетичке коже које му помажу 
да завара своје непријатеље, односно да себи 
накратко пружи привид нормалности и живота 
који је изгубио. Та дистинкција у односу на друге 
сличне јунаке је и кључна, јер Даркмен више не 
поседује свој стални људски идентитет у који 
може по потреби да се врати; чак и његове маске 
имају свој рок трајања и брзо се дезинтегришу, 
а када Даркмен покуша да се (накратко) врати 
у улогу Пејтона Вестлејка, то кулминира у бри-
љантно гротескној и црнохуморној сцени на 
карневалу – као подсетник њему да је и сам 
неповратно постао карневалска атракција, тј. 
неко ко ће се заувек осећати као аутсајдер и 
чудовиште.

Даркмен је, између осталог, и први прави 
суперхеројски филм који је добио Р-рејтинг у 
САД, а такође је и први филмски суперхерој 
који је заправо више антихерој. Данас када је 
Дедпул (2016) један од најпопуларнијих филмова 
те врсте, то и није толико необично, али у том 
тренутку та Рејмијева одлука била је она врста 
креативног коцкања (која је проузроковала и 
извесне трзавице са не тако срећним челницима 
студија) након којег је тешко замислити друк-
чијег Даркмена. Наиме, то што је Даркмен 
антихерој уткано је у готово сваки кадар 
овог филма, од уникатне мешавине суровог 
Б-филма и стилизоване акције која кокетира са 
естетиком анимираног филма (Рејмијев Талас 
злочина из 1985. као још екстремнији пример), 
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хорор комедији Џорџа Маршала 
The Ghost Breakers из 1940. године, 
Ричард Карлсон објашњава Бобу 
Хоупу зомбије на следећи начин: 
„Понекад их видите како ходају 

наслепо, мртвих очију, и следе наређења не 
знајући и не мислећи шта раде”, на шта Боб 
Хоуп одговара са: „Мислите, попут демократа?”

Карлсонов опис одговара увреженом дожив-
љају зомбија као натприродног бића из жан-
ровске књижевности, филма и стрипа. Зом-
бији су немртва створења, најчешће без соп-
ствене воље, која немају контролу над својим 
најпримитивнијим импулсима. У западну 
културу дошла су из народног предања карип-
ских народа, нарочито с Хаитија, који су САД 
окупирале у првој половини двадесетог века. 
У локалној религији представљају или лешеве 
оживљене магијом злог чаробњака који му 
служе или душе мртвих које привремено 
обузимају тела живих како би решиле своје 
недовршене послове. Сензационалистичко пи-
сање америчких путописаца о окупираној земљи 
заслужно је за увођење целе хаићанске религије 
у мејнстрим хорор жанра. 

Неке карактеристике модерног зомбија има 
и Франкенштајново чудовиште, али и лешеви 
које у причи „Реаниматор” Хауарда Лавкрафта 
оживљава др Херберт Вест: потоњи су без виших 
менталних функција, бесни и неконтролисани. 
Физички, зомбији су најчешће представљени 
као оживљени лешеви у различитим фазама 
распадања, а клетва зомбија најчешће се прено-
си угризом. 

Наказни зомби функционише као симболичка 
представа дехуманизованог бића, лутке до меса 
сведене на службу неразумљивој, туђој сили. 
Такав зомби остаје симбол страха од културно и 
религијски различитог, али ту рану слику, иако 

У
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чин сродан али и различит од стереотипно 
вампирског – док мање или више отворено 
сексуализовани вампири, фиксирани на крв, 
постају робови жеђи за крвљу и тако шире 
своју клетву, зомбији као лешеви с којих месо 
виси у крпама најчешће немају ни то последње 
зрно људскости (борба са сопственим нагоном), 
већ се понашају као вируси у људском облику. 
Постоје у оба случаја изузеци, али архетипови 
су ипак јасни.

Од првих појављивања, зомбији живе својим 
неживотом на филму и у другим медијима: 
о стару, егзотичну карипску верзију очешао 
се овлаш чак и Џејмс Бонд у Живи и пусти 
друге да умру; Џејсон Ворхис из серијала 
Петак тринаести комбинује карактеристике 
Франкенштајновог чудовишта и зомбија 
(„бесмртност” и неумољивост у лову на људе). 
Опште место с тако дугим стажом морало је 
да доживи и мноштво приступа и обрада: од 
пародије (серијал Зла смрт) до романтичне 
комедије (Врела срца). Једна од најгледанијих 
телевизијских франшиза остаје Окружен 
мртвима. 

Без улажења у детаље, јасно је да Демократска 
партија Рузвелта, о којој је на почетку текста 
говорио Боб Хоуп, није данашња главна 
опозициона партија у САД. Зомбији су успели 
да задрже нешто више од свог оригиналног 
карактера, иако су прошли кроз различите 
интерпретације. 

Посетиоци Музеја Југословенске кинотеке 
имаће 26. априла прилику да се упознају 
с трима приступима: Притајено зло Пола 
Андерсона третира их као опасну, вирусну 
претњу, Зора живих мртваца старог мајстора 
Џорџа Ромера нуди нам класичну слику тромих 
али неумољивих мозгождера, док Армија мрака 
Сема Рејмија представља једну од најуспешнијих 
пародија.

утицајну, заменила је друга, која је до данас 
остала доминантна.

Зомбији су нечисти, надиру у хордама, за 
разлику од изоловане групе нас; бесомучно 
нас гоне, и по цену сопствене пропасти, како 
би се домогли наших драгоцених мозгова 
или нас угризом својих кужних уста учинили 
једним од њих. Тај познатији зомби настаје из 
комбинације ранијег, расистичког страха, и 
политичког: фасцинације испрва нацизмом, а 
затим и совјетским комунизмом, када постаје 
симбол тоталитарних идеологија. То се поклапа 
с послератним таласом инвазије и нуклеарног 
разарања као мотива, тако да се виђају и атомски 
и ванземаљски зомбији (на пример, у Плану 9 из 
свемира, филму који се често помиње као један 
од најлошијих свих времена). 

За разлику од вампира и бројних других 
филмских чудовишта, зомбији, и њихови 
господари, зли чаробњаци, нису део класичне 
поставе студија „Универзал”. Јављају се, ипак, на 
филму, под својим именом, још од тридесетих 
година двадесетог века – Ноћ живих мртваца 
Џорџа Ромера, из 1968. Ромерови зомбији, иако 
у првом филму серијала Dead (Мртви) носе 
несродно име (ghouls), пресудно су утицали на 
перцепцију зомбија у популарној култури. 

Та каснија, натрула верзија зомбија комуни-
цира и с нашим страхом од болести, на на-
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његовим најзначајнијим остварењима, Афрички 
трофеји (Trofei d’Africa, 1955) и Последњи рај 
(L’ultimo paradiso, 1957). Овај други донео му 
је у категорији документарног филма награду 
Сребрни медвед на фестивалу у Берлину. Током 
шездесетих, сарађује као репортер и новинар у 
многим европским и светским часописима (Life, 
Paris Match). Од средине шездесетих углавном 
ради на телевизији, али повремено учествује 
као стручњак за подводне сцене и ефекте и у 
играним продукцијама.

Током каријере која је трајала пуних педесет 
година режирао је 22 филма. Одлучује да се 2005. 
повуче из света кинематографије, али се поново 
активира после десет година када режира свој 
последњи документарни филм Animali nella 
Grande Guerra. 

Фолко је био писац, природњак и један од 
највећих и најутицајнијих мислилаца у свету 
филмске уметности који се бавио природним 
окружењем и културом. Остаће упамћен по 
вишеструко награђиваним филмовима посве-
ћеним односу човека и мора, али и као мону-
ментална фигура која је својом инвентивношћу 
увек била бар корак испред других. Његова 
дела вечно ће стајати као најлепши светионик 
и подсећати нас да свет врло брзо може да 
ишчезне због нашег немара и небриге.

осле неприкосновеног Жака Кус-
тоа, оца документарних природ-
њачких филмова, Фолко Квили-
чи (1930–2018), италијански филм-
ски и телевизијски режисер, био

је један од најзначајнијих светских докумен-
тариста. Својим филмовима успео је да на нај-
природнији начин обичном гледаоцу објасни 
и приближи однос између човека и природе. 
Његова остварења имају елементе егзотике, доку-
ментаристичку нарацију и наглашене одлике 
антрополошког филма.

Фолко Квиличи родио се у градићу Ферари. 
Стекао је диплому правника и завршио режију 
на признатом факултету Centro Sperimentale 
у Риму. Његов дебитантски филм Пераје и 
харпуни (Pinne e Arpioni) из 1952. осваја прву 
награду на Фестивалу спортског филма у 
Кортини д’Ампецо. Већ следеће године Квиличи 
учествује у експедицији на Црвеном мору, где 
режира свој први целовечерњи документарни 
филм Шести континент (Sesto Continente). Та 
врста документарног дневника о подводном 
свету Египта, Судана и далеких неприступачних 
острва Црвеног мора, доноси му још једну прву 
награду, овај пут на престижном фестивалу у 
Пунти дел Есте. Током педесетих учествује у још 
две значајне експедиције, у Белгијском Конгу 
1955. и на Пацифику 1957, што је резултирало 

П
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Пауела и Емерика Пресбургера, да би већ 1950. 
после ноар приче о љубавном троуглу Once 
a Sinner постао редитељ играних филмова с 
пуним радним временом.

Следи улазак у малтене серијску производ-
њу током које врло брзо постаје један од најза-
посленијих британских редитеља педесетих. Те-
ме варирају од конфузног филма о неуспелој 
пљачки Scarlet Thread (1951) до врло ефектне ноар 
мелодраме Wall of Death исте године. Варијација 
има и у квалитету његовог рада, али Гилберт 
формира и нека трајна партнерства као што је 
оно с глумцем Лоренсом Харвијем, с којим је у 
том периоду снимио три филма. 

Већ 1952. Гилберт даље проширује своје 
подручје борбе снимивши филм Time Gentlemen 
Please, којим залази у домен тада врло популарне 
Ealing комедије, да би исте године снимио и 
разуђени мелодрамски трилер Хитан позив 
(Emergency Call).

Из данашње визуре готово невероватно звучи 
податак да је Луис Гилберт, редитељ иконичних 
ексапистичких филмова, био први редитељ чији 
је филм добио злогласни Х-рејтинг од британских 
цензора, али баш то се десило социјалној драми 
о младом делинквенту Cosh Boy из 1953. Исте 
године излази и филм Johnny on the Run, прича 
о малом сиротану који се налази у бекству од 
двојице крадљиваца дијаманата, што је опет 
нови жанровски искорак у свет филма за децу и 
младе. Врхунац у том смеру Гилберт ће постићи 
у филму A Cry from the Streets, који такође обра-
ђује тему напуштене деце, васпитача који се ве-
зују за њих и ризика с којима се суочавају. У том 
филму, Гилбертов редитељски рукопис достиже 
своју пуну зрелост.

Прву фазу чине и два кримића, Добри умиру 
млади (The Good Die Young, 1954) и Мрачна сјена 

ада је Луис Гилберт преминуо 
23. фебруара на прагу свог 98. 
рођендана, вести су садржале 
изборе из његове филмографије, 

а као кључна дела истакнута су три филма 
о Џејмсу Бонду и Алфи. Аутори вести нису 
погрешили, ти филмови збиља јесу врхунац 
његовог опуса. Међутим, Гилберт је био 
редитељ са чак 37 дугометражних режија које 
су настајале у распону од 1948. до 2002. године и 
занимљиво је видети шта је оно што је снимио 
мимо та четири истакнута остварења, јер на тај 
начин његова филмографија постаје својеврсна 
лична карта британске кинематографије у више 
од пет деценија.

ПОЧЕЦИ
Луис Гилберт рођен је 1920. године у Хекнију. 

Родитељи су му наступали у мјузикхолу, па 
је своје скромно детињство провео путујући с 
њима и учествујући у њиховим тачкама од пете 
године. Остаје без оца у седмој години и убрзо 
потом практично почиње да издржава породицу 
као дете глумац у филмовима. За то време 
његова мајка ради као филмски статиста. У том 
периоду поделио је екран с Лоренсом Оливијеом 
и привукао пажњу чувеног Александра Корде, 
који му нуди да га стипендира на Краљевској 
академији драмских уметности. Гилберта, међу-
тим, не занима глума и одлучује да се школује за 
редитеља, између осталог и радећи као асистент 
Алфреду Хичкоку на филму Крчма Јамајка 
(Jamaica Inn, 1939).

РАНИ РАДОВИ
На почетку каријере Гилберт је упоредо радио 

документарне и игране филмове. Карактер 
његових документарних филмова махом је 
био наменски и у тој форми он није оставио 
значајнијег трага.

Кад је реч о играном филму, као прву фазу 
његовог рада можемо одредити период од 1947. до 
1958. године. Наиме, у том раздобљу отворен је и 
закључен читав сегмент Гилбертовог тематског 
и стилског деловања на пољу проблемског, 
друштвено ангажованог и ноар филма. Таквим 
темама он се после 1958. практично неће враћати 
иако ће понешто друштвене критике успевати 
да пробије чак и у његовим ескапистичким 
радовима.

Дебитовао је једночасовним игрењаком Мала 
балерина (Little Ballerina, 1947), насталим у сенци 
Црвених ципелица (The Red Shoes, 1948) Мајкла 

К

Л У И С  Г И Л Б Е Р Т

Мала балерина (1947)
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у „Ворнеру” и снимио неколико значајних 
гангстерских филмова.

Када је 1953. почео да ради ратне филмове, 
Гилберт је код војних власти примљен као 
инсајдер. Снимио је седам ратних филмова ко-
ји су карактеристични по великој жанровској 
разноврсности и ослоњености на истините 
приче.

Albert R. N. (1953) био је први Гилбертов рат-
ни филм. Снимљен је по истинитој причи о 
британским морнаричким официрима који су 
направили лутку да би заваравали немачке чу-
варе приликом пребројавања заробљеника и на 
тај начин омогућавали друговима да побегну. 
Нажалост, Гилбертова екранизација тек се дели-
мично бави самим бекством и примењеном 
техником, па се врло често губи у дигресијама 
међу недовољно диференцираним ликовима 
официра. Свему томе не помаже ни одвећ ме-
лодраматична завршница. Оно што се филму не 
може оспорити јесте врло атмосферичан приказ 
живота у логору.

Већ следеће године снима други ратни филм 
The Sea Shall Not have Them. Наслов је заправо 
мото РАФ-ове службе спасавања и приказује 
компликовану акцију извлачења једне оборене 
посаде из Атлантика. Гилберт показује изузетну 
вештину у реализацији физички захтевних сце-
на на мору, с војним бродовима и авионима, али 
на крају то остварење више функционише на 
нивоу појединачних секвенци него као целина.

Гилберт 1956. године снима Чежњу за небом 
(Reach for the Sky), истиниту причу о Дагласу 
Бадеру, пилоту РАФ-а који је изгубио обе но-
ге, али је наставио да лети као ловац током 
Другог светског рата. У главној улози поново 
је Кенет Мор, редовни Гилбертов сарадник у 
том периоду, а овај филм доноси му и награду 
БАФТА за најбољи британски филм, тамошње 
најпрестижније филмско признање.

Урежи њено име са поносом (Carve Her Name 
With Pride), снимљен две године касније, јесте 
шпијунски ратни филм са изузетно снаж-
ном мелодрамском структуром. Настао је по 
Минијевом роману који су адаптирали Гил-берт 
и Вернон Херис. Овај пут Гилбертова склоност 
да уклапа више прича у један филм изгледа 
функционално, а неке одјеке тог остварења 
можемо препознати у Земекисовим Савезници-
ма (Allied, 2016), снимљеним шездесетак година 
касније.

Потопите Бизмарк (Sink the Bismarck, 1960) 
јесте Гилбертов ратни филм који је вероватно 

(Cast a Dark Shadow, 1955). У оба Гилберт по-
кушава да криминалистички заплет надгради 
студијом карактера, али с половичним успехом. 
Док Мрачну сјену, без сумње, знатно унапређује 
изузетно харизматична рола Дика Богарда, 
филм Добри умиру млади карактеристичан је по 
томе што у њему Лоренс Харви, Глорија Грејам 
и Џоан Колинс остају махом неискоришћени.

У раном периоду рада, Гилберт дефинише свој 
најужи круг сарадника, пре свих Вернона Хе-
риса, који ће му бити сценариста и драматург то-
ком читаве каријере. Исто тако, у тој фази често 
ради с Питером Хантом, једним од монтажера 
кључних за настанак акционог филма какав 
данас познајемо, који је оставио дубок печат 
у серијалу 007. Ову фазу чине друштвено 
ангажовани филмови и тврди кримићи по ко-
јима Гилберт није остао упамћен. Један од 
разлога за то били су и његови хвале вредни 
покушаји да те жанровске радове надгради 
озбиљнијим психолошким профилисањем ли-
кова. У неколико наврата експозиција ликова 
практично је односила превагу над заплетом и 
урушавала структуру приче.

Важно је нагласити да су многи филмови 
које је Луис Гилберт снимио у том периоду 
били Б-наслови, који су ишли као други иза 
премијерних А-остварења. Махом је реч о екра-
низацијама романа и позоришних комада у ко-
јима је Луис Гилберт интензивно учествовао као 
сценариста, врло често с Верноном Херисом.

РАТНИ ФИЛМ
На почетку Другог светског рата Луис Гилберт 

прикључио се филмском одељењу РАФ-а које је 
радило под руководством америчког редитеља 
Вилијама Кејлија, једног од прекаљених холивуд-
ских професионалаца који је био под уговором 
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Године 1957. Гилберт је снимио филм The 
Admirable Crichton, екранизацију већ раније 
филмованог комада Џ. М. Берија о распаду 
британског класног система који почиње када 
се домаћинство једног лорда нађе насукано на 
пустом острву и слуге спонтано преузму власт. 
Тај филм спада у сам врх Гилбертовог опуса и 
неоправдано је запостављен. Хумор у њему је 
врхунски, као и сцене бродолома, иако је реч о 
комедији која не ставља акценат на визуелни 
спектакл. Отуд баш овај наслов заслужује да 
буде изнова откривен.

Две године касније Гилберт снима Ферибот за 
Хонгконг (Ferry to Hong Kong, 1959), филм ког се 
и сам одрицао у позним интервјуима. Међутим, 
у њему можемо препознати читав низ детаља 
који су препоручили Гилберта за рад на Бонду. У 
главној улози аустријског пустолова заробљеног 
на броду који саобраћа између Хонгконга и 
Макаоа игра Курт Јиргенс, који ће у Шпијуну 
који ме је волео глумити негативца. Овде је 
он харизматични херој и изузетно снажан у 
главној улози. Његовог противника, гунђала 
капетана, игра Орсон Велс, који у тим данима 
свакако није био у најбољој фази свог живота 
и каријере, о чему сведочи и сам Гилберт, 
али је на екрану и даље чаробан. Ферибот за 
Хонгконг је духовит, напет, базиран на снажним 
карактерима, узбудљив у морској акцији, с 
барем једном секвенцом врхунског саспенса, и 
наслов који, такође, заслужује нову прилику.

Британско колонијално искуство Гилберт је 
директно обрадио у два филма. Побуњеници 
(HMS Defiant, 1962) описују доба када је 
Британија владала морима и тематизују тензије 
међу посадом једног великог брода. Филм је 
изузетно снимљен, с убедљивом сценографијом 
и глумачком игром високог интензитета. The 7th 
Dawn из 1964. године јесте потцењен Гилбертов 
филм. Снимљен је у Малезији без помоћи 
британске војске иако говори о периоду њеног 
малајског ангажмана. Вилијем Холден игра 
војног саветника који је помогао Малајцима 
да се ослободе Јапанаца и остао тамо да живи. 
Неколико година касније он остаје укљештен у 
устанку некадашњих бораца против Јапанаца у 
коме је британска власт непријатељ. Гилбертов 
филм успева да зароби осећај гламура и опас-
ности колонијалног живота, а нарочито не штеди 
британске колонијалне власти, које приказује 
као нетактичне и бруталне. Тај филм могао 
би се дефинисати као дискретни спектакл у 
коме женски ликови које играју Сузана Јорк и 

најлошије остарио. Данас он изгледа као једна 
разуђена нефокусирана и неуверљива исто-
ријска реконструкција, чија одступања од ис-
тинитих догађаја штрче, а неспособност да 
се дефинише основни приповедачки замајац 
веома смета.

Skywatch из исте године вероватно је нај-
необичнији Гилбертов ратни филм. Реч је о 
драмедији о посади једне противавионске 
осматрачнице и њиховим доживљајима у ен-
глеској варошици током рата. Поново филм 
оптерећује Гилбертова склоност дигресијама 
и велика амплитуда између комичних и еле-
гичних елемената. Филм је упамћен као једна 
од успелијих глумачких креација Бенија Хила.

Последњи Гилбертов ратни филм био је 
Операција у праскозорје (Operation Daybreak, 
1975), екранизација једне од најзначајнијих 
диверзантских акција у Другом светском рату 
– убиства Рајнхарда Хајдриха у Прагу. Та тема 
екранизована је више пута, и у чехословачкој 
кинематографији, и у Британији и у Холивуду. 
Само у протекле две године имали смо две 
екранизације те акције. Гилбертов филм спада 
међу боља остварења на ту тему иако није без 
грешака. Врло сувопаран сценарио написао је 
чувени драмски писац Роналд Харвуд по ро-
ману Алана Барџеса. У основи, филм је нео-
бично али паметно структуриран. Атентат се 
деси већ негде на половини филма, а други 
део онда прати лов на атентаторе. Уместо ком-
плексних околности које су пратиле потеру за 
илегалцима и њихову херојску смрт, односно 
бизарне околности Хајдриховог лечења после 
рањавања, Харвуд нуди поједностављену слику 
тог случаја. Завршница с пуцњавом у прашкој 
цркви је импресивна, нарочито део с херојском 
смрћу илегалаца у крипти. 

ПУСТОЛОВИНЕ
Упркос томе што је радио у миљеу ниско-

буџетног и Б-филма, Гилберт је врло рано пока-
зао способност да врло вешто реализује акционе 
призоре, нарочито оне који важе за најтеже, а то 
су сцене на мору. Исто тако, врло рано је добио 
прилику да снима филмове на егзотичним 
локацијама. Можемо рећи да су неки од тих 
наслова и били разлог због којег је Гилберт 
добио прилику да режира Бонда, и то баш Само 
двапут се живи (You Only Live Twice, 1966), који 
се дешава у Јапану или Шпијун који ме је волео 
(The Spy Who Loved Me, 1977), који се великим 
делом бави бродовима и подморницама.

Л У И С  Г И Л Б Е Р Т



76 | |

покрива период од четврт века, а Гилберт доста 
вешто меша бруталност леонеовског шпагети-
вестерна, приказе еротике и телесности из вис-
контијевске фестивалске кинематографије, 
интриге и акционе призоре којих се не би пос-
тидели ни филмови о агенту 007 и већ поменути 
линовски мелодрамски ексцес. Ако имамо у 
виду диспаратност стилских захвата и узора, 
право је чудо што Авантуристи функционишу 
као целина. А Гилберт управо у томе успева.

Упркос томе што филм пати од извесне наду-
тости и упркос мелодрамским односима који 
носе енергичне преокрете својствене сапунској 
опери, Авантуристи су раскошно и прилично 
динамично трочасовно гледалачко искуство. Је-
дан од разлога због којих је тај филм одбачен 
када је изашао свакако можемо препознати и 
у томе што је то био студио-спектакл старог 
кова, а Нови Холивуд већ је ступио на сцену. То 
није више било време у коме су такви филмови 
могли да прођу и трочасовно трајање преостало 
је само за остварења у којима аутори морају 
много шта да кажу. Гилбертов филм био је 
егзотична пустоловина и мешавина жанрова 
која није наступила у правом тренутку.

Лин је у Живагу имао Египћанина Омара 
Шарифа, Гилберт је свог Шарифа нашао у ју-
гословенском глумцу Бекиму Фехмијуу. Улога 
коју је он добио била је прилика какву никада 
ни пре ни после њега није добио ниједан наш 
глумац. То је доминантна главна улога у спек-
таклу високе А-продукције. У том тренутку 
Фехмиу је почињао своју интернационалну ка-
ријеру после изузетног успеха Скупљача перја. 
Петровић је снимио светски филм и Гилберт је 
тада препознао Фехмијуа као светског глумца. 
Нажалост, после Авантуриста, Фехмиу није 
добио тако велику прилику у тако амбициозној 
биоскопској продукцији. Али оно што је најваж-
није јесте чињеница да ту прилику као глумац 
није пропустио. Можда његово име није било 
довољно велико да изнесе овај филм, али Гилберт 
у Фехмијуу јесте нашао свог Омара Шарифа у 
испуњавању онога што су глумачки задаци.

Неки од сарадника на Авантуристима имали 
су више користи од самог Гилберта. Ту, пре 
свега, треба истаћи Антонија Карлоса Жобима, 
који је писао музику и у том филму лансирао 
неколико својих познатих нумера.

Гилберт је у Авантуристима практично јед-
ним потезом успео да потроши све кредите 
које је стекао успешним Бондом и Алфијевим 
снажним одјеком и код публике и код критике. 

Капусин носе исти терет као и Холден.
На врхунцу каријере, непосредно после Алфи-

ја (Alfie, 1966) и Само двапут се живи, Гилберт 
снима свој званично највећи промашај, филм 
ког се одрицао и који је уврштен у разне анто-
логије највећих промашаја – Авантуристи 
(The Adventurers, 1970). Mожда ће следећа 
тврдња звучати као инаћење филмофила, али 
Авантуристи су жестоко оклеветан филм!

Наравно, нема никакве сумње да је реч о кичу, 
јер трочасовни формат тог филма који евоцира 
велике породичне саге свакако није примерен 
адаптацији бестселер-писца Харолда Робинса, 
чија проза није узор доброг укуса и врхунске 
литературе. Исто тако чињеница је да Луис 
Гилберт у том филму види своју прилику да 
сними дејвидлиновско остварење, свог Доктора 
Живага, иако Робинс није Пастернак, и то можда 
делује гротескно, али сам подухват и даље је 
узбудљив.

Авантуристи су породична сага која прати 
Декса Зеноса, фикционализовану верзију Пор-
фирија Рубирозе, од детињства које је провео 
у немирној јужноамеричкој држави Кортегвај, 
преко пучева у којима је побеђивао и губио његов 
отац, живота плејбоја у Европи, до покушаја да 
донесе правду у своју напаћену домовину. Филм 
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њеног обнаженог тела и уопште сексуализација 
тако младих ликова. Додуше, морамо имати на 
уму да је Friends настао у периоду када је секса у 
широј јавности било релативно мало, па је имао 
потенцијала да привуче већи број гледалаца.

То је био велики интернационални хит за 
„Парамаунт”, а свему је допринео саундтрек 
који је отпевао Елтон Џон. Други део филма Пол 
и Мишел (Paul and Michelle, 1974) није поновио 
успех.

После великог успеха филма Educating Rita 
Гилберт снима Not Quite Paradise. Тај филм из 
1985. године смештен је у кибуц и представља 
нелагодну мешавину омладинског романтичног 
филма и тинејџерске комедије. Ни у једном 
аспекту није нарочито успео, а упамтићу га по 
невероватном избору клишеа који се јављају 
како у поставци и односима међу ликовима 
тако и у погледу разних етничких стереотипа 
и коначно предрасуда о Израелу. Филм, између 
осталог, у потпуно непотребном саспенс фини-
шу доноси сусрет младих кибуцника с арапским 
терористима. Гилберт је зрео редитељ и његов 
филм је технички солидно реализован, али кад 
је реч о дигресивности и растресености нара-
ције, понавља све оне проблеме из својих раних 
радова.

Cool BrItannIa
Луис Гилберт је уз Ричарда Лестера један од 

редитеља који се налазе у самом епицентру 
изградње британске поп културе кроз фил-
мове током шездесетих. Лестер се осим Битл-
са дохватио и неких иконичних ликова као 
што су Три мускетара, а снимио је и неке 
квинтесенцијалне попкултурне, али и контра-
културне радове. Један од њих је и филм о 
лондонском заводнику Шарм, и како га стећи 
(The Knack and ...How to Get It, 1965), за који је 
Лестер награђен Златном палмом у Кану.

Гилберт није радио с Битлсима, али је сни-
мио три Бонда. А Лестеровом Шарму може 

Међутим, тај филм био је велика освета 
Б-редитеља. Снимио је не само А-филм већ и 
филм који је приказиван из два дела – први 
двочасовни и други једночасовни. Укратко, 
Б-редитељ добио је целу биоскопску ноћ за себе. 
Нажалост, она никада није сванула и после 
овога Гилбертов пут према статусу аутора који 
надилази оквире индустријске производње 
филмова бива заустављен.

Seven Nights in Japan из 1976. године вероватно, 
нажалост, спада у најслабије Гилбертове режије. 
Та скромна разгледница Јапана базирала се на 
врло наивној причи о љубави енглеског принца 
и локалне девојке, туристичког водича. У том 
филму скоро да ништа није профункционисало. 
Но већ следеће године, Гилберт се вратио Бонду 
и снимио један од најупечатљивијих филмова у 
серијалу.

РОМАНСЕ
У филму Изгубљена невиност (The Greenga-

ge Summer, 1961), Гилберт је иницирао профе-
сионалну линију која ће му донети један од 
најзначајнијих комерцијалних хитова у другој 
фази каријере. Наиме, Изгубљена невиност 
говори о сазревању једне девојчице на летовању 
у Француској.

Тој земљи и љубавној иницијацији Гилберт ће се 
вратити у дејвидхамилтоновском филму Friends 
из 1971. године. Свакако је бизарно поредити 
Луиса Гилберта с Дејвидом Хамилтоном, наро-
чито када се има у виду да је само годину дана 
пре тога покушавао да буде Дејвид Лин, али ово 
остварење свакако може да се смести на линију 
меке еротике хамилтоновског профила. 

Шон Бјури игра сина енглеског бизнисмена 
који је незадовољан богатим оцем и његовом 
женидбом пошто их је мајка напустила. Анисе 
Алвина игра француску нимфету, сиротицу без 
икога свог која бежи од рођака и зета који је 
непримерено гледа.

Филм Friends направљен је по моделу експло-
атације како пубертетске сексуалности у пуном 
јеку тако и одређених стереотипа о романтичним 
навикама појединих народа. Упркос томе што се 
за сам филм не може рећи да обилује сценама 
еротике, нема сумње да је врло прљав у замисли, 
а свему томе доприноси и Анисе Алвина, која 
је тим филмом достигла малу интернационалну 
славу, а на екрану једва сриче своје реченице и 
делује као девојчица иако је у време снимања 
имала седамнаест година. Отуд данашњем 
гледаоцу делују узнемирујуће кратки детаљи 
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тога организованом Олимпијадом, која је 
послужила да потврди ту моћ. На све то треба 
додати први међу амбициозним сетовима Кена 
Адама, чувеног сценографа у том серијалу, који 
је своје најраскошније замисли радио управо с 
Гилбертом.

Потом следи Шпијун који ме је волео (1977) 
с Роџером Муром, у коме техномански и 
стриповски ексцес достижу свој врхунац, а 
савршено се преплићу високооктанска акција 
и жовијални хумор. У том филму Кен Адам 
поново прави непоновљив сет, а Гилберт доводи 
Курта Јиргенса, с којим је радио Ферибот за 
Хонгконг, да овај пут одигра једног потпуно 
друкчијег морепловца – супернегативца Карла 
Стромберга. У Гилбертовим филмовима Јиргенс 
је прешао пут од разбарушеног хероја до 
иконичног супернегативца, и ту персону он ће 
касније неколико пута изнова експлоатисати, 
махом у Б-филмовима попут Опасне мисије 
(Teheran Incident, 1979) у продукцији нашег Ике 
Панајотовића или Goldengirl Џозефа Сарџента.

Коначно, Шпијун који ме је волео лансирао је 
и једног од најиконичнијих егзекутора у исто-
рији Бонда – Зубу, у тумачењу дива Ричарда 
Кила. Данас је немогуће замислити било који 
избор најважнијих детаља из Бондова или 
компјутерску игру о том јунаку без помињања 
Зубе. Уосталом, у пародичној серији Остин 
Пауерс, у насловима су парафразирани Шпијун 
који ме је волео и Голдфингер као Шпијун који ме 
је креснуо и Златни орган.

Трећи Гилбертов Бонд Мунрејкер (Moonraker, 
1979) унутар серијала доживљен је као одлазак 

парирати филмом Алфи. Док је Шарм био 
пародична декоснтрукција мита о разузданом 
Лондону шездесетих, Алфи је прича о наслов-
ном јунаку који постепено почиње да се 
суочава с последицама свог заводничког на-
чина живота. У извесном погледу, дакле, и 
Алфи је демистификација мита о лудим лон-
донским шездесетим, снимљена тачно на њи-
ховој половини, 1966. године. Алфи је постао 
интернационални мегахит, Мајкла Кејна ојачао 
је на позицији међународне филмске звезде, а 
имао је и бројне номинације за Оскар, између 
осталог и за најбољи филм и за најбољу главну 
мушку улогу, док је Гилберт освојио и награду 
жирија у Кану. 

Гледан из данашње визуре, Алфи пре свега 
изненађује својом снажном социјалном димен-
зијом. Они који очекују квинтесенцијалну бри-
танску роматичну комедију биће изненађени 
вишеслојношћу света који је у том филму изгра-
дио Гилберт са својим сарадницима, а нарочито 
суровошћу друштвених односа које приказује.

Кад је о филмовима о Бонду реч, Гилберт 
је режирао неке од најзначајнијих и најико-
ничнијих, пред које се унутар серијала не може 
тако лако ставити предзнак. Наиме, Гилберт 
није потписао Голдфингер (Goldfinger, 1964) као 
најцењенији филм о агенту 007 или У служби 
њеног величанства (On Her Majesty’s Secret 
Service, 1969) као фаворит обожавалаца серијала. 
Међутим, Само двапут се живи са Шоном 
Конеријем доноси егзотичну локацију – Јапан, 
у том тренутку земљу у великој експанзији, 
с великим економским растом и недуго пре 
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се надовезује на Риту и Ширли – Лајза Минели 
игра некадашњу бродвејску звезду која држи 
часове плеса групи особа у разним кризама и 
кроз плес и песму успева да их научи како да се 
одупру недаћама.

Сва три филма у овој фази настала су по 
позоришним драмама и имају централни 
женски лик који пролази пут афирмације 
инспиришући оне који га окружују. Та трилогија 
истовремено је и завршни наступ Луиса Гилберта 
у најпрестижнијем редитељском друштву.

КРАЈ
Претпоследњи филм Луиса Гилберта Haunted 

настао је 1995. године. Реч је о екранизацији ро-
мана Џејмса Херберта, која спада у ред његових 
квинтесенцијално британских пројеката. То је 
прича о духовима који прогањају један арис-
тократски дом. Гилберт је кокетирао с темама 
натприродног у појединим филмовима, али ово 
му је први ортодоксни хорор. Ejдан Квин, на-
жалост, није на глумачком нивоу Дирка Богарда, 
али Кејт Бекинсејл јесте на нивоу појединих 
дива с којима је Гилберт радио.

Ипак, један споредaн детаљ представља 
можда кључну ствар за тај достојанствен али 
неупечатљив филм. Наиме, продуцирао га је 
Френсис Форд Копола чим се Гилберт на кра-
ју придружио пантеону старих британских 
редитеља којима су новохоливудски аутори 
одали поштовање, било да је то пријатељство 
Скорсезеа и Мајкла Пауела било његова сарад-
ња с Фредијем Френсисом. Аутори из Новог 
Холивуда волели су да помогну угледним 
претечама у позним годинама и Гилберт је у 
Кополиној продукцији у 75. години снимио 
Haunted.

Последњи филм Гилберт је завршио у 82. 
години. Реч је о породичној мелодрами Before 
You Go.

За свој рад награђен је бројним признањима, 
међу којима је и витешка титула Commander of 
the Most Excellent Order of the British Empire.

Преминуо је једанаест дана пре 98. рођендана 
у свом дому у Монаку.

предалеко, чак и у буквалном смислу, пошто у 
финишу Бонд одлази у свемир. У том филму 
бриљира Кен Адам, Гилберт и Мур раде оно што 
најбоље знају, а Бонд одласком у космос показује 
да се нимало не боји Ратова звезда. Зуба се 
враћа упркос томе што је (наизглед) убијен у 
претходном филму да би се задовољили фанови 
и као у свакој доброј сапуници добија прилику да 
се искупи, те постаје позитивац попут митског 
јунака по коме је настао – Франкенштајновог 
чудовишта.

После Мунрејкера, Бонд је приземљен у 
следећим филмовима које је узео да режира мон-
тажер Џон Глен, али тенденција да се Муров 007 
креће према стриповском спектаклу и ескапизму 
убрзо је узела маха и под новим режимом. Док 
је у своје време био сагледан као знак за узбуну 
у серијалу, Гилбертов Мунрејкер данас стоји 
као један од омиљенијих и есктравагантнијих 
филмова скраја седамдесетих.

ЖЕНСКА ТРИЛОГИЈА
Критичар Гардијана Питер Бредшо сматра да 

Алфи, Знатижељна Рита (Educating Rita, 1983) и 
Ширли Валентајн (Shirley Valentine, 1989) чине 
Гилбертову трилогију о радничкој класи. Та 
претпоставка утемељена је не само у тематском 
оквиру већ и у томе што у Алфију и Ширли 
Валентајн Гилберт користи исто решење про-
бијања четвртог зида у коме се јунак обраћа 
публици.

Међутим, може се направити и друкчија 
подела у којој Знатижељна Рита, Ширли 
Валентајн и Stepping Out (1991) чине женску 
трилогију. Сва три филма говоре о женама које 
желе да се еманципују. У Рити главнa јунакињa 
жели да превазиђе живот нижих класа и судбину 
која joj je намењена тако што ће се образовати. 
Оно што уследи јесте мешавина инспиративне 
мелодраме о томе како ништа није немогуће 
и комедије која црпе супстанцу из класних 
разлика.

Ширли Валентајн је директни продужетак 
Рите. Поново је реч о тексту Вилија Расела, али 
овај пут имамо жену из ниже средње класе која 
одлази на летовање у Грчку без мужа и први пут 
у животу почиње да угађа себи.

Stepping Out је за разлику од та два квин-
тесенцијално британска филма уроњена у 
тамошње класне контрадикције потпуно 
амерички филм и последња сарадња Луиса 
Гилберта с „Парамаунтом” и америчким мејџор 
студијима уопште. У америчком миљеу, прича 
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лег Табаков (1935–2018), совјетски 
и руски глумац, режисер и педа-
гог, био је један од оснивача 
московског позоришта „Совреме-
ник”, руководилац позоришта „Та-

бакера”, Московског художественог театра, рек-
тор Школе студија МХАТ... 

Табаков је играо у више од 120 филмова. 
Најчешће то нису биле главне улоге, али гото-
во увек биле су упечатљиве, харизматичне. 
Мало ко га памти из млађих дана, али може се 
подсетити његових чудесних јунака – младића 
у филмовима Буран дан (Шумный день, 1960), 
Испитни рок (Испытательный срок, 1960), Мла-
до–зелено (Молодо-зелено, 1962).

Гледаоци га памте по улогама у филмовима 
који су постали део руске филмске класике: 
као Николаја Ростова у совјетском оскаровцу 
Рат и мир (Война и мир, 1965) редитеља Сергеја 
Бондарчука, као Иљу Иљича из Неколико дана 
из живота И. И. Обломова (Несколько дней из 
жизни И. И. Обломова, 1979) Никите Михалкова, 
по главној улози у филму Гори, гори, моја звезда 
(Горит, горит моя звезда, 1969) Александра 
Мите, по учешћу у легендарном совјетском 
филму, такође оскаровцу, Москва сузама не 
верује (Москва слезам не верит, 1979), улогама 
у филмовима Незавршени комад за механички 
пијанино (Неоконченная пьеса для механического 
пианино, 1977) Никите Михалкова, Дванаест 
столица (12 стульев, 1976) Марка Захарова, 
Летови у сну и на јави (Полеты во сне и наяву, 
1982) Романа Балајана, серији Седамнаест маг-
новења пролећа (Семнадцать мгновений весны, 
1973), по јунацима дечјих филмова и филмских 
бајки Мери Попинс, довиђења (Мэри Поппинс, до 
свидания, 1983), Мало сутра (После дождичка в 
четверг, 1985). Напослетку, име Олега Табакова 
везује се и за бројне анимиране јунаке којима је 
подарио глас, али највише за мачка Матроскина 
из култног цртаног серијала Протоквашино 
(1978–1984).

Како је у сећање на недавно преминулог леген-
дарног глумца записала Лидија Шитенбург у пе-
тербуршком филмском часопису „Сеанс”: „Њего-
ве непоновљиве интонације давале су осећај 
спокоја и пријатности тамо где о пријатности не-
ма ни речи, а о спокоју не може ни да се машта. 
Говорећи о Олегу Табакову као о глумцу класи-
чне руске школе (и никако не новатору, иначе 
каква би то пријатност била), не сме се забо-
равити да термин ’развој уметничког језика’ у 
његовом случају треба схватити буквално.”

о
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ПРИРЕДИлА: 
Милена Гвозденовић
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Неколико дана из живота
 И. И. Обломова (1979)
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(History of the World: Part I, 1981), Смех у свемиру 
(Spaceballs, 1987) и многе друге. Истовремено, 
сарађивао је и с другим Бруксовим сталним 
партнерима попут Мартија Фелдмана и Џина 
Вајлдера у њиховим филмовима као што су 
Авантура паметнијег брата Шерлока Холмса 
(The Adventure of Sherlock Holmes’ Smarter 
Brother, 1975), Највећи љубавник на свету (The 
World’s Greatest Lover, 1977) или Жена у црвеном 
(The Woman in Red, 1984). Но нису његове музичке 
креације биле резервисане само за тај уски круг 
филмских радника, тако да потписује и музику 
за неколико изузетно комерцијално успешних 
драмских остварења: Челични коров (Ironweed, 
1987) Хектора Бабенка, Прљави плес (Dirty 
Dancing, 1987) Емила Ардолина и друга. Ипак, 
повезаност с Бруксом као продуцентом доводи 
га и до круне каријере, сарадње с Дејвидом 
Линчом на његовом можда и најбољем филму, 
Човек слон (The Elephant Man, 1980), за који је 
компоновао једну од најемотивнијих музичких 
тема описујући тужну судбину главног 
карактера Џона Мерика. 

Џон Морис био је један од великих америчких 
композитора и његов одлазак сигурно представ-
ља губитак не само за америчку већ и за светску 
кинематографију. 

„Био је моја емотивна, десна рука. Знате, 
музика публици каже шта да осећа, а он је тачно 
знао шта ја желим да осећа. Он је компоновао и 
стварао.” 

(Мел Брукс о Џону Морису)

он Морис (1926–2018), композитор 
који је потписао музику за велики 
број остварења, а ипак највише 
био повезан с Мелом Бруксом, 
будући да је написао скорове 

за готово све његове филмове, преминуо је у 
деведесет другој години.

После студија клавира на престижном музич-
ком колеџу Џулијард, Морис најпре ради као 
музичар у пратњи, да би завршио на Бродвеју, 
где га примећује и као композитора у свом 
редитељском дебију ангажује Мел Брукс. 
Остварење Продуценти (The Producers, 1967), 
прича о самозваном продуценту и његовом 
неуротичном рачуновођи, постаје велики хит и 
најављује почетак нове ере хумора и бриљантне 
сарадње двају врхунских уметника, док ће тема 
„Пролеће за Хитлера”, за коју је Брукс написао 
стихове, а Морис музику, остати упамћена као 
један од најдуховитијих и најзабавнијих скорова 
у филмској историји. После мање запаженог 
Бруксовог остварења Дванаест столица (The 
Twelve Chairs, 1970), њих двојица сарађују на још 
једном изузетном филму, пародији на вестерн 
филмове Врућа седла (Blazing Saddles, 1974), 
чији главни скор, с потписом Брукса и Мориса, 
бива номинован за награду Оскар. Исте годи-
не Брукс креира још једно сјајно остварење у 
виду пародије на хорор филмове, Млади Фран-
кенштајн (Young Frankenstein, 1974), за који Мо-
рис компонује „Трансилванијску успаванку”, 
прелепу источноевропску успаванку која на 
магичан начин прати урнебесну радњу филма. 
И следећих двадесетак година компоновао је 
музику за комедије Мела Брукса: Неми филм 
(Silent Movie, 1976), Високу напетост (High 
Anxiety, 1977), Смешну страну историје: први део 

Џ

Пролеће за Хитлера, Трансилванијска успаванка...

т р а г о в и  н а  ф и л м у
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ПИШЕ: 
Ненад беквалац

Стивенса, који га доводи у Day Star и почињу 
припреме за ТВ серију На граници могућег 
(The Outer Limits, 1963–1965). Главна тема коју 
је за тај шоу компоновао Фронтијер постаје 
препознатљив класик због својих изненадних 
музичких тушева који пренаглашавају врхунац. 
Касније су потпуно исту мелодију користили за 
серију The Invaders (1967). Музички критичари 
почели су да га стављају раме уз раме са Џеријем 
Голдсмитом и Бернардом Хармном, али и даље 
нема понуда за игране филмове, те до краја 
деценије остаје да ради на серијама: Branded, 12 
O’Clock High, The Flying Nun, The Rat Patrol, Iron 
Horse. Прилика да се врати играним филмовима 
указала му се када су од њега тражили да 
направи скор сличан Мориконеовом за вестерн 
с Клинтом Иствудом, Обесите га без милости 
(Hang ’Em High, 1968) Теда Поста. Имао је свега 
осам дана да га напише, али је успео да постигне 
ефекат вестерн опере као код Мориконеа. Није 
дуго требало да га позову да ради још један 
вестерн, Баркуеро (Barkuero, 1970) Гордона 
Дагласа. Традиционалном вестерн звуку враћа 
се у филму Чизум – краљ ранчера (Chisum, 
1970) Ендруа Маклаглена са Џоном Вејном у 
насловној улози. Исте године Вејн га повлачи са 
собом да раде на Swing Out, Sweet Land (1970), 
за који Фронтијер добија Греми. Сад већ постаје 
део фамилије која ради с Вејном и с њим ће 

оминик Фронтијер (1931–2017) ро-
ђен је у Њу Хејвену, у Конектикату, 
у породици која се бавила музи-
ком. Са седам година већ је сви-
рао неколико инструмената, а кас-

није се преоријентисао на хармонику. Пошто 
је показао велики таленат, родитељи га воде у 
Њујорк да учи од чувеног виртуоза на хармоници 
Џозефа Бивијана, а када је напунио дванаест 
година, имао је соло наступ у Карнеги холу. 
Крајем четрдесетих почиње да наступа с бендом 
Хораса Хедита, али га напушта после четири 
године јер није желео да буде само извођач већ 
и да компонује, тако да се сели у Лос Анђелес 
и уписује Калифорнијски универзитет да би 
наставио школовање. Својим свирањем толико је 
одушевио Алфреда Њумана, музичког директора 
20th Century Fox-а и његовог брата, композитора 
Лајонела Њумана, да су спонзорисали његово 
даље школовање за адаптације и аранжмане. 
Убрзо потписује уговор за Fox, где прво ради 
као непотписани хармоникаш, а касније као 
непотписани аранжер. Први већи филм на коме 
је радио био је Love Me Tender (1956) Роберта Веба 
с Елвисом Прислијем, а први на којем је добио 
пуне заслуге и почео каријеру композитора 
Seven Thieves (1960) Хенрија Хатавеја. У то 
време радио је и на телевизији као извршни 
продуцент, где је упознао продуцента Леслија 

Д

„Мислим да филмска музика треба да буде коментар онога што видите, а не само да истакне оно што 
се тренутно дешава. У почетку посао композитора био је да уверимо публику ко је лош момак, да 
представимо доброг момка и његов љубавни интерес. Данас просечној публици то није потребно – она 
је много софистициранија и може сама схватити, без помоћи музике. Осим ако не компонујете за 
Ратове звезда, који су у ствари вестерн и не разликују се од Чизума – краља ранчера, морате гледати 
шта се дешава пред вама и пронаћи начин да осмислите музички коментар на акцију као гледалац, а 
не да објашњавате шта се дешава.”

т р а г о в и  н а  ф и л м у
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сарађивати и на The Train Robbers (1973) Барта 
Кенедија и Браниган (Brannigan, 1975) Дагласа 
Хикокса, за који компонује сокр с акцентом на 
акцију у миљеу урбаног џеза по узору на тада 
популарне музичке теме настале у филмовима 
као што су Булит (1968) и Шкорпион убија (Dirty 
Harry, 1971). На акционим филмовима почео је 
да ради годину дана раније са Два детектива 
(Freebie and the Bean, 1974) Ричарда Раша и 
наставља култну блексплоатацију Клеопатра 
Џоунс и Златни казино (Cleopatra Jones and the 
Casino of Gold, 1975) Чарлса Бejла. Од средине 
седамдесетих углавном ради за телевизију на 
серијама: Washington: Behind Closed Doors, 
Vega$, The Young Pioneers. Филму се поново 
враћа са Изазовом (Defi ance, 1980) Џона Флина, 
а исте године за остварење Каскадер (The Stunt 
Man, 1980) Ричарда Раша добија Златни глобус 
за музику. Осамдесетих опет углавном ради на 

серијама: Breaking Away, Freebie and the Bean, 
Matt Houston. Каријеру је прекинуо на годину 
дана јер је морао да одлежи у затвору због 
умешаности у превару око продаје карата за 
Super Bowl 1980. Његова тадашња жена Џорџија 
Фронтијер била је власник Лос Анђелес Рамса. 
Након изласка из затвора компонује за ТВ 
филмове: Harry’s Hong Kong (1987) и Palomino 
(1991). Последњи филм на коме је радио била је 
Боја ноћи (Color of Night, 1994) Ричарда Раша, 
после кога се сели у Санта Фе, Њу Мексико, да би 
се посветио породици. Наставио је да компонује 
класичну музику и за рекламе и повремено је 
предавао на разним универзитетима. Током 
каријере снимио је више познатих мелодија и 
албума, спејс/џез/егзотику Pagan Festival (1959) 
и суморни Love Eyes (1960). Седамдесетих је 
правио аранжмане за познате поп извођаче као 
што су Гледис Најт и The Tubes.

Д О М И Н И К  Ф Р О Н Т И Ј Е Р
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миХајло 
Ћирин 

ЋИРОНИ 
НЕЗНАНИ ЈУНАК 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 

КИНЕМАТОГРАФИЈЕ

Треба нагласити да је био духовит, шармантан 
човек, образован, елоквентан, дискретан и 
експедитиван. За разлику од послератних орга-
низатора које је наследио, а који су углавном 
били необразовани и неуредни, многи чак и 
алкохоличари, Ћирони је био врло културан 
човек. Водио је рачуна и о понашању и о 
облачењу, и имао друкчији приступ филму. Пос-
лератни организатори често су били бахати и 
непристојни.”

Срђан Драгојевић са Ћирином је радио на сво-
јим првим успесима, Лепим селима и Ранама, 
који су истовремено били и међу последњим 
пројектима чувеног организатора: „Ћирони је 
био припадник старе школе. Времена када су 
на филму радила господа, образовани људи, с 
манирима. Радио сам с њим као млад редитељ, 
несигуран у вези с много чим. Он ми је помагао, 
својим ставом и поштовањем према филму и 
редитељу, да стекнем самопоуздање неопходно 
за ово место у филмској екипи.”

„Знао је технологију филма, и оно што се после 
снимања дешава с филмом, иако организатори 
нису то познавали. Он је владао филмом од прве 
клапе до тонске копије”, додаје Војнов. „Ћирони 
је у канцеларије филмских екипа увео два теле-
фона на једном столу. Он је увек разговарао на 
два телефона у исто време.”

Упркос бројним ангажманима, Ћирони није 
губио ентузијазам, па Војнов напомиње: „Што 
се тиче хонорара, увек је имао обзира према 
буџету филма. Био је врло ангажован и тражен, 
али никада није био превише захтеван, наравно 
водећи рачуна о реномеу професије.”

ФЕСТИВАЛИ
Ћирони је био и у екипи која је организовала 

прве Фестове. Тог периода присећа се писац Бран-
ко Димитријевић, који га је у то време упознао: 
„Онима који нису живели у самоуправном соци-
јализму југословенског типа немогуће је објас-
нити преовлађујућу атмосферу лако ћемо систе-
ма, где се недостатак мотивације проузрокован 
комунистичком уравниловком лепо накалемио 
на наш већ пословични менталитет. И зато су 
сви који се у то нису уклапали, јер су деловали 
професионално и компетентно, одскакали од 
околине. Тако сам и приметио Ћиронија у глав-
ном штабу Феста, једног од оних првих, у 
београдском Дому синдиката. Не знам ни шта 
му је била функција, али он је очигледно све 
контролисао, о свему бринуо, решавао проб-
леме у трку и уопште деловало је да би ако би 

ихајло Ћирин Ћирони (1933–
2018) имао је у југословенском 
филму каријеру организатора 
која се протегла на читаве 
четири деценије. Почев од 

Радопоља Столета Јанковића, преко Улоге моје 
породице у свјетској револуцији Бахрудина 
Ченгића, киноклубашких и комерцијалних 
пројеката, па све до Рана Срђана Драгојевића 
и бројних телевизијских пројеката, Ћирони је 
градио репутацију једног од најпоузданијих 
организатора у југословенском филму.

Тек када нас је напустио 9. марта ове годи-
не, схватили смо да је крупан део наше кине-
матографске историје неповратно отишао с 
њим и суочили се с тим колико мало знамо о 
том доајену југословенских збивања иза камере. 
Срећом, иза Ћирина су остали филмови и колеге 
с којима је сарађивао. Ево њихових сећања.

ОРГАНИЗАТОР
Ћиринов савременик и колега, филмски 

продуцент Драгољуб Војнов, овако дефинише 
његово место у историји нашег филма: „Михајло 
Ћирин познат као Ћирони – сви су мислили да 
је то његово право име и тако су га звали, чак 
је и на неким шпицама тако потписан – био 
је организатор који није имао амбиције да 
буде директор филма или продуцент. Посао 
организатора радио је на врхунском нивоу. 

М
ПИшЕ: 

Димитрије Војнов

сећање на...
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ра неку епизодну улогу ако затреба у току сни-
мања. Био је на професионалном нивоу, као 
професионални глумци. Није захтевао накнаду 
иако су чланови екипе то врло често тражили 
чак и кад би статирали у кадру. Као пример 
навео бих два филма на којима сам радио са 
Ћиронијем, Лаф у срцу и Тесна кожа, где он игра 
различите улоге. У Лафу у срцу играо је себе – 
вођу снимања на снимању филма у филму, и то 
је урадио одлично, док је у Тесној кожи играо 
носача физикалца који је на његову иницијативу 
добио и рустикални нагласак.”

ЋИРОНИЈЕВИ 
НЕСНИМЉЕНИ ФИЛМОВИ

Ћирин је и после повлачења добијао понуде 
за посао. Драгољуб Војнов присећа се свог пос-
ледњег разговора с њим из 2005. године: „Радио 
сам филм Чарлстон за Огњењку и сетио сам 
се Ћиронија. Знао сам да се повукао. Позвао 
сам га да буде у екипи. Екипа је имала преко 
120 људи, било је много посла и био ми је пот-
ребан такав човек. Он ми је тада рекао да има 
проблема с куковима, да се тешко креће, па 
сам му понудио да му организујемо превоз од 
куће до канцеларије. Захвалио ми се на томе, 
али није прихватио. Било ми је веома жао јер 
мислим да би он екипи много помогао. То је био 
велики филм и један тако искусан организатор 
могао је да држи конце и допринесе успешној 
реализацији филма.”

Нажалост, одлазак овог великана из сенке 
прошао је потпуно незапажено, без иједног 
извештаја у медијима или реакције еснафа. 

„Ћирони је био симбол кинематографије 
тога времена и чињеница да се повукао због 
здравствених разлога и живео сам и заборављен, 
показује и извесну небригу еснафа, удружења”, 
закључује Војнов.

Предраг Антонијевић сећа се своје сарадње са 
Ћиронијем. На његовом дебитантском филму О 
покојнику све најлепше Ћирони је био главни 
организатор. Млади Антонијевић почео је да 
прича о неким амбициозним визијама за свој 
следећи филм и великим темама које је желео 
да обради, и пожалио се како ће то врло 
тешко реализовати. Ћирони му је тада рекао: 
„Предраже, најбољи су неснимљени филмови.”

он одатле отишао све стало. Од волонтера са 
ФДУ ја сам, објективно, у то време најбоље знао 
енглески и не знам како је то Ћирони приметио, 
јер се нисам гурао да се дружим са странцима, 
али он је госте упућивао на мене, да не мора 
више пута да им се објашњава. А онда је дошао 
крај фестивала и коктел, и пошто је све прошло 
у реду, Ћирони је извадио флашу вискија да ма-
ло прославимо. Пуштена је музика и тада сам 
видео нешто што припада домену индастријал 
лајт енд меџика: Ћирони је лебдео изнад поди-
јума. За њега у тим тренуцима гравитација није 
важила. Правио је пируете и онда би се нагињао 
толико да смо мислили да ће пасти, али то се 
ниједном није десило. После су ми они који су га 
знали са снимања рекли да је то исто радио кад 
падне последња клапа. Ја га, нажалост, са сни-
мања нисам познавао. Отишао је и Ћирони, још 
једна београдска и југо филмска легенда.”

У дирекцији фестивала у Пули стајао је натпис 
„Ћирони – спас за вас”.

Драгољуб Војнов о Ћиронијевом пулском 
ангажману каже: „Ћирони је пратио филм и 
после тонске копије. Радио је на фестивалима, 
а нарочито дуго на Пулском, где је променио 
неколико директора. Он је оставио дубок траг 
као главни организатор Пулског фестивала. То 
је било време које тешко можемо да замислимо, 
време без компјутера и мобилних телефона, 
радило се телексом и личним контактом. Он 
је све успевао да организује. Чак је купио је-
дан мали мопед који се звао ’солекс’, довезао 
га у Пулу и тамо по граду обављао разне пос-
лове. Хотели у којима су глумци боравили и 
одмарали се били су ван града, а будући да су 
глумци имали разне обавезе, конференције за 
штампу у самом центру Пуле, поздрављање 
публике у Арени, то је требало координисати. 
Било је разних специфичних захтева, рецимо 
Тито на Брионима хоће да гледа филм или жели 
да дође у Арену. Све то требало је реализовати. 
У Пулу је долазило много странаца, страних 
филмских критичара, и Ћирони је са свима 
њима контактирао јер је знао и стране језике.” 

ИСПРЕД КАМЕРЕ
Ћирони је један од људи које пажљиви 

гледаоци памте као случајне пролазнике или 
епизодисте у филмовима. Обично га је нужда 
током снимања, на молбу редитеља, изводила 
пред камеру.

О томе Драгољуб Војнов каже: „Ћирони је у 
филмској екипи био врло употребљив да одиг-

М И Х А Ј Л О  Ћ И Р И Н  Ћ И Р О Н И



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

програм
АПРИЛ 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

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

пројекција у 11.00

ВЕЛИКИ ЛЕБОВСКИ
(САД/ВБ, 1998) 
The Big Lebowski
....................................................................................
Улоге: Џеф Бриџиз (Jeff  Bridges), 
Џон Гудман (John Goodman)
Режија: Џоел и Итан Коен 
(Joel&Ethan Coen)

пројекција у 18.00

НЕДЕЉА

АПРИЛ

1.

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

пројекција у 13.30 пројекција у 20.30

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

НЕДЕЉА

АПРИЛ

1.

СЈАЈ И БЕДА ХОЛИВУДА
(САД, 1975)
The Day of the Locust
....................................................................................
Улоге: Доналд Сатерленд 
(Donald Sutherland), 
Карен Блек (Karen Black)
Режија: Џон Шлезингер 
(John Schlesinger)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

БУЛЕВАР ЗВЕЗДА
(ФРА/САД, 2001)
Mulholland Drive
....................................................................................
Улоге: Наоми Вотс (Naomi 
Watts), Лора Елена Харинг 
(Laura Elena Harring)
Режија: Дејвид Линч 
(David Lynch)

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

2.

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ: ЛОС АНЂЕЛЕС

УТОРАК

АПРИЛ

3.

НА УСАМЉЕНОМ МЕСТУ
(САД, 1950) 
In a Lonely Place
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), Глорија 
Грејам (Gloria Grahame)
Режија: Николас Реј (Nicholas Ray)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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

пројекција у 13.30

УМРИ МУШКИ
(САД, 1988)
Die Hard
....................................................................................
Улоге: Брус Вилис (Bruce Willis), 
Алан Рикман (Alan Rickman)
Режија: Џон Мактирнан (John 
McTiernan)

пројекција у 20.30

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

АПРИЛ

3.
УТОРАК

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ: ЛОС АНЂЕЛЕС
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МРЖЊА
(ФРА, 1995) 
La haine
....................................................................................
Улоге: Венсан Касел 
(Vincent Cassel), Саид Тагмауи 
(Saïd Taghmaoui)
Режија: Матју Касовиц 
(Matthieu Kassovitz)

пројекција у 11.00

ПЕВАЈМО НА КИШИ
(САД, 1952)
Singin’ in the Rain
....................................................................................
Улоге: Деби Рејнолдс (Debbie 
Reynolds), Џин Кели (Gene Kelly)
Режија: Стенли Донен (Stanley 
Donen), Џин Кели (Gene Kelly)

пројекција у 18.00АПРИЛ

4.

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

ПОВЕРЉИВО ИЗ Л. А.
(САД, 1997)
L.A.Confi dential
....................................................................................
Улоге: Расел Кроу (Russell Crowe), 
Кевин Спејси (Kevin Spacey)
Режија: Кертис Хансон 
(Curtis Hanson)

СРЕДА

АПРИЛ

4.

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ: ЛОС АНЂЕЛЕС

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

5.
ЗАПЛЕЊИВАЧ
(САД, 1984)
Repo Man
....................................................................................
Улоге: Емилио Естевез (Emilio 
Estevez), Хари Дин Стантон 
(Harry Dean Stanton)
Режија: Алекс Кокс (Alex Cox)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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

пројекција у 13.30

ЏЕКИ БРАУН
(САД, 1997)
Jackie Brown
....................................................................................
Улоге: Пем Грир (Pam Grier), 
Самјуел Л. Џексон 
(Samuel L. Jackson)
Режија: Квентин Тарантино 
(Quentin Tarantino)

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)

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

5.

НЕДЕЉА

АПРИЛ

8.
ПЕТАК

АПРИЛ

6. НЕРАДНИ ДАНИ
СУБОТА

АПРИЛ

7.
ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

9.

СРЕДА

УТОРАК

АПРИЛ

10.
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 11.00 пројекција у 13.30

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ
(хРВ/чЕх/Сло/Мк, 2016)
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Дејан Аћимовић
Режија: Рајко Грлић

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

пројекција у 18.00

ЗА КРАЉА И ОТАЏБИНУ
(СРБ, 2015)
....................................................................................
Улоге: Небојша Глоговац, 
Марко Николић
Режија: Радош Бајић

пројекција у 20.30СРЕДА

АПРИЛ

11.

УТОРАК

АПРИЛ

10.

НЕБОЈША ГЛОГОВАЦ НА БИС

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

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)

АПРИЛ

12.
ЧЕТВРТАК

пројекција у 20.00

СКУПЉАЧИ ПЕРЈА
(ЈУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: Беким Фехмиу, 
Оливера Катарина
Режија: Александар Саша 
Петровић

ФИЛМСКО НАСЛЕЂЕ: СРБИЈА, 
НЕМАЧКА, ФРАНЦУСКА

ПЕТАК

АПРИЛ

13.

СКУПЉАЧИ ПЕРЈА
(ЈУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: Беким Фехмиу, Оливера 
Катарина
Режија: Александар Саша 
Петровић

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00ЖИЛ И ЏИМ
(ФРА, 1962) 
Jules et Jim
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne 
Moreau), Оскар Вернер 
(Oscar Werner)
Режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

пројекција у 13.30

НЕВИНИ ЉУДИ 
ПРЉАВИХ РУКУ
(ФРА/НЕМ, 1975)
Les Innocents aux Mains Sales
....................................................................................
Улоге: Роми Шнајдер 
(Romy Schneider), 
Род Стајгер (Rod Steiger)
Режија: Клод Шаброл 
(Claude Chabrol)

пројекција у 20.30

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)

ПЕТАК

АПРИЛ

13.

ФИЛМСКО НАСЛЕЂЕ: СРБИЈА, НЕМАЧКА, ФРАНЦУСКА
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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 11.00

СВАНОВА ЉУБАВ
(НЕМ/ФРА, 1984) 
Eine Liebe von Swann
....................................................................................
Улоге: Џереми Ајронс (Jeremy 
Irons), Ален Делон (Alain Delon)
Режија: Фолкер Шлендорф 
(Volker Schlöndorff )

пројекција у 18.00АПРИЛ

14.

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 13.30 пројекција у 20.30

ГРУПНИ ПОРТРЕТ С 
ДАМОМ (НЕМ/ФРА, 1977)
Gruppenbild mit Dame
....................................................................................
Улоге: Роми Шнајдер 
(Romy Schneider), 
Бред Дуриф (Brad Dourif)
Режија: Александар Саша 
Петровић

СУБОТА

АПРИЛ

14.

ФИЛМСКО НАСЛЕЂЕ: СРБИЈА, НЕМАЧКА, ФРАНЦУСКА

НЕДЕЉА

АПРИЛ

15.
УКУС МОЋИ
(ФРA/НЕМ, 2006)
L’ivresse du pouvoir
....................................................................................
Улоге: Изабел Ипер 
(Isabelle Huppert), 
Патрик Бријел (Patrick Bruel)
Режија: Клод Шаброл 
(Claude Chabrol)

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

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 13.30

ИЗГУБЉЕНА ЧАСТ 
КАТАРИНЕ БЛУМ
(НЕМ, 1975) Die verlorene 
Ehre der Katharina Blum
....................................................................................
Улоге: Ангела Винклер 
(Angela Winkler), 
Марио Адорф (Mario Adorf)
Режија: Фолкер Шлендорф

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)

НЕДЕЉА

АПРИЛ

15.

СУБОТА

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

16. РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

УТОРАК

АПРИЛ

17.

пројекција у 11.00

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

пројекција у 13.30

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)

СРЕДА

АПРИЛ

18.
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ДАНИ АЛЖИРА 

ПРОГРАМ ЋЕ БИТИ 
ОБЈАВЉЕН НАКНАДНО.
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НЕДЕЉА

АПРИЛ

22.
НА ДОКОВИМА ЊУЈОРКА
(САД, 1954) 
On the Waterfront
....................................................................................
Улоге: Марлон Брандо 
(Marlon Brando), 
Карл Малден (Karl Malden)
Режија: Елија Казан 
(Elia Kazan)

ГОСПОДИН ДИДС 
ИДЕ У ГРАД
(САД, 1936) 
Mr. Deeds Goes to Town
....................................................................................
Улоге: Гари Купер (Gary Cooper), 
Џин Артур (Jean Arthur)
Режија: Френк Капра 
(Frank Capra)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30 пројекција у 18.00 / 20.30

ДАНИ АЛЖИРА 

ПРОГРАМ ЋЕ БИТИ 
ОБЈАВЉЕН НАКНАДНО.

ГОСПОДИН ДИДС 
ИДЕ У ГРАД
(САД, 1936) 
Mr. Deeds Goes to Town
....................................................................................
Улоге: Гари Купер (Gary Cooper), 
Џин Артур (Jean Arthur)
Режија: Френк Капра 
(Frank Capra)

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

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30 пројекција у 18.00 / 20.30СУБОТА

АПРИЛ

21.

пројекција у 18.00

СЈАЈ И БЕДА ХОЛИВУДА
(САД, 1975)
The Day of the Locust
....................................................................................
Улоге: Доналд Сатерленд 
(Donald Sutherland), 
Карен Блек (Karen Black)
Режија: Џон Шлезингер 
(John Schlesinger)

пројекција у 20.30

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

СРЕДА

АПРИЛ

18.

ЧЕВРТАК

АПРИЛ

19. РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ПЕТАК

АПРИЛ

20.

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

23. РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

СЕНКЕ 
(САД, 1959) 
Shadows
....................................................................................
Улоге: Бен Карадерс 
(Ben Carruthers), 
Лелија Голдони (Lelia Goldoni)
Режија: Џон Касаветес 
(John Cassavetes)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

МАРАТОНЦИ ТРЧЕ 
ПОЧАСНИ КРУГ
(ЈУГ, 1982)
РЕСтАУРИСАНА ВЕРзИЈА
....................................................................................
Улоге: Богдан Диклић, 
Данило Бата Стојковић
Режија: Слободан Шијан

пројекција у 18.00 / 20.30
НА ДОКОВИМА 
ЊУЈОРКА
(САД, 1954) 
On the Waterfront
....................................................................................
Улоге: Марлон Брандо 
(Marlon Brando), 
Карл Малден (Karl Malden)
Режија: Елија Казан 
(Elia Kazan)

УТОРАК

АПРИЛ

24. ВИП КИНОТЕКА: 
СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

СРЕДА

АПРИЛ

25. РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

26.
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ПЕТАК

АПРИЛ

27.

ШЕКСПИРВАЛА
(САД, 1965)
Shakespeare-Wallah
....................................................................................
Улоге: Шаши Капур (Shashi 
Kapoor), Фелисити Кендал 
(Felicity Kendal)
Режија: Џејмс Ајвори 
(James Ivory)

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00СЕНКЕ 
(САД, 1959) Shadows
....................................................................................
Улоге: Бен Карадерс 
(Ben Carruthers), 
Лелија Голдони (Lelia Goldoni)
Режија: Џон Касаветес 
(John Cassavetes)

пројекција у 13.30

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

пројекција у 20.30

ЊУЈОРК, ЊУЈОРК
(САД, 1977) 
New York, New York
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert de Niro), 
Лајза Минели (Liza Minnelli)
Режија: Мартин Скорсезе 
(Martin Scorsese)

ПЕТАК

АПРИЛ

27.

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ЏЕЈМС АЈВОРИ

СУБОТА

АПРИЛ

28.

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

пројекција у 11.00 пројекција у 18.00

ЊУЈОРК, ЊУЈОРК
(САД, 1977) 
New York, New York
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert de Niro), 
Лајза Минели (Liza Minnelli)
Режија: Мартин Скорсезе 
(Martin Scorsese)

пројекција у 13.30

МОРИС
(ВБ, 1987)
Maurice
....................................................................................
Улоге: Хју Грант (Hugh Grant), 
Џејмс Вилби (James Wilby)
Режија: Џејмс Ајвори 
(James Ivory)

пројекција у 21.00

РАТНИЦИ ПОДЗЕМЉА
(САД, 1979) 
The Warriors
....................................................................................
Улоге: Мајкл Бек (Michael Beck), 
Џејмс Ремар (James Remar)
Режија: Волтер Хил 
(Walter Hill)

АПРИЛ

28.
СУБОТА

РАТНИЦИ ПОДЗЕМЉА
(САД, 1979) 
The Warriors
....................................................................................
Улоге: Мајкл Бек (Michael Beck), 
Џејмс Ремар (James Remar)
Режија: Волтер Хил 
(Walter Hill)

пројекција у 11.00 пројекција у 13.30

ХАНА И ЊЕНЕ СЕСТРЕ
(САД, 1986) 
Hannah and Her sisters
....................................................................................
Улоге: Мајкл Кејн 
(Michael Caine), 
Дајана Bист (Dianne Wiest)
Режија: Вуди Ален 
(Woody Allen)

НЕДЕЉА

АПРИЛ

29.
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ЏЕФЕРСОН У ПАРИЗУ
(САД/ФРА, 1995)
Jeff erson in Paris
....................................................................................
Улоге: Ник Нолти (Nick Nolte), 
Грета Скаки (Greta Scacchi)
Режија: Џејмс Ајвори 
(James Ivory)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ПРЕБОЛЕТИ ПИКАСА
(САД, 1996)
Surviving Picasso
....................................................................................
Улоге: Ентони Хопкинс 
(Anthony Hopkins), Наташа 
Макeлхон (Natascha McElhone)
Режија: Џејмс Ајвори 
(James Ivory)

НЕДЕЉА

АПРИЛ

29.

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ЏЕЈМС АЈВОРИ

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

МОРИС
(ВБ, 1987)
Maurice
....................................................................................
Улоге: Хју Грант (Hugh Grant), 
Џејмс Вилби (James Wilby)
Режија: Џејмс Ајвори 
(James Ivory)

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

30.

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ЏЕЈМС АЈВОРИ

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






