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Поштовани љубитељи филма,

Фестивал нитратног филма обележава јубиларну, 20. годи-
ну постојања и својим програмом слави филм у његовој из-
ворној форми, док интервју с пијанистом Милошем Стојано-
вићем открива искуство човека задуженог да својим даром 
оплемени звучну слику неме епохе и допринесе уживању у 
филмовима на начин какав је био уобичајен и у време када 
су настајали.   

У јуну традиционално обележавамо дан наше куће. Ового-
дишњи добитници Златног печата су Мирјана Карановић и 
Богдан Диклић, о чијем раду на филму пишу Стеван Филипо-
вић и Маријана Терзин Стојчић. Осврћемо се и на допринос 
филмској уметности Јелене Жигон, али и других стваралаца 
који су нас напустили. О Предрагу Бајчетићу, човеку и педа-
гогу, сведочи Бојана Маљевић. 

У троброју Кинотеке читаћете о односу стрипа и филма, а 
имаћете прилику да сазнате и неке инсајдерске информације 
од људи директно укључених у производњу блокбастера. 

Интервју с Дејаном Турком, генералним директором ВИП 
мобајла, нашим партнером на пројекту ВИП Кинотека, при-
ближиће вам толико актуелну дигитализацију најбољих нас-
лова нашег филмског наслеђа.    

Ексклузивни интервју Сандре Перовић с Хироказуом Ко-
ре-Едом, лауреатом овогодишњег Канског фестивала, заокру-
жује актуелне садржаје јунског броја.

Ита Рина, једна од најпознатијих југословенских дива, еми-
тује своју вечну харизму с насловне стране нашег магазина и 
Са полица библиотеке.

Уживајте у филмском лету!

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке
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КоРЕ-ЕДА
РАЗГОВОР ВОДИЛА: 
Сандра Перовић

ХирОКАЗу

ре-Еда је у својим играним филмовима, аутен-
тичним, потресним, истинитим и уверљивим 
причама готово документаристички отварао 
нове светове и погледе на нараштај који се не 
сналази најбоље у друштву које није идеално. 
У ранијим филмовима као што су Дистанца, 
Нико не зна, Наше сестрице, редитељ, сценари-
ста, монтажер и продуцент који нам континуи-
рано приближава савремено јапанско друштво, 
бавио се проблемима самоће, рањеног детињст-
ва, неодговорних родитеља. Реч је о аутору који 
константно трага за дефиницијом породице у 
отуђеном савременом друштву, покушавајући 
да је одржи на окупу. Зато његов опус добрим 
делом наликује софистицираној теленовели 
породичних перипетија. Иако наизглед хладни, 
његови филмови су топли и нежни. Такав је, без 
премца, филм о замени беба у породилишту Ка-
кав отац такав син, за који је пре пет година у 
Кану освојио награду жирија. Коре-Еда је мај-
стор психолошке анализе који зна да направи 
филмску емоцију и топлим бојама обоји суров 
живот. Овогодишњи кански победник, филм 
Крадљивци, у фокус ставља екстремне примере 
људи с друштвене маргине, необичну породицу 
отпадника која функционише мимо свих друш-
твено прихватљивих норми, али у којој упркос 
свему владају хармонија, љубав, топлина, ра-
зумевање. Деца не иду у школу, а породица се 
издржава од ситних крађа. Ипак, животну ко-
лотечину прекинуће удомљавање изгубљене и 
по свему судећи злостављане девојчице. Разре-
шење те загонетне породичне слагалице доноси 
сам крај филма који подстиче на размишљање 

вадесет једну годину од победе 
Шохеија Имамуре у Кану с Је-
гуљом (награду је Имамура рав-
ноправно поделио с Иранцем 
Абасом Кијаростамијем и њего-

вим Укусом трешања), Златна палма поново је 
отишла у Јапан. Пето учешће у такмичарском 
програму најпрестижнијег светског фестивала, 
савременом прваку јапанске кинематографије, 
редитељу Хироказуу Коре-Еди, донело је заслу-
жени тријумф јер је његова породична драма 
Крадљивци, једноставно, изванредан филм, што 
је потврдила и председница жирија 71. Кан-
ског фестивала Кејт Бланчет када му је уручи-
ла престижну награду на завршној свечаности. 
Чињеницу да је Коре-Еда, редитељ с чијим смо 
се слојевитим филмовима упознавали на беог-
радском Фесту и Фестивалу ауторског филма, 
миљеник највећих европских фестивала као 
полигона за његову продуктивност и социјал-
но провокативне и ангажоване приче којима 
осваја и критику и публику, поткрепљује и ре-
лативно свеж пример прошлогодишње Венеци-
јанске мостре, где се за Златни лав такмичио с 
филмом Треће убиство. Тим остварењем напра-
вио је предах од породичних тема, окренувши 
се криминалистичкој драми и постављању оз-
биљних питања о правосудном систему и кон-
цепту процењивања другог човека. Кроз мета-
физичку кривицу и збивања у судници у сав-
ременом јапанском друштву, редитељ показује 
да нема места потпуном утврђивању истине. 
Без великих естетских, а са очитим занатским 
утицајима славних јапанских претходника, Ко-

Д

Х И Р О К А З У  К О Р Е - Е Д А



8 | |

Шта вас толико фасцинира када је реч о 
друштвеним сталежима, губитку, памћењу, 
успоменама, исцељењу? 

– Због времена у ком живимо, због мене, моје 
породице, друштва, волим да размишљам о 
темама које сте навели. Многе ствари које ме 
окружују буду укључене у моје приче. То су мо-
жда оне ствари које сваки пут ископам као неко 
своје тренутно интересовање. Ако ме нешто за-
нима, трудим се да то извучем из себе.

После криминалистичке драме Треће уби-
ство, која је претходила Крадљивцима, како 
сте се одлучили за повратак на старе стазе?

– Нисам свестан тога да сам се вратио, али 
истина је да сам снимао приче о породицама, 
породичне драме као што је После олује. До тог 
филма десет година био сам усредсређен на 
снимање интимних прича које бих пронашао у 
ономе што се догађало око мене и у мени са-
мом. Међутим, тада сам одлучио да отворим ту 
перспективу коју сам свесно сузио протекле 
деценије, да проникнем и у друштво, а не само 
у појединца. Та прича говори управо о сукобу 
породице и друштва и та питања много су јаче 
приказана него у мојим претходним филмови-
ма.

Шта је био непосредан окидач за Треће уби-
ство?

– Кад сам снимао Какав отац такав син, за 
мене су радили неки адвокати. Једном су изја-
вили нешто веома интересантно. Рекли су да 
судница није место за потрагу за истином. За 
адвокате је то само место на коме покушавају 
да истерају интересе својих клијената, и да би 
урадили свој посао, понекад не могу да схвате 
истину. Мислио сам да је то врло искрено, јер 
најчешће обични људи попут мене мисле да је 
судница место где људи траже истину. Али није 
тако. Наравно, нико није супермен, нико не 
може лако стићи до једне једине истине. Учи-
нило ми се то занимљивим, посебно уколико 
прича о адвокату почне тако што он само жели 
да истера интерес клијента, да би на крају ипак 
пожелео да сазна истину.

Како сте дошли на идеју да снимите филм 
о замењеним бебама Какав отац такав син? 
Да ли је и та прича заснована на истинитим 
догађајима у Јапану?

– Почетна тачка била је моја ћерка. Оно што ме 
с њом повезује јесте крв и тренуци када заједно 

о томе шта заправо породицу чини породицом, 
без обзира на то да ли је биолошка или није.

Шта вам је послужило као конкретна ин-
спирација за Крадљивце, драму о атипичној 
породици? 

– Када сам снимио филм Какав отац такав 
син, истраживао сам везе у породици, без обзи-
ра на то да ли је дефинише крв или време које 
су њени чланови заједно провели. Хтео сам по-
том да то питање даље анализирам, да истра-
жим могућност стварања породице која пре-
вазилази крвно сродство. Једноставно, намера 
ми је била да продубим то истраживање. Додао 
сам и мотив једног инцидента који сам видео 
на вестима. Због све јаче кризе у Јапану, има 
све више сиромашних породица које прибега-
вају крађама по продавницама или преварама 
с пензијама – не пријаве смрт својих старих 
родитеља и наставе да примају пензију. То је у 
Јапану постао велики проблем и знам да га има 
свуда. Зато сам желео да прикажем породицу 
која се повезала баш због тог елемента. И тако 
је све почело када је реч о причи Крадљивци.

Стиче се утисак да сте опседнути разоре-
ним породицама које по сваку цену покуша-
вате да одржите на окупу?

– Схватио сам да је истина да ако имаш све 
чланове породице на окупу, постоје ствари које 
никад нећеш сазнати ни приметити. А када је 
породица разорена, почнеш да примећујеш 
неке ствари о њој. Кад је моја мајка отишла, 
недостајала је важна особа у породици, па сам 
почео свашта да примећујем. Неко други је мо-
рао да преузме њену улогу како би одгајио сле-
дећу генерацију те породице. И као што рекох, 
све те ствари испливају на површину тек када 
члан породице недостаје. Зато тежим причама 
о породицама које су у таквој нестабилној си-
туацији.

Ко су крадљивци, јунаци вашег филма, и 
шта им је заједничко?

– Сви су они, заправо, напуштени, иако лик 
мајке у филму каже да нису напуштени, већ да 
су нађени. Сви су искључени из друштва, из по-
родица које везује крвно сродство. То је запра-
во свим тим ликовима заједнички именилац. 
Занимљиво је да се та породица није спојила из 
љубави на почетку. То је једна од тема којима се 
бавим и то ову причу и чини занимљивом.

и н т е р в ј у
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проводимо више времена него што је уобичаје-
но. Онда сам ту идеју надградио случајем који 
се догодио у Окинави. Тамо су се десиле неверо-
ватне ствари. У Јапану уопште, ако бебе буду за-
мењене, па их касније пронађу, људи узму своју 
децу и више се никад не сретну с оном коју су 
практично подигли. Међутим, у овом случају у 
Окинави десило се нешто занимљиво, а исто се 
дешава и с ликовима у филму Какав отац та-
кав син. Они нису узели своју децу. Остали су 
у контакту. Изградили су однос као породице. 
То је заиста надахњујуће. Занимљиво је што се 
људи који филм одгледају после брину за јунаке 
приче, питају се шта ли је с њима, да ли желе 
да раздвоје породице, шта би они урадили да 
су на њиховом месту. Тако људи размишљају, а 
ја и желим да сви размишљају о темама мојих 
филмова. 

Шта ће бити тема вашег следећег филма?
– Основа је поново породична драма, али цен-

трална фигура биће глумац. Биће то филм о 
томе шта значи глумити.

Х И Р О К А З У  К О Р Е - Е Д А

Какав отац, такав син (2013)

Наше сестрице (2015)

Крадљивци (2018)



њена тајна врло једноставна – Мира је запра-
во све време само покушавала да се озбиљно 
бави својим послом и да научи нешто о свету 
око себе. Одскакала је јер је сопствену потрагу 
за идентитетом и местом под сунцем ритуал-
но изводила под рефлекторима, у свету пуном 
фолираната и људи који су од таквих потрага 
одустали у раним двадесетим. Није тешко за-
кључити да је то био даљи генератор сукоба и 
суштинског неразумевања.

Међутим, трећи, неопростиви табу који је 
прекршен, јесте политика. Глумци и политика, 
комбинација за коју увек знамо како се заврша-
ва. Изгледа не баш увек. У време кад су се истак-
нути драмски уметници, сликари, државни пе-
сници и очеви нације бацали ничице и стављали 
у службу националистичке звери, кад су неки од 
њих били директни креатори политика које су 
довеле до ратова, крви и убијања деведесетих, 
Мира Карановић није ћутала, за разлику од Ми-
лене из Добре жене. Добровољно ступајући на 
црне листе, рекла је не комадању своје земље, 
Југославије, и трпела последице. Увек на стра-
ни мањине и губитника, никад уз силу и злочин. 
Чак и данас, када гледамо како, један по један, 
на колена падају идоли наше младости и ведете 
друге Србије, Мира се држи као стена. Зашто?

Мира није „фина”. Не зна да разуме тренутак, 
плаши се људи. Зна да вас убоде у плексус, вер-
бално или емотивно, и има врло мало аутоцен-
зуре. Али грешка би била све те ствари читати 
као одраз равнодушности или грубости. Напро-
тив, то је одбрана, а не напад. То је део исте оне 
потраге која јој даје глумачку снагу. Неодвојив. 
Жеље за комуникацијом, емоцијом, контактом. 
Оно што је разликује од осталих јесте спрем-
ност да се извини и покуша да се промени. Зато 
је стамена у политичким ставовима. Јер је, за 
све ове године, ојачала. Баш много научила.

Мира данас толико суверено влада својом 
вештином да је успела да се избори за највећи 

ечни сукоб Мирјане Карановић 
и духа локалне паланке јесте не-
што што је толико дивно, толи-
ко вредно да мислим да заправо 
и нема сличних примера у исто-

рији нашег глумишта. Мирин плес с публиком 
никад није био јефтино завођење. И док је сама 
себе откривала и била блажено несвесна соп-
ствене снаге и сопствених домета, било у позо-
ришту било у Петријином венцу, па и Кустури-
чиним филмовима, Мира никад није радила оно 
што буквално сви остали раде – подилазила.

Реткост, наизглед контраиндикована про-
фесији. Јер, глума се у овим крајевима махом 
доживљава баш као подилажење, улагивање пу-
блици. Тај тужни покушај да се допаднеш, да бу-
деш вољен. Зато глумац ни по коју цену не сме 
бити особа, још мање особа са ставом или зр-
ном интегритета. Што је још занимљивије, Ми-
рино неподилажење није било панкерска поза, 
некакав генерацијски бунт. Оно је имало дубље 
корене, потицало из потраге, из аутентичне не-
сигурности, која је због тог порекла била тако 
узбудљива и узнемирујућа за гледање, сваки пут 
изнова и изнова, у различитим инкарнацијама.

Није се завршило на неподилажењу. Врло брзо 
је почела да крши и други свети табу паланке – 
показивала је слабости. Преиспитивала се. Раз-
мишљала. Признавала грешке. Јавно. Јасно, да 
људи којима то смета не проводе животе пла-
шећи се за јефтине маске којима се скривају 
сами од себе, схватили би и сами да нема глуме 
без страха, без бола, без размумевања сопстве-
не крхкости. И да је посао глумца, уметника, да 
то ради јавно, за разлику од осталих који имају 
луксуз да се распадају и састављају у своја чети-
ри зида. Ако уопште дођу до те фазе.

Гледајте Мирин интервју у Кану из времена 
Оца на службеном путу, или читајте разговор 
с новинарком листа „Данас” од прошле годи-
не, гледајте је у филмовима или представама, 
свеједно, видећете исту ствар. Видећете да је 

ОД ПЕТРИЈИНОГ ВЕНЦА 
ДО ДОБРЕ ЖЕНЕ

Мирјана Карановић, добитница
Златног печата Југословенске кинотеке

В
ПИшЕ: 

Стеван Филиповић
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било да паланка научи то да цени. Додуше, тад 
би можда Мири постало досадно, а то никако не 
желимо.

Потенцирам реч уметница, јер Мирјана Кара-
новић никад није била „само” глумица, иако су 
биле потребне деценије да то сама себи призна. 
Сада када је коначно изашла из те чауре, оства-
рила се као филмска и позоришна редитељка и 
сценаристкиња, мислим да нас чека најузбудљи-
вији и најплоднији део њене каријере. Између 
осталог, и због тога што не знамо шта је сле-
деће, а сигуран сам да ћемо бити пријатно из-
ненађени.

луксуз који уметник себи може да приушти – да 
коначно може да дише, да бира, али и да и даље 
буде рањива, да има трему. Зато је три копља 
испред. Зато што, после свега што је урадила, 
и даље има капацитета да се искрено брине да 
ли ће следећа ствар такође бити добра, што има 
жељу да учи. Да застане, погледа себе, свет око 
себе, да призна и разуме сопствене грешке и учи 
из њих. Мислим да ни сама није свесна колико 
је то ретко. Уопште, не само у глумачкој про-
фесији. Колико људи знате који нису одустали? 
Пробајте да направите списак, изненадићете се.

Ако је сукоб кичма сваке драме, можемо рећи 
да је борба уметнице Мире Карановић и палан-
ке засад донела фантастичне резултате. Лепо би 

М И Р Ј А Н А  К А Р А Н О В И Ћ
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дати свим језичким наречјима бивше Југе. Из 
средине порекла, где му је узор био рукометни 
репрезентативац Хрвоје Хорват, легенда нео-
пијена славом, с Диком је стигла она, новим ге-
нерацијама непозната дисциплина поштовања 
ауторитета, сопствена скромност коју произво-
ди дивљење према другима. Тако је и почела и 
трајала читава његова каријера. 

Рођен 1953, Богдан је уписао Факултет драмс-
ких уметности у Београду у класи Огњенке Ми-
лићевић, а исте године конкурисао на Загребач-
кој академији, где се на прозивци за испит није 
ни одазвао. Стални члан Народног позоришта у 
Београду постаје 1975, у време када највише из-
азова пружа статус слободних уметника. Како 
су редитељи помно пратили развој будућих глу-
маца, Вељко Булајић је с академије пред камере 
филма Атентат у Сарајеву (1975) довео његовог 
класића Радоша Бајића, а Дику доделио спо-
редну улогу. У то време, у улози курира анга-
жује га Мики Стаменковић у филму Девојачки 
мост (1976). Војникова љубав исте године утрла 
је пут лежерности и духовитости којом су он 
и Александар Берчек пријатно изненадили. То 
што Диклић емотивно реагује на глумачко пар-
тнерство и што се „до успешне улоге не долази 
самостално” јесте најдрагоценија црта његовог 
професионалног приступа, праћена искључи-
во високим захтевима. Значај колективне игре 
поклопио се с његовом првом већом улогом у 
серији Грлом у јагоде (1975), најбољим ТВ подух-
ватом те деценије, где је Боца Чомбе, уз Бранка 
Цвејића, Микија Манојловића, Александра Бер-
чека, Јосифа Татића, постао један од омиљених 
ликова. Не тако лако, јер су после лошег првог 
пробног снимања, Драган Кресоја и Живко За-
лар редитеља Срђана Карановића убедили да 
Дику дозволи други покушај. И у филму Мара-

оживети Богдана Диклића? То је 
као да из улоге Николе у филму 
Ми нисмо анђели (1992) замишља-
те сусрет с будућим тастом. Чу-
дан и застрашујући, у стварном 

свету добија друго значење, топлину и мудрост. 
Приватно Боги и Дик, за многе Чомбе, Мирко, 
Заим или Орхидеја, Диклић одмереношћу и 
ћудљивошћу траје скоро четири и по деценије, 
са више од 150 одиграних филмских улога. Не-
ретко први, али увек главни, познат је по тален-
ту да с много добре воље буде озбиљно смешан. 
Симпатична наивност и привидна инфериор-
ност учинили су га антијунаком домаће кине-
матографије. Током целе своје каријере клонио 
се естрадног егзибиционизма и дубоко пре-
живљавао свет око себе. Било је необично да још 
на студијама, блед, мршав и одмерен показује 
критичност према околини, али и према самом 
себи. Све сурове истине које је још осамдесетих 
изговарао о условима рада и безвредности сла-
ве тада су звечале – јер „Боже, зашто тај мргуд 
Дик кука када се већ прославио и просто га обо-
жавамо”?! Данас његове изјаве звуче пророчки, 
зато је ваљда само храбрима био пожељан саго-
ворник. Према сопственом признању, „крио је 
све оно што је желео да покаже, да би се боље 
видело” и „дотеривао, а не претеривао”, како је 
у својој јединој књизи Глума без глуме (2011) и 
писао. Диклића је немогуће доживљавати без 
неколико важних животних синтагми – једна-
кости асоцијативног хумора и драмске тежине, 
дуализма тишине и ритма видљивог кроз љубав 
према бубњевима, важности партнера у игри, 
фер-плеја тако типичног за „активног кошарка-
ша с клупе Партизана” – и без отворене, самим 
тим и слободне идентитетске дилеме. За Бјело-
варца важи да на најзавиднији начин може вла-

ИМА ЛИ РАзЛОГА ДА 
БУДЕМ СРЕЋАН?

ПИшЕ: 
Маријана Терзин Стојчић

Богдан Диклић, добитник 
Златног печата Југословенске кинотеке
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ка Николића Чудо невиђено (1984), односно У име 
народа (1987), Три карте за Холивуд (1993) Боте 
Николића, што је било повод за признање Кри-
стална призма Академије за филмску уметност 
1995. У међувремену, настајали су Азра, Окто-
берфест, Краљева завршница, Лагер Ниш, Браћа 
по матери, Чавка, Биће боље, Ни на небу ни на 
земљи, Дневник увреда – бременити темама и 
условима рада. То време деведесетих не може 
се у филмографији глумца лако прећи. Од најза-
узетијег уметника своје генерације, што је било 
1987. када је играо у седам приказаних филмова, 
Диклић, знајући да Срби имају националну али 
не и грађанску храброст, посустаје пред диле-
мама. Тај кошаркашки фер-плеј више нико не 
свира. Ни његов позоришни живот, најпре као 
двадесетогодишњег члана Народног позоришта, 
па затим Југословенског драмског, где и данас 
игра, не може проћи без апострофирања личне 
потребе да сам бира! Срећан излаз из дилема 
донео је позив Душана Ковачевића да осмисле 
представу Професионалац, која ће деценију ка-
сније бити и екранизована. Представа, изведена 
више од 400 пута за скоро тринаест година, до-
нела је Дику и професионалну и другарску везу 
с једнако захтевним доајеном Батом Стојко-
вићем. А сам Звездара театар место остварења 
бубњарских снова с екипом Смешне стране 
музике и продуцентског првенца Пољубац жене 
паука, где додатни изазов Диклић сам себи на-
меће улогом хомосексуалца Молине. 

Скепсом се бранио од непромишљених зале-
тања, што га је донекле чувало у избору улога, 
и избегавао све присутнији социјални образац 
наметања утиска о себи. После већ легендарног 
Бурета барута (филм снимљен 1998. по исто-
именој представи) и претеће екранизације на-
сиља, чији смо данас свакодневни сведоци, у 
свом жанру Дик се остварио у Лајању на звезде 
(1998), филмовима Бело одело (1999) и Пад у рај 
(2004), у којима је наступао са исписником Ла-
зом Ристовским, Малом свету (2003), Пљачки 
Трећег рајха (2004), Сивом камиону црвене боје 
(2004), Караули (2006). Као противтежа миле-
нијумском комичном низу, Диклићу се изван-
редном патином доба, извојеваном битком са 
самим собом, отварају врата за узорне драмс-
ке ликове који заробљавају емпатијом, или су 
ликови победничког тима, Оскаром и Златним 
глобусом овенчани, као у случају Ничије земље 
Даниса Тановића. Уз оне улоге из Марковиће-
вих филмова, Диклић плени добротом у Апсо-
лутних сто (2001), верујемо му као доктору 

тонци трче почасни круг (1982) шансу да игра 
суровог, комплексног и неснађеног Мирка 
имао је најпре Јасенко Хоура из „Прљавог каза-
лишта”, али Шијанова упорност да се за експе-
рименталног Мирка нађе најбољи – довела је до 
Диклића. После Мириса пољског цвећа (1977), где 
је Карановић опет ангажовао Богдана, и сенти-
ментални споменар наставио се његовом крот-
ком улогом ТВ звезде у Јагодама у грлу (1985). 
Што се Шијана тиче, Диклић је играо у његовим 
филмовима Тајна манастирске ракије (1988) и С. 
О. С. – спасите наше душе (2007). Ипак, добар 
део његове филмографије везан је за Горана 
Марковића. Духовитост, или то што редитељ 
не чини већ препушта глумцима, везала их је 
у свим филмовима (осим у првенцу Специјално 
васпитање): Национална класа (1979), Мајстори, 
мајстори (1980), Вариола вера (1982), Тајванска 
канаста (1985), Већ виђено (1987), Сабирни цен-
тар (1989), Тито и ја (1992), Урнебесна трагедија 
(1995), Кордон (2002), Турнеја (2008), Фалсифика-
тор (2013). Тако су се прилике претвориле у низ 
успешних улога, од младог инспектора који до-
носи заплет филму, преко срамежљивог Флој-
довог кума, галеријског кустоса и археолошког 
асистента с оба света,  до хладног заповедника 
групе зенги. Кинематографија је транзитирала 
од трагикомедије до горке трагедије, а с њом и 
Диклићева глумачка моћ. Није тешко тај распон 
сагледати баш од Диклићевог смотаног нега-
тивца Жутог у првој најпопуларнијој ратној ко-
медији Балкан експрес (1983) до хрватског фил-
ма Одбрана и заштита (2013), где као Хрват из 
Мостара покушава да реши дилему да ли да оде 
на сахрану старог друга муслимана. Два разли-
чита рата, два времена и у њима глумац једног 
простора. Две награде за најбољу улогу Диклић 
је добио управо за Одбрану и заштиту, и то на 
филмским фестивалима у Сарајеву и Пули.  

У време када тоне барута јесу нужност филм-
ског језика, али не тако комичног као у Балкан 
експресу, Диклић се хвата у коштац с матерњим, 
хрватским сленгом као Пипо у Грлићевом фил-
му У раљама живота (1984). Бриљира, као и на-
редне године у остварењу За срећу је потрено 
троје, где за улогу полицајца добија Повељу глу-
мачких достигнућа у Нишу. Упоредо средином 
осамдесетих, а после Маратонаца, гради низ 
карикатуралних сублимата идеја и понашања, и 
то кроз ликове самозваног чувара социјализма 
у дебитантском филму Гаге Антонијевића О по-
којнику све најлепше (1984), као катастрофални 
инжењер и хладан директор у филмовима Жив-
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у Клопци (2007), пратимо његову присебност 
у Четвртом човеку (2007) и аплаудирамо као 
никад скрханом Дику у улози Заима у филму 
Пјера Жалице Гори ватра (2003), што је жири 
фестивала у Француској и Мароку знао да пре-
позна. Један од чланова жирија који се покло-
нио Диклићу, тада најбољем глумцу, био је чуве-
ни Фолкер Шлендорф (Лимени добош). А Дик се, 
сетите се, никад није прерушавао! Знао је само 
темељном глумачком флексибилношћу да пру-
жа тихе лекције. С Диком је у наше животе ушао 
нови појам за маминог сина, Мамарош (2013), а 
у филм дебитант Момчило Мрдаковић. Као што 
су њега некад подржали, тако је Диклић својим 
ангажовањем помогао редитеље Срдана Голубо-
вића, Дејана Зечевића, Милоша Радовића, Ива-
на Мариновића, у филмовима који се очекују 
2018. Ивана Живковића и Милоша Аврамовића. 
У Нишу је награђиван за остварења У раљама 
живота и За срећу је потребно троје, а 2009. го-
дине на Филмским сусретима добио је награду 
„Павле Вуисић” за укупан допринос филмској 
уметности. 

Ми му аплудирамо за сваку у потаји исплете-
ну трорелигијску бројаницу коју је предао Па-
тријаршији да се средства обезбеде за хумани-
тарне сврхе. Аплаудирамо за излет у практичну 
козметику када је чувао достојанство глумца у 
себи, за сваки откуцај срца којим је ово богатст-
во улога на туробном Балкану стигло до нас, за 
сваког Тартифа и његове Софије. Познајете Ди-
клића? Звучи као да читате Данила Хармса. Дик 
нас деценијама уверава да су мудраци изумрли 
и да је после њих остало још мало туге за чо-
веком. Попут неког Прасловена, како је једном 
штампа приметила, чуди се шта су му векови 
учинили од племена... и краја као да нема.

За срећу је потребно троје (1985)
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Југославије 1926. у Загребу, која је одлучила да 
без мајчиног знања прихвати позив берлинског 
филмског продуцента Петера Остермајера. На-
кон пробног снимања добила је ангажман и већ 
јуна 1927. појављује се у свом првом филму Шта 
деца крију од родитеља у режији Франца Осте-
на. Учила је да глуми, плеше, вози, јаше, плива. 
На наговор менаџера прешла је у продукцијску 
кућу „Културфилм”, где су за њу изабрали умет-
ничко име Ита Рина.

После више статирања и епизода прихватила 
је улогу у Еротикону чешког редитеља Густава 
Махатија, који је на њу оставио снажан утисак. 
„Када је прочитала причу о заводнику и њего-
вој жртви, Ита схвата да би ово могла бити њена 
животна шанса. Није се преварила”, пише Неди-
чева.

Еротикон је први пут приказан фебруара 1929. 
у Прагу. Критичари су били одушевљени како 
филмом у целини тако и глумом Ите Рине. При-
знати ауторитет оног доба Кевин Браунлоу пи-
сао је да је то „један од најлепших немих фил-
мова – захваљујући глумачкој способности и 
фотогеничности Ите Рине”.

вропска филмска звезда из доба 
Краљевине Југославије Ита Рина за-
сијала је двадесетих година прош-
лог века и до данас остала једно од 
најпознатијих имена југословенске 
филмске прошлости.

Ита Рина рођена је у Дивачи (Словенија) 1907. 
године, каријеру је започела 1927. у Немачкој, 
а удајом је 1931. постала Београђанка. Снимила 
је двадесет играних филмова. Умрла је у Будви 
1979. године. 

Југословенска кинотека је поводом стого-
дишњице њеног рођења објавила 2007. књигу 
једноставног наслова Ита Рина, превод издања 
Словенске кинотеке из Љубљане. Основ књиге 
чини текст „Филмска каријера Ите Рине” слове-
начке ауторке Лилијане Недич, уз прилоге чеш-
ке историчарке филма Блажене Ургошикове и 
Александра Саше Ердељановића, као и писма 
која је Ита Рина почетком педесетих година 
упутила маршалу Титу и Миловану Ђиласу.

„Објављивањем српског превода ове корисне 
и драгоцене књиге Југословенска кинотека у 
оквиру своје сталне активности на проучавању 
историје домаћег филма, с једне стране исказује 
поштовање овој нашој славној филмској звезди 
и суграђанки током више деценија, док с друге 
стране доприноси да се сећање на Иту Рину отрг-
не од заборава и да љубитељи историје филма 
сазнају више о нашој филмској прошлости”, 
оцењује у предговору српског издања Дејан Ко-
сановић.

Оригинално издање је двојезично, на слове-
начком и енглеском. За српско издање текстове 
с енглеског језика превеле су Јелена Јовановић 
и Кристина Гаћарић.

Лилијана Недич, користећи различите архив-
ске изворе, живо представља личност младе 
Иде Кравање, финалисткиње избора за Мис 

са полица
БИБЛИоТЕКЕ
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Зорица Димитријевић
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Ердељановић наводи и започете, па прекину-
те пројекте, описује неидентификовани филм с 
Итом Рином чијих се шест ролни чува у Кино-
теци и друге детаље из њене филмографије, а 
помиње и како је на путовањима по Југославији 
свуда дочекивана с топлином и одушевљењем 
и како је са својим истомишљеницима ствара-
ла планове о изради „домаћег филма на основу 
којег би странци стекли праве утиске о нашем 
народу, његовом животу, његовим боловима и 
радостима”.

После рата кратко је била запослена у „Ава-
ла филму”, али њена искуства као да никоме 
нису била потребна. О томе је писала највишим 
државним функционерима, жалећи се, али и  
предлажући практичне мере за побољшање до-
маће кинематографије.

Пред камере је стала само још једном, иг-
рајући малу улогу у филму Рат (1960) Вељка 
Булајића.

Књига је илустрована фотографијама из Ар-
хива Југословенске кинотеке и приватне ко-
лекције Тијане Ђорђевић, ћерке Ите Рине и ин-
жењера Миодрага Ђорђевића. Ту је и детаљна 
филмографија која обухвата 20 играних фил-
мова, шест документарних и један играно-доку-
ментарни филм посвећен животу Ите Рине.

Свечаној премијери у Београду, у биоскопу 
„Коларац”, 28. априла 1929. присуствовала је Ита 
Рина. На железничкој станици дочекао ју је ог-
роман број младих људи који су желели да је 
виде и добију аутограм.

У мају исте године била је свечана премије-
ра и у Љубљани. Недичева цитира наводе листа 
„Словенски народ” да је публика опседала бла-
гајну биоскопа „Љубљански двор” и да је „прва 
словеначка глумица Ита Рина – Ида Кравања, 
заиста очаравајућа”.

После берлинске премијере, јуна 1929. године, 
критичар Валдемар Лидор истакао је да су њена 
предност „крупне, изражајне очи” и да „својим 
необичним лицем врло убедљиво дочарава како 
озбиљна тако и весела расположења”.

Филм је постао популаран широм Европе, али 
је и изазивао дебате и скандале због прикази-
вања физичке љубави на начин који је у доба 
немог филма био врло смео.

Ита Рина играла је главну женску улогу и у 
чешком филму Тонка звана вешала (1930) у ре-
жији Карела Антона и поново освојила срца 
гледалаца и ласкаве оцене критике, попут оне 
у париском листу „Миди”: „Можемо је с пуним 
правом прогласити једном од највећих европ-
ских уметница”.

Уз та два највећа успеха Ите Рине, Лилијана 
Недич детаљно описује њену даљу каријеру, по-
себно улоге у копродукцијама сниманим делом 
у Далмацији А живот тече даље и Принцеза ко-
рала, које су је уврстиле у пионире југословенс-
ке кинематографије. Међутим, указује ауторка, 
„филмски ствараоци домаћег послератног фил-
ма занемарили су Иту Рину”.

У прилогу „Ита Рина – звезда чехословачког 
филма” Блажена Ургошикова истиче да је Ита 
Рина „својом личношћу унела у чешку кинема-
тографију свежину и умереност у изражавању 
осећања” и да се њена глума „може слободно 
уврстити у највеће доприносе савременој глу-
ми”.

Александар Ердељановић у тексту „Ита Рина у 
предратном југословенском филму” скреће па-
жњу на немачко-југословенско остварење Фан-
том Дурмитора (1932) у режији Ханса Натгеа, 
који је „омогућио Ити Рини да још једном пока-
же најшири дијапазон своје уметности глуме”, 
као и на Принцезу корала (1937) Виктора Јансо-
на, где су „њена лепота и фотогеничност избили 
у први план, али сама улога јој није омогућила 
да значајније покаже свој неспорни глумачки 
таленат”.
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вом генију може судити само фрагментарно, на 
основу малог броја сачуваних филмова. Његов 
аристократски лик, који непрестано упада у 
комичне ситуације са женама, сценаристички 
и стилски био је много ближи тананим одмере-
но луцкастим персонама из комедија америч-
ког продуцента Хала Роуча него до максимума 
убрзаним, понекад и вулгарним бурлескама 
популарног продуцента Мака Сенета. Очиглед-
ни утицај који је имао на Чаплина видљив је у 
првим филмовима компаније „Кистоун”, где је 
овај други играо кицоша, по много чему налик 
на Линдера. Максова популарност са обе стране 
Атлантика била је толика да се његово име нај-
чешће појављивало у наслову филмова и самим 
тим им обезбеђивало врхунску гледаност и ко-
мерцијалност.

Треба рећи и то да је Макс Линдер био први 
комичар који је психолошки продубио свој 
филмски лик, а с друге стране (као и сви истак-
нути пионири француског филма), веома се 
интересовао за напредак филмског језика и 
трикова (у редитељском и визуелном смислу), 
што је очито у многим његовим делима. Пошто 
се као добровољац пријавио за учешће у Првом 

едном и једином Максу, Професору, 
од његовог шегрта – Чарли Чаплин, 
писало је на једном поклоњеном 
портрету који је Макс Линдер (1883–
1925), француски глумац, редитељ и 

сценариста чувао до краја свог кратког живота. 
И заиста, тако је и било, што су данас, нажалост, 
многи заборавили. Наиме, Макс Линдер био је 
први велики комичар, познат и цењен у интер-
националним оквирима.

Увек елегантан, у фраку, пругастим панталона-
ма, с цилиндром, штапом у руци, заводничким 
брковима и карактеристичним осмехом који 
разоружава сва женска срца, он је префињеним, 
помало успореним, дискретним хумором који је 
комбиновао и мимику лица и акробатику тела, 
успевао да засмеје милионе гледалаца широм 
земаљске кугле. На филму још од 1905. годи-
не, скоро деценију био је најкомерцијалнији и 
највољенији глумац водеће француске и светс-
ке филмске куће с почетка века „Браћа Пате”. 
Данас се сматра да је током двадесетогодишње 
каријере снимио близу две стотине педесет ду-
гометражних и краткометражних комедија, 
али су многе од њих изгубљене, па се о њего-
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не филмове Дагласа Фербанкса Три мускета-
ра (The Three-Must-Go-There, 1922). По повратку 
у Европу, 1923. године наступа у филму У по-
моћ! (Au Secours!) Абела Ганса, краткометраж-
ној фантазмагорији на тему уклете куће која је 
била далеко испред свога времена, али је потпу-
но пропала на биоскопским касама. Током 1925. 
године у Бечу снима свој последњи филм Краљ 
циркуса (Der Zirkuskonig) у корежији с Емилом 
Е. Виолеом, али то је био потпун финансијски и 
уметнички неуспех. Разочаран и растројен, 30. 
октобра 1925. године у једном париском хотелу, 
заједно са својом младом супругом испија отров 
и одлази у смрт у четрдесет другој години. Био 
је то велики шок за све љубитеље филма, али 
како то бива у животу, брзо је нестао из сећања 
људи.

Тек почетком шездесетих година, захваљујући 
упорности његове ћерке Мод Линдер, почело је 
систематско сакупљање и истраживање филм-
ског опуса Макса Линдера, разбацаног по мно-
гобројним светским филмским архивима. Да-
нас, након протока времена и накнадног филм-
ског ишчитавања његових остварења, без сумње 
се може рећи да је Линдер један од највећих ко-
мичара у историји седме уметности.

светском рату (био је и тешко рањен на фронту), 
његова звезда почела је да се гаси с појавом но-
вих, младих величина као што су Чарли Чаплин, 
Харолд Лојд, Бастер Китон и други. При крају 
рата, Линдер одлази у Америку, где снима неко-
лико узбудљивих остварења, с много рафинма-
на и галског смисла за хумор, као што су љупка 
комедија Седам година несреће (Seven Years Bad 
Luck, 1921) и пародија на популарне пустолов-

н е м а  с р е д а

Макс Линдер у друштву Дагласа Фербанкса и Чарлија Чаплина



СУБОТОМ НА ДРУГОМ, 
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ
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ДЕЈАН ТУРК
генерални директор Вип мобајла, за магазин „Кинотека”

в и п  к и н о т е к а



23||

ројекат „Вип Кинотека” траје 
већ неколико месеци, на радост 
љубитеља добрих старих фил-
мова. Шта је био ваш мотив да 
прихватите позив Југословенс-

ке кинотеке и помогнете дигиталну рестау-
рацију неких од бисера наше кинематогра-
фије?

– Пошто је коришћење нових технологија сва-
кодневица у нашем раду, одмах смо препознали 
шта је то што ће гледаоци и публика из Србије, 
али и региона, добити том дигиталном рестау-
рацијом – култне филмове с врхунским квали-
тетом тона и слике, какав и заслужују. Леген-
дардни наслови биће сачувани за све нас који 
смо одрастали уз њихове сцене и реплике, али и 
за оне који ће се тек упознати с радовима филм-
ских великана као што су Слободан Шијан, Жи-
војин Павловић, Горан Марковић, Живко Нико-
лић, Срђан Карановић...

Тај аранжман несумњиво је важан за очу-
вање српске филмске баштине, али шта тиме 
добија компанија Вип мобајл?

– Пре свега, неизмерно задовољство што смо 
допринели томе да се нека од најзначајнијих 
српских филмских остварења сачувају од забо-
рава. За нас, као компанију која инсистира на 
дигиталним иновацијама, изузетно је значајно 
што смо и новим генерацијама омогућили да се 
са свим тим остварењима упознају у формату 
који је њима близак.

Како оцењујете досадашњу сарадњу с Кино-
теком у реализацији пројекта?

– Ова сарадња је одличан пример како ком-
паније и најзначајније културне институције 
могу и треба да, заједничким снагама, обогате 
свакодневицу вредним садржајима. Југословен-
ска кинотека је, без сумње, установа културе с 
великим значајем и богатом традицијом. Поред 
тога, Кинотека има и сјајан тим људи који је по-
свећен реализацији пројекта „Вип Кинотека”, 
тако да смо се од самог почетка разумели и за-
почели сарадњу пуну међусобног поверења, али 
и добре енергије. 

Редовно сте присутни на специјалним 
пројекцијама дигитално рестаурисаних фил-
мова. Може ли се рећи да за вас то није само 
обавеза него и задовољство?

– Апсолутно. Посебан је доживљај поново гле-
дати та дела у новом руху. Поново се уз њих на-
смејем и пробудим сећања, поготово зато што 
током премијера могу да видим радост на лици-
ма свих оних који су на тим филмовима радили 
и којима смо захвални на богатству које су оста-
вили српској кинематографији.   

Шта је оно што посебно волите или цените 
у српској филмској продукцији 20. века?

– То је златно доба српске филмске продукције 
и било би неправедно издвојити неки правац 
или тематику. Изузетно поштујем разноврсност 
тог филмског периода. Реч је о спектру филмова 
који трезне гледаоца суровом истином, терају 
га да размишља о свом окружењу, али и чине да 
се он, изнова и са сваким гледањем, насмеје до 
суза. Само Маратонце сам, од раног детињства, 
гледао седам или осам пута.

Д Е Ј А Н  Т У Р К

П
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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

 4.
део

ф е љ т о н
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СЛАвКо воРКАПИЋ  
о СЕБИ И ДРУГИМА

Будимпеште у време летњих ферија одлазио к 
њој у посету и тако ме је у Србији затекао по-
четак рата 1914. године. Прошао сам тегобан пут 
кроз Албанију. Доспео сам касније до Париза и 
био сам примљен као студент сликарства код 
ментора из Академије лепих уметности. Изла-
гао сам у оквиру Југословенске групе у Паризу. 
Отишао сам у Америку 1920. године. Нисам на-
пустио сликарство. Приређивао сам изложбе. У 
Холивуд сам стигао 1921. године.

Љ. Радичевић: И тада вас је привукао филм?
С. Воркапић: Да, почео сам као глумац. Иг-

рао сам Наполеона у филму Рекса Инграма. У 
сарадњи са Робертом Флоријем направио сам 
филм Живот и смрт броја 9413, холивудског ста-
тисте. У њему је играо и један наш човек, Воја 
Ђорђевић. Ево, цитираћу шта је Флори касније 
записао о нашем раду, о мени: „Српски сли-
кар Славко Воркпаић претворио је свој салон у 
атеље, где је конструисао минијатурне картонс-
ке декоре и са камером стварао запрепашћујуће 
ефекте... Филм је био дуг 150 метара и имао је 
350 углова из којих је снимано! Први пут смо га 
приказали у Чаплиновом дому, а међу гледао-
цима су били Грифит, Љубич, Мајлстон, Видор, 
Стернберг, Мери Пикфор, Даглас Фербанкс... 
Сви су нас хвалили!”

Тако сам почео, а касније сам још радио, али 
нисам хтео да правим такозване комерцијалне 
филмове. Ја сам експериментисао! Прихватио 
сам понуду Универзитета Јужне Калифорније 
и студентима тумачио моје схватање филмске 
уметности. Повремено сам за друге редитеље 
монтирао секвенцу која ми је омогућавала да 
демонстрирам сопствено поимање филма.

Чуо сам да су овде неки говорили: „Тај Ворка-

едавно сам у личној архиви на-
ишао на интервју са Славком 
Воркапићем, сликаром, глум-
цем, режисером, монтажером, 
професором, теоретичарем, који 

се супротставио холивудској машинерији, ек-
спериментисао, истраживао, изградио власти-
ти филмски језик, исказао сопствено схватање 
уметности неме и потом звучне покретне слике.

Јануара 1956. године, у београдском „Мажести-
ку”, тада месту окупљања уметника, научника, 
новинара... у подневним часовима, разговарао 
сам са Воркијем, како смо га звали, о његовом 
раду у Југославији, и то пред повратак у Амери-
ку. Намера ми је била, и то сам му рекао, да све 
што каже објавим. Пристао је уз услов да текст 
ауторизује. Кад је после неколико дана прочи-
тао интервју, казао је да сам све тачно забеле-
жио, али да се предомислио и да у целости текст 
не објављујем, а затим ми оловком обележио де-
лове које ако желим могу штампати. Рекао ми 
је да пред полазак не жели никога да узнемири 
и да уђе у сукобе.

Интервју нисам објавио.
Кад сам недавно прочитао интервју, закључио 

сам да га треба у целости објавити, јер сведочи о 
некадашњој нашој кинематографији и упознаје 
нас са Воркапићевим теоријским погледима. 
Одавно су прошли разлози Воркапићеве уздр-
жаности и бојазни.

С. Воркапић: Желим, прво, да отклоним неке 
нетачности о мени које сам прочитао у овда-
шњој штампи. Ја сам у Земуну учио у Уметнич-
кој школи, а затим сам као стипендиста Ма-
тице српске отишао на студије у Будимпешту. 
Моја сестра је живела у Крушевцу и ја сам из 

(Љубомир Радичевић, 
необјављени интервју из 1956. године)

Н
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коње – ухрањене, подрезане. И још уместо енте-
ријера богате Ајкуне, подметну ми сиротињски 
амбијент. Предлажем: Мира Ступица и Јован 
Милићевић су у Београду, у позоришту, идемо 
и ми у Београд да тамо снимимо сцене с њима. 
Не! У Сарајеву чекамо да они, кад буду слобод-
ни, дођу. Затим, довели су у Београд оркестар из 
Сарајева да снимимо музику. Питам зашто не 
узмемо оркестар из Београда. Одговор: сарајев-
ски оркестар је већ вежбао! По тој логици сваки 
диригент би морао на гостовање да поведе свој 
оркестар! Ја имам своју документацију о раду 
на Ханки, која јасно говори о томе зашто је било 
потрошено више новца и више времена него 
што је планом предвиђено.

Љ. Радичевић: Сад, пред одлазак, да ли сте ра-
зочарани?

С. Воркапић: Дошао сам решен да будем стр-
пљив. Али овде многи нису били стрпљиви са 
мном. Ја сам још у Америци знао да југословен-
ска кинематографија нема професионалне кад-
рове, да је млада и неискусна филмска органи-
зација. Али веровао сам да ће знање и искуство 
којим располажем бити довољни да се преброде 
тешкоће и да ће филмски људи бити вољни да 
прихвате моју помоћ. Сада, после три године 
рада, мирне савести могу рећи да нисам наишао 
на разумевање, на подршку, да сам игнорисан, 
вређан.

Казали су неки људи: „Зашто је у Холивуду од-
бијао да режира комерцијалне филмове, а овде 
је прихватио Ханку?” Одлучио сам да режирам 
тај филм јер је то најбољи начин да занатски 
подучим оне који су вољни да уче.

Према томе, мој одговор на питање да ли сам 
разочаран, гласи: „Јесам и нисам.” Објаснио сам 
зашто јесам, а сад да кажем зашто нисам. Мла-
дима, а они су вољни да уче, нисам разочаран. 
Хтели су да им осим заната разјасним и моје те-
оријске поставке, и у томе сам уживао.

Љ. Радичевић: Били су веома радознали?
С. Воркапић: Да, постављали су многа питања, 

без зазора. Неки се нису са мном слагали и ја 
сам и због тога задовољан, јер то значи да хоће 
да мисле својом главом.

Питали су ме за мој сукоб са Холивудом. Ре-
као сам им да сам све време желео да сачувам 
уметничку независност. Бојао сам се клишеа, 
стандардних решења.

Мени није сасвим јасно како је наш народ 
имао толико снажног и оригиналног уметнич-

пић је обичан трик-мајстор, и нека иде у лабо-
раторију, а не да нас учи како се прави филм.” 
И још су причали: „Да је вредео у Холивуду, не 
би дошао овамо, хоће овде да изиграва филмс-
ку величину и да млати паре!” А ја нисам овде 
дошао да стичем славу, да другима преотимам 
филмове и ауторство, да зарађујем паре. Ужем 
кругу људи је познато моје учешће у раду на 
филмовима Сви на море, Циганка и још неким. 
Иако сви моји савети нису током снимања били 
прихваћени, ја сам се трудио да у монтажи те 
филмове учиним што успешнијим. Наравно, то 
је био мучан посао: све грешке учињене за вре-
ме снимања не могу се исправити за монтаж-
ним столом. Неки су тим поводом после говори-
ли ружно о мени...

Љ. Радичевић: А Ханка?
С. Воркапић: Прво, да исправим једну грешку 

која се стално понавља у написима о том фил-
му. Каже се да је рад трајао три године. То није 
тачно, бар што се тиче мог рада. Крешо Голик 
и Слободан Јовичић били су моји претходници, 
вршили су пробна снимања, подизали објекте. 
Тај период рада и трошкова пребацили су на 
мене. Ја сам јануара 1953. добио позив од „Босна 
филма” и поставио услов: сценарио Исака Са-
моковлије морам изменити. Снимање је почело 
1954. и трајало је до маја 1955. Обавезао сам се да 
ћу филм снимити за 90 радних дана и то сам ис-
пунио. Реализовао сам око 1.300 кадрова (са ду-
бловима). Радио сам као професионалац са не-
уким људима. Био сам максимално толерантан. 
Давао сам корисне предлоге којима се могло 
уштедети у времену и новцу. Али, ништа. Одо-
брим скицу за декор, а кад дођем да погледам 
реализован објекат – изненађење! Нешто са-
свим друго, а не договорено. Или, тражим коње 
са дугом гривом, а они су довели полицијске 

ф е љ т о н

Вера Грегович у филму Ханка



да то снажно дејство потиче из самог медијума. 
Да ли би ико рекао за грамофонску плочу, на 
којој је снимљена композиција великог компо-
зитора у интерпретацији чувеног диригента, да 
је она, плоча, музичко ремек-дело? Али, врло че-
сто, технички дотерана и визуелно-звучна сни-
мања великих изведби била су поздрављена као 
велики филмови!

У мојим експерименталним истраживањима 
интересовала ме је стваралачка страна свих 
оних изражајних средстава која се могу интег-
рално спојити у филму, а у која спадају и шумо-
ви, и људски глас, и музика, и боја и трећа димен-
зија. Ја употребљавам реч уметнички у њеном 
квалитативном смислу: уметничко је само оно 
што има артистичку, естетску вредност. Према 
томе, многи играни филмови не могу се назва-
ти уметничким, док, напротив, многи докумен-
тарни филмови бар делимично заслужују тај 
атрибут. Стереоскопски филм не би имао умет-
ничке вредности само зато што даје јачу илузију 
стварности уколико редитељ, који би се усудио 
да се користи трећом димензијом, не би имао 
развијен смисао за динамичну организацију 
кретњи у простору. Занима ме испитивање мо-
гућности уметничке интеграције тона и слике 
у неочекиваним, али изражајним комбинација-

ког смисла у песништву, а сада у једној модерној 
уметности, филмској, показујемо имитирање 
стандардних кинематографских производа. Ја 
нисам против, треба и њих правити. Али то није 
филмска уметност. Једна од мојих тврдњи је да 
већина филмова представља пример шаблонске 
употребе филмске технике.

Мој став је да се техничка природа филм-
ског медијума може упоредити са разноликом 
употребом штампане речи, са разноврсном 
употребом обичне фотографије: обавештавање, 
евидентирање догађаја, људи, ствари итд. Може 
се то упоредити са узимањем отисака и употре-
бом цртања и сликања за научна излагања, са 
средствима за снимање звука ради очувања го-
вора. Филмски медијум стварно се већином и 
користи као екстензија свих поменутих сред-
става и стога је природно да главна вредност та-
квих филмова лежи у ономе што је снимљено: 
у догађају, изведби, особи или предмету који је 
фотографисан и у говору и звуку који обично 
иду уз то. Ретко кад се вредност састоји у наро-
читој филмској структури којом је објективизи-
ран предмет.

Чињеница да су неке од тих регистрација 
биле тако ефектне, а понекад и осећајне и врло 
узбудљиве, могла је многе навести да поверују 
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мичке целине које би могле независно од лите-
рарног или тематског садржаја директно да де-
лују на нашу унутрашњу структуру, као што, на 
пример, делује музика у опери иако не разуме-
мо италијански либрето, или као што у поезији 
делује ритам и еуфонија речи.

Ако се овај принцип визуелно-динамичне ор-
ганизације усвоји као основни закон филмске 
естетике, као језгро неопходно за стварање, и 
за критичко оцењивање дела филмске уметно-
сти, онда имамо један нуклеус око кога могу 
складно да се кристализују сва друга сензорна, 
емотивна и интелектуална проширивања и обо-
гаћивања која заједно могу да произведу један 
пун уметнички доживљај једне нове – филмске 
врсте.

Питали су ме: „Зашто у својој теорији највише 
полажете на истраживање стваралачког једин-
ства звука и слике на филму?”

Објаснио сам да у данашњој стандардној 
филмској продукцији и стандардно васпитаној 
публици која између позоришта и филма прави 
малу разлику, има мало могућности за истра-
живање чистоте филмског језика, јер филм за-
виси од низа финансијских и других фактора 
који немају реалан интерес за експерименте, за 
истраживање. Сликар, на пример, слободно ек-
спериментише у свим правцима. За то му нико 
са стране није потребан. Филмски аутор није у 
тој позицији. Али поручио сам студентима: „Не 
губите ни веру, ни наду, истражујте макар сами 
против свих!”

Љ. Радичевић: Професоре, одлазите ли с на-
дом?

С. Воркапић: Идем из Југославије. Најпре ћу 
пропутовати многе европске земље, а онда у  
Америку. Ја сам Американац, али ово је моја  
отаџбина. Спреман сам да се вратим ако сам 
овде некоме потребан. Јесам разочаран, али 
наду нисам изгубио!

ма. Израз „уметничка интеграција” овде пред-
ставља два естетска захтева: први, да је спајање 
тона и слике стваралачки компоновано, а не ме-
ханички копирано из стварности; други, да се 
тај спој осећа као неопходно јединство. Мислим 
да сам то постигао у филму Шума шумори. И 
такође, кад сам био позван да монтажно реша-
вам секвенце у комерцијалним филмовима, на 
пример у Ноћном лептиру. Ја сам експеримен-
тисао: после визуелне монтаже битке узео сам 
делове тонске траке олује и грмљавине из Добре 
земље и монтирао их са битком. Ефекат је био 
сјајан, али (у америчком филму) свемоћни про-
дуцент је то одбио и наредио да се компонује 
специјална музика за ту битку.

Филм је прво слика, а кад је визуелан, онда 
је и сензоран, то јест може да делује директно 
кроз чула без интелектуалне интерпретације 
као што је потребно у литератури. Насликани 
црвени цвет производи директне чулне осећаје, 
док прочитане речи „црвени цвет” захтевају 
разумевање њиховог значења пре него што би 
се јавиле неке унутрашње реакције донекле 
сродне са директним осећањима. Филм је мото-
ран, може да кретњама приказаним на платну 
произведе мерљиве промене у скелетној му-
скулатури гледаоца. Термин кретња овде зна-
чи кретање уопште, а не само кретање глума-
ца, плес, пантомима итд. Кретња може да буде 
сасвим апстрактна, на пример круг светлости 
из једне ручне лампе који се креће по зиду. 
Музика је на сличан начин сензорно-моторна. 
Нека музика иде право у срце, а нека директно 
у ноге. Ако желимо да развијемо из основних 
визуелно-моторних карактеристика филма јед-
ну особену филмску уметност, онда треба тако 
да замишљамо и снимамо поједине кадрове да 
бисмо их после могли спојити у визуелно-рит-

Добра земља
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ли захваљујући, пре свега, новим технологијама 
које укључују дигитализацију у високим резо-
луцијама и дигиталну рестаурацију.  

Да ли је било тешкоћа да добијете она ост-
варења која сте одабрали?

– Тешкоћа је било и биће их, јер неке киноте-
ке не желе или не могу да дају одређене фил-
мове због различитих разлога, између осталог и 
зато што сматрају да неке копије нису довољно 
квалитетне, јер се неки филмови тренутно ре-
стауришу, па нису доступни, или је цена проду-
центских права за приказивање исувише висо-
ка за један некомерцијални фестивал какав је 
наш. Ипак, и поред свих проблема добили смо 
највећи број филмова које смо тражили, између 
осталог и због угледа који у свету филмске ар-
хивистике уживају сам фестивал и Југословен-
ска кинотека као његова матична институција.

Програм обухвата велики број филмова. На 
које бисте посебно скренули пажњу гледао-
цима?

– Изузетно је тешко у овако квалитетном про-
граму из великог броја наслова издвојити неке. 
Па ипак, поменућемо поједине: прву верзију 
филма о легендарном детективу Шерлок Холмс 
(1926); сјајну мелодраму Странпутица (1928) Ге-
орга Вилхелма Пабста, која отвара фестивал; 
фантастичну колекцију совјетских журнала 
Кино правда 1–11 (1922) Дзиге Вертова; Град без 
Јевреја (1924), деценијама изгубљени и забрањи-
вани филм, пре неколико година пронађен на 
париском бувљаку, који је прорекао судбину 
Јевреја под нацистима; Пуцање – човек са пет 

ред нама је 20. издање Фестивала 
нитратног филма. Да ли ћете по-
себно обележавати јубилеј?

– Не, јер смо пре две године на 
најсвечанији начин обележили фе-

стивалско пунолетство. Чини нам се да је због 
сложене и пре свега финансијски невеселе си-
туације у култури, где скоро да и не постоји 
могућност коришћења сопствених зарађених 
средстава, најбоље да се фестивал обележи на 
уобичајени, радни начин.

За две деценије фестивал је стекао значајан 
углед међу филмским архивима у свету. Ко-
лико њих учествује ове године?

– На овогодишњем, јубиларном фестивалу, 
који ће трајати чак једанаест дана, од 6. до 16. 
јуна, своје филмове представиће тридесет два 
архива, чиме смо превазишли досадашњи ре-
корд за чак четири архива. Посебно нам је за-
довољство што ће осим европских на фестивалу 
бити и архиви и кинотеке из Сједињених Аме-
ричких Држава, Мексика, Јапана и Кине. Нарав-
но, ту су и гости, њих више од тридесет, махом 
директора кинотека, директора филмских архи-
ва, архивиста и историчара филма.

Који је био ваш главни критеријум прили-
ком селекције филмова?

– Критеријум је био сличан као и ранијих го-
дина, што значи приказивање што већег броја 
како класичних, атрактивних наслова тако и не-
познатих, деценијама изгубљених, неправедно 
скрајнутих или забрањиваних филмова, који су 
се последњих година и деценија поново појави-

САшА 
ЕРДЕљАНовИЋ  

О ЈУБИЛЕЈУ ФЕСТИВАЛА
НИТРАТНОГ ФИЛМА

п

А Л Е К С А Н Д А Р  С А Ш А  Е Р Д Е Љ А Н О В И Ћ

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић

ф
от

ог
ра

ф
и

је
: А

рх
и

в 
ЈК



32 | |

ешто мање од месец дана пре 
Фестивала нитратног филма у 
Југословенској кинотеци, са-
стали смо се с Милошем Ста-
нојевићем из Београда, једним 

од двојице локалних пијаниста који за клави-
ром прате пројекције немих филмова, а који 
је прошле године започео докторске студије 
из камерне музике на Универзитету у Беог-
раду. Поставили смо му неколико питања у 
вези с том ретком професијом.

Како сте постали пијаниста који за клави-
ром прати пројекције немих филмова? Како 
је то изгледало у почетку?

– За мене је сам почетак био веома занимљив. 
Пре много година мој добар пријатељ, веома 
познати џез пијаниста Иван Алексејевић, по-
времено је обављао тај посао у Кинотеци. Једне 
године, баш пред почетак Фестивала нитратног 
филма, он је био веома заузет и питао ме је да 
ли ме занима да радим нешто друго поред ре-
довног посла у музичкој школи. Одговорио сам: 
„Да, што да не.” Те године први пут сам свирао 
клавир пратећи пројекције немих филмова. 
Уживао сам и на крају се заљубио у тај посао.

МИЛош 
СТАНоЈЕвИЋ  
ПИЈАНИСТА 
зА НИТРАТНЕ 
ПРОЈЕкЦИЈЕ

Н

балона (1967), ретко приказивани филм Марка 
Ферерија с Марчелом Мастројанијем у главној 
улози, који је 2016. године у Венецији награђен 
Златним лавом за рестаурацију; драму Неогра-
ничено напредовање Томуа Уциде, коју су крити-
чари прогласили за најбољи јапански филм 1938. 
године; Нови Гуливер (1935) Александра Птушка, 
по бесмртном Свифтовом роману, први светс-
ки дугометражни звучни филм који комбинује 
живе глумце и луткарску анимацију; Случај за 
неискусног џелата (1969) Павела Јурачека, још 
једну слободну обраду Свифта, тачније трећег 
дела Гуливерових путовања, која је била деце-
нијама забрањена због сатирично-критичког 
односа према режиму; Будале на планини (1957), 
прве норвешке жене редитеља Едит Кармлар, 
најгледанију домаћу комедију свих времена; 
блиставу Авантуристкињу (1950), драмско-му-
зички спектакл с прелепом Нином Севиљом...  

Шта сте из фондова Југословенске киноте-
ке укључили у главни програм фестивала?

– Као и ранијих година Југословенска киноте-
ка приказаће значајне филмове које је сама ди-
гитално рестаурисала у последњих годину дана. 
То су велики културно-туристички филмови 
настали у Краљевини Југославији, Лепа наша 
отаџбина (1932) и Југославија, дивна земља сунца 
и контраста (1936), где су забележени изгледи 
највећих градова, природне лепоте, туристич-
ке атракције, културно-историјски споменици, 
живот народа и народни обичаји. Угледајући се 
на ранија издања фестивала, одлучили смо да и 
ове године из наше колекције покажемо један 
филм који је заиста на оригиналној нитратној 
(запаљивој) филмској траци. Биће то филм Кор-
зиканска браћа (1941) Грегорија Ратова, узбудљи-
ва мачевалачка сага настала по култном роману 
Александра Диме Старијег, с Дагласом Фербан-
ксом Јуниором у двострукој улози сијамских 
близанаца.  

Шта нам поручује слоган 20. Фестивала ни-
тратног филма?

– Ове године одлучили смо се за најкраћи и 
најједноставнији слоган: „Фестивал нитрат-
ног филма – 20”. Чини нам се да тај број гово-
ри много речитије  о ентузијазму и вољи људи 
из Архива Југословенске кинотеке да прикажу 
нове (старе) бисере светског филма и едукују 
нараштаје заинтересоване за филм и филмску 
културу него лепо звучећи, благоглагољиви сло-
гани које смо имали претходних година.  
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Које се године то десило?
– Не могу да кажем са сигурношћу, можда пре 

десетак година. Много се шта изменило откад 
сам почео то да радим, а променило се и много 
људи који се у Кинотеци баве организацијом тог 
фестивала.

Да ли је било лако и пријатно пратити за 
клавиром пројекцију првог филма?

– Није било једноставно схватити шта треба да 
свирам и како би требало да се припремим, али 
током година и уз више искуства све је постало 
много лакше. Једна од главних ствари које сам у 
овом послу научио јесте да импровизујем док за 
клавиром пратим пројекције немих филмова.  

Како се обично припремате за пројекције 
немих филмова?

– Као прво, имам могућност да погледам те 
филмове пре самог Фестивала. Потом смишљам 
неке мелодије које би могле бити занимљиве 
или прикладне за дату пројекцију. Наравно, у 
већини случајева имам писане композиције не-
ких композитора, па изаберем мелодије које би 
одговарале датом филму. Одсвирам те кратке 
партитуре, и док то радим, обично ми на памет 
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падају нове идеје како те мелодије могу да из-
меним а да заиста одговарају атмосфери филма.

Да ли сте имали икакве везе с немим фил-
мовима пре него што сте почели да за клави-
ром пратите њихове пројекције?

– Само као љубитељ филмова. Много волим 
филмове.

Коју врсту филмова волите? 
– Које филмове волим? Широка је то палета, 

готово све.

Који бисте неми филм или жанр могли да 
наведете као омиљени?

– Верујем да није изненађење што је моја веза 
с немим филмовима почела с комедијама, јер 
је то нешто што сам могао да гледам на телеви-
зији. Чарли Чаплин, Бастер Китон итд. Вероват-
но се већина нас тако упознала с немим филмо-
вима, али онда сам много касније у Кинотеци 
поједине филмове гледао први пут. Неки од њих 
били су неми. Не бих могао да их именујем, али 
уверен сам да је Кинотека допринела да се од 
слепстик комедија окренем ка једном ширем 
схватању те ере. Наравно, неки филмови били 
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су бољи од других, неки лошији. Међутим, тај 
филмски спектар који сам упознао захваљујући 
Кинотеци врло добро одговара мом укусу. 

Да ли и даље гледате неме филмове у Кино-
теци?

– Да, кад имам времена. Сада, додуше, при-
лично ретко. Не волим много блокбастере, али 
уметничке филмове или старе класике могу не-
бројено много пута поново да гледам. Не кажем 
да се данас не праве добри филмови, то је само 
ствар укуса.

Колико је мени познато, пратити пројек-
цију филма за клавиром захтева доста издр-
жљивости, јер је то, у ствари, дуг концерт, без 
пауза. Да ли бисте могли да упоредите сви-
рање клавира током пројекције филма и на 
концерту?

– Те две ствари су заправо веома различите. 
Концерт, чак и кад траје много краће, захтева 
друкчију концентрацију. Не могу да кажем да је 
праћење немих филмова на клавиру лакше, али 
тада сам опуштенији него на концерту. 

Имате ли трему?
– Наравно, али пошто имам много искуства, 

сада нисам толико под стресом као кад сам био 
млађи. Међутим, увек постоји одређена доза 
треме.

Да ли то значи да се ваш доживљај свирања 
на клавиру током пројекција немих филмова 
мењао с годинама?

– Морам рећи да јесте. За мене је то било ново 
искуство и нисам био овако опуштен као сада, 
али с временом стекао сам самопоуздање. Сада, 
заправо, баш могу да уживам. Када седнем за 
клавир, једва чекам да почне филм.  

Одакле црпите главну инспирацију? 
– Све је то помешано: класични композитори, 

пијанисти који прате за клавиром неме филмо-
ве итд.

Да ли имате омиљене композиторе или 
пијанисте?

– Последњих година све више ми се допада да 
свирам музику из периода романтизма, дакле 
композиторе романтичаре, али тешко је рећи 
који ми је омиљени. Постоје композиције који-
ма се с времена на време враћам, али то никада 
није правило, тако да вам нећу открити ниједно 
име. (Смеје се.)

Познајете ли иностране пијанисте који 
прате пројекције немих филмова за клави-
ром?

– Мало. 

Када се припремате за пројекцију, да ли 
слушате њихову музику?

– Да, понекад слушам ради инспирације, по-
себно када нисам потпуно сигуран око одређе-
них момената у филму. Немам неког посебног 
„гуру” пијанисту. Мени се све то своди на музи-
ку и како да је уклопим у филм. Обично не слу-
шам неког посебног композитора ни музичара.

Споменули сте да волите комедије и да сте 
их барем у почетку највише гледали. Да ли је 
лакше свирати музику за комедије?

– Не, не бих рекао. 

Који је жанр лакши за интерпретирање?
– Не знам, можда су цртани филмови лакши. 

Ипак, кад су комедије у питању, понекад морате 
да свирате веома брзо, а ако су те брзе сцене 
и дуге, онда је физички тешко одржати ритам. 
Најтежи филм био ми је један од првих које сам 
пратио за клавиром у Кинотеци, неки украјинс-
ки. Трајао је три – три и по сата без пауза. Међу-
тим, ма колико да је тешко, ако публика цени 
енергију коју уносим у свирање, ја сам увек ве-
ома задовољан.

Да ли сте икада неме филмове пратили за 
клавиром ван Кинотеке?
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– Нисам, снимао сам музику за неме филмове 
неколико пута, али никада нисам свирао осим 
на Фестивалу нитратног филма.

Кинотека је, у ствари, ваша „школа” за ту 
врсту професије?

– Тако је.

Ако би неко ко никада није чуо за пијани-
сте који за клавиром прате неме филмове 
питао каква је то професија, како бисте је 
представили?

– Тешко је то објаснити. Постоји много про-
цеса иза самог свирања током једне пројекције. 
Прво и најважније јесте да научите да читате 
ноте, а потом морате да вежбате технику коју 
захтева тај инструмент. Да не спомињем да кла-
вијатуре и клавир захтевају потпуно различи-
те технике него други клавирски инструменти 
– оргуље, синтесајзер итд. Затим, морате да се 
бавите компоновањем да бисте писану музику 
прилагодили сопственим потребама и будете 
флексибилнији при импровизовању. Постоји 
много различитих стилова музике и свирања, а 
пијаниста који прати пројекције немих филмо-
ва требало би барем да је упознат са свим тим 
стиловима. Тек тада можете да се окренете фил-
му, за шта вам је потребна друга врста припре-
ме. Читав овај пут носи са собом бројне изазове, 
али негде између редова налази се много радо-
сти, узбуђења и задовољства.

Кад сте то већ споменули, да ли читате ноте 
док свирате?

– Да, понекад. Најчешће свирам по сећању. 
Чак и када у потпуности импровизујем, на кла-
виру имам партитуре које могу да ми помогну 
да добијем неке идеје ако је потребно.

Споменули сте различите врсте инструме-
ната. Колико ја знам, у Кинотеци само један 
пијаниста за клавиром прати неме филмове. 
Да ли вам понекад недостају други инстру-
менти док свирате?

– Да. Могао бих да вам дам много примера, 
али сада ми на памет пада сцена на платну у 
којој оркестар свира у неком клубу на игранци. 
У таквим ситуацијама осећам да би било добро 
имати један мањи оркестар који би то одсвирао, 
јер је малчице тешко изразити музички тон та-
квих сцена само једним инструментом. 

Да ли сматрате да вас је ова професија нау-
чила нечему као музичара?
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– Јесте, помогла ми је да унапредим своју кре-
ативност и учинила да осећам више слободе. 
Пијаниста који за клавиром прати неме фил-
мове мора много да импровизује, за разлику од 
пијанисте који свира класичну музику и који 
је много строже ограничен самом писаном му-
зиком. Ова професија пружила ми је и много 
више радости у истраживању музике током 
припрема за концерте.

Шта бисте највише волели да радите у овој 
професији?

– Да свирам клавир. (Смеје се.) Не, озбиљно. 
Осећам велико задовољство што у овој профе-
сији постоји много више могућности за компо-
новање него у било чему другом што радим.

Колико дуго свирате клавир?
– Свирам од своје осме године. Сада имам 34. 

Сами израчунајте. (Смеје се.)

Да ли бисте се сложили с констатацијом да 
сте један од само неколико људи у Београду 
који за клавиром прате неме филмове?

– Не знам. Током Фестивала нитратног фил-
ма ту смо само мој колега Миша Крстић и ја. 
Можда неко други свира на другим догађајима, 
али стварно не бих знао. Кад сам ја почињао, 
било је више пијаниста који су пратили пројек-
ције филмова за клавиром, али из године у го-
дину њихов број све је мањи.

Да ли сте упознати с овогодишњим програ-
мом Фестивала нитратног филма?

– Не, још нисам. Чекам да ме позову. 

Хвала вам што сте с нама поделили своје 
искуство и знање. Надам се да ћемо се срести 
на двадесетом издању Фестивала нитратног 
филма.
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нацистичке владавине у Немачкој, наивно ве-
рује да ће дух Вајмарске републике преживети 
све недаће хитлеровске политике, режисер је 
насликао бескомпромисно и снажно политичко 
дело које се сврстава међу најбоља остварења 
целокупне продукције ДР Немачке. Сукоб оца, 
професора Мамлока, и његовог сина Ролфа, 
оријентисаног ка комунизму и борбеном отпо-
ру, део је заплета филма који никога не оставља 
равнодушним. Ово наглашено антифашистич-
ки обојено дело садржи неколико антологијских 
сцена, а једна од најдраматичнијих је тренутак 
када професор Мамлок схвати да у фашизму 
нема места за хуманост. 

На Другом међународном московском фести-
валу (1961), филм је добио Златну медаљу, а на 
Другом међународном фестивалу у Индији (Њу 
Делхи) исте године освојио је награду Сребрни 
лотосов цвет. Критичари су филм прогласили 
„доказом режисерове љубави према оцу”, али 
пишући о интерпретаторима насловних ликова 
често су се упуштали у хвалоспеве. Један од та-
квих је и следећи: „Филмски портрет професора 

з моје књиге Филмски водич Београ-
да (1944–1963), која ускоро излази из 
штампе у издању Југословенске ки-
нотеке, за јун сам одабрао следеће 
наслове: 

Без двојбе, најзанимљивији филм овог ме-
сеца јесте бриљантна трагична психолошка 
драма Професор Мамлок (1961), екранизација 
истоимене драме Фридриха Волфа, оца режи-
сера Конрада Волфа и личног пријатеља Бер-
толда Брехта. Комад је написан 1933. у Паризу, 
током егзила Фридриха Волфа, иначе познатог 
драмског писца који је пред налетом фашизма 
побегао у Француску. Комад је са много мање 
успеха првобитно био екранизован 1938. у Со-
вјетском Савезу, у режији Херберта Рапапорта 
и Адолфа Минкина. У верзији Конрада Волфа 
углавном играју исти глумци који су 1959. имали 
водеће улоге у поставци тог комада у берлин-
ском Камершпил театру. Бавећи се трагичном 
судбином насловног лика, угледног јеврејског 
хирурга и интелектуалца који током преломних 
политичких догађаја 1933. године, тј. на почетку 

БЕоГРАДСКИ 
ФИЛМоПЛов 
(1944–1963)

И

из личног 
УГЛА

пИшЕ: 

Слободан Аранђеловић  

и з  л и ч н о г  у г л а

Б
ел

 А
м

и 
(19

54
)



3737

спектора да заведе ћерку познатог преваранта 
и лопова, намереног да изврши пљачку у Монте 
Карлу. Требало би обратити пажњу на функци-
оналну фотографију К. Пенингтон-Ричардса и 
врло добру музику Бенџамина Франкела.

Аустријско-француску комедију Бел ами 
(1954) режирао је познати синеаст Луј Дакен као 
успешну екранизацију истоименог романа Гија 
де Мопасана. Прву екранизацију истог литерар-
ног дела 1939. снимио је у Аустрији Фили Форст. 
Та верзија је, такође, снимљена у Бечу са одлич-
но одабраним глумцима: Јоханес Хестерс, Жан 
Дане, Рене Фор и Ан Вернон. Историјска драма 
постала је благо иронична комедија у којој није-
дан лик једноставно није поштен и у којој су све 
вредности подложне подсмеху и профаности-
ма. Драматуршки конципирана попут баладе 
о насловном лику, Дакенова верзија вернија је 
Мопасановом оригиналу од Форстове, посебно 
на плану сатире и критике друштва у коме се 
заплет одиграва.

Циклус се завршава у септембру, после летње 
паузе.

Мамлока јесте најзначајније достигнуће пред 
филмским камерама.

Професора Мамлока изврсно је играо глумац 
Волфганг Хајнц, који је из Немачке 1933. прво 
пребегао у Аустрију, а касније у Швајцарску. 
Играо је успешно у берлинској позоришној по-
ставци.

Став Конрада Волфа према филму најбоље де-
финишу његове речи: „Наш циљ није прогон Јев-
реја, већ судбина либералних интелектуалаца 
које је издала њихова сопствена класа. Мој ју-
нак не верује више у средњу класу, а не прона-
лази сопствени пут ка радничкој класи. Ништа 
му друго не преостаје него бекство у самоуби-
ство.” Филм се тријумфално завршава крупним 
планом Мамлоковог лица које се губи на екра-
ну, на коме се појављује натпис: „Нема већег 
злочина него што је одустајање од борбе када се 
човек мора борити.”

Енглеску урнебесну романтичну комедију Ве-
чита невеста (1953), у којој бриљира Пеги Ка-
минс у роли шармантне Клер Хемсли, насловне 
јунакиње, режирао је Ралф Смарт. Главнину за-
плета чини покушај младог финансијског ин-

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

Професор Мамлок (1961)
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ПИшЕ: 
Димитрије Војнов

искаже. Из данашње визуре ипак морамо кон-
статовати да су Андерсонови филмови врло че-
сто били потцењивани у време када су улазили 
у биоскопе и да је његов раскошни визуелни 
стил често описиван као пренадувани приступ 
бесмисленим причама. Отуд, Андерсон спада у 
ред аутора који нису добили велике награде за 
животно дело ни племићке титуле.

Део разлога за то треба тражити и у чињеници 
да се Андерсон 1980. године преселио у Канаду, 
где је живео и радио све до смрти. Мотиви за 
селидбу били су брачне природе, али у Канади 
је пронашао простор за свој редитељски посао и 
сараднике с којима је успешно радио. Не треба 
да чуди што је управо канадска асоцијација ре-
дитеља наградила Андерсона за животно дело.

У току каријере имао је честе здравствене 
проблеме. Тако је за време снимања холивудске 
мелодраме All the Fine Young Cannibals (1960) мо-
рао да паузира, а заменио га је нико други до ле-
гендарни Винсент Минели. То је био период по-
сле номинације за Оскар 1956. када је Андерсон 
био у пуном зениту своје холивудске славе. На 
крају можемо рећи да се предвиђање критичара 
Телеграфа испунило утолико што је, слично као 
и код Керола Рида, Андерсонов успех с почетка 
каријере остао недостижан у каснијим фазама. 

ПРОТОТИПИ
Мали број редитеља у историји може се пове-

зати с таквим низом антиципаторских филмова 
као Мајкл Андерсон. Нека од његових остварења 
ушла су и у визуелни жаргон који искорачује из 
оквира филма, па чак и покретних слика, у све 
сегменте визуелног изражавања. То се, пре све-
га, односи на екранизацију ремек-дела Џорџа 
Орвела 1984. Тај филм из 1956. године и данас 
нуди најсугестивнију слику Великог Брата, која 
је црно-бела и на којој се тај лик јавља с катод-
ног телевизијског екрана и обраћа маси људи у 
неком погону или на улици. Слободно можемо 

ајкл Андерсон (1920–2018) био је 
најстарији живи редитељ номи-
нован за Оскар – имао је пуних 
98 година када је преминуо 25. 
априла 2018. За пет деценија ак-

тивног редитељског рада оставио је дубок траг 
који се не може лако обухватити кратким из-
вештајима о смрти. Међу првима се ухватио у 
коштац с појединим и данас актуелним кинема-
тографским изазовима, у неким својим делима 
поставио је визуелне и приповедачке темеље и, 
што је најважније, у сваком жанру у ком се из-
разио оставио филмове који заслужују пажњу.

Мајкл Андерсон рођен је у Лондону. Родитељи 
су му били позоришни глумци, по чему има 
сличну полазну позицију као и његов велики 
савременик Луис Гилберт, с којим осим године 
смрти дели и паралелно и дуговечно професио-
нално деловање.

Од 1936. године био је запослен у филмском 
студију „Елстри” као службеник, курир и глу-
мац-епизодиста, да би већ 1938. почео да ради 
као помоћник режије с редитељима Дејвидом 
Лином и Ентонијем Есквитом. Током рата у 
војсци упознаје глумца Питера Јустинова, на 
чијим режијама такође сарађује као помоћник. 
На крају ће га баш један Јустиновљев филм уве-
сти и у свет самосталне режије.

Већ првих дана у „Елстрију” запажен је као 
тих и стрпљив сарадник, веома добар у сарадњи 
с људима који важе за незгодне. Такав имиџ 
пратио га је током читаве педесетогодишње ре-
дитељске каријере. Већ после другог филма, ме-
лодраме Обала (Waterfront Women) из 1950. го-
дине, био је запажен као даровит редитељ чији 
развој треба пратити, а ласкаво су га поредили 
с Керолом Ридом и Дејвидом Лином. Свакако да 
су то напредовање помало разводнили неки Б-
-наслови као што су психолошки трилер Night 
Was Our Friend (1951) и кримић The House of the 
Arrow (1953), у којима није имао простора да се 

М
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Логан креће на задатак и тамо схвата да је свет 
знатно друкчији од онога што су их учили у њи-
ховој излованој заједници.

Логанов бег је жестока критика конзумериз-
ма, фетишизације младости, ејџизма и хедони-
стичког живота по сваку цену. Критичари су у 
костимографским и сценографским детаљима 
препознали читав низ алузија на време у коме 
је филм изашао – рецимо, изоловани свет где 
јунаци живе до смрти архитектонски је решен 
као тржни центар.

Већ деценијама се најављује римејк Логановог 
бега, филма који је у своје време био велики хит 
и изнедрио телевизијску серију. Дистопији ће се 
Андерсон накратко вратити у свом научнофан-
тастичном акцијашу Миленијум (Millennium, 
1989), у коме је примарна тема путовање кроз 
време, a jедна од дестинација и свет будућности 
у коме су људи изгубили способност репродук-
ције.

Ако је 1984 највише утицала на визуелни жар-
гон, онда су Рушиоци брана (The Dam Busters, 
1955) највише утицали на саме редитеље. Тај 
филм послужио је као инспирација Џорџу Лука-
су за сцену напада на Звезду смрти у Ратовима 
звезда, а идејом римејка дуго се занимао прво 
Мел Гибсон, па онда и Питер Џексон. Бројни ре-
дитељи издвајају тај филм као један од кључних 
о Другом светском рату и као школски пример 
у грађењу саспенса.

У време када је Лукасова генерација, одрасла 
на Рушиоцима брана, преузела амерички ко-
мерцијални филм и увела га у еру блокбастера 
тако што је Б-приче третирала са А-буџетом, 
Андерсон је пао као једна од њихових првих жр-
тава. Његова адаптација књижевног, стрипског 
и радио лика Дока Севиџа: човека од бронзе (Doc 
Savage: The Man of Bronze, 1975) изашла је истог 
лета када и Спилбергова Ајкула (Jaws). Мало је 
рећи да је Ајкула на благајнама раскомадала 
Човека од бронзе. Међутим, Андерсонов филм 
је протосуперхеројски рад који је у одређеном 
смислу антиципирао данашњу доминацију 
стрип-екранизација.

Тај филм је неприкривена пародија екранизо-
ваног садржаја и у томе је врло значајна слика 
односа мејнстрим Холивуда према стрип-екра-
низацијама у том тренутку. Штавише, може се 
рећи да су баш британски аутори, пре свих Лоу-
зи, Андерсон и Хоџис, нарочито инсистирали на 
пародирању стрип-материјала, у чему су имали 
подршку продуцената.

Док Севиџ је продукција Џорџа Пала, култне 

рећи да је Орвелова прича своју визуелну ко-
дификацију доживела управо у његовом филму 
и да ретрофутуристички дизајн каснијих дисто-
пијских дела као што су, рецимо, стрип и филм 
В као вендета, каналише Орвела најпре кроз 
Андерсона.

У погледу саме литерарне адаптације, Андер-
сон се у начелу држи Орвеловог предлошка, 
али га вешто своди на једног јунака, на један 
догађај, на један заплет, на један однос, док 
остатак слике света оставља у својеврсном еху 
главне приче. Адаптација је, дакле, изведена ме-
тодом редукције, али у том свођењу он успева 
да обухвати неке од основних слојева романа и 
да истакне карактере, а потисне сам опис друш-
твене и репресивне динамике који је код Орве-
ла збиља бриљантан и вечно актуелан. Ако има-
мо у виду да је Андерсон адаптирао Орвела у 
једноипочасовном филму, онда овако редукци-
онистичка екранизација заслужује похвалу јер 
заправо обухвата читав низ елемената на које 
указује конвенционално тумачење тог романа. 
Свакако, реч је о литерарном ремек-делу које 
нуди велики број читања и Андерсонов филм је 
ваљана, али не и дефинитивна екранизација.

Сама дистопија на филму добила је своје те-
мељно остварење у Андерсоновом раду и његов 
рукопис препознајемо у бројним насловима тог 
типа.

Када су дистопијски филмови неких деценију 
или две после 1984 постали значајан холивудски 
тренд, с насловима као што су Фаренхајт 451 
(Fahrenheit 451, 1966) Франсоа Трифоа, Плане-
та мајмуна (Planet of the Apes, 1968) Френклина 
Шефнера, THX1138 (1971) Џорџа Лукаса, Зелено 
сунце (Soylent Green, 1973) Ричарда Флајшера, 
Зардоз (Zardoz, 1974) Џона Бурмана, Ролербол 
(Rollerball, 1975) Нормана Џуисона итд., Андер-
сон се није задовољио само тиме да свој утицај 
препознаје код других аутора већ га је и допу-
нио Логановим бегом (Logan’s Run, 1976), још јед-
ним од најиконичнијих дистопијских филмова 
у историји.

Логанов бег је екранизација романа Вилијема 
Нолана и Џорџа Клејтона Џонсона у којој је Ан-
дерсон преузео само премису – у 23. веку људи 
живе у благостању, али у тридесетој години од-
лазе на Карусел на коме заправо бивају еута-
назирани. Главни јунак Логан један је од егзе-
кутора који се ближи тридесетој години и бива 
послат на тајни задатак да елиминише митско 
склониште у које беже они што нису располо-
жени да поднесу жртву за добробит заједнице. 
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високобуџетну екранизацију тог лика, и када се 
она деси, уверићемо се у потпуности колико се 
однос Холивуда према таквим садржајима про-
менио. Ипак, вечни пламен фине пародије стри-
па и палпа на филму и даље држе Британци у 
Холивуду, пре свих Метју Вон и Гај Ричи, који с 
тим успевају да се извуку.

ТЕРОРИСТИЧКА ТРИЛОГИЈА
Први филм Андерсонове терористичке три-

логије јесте Дај руку ђаволу (Shake Hands with 
the Devil, 1959), настао по роману Рирдена Коне-
ра. И тај филм нуди један фаталистички поглед 
на Ирску 1921. када је деловање Ирске републи-
канске армије било у пуном јеку. Такви филмо-
ви обично су врло романтични и најчешће их 
раде аутори ирског порекла, а овај је спојио ту 
романтичарску визију бораца за ослобођење с 
нешто мрачнијим тоновима конспиративности 
и бруталности. Јунаци се деле на искрене патри-
оте и оне који су огрезли у крви и којима је рат 
сам по себи постао сврха.

Џејмс Кегни игра професора медицине с Да-
блинског универзитета који води илегалну је-
диницу ИРА. Његов лик је суров, потпуно по-
свећен борби и максималистичким циљевима 
који се на крају испостављају као његова жеља 
да конфликт траје заувек. Кегни је главна звезда 
филма, али не и протагониста, но личну хариз-
му користи за грађење једног од својих неуро-
тичних карактера чији је развој започео у ганг-
стерским филмовима „Ворнер брадерса”.

Овај филм доноси улазак у сиву зону једног 

фигуре америчког филма фантастике (и једног 
од људи који је врло дуго желео да екранизује 
Логанов бег пре него што се Андерсон укључио 
у пројекат), па је тим пре необично што је јунак 
третиран као пародија јер је управо тај проду-
цент покушавао да презентацију петпарачког 
садржаја, а нарочито научне фантастике, дигне 
на највиши могући ниво. Међутим, очигледно 
је да је у том тренутку традиција палпа из три-
десетих и даље била предмет подсмеха, а још се 
нису појавили Спилбергови и Лукасови филмо-
ви који ће извршити ревизију.

Парадоксално, ако узмемо начин на који Ан-
дерсон у мејџор филму пародира петпарачке 
садржаје који су му били алфа и омега неких 
четрдесетак година раније, овај филм више је у 
духу контракултуре него Индијана Џоунс, који 
потписују великани Новог Холивуда, с пуним 
уверењем и хумором који више није пародичан.

Само три године касније излази Донеров Су-
пермен (Superman, 1978), остварење које је де-
финисало профил савременог суперхеројског 
филма од ког се у суштини није одступило ни 
до данас. Андерсонов Док Севиџ више може да 
се доведе у везу с Хоџисовим Флашом Гордоном 
из 1980. године, у коме је један релативно сери-
озан, али без сваке сумње петпарачки суперхе-
рој, добио кемп третман и доведен до границе 
пародије.

Док Севиџ: човек од бронзе, иако неуспео 
филм, у међувремену је стекао култни статус 
као кемп класик. Већ деценијама се холивудски 
студији отимају око тога ко ће снимити следећу 
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драмско разрешење које траје дуже него уоби-
чајена кода.

Пинтерова адаптација Смитовог романа је 
бриљантна. Дијалози и ситуације у којима се 
размењују информације су стилизовани, с по-
вишеним интелектуалним тонусом и знако-
витошћу како у погледу изговореног тако и у 
погледу продукционог дизајна и мизансцена. За 
разлику од тадашњих шпијунских филмова, у 
Квилеровом извештају дијалошке сцене, неиз-
бежне иако често погубне, нису напорне и ста-
тичне, јер их Пинтер и Андерсон постављају у 
околности које их освежавају. 

Саспенс ситуације су, такође, маестрално ре-
шене. У њима Андерсон делимично игнорише 
Хичкоков принцип да гледалац зна више од ју-
нака, али нуди добро успостављен концепт пре-
окрета за који се наслућује да чека иза угла и 
да самим тим јунак мора да се пази. Сама завр-
шница филма има паклен интензитет и може 
служити као школски пример биоскопске напе-
тости.

Као што је безмало четрдесет година касније 
Пол Гринграс одлучио да сними нешто друкчије 
од онога што нуде филмови о Бонду, тако је исто 
то у своје време учинио Андерсон створивши 
један од најзанимљивијих шпијунских филмова 
шездесетих. Терористичка компонента филма 
јеста неонацистичка завера у хладноратовском 
Берлину, коју Андерсонов рукопис чини потпу-
но убедљивом чак и савременом гледаоцу.

Мач Гидеона (The Sword of Gideon, 1986), теле-

политичког процеса иако узима америчку ви-
зуру, дакле није ни на ирској ни на британској 
страни. Уосталом, сам Андерсон је Британац и 
потписао је неке од најбританскијих филмова 
који су икада снимљени, попут Рушилаца бране.

Најсубверзивнији елемент овог филма јесте 
лик локалне крчмарице и симпатизерке ИРА 
лаког морала чија способност да узнемири 
конзервативног Кегнија сеже до самих врхова 
његове психосексуалне нелагоде какву је ка-
налисао, рецимо, у Белом усијању (White Heat, 
1949). Акционе сцене су динамичне, кадрирање 
је изузетно модерно, с неким детаљима по-
пут фиксирања камере за возило у покрету, 
које данас представља стандард, а тада је било 
врло свеже решење. Андерсон у свакој прили-
ци препознаје начин да генерише напетост и 
појача интензитет, као што и на нивоу приче 
препознаје уникатне елементе и избацује их у 
први план.

Мајклу Андерсону нуђено је да режира првог 
Бонда, али је он то одбио. Међутим, снимио је 
свој класик шпијунског жанра којим је публи-
ци желео да понуди нешто друкчије од онога 
што је нудио агент 007. Квилеров извештај (The 
Quiller Memorandum, 1966) јесте екранизација 
романа Тревора Дадлија Смита, по сценарију 
Харолда Пинтера. Рекао бих да је Квилеров из-
вештај имао значајан утицај у Гринграсовом 
првом Борну не само по употреби Берлина као 
локације већ и по завршници у којој се после 
великог физичког обрачуна продужи мело-
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На снимању филма Квилеров извештај (1966)



већ рачуна на искушења која је он преживео 
под комунизмом.

По доласку у Рим, бискуп ступа у службу у Ва-
тикану и постепено долази на место папе. Као 
папа, добија прилику да одигра улогу коју му 
је наменио СССР и покуша да спречи глобал-
ни нуклеарни рат с Кином. Прича се дешава у 
атмосфери хладноратовске анксиозности, али 
разрешење доноси и нешто шездесетосмашких 
тензија: наиме, на крају филма папа одлучује да 
богатство Ватикана стави на располагање свету 
како би се решиле све кризе.

Идеја да СССР усред Хладног рата буде при-
казан као беневолентни хегемон који има да-
лековиде процене и осмишљава начин како да 
преко Свете столице спречи глобални сукоб 
збуњујућа је за имагинариј једног МГМ-овог 
филма тог формата. На крају су Рибареве ципе-
ле биле прегломазни промашај, а због Ентонија 
Квина у главној улози, критика је тај филм на-
звала Папа Зорба.

Ништа од тога ипак не чини то остварење 
мање необичним и субверзивним.

Данас када имамо америчког председника 
који је наводно изабран уз руску помоћ јер је 
у Кремљу препознат као фактор који би ако 
не директно, а онда индиректно могао радити 
у руску корист, филм о црвеном папи делује 
крајње необично, али и врло актуелно. Најневе-
роватнији аспект тог остварења, осим приказа 
руководства СССР-а као мудрог и способног, 
јесте и чињеница да у таквој премиси нема пре-
окрета који ће показати да такав спој политике 
и цркве има мрачну димензију. Напротив, све 
до краја филма остаје онако како и изгледа и 
испостави се да су сви онакви каквима се пред-
стављају – папа је истински племенит, а совјет-
ско руководство истински мудро.

Нажалост, то је један од ретких наслова у који-
ма је Андерсон потпуно запоставио свој избру-
шени стил. Филм је крајње круто и рудиментар-
но режиран, па све по чему је значајан припада 
домену самог склопа догађаја и њихове зна-
ковитости. Међутим, Рибареве ципеле не само 
што не заслужују заборав већ су практично и 
неизоставне за све оне које занима политика на 
екрану.

Низу необичних детаља у вези с тим филмом 
треба додати и онај кључни – папа Јован Павле 
Други био је његов најмоћнији обожавалац.

Папа Јована (Pope Joan, 1972) други је филм 
Андерсоновог папског триптиха. Снимљен је 
по легенди о папи Јовани, која је у међувреме-

визијска мини-серија настала по роману Џорџа 
Џонаса, тематизује Мосадову акцију „Кидон”, 
чији је циљ било уклањање терориста одговор-
них за напад на Олимпијским играма у Мин-
хену 1972. Та прича изванредно је екранизована 
и 2005. године у Спилберговом филму Минхен 
(Munich), али то не значи да је Андерсонов рад 
изгубио на валидности.

Мач Гидеона прати догађаје од масакра у 
Минхену до последње ликвидације, а Андерсон 
их излаже систематично и стрпљиво. Та мини-
-серија у погледу атмосфере, глумачке игре и 
техничке реализације поседује атрибуте филма, 
па не чуди што је после емитовања на ХБО-у 
имала богат живот у кућним форматима. Мач 
Гидеона стога није само најзначајнија ствар 
коју је Андерсон снимио током осамдесетих већ 
и једна од најважнијих у целој његовој каријери. 

ПАПСКИ ТРИПТИХ
Мајкл Андерсон није био католик, али је сни-

мио три врло уникатна филма о папама. Може 
се рећи да је у одређеном смислу снимање Ри-
баревих ципела (The Shoes of the Fisherman, 1968) 
вероватно и пореметило Андерсонову позицију 
на холивудској А-листи и да се после пропасти 
те МГМ-ове продукције није у потпуности вра-
тио у оквире респектабилних пројеката упркос 
томе што је још неко време радио за мејџор сту-
дије. Судбина је хтела да на том филму одмени 
Ентонија Есквита, редитеља с којим је радио 
као помоћник у Британији.

Из данашње визуре, Рибареве ципеле морамо 
посматрати у контексту Сорентинове серије 
Млади папа (The Young Pope). Сорентино се по-
забавио сличном премисом, доласком мистери-
озног понтифа с реформаторским и нејасним 
намерама, и то је урадио на апстрактнији и 
естетизованији начин. Андерсонов филм ове 
године слави педесет година, али антиципира 
разне догађаје који ће се испоставити као пре-
ломни за ватиканску и светску историју, а међу 
њима и избор неиталијанског папе после неко-
лико векова.

Филм је смештен у блиску будућност и говори 
о украјинском бискупу ког у СССР-у пуштају из 
затвора по налогу совјетског руководства које 
верује да би он ускоро могао бити од користи 
у релаксацији међународних тензија. Важно је 
напоменути да то није прича о агенту спавачу 
као, рецимо, Телефон Дона Сигела. Напротив, 
совјетско руководство је у тој идеји сасвим от-
ворено, не покушава да манипулише бискупом, 
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сти, силовања, лицемерја, непринципијелних 
савеза цркве и великаша. Дакле, девети век који 
приказује Андерсон врло је интересантан, чему 
доприносе аутентичне румунске и кипарске ло-
кације. За разлику од Рибаревих ципела, које су 
имале врло запетљану и ексклузивну идејну ди-
мензију, Папа Јована може се посматрати као 
деконструкција црквене историје која циља да 
покаже један суров период, околности у који-
ма жена може да се избори за место намењено 
мушкарцу, али и несавладива искушења која 
доноси моћ.

Упркос томе што Папа Јована има неколико 
ситуација у којима сугерише да је насловна 
јунакиња била вођена и еманципаторским ам-
бицијама у вези с положајем жена, не можемо 
рећи да је то феминистички филм. Андерсон је 
овде загребао доста потенцијалних значења, али 
ниједно није детаљније разрадио.

После ове паневропске продукције са снаж-
ним ауторским печатом, Андерсон се вратио у 
холивудску индустрију и једно време посветио 
жанровском филму. Средином осамдесетих до-
бија понуду италијанских продуцената да сни-
ми екранизацију позоришног комада који је на-
писао папа Јован Павле Други још 1960. док се 
потписивао као Карол Војтила. Избор је пао на 
Андерсона јер је папа био фан његовог филма 
Рибареве ципеле, који је практично антиципи-
рао, читавих десет година раније, долазак неи-
талијанског папе из Источне Европе. Ова пону-
да затекла је Андерсона у врло специфичној си-
туацији. Наиме, тада се већ преселио у Канаду 
и снимио две секс-комедије заредом. Збиља, то 

ну оспорена у историографији, али је дуго била 
врло жива у јавности због свог бизарног карак-
тера. 

Сам филм прошао је крупно прекрајање по 
изласку у биоскопе јер је наишао на млак одзив 
критике. После премијере сурово је скраћен и 
суштински измењен. Наиме, Андерсон је сни-
мио филм са две паралелне приче – једна се зби-
ва у садашњости и говори о жени коју прогоне 
визије о животу папе Јоване. У премонтираној 
верзији та иницијална структура с временским 
скоковима потпуно је уклоњена и остало је ли-
неарно приповедање легенде смештено искљу-
чиво у девети век.

Будући писан и сниман као флешбек, сегмент 
који се дешава у средњем веку је компримован 
и драматуршки конципиран као део шире цели-
не. Између кључних догађаја има доста елипси 
и филм је због тога у скраћеној верзији епизо-
дичнији него што би требало да буде. Међутим, 
снимање у Румунији и на Кипру, уз студије у 
Лондону и Андерсонов врло вибрантан визуел-
ни израз, чини Папу Јовану врло интересантним 
остварењем. За разлику од Рибаревих ципела, 
које је снимио непосредно пре тога, Андерсон 
је у овом филму у погледу инсценације много 
инспирисанији и ангажованији.

Док сценарио гаји неке од конвенција класи-
цистичке драме и комбинује их с реализмом 
у деликатном али прихватљивом балансу, пре 
свега у погледу постављања кључних драмс-
ких чворишта, Папа Јована је визуелно и по 
атмосфери недвосмислено смештена у прљави 
средњи век препун насиља, превара, нелојално-
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Рибареве ципеле (1968)



ницима, авантуристима и мисијама спасавања.
Бродске теме Андерсон први пут обрађује већ 

1957. године у филму Battle Hell, о инциденту 
који се десио када су кинески комунисти напа-
ли британски ратни брод Аметист. То је један 
од динамичних али неупечатљивих војних ак-
цијаша какви су често снимани у Британији тих 
година.

Две године касније, у Холивуду, Андерсон до-
бија знатно већи изазов и с Гаријем Купером у 
главној улози и Чарлтоном Хестоном као њего-
вим супарником снима Бродолом Мери Дир (The 
Wreck of the Mary Deare, 1959) по роману Хамон-
да Инеса. Хестон тумачи лик младог капетана 
спасилачког брода који на олупини напуштеног 
теретњака проналази старог капетана ког игра 
Гари Купер. Филм је првобитно требало да ре-
жира Алфред Хичкок, али када је он одустао, до-
веден је Андерсон. Услови студијског снимања 
с великим звездама оставили су снажан утисак 
на Андерсона, премда је било проблема с Купе-
ровим здрављем. Филм на крају није нарочито 
добро прошао на благајнама, али је означио по-
четак Андерсонове и Куперове сарадње, која ће 
резултирати још једним остварењем. 

По роману Елиота Арнолда, 1964. године Ан-
дерсон снима Flight from Ashiya, филм о посади 
америчког војног спасилачког авиона која тре-
ба да помогне групи јапанских бродоломника. 
То је истовремено и напета прича о спасилачкој 
мисији и студија карактера дата кроз бројне ре-
минисценције на трауме које јунаке спречавају 
да делују у датим околностима. Овај чудновати 
спој психолошке драме и трилера о борби за оп-
станак тешко комуницира с гледаоцем, па га ни 
критика није благонаклоно прихватила.

По роману Џека Лондона, у телевизијској про-
дукцији Андерсон снима филм Морски вук (The 
Sea Wolf, 1993), с Чарлсом Бронсоном и Кристо-
фером Ривом у главним улогама. То је прича о 
младим љубавницима које после бродолома по-
купи капетан садиста коме нико не сме да се 
супротстави.

Три године касније, Андерсон снима трећу 
екранизацију Капетана Храбрости (Captains 
Courageous, 1996) Радјарда Киплинга, коју су 
претходно већ снимали великани попут Викто-
ра Флеминга са Спенсером Трејсијем у главној 
улози. Као ни Морски вук, који је најчувенију 
екранизацију добио 1941. код Мајкла Кертиза, 
тако ни Капетан Храброст у Андерсоновој ин-
терпретацији не спада у канон.

није оптимална фаза у каријери за повратак ре-
лигиозним темама, и то из пера папе лично. Да 
ствар буде још бизарнија, Second Time Lucky из 
1984. јесте секс-комедија на библијске теме и го-
вори о опклади Бога и Ђавола (који се појављују 
на екрану) у намери да искушају веру двоје 
младих људи. Искушења их воде у разне епо-
хе, од Рајског врта, преко старог Рима, Првог 
светског рата, Чикага тридесетих до савременог 
доба. Second Time Lucky је надахнут филм чији 
сценарио, нажалост, није дорастао врло енер-
гичној Андерсоновој редитељској изведби, којој 
је свакако помогао и солидан буџет који су при-
купили новозеландски продуценти.

Ипак, 1988. Андерсон снима филм The Jeweller’s 
Shop по Војтилином комаду. Реч је о трећем фил-
му папског триптиха, млакој (добронамернији 
би рекли благој) мелодрами о љубави и брачној 
заједници. Прича је врло једноставна и прати 
љубавне везе и бракове две генерације Пољака. 
Једна љубав ометена је Другим светским ратом, 
друга је крунисана браком у расејању, а трећа 
угрожена разочарањем заљубљених у пресахле 
брачне емоције својих родитеља.

Окупљена глумачка екипа је солидна. Ту су 
Бен Крос, Оливија Хаси, Данијел Олбрихски и 
Берт Ланкастер, а филм је сниман на канадским 
и пољским локацијама. Нажалост, дубља психо-
лошка разрада ликова и интензивнији драмски 
сукоб су изостали.

Споља гледано, The Jeweller’s Shop је питома, 
поучна мелодрама какву смо видели доста пута 
пре тога и не доноси ништа ново сем што је до-
ста крута и јасна у изношењу поенти. Међутим, 
она је армирана чињеницом да је настала по 
папином рукопису. У том смислу може се по-
сматрати као претеча данас врло успешних вер-
ских мелодрама које постижу велику гледаност 
код америчке конзервативне публике, махом 
протестантске провенијенције.

За разлику од савремених верских филмова 
какве праве Мел Гибсон или Рандал Волас, The 
Jeweller’s Shop није имао велики одјек, па га да-
нас чак није једноставно ни наћи, упркос тако 
утицајном имену потписаном на шпици. Сам 
папа погледао је филм у Ватикану и Мајкл Ан-
дерсон наглашава да му је пријем код понтифа 
био један од најзначајнијих догађаја у животу.

БОРБА ЗА ОПСТАНАК
Уз земљака Луиса Гилберта, Мајкл Андерсон 

наметнуо се као међународни специјалиста за 
поморске приче, за адаптације дела о бродолом-
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је од култних ратних трилера. Слично Хероји-
ма Телемарка (The Heroes of Telemark, 1965) Ен-
тонија Мана, тај филм у суштини прати више 
мисија и стилски је неуједначен. Почиње као 
шпијунска истрага, затим се претвара у гото-
во водвиљску интригу током инфилтрације иза 
непријатељских линија и коначно завршава као 
акциони филм о диверзији. Ти поступци не по-
мажу разноврсности филма већ развијају гле-
даочев фокус, те се јављају тешкоће у погледу 
идентификације с ликовима. Међутим, сви на-
ведени сегменти вешто су и пажљиво реализо-
вани, и у чисто техничком погледу реч је о јед-
ном од најспектакуларнијих филмова те врсте. 

Нарочито занимљив детаљ у филму јесте ке-
надамовско сценографско решење немачке тај-
не фабрике. Управо сценографска решења која 
су већ тада красила Бонда показују тенденцију 
дела ратних филмова да се изборе са агентом 
007, који је почео да их истискује с тржишта би-
оскопске акције.

Љубитељи ратног филма никако не би требало 
да пропусте Операцију лук. Штавише, требало 
би да је погледају заједно с Херојима Телемар-
ка као дабл-бил о акцијама савезника којима 
је спречен нацистички покушај да произведу 
своје оружје за одвраћање и преокрену рат.

Полемичка драма с елементима трилера Недо-
лично владање (Conduct Unbecoming, 1975) пред-
ставља адаптацију позоришног комада Берија 
Ингланда о интригама међу британским ко-
лонијалним официрима у Индији. У тој причи 
Андерсон се потчинио глумачким бравурама, 
стављајући критику понашања у колонијама у 
други план.

КОМЕДИЈЕ
Мајкл Андерсон није познат као редитељ 

комедија. Ипак, његов улазак у кинематогра-
фију везан је за тај жанр. Private Angelo из 1949. 
урађен у корежији с Питером Јустиновим је-
сте комедија о италијанском војнику шепртљи 
у Другом светском рату. Филм је снимљен по 
роману Ерика Линклетера и стоји као једно од 
раних дела која у послератну кинематографију 
уводе принцип да се италијански војници при-
казују комично упркос фашистичком каракте-
ру војске за коју су се борили.

Андерсон је своју најуспешнију комедију сни-
мио у холивудској продукцији. Реч је о филму 
Wild and Wonderful из 1964. године. Та коме-
дија с Тонијем Кертисом доноси тешлиновс-
ки хумор и максимално користи Андерсонов 

ТРИЛЕРИ
После филма Бродолом Мери Дир, Гари Ку-

пер и Мајкл Андерсон сарађивали су на три-
леру Гола оштрица (The Naked Edge, 1961). Реч 
је о екранизацији романа Макса Ерлиха, фи-
ном саспенс филму о Американцу у Лондону 
осумњиченом за убиство из користољубља и ње-
говој супрузи која одлази најдаље у тим сумња-
ма.

Дебора Кер и Гари Купер су одличан филмски 
пар упркос разлици у годинама, коју је Купер 
и приватно и професионално традиционално 
лако превазилазио. Она је емоционални центар 
филма и Купер се одлично сналази у амбива-
лентној улози јунака у кога треба да сумњају и 
жена и публика а да их у томе не омета његова 
харизма првокласне холивудске звезде.

Гола оштрица је црно-бели филм и Андерсон 
се одлично сналази у тој сведеној палети боја. 
Доноси низ врло модерних покрета камере и 
монтажних решења, а ако имамо у виду рела-
тивно конвенционалан заплет и сценаристич-
ку разраду, можемо рећи да је својим вођењем 
приче и радом с глумцима успео да се наметне 
као трећа звезда тог филма.

Гола оштрица био је последњи филм великог 
Гарија Купера.

Кад је о британским трилерима реч, Chase a 
Crooked Shadow из 1958. године јесте солидан 
кримић који узима једноставну и интриган-
тну премису – богата наследница живи спокој-
но у Барселони, једног дана појављује се човек 
који тврди да је њен брат, а она је већ годинама 
убеђена да је он мртав.

Андерсонов филм је енергичан и мање не-
предвидив док тече него на крају када следи 
преокрет. Пут до завршнице је вешто испраћен. 
Андерсон извлачи изузетне сугестивне роле из 
глумаца и у том смислу његова режија је озбиљ-
на, док је у визуелном погледу висцерална, с 
много покрета камере и вешто кореографиса-
ног саспенса.

По капацитетима, тај рад спада у ред британ-
ских Б-трилера насталих после Хичкоковог од-
ласка у Холивуд. Ипак, тог рада не би се пости-
део ни велики мајстор напетости док је био у 
домовини.

Мотив повратка особе за коју је јунак мислио 
да је мртва јавиће се у неколико Андерсонових 
филмова. Осим Chase a Crooked Shadow, то су 
још и Пакао је распродат, Night Was Our Friend 
и Доминика – дух који убија.

Операција лук (Operation Crossbow, 1965) један 
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берговом Ајкулом. Наиме, две године касније 
Андерсон је снимио филм Орка – кит убица 
(Orca-the Killer Whale, 1977), који је, без икакве 
сумње, био покушај чувеног италијанског про-
дуцента Дина де Лаурентиса да паразитира на 
успеху Ајкуле. Ипак, мора се нагласити да је Ан-
дерсонов филм најбоље дело те врсте и да да-
леко превазилази наставке који су официјелно 
проистекли из Спилберговог блокбастера.

Орка доноси готово па клинички плагијат 
Ајкуле на нивоу приче, малтене као да се свесно 
дешава у истом свету. Главног јунака, риболов-
ца који хвата велике примерке за разне подвод-
не циркусе, игра Ричард Харис. Лик је конципи-
ран као продужетак Квинта, ког је незаборавно 
играо Роберт Шо. Али Харис је такође велики 
глумац, а и у завидној је физичкој форми, тако 
да за разлику од Шоа доноси и учешће у акци-
оним призорима које је често изводио сам, без 
дублера. У једном лову главни јунак убија женку 
кита убице и та суперинтелигентна звер намери 
се на њега да би се осветила. Андерсон своди ту 
причу на борбу Харисовог јунака и звери, у којој 
споредни ликови збиља имају споредну улогу. 
Ловчева савест оличена је у осветољубивој зве-
ри, а њихов двобој је немилосрдан. Андерсонова 
режија је сигурна, филм је атмосферичан, сјајно 
бележи суровост климе, свирепост звери и нема 
чега да се стиди ни у једном поређењу с ремек-
-делом као што је Ајкула.

Исте године најављивано је да ће Мајкл Андер-
сон снимати и филм о чудовишту из Лох Неса, 
али тај пројекат на крају није одмакао даље од 
промотивног материјала. Одмах за Орком Ан-
дерсон снима два минорна хорора: Доминика – 
дух који убија (Dominique, 1979) и Звона (Murder 
by Phone, 1982). Доминика је стагнантан хорор 
о духу покојне супруге који прогони богатог 
удовца, а Звона су занимљива утолико што су 
практично препричана као истинита прича то-
ком деведесетих када је Јездимир Васиљевић го-
ворио да неко жели да га убије тзв. херц маши-
ном, која кроз телефонску слушалицу емитује 
смртоносни ултразвук. У филму с Ричардом 
Чемберленом, додуше, кроз телефонску мрежу 
емитује се струја, али премиса је иста.

ТЕЛЕВИЗИЈА
Уз детаљно обрађен Мач Гидеона и помену-

те филмове о морепловцима, Мајкл Андерсон 
оставио је значајан траг и на телевизији. Био 
је међу првим биоскопским редитељима који 
су ушли у свет амбициозних телевизијских 

препознатљиви избрушени визуелни приступ. 
Кертис игра америчког џез музичара стациони-
раног у Паризу који упознаје успешну дресерку 
циркуских паса, али и њену породицу, која се 
противи њиховој љубави, у чему предњачи сам 
пас. Андерсон кроз малтене стриповску стили-
зацију успева да зароби шарм Париза, дајући 
му примесе љупке карикатуралности. Глумачка 
екипа је расположена за разуздани хумор, а он 
све то маестрално води у погледу кадрирања и 
ритма. Упркос томе што Андерсон није познати 
редитељ комедија, ово је једно од бољих оства-
рења жанра у том периоду.

Пакао је распродат (Hell Is Sold Out, 1951) јесте 
Андерсонова најуспешнија комедија у британ-
ској фази. Тај филм налази се на трагу комич-
них мелодрама које је за Мичела Лајсена писао 
Били Вајлдер, али се тонални прелази из хумора 
у сентименталност испостављају као пренагли 
у Андерсоновом случају. Реч је о екранизацији 
романа Мориса Декобре о француском писцу 
који се после рата враћа из заробљеништва и 
схвата да је нека особа, представљајући се као 
његова супруга, објавила роман под његовим 
именом тврдећи да је то његов изгубљени ру-
копис. Да апсурд буде већи, та књига се испо-
ставља као пишчево најуспешније дело, а из-
међу њега и самозванке рађа се љубав.

У британској фази Андерсон је снимио само 
још једну комедију, Will Any Gentleman...?, екра-
низацију позоришног водвиља Вернона Силве-
на. Том жанру вратиће се тек по одласку у Кана-
ду са две секс-комедије током осамдесетих, од 
којих је Separate Vacations из 1986. значајна по 
томе што је „Плејбој” учествовао у продукцији.

ХОРОРИ
На комадању Дока Севиџа није се завршило 

Андерсоново трауматично искуство са Спил-

М А Ј К Л  А Н Д Е Р С О Н

Wild and wonderful (1964)



48 | |

у продукцији бродвејског импресарија Мајкла 
Тода. Тодов ентузијазам и спремност да учини 
све како би филм деловао што спектакуларније 
омогућили су Андерсону да снима на свим ло-
кацијама које се збиља виде у филму, да у неким 
сценама не користи макете већ права возила, а 
на екрану се појављује читав низ звезда, у рас-
пону од Марлен Дитрих до Френка Синатре, као 
подршка главним глумцима Дејвиду Нивену, 
Кантинфласу и Ширли Меклејн.

Андерсонов филм постигао је огроман успех 
на благајнама и имао осам номинација за Ос-
кар, међу којима и за режију. На крају је ту на-
граду освојио за најбољи филм, фотографију, 
адаптирани сценарио, музику и монтажу. Такав 
успех пред Академијом Андерсон никада више 
није поновио, али је тада започео доста стабилну 
холивудску каријеру која ће му доносити пре-
стижне мејџор пројекте следеће две деценије.

Каријеру је и завршио екранизацијама Жила 
Верна. У „Холмарковој” телевизијској продук-
цији снимио је 20.000 миља под морем (20,000 
Leagues Under the Sea) с Беном Кросом у улози 
Капетана Нема.

ШПИЦА
Педесету годишњицу редитељског рада Мајкл 

Андерсон обележио је екранизацијом Пинокија 
(The New Adventures of Pinocchio, 1999), у којој је 
улогу Ђепета играо оскаровац Мартин Ландау. 
Упркос томе што је Андерсон у позној каријери 
махом радио на телевизији, тај његов последњи 
редитељски рад био је амбициозна америчко-
-немачко-британска копродукција и приказан 
је у биоскопима, у дистрибуцији мини-мејџор 
студија „Њу лајн”. И у педесетој години реди-
тељског стажа, Андерсон је био поуздан профе-
сионалац коме су поверавани озбиљни задаци, 
о чему сведоче и сарадници на том филму – на 
пример, луткарске сцене радила је компанија 
Џима Хенсона.

Последњих месеци живота Андерсон је са су-
пругом радио на аутобиографији која је требало 
да изађе за седамдесет пету годишњицу бомбар-
довања приказаног у филму Рушиоци бране.

Мајкл Андерсон је редитељ који је дуго врло 
успешно држао руку на пулсу публике и, што је 
још важније, све дубоко до уласка у седму деце-
нију снимао филмове којима се радо враћамо, 
релативизујући тезу да је филмска режија об-
ласт у којој се квалитет не стиче с годинама.

филмова и мини-серија. Ако су педесетих неки 
кључни филмски редитељи поникли на телеви-
зији, онда су седамдесете и осамдесете донеле 
обрнути процес.

Андерсон је преко Мача Гидеона оставио траг 
на ХБО-у, који ће у међувремену израсти у је-
дан од темеља савремене популарне културе и 
за себе говорити да је више од телевизије. Међу-
тим, Андерсон је прво ушао на обичну телеви-
зију, најпре екранизацијом романа Реја Бредбе-
рија Марсовске хронике (The Martian Chronicles, 
1980), коју је по сценарију Ричарда Метисона 
снимио за мрежу Ен-Би-Си. Серија је снимана 
на Малти и Канарским острвима, а у главној 
улози појавио се Рок Хадсон.

У интернационалној продукцији коју је пред-
водио ТНТ, канал Теда Тарнера, Андерсон је сни-
мио Young Catherine (1991) са Џулијом Ормонд и 
Ванесом Редгрејв, причу о раним данима Ката-
рине Велике. Три године касније у канадско-но-
возеландској продукцији снима телевизијски 
филм Сирово злато (Rugged Gold, 1994), о жени 
која остаје сама када је муж поведе у потрагу 
за златом у недоступним канадским пределима.

ЖИЛ ВЕРН
Мајкл Андерсон је свој највећи успех пости-

гао екранизујући Жила Верна.
Године 1955. започео је реализацију свог холи-

вудског дебија Пут око света за 80 дана (Around 
the World in 80 Days, 1956). Филм је коштао шест 
милиона долара и сниман је дванаест седмица 
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едпул је амерички суперхерој 
когa је за „Марвел” креирао Роб 
Лифелд као својеврсну пародију 
на DC-јевог јунака Дедстроука. У 
стриповима се појављује од 1991. 
и убрзо развија посебан имиџ, 
пробија четврти зид и обраћа се 

директно читаоцима, деконструише конвенције 
суперхеројског стрипа, потпуно је свестан да је 
стрип јунак, а не права особа итд. На играном 
филму први пут се појавио 2009. године у Вулве-
рину Гевина Худа. Заиграо га је Рајан Рејнолдс, 
Канађанин као и Лифелд, који има дубоку пове-
заност с тим ликом. Наиме, унакажени Дедпул 
у једном стрипу тврди да је раније изгледао као 
Рајан Рејнолдс.

Међутим, Худов филм приказао је Дедпу-
ла као рутинског асасина, без многих особина 
по којима је тај стрип-јунак познат. Од тада се 
Рајан Рејнолдс посветио идеји да свој немали ау-
торитет у Холивуду искористи како би снимио 
прави филм о Дедпулу у коме ће овај антихерој 
бити протагониста, директно се обраћати гледа-
оцима и деконструисати суперхеројски жанр.

Пут је био дуг, али после неколико годи-
на „Фокс” је одобрио снимање филма Дедпул 
(Deadpool, 2016) у режији Тима Милера. Рејнолдс 
и Милер зарекли су се да ће научити Холивуд 
памети и снимили су експлозивну акциону ко-
медију која је озбиљно деконструисала жанр.

Кад се неко учи памети, у близини су обично 
и неки Срби. Овај пут то је Београђанин Стефан 
Капичић, човек који је пре него што је постао 
глумац био стрип-фанатик и добивши улогу Ко-
лоса у Дедпулу доживео хепиенд какав немају 
ни најслађе романтичне комедије Рајана Рејнол-
дса.

У новом броју Кинотеке, док се светом шири 
помама за новим наставком Дедпула, Стефан 
Капичић пробија четврти зид и дели с нама 
своје холивудско искуство.

И, да... Можда ће за неколико година неки нови 
текст почети са: Cat Claw је стрип Банета Керца 
и Светозара Обрадовића настао на захтев ре-
дакције Ју стрипа која је желела да има издање 
по узору на „Марвел” и DC. Прва епизода изашла 
је 1981. године, а последња 1994. Стрип је почео 

ослањајући се на клишее да би постепено почео 
да се развија у правцу пародије суперхеројског 
стрипа, што му је донело интернационалну 
славу. Cat Claw екранизован је као краткоме-
тражни филм у режији доајена алтернативног 
филма Мише Милошевића. Незадовољан овом 
екранизацијом, Стефан Капичић...

Многи глумци из Европе одлазе у Холи-
вуд, али врло ретки, као што си ти, успеју да 
дословно дођу до онога што су желели, а то 
је да раде свој посао у пројектима какве су 
читавог живота волели да гледају. Да ли је 
чињеница да снимаш онакве филмове какве 
волиш да гледаш променила начин на који 
уживаш у њима?

– Тешко ми је да нађем одговарајуће речи или 
пробам да опишем осећај за који ме питаш. По-
носан сам јер се налазим на овом месту, срећан 
што су се сав мој труд и борба, ево осамнаест 
година од уписа академије, исплатили. Опре-
зан сам јер у овој индустрији стално се почиње 
из почетка. Фасциниран сам чињеницом да је 
бити у овој позицији у којој сам много лепше 
него што сам очекивао, али и много теже и на-
порније. Кад бих некако покушао да сумирам 
осећај, употребио бих једну реч – благословен. У 
филмовима и даље уживам као и пре него што 
сам ушао у овај свет. Иако сам мислио да ће се 
можда изгубити одређена драж, ништа се није 
променило. Чак су ми се отворили још неки 
аспекти који ме фасцинирају или разочарају, у 
зависности од постигнутог резултата. Једна од 
ствари због којих ми је посебно драго јесте то 
што никад нисам изгубио онај дечачки жар с 
којим сам од детињства ишао у биоскопе. 

Када је пре две године изашао, Дедпул је 
умногоме променио начин на који гледамо 
стриповске екранизације, унео много иро-
није према самом поджанру, али и према 
филмској индустрији у целини, истовремено 
покушавајући да испоручи оно што се од су-
перхеројског филма тражи. Који су оквири 
глумачке игре пред тебе постављени и коли-
ко се разликују од конвенционалних стрип- 
-екранизација?

Д
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је и прво појављивање Колоса, Сторм и Ноћне 
Сенке, али од „Марвела” добијеш у виду фајлова 
целокупне серијале који се тичу твог лика. За 
грађење Колоса ја сам се базирао на стрипу X- 
-Men од броја 94 до 123. Мој веома добар прија-
тељ Честер Цебулски постао је уредник у „Мар-
велу”, тако да сад имам још једну изузетно јаку 
везу што се тиче целокупне архиве. 

„Марвел” се последњих година врло при-
љежно бави својим екранизацијама. Да ли си 
у контакту с њим? Колико филмска инкар-
нација твог лика утиче на његове актуелне 
стриповске наступе?

 – Што се тиче Колоса, он је изузетно близак, 
чак могу рећи идентичан свом стриповском 
издању, осим што сам због комичног концепта 
још само у суперхеројској металној форми. У 
три ранија филма X-Men Колос се појављивао 
на екрану и у људској форми (играо га је глумац 
Данијел Кадмор), али то је било врло лоше јер 
је трансформација више подсећала на Сребрног 
Летача или Т-1000… Ја сам потписао уговор за 
четири филма, ово ми је други. Иако сам пот-
писао за улогу и у људској и у суперхеројској 
форми, засад је због Дедпуловог комичног кон-
цепта било много занимљивије задржати се на 
металној. У следећем филму X Force или X-Men, 
за које сам потписао уговор и који су тренутно 
у фази развоја, постоји могућност да ћете ме ви-
дети и у мом физичком издању.

Филмови о суперхеројима били су у жижи 
приче о „Дизнијевој” куповини студија 
„Фокс”. Наравно, то је превратнички догађај 
за америчку кинематографију на многим ни-
воима. Ти си део тог процеса. Како се осећаш?

 – Мени је „Фокс” обележио америчку карије-
ру. Почео сам у серији Јединица (The Unit), затим 
сам играо у 24 и онда је као шлаг на торту до-
шао Дедпул и сад Дедпул 2, тако да ја врло емо-
тивно гледам на целокупно, да кажемо, гашење 
једне такве институције као што је „Фокс”. На-
равно, неће он нестати, али то више неће бити 
иста прича. У индустрији важи закон џунгле и 
некако је и логично да превелика риба поједе 
велику… На глобалном нивоу спајање „Марвело-
вог” универзума је огромна ствар и сан сваког 
„Марвеловог” фана. У исто време имаћемо опет 
неку врсту доминације „Марвела” над вечитим 
ривалом DC-јем. Мислим да је „Фокс” и с неким 
падовима доста добро пласирао своје произ-
воде, али ово ће донети много нових ствари у 
фазама „Марвела” које нас очекују. Мене то с 
фановске, али и глумачке стране, веома радује. 
Упркос најавама и „Дизнијевом” имиџу, то неће 
утицати на већ остварене Р рејтоване франши-
зе. У новембру би требало да почнемо снимање 
филма X Force и засада, како стоје ствари, то 
неће бити филм за малу децу.

 – Феномен Дедпула није само мени фасци-
нантан. То је, изгледа, инјекција која је била 
потребна већ статичној суперхеројској причи 
која је из филма у филм почела да стагнира. 
Пре свега, једна од најбитнијих ствари била је 
имати Тима Милера као редитеља испред себе. 
Иако му је то био деби, Тим је у свету филма 
радио већ неколико деценија, што у анимацији 
што у режији, уз своје најбоље пријатеље Деј-
вида Финчера и Џејмса Камерона. Он је човек 
са импозантном колекцијом стрипова и фасци-
нантно је колико познаје историју стрипа, али и 
скоро сваког могућег лика у универзуму DC-ја 
и „Марвела”, а и шире. У току рада на Дедпулу 
за сваки лик имао је своју визију, коју би ти на 
почетку снимања представио и објаснио од чега 
неће одступити, али у исто време и отворио мо-
гућност да нудиш и обогатиш или унапредиш 
његову идеју. Имати њега за редитеља можда 
је једна од највећих награда за глумце. Нарав-
но, имати за партнера једног Рајана Рејнолдса, 
преталентованог човека, феноменалног колегу, 
а пре свега мајстора импровизације који толи-
ко влада ликом Вејда Вилсона, друга је срећна 
околност. Небројено пута десило ми се да усред 
сцене њему падне на памет да бих ја као Колос 
могао да кажем ово или оно и да то на крају уђе 
у филм. Рад на првом Дедпулу, али и садa на 
наставку, носио је слободу и константну пози-
тивну енергију на сету. Никад нисам имао тако 
савршен пројекат од почетка до краја. Мој рад 
с Тимом и Рајаном трајао је неких шест месе-
ци што на сету што преко мејлова и телефона. 
У наставку сам имао много више посла с ком-
пјутерским генерисањем лица, наравно уз глас 
који је најбитнији за мој лик. Иако сам свеж у 
CGI свету, доста сам ствари радио на сету, али 
би највећи акценат пао на седам-осам сати рада 
с редитељем наставка Дејвидом Линчом и Раја-
ном. Градити стрип јунаке у основи се не раз-
ликује од грађења Шекспирових ликова или ли-
кова из грчких трагедија. Ни најмање. Ко мисли 
друкчије, грдно се вара. 

Ти си велики љубитељ стрипа, па свака-
ко није било потребе да те ико нарочито 
упознаје с ликом који играш, али нису сви 
глумци такви. Колико су „Марвел” и „Фокс” 
радили на томе да те упознају с ликом? 

 – Изненадио би се кад би видео колико глу-
маца који тренутно тумаче врло популарне су-
перхероје нема појма о стрипу. Наравно, има 
и оних који су манијаци попут мене. „Фокс” је-
сте донедавно био власник права, али ипак су 
то „Марвелови” хероји и наравно да се „Мар-
вел” труди да ти као глумцу омогући потпун 
приступ свему што желиш. Мени то није било 
потребно јер поседујем око осамдесет одсто це-
локупне серије X-Men, нарочито од Giant Size 
X-Men из 1975. Дејва Кокрама и Лена Вејна, где 
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те могу створити, али и сломити. Њима је стрип 
светиња, па студији и аутори ослушкују до не-
вероватних размера како фанови дишу. Ево, ја 
се последњих шест месеци једва провлачим од 
молби да одам неки детаљ новог Дедпула. После 
премијере првог дела ни мени нити иком дру-
гом није била битна званична критика већ ре-
акција фанова на то како смо урадили ликове. 
Кад су кренули хвалоспеви, одахнули смо. Није 
необично да студији укину твоју интерпрета-
цију лика у даљим наставцима ако је фанови 
презру. Или да ти дају већи простор ако си их 
одушевио, што је конкретно мој случај. Мени је 
то апсолутно логично из обе перспективе. 

Да ли пратиш српску стрип сцену и да ли 
сматраш да неки наши стрипови заслужују 
екранизацију?

 – Не пратим онолико колико бих волео. Али 
радује ме што постоје уметници стрипа попут 
Мирка Чолака, Марка Стојановића, Вујадина 
Радовановића, Марка Ђурђевића и да не на-
брајам све наше феноменално даровите и та-
лентоване људе. Неки од њих раде за „Марвел” 
и остале велике светске стрип едиције. Томе би, 
иначе, требало да се поклања много већа пажња 
у јавности. Но, нећемо о домаћој јавности и про-
моцији свега другог осим квалитета. Драго ми 
је, такође, што постоје издавачи попут „Веселог 
четвртка” или „Дарквуда” који се крваво боре да 
се стрип врати на велика врата код нас. То је оно 
што ме посебно радује. И мислим да успевају. 
Од наших стрипова волео бих да видим, пре све-
га, Cat Claw Банета Керца на великом екрану. 
Убеђен сам да би то могло да остави трага много 
даље ван наших граница. И да буде наш Дедпул.

Како изгледа тај врло развијени свет кон-
венција на којима се окупљају љубитељи 
стрипа и филма?

 – Нестварно. У мом случају као фана, бити 
данас с друге стране стола јесте нешто што сам 
једино као дете могао да сањам. До сада сам био 
на више од тридесет конвенција, укључујући и 
оне у Кини и Аустралији, и наравно на маси на-
ступа у САД. А тек ми сад креће нова тура на-
кон филма. Мени је, пре свега, највећа част што 
сам у последње две године успео да постанем 
пријатељ с легендама као што су Стен Ли, Артур 
Адамс, Бил Сјенкјевич, Роб Лифелд, Грант Мо-
рисон, Серхио Арагонес, Гарт Енис, Френк Чо, 
Мајк Мињола, Умберто Рамос и да не набрајам 
више... Чак сам пре пола године од Френка Ми-
лера добио његову прву скицу Колоса. Умберто 
Рамос нацртао ми је мој и Колосов полупрофил 
ексклузивно као пријатељски поклон. У Амери-
ци, а и у остатку света, имате конвенције скоро 
сваке друге недеље. Оно што је фасцинантно 
на конвенцијама јесте страст фанова. Кад ви-
дите те десетине и стотине хиљада људи који с 
усхићењем улазе у арену, спремни да купе све 
што постоји, да добију аутограме од вас, само 
да се рукују док се тресу, заиста је неописиво. 
Стрипови су, кад сам био клинац, били некако 
успутно штиво за већину, али не и за мене. И 
зато данас, када стрип влада, имам невероватну 
част што сам део тог света. И као фан и као Ко-
лос. Срце не може да ми буде пуније. 

Чини се да фанови имају веома велики 
утицај на то како ће сами филмови изгледа-
ти. Колико се аутори збиља обазиру на то и 
какво је твоје мишљење о тако великој ин-
трузији обожавалаца?

 – Филмски стрип-блокбастери одређују стање 
на благајнама, и то захваљујући фановима. Они 
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КАКО 
ОБУЋИ 
ХЕРОЈА
РАзГОВОР ВОДИО: 
Димитрије Војнов

улози Едне Мод, објаснила нам је у разговору 
за Кинотеку.

Костими стриповских јунака делују као 
једноставан задатак за костимографа, наи-
ме њихов изглед већ је дефинисан у стрипо-
вима. Међутим, касније се испоставља да је 
неке ствари лакше нацртати него осмисли-
ти у стварности, која је ипак основ за играну 
форму. 

– Управо тако, врло често оно што изгледа до-
бро на цртежу у стрипу једноставно не функци-
онише на глумцу. Пробе костима су својеврсна 
мала чуда, никада са сигурношћу не можете 
тврдити шта ће на крају бити костим који ће 
глумац носити. Врло често оно за шта мислим да 
ће бити финално решење једноставно не „прора-
ди”, не изгледа добро на глумцу, али тад настаје 
можда и најлепша, најкреативнија фаза овог 
посла, а то је слагање делова костима у нешто 
што на крају заиста постане лик који желимо 
да представимо. За мене је највеће задовољство 
када костим прерасте пуко облачење и постане 
нераскидив и природан део лика који глумац 
тумачи. Иако сам велики поштовалац стрипо-
ва, и даље мислим да су филм и телевизија у 
визуелном смислу у могућности да у многим 
стварима надограде и учине још занимљивијим 
костимска и сценска решења из стрипова. Код 
костима је текстура веома важна, трећа димен-
зија је чудо, а њу може само камера да ухвати.

Многи суперхеројски филмови уметнички 
потону када јунак обуче свој костим и гледа-

ко узмемо у обзир да је аними-
рани филм Бреда Берда Невиђе-
ни (The Incredibles, 2004) једна 
од кључних деконструкција су-
перхеројског митоса икада при-

вољена на филм, онда нема никакве сумње да је 
и Една Е. Мод као најупечатљивији лик из тог 
филма заправо кључ за његово тумачење. Една 
Е. Мод у Невиђенима има улогу креатора кости-
ма за суперхероје. С временом је постала толико 
омиљен лик да се појавила и на додели Оскара 
за костим 2005. године када је сцену поделила с 
Пирсом Броснаном и наградила Сенди Пауел за 
рад на Авијатичару (The Aviator, 2004) Мартина 
Скорсезеа. 

Колико су костими за суперхероје значајни 
сведочи и чињеница да се у њиховом опусу врло 
често користе речи као caped crusader, costumed 
vigilante итд. Костим је кључни део идентитета 
сваког суперхероја.

А сами суперхероји су кључни део савремене 
кинематографије и њена најгледанија тема. Док 
се можемо жалити на то што је кинематогра-
фија ушла у кризу ослањајући се у толикој мери 
на садржаје који долазе из других форми, наро-
чито стрипа, нема никакве сумње да су стрип-
-екранизације привукле све оно најталентова-
није и најстручније што савремена филмска 
индустрија може да понуди.

У тој концентрацији талента без преседана 
налази се и Бојана Никитовић, наша најеми-
нентнија костимографкиња која већ годинама 
руководи визуелним идентитетом озбиљних ин-
тернационалних продукција. Како се снашла у 
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оци изгубе могућност идентификације. Ко-
лико покушавате да оправдате костиме су-
перхероја у неком функционалном погледу у 
односу на оно што су захтеви иконографије 
стрипа?

– Парадоксално, али покушавам да што мање 
мислим како ће истински заљубљеници у стрип 
и стриповску иконографију реаговати на ко-
стим. Превише бављења очекивањима гледала-
ца, нарочито познавалаца стрипа, одводи у ћор-
сокак у којем се више не бавите својим идејама 
и идејама редитеља, него удовољавањима и по-
влађивањима. А ту обично престаје креативност 
и почиње бескрајни низ питања и сумњи и по-
влађивања укусима студија, продуцената, по-
тенцијалних гледалаца и наравно глумаца, који 
оног тренутка када осете да нисте сигурни у 
сопствену идеју постају потенцијални креатори 
свог лика који најбоље знају како би он требало 
да изгледа.

Имали сте прилику да радите и за „Марвел” 
и за DC. Додуше, за „Марвел” сте радили пре 
његовог спајања с „Дизнијем” када су прави-
ла била мање стриктна. Да ли су постојале 
разлике у приступима тих двеју кућа и коли-
ко су оне утицале на ваш рад?

– Увек када радите за велике студије постоји 
притисак и додатна контрола, али то је приро-
дан део овог посла и на неки начин нормалан 
део процеса у којем студио који улаже велика 
средства жели да има контролу над финалним 
производом. У свему томе веома је важно и 
како се постави редитељ. У раду на филму Ghost 
Rider нисам толико осећала тај притисак јер су 
редитељи бранили своју визију пред „Марве-
лом” и практично скидали притисак студија са 
осталих сарадника, сценографа, костимогра-
фа, директора фотографије... Са DC-јем је било 
прилично компликовано и захтевно у почетку, 
много различитих мишљења с различитих стра-
на, али је све то после дошло на своје место, и 
оног тренутка када су људи из студија стекли 
поверење и били задовољни резултатом, прити-
сак је нестао.

У филму Гоуст рајдер: дух освете (Ghost Ri- 
der: Spirit of Vengeance, 2011) радили сте с дво-
јицом врло ексцентричних редитеља који-
ма је стриповска стилизација врло блиска, 
Брајаном Тејлором и Марком Невелдином.

– Уживала сам у раду с Брајаном и Марком. 
Њих двојица су били фантастичан склоп, ве-

С Т Р И П - С П Е Ц И Ј А Л

Криптонци у стрипу педесетих и шездесетих...

Криптонци у стрипу осамдесетих и деведесетих...

Криптонци у стрипу двехиљадитих...
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ома су добро функционисали заједно. Ми смо 
се некако препознали још при првом сусрету и 
тако сам и добила посао на филму Ghost Rider. 
Њима су се допали moodboard-ови које сам при-
премила и брзо и лако смо се разумели. Сећам 
се да је Идрис Елба стигао у Румунију, где смо 
снимали, само дан пре почетка снимања и да 
сам кожни мантил и јакну коју носи донела 
из vintage радње из Београда надајући се да ће 
баш ти комади, поред гомиле других варијана-
та, бити његов костим у филму. Била је то једна 
од најстреснијих, али и најлепших костимских 
проба, Идрис је био одушевљен, као и Марк и 
Брајан, а ја сам већ била у паници како ћемо на-
правити дупликате тог костима (требало нам је 
бар пет комплетних дублова), ко ће ми сашити и 
патинирати комаде да би изгледали као већ ис-
трошени, понегде и поцепани оригинали. Сећам 
се те безрезервне подршке и поверења у оно 
што радим које су Марк и Брајан имали. Остали 
смо у сјајним односима, Марк је чак долазио и у 
Београд касније.

Колико сте се у раду на филму Ghost Rider 
ослањали на стрипове и да ли је неки наслов 
из тог серијала послужио као конкретнија 
инспирација?

– Ја сам радила други део тог филма, тако да 
су неке ствари већ биле постављене и визуелно 
решене, пре свега костим Николаса Кејџа. Нај-
више смо се бавили ликом Реја Керигана, ма-
ском, фризуром, начином на који му се костим 
распада, простетиком на стомаку. 

Да ли када сарађујете с великим издавачи-
ма као што су „Марвел” и DC добијете већ 
припремљене наслове стрипа који треба да 
вам послуже као основ или сами то истра-
жујете?

– Обично је то look book који студио или show 
runner или редитељ припреме и који даје гене-
ралне смернице свим креативним сарадници-
ма. После тога свако од нас креће у самостално 
истраживање, у којем, наравно, размењујемо 
референце и решења. Увек је то колективни рад 
у којем једна идеја рађа другу и то је можда и 
најлепши део овог посла.

Ghost Rider је филм, а Криптон (Krypton, 
2018–) серија. Колико се костими за филм и 
серију разликују?

– Значајна разлика је у томе што се филм гле-
да на великом платну, где се много ствари боље 

види него на ТВ екрану. Додуше, у данашње 
време, телевизори попримају димензије мањег 
филмског платна, тако да нема опуштања ни 
у телевизијским пројектима. У данашње време 
серије су потпуно равноправне с филмовима по 
свему, чак и по глумачким и редитељским име-
нима, тако да разлике готово да нема. Можда је 
предност рада на серији у томе што имате мо-
гућност развијања лика, дужег рада и праћења 
развоја карактера, који је често уско везан за 
његов костим.

Ghost Rider је сниман у време када су екра-
низације стрипова биле у повоју, а Криптон 
настаје у тренутку када су оне најиспла-
тивије власништво великих студија. Да ли 
осећате притисак од самих продуцената?

– О, да! То је нешто природно у овом послу и 
нешто на шта се треба навићи да би се преживе-
ло и креативно и буквално. Понекада је заиста 
тешко и признајем да је било момената када ми 
се чинило да је боље отићи и све напустити него 
проводити ноћи у несаници, бризи, стресу, че-
кајући коментаре из Лос Анђелеса или читајући 
их. Оно што мени даје потпуну сатисфакцију 
јесте то што на крају сви ти страхови и бриге 
буду замењени потпуним поверењем и похвала-
ма истих тих људи. Дакле, није само притисак 
одлика продуцената који раде за студио. Исти 
ти људи и те како знају да пруже подршку и за-
хвалност.

Да ли осећате притисак фанова и да ли вам 
се чини да су креативци у екипама превише 
окренути томе шта ће мислити потенцијал-
на публика?

– Критике и коментаре фанова углавном пра-
ти мој син и филтрирано ме обавештава о њима. 
Морам признати, ја их не читам, врло ретко сам 
читала чак и позоришне критике комада које 
сам радила, просто зато што сам схватила да 
су готово увек далеко од објективног виђења. 
Тек је с фановима ствар потпуно субјективна. 
Свако од њих има јасну визију о томе и који би 
глумац био идеалан за одређени лик и како би 
требало да изгледа и како би требало да гово-
ри, хода, глуми. Тешко је свима удовољити, па је 
можда најбоље и не покушавати. 

Криптон је серија која се дешава на месту 
и у време које је врло мало обрађивано у 
стриповима о Супермену. Колико сте слобо-
де имали у осмишљавању тог света?

К А К О  О Б У Ћ И  Х Е Р О Ј А
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– Он је неко ко стоји иза свега овога, као кључ-
ни човек чији ауторитет, креативност и знање 
држе ове пројекте и захваљујући коме они по-
стају стварност. У раду на филму Ghost Rider 
био је присутнији, док се у Криптону највише 
бавио причом, није се мешао превише у визуел-
ни део. Много је важно да вас људи запамте по 
добру. Филмски свет, ма како велики изгледао, 
ипак је један микрокосмос у коме готово сва-
ко сваког зна. То што смо лепо сарађивали на 
филму Ghost Rider била је добра и довољна пре-
порука за серију Криптон и много сам срећна 
због тога.

Да ли су аутори стрипова чије сте ликове 
редизајнирали за играни филм реаговали на 
ваше костиме? Јесте ли добили неке комен-
таре?

– То је врло интересантно питање. Не, нажа-
лост, нисам имала директан контакт с ауто-
рима стрипова које смо екранизовали, прет-
постављам да би било занимљиво чути њихова 
мишљења, па и критике.

Да ли осећате одговорност када знате да се 
ваш рад обраћа великом броју људи и надо-
везује на богату традицију визуелног мате-
ријала и машту читавих генерација?

– Да, врло, пре свега зато што су то сјајна дела 
која су постигла велики успех и креирала маш-
ту читавих генерација. Али у том смислу савети 
људи који раде за велике студије и који прате 
публику и реаговања често су врло значајни. 
Дешава се да оно што се мени допало у неким 
претходним визуелизацијама није баш добро 
прошло код публике, или се једноставно није 
допало продуцентима, па су и у том смислу њи-
хове примедбе добродошле и корисне.

С Т Р И П - С П Е Ц И Ј А Л

– Мој највећи проблем у почетку представљало 
је то што је пилот-епизода већ била снимљена, 
а костиме поставио други костимограф. Доста 
је средстава уложено у рад на пилот-епизоди и 
није било могуће почети од нуле. Многе ствари 
урадила бих друкчије да сам могла. Ипак, ми-
слим да смо већ негде од треће епизоде успели 
да представимо Криптон и његове становнике 
онако како смо желели. Од шесте епизоде биће 
још боље, треба имати стрпљења, нарочито када 
је прва сезона неке серије у питању.

Када радите костим за причу смештену у 
неком измишљеном свету, колико предисто-
рије за костиме сами морате да осмислите 
јер се таквим детаљима аутори сценарија и 
не баве, рецимо који су материјали доступни 
на таквом месту, да ли се одећа прави инду-
стријски или не, уме ли јунак сам да ушије 
дугме или не?

– Продуценти Криптона инсистирали су да се 
нигде не виде рајсфершлуси, а добили смо ко-
стиме из пилот-епизоде који су били пуни рајс-
фершлуса. Рајсфершлуси су чак били најчешћи 
украсни детаљ на њима, тако да смо се у припре-
мама углавном бавили тиме како да их сакрије-
мо и нађемо алтернативна решења за копчање 
костима. Још једна отежавајућа околност било 
је то што смо снимали у Белфасту, који има 
једну радњу за продају материјала. Зато смо се 
доста бавили прављењем сопствених материјала 
како бисмо створили нешто друкчије и ново.

Још од настанка Ратова звезда Холивуд 
црпе много прихода из производње играчака 
и робе за филмове. Да ли сте имали и захтеве 
тог типа у раду на стрип-екранизацији? Јесу 
ли ваши модели из филмова на крају изашли 
у форми фигурица или лиценциране одеће?

– Док смо радили на филму Ghost Rider, увели-
ко се причало да ће се правити и лутке главних 
ликова. Људи из „Марвела” били су веома задо-
вољни изгледом глумаца и с много ентузијаз-
ма размишљали о томе како ће лутке изгледа-
ти. Очито да филм није прошао онако како се 
очекивало, па тако од тога на крају није било 
ништа.

Дејвид Гојер, сценариста и продуцент фил-
ма Ghost Rider и серије Криптон, јесте ау-
тор стрипа. Колико је он склон дискусијама 
о продукционом дизајну? Како је дошло до 
ваше континуиране сарадње?
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ДЕвЕТА И СЕДМА 
УМЕТНОСТ РУкУ ПОДРУкУ
ПИшE: 
Павле Зелић

Ипак, једна од најзначајнијих адаптација не-
ког домаћег филма настаје из пера светски при-
знатог хрватског стрип-цртача Јулија Радило-
вића, познатог као Јулес, који од 1960. до 1964. 
илуструје серију узбудљивих војно-полицијских 
прича о поратним превирањима на Косову и 
Метохији под насловом Капетан Леши. Нарав-
но, у питању је надовезивање на серију од два 
невероватно популарна филма Жике Митро-
вића, који је такође потписник сценарија на све 
четири епизоде објављене у загребачком Пла-
вом вјеснику и репринт у горњомилановачком 
Yustripu 1980. Заплет је везан за југословенског 
партизанског команданта албанске народности 
Рамиза Лешија, који се бори против балиста, ал-
банског сепаратистичког и фашистичког војног 
покрета на Космету, а само опредељење филм-

ако богата и значајна чак и у 
светским оквирима, историја 
српског стрипа непозната је до-
маћој публици и јавности. Тек се 
једва нешто зна о преплитањима 

те девете и седме уметности, нарочито у кон-
тексту проширивања фиктивних светова кроз 
трансмедијално приповедање, што је постало 
малтене стандард за све велике франшизе које 
уз блокбастер филм обавезно прикључују и но-
велизацију, стрипизацију, видео-игре, игре на 
табли и тушта и тма других облика визуелног и 
наративног изражаја. Стога, где су дугометраж-
ни играни филмови о Зигомару, Дикану, Cat 
Claw? А где су пак стрипови Ко то тамо пева, 
Национална класа или Ми нисмо анђели?

Ипак, одређених резултата јесте било, а по-
себно су занимљиви аутори који су деловали у 
оба медија и створили значајна дела у сваком 
од њих, неизбежно формирајући естетику, па и 
специфичну ауторску поетику у филму и стри-
пу, под њиховим узајамним утицајем. 

Један од највећих југословенских и српских 
редитеља Живорад Жика Митровић (познат по 
историјским спектаклима као што су Марш на 
Дрину, Ужичка република, Тимочка буна) ства-
ралачку каријеру почео је управо у стрипу, као 
омладинац. Био је сценариста и цртач у такозва-
ном златном добу српског стрипа 1936–1941. 
када у часописима Мика Миш, Забавник, Паја 
Патак и Дечје време објављује бројна дела: Ју-
наци Павлове улице, Хајдук Вељко, Дух прерије, 
Оркан са истока, Кријумчари људи и Моћ фа-
кира. Штавише, поносан на своје ране дане, у 
филму Савамала из 1982. Митровић је евоцирао 
стрип-раздобље свог живота, кроз лик главног 
јунака, младог предратног цртача стрипова. 
Интересантно је поменути и да је македонски 
стрипар Зоран Танев 2000. објавио стрип-адап-
тацију Митровићевог филма Мис Стон, што је 
био и први македонски стрип-албум.

И
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иако је пригрлило наше цртаче, пружа велики 
отпор сценаристима, сматрајући, с разлогом, 
да предавањем тог суштинског ауторства ти 
стрипови престају да буду део њихове култур-
не баштине. Ипак, Милосављевић је успео да од 
2005. до 2007. код престижног издавача „Glenat” 
публикује три албума серијала L’empire de la 
raison, које је илустровао Тиберије Бека, док у 
Србији има још два стрип-албума: Kaлoкaгaр-
ти (1994) с Миланом Јовановићем и Мax Debris 
(2001), који је цртао Тони Радев. За тему овог 
текста изузетно је релевантна и његова ини-
цијатива с позиције доцента на Катедри драма-
тургије да уведе стрип у наставу мастер студија 
на ФДУ, па је и потписник ових редова, и сам 
стрип-сценариста који прави прве кораке у све-
ту филма, имао част да тамо више пута предаје.

За хвале вредан покушај да се усред катастро-
фалних деведесетих праве комерцијални стрип-
-серијали заслужан је, пре свега, филмски и ТВ 
режисер Милан Коњевић, који за компанију 
„Luxor” креира чак три суперхеројске франши-
зе: Генерација Тесла, Борци сумрака и Ромеро. 
Иако нису биле дугог века, оне су показале инат 
и снагу српске сцене, а Коњевић ће се стрипу 
вратити и 2006/07. када уређује и пише два 
нова серијала, Дивљу магију и Фактор 4, такође 
с већим бројем цртача. Коњевићев режисерски 
играни деби био је први српски зомби филм 
Зона мртвих с Миланом Тодоровићем, а уз изу-
зетно плодан рад на телевизији, где такође ра-
дује љубитеље стрипа и поп-културе тривијама 
у репликама ликова, био је и сценариста више 
жанровских и делом стрипом инспирисаних 
филмова у Србији и иностранству. 

Човек који је српској кинематографији пру-
жио први и једини дугометражни анимирани 
филм Технотајз: Едит и ја (2009), на којем је био 
сценариста и режисер (као корежисери потпи-
сани су и Небојша Андрић и Стеван Ђорђевић), 
доминантно је стрип-уметник првог ранга, ве-
лика звезда у Француској захваљујући серијалу 
Бич Божји (Le Fléau des Dieux, сценарио Валери 

ских аутора да провокативној теми приступе 
не из идеолошког већ из жанровског кључа 
творећи својеврсни вестерн одлично је легло и 
у стрипу. Осим Митровића, као аутори сцена-
рија појединих епизода наведени су и асистент 
режије Душан Жега, Здравко Чалић и Ненад 
Брикси (хрв. Nenad Brixy), култни преводилац 
незаборавног италијанског сатирично-шпијун-
ског стрипа Алан Форд.

Млади хероји НОБ-а Мирко и Славко су, без 
сумње, најпопуларнији аутентично домаћи 
стрип-јунаци у бившој Југославији, који су, иако 
намењени млађој публици, па злонамерно ока-
рактерисани чак и као оруђе ЈНА за индоктри-
нацију, били омиљени међу свим узрастима, и 
стрипољупцима и онима који то нису. Тај стрип 
достизао је тираже и преко 200.000 примера-
ка по броју, од првог објављивања у школском 
листу Дечје новине 1958. па све до 1979. године, 
када га је покосио апсурдни порез на шунд, 
чија су колатерална штета била и стрип-издања. 
У неочекивано капиталистичком духу, лико-
ви двојице партизанских курира штампани су 
на шољицама за кафу, мајицама, школским 
торбама, свескама, перницама, бомбонама, да 
би као круна свега дошао истоимени дугоме-
тражни играни филм из 1973. године. Режирао 
га је Бранимир Тори Јанковић, који је написао 
и сценарио, док су главне улоге тумачили Вла-
димир Раденковић и Драган Радојић. Десимир 
Жижовић Буин, природно надарени а самоуки 
цртач, о коме и даље кружи легенда да је чет-
ничку биографију прао кроз тај стрип, успео је 
да од авантура два дечака направи хит који је 
постепено прерастао у праву малу индустрију и 
уз Капетана Лешија прави стрипско-филмски 
блокбастер. Занимљива тривија је да је инспи-
рација за Мирков лик био Жижовићев син, док 
је Славков лик базиран на његовом најбољем 
другу Слободану Сантрачу, будућем највећем 
голгетеру у историји југословенског фудбала и 
селектору репрезентације Југославије.

Невероватно плодан сценариста, па и режи-
сер Ђорђе Милосављевић, иако најпознатији по 
својим филмовима Точкови, Механизам и Рин-
гераја, као и сценаријима за више серија, а пре 
свега за игране филмове Пакет аранжман, Три 
палме за две битанге и рибицу, Небеска удица, 
Апсолутних сто и Изгредници, за који је недав-
но награђен на Фесту, такође је један од најбит-
нијих стрип-сценариста које смо икада имали и 
успешан писац. Његов највећи успех огледа се 
у пробоју на француско стрип-тржиште, које, 
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Од још неких занимљивих преплитања стрипа 
и филма овде вреди издвојити и кратки филм 
о секси суперхероини Cat Claw Банета Керца и 
Светозара Тозе Обрадовића. Исти тај Бане Ке-
рац сарађивао је и на футуристичком филму 
Лијепе жене пролазе кроз град Желимира Жил-
ника из 1986. који је изузетно везан за естетику 
стрипа, а аутор је и даљих авантура симпатичне 
екипе ситних криминалаца из Балкан експреса 
за време Другог светског рата. Тај такође веома 
популаран филм из 1983. пре наставка добио је 
серију адаптација објављиваних у новосадској 
Стрипотеци 1986–1989, које је пре Керца цртао 
легендарни илустратор и тушер Бранко Плав-
шић, а по сценарију аутора самог филма Гор-
дана Михића. Интеграл тих стрипова посвећен 
Плавшићу објављен је 2012, годину после његове 
смрти. 

Крајем седамдесетих постојао је и мање амби-
цозан покушај да се по чувеној ТВ серији От-
писани Аце Ђорђевића уради серијал стрипова 
који је доживео око 30 бројева, а у духу НОБ-а 
били су и стрипови о партизанском суперјуна-
ку Бранка Ћопића Николетини Бурсаћу које је 
током шездесетих стварао Александар Саша 
Бизетић и који сада пак копирају филмску есте-
тику у ретком и заборављеном формату фото-
-стрипа.

Коначно, плодна сцена краткометражног жан-
ровског филма произвела је и фан филмове о 
популарним јунацима италијанске издавачке 
куће „Бонели”, Загору и Марти Мистерији, а 
стрип је свакако утицао на још многе ауторе, 
нарочито оне жанровске, који су као и многи 
други стасавали на стрипу, сричући прва слова 
из Златне серије и Луновог магнус стрипа.

Манжен) и аутор 
који је повратио 
веру да домаћа 
девета уметност 
и те како може да 
буде занимљива, 
па чак и кул, и по-
сле 2000. делујући 
и на пољу комер-
цијалног и лудо 
креативног аутор-
ског стрипа (У шрафовима, Скрепбук, Пљосна-
ти стрип). Гајић је у филму присутан и даље, 
а Технотајз је у знатно друкчијој верзији био 
и његов дипломски стрип на Факултету приме- 
њених уметности, пo сценарију Дарка Грки- 
нића. С његовим објављивањем, у издању 
куће „System comics” 2001. почиње и помену- 
та реанимација  српске стрип-сцене. Прича о Бео- 
граду 2074, с атрактивним визуелним стилом, 
комбинацијом више аниматорских техника, и 
садржајем који спаја технологију, жестоку ак-
цију и промишљања човекове суштине, резони-
рала је и на глобалном плану.

У једном од најновијих бројева сад већ пола 
века старе Стрипотеке (1158, из фебруара 2018), 
појавио се и Едерлези: обожавање, кратак стри-
повски преднаставак домаћег научнофанта-
стичног спектакла Ederlezi rising Лазара Бодро-
же, најбољег филма овогодишњег Феста, који 
наставља да ниже награде. Сценарио стрипа 
потписују сценариста филма Димитрије Вој-
нов и главна глумица Стоја, док је цртеж радио 
Алекса Јовановић. Осим тога што представља 
мали али значајан знак да се размишља у прав-
цу трансмедијалног изражавања, подсећа нас да 
је и Војнов још један изузетно плодан и оства-
рен филмски аутор из Србије који је био под 
великим утицајем стрип-културе. Сам режисер 
Бодрожа препознат је као стрип-креатор махом 
у домену андерграунд стрипа јаке стилизације 
и интелигентног и пародичног поигравања с на-
ционалним и идеолошким темама. Наиме, тај 
дипломац Факултета примењених уметности 
од 2001. је и веома активан члан групе алтерна-
тивних дигиталних уметника „Космопловци”, у 
којој је настао значајан каталог управо стрипо-
ва, доступних на платформи www.kosmoplovci.
net. После интерактивног кратког филма Uber 
life из 2010, Ederlezi rising несумњиво доказује 
да у Бодрожи имамо комплетног ствараоца 
који успешно делује на оба фронта, филмском 
и стриповском.
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челичне воље, који на наше очи крвари, стење и 
посустаје, да би у последња два филма обарао 
хеликоптере аутомобилима и трпео ударце који 
би очигледно на месту убили свакога ко није 
несаломив по свим правилима стриповске фи-
зике.

Чак и када се стеге жанра оставе по страни, 
плима суперхеројског филма отвара неугодна 
питања о природи херојског чина као таквог. 
Иако у јавности не постоји јасан консензус о 
томе шта је херојски чин, па се херојством ве-
ома често назива сасвим рутинско обављање 
дужности утренираних професионалаца који 
се баве високоризичним пословима (полицајци, 
војници, ватрогасци), ова тема заправо пред-
ставља веома озбиљну етичку заврзламу и фи-
лозофски проблем. „Суперерогација”, односно 
„превазилажење оквира дужности”, представља 
етичку аномалију, будући да су чинови јуна-
штва по правилу морални поступци који заслу-
жују највише похвале, али који се истовремено 
не могу прописати као морална дужност, јер 
не представљају нешто што се „с правом може 
очекивати од обичног човека”. Ако погледамо 
славне примере херојства из српске историје, 
видећемо да се од појединца може захтевати да 
служи војску, али не и да се жртвује на начин на 
који су то учинили Стеван Синђелић или Милан 
Тепић, од њега се може очекивати да се суко-
би с непријатељем, али не и да тој борби свесно 
жртвује живот и част попут Милоша Обилића, 
баш као што се борба за слободу може постави-

ХИПЕРИНФЛАЦИЈА 
(СУПЕР)ХЕРОЈСТВА НА ФИЛМУ

време када је „Пиксар” објавио 
свој сада већ култни анимирани 
филм Породица Невероватни, 
нова генерација суперхеројског 
филма била је тек у повоју и нико 

није могао слутити да ће неких десет година ка-
сније тај жанр до те мере загосподарити глав-
ним током холивудске кинематографије да ће 
безмало почети да дави и истискује са сцене 
све остале. И док је овај изванредни (sic!) филм 
истовремено врхунац жанра и својеврсни етич-
ки трактат на тему суперхеројства у контексту 
плиме осредњости (чије је ширење у глобалном 
друштву директно пропорционално расту по-
пуларности суперхеројског филма), узгредна 
опаска о хиперинфлацији суперхеројства, која 
представља (веома медиокритетски) паклени 
план главног негативца, као да осликава суд-
бину херојског наратива на филму у условима 
у којима више нигде не може да се нађе јунак 
који не располаже надљудским способностима. 
Та искривљена очекивања не само што су сте-
рилисала саме суперхероје, који су на биоскоп-
ским платнима постали неуништиви до ранга 
незанимљивости (што је некада био проблем 
само са Суперменом, а данас је проблем скоро 
са свима), него су истовремено и наметнула „не-
реална очекивања” (зар опет, Холивуде?!) за све 
остале херојске наративе. Леп пример те тен-
денције јесте серијал Умри мушки, чији је про-
тагониста Џон Меклејн у прва два филма оби-
чан човек скромних физичких могућности, али 

Everyone can be super!  And when everyone’s super… no one will be.
Syndrome, The Incredibles (2004)
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ва далеко чешће него што би требало, што у ве-
ликој мери девалвира жанр.

СРПСКИ СУПЕРХЕРОЈСКИ 
ФИЛМ – ХВАТАЊЕ ПРИКЉУЧКА, 

ИЛИ ПОВРАТАК КУЋИ
Питање суперерогације је, као што смо већ ви-

дели, аутентичан проблем у српској историјској 
баштини и уметничкој традицији. Друштво 
које располаже комплексним координатним 
системом „чојства и јунаштва”, а у коме „Мали 
Радојица”, „Марко Краљевић и Муса Кесеџија”, 
али и „Орлови рано лете”, представљају лектиру 
за основну школу, јесте друштво које има при-
лично висока очекивања од својих сународника, 
што неки од најтрагичнијих догађаја из наше 
модерне историје и потврђују. Баш као што је 
и српску јавност данас захватила глобална поја-
ва девалвације херојства до обичног вршења 
дужности, исто тако имамо и снажну традицију 
религијског уздизања суперерогације до нивоа 
националне моралне обавезе, што је на исто-
ријском плану произвело крупне националне 
проблеме и куршлусе, али је истовремено пред-
стављало изванредну смерницу за уметничко 
стваралаштво, коју је, у најмању руку, парти-
зански филм веома успешно експлоатисао.

У том контексту нарочито је занимљива чиње-
ница да су 2018. годину обележила чак два фил-
ма која веома директно тематизују и суперхе-
ројство и суперерогацију. Први филм је весан-
дерсоновска постмодерна елегија О бубицама 

ти као морални задатак, али не по цену жртве 
коју су поднели Гаврило Принцип, Лепа Радић 
или Споменко Гостић.

Лако је видети да савремени појам филмског 
суперхеројства најчешће не досеже до овог уз-
вишеног херојског идеала. Још се код Хомера 
подразумевало да Ахилова ἀρετή почива у њего-
вој спремности да прихвати нешто што се није 
могло очекивати од других јунака под Тројом 
– да прихвате да им њихово јунаштво буде једи-
на награда и да с њом рано оду у смрт, обезбе-
дивши бесмртност за своје дело. Код просечног 
савременог суперхероја (част изузецима попут 
Бетмена, маторог Логана или Хенкока) надљуд-
ске способности толико превазилазе уобичајена 
физичка ограничења људског рода да натчове-
чански напори и нељудска искушења за њега 
представљају рутину, па самим тим и лако ос-
тварив морални задатак. Уместо хероја, они по-
стају само „професионалци који обављају свој 
посао”. Суперхеројство се тако испоставља као 
чин нижи од херојства, као „хипохеројство”, а 
натчовечност, поготово у случајевима непажљи-
вог приповедања, као нечовечност, будући да 
главни јунак губи неопходне оквире људскости 
који његове изборе чине моралним. Овај про-
блем је традиционално мучио ауторе стрипова 
и филмова о Супермену (који су га стога веома 
вешто и креативно избегавали), док је у леген-
дарном стрипу „Надзирачи” Алана Мура отеран 
у своју фашистичко-псеудоничеанску крајност, 
а у савременом суперхеројском филму искрса-

63||И С К О Р А К  С Р П С К О Г  Ф И Л М А  У  С У П Е Р Х Е Р О Ј С К И  Ж А Н Р

О бубицама и херојима



зира на чињеницу што је у питању мејнстрим 
жанр који је у свом глобал(изова)ном облику 
потпуно препознатљив домаћој публици. Ова 
аутентична локална перспектива огледа се у два 
мотива која су једнако заступљена у оба филма 
– инфантилности и хиперреализму. Оба моти-
ва су ту да суперхеројски жанр „ставе на своје 
место”, без обзира на пиједестал на који га је 
изнела савремена холивудска продукција. Под-
влачење инфантилности ове врсте стриповског 
наратива представља део игре суспензије неве-
рице, који је неопходан да би се приповедање 
могло пратити без сметњи, и та игра за глобалну 
публику представља нешто саморазумљиво и 
прећутно, док је међу циничним Источноевро-
пљанима за њу потребно ипак нешто више ин-
телектуалног напора. 

Истовремено, хиперреализам као традиција 
локалне кинематографије у великој мери огра-
ничава домете глобалног жанра, чинећи хероја 
из Бубица потпуно немоћним (без обзира на 
поседовање надљудских способности), а ограни-
чавајући Шејда из Злогоња на домен фантазије 
главног јунака, и оквире макете града у њего-
вој соби. Истовремено, то ограничавање домета 
жанра отвара простор за традиционални педа-
гошки наратив, и спајање хоризоната глобал-
ног и локалног, односно Запада и Истока, на је-
дан истински задовољавајући начин. То имамо 
када Бода Нинковић деци у Бубицама говори 
да су „Бетмен и Конан постигли то што су по-
стигли у животу зато што су учили (у складу с 
могућностима)”, односно када Јован и Милица 
њу-ејџ-лајфстајл љубавнице њеног оца гурају у 

и херојима Петра Пашића, чију смо премијеру 
имали на овогодишњем Фесту, док је други 
спектакуларни повратак српског и југословен-
ског дечјег филма на велика платна, Злогоње 
Рашка Миљковића, засада с великим успехом 
приказан на Међународном фестивалу дечјег 
филма у Торонту. Оба филма располажу обиљем 
истоветних мотива – главни јунаци су деца са 
социјалне маргине (сирочад у Бубицама, дечак 
с церебралном парализом и конфликтна девој-
чица у Злогоњама), разорена породица је глав-
ни покретач радње, љубав, другарство и прев-
ладавање страха су централне вредности, док 
се јунаци подједнако боре да превазиђу спреге 
околине и изборе се за индивидуалну и морал-
ну аутономију. При томе су Бубице мрачнији и 
емотивно захтевнији филм који садржи жан-
ровске елементе суперхеројске приче – бези- 
мени херој Боде Нинковића пародира класич-
ну причу о пореклу суперхероја (губитак поро-
дице, хипертрофирана пожртвованост, непо-
стојање конвенционалног моралног компаса, 
опсесивна компулзивност), залазећи истовре-
мено у аланмуровску махнитост и лудило као 
свеприсутну сенку надљудских способности. С 
друге стране, Злогоње, у складу са захтевима 
жанра, представљају знатно ведрији филм који 
суперхеројство садржи само као мотив, али 
који истовремено представља праву малу етич-
ку расправу на тему суперерогације.

Оно што је занимљиво код оба филма јесте 
аутентично локални приступ суперхеројском 
наративу, коме се намећу локална (српска, бал-
канска, источноевропска) ограничења без об-
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Друштво и време које тражи „не децу, него 
суперхероје” јесте друштво без морала, не само 
зато што су њиме овладале стихије зла које се 
могу савладати само надљудским способности-
ма већ пре свега зато што је у њему супереро-
гација изједначена с моралном обавезом, па је 
морал протеран у домен фантазије, идеализма, 
односно инфантилности. Ова слика подсећа на 
скеч монтипајтоноваца, у коме у свету Супер-
мена суперхеројем постаје мајстор за поправ-
ке бицикала, и та парабола заиста одговара 
стању херојског наратива коју тренутно гради 
холивудски мејнстрим. Наспрам тога, и Буби-
це и Злогоње дају нам слику праве суперерога-
ције, у којој читав низ ликова истински и веома 
убедљиво превазилази своја „људска ограни-
чења” и своје „физичке могућности”, чинећи не-
што што се од њих „никако не може очекивати, 
с обзиром на околности”. Јунаци тих филмова 
излазе из медиокритетске матрице савремене 
политичке коректности која захтева прилагођа-
вање друштвених норми „слабима, ускраћенима 
и изолованима”, како би се они у таквом друш-
тву осећали више „код куће”. Наспрам тога, они 
превазилазе своје слабости, захватају оно што 
немају, и разбијају сопствену изолацију, чинећи 
се истовремено јачим, и рањивијим. 

У Бубицама се истинским херојством про-
глашава „суочавање са својим криптонитом”, 
тј. истрајавање управо у оним тренуцима када 
си најслабији, и када си највише човек (што су 
управо моменти који Супермена чине истин-
ским херојем, уместо псеудоничеанским стра-
шилом). У Злогоњама, Јован се суочава са својом 
физичком слабошћу у сценама које су неупоре-
диво снажније од сцена у којима Ноланов Бет-
мен (два пута) превладава своје физичке повре-
де. У тим моментима оба српска филма заиста 
представљају продуховљен и снажан допринос 
стриповском митосу, и достојан наставак до-
маће приповедачке и филмске традиције. Јер 
њихово (супер)херојство све време остаје у до-
мену суперерогације – сви они чине нешто што 
се од њих не би могло морално захтевати, нити 
би њихово одустајање значило слабост воље и 
карактера. Они чине више него што се од њих 
очекује и на тај начин разбијају окове осредњо-
сти, која свакоме признаје статус „непоновљиве 
пахуље”, и која инсистира да су „сви супер”. Јер 
бити „супер” подразумева, ипак, да се хоће не-
што више од просека, и да постоји снага воље да 
се то и оствари. Иначе бисмо сви били хероји. И 
нико не би био.

традиционални балкански митос вештичарења 
и мађија, у најбољем духу бапског упозорења 
да „јога води у секте и сатанизам”. Најзад, оба 
главна јунака завршавају филм у свом кости-
му, који не прикрива никакве нарочите способ-
ности, али који представља униформу која им 
омогућује да превазиђу своје границе и израсту 
у боље људе.

ВРЕМЕ ЗА ДЕЦУ И ВРЕМЕ
 ЗА СУПЕРХЕРОЈЕ

„Ово није време за децу, ово је време за су-
перхероје”, проглашава лик Боде Нинковића, и 
још једном као да говори о судбини савременог 
мејнстрим филма. Бежећи од детињастости и 
наивности сопствене премисе, и потискујући 
дечју фасцинацију потребну за љубав према 
жанру у подсвесно, Холивуд је истовремено 
претворио стрип-филм у златну коку о каквој 
се није могло сањати пре двадесет година, али 
је у великој мери одустао од његове суштине. 
С друге стране, најбоља остварења жанра која 
смо имали прилике да гледамо у последње вре-
ме, као што су Логан, Спајдермен: повратак 
кући или први Чувари галаксије, очували су 
своју везу с инфантилним и детињастим, и на 
тај начин знатно проширили хоризонте сопст-
веног приповедања, створивши филмове који 
су били комерцијално успешни, али и изразито 
естетски задовољавајући. У складу с тим, српско 
похрањивање суперхеројске теме у контекст 
дечјег филма (или бар оног детињег у филму) 
истовремено је представљало истинску оданост 
жанру, као и његово стављање на своје ноге у 
донекле непријатељском окружењу домаће 
филмске традиције.

Истовремено, домен дечјег филма и етич-
ка претпоставка дечје невиности отворили су 
простор да се о моралитету херојства говори 
на један, парадоксално, кудикамо зрелији на-
чин. Ово померање такође ставља тему у ок-
вире који су домаћој публици препознатљиви 
и блиски, будући да српска књижевност (као, 
уосталом, и историја) има јаку традицију дечјег 
херојства. На тај начин суперхеројски наратив 
поново захвата своју основну педагошку интен-
цију (коју једнако пародира теза да су „Бетмен и 
Конан учили”, као и америчко исмевање ликова 
Капетана Америке и Супермена као идола аме-
ричких узорних ђака, какво смо могли видети 
у, рецимо, најновијем „Спајдермену”) и преко 
најмлађих позива цело друштво да се суочи са 
својим фобијама и комплексима.
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БАЈЧИНИ СВЕДОЦИ

Кажу да га је наша класа омекшала. Гене-
рација ’91. (Ненад Јездић, Растко Лупуловић, 
Александар Срећковић, Растко Јанковић, Иван 
Зарић, Исидора Минић, Катарина Жутић, Ана 
Софреновић, Срна Ланго, Бојана Зечевић, Ми-
лица Михајловић, Јасмина Иванишевић, ја). 
Говорили су да више није тако строг, да смо га 
разоружали. Како је мене пустио да одмах на 
првој години снимам Булевар Револуције? Или 
Милицу Михајловић Кажи зашто ме остави, 
Кају Жутић Византијско плаво? То су биле глав-
не филмске улоге, а он то није дозвољавао пре 
треће године студија.

„Нисмо га ми омекшали. Почео је рат, то је. 
Можда је мислио да ће нам то бити једине шан-
се”, каже ми Милица. Како год, он је знао да 
више ништа неће бити исто. Ми нисмо знали 
ништа.

Професор Бајчетић и ја били смо ноћобдије. 
То је стварало извесну подударност. Успавала 
бих децу и отишла код њега на разговор. Био је 
изузетан слушалац. Понекад би изговарао само: 
„Разуме се”, када се слаже, или „Не бива”, када 
се изричито не слаже. Формулисати проблем, то 
је било најважније. Разговор с њим био је такав 
да окрепљује, уздиже и ослобађа. Као пријатељ, 
никада није осуђивао поступке, хтео је, пре све-
га, да разуме саговорника и да га одбрани, на 
сличан начин као што глумац брани свој лик. Та 
одбрана имала је извесну дистанцу и тиме одр-
жавала нетакнутом своју непоновљивост.

Дабоме, постоји и много оног што није саоп-
штиво. То ме не спречава да кажем, и тиме ћу 
завршити, да је професор Предраг Бајчетић био 
изузетан педагог, дискретан пријатељ и човек 
изван времена.

лади глумци, растрзани између 
упознавања себе и непознавања 
других или између презира и 
обожавања живота, нису увек 
лако подносили ту немилосрдну 

луцидност Бајчине негације. Говорио би: Недо-
вршено. Нечисто. Неправилно. Немирно. Неодго-
ворно. Непријатно. Немаштовито. Недопусти-
во. Незнање. Недостаје. Никада. Не може. Немој-
те! Не смете. Не вреди. А најчешће: Не бива.

Бајчини сведоци, тако су нас звали студенти 
других професора на ФДУ. Јер су нас на ходни-
цима најчешће виђали у црним дугим сукња-
ма, у црним панталонама и блузама, с књигом 
испред носа, како бубамо неки текст, често без 
осврта на оно што се око нас дешава. Гледали 
су нас како у паузи разговарамо сами са собом, 
понављамо дијалоге или вежбамо песму за час. 
Постоје бројне анегдоте у вези с Бајчиним све-
доцима, различитих генерација.

Ми смо прва година, трећи час. Седимо у по-
лукругу, тек се упознајемо, не знамо шта нас на 
студијама чека. Из вежбаонице поред наше чује 
се велика бука. То је старија генерација. Про-
фесор Бајчетић шаље Зарета да их утиша. Заре, 
мислећи да им час још није почео, улази. Зати-
че студенте како раде различите ствари: неки 
певају, други се јуре, поједини нешто извикују, 
неко чита књигу или дуби на глави. Ту је и њи-
хов професор, значи час је почео. Да скратим, 
радили су вежбу „кад бих био Бајчин студент”. 
Касније смо заволели шале на наш рачун.

А професор Бајчетић је све нас, заправо, кроз 
то учио посвећености послу. Присутности. При-
преми и проби. Прибраности. Препознавању 
пропуста. Поштовању правила и професиона-
лизму. Процесу и промишљању у паузи. Проду-
жетку концентрације. Прислушкивању. Прома-
трању публике.

M
ПИшЕ: 
Бојана Маљевић

П Р Е Д Р А Г  Б А Ј Ч Е Т И Ћ

in
MEMORIAM
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програм
ЈУН 2018

Југословенска кинотека
Косовска 11

УТОРАК

ЈУН

5.

БРИљАНТИН
(САД, 1978) Grease
....................................................................................
Улоге: оливија Њутон-Џон 
(Olivia Newton-John), 
Џон Траволта (John Travolta)
Режија: Рандал Клајсер 
(Randal Kleiser)

пројекција у 21.00

СУБОТА

ЈУН

16.
СРЕДА

ЈУН

6. ФЕСТИвАЛ НИТРАТНоГ ФИЛМА
СРЕДА, 6. ЈУН – СУБОТА, 16. ЈУН

НЕДЕЉА

ЈУН

17.

ХЕРоЈ ЦРНоГ КоЛТА 
(ИТА/ФРА/НЕМ, 1971)
Е tornato Sabata... hai chiuso 
un’altra volta!
....................................................................................
Улоге: Ли ван Клиф 
(Lee Van Cleef), 
Рајнер шене (Reiner Schöne)
Режија: Ђанфранко Паролини 
(Gianfranco Parolini)

пројекције у 17.00 пројекција у 19.00

УЗБУНА НА ФАЈЕРКРИКУ
(САД, 1967)
Firecreek
....................................................................................
Улоге: Џејмс Стјуарт 
(James Stewart), 
Хенри Фонда (Henry Fonda)
Режија: винсент Макевити 
(Vincent McEveety)

пројекција у 21.00

ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

18.
ПРоФЕСоР МАМЛоК
(ДРН, 1961)
Professor Mamlock
....................................................................................
Улоге: волфганг Хајнц (Wolfgang 
Heinz), Урсула Бург (Ursula Burg)
Режија: Конрад волф 
(Konrad Wolf)

БЕЛ АМИ
(АУС/ФРА/ДРН, 1955)
Bel Ami 
....................................................................................
Улоге: Ен вернон (Anne Vernon), 
Рене Форе (Renée Faure)
Режија: Луј Дакен (Louis Daquin)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

СТАРИ ДИвљИ ЗАПАД
(САД, 1973)
Westworld
....................................................................................
Улоге: Јул Бринер 
(Yul Brynner), Ричард 
Бенџамин (Richard Benjamin)
Режија: Мајкл Крајтон 
(Michael Crichton)

пројекција у 19.00

СУСРЕТ У ПЛАНИНАМА
(СССР, 1966)
Встреча в горах 
....................................................................................
Улоге: Лејла Абашидзе (Лейла 
Абашидзе), Тенгиз Арчвадзе 
(Тенгиз Арчвадзе)
Режија: Николај Санишвили 
(Николай Санишвили)

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ

вЕЧИТА НЕвЕСТА
(ВБ, 1953)
Always a Bride
....................................................................................
Улоге: Пеги Каминс 
(Peggy Cummins), Теренс
Морган (Terence Morgan)
Режија: Ралф Смарт (Ralph Smart)

пројекција у 21.00

УТОРАК

ЈУН

19.
оБЕЋАЊЕ
(НЕМ/ФРА/шВА, 1995)
Das Versprechen
....................................................................................
Улоге: Мерет Бекер (Meret Beck-
er), Анијан Цолнер (Anian Zollner)
Режија: Маргарета фон Трота 
(Margarethe von Trotta)

СПЕЦИЈАЛНо 
вАСПИТАЊЕ
(ЈУГ, 1977)
....................................................................................
Улоге: Славко штимац, 
Александар Берчек
Режија: Горан Марковић

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

У СРЦУ ЛАЖИ
(ФРА, 1999) Au coeur du mensonge
....................................................................................
Улоге: Сандрин Бонер 
(Sandrine Bonnaire), 
Жак Гамблен (Jacques Gamblin)
Режија: Клод шаброл
(Claude Chabrol)

пројекција у 21.00

40 ГОДИНА ОД 
ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА

СЕЋАЊЕ НА... 
ЛЕЈЛА АБАШИДЗЕ

СЕЋАЊЕ НА… 
ЂАНФРАНКО ПАРОЛИНИ

СЕЋАЊЕ НА… 
ВИНСЕНТ МАКЕВИТИ

НЕМАЧКА/ФРАНЦУСКА/СРБИЈА
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пројекција у 17.00

оГРЕ 
(НЕМ/ФРA/ВБ, 1996)
Der Unhold
....................................................................................
Улоге: Џон Малкович 
(John Malkovich), 
Готфрид Џон (Gottfried John)
Режија: Фолкер шлендорф 
(Volker Schlöndorff )

пројекција у 21.00

ПоСЕБАН ТРЕТМАН
(ЈУГ, 1980)
....................................................................................
Улоге: љуба Тадић, 
Данило Бата Стојковић
Режија: Горан Паскаљевић

СРЕДА

ЈУН

20.
НАЈСТАРИЈИ ФЕРшо
(ФРА/ИТА, 1963)
L’aîné des Ferchaux
....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо 
(Jean-Paul Belmondo), Стефанија 
Сандрели (Stefania Sandrelli)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

пројекција у 19.00

НЕшТо ИЗМЕЂУ    
(ЈУГ, 1982)
.....................................................................................
Улоге: Предраг Мики 
Манојловић, Карис Корфман 
(Caris Corfman)
Режија: Срђан Карановић

пројекција у 17.00

ФИЦКАРАЛДо
(НЕМ/ПЕР, 1982)
Fitzcarraldo
....................................................................................
Улоге: Клаус Кински (Klaus 
Kinski), Клаудија Кардинале 
(Claudia Cardinale)
Режија: вернер Херцог 
(Werner Herzog)

пројекција у 21.00ЧЕТВРТАК

ЈУН

21. пројекција у 19.00

ЧовЕК КоЈИ ЈЕ воЛЕо 
ЖЕНЕ (ФРА, 1977)  
L’homme qui aimait les femmes
....................................................................................
Улоге: Мишел Фермо 
(Michel Fermaud), 
Лесли Карон (Leslie Caron)
Режија: Франсоа Трифо 
(François Truff aut)

СУвИ ЖИвоТ 
(БРА, 1964)
Vidas Secas
....................................................................................
Улоге: Атила Иорио (Átila Iório), 
Марија Рибеиро (Maria Ribeiro)
Режија: Нелсон Переира 
дос Сантос (Nelson Pereira
dos Santos)

пројекцијa у 17.00 пројекција у 19.00

СПАљИвАЧ МРТвИХ
(ЧССР, 1968)
Spalovač mrtvol
....................................................................................
Улоге: Рудолф Хрушински (Rudolf 
Hrušínský), власта Храмостова 
(Vlasta Chramostová)
Режија: Јурај Херц 
(Juraj Herz)

пројекција у 21.00

АС АСовА
(ИТА/ФРА, 1959)
Il mattatore
....................................................................................
Улоге: Ана Марија Фереро (Anna 
Maria Ferrero), виторио Гасман 
(Vittorio Gassman)
Режија: Дино Ризи 
(Dino Risi)

СЕЋАЊЕ НА... 
АНА МАРИЈА ФЕРЕРО

СЕЋАЊЕ НА... НЕЛСОН
ПЕРЕИРА ДОС САНТОС

СЕЋАЊЕ НА... 
ЈУРАЈ ХЕРЦ

ПЕТАК

ЈУН

22.

СУБОТА

ЈУН

23.

МИСТЕР МоНТЕНЕГРо 
(шВЕ/ВБ, 1981)
Montenegro
....................................................................................
Улоге: Сузан Анспак 
(Susan Anspach), 
Светозар Цветковић
Режија: Душан Макавејев

пројекцијa у 17.00 пројекција у 19.00

СЕСТРЕ
(САД, 1972)
Sisters
....................................................................................
Улоге: Џејмс Стјуарт 
(James Stewart), 
Хенри Фонда (Henry Fonda)
Режија: винсент Макевити 
(Vincent McEveety)

пројекција у 21.00

КоМЕСАР
(СССР, 1967)
комиссар
....................................................................................
Улоге: Ролан Биков (Ролан 
Быков), Раиса Недашковска 
(Раиса Недашковская)
Режија: Александар Аскољдов 
(Александр Аскольдов)

СЕЋАЊЕ НА... 
АЛЕКСАНДАР АСКОЉДОВ

СЕЋАЊЕ НА... 
СУЗАН АНСПАК

СЕЋАЊЕ НА... 
МАРГО КИДЕР

НЕДЕЉА

ЈУН

24.
ПАвИљоН VI
(ЈУГ, 1978)
....................................................................................
Улоге: Слободан Цица Перовић, 
Зоран Радмиловић
Режија: Лучијан Пинтилије 
(Lucian Pintilie)

У НЕДЕљУ У 6 САТИ
(РУМ, 1966) Duminica la ora 6
....................................................................................
Улоге: Ирина Петреску (Irina 
Petrescu), Дан Нуту (Dan Nutu)
Режија: Лучијан Пинтилије 
(Lucian Pintilie)

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

СЕЋАЊЕ НА... ЛУЧИЈАН ПИНТИЛИЈЕ
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ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

25.
ПРИЧЕ о ЛУДИЛУ
(ВБ, 1973)
Tales That Witness Madness
....................................................................................
Улоге: Доналд Плезенс 
(Donald Pleasence), 
Ким Новак (Kim Novak)
Режија: Фреди Франсис 
(Freddie Francis)

вРТ МУЧЕЊА
(ВБ, 1967)
Torture Garden
....................................................................................
Улоге: Џек Паланс (Jack Palance), 
Берџес Мередит 
(Burgess Meredith)
Режија: Фреди Франсис 
(Freddie Francis)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ПРИЧЕ ИЗ ГРоБНИЦЕ
(САД/ВБ, 1972)
Tales from the Crypt 
....................................................................................
Улоге: Џоан Колинс (Joan Collins), 
Питер Кушинг (Peter Cushing)
Режија: Фреди Франсис 
(Freddie Francis)

пројекција у 21.00

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ФРЕДИ ФРАНСИС

пројекција у 17.00

ФРАНКЕНшТАЈНово 
ЗЛо 
(ВБ, 1964)
The Evil of Frankenstein
....................................................................................
Улоге: Питер Кушинг 
(Peter Cushing), Питер 
вудторп (Peter Woodthorpe)
Режија: Фреди Франсис 
(Freddie Francis)

пројекција у 21.00

КоСТУРСКА ЛоБАЊА
(ВБ, 1965)
The Skull
....................................................................................
Улоге: Питер Кушинг 
(Peter Cushing), 
Патрик вајмарк (Patrick Wymark)
Режија: Фреди Франсис 
(Freddie Francis)

УТОРАК

ЈУН

26.
ДРАКУЛА ЈЕ УСТАо ИЗ 
ГРоБА
(ВБ, 1968)
Dracula Has Risen from the Grave
....................................................................................
Улоге: Кристофер Ли 
(Christopher Lee), 
Руперт Дејвис (Rupert Davies)
Режија: Фреди Франсис 
(Freddie Francis)

пројекција у 19.00

ПЕТАК

ЈУН

29.
ЧЕТВРТАК

ЈУН

28. 47. РЕвИЈА ФИЛМСКоГ 
СТвАРАЛАшТвА ДЕЦЕ И оМЛАДИНЕ

ПРОГРАМ ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕН НАкНАДНО.

СРЕДА

ЈУН

27.
НЕДЕЉА

ЈУЛ

1.
СУБОТА

ЈУН

30.

пројекција у 19.00

ПРоХУЈАЛо СА 
вИХоРоМ
(САД, 1939)
Gone With the Wind
....................................................................................
Улоге: Кларк Гејбл (Clark Gable), 
вивијен Ли (Vivien Leigh)
Режија: виктор Флеминг 
(Victor Fleming)

ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

2.
XX вЕК II
(ИТА/ФРА, 1976)
Novecento
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert De Niro), Жерар Депардје 
(Gerard Depardieu)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertollucci)

пројекција у 20.30

XX вЕК I
(ИТА/ФРА, 1976)
Novecento
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert De Niro), Жерар 
Депардје (Gerard Depardieu)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertollucci)

пројекција у 18.00

НЕДЕЉА

ЈУЛ

1.
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шЕХЕРЕЗАДА, 
ИСПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ
(ЕГ, 2009)
Scheherazade, Tell Me a Story / 
Ehky ya Scheherazade
....................................................................................
Улоге: Мона Заки (Mona Zaki), 
Махмуд Хемида 
(Mahmoud Hemida) 
Режија: Јусри Насралах 
(Yousry Nasrallah) 

пројекција у 20.00УТОРАК

ЈУЛ

3.

ДАНИ ЕГИПАТСКОГ ФИЛМА

СРЕДА

ЈУЛ

4.
љУБАв У СЕНЦИ 
ПИРАМИДА
(ЕГ, 1975)
Al karnak
....................................................................................
Улоге: Фарид шавки 
(Farid Shawqi), 
Соад Хосни (Soad Hosny)
Режија: Али Бадракан 
(Aly Badrakhan)

пројекција у 20.00

ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

5.
ДЕвоЈКА ИЗ ФАБРИКЕ
(УАЕ/ЕГ, 2013)
Factory Girl / Fatat el masnaa
....................................................................................
Улоге: Јасмин Реис (Yasmin 
Raeis), Хани Адел (Hani Adel)
Режија: Мохамед Кан 
(Mohamed Khan)

пројекција у 20.00

ЗАМљА ЕЛ АРД
(ЕГ, 1954)
The Good Earth / El ard el tayeba
....................................................................................
Улоге: Маријам Факр Единбе 
(Mariam Fakhr Eddine), 
Зузу Мади (Zuzu Madi)
Режија: Махмуд Зулфикар 
(Mahmoud Zulfi kar)

пројекција у 20.00ПЕТАК

ЈУЛ

6.



.............................................................
„Последњи филм на коме сам радио као директор фотогра-
фије у својој првој фази били су Невини (The Innocents, 1961) 
Џека Клејтона, који су тек сада постали култни класик. То 
је био и остао један од мојих омиљених филмова и један од 
најбоље фотографисаних које сам урадио. Био сам и увек ћу 
бити задовољан изгледом тог филма који ми никад није до-
садан. Чуди ме што међу наградама које сам добио никада 
ниједна није била за Невине.”

Фреди Френсис
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Франкенштајново зло (1964)
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шок коридор
ПРЕДСТАвљА

ПИшЕ: 
Ненад Беквалац

the Top, 1957) Џека Клејтона, с којим ће радити и 
причу о духовима Невини, где ће први пут има-
ти додира с хорор жанром, који ће обележити 
његову редитељску каријеру. Фотографији ће се 
вратити накратко у филму Night Must Fall (1964) 
Карела Рејса, који доноси нов поглед на класи-
чан психолошки трилер Емлина Вилијамса.

Франсис прелази у редитеље са Two and Two 
Make Six (1961), опскурном британском фарсом, 
а као коредитељ ради на филму Дан Трифида 
(The Day of the Triffids, 1963). The Brain (1962), нај-
боља верзија нефилмичног и осредњег романа 
Курта Сиодмака Донованов мозак, први је хорор 
који је потписао као режисер. Исте године за-
почиње дугогодишњу сарадњу са студиом „Ха-
мер”, за који ради један од бољих „мини-Хичкок” 
филмова Параноик (Paranoiac, 1963), визуелно 
примамљив психотрилер с Оливером Ридом. 
Његово оштро кинематографско око и вешта 
рука која наводи публику да нагађа, али не и да 
остане збуњена крајњим исходом, чинили су га 
савршеним избором за такву врсту филма. То 
се допало „Хамеру”, који одлучује да га ангажује 
за још два остварења: Кошмар (Nightmare, 1964), 
довитљиву мистерију која се одиграва у старој 
мрачној кући, и Хистерију (Hysteria, 1965), нај-
слабији филм у низу, који је ипак успео да на-
прави довољно узбудљивим захваљујући свом 
осећају за саспенс. Пре него што се у потпуно-
сти посветио хорору, снима Ризницу у Лондон-
ској кули (Das Verrätertor, 1964), екранизацију 
романа Едгара Воласа, и психотрилер Психопа-
та (The Psychopath, 1966), још један осврт на ро-
ман Психо, за који је сценарио писао сам Роберт 

амо годину дана пре Невиних, 
Франсис добија Оскар за фотогра-
фију за филм Синови и љубавници 
(Sons and Lovers, 1960) Џека Карди-
фа. Већ тада је сматрао да је дости-
гао врхунац у каријери и да мора 

да постане редитељ. Својој изворној професији 
вратиће се скоро две деценије касније на позив 
Дејвида Линча за филм Човек слон (The Elephant 
Man, 1980).

Рођен је у Лондону 1917. године. После завршене 
школе одлази на техничке студије, током којих 
пише есеј о филму и добија прилику да посети 
студио Gaumont British у Лондону. Тада почиње 
да се интересује за филмску индустрију. Јавља 
се на оглас фотографа Луиса Протера и добија 
посао. Следећих шест месеци ради за Gaumont 
и у студију Ealing на филмовима у којима глу-
ми Стенли Лупино. Убрзо добија посао у British 
International Pictures као клапер, a први филм на 
коме је радио био је The Marriage of Corbal (1936). 
За време Другог светског рата, док је снимао на-
ставне филмове за Army Kinematograph Service, 
постаје камерман. Средином педесетих добија 
прилику да буде директор фотографије друге 
екипе на Мобију Дику (1956) Џона Хјустона. Сни-
мио је већину сцена у којима се појављује кит и 
надгледао обимне радове за минијатуре које су 
се користиле за епску битку између посаде бро-
да и морске немани. Први филм на коме је пот-
писан као директор фотографије био је A Hill 
in Korea (1956) Џулијана Ејмса. У том периоду 
потписао је неке од најбољих британских фил-
мова као што је Пут у високо друштво (Room at 
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(Вероника Карлсон), девицу чију невиност дока-
зује чињеница да још спава с играчкама и лут-
кама. Она је жена-дете која је уједно и нећака 
локалног монсињора с којим Дракула мора да 
поравна рачуне. Религија, или боље рећи мисте-
рија вере, још је један важан подтекст филма. 
Вампирски филм одувек је био веома попула-
ран у католичким земљама као што су Шпанија 
и Италија и можда баш због тога што циљају на 
та тржишта Елдер и Франсис праве причу као 
алегорију на религију. Главни јунак Пол је ате-
иста, Дракулин слуга је свештеник који се по-
винује вољи господара, а главна мета грофовог 
беса, жртвено јагње, јесте омражени монсињор 
који ставља крст на врата замка и тако Драку-
лу онемогућава да уђе у сопствени дом. Религи-
озна симболика провлачи се кроз цео филм, од 
цркве, преко егзорцизма у замку, до набијања 
Дракуле у Христовој пози на велики сребрни 
крст. 

Франсис је један од ретких аутора који су 
имали успешну каријеру у „Амикусу”, глав-
ном ривалу „Хамера”. У једном периоду чак је 
истовремено радио за обе продукцијске куће. 
Први филм који снима за „Амикус” јесте Др Те-
рор и кућа ужаса (Dr. Terror’s House of Horrors, 
1965), састављен од приче о вукодлаку, приче о 
вампиру и приче о руци која пузи и говори. Све 
њих обједињује доктор Терор, који утиче на суд-
бине разних ликова користећи тарот карте. То 
је само на први поглед стандардни хорор филм, 
који по довитљивом сценарију и редитељевом 
осећају за атмосферу ипак одскаче од других. 
Исти рецепт Франсис примењује на више хорор 
антологија: Врт мучења (Torture Garden, 1967), за 
који је сценарио писао Роберт Блох, Приче из 
гробнице (Tales from the Crypt, 1972) и Приче о лу-
дилу (Tales That Witness Madness, 1973).

Франсис је увек сматрао да су његови филмови 
страве „мало смешни и блесави”, а Приче из гроб-
нице, базиране на стрип-серијалу EC Comics-а, 
свакако су такве. То је један од свестраних, језо-
витих и застрашујућих антологијских филмова. 
Прича која отвара филм, „Кроз кућу”, позната 
је по томе што уводи идеју Деда Мраза убице. 
Психопата који је обучен као Деда Мраз терори-
ше жену (Џоан Колинс) која само што је убила 
свог мужа. Франсис је успео да направи прави 
баланс између хумора и хорора, што је форму-
ла коју примењује и EC Comics. Завршна прича 
у којој садистички настројеног директора дома 
за слепе (Најџел Патрик) сустиже правда када 
га његове жртве натерају да трчи кроз мрачан 

Блох. Први готски хорор који је радио било је 
Франкенштајново зло (The Evil of Frankenstein, 
1964), трећи од шест „Хамерових” филмова на 
тему Франкенштајна; све остале режирао је Те-
ренс Фишер. Франсис у потпуности игнорише 
радњу претходна два, Франкенштајнове клет-
ве (The Curse of Frankenstein, 1957) и Франкен-
штајнове освете (The Revenge of Frankenstein, 
1958), те му недостаје Фишерова доследна тема 
викторијанског лицемерја. Није му много помо-
гао површан сценарио Џона Елдера, мешави-
на старих филмских клишеа „Универзалових” 
Франкенштајна. Франсис је успео да одржи 
причу интересантном, док је Кушинг као и увек 
одличан у улози Барона, иако га дочарава као 
мало мањег негативца и убацује извесну дозу 
хумора у његове опаске. Филм је добро прошао 
и „Хамер” Франсису поверава још једно своје 
чудовиште. Он поново преузима палицу од Фи-
шера и режира филм Дракула је устао из гроба 
(Dracula Has Risen from the Grave, 1968), базиран 
на још једном, овај пут много бољем сценарију 
Џона Елдера. Осим тога што је највише зарадио 
у серијалу о бесмртном грофу, тај филм остаје 
и један од визуелно најлепших „Хамерових” гот-
ских хорора. За то је, између осталих, заслужан 
и сценограф Бернард Робинсон, коме је то ујед-
но био и последњи филм пре преране смрти. 
Франсисова идеја била је да свако појављивање 
Дракуле (Кристофер Ли) снима кроз не преви-
ше суптилне крвавоцрвене филтере. Као главни 
састојак вампирског мита уводи префињенији 
и ефикаснији приступ сексуалности. Франсис 
нуди два типа жена у филму. Крчмарица Зина 
(Барбара Евинг) олако се препушта Дракули-
ном шарму. Кад је уједе, он јој ускраћује мо-
гућност да постане вампир и даје је свом слуги 
да је спали у пећи. Дракула жели само Марију 
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резултат је пастиш хумора и хорора који је био 
сувише чудан за публику и зато je филм врло 
брзо скинут с репертоара. Следи Trog (1970), ве-
роватно његов најлошији филм, потпуно бесми-
слена прича о чудовишту неандерталцу, који је 
продуцирао ветеран Б-филма Херман Коен, с 
већ избледелом Џоан Крафорд у насловној уло-
зи. Јака конкуренција му је Торањ ужаса (Dark 
Tower, 1987), копија Хуперовог Полтергајста 
(Poltergeist, 1982), препун сцена у којима људи 
тумарају ходницима без икаквог циља чекајући 
да се нешто деси. Франсис није био задовољан, 
па је тражио да се његово име уклони са шпице 
и потписао се псеудонимом Кен Барнет.

Ако су то два најгора филма која је режирао, 
Костурска лобања (The Skull, 1965) и The Creeping 
Flesh (1973), без икакве сумње, јесу најбољи. 
Први је базиран на класичној краткој причи 
Роберта Блоха „Костурска лобања Маркиза де 
Сада”, а сценарио је написао Милтон Суботски. 
Питер Кушинг игра колекционара артефаката 
повезаних с црном магијом и долази у посед ко-
стурске главе озлоглашеног племића. Као што 
је очекивано, бизарне ствари почну да се деша-
вају и он убрзо постаје опседнут главом, која га 
на крају натера и да почини убиство. Оно што 
је фасцинантно није сама прича, која је блага и 
прилично рутинска, већ Франсисов инвентивни 
приступ. Филм се састоји од више запањујућих 

ходник обложен жилетима, највише остаје у 
сећању гледаоцима. 

У то време Франсис почиње да ради за ком-
панију свог сина Кевина Tyburn Film, која је 
покушавала да копира „Хамеров” стил. Филм 
The Ghoul (1975) снимио је по сценарију Џона 
Елдера с Питером Кушингом и Вероником 
Карлсон. Прича је побољшани „Хамеров” Реп-
тил (The Reptile, 1966), с додатим елементима 
као што је изненадно убиство главног женског 
лика усред филма, које је Франсис позајмио из 
Психа. Све се врти око аристократе (Питер Ку-
шинг) који држи свог сина канибала закључа-
ног на тавану и пушта га само када треба да га 
нахрани. Филм се може похвалити живописном 
атмосфером која осликава период двадесетих. 
Следеће остварење које Франсис ради за исту 
компанију била је Легенда о вукодлаку (Legend 
of the Werewolf, 1975), у којој, наравно, поново 
глуми Кушинг, овај пут француског полицајца 
који истражује серију грозоморних убистава за 
која је одговоран вукодлак. За сценарио је опет 
задужен Елдер, који много шта позајмљује од 
„Хамерове” Клетве вукодлака (The Curse of the 
Werewolf, 1961), коју је и писао.

Касних шездесетих Франсис прави црну ко-
медију Mumsy, Nanny, Sonny & Girly (1970), бази-
рану на позоришном комаду Меси Моско о чуд-
новатим авантурама фамилије убица. Крајњи 
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дином осамдесетих снимио Доктора и ђаволе 
(The Doctor and the Devils), по сценарију песника 
Дилана Томаса из четрдесетих о доктору Ноксу 
и његовој повезаности са озлоглашеним пљач-
кашима гробова Брук и Харе. Упркос одличном 
глумачком перформансу, цео филм сачињен 
је од компромиса. Продуцент Мел Брукс није 
се обазирао на Томасов филозофски концепт, 
већ је желео да филм буде више традиционал-
ни хорор и зато доводи Роналда Харвуда да га 
знатно измени. Филм није имао успеха јер није 
био довољно страшан за љубитеље хорора, а ни 
филозофски ни поетичан као што га је Томас 
написао. После катастрофе коју је имао са већ 
поменутим Торњем ужаса Франсис се враћа у 
редитељску столицу само једном да би снимио 
епизоду у серијалу Приче из гробнице (Tales from 
the Crypt, 1996). Никада није хтео да у интервју-
има говори о раду на телевизији, већ је увек 
истицао да се труди да то заборави. Од почетка 
осамдесетих све више ради као директор фо-
тографије за друге, а старом занату враћа се у 
филму Човек слон Дејвида Линча. Следи Жена 
француског поручника (The French Lieutenant’s 
Woman, 1981), на којој обнавља сарадњу с Каре-
лом Рајсом, а потом га Дејвид Линч поново зове 
да ради с њим Дину (Dune, 1984). Други Оскар за 
фотографију добија за Рат за славу (Glory, 1989) 
Едварда Звика. Скорсезе је од њега тражио да 
за Рт страха (Cape Fear, 1991) рекреира атмос-
феру из Невиних. Последњи филм на ком је ра-
дио била је Стрејтова прича (The Straight Story, 
1999) Дејвида Линча. На конференцији за медије 
поводом тог филма новинари су га питали ка-
кав би савет дао директорима фотографије, а 
он им је одговорио: „Никако се том професијом 
немој бавити ако је не волиш, у супротном то је 
ужасан посао.”
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кадрова сниманих из перспективе лобање. У по-
следњих пола сата нема ниједног дијалога, а ко-
стурска лобања нечујно се креће кроз кућу тра-
жећи жртве. Франсис показује да дијалог није 
неопходан да би се приказао ужас. Све секције 
у којима се не изговара ниједна реч испуњене 
су упечатљивим кадровима: смех судије, зади-
мљени ходници који се смањују и неприродно 
осветљење које наглашава завршницу.

Још је бољи The Creeping Flesh, сниман по со-
лидном сценарију Питера Спенслија и Џона-
тана Рамболда, који залази у кошмарни свет 
Лафкрафта. Научник кога игра Питер Кушинг 
ископава преисторијски скелет који је извор 
злих нагона људске расе. Пошто верује да је то 
заправо извор доброте, убризгава ћерки серум 
направљен од костију у нади да ће потиснути 
њену сексуалност која се управо буди. Она пот-
пуно полуди и попут своје мајке постане сексу-
ално незасита и промискуитетна, а на крају и 
убица. Франсис користи визуелну симболику да 
би сугерисао како је потискивање сексуалних 
нагона утицало на људе из викторијанског доба. 
Споредна прича у којој полубрат, кога игра 
Кристофер Ли, покушава да надмаши научника 
у достигнућима не бирајући притом средства, 
рефлектује још једну шкакљиву тему тог пе-
риода: јавну одговорност која служи као пара-
ван за лично лицемерје. Полубрат проглашава 
научника и његову ћерку лудим и затвара их 
у психијатријску установу, у којој се научник 
присећа шта се десило. То филму даје квали-
тет Кабинета др Калигарија и оставља нас да се 
питамо да ли су ти догађаји истинити или само 
бунцање једног лудака.

Већ од шездесетих Франсис повремено ради 
серије за телевизију, а у другој половини седам-
десетих потпуно се одриче филма, да би сре-
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ке, али је, нажалост, дошло у готово исто време 
када земља потпада под владавину војне хунте. 
Многи од редитеља бивају приморани да рад 
наставе у иностранству, али Переира у својим 
следећим филмовима веома вешто користи але-
горију како би приказао тренутну друштвену 
и политичку ситуацију. Тако се у остварењима 
Глад за љубављу (Fome de Amor, 1968) и Како је 
био укусан мој Француз (Como Era Gostoso o Meu 
Francês, 1971), аналогијски бави савременим про-
блемима колонијализма оденутим у рухо реха-
билитације људождерства, док се у Огумовом 
талисману (O Amuleto de Ogum, 1974) и Шатору 
чудеса (Tenda dos Milagres, 1977) бави дотад забо-
рављеном црначком тематиком, преиспитујући 
расну сегрeгацију. Политичким темама враћа 
се осамдесетих година, нарочито експлицитно 
у Успоменама из затвора (Memórias do Cárcere, 
1984), адаптацији аутобиографске новеле Граси-
лијана Рамоса, политичког затвореника из три-
десетих година.

Филмски и људски дигнитет, машта и хра-
брост да се прикажу социјални и политички 
проблеми, као и особен, веома реалан стил, обе-
лежили су рад једног од највећих бразилских 
редитеља, с правом названог оцем тамошњег 
филма.    

о средине педесетих година 
прошлог века, бразилска кине-
матографија је попут многих 
других грцала, ослањајући се на 
пуке компилације холивудских 
остварења. У то време један од 

најталентованијих редитеља млађе генерације, 
Нелсон Переира (1928–2018), режира свој први 
играни филм Рио 40 степени (Rio 40 Graus, 1955), 
утирући пут новим генерацијама редитеља који 
одлучују да под утицајем италијанског неореа-
лизма и друштвених промена кинематографију 
учине реалнијом и политички агилнијом. 

Већ својим следећим остварењем, Рио, мртва 
зона (Rio Zona Norte, 1957), социјалном причом 
из сиромашних фавела, Переира скупа с Рујем 
Гуером и Глаубером Рочом формира нови талас 
бразилског филма, тзв. синема нова, који ће из-
вршити пресудан утицај на новију бразилску 
кинематографију. Прихватајући правила неоре-
ализма помешаног с документаристичким сти-
лом, Переира ће седам година касније креирати 
изузетно остварење Суви живот (Vidas Secas, 
1964), којим ће поставити нове стандарде неза-
висног филма у Бразилу. То остварење које пра-
ти сиромашну породицу што се сељака диљем 
Бразила у потрази за сувом егзистенцијом, наи-
шло је на одличан пријем код публике и крити-

оТАЦ НовоГ 
БРАЗИЛСКоГ ФИЛМА

Нелсон Переира
ДоС САНТоС
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ми (1983), Какав деда такав унук (1983), Шта се 
згоди кад се љубав роди (1984) и Жикина дина-
стија (1985). 

Једна од најлепших глумица југословенског 
филма, изузетно грациозна и елегантна, жена 
с тајном, на почетку није успела да се наметне 
широком гледалишту, а критичари су, чини се, 
преоштро оцењивали њене наступе. И док је у 
домаћој кинематографији тумачила ликове сав-
ремених жена, у иностранству је добијала улоге 
у вестернима и кримићима. Међу истакнутим 
копродукцијама су Лавиринт смрти (1965) са 
Стјуартом Гренџером, библијски филм Јакоб 
Исак, Црна звезда (1966) с Елгом Андерсен, У 
канџама златног змаја (1966), Тројица неустра-
шивих (1967), Ишао је сам (1967), где је играла 
главну улогу – улогу убице! У далекој Аустра-
лији снимила је с великим успехом филмове 
Обећана жена (1974), у коме је тумачила улогу 
Антигоне, и Путујући забављачи (1977). У ле-
гендарној серији о Винетуу, уписаној у светску 
кинематографију, играла је с познатим холи-
вудским глумцем Стјуартом Гренџером и оства-
рила запажену улогу. Та рола, на почетку мала, 
на инсистирање глумца, очараног Јеленином ле-
потом, била је проширена. Колега Бата Живоји-
новић касније је причао да је Гренџер свакога 
дана нашој глумици на снимање доносио букет 
цвећа.

лумица Јелена Јовановић Жигон 
преминула је у 85. години после из-
ненадне и кратке болести. Једна од 
најлепших српских драмских умет-
ница која је за неке била балканска 

Одри Хепберн, а за друге српска Софија Лорен, 
рођена је 3. новембра 1933. у Београду. Многи су 
корене њене кроткости и дамског израза нала-
зили у њеном краљевском пореклу, које је, по 
мајци, водила од Николе Првог Петровића. И ле-
пота и таленат довели су је на Високу филмску 
школу у Београду када је имала свега шеснаест 
година. Како се у то време бавила и манекен-
ством, дуго је носила титулу „манекен на фил-
му”, али је са сваким драмским потврђивањем 
та за њу испрва непријатна титула нестајала. То 
што је млада, са свега двадесет година, заврши-
ла студије глуме, одвело ју је путем седме умет-
ности, а не у позориште. Дебитовала је 1953. у 
филму Пурише Ђорђевића Општинско дете, да 
би потом у биографију уписала више од педе-
сет играних и петнаест телевизијских филмова 
и серија. 

Главне улоге остварила је у филмовима Први 
грађанин мале вароши (1961), Обрачун (1962), 
Дивље сенке (1967), Брат доктора Хомера (1968), 
Моја страна свијета (1969), Клопка за генерала 
(1971) и серијалима Зорана Чалића Луде године 
и Ћао, инспекторе. Играла је у филмовима Вра-
тићу се (1957), Љубав и мода (1960), Дилижанса 
снова (1960), Судар на паралелама (1961), Доктор 
Младен (1975), Две ноћи у једном дану (1963), Ре-
публика у пламену (1969), Мушкарци (1963), Ин-
спектор (1965), Јутро (1967). Највећу популар-
ност стекла је улогом прија Јелене у десетодел-
ном филмском серијалу Луде године (1977), где је 
играла уз Драгомира Бојанића Гидру и Марка 
Тодоровића: Дошло доба да се љубав проба (1980), 
Љуби, љуби, ал’ главу не губи (1981), Иди ми, дођи 
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домаћом и страном публиком тај ансамбл про-
носио је истину о животу и страдању српскога 
народа на Косову и Метохији, где је и сама бо-
равила више од 150 пута. Недавно је потписала 
и сценарио представе којом је у Народном позо-
ришту у Београду обележена годишњица погро-
ма српскога народа на КиМ. Сабрала је у једну 
књигу 101 песму о краљици Симониди. У Репу-
блици Српској награђена је Орденом Његоша 
првог степена због своје бриге о рањеницима, 
а у Црној Гори Медаљом Његоша за племенит 
уметнички и добротворни рад.

Јелена Жигон важила је за једну од најлепших 
српских глумица, чије је срце од ране младости 
припадало прослављеном глумцу Стеви Жиго-
ну, с којим је добила двоје деце, глумицу Ивану 
и сликара Николу. Важила је за скромну, племе-
ниту и поштовану жену. Иако је имала снажну 
енергију и несаломив дух, попут Мајке Југовића, 
коју је казивала, изненадна болест покорила ју 
је у Институту за кардиоваскуларне болести у 
Београду. С њом се суочила онако како је и жи-
вела – достојанствено. Јелена Јовановић Жигон 
сахрањена је на Новом гробљу у Београду.

Приличан број улога Јелена Јовановић Жигон 
остварила је и на телевизији, у драмама и се-
ријама, а међу најпознатијима су Више од игре 
(1976) и Грлом у јагоде (1976). 

Веома савремен филмски израз лишен сваке 
патетике и истанчан, префињен приступ уло-
гама чинили су Јелену јединственом и непоно-
вљивом у српском филму. Ипак, таква маркан-
тност у доба када се снимало много партизан-
ских филмова, није јој увек ишла наруку. Њени 
најближи наводе: „Дешавало се да јој шминкери 
ишчупају природне лепо извајане црне обрве 
не би ли била уверљивија партизанка. Она се 
томе тихо чудила, питајући шта би било да је 
баш таква била међу партизанима. Имала би и 
исте такве обрве!” Засигурно би са егзотичном 
лепотом српске Софије Лорен, држањем и рас-
кошном појавом Аве Гарднер, љупкошћу Одри 
Хепберн далеко боље прошла у Холивуду него 
код нас. И поред свих тешкоћа које су пратиле 
њену ванвременску лепоту, остварила је десе-
так и те како важних улога у филмовима који 
су најзначајнија страница историје домаће ки-
нематографије. 

Лауреат је награде публике Златни прстен за 
најбољу глумицу 1961. и Плакете Југословенске 
кинотеке за изузетан допринос нашем филму 
2006. године. У марту је на међународном фору-
му „Златни витез” у Севастопољу добила награ-
ду за животно дело у области филма која носи 
име филмског ствараоца Сергеја Бондарчука. 
То највеће признање руског фестивала из Ср-
бије су добили још Љиљана Благојевић, Пури-
ша Ђорђевић, Бата Живојиновић, Љубиша Са-
марџић, Лазар Ристовски, Емир Кустурица, а у 
свету редитељи Вајда, Ангелопулос, Михалков. 
Јелену Јовановић Жигон, чији је живот и профе-
сију обележио ауторитаран и посебан, покојни 
глумац Стево Жигон, сматрају музом многих 
великих песника. Један од њих је и Аца Секулић, 
који јој је посветио антологијску поему „Бар ти 
буди вечна”. Као велики чувар књижевне и по-
етске речи, Јелена је прошле године награђена 
и Златним беочугом Београда, а 2011. добила је 
и националну пензију. Драматизовала је пое-
зију Душана Костића, Десанке Максимовић, 
Драгана Колунџије. Када је схватила да време 
ради за српску глумачку младост, ни тренутка 
није жалила. Посветила се поезији и сценарију 
у којима су главне улоге имали „Косовски бо-
жури”, које је пре четрнаест година основала са 
ћерком, глумицом Иваном Жигон, и Гаврилом 
Кујунџићем. Својим бројним наступима пред 
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снимао били су од почетка његове каријере на 
истом трагу – стварању наративног биоскопа 
апсурда (театар апсурда на филму) – инспири-
сани црнохуморним егзекутором буржоазије, 
румунским писцем Јоном Луком Карађалеом. 
Пошто је пребегао из Румуније у Југославију и 
на крају Француску, снимио је Павиљон VI (1978) 
и De ce trag clopotele, Mitică? (1982), да би се суш-
тински вратио филмом Храст (Balanţa, 1992), на 
којем је био сценариста, редитељ и продуцент. 
Био је то први његов филм после пада комуниз-
ма, у коме је дао слику преосталог румунског ка-
питала, урбаног смећа, поновног запошљавања 
бивших партизана, умирања због бирократије, 
углавном недужних људи. Две године касније 
снима Un ete inoubliable (1994), историјску драму 
о окрутности румунске војне администрације, 
затим Prea târziu (1996) и Terminus Paradis (1998), 
оба посвећена нихилизму. С поменутим филмо-
вима (Un ete inoubliable, Prea târziu) два пута је 
био у трци за канско признање, а на Венецијан-

лога румунске кинематографије на 
прелазу између два миленијума зна-
чајна је толико да је намах могуће 
заборавити како је током двадесетог 
века филм у тој земљи имао завидну 

традицију. За разлику од Чешке и Мађарске, а и 
због репресија Чаушескуове владавине мање до-
ступан публици Европе, румунски филм стигао 
је до својих бројних гледалаца захваљујући они-
ма који су из Румуније побегли. Лучијан Пинти-
лије, румунски редитељ из Тарутина, града који 
је недуго по његовом рођењу 1933. постао део 
Украјине, као један од најпознатијих комуни-
стичких дисидената каријеру је од 1973. градио 
у Југославији, Француској, Америци. Био је ре-
дитељ и писац, а рад у позориштима, на филму, 
телевизији и операма донео му је међународни 
углед. Сврстан је међу десет најзначајнијих ру-
мунских редитеља свих времена, постао отац 
новог таласа румунске кинематографије, али 
је пут до тог места био отежан скепсом и цен-
зурама. Његов првенац У недељу у шест часова 
(Duminica de la ora 6, 1966), пун модерних умет-
ничких тенденција, освојио је награду FIPRESCI 
на међународном фестивалу у Мар дел Плати и у 
конкуренцији младих аутора у Кану. Лучијанов 
други филм Реконструкција (Reenactment, 1968), 
сада већ румунски класик, забранио је лично 
председник Чаушеску због приказа злоупотре-
бе власти, и то „неконвенционалним филмским 
композицијама и метафоричним импликација-
ма”. Бритка алегорија о људској равнодушности, 
с алузијама на диктаторски режим, одличне 
критике добила је четири године касније у Кану, 
а јавност Румуније видела га је тек 1990. по паду 
комунизма. Пинтилије је за то време режирао 
драме у два париска театра, али и опере у Енгле-
ској и Италији, да би касније потписивао комаде 
у Минеаполису и Вашингтону. Филмови које је 
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ском фестивалу 1998. добио је специјалну награ-
ду жирија за Terminus Paradis. 

Са последња три филма Пинтилије је ство-
рио својеврсни циклус постапокалиптичних 
тема. Dupa-amiaza unui tortionar (2001) говори 
о признању бившег затворског мучитеља, Niki 
Ardelean, colonel in reserva (2003) јесте породич-
но-социјална гротеска у којој смрт, као једино 
смислена, опет тријумфује над животом, док су 
у Tertium non datur (2006), који траје свега 39 ми-
нута, румунска војска и погранични неспоразу-
ми опет кључни за заплет. 

Осим што је био истински узор и ментор дола-
зећим генерацијама, чији су најзначајнији пред-
ставници, између осталих, Кристи Пују, Корне-
лију Порумбоју и Андреј Шербан, Пинтилије се 
за њих залагао и као продуцент, конкретно за 
Кристија Пујуа и његов за Златну палму номи-
нован филм Sieranevada. И сви светски крити-
чари слободни су да успехе младе генерације 
румунских стваралаца гледају кроз Лучијанов 
„поклич беса вођен филмским црним хумором”. 

Овдашња филмска јавност вишеструко му се 
одужила. Пинтилије је у Југославији 1975, одмах 
по егзилу, за Центар филм снимио једно од укуп-
но тринаест редитељских остварења. Павиљон 
VI, његова лична адаптација Чеховљеве драме, 
прича је о лекару у провинцијској болници цар-
ске Русије који губи вољу за редовним послом 
док се на одељењу за душевне болести не поја-
ви његов студент бунтовног и немирног духа. 
Привучен оригиналним идејама свог пацијента, 
лекар губи везу са стварним светом и несрећно 
окончава живот. Филм који је увек био део свет-
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ских ретроспектива посвећених том угледном 
редитељу, добитник награде CIDALC у Пули и 
католичког жирија у Кану, носили су глумачки 
бравурозно Слободан Перовић, Зоран Радмило-
вић, Славко Симић, Павле Вуисић, Љуба Тадић, 
Стево Жигон. Његови филмови били су незао-
билазни и веома посећени у циклусима румун-
ских филмова у Музеју Кинотеке, учествовали 
на Фестивалу запаљивог филма 2017, а од 2002. 
Лучијан Пинтилије је у друштву филмских ве-
ликана Европе. Тада му је на Фестивалу европ-
ског филма на Палићу уручена награда „Алек-
сандар Лифка”. Пинтилије је радио и као го-
стујући редитељ Драмског програма Телевизије 
Београд у време када је та кућа, као ретко ко у 
комунистичком окружењу, неговала атмосферу 
високих уметничких домета. Мало је познато 
да је баш код њега наш бард Драган Николић 
добио шансу да започне међународну каријеру. 
Румунски редитељ постављао је у париском Те-
атру де ла Вил комад Максима Горког На дну. 
Како се жељено ангажовање пољског глумца Да-
нијела Олбрихског изјаловило, Пинтилије се, на 
основу утиска о филму Кад будем мртав и бео, 
одлучује за Гагу и преко Макавејева га позива у 
Париз. Гага их је преварио да зна француски, па 
је у Париз отишао с напамет наученим текстом 
целе представе, први пут заиграо на страном је-
зику и једноставно очарао румунског редитеља, 
који је, иначе, ту фазу стварања, после повре-
мених забрана његових представа у чувеном 
Буландра театру у Букурешту шездесетих, до-
живео као почетак слободе. Радом је повратио 
и слободу да, ето, бар дочека последње дане у 
родној Румунији.

Л У Ч И Ј А Н  П И Н Т И Л И Ј Е

Реконструкција (1968)
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мила комедију Тбилиси–Париз и назад (Тифилис 
– Париж и обратно), где је одиграла и главну 
улогу.

Лејлу Абашидзе волели су и гледаоци и кри-
тика. Године 1954. на ревији совјетских филмова 
у САД, америчка штампа писала je о њој: „Сада 
Совјети имају своју филмску звезду, своју Мери 
Пикфорд.” Поредили су је с Одри Хепберн и Ђи-
ном Лолобриђидом. Два светска милионера су 
је просила, али Лејла није пристала да се уда за 
њих, желела је да остане у Грузији. 

У једном од интервјуа глумица је изјавила: 
„Наш живот је кратка шетња пре вечног сна. Не 
разумем људе који не цене сваки минут живо-
та. Имала сам врло тежак живот, и сталну, неу-
кротиву жељу да будем срећна. Она ме и данас 
мучи.”

Тбилисију је у 83. години преминула 
грузинска и совјетска глумица Лејла 
Абашидзе (1929–2018). Дебитовала је 
на филму Каџана (Каджана) као де-
војчица, 1941. године. Тада је решила 

да постане глумица и 1951. дипломирала је глуму 
на Позоришном факултету „Шота Руставели” у 
Тбилисију. 

Играла је у филмским комедијама и драмама: 
Златна стаза (Золотая тропа, 1945), Пролеће у 
Сакену (Весна в Сакене, 1950), Цврчак (Стрекоза, 
1954), Они су сишли с планина (Они спустились с 
гор, 1954), Свађалица (Заноза, 1956), Наше двори-
ште (Наш двор, 1956), Маја из Цхнетија (Майя 
из Цхнети, 1959), Сусрет у планинама (Встреча 
в горах, 1966), Сусрет с прошлошћу (Встреча с 
прошлым, 1966) и др. Опробала се и у улози реди-
теља 1981. када је по сопственом сценарију сни-

Лејла
АБАшИДЗЕ
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Сусрет с прошлошћу (1966)
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ПИшЕ: 
Ненад Беквалац

тике, али је утицао на млађе генерације филм-
ских аутора. То га није обесхрабрило да напу-
сти жанр, те снима вестерне Прогнани каубој 
(The Castaway Cowboy, 1974) и ТВ филм Buffalo 
Soldiers (1979). На Мирису барута остао је до 
средине седамдесетих и режирао четрнаест 
епизода How the West Was Won. Имао је плодну 
сарадњу са студиом „Дизни” на филмовима The 
Million Dollar Duck (1971), The Biscuit Eater (1972), 
Superdad (1973), The Strongest Man in the World 
(1975) и The Apple Dumpling Gang Rides Again 
(1979). Од Роберта Стивенсона преузима успеш-
ну „Дизнијеву” франжизу о аутомобилу Хер-
бију, „Фолксвагеновој” буби, и његовим аван-
турама и режира филмове Херби иде у Монте 
Карло (Herbie Goes to Monte Carlo, 1977) и Herbie 
Goes Bananas (1980), а осамдесетих две епизоде 
серије Herbie, the Love Bug. За „Дизнијев” хорор 
The Watcher in the Woods (1980) Џона Хога, по-
звали су га да поново сними крај и уводну сек-
венцу, али није потписан на шпици. Осамдесе-
тих и деведесетих ради на телевизији. Снимио 
је ТВ филмове Gunsmoke: Return to Dodge (1987), 
K-9 (1991) и Stranger at My Door (1991) и популар-
не серије Убиство, написала је и Инспектор Ко-
ломбо, коју је и продуцирао. За епизоду „Sweet, 
Sweet Blues” (1991) серије У врелини ноћи добија 
награду. Професионалну каријеру завршава се-
ријом Дијагноза убиство, за коју је режирао 11 
епизода од 1994. до 2000.

инсент Макевити (1929–2018) рођен 
је у Лос Анђелесу, као најмлађи од 
три брата. Његов отац Бернард био је 
редитељ немих филмова. Када је за-
вршио Loyola Marymount University, 

Винсент се прикључио браћи и ушао у свет фил-
ма и телевизије, где је направио каријеру која је 
трајала нешто више од четрдесет година. 

Почео је као асистент редитеља у другој поло-
вини педесетих на серијама које је продуцирао 
његов старији брат Џозеф, Зоро, Дизниленд и 
Недодирљиви, и то на епизодама чији је режисер 
био најстарији брат Бернард. После две године 
рада добија прилику да се покаже као редитељ 
и самостално потписује четири епизоде. Добар 
део шездесетих проводи радећи на популарним 
телевизијским серијама Мирис барута, The Man 
from U.N.C.L.E., Rawhide, Бонанца. Најзначајнији 
допринос дао је у Звезданим стазама. У епизоди 
„Balance of Terror” први пут уводи Ромуланце, а 
епизоде попут „Patterns of Force” и „Spectre of 
the Gun” неке су од најомиљенијих међу фано-
вима. На снимању, неколико пута само што није 
дошло до физичког обрачуна с Вилијем Шатне-
ром због креативних несугласица.

На филмском платну прво се окушао с вестер-
нима. У Обрачуну у Фајеркрику (1967), са Џејм-
сом Стјуартом и Хенријем Фондом, дотакао се 
неких тема које су игнорисане у оквиру жанра, 
па филм због тога није добро прошао код кри-

Винсент
МАКЕвИТИ
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међународне публике и критике. То црнохумор-
но остварење које прати судбину Карла Копфр-
кингла, спаљивача у крематоријуму омамљеног 
нацизмом у раним данима немачке окупације 
(у изузетној интерпретацији Рудолфа Хрушинс-
ког), наишло је на неразумевање комунистичке 
власти. Међутим, иако је филм забрањен, Хер-
цу је био дозвољен даљи рад. Његова остварења 
проткана мрачним, готик и хорор мотивима, 
као што су Моргана (Morgiana, 1972) или Ферат 
вампир (Upír z Feratu, 1982), ипак нису била на-
лик онима која су се у то време продуцирала на 
Западу, што може да се припише и Херцовом 
доживљају Холокауста, с обзиром на јеврејско 
порекло. Ниједан од његових филмова није био 
налик другом, али чак и када су се разликова-
ли од дотадашњег корпуса, попут бајки Лепо-
тица и звер (Panna a netvor, 1978) и Девето срце 
(Deváté srdce, 1979) или драма Петролејске лам-
пе (Petrolejové lampy, 1971) и Дан за моју љубав 
(Den pro mou lásku, 1977), сваки од њих сигурно 
је са собом доносио уметнички храбар приступ 
теми, толико друкчији од његових савременика. 

Иако је Херцова смрт велики губитак за чешку 
и светску кинематографију, неке од последњих 
рестаурација његових ремек-дела остављају бо-
гату заоставштину на увид новим поклоницима 
седме уметности.     

едан од утемељивача чехословачког 
новог таласа, али ипак друкчији од 
осталих, Јурај Херц (1934–2018), пре-
минуо је у осамдесет трећој години. 
Његова остварења, зачињена специ-

фичним хумором с дозом хорора, представљала 
су јединствени искорак источноевропске кине-
матографије у том периоду, а сам Херц, бавећи 
се у својим филмовима углавном мрачним и 
помало морбидним темама, постао је један од 
пионира чешког хорора. 

На неки начин Херц је био самоуки редитељ. 
И поред чињенице да је већина аутора новог 
таласа студирала на Прашкој филмској школи 
(ФАМУ), он је скупа с Јаном Шванмејкером био 
на Академији за примењене уметности у Пра-
гу (ДАМУ), с које је у једном тренутку и изба-
чен. Његове филмске почетке и брушење заната 
обележила је сарадња с великанима као што су 
Јан Кадар и Збињек Бриних у улози помоћни-
ка редитеља. Особеност и нагињањe ка мрачним 
темама видни су од његових најранијих оства-
рења попут Знака рака (Znamení raka, 1965), што 
га чини јединим прашким ђаком који се бавио 
хорор тематиком у тада комунистичкој Чехо-
словачкој. Већ својим следећим великим оства-
рењем Спаљивач мртвих (Spalovač mrtvol, 1969), 
по делу Ладислава Фукса, Херц привлачи пажњу 

J

ПИшЕ: 
Бранислав 

Ердељановић
„Ја ћу их све спасти... цео свет.”
Карл Копфркингл, Спаљивач мртвих (1969)

Јурај
ХЕРЦ
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али улоге које су ми нудили нису биле улоге за 
Кетрин Хепберн и Бети Дејвис”, говорила је пре 
него што се вратила на филмско платно улогом 
у Великој намештаљци (The Big Fix, 1978) Џере-
мија Кејгана. 

Разочарана у професију, тј. однос који су 
филмски редитељи и продуценти имали према 
њој, истицала је да је од ње тражено само оно 
што тумачење улога на ТВ пројектима није до-
звољавало – да се скине и псује, и фокусирала 
се на телевизију уз тек повремене, углавном не-
успешне излете на филмско платно. Управо то-
ком једног од тих излета Сузан је и достигла свој 
уметнички врхунац. Изненађујућ одабир улоге 
и потпуно нов глумачки приступ и израз ост-
варен у Мистер Монтенегру (Montenegro, 1981) 
Душана Макавејева натерали су многе да се за-
питају шта је још током своје каријере та глу-
мица могла да пружи, а култни филмски крити-
чар Роџер Еберт изјавио је: „Прилично стидљива 
и крхка, неочекивано се нашавши у овом свету, 
она током филма пролази кроз трансформа-
цију од уздржане, неуравнотежене домаћице до 
жене која је рођена да постане део раблеовског 
света”.  

ођена Њујорчанка, Сузан Анспак 
(1942–2018), врло се рано, угледајући 
се на своју мајку, професионалну 
певачицу, окренула уметности. По-
сле завршених студија музике и дра-

ме на Америчком католичком универзитету у 
Вашингтону, започиње каријеру на сценама оф-
Бродвеја, где улогом у Погледу са моста Артура 
Милера, у коме је играла с Робертом Дувалом и 
Џоном Војтом, запада за око продуцентима. 

После запажене улоге у једном од првих из-
вођења мјузикла Коса 1967. године и неколико 
успешних епизода у гледаним телевизијским 
серијама, дебитује на филму, у сатиричном ос-
тварењу The Landlord (1970) Хала Ешбија. Тада 
почиње најуспешнији период њеног кинема-
тографског рада, током којег је дала допринос 
неким од најбољих остварења седамдесетих 
година. Након улога у Пет лаких комада (Five 
Easy Pieces, 1970) Боба Рафелсона, Свирај то по-
ново, Семе (Play It Again, Sam, 1972) Вудија Але-
на и Заљубљени Блум (Blume In Love, 1973) Пола 
Мазурског, када се очекивало да ће каријера 
Сузан Анспак наставити да се развија попут 
каријера неких од њених партнера из тих ост-
варења (Џек Николсон, Дајана Китон), уследила 
је петогодишња пауза током које је она радила 
искључиво на телевизији. „У критикама су ме 
упоређивали с Кетрин Хепберн и Бети Дејвис, 

Р
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ПИшЕ: 
Петар Михајловић

Сузан
АНСПАК

Пет лаких комада (1970)
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ПИшЕ: 
Бојан Ковачевић

пример поремећене близнакиње у филму Се-
стре (Sisters) из 1973. године. Тај хичкоковски 
трилер с јаким елементима хорора побрао је 
велики успех код критике, али и изнедрио две 
будуће филмске иконе, Марго Кидер и режисе-
ра Брајана де Палму. Током аудиције за Сестре 
упознаје глумицу Џенифер Сoлт, која јој је била 
партнерка у том филму и с којом је остала не-
раздвојна пријатељица до краја живота. Са жи-
гом глумице великог дара који је понела из тог 
контроверзног филмског хита, Марго почиње 
да добија улоге у низу остварења сличне тема-
тике. Црни Божић (Black Christmas, 1974), Реин-
карнација Питера Прауда (The Reincarnation of 
Peter Proud, 1975), 92 in the Shade (1975) и Амит-
вил – кућа ужаса (The Amityville Horror, 1979) и 
дан-данас су неизоставно филмско штиво за све 
заљубљенике у језу и хорор.

По избијању Заливског рата, активно учест-
вује у политичким расправама о учешћу аме-
ричке војске и јавно даје изјаве на ту тему.

Нажалост, њено већ одавно крхко психичко 
здравље почиње неумитно да се урушава и ле-
кари јој 1996. године дијагностикују биполарни 
поремећај. Опоравивши се од болести, играла је 
у телевизијским остварењима и нискобуџетним 
филмовима, а током педесетогодишње каријере 
тумачила је више од 130 улога.

Удавала се три пута. Последњи брак, с великим 
француским режисером Филипом де Броком, 
трајао је кратко, од 1983. до 1984. 

У складу са својим посебним и аутентичним 
бићем, Марго Кидер пред смрт је изјавила да 
жели да се њено тело преда вуковима да га рас-
тргну. Међутим, та њена последња, морбидна 
жеља није испуњена.

Нови наставак Супермена, према изјави тима 
из DC Comics-а, одаће почаст Марго Кидер, 
најпознатијој филмској секретарици.

меричка филмска и телевизијска 
глумица канадског порекла, најпоз-
натија по улози Лоис Лејн у филмо-
вима о стрип-хероју Супермену, 
преминула је у свом дому у Мон-
тани. 

Родила се као Маргарет Рут Кидер (1948–2018) у 
канадском градићу Јелоунајф. Мајка јој је била 
наставница историје, а отац инжењер рударства 
и експерт за експлозиве. Током раног детињст-
ва, код ње су уочени многоструки таленти, а јед-
ног од њих, дара за глуму, врло је рано и сама 
постала свесна. Ипак, у свом дневнику, када је 
имала четрнаест година, писала је да прво мора 
да превазиђе промене расположења за које није 
имала рационално објашњење. Наиме, у једном 
тренутку пожелела би да се убије, да би већ сле-
дећег дана све било као пре. Ни сталне селидбе 
због очевог посла – за 12 година променила је 11 
школа – нису јој помогле да превазиђе та своја 
стања. Међутим, у настојању да јој помогну, 
родитељи је уписују у интернат, где врло брзо 
добија главну улогу у позоришној представи Ро-
мео и Јулија. 

После завршетка средње школе, Марго се сели 
у Лос Анђелес са зацртаним и јединим циљем 
да постане глумица. Већ на почетку суочава се с 
мноштвом предрасуда и усијаним главама, али 
убрзо утеху налази у загрљају канадског аген-
та за глумце. У том периоду добила је и своју 
прву филмску улогу, у остварењу Весело, весело 
(Gaily,Gaily) Нормана Џуисона из 1969. године. 
Висока и витка, смеђокоса, дубоког и помало 
храпавог гласа, вешто је играла енергичне јуна-
киње, каква је и Лоис Лејн, лик из четири фил-
ма о хероју надљудских могућности: Супермен 
Ричарда Донера из 1978, Супермен 2 и 3 Ричарда 
Лестера из 1980. и 1983. и Superman IV: The Quest 
for Peace Сиднија Џеја Фјурија из 1987. Но, њен 
широк глумачки распон омогућава јој успеш-
не бравуре и у улогама друкчијег профила, на 

Марго
КИДЕР

А

М А Р Г О  К И Д Е Р

трагови 
НА ФИЛМУ
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линија, сукоб се још више продубио. Од филма 
Die Diamantenhölle am Mekong (1964) почиње да 
користи псеудоним Френк Крамер. Захваљујући 
успеху костимираних и историјских филмова, 
добија посао асистента на Клеопатри (1963) Џо-
зефа Л. Манкевица, где се згрозио када је ви-
део колико се пара беспотребно баца. Пеплум 
и „мач и сандале” филмови донели су му много 
успеха широм света, па чак и у америчким би-
оскопима. Добија понуду да екранизује серију 
немачких палп романа о агенту Џоу Вокеру, 
које је писао Пол Алфред Милер. Паролини је 
мислио да их неће довољно добро адаптирати, 
па је написао оригинални сценарио у коме пра-
ви допадљиви дуо – озбиљни капетан Том Ро-
ланд, кога игра Бред Харис и комични Џо Вокер 
(Комесар Х), кога тумачи Тони Кендал. Серијал 
је био успешан у Немачкој и доживео је шест 
делова, од којих је Паролини написао сценарио 
за све и већину режирао: Комесар Х (Kommissar 
X – Jagd auf Unbekannt, 1966), У канџама златног 
змаја (Kommissar X – In den Klauen des goldenen 
Drachen, 1966), Комесар Х – три плава пантера 
(Kommissar X – Drei blaue Panther, 1968). У пауза-
ма снимања Комесара Х, режирао је филм о су-
перхеројима Тројица неустрашивих (I fantastici 
3 $upermen, 1967) и први пут се опробао у шпа-
гети-вестерну са Седам храбрих жена (Las 7 
magnificas, 1966), једини непотписан од тројице 
редитеља. Његов први самостални шпагети-ве-
стерн био је Johnny West il mancino (1967), после 
којег одмах добија понуду да ради наставак у 
серијалу о Сартани, Se incontri Sartana prega per 
la tua morte (1968). Задовољан успехом, Алберто 

ођен у Риму, Ђанфранко Пароли-
ни (1930–2018) одрастао је у близи-
ни Фонтане ди Треви, у кући која је 
прокишњавала. Годинама је зарађи-
вао пишући трилере – сам каже да 

их је написао више од сто и да сваки има толико 
страна. Писање га је довело до продуцента Ђу-
зепа д’Амата, који га је запослио као асистента 
на свом филму Yvonne la Nuit (1949), Сутра је већ 
касно (Domani è troppo tardi, 1950) Леонида Мо-
гуја, Фрањо Асишки, божји лакрдијаш (Francesco, 
giullare di Dio, 1950) Роберта Роселинија. Иску-
ство које је стекао радећи с познатим италијан-
ским редитељима обезбедило му је уговор за де-
битантски филм François il contrabbandiere (1953). 
Када су отпустили Гвида Малатесту с Голијатa 
и гиганата (Goliath contro i giganti, 1961), довели 
су Паролинија да заврши филм. Продуцент Ђу-
зепе Мађи ангажује га за Самсона против сил-
ника (Sansone, 1961), после којег ради на пеплум 
филмовима La furia di Ercole (1962), Anno 79: La 
distruzione di Ercolano (1962), Стари тестамент 
(Il vecchio testamento, 1962), I dieci gladiatori (1963) 
и Gli invincibili tre (1964). Паралелно је радио и с 
другим редитељима. Када је завршио снимање 
филма Il conquistatore di Maracaibo (1961) с Еуђе-
ниом Мартином, продуценти су га звали да иде 
да разговара са Серђом Леонеом и да га нагово-
ри да заврши филм Колос са Родоса (Il colosso 
di Rodi, 1961), за који је стално пробијао буџет. 
Сусрет се није добро завршио, пале су ружне 
речи, а неколико година касније, након Леоне-
овог разилажења с продуцентом Албертом Гри-
малдијем, који на његово место доводи Паро-

ПИшЕ: 
Ненад Беквалац

„Правда тријумфује у његовим филмовима. Док је Леоне увек 
насилан, чак и када пише, Ђанфранко ставља интелигенцију иза 
насиља. Оно никада није директно.“

Сандро Манкори, директор фотографије 
у филму Херој црног колта

Ђанфранко
ПАРоЛИНИ

Р

т р а г о в и  н а  ф и л м у

трагови 
НА ФИЛМУ



које је пропало на благајнама, тако да је то био 
његов последњи играни филм. Режирао је још 
само неке делове документарца о Џоу Вокеру у 
Die X-Männer schlagen zurück (2012).  

Грималди нуди му да направи свој серијал и Па-
ролини заједно с Ренатом Изом пише сценарио 
за Сабату. Лију ван Клифу понуђена је улога, 
али пошто никада није гледао ништа од Паро-
линија, тражио је да се упозна с његовим радом. 
Ђанфранко га је одвео у биоскоп у коме се при-
казивао његов „макарони” ратни филм Пето-
рица за пакао (5 per l’inferno, 1969). Ван Клиф се 
одушевио и одмах је пристао на сарадњу. Зајед-
но раде Ево Сабате – готов си! (Ehi amico... c’è 
Sabata. Hai chiuso!, 1969) и Херој црног колта (È 
tornato Sabata... hai chiuso un’ altra volta!, 1971). Ли 
ван Клиф одустаје од планираног трећег дела, 
па уместо њега доводе Јула Бринера и Сабата 
постаје Плаћеник Индио Блек (Indio Black, sai 
che ti dico: Sei un gran figlio di..., 1970). Због по-
пуларности филмова с Бадом Спенсером и Те-
ренсом Хилом, Паролини се окреће акционој 
комедији и снима Sotto a chi tocca! (1972), Questa 
volta ti faccio ricco! (1974) и Ми нисмо анђели (Noi 
non siamo angeli, 1975), за који ангажује њихове 
двојнике Пола Л. Смита и Антонија Кантафору. 
За „Голан глобус” у израелској пустињи поново 
снима вестерн Diamante Lobo (1976) с Лијем ван 
Килфом и Џеком Палансом. Следећим филмом, 
Yeti – Il gigante del 20 secolo (1977), није се просла-
вио. Лоши ефекти били су само једна од ства-
ри које му нису опростили ни највернији пра-
тиоци. Деценију касније покушава да се врати 
остварењем Alla ricerca dell’impero sepolto (1987), 
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програм
ЈУН 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

СУБОТА

ЈУН

16.

ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

18.

ПАДМАвАТ
(ИНД, 2018)
Padmaavat
....................................................................................
Улоге: Дипика Падуконе 
(Deepika Padukone), Ранвир Синг 
(Ranveer Singh), шахид Капур 
(Shahid Kapoor)
Режија: Санџеј Лила Бансали 
(Sanjay Leela Bhansali)

пројекција у 17.00

НЕДЕЉА

ЈУН

17.
ПАДМАвАТ
(ИНД, 2018)
Padmaavat
....................................................................................
Улоге: Дипика Падуконе 
(Deepika Padukone), Ранвир Синг 
(Ranveer Singh), шахид Капур 
(Shahid Kapoor)
Режија: Санџеј Лила Бансали 
(Sanjay Leela Bhansali)

пројекција у 20.00

ТАЈвАНСКА КАНАСТА
(ЈУГ, 1985)
....................................................................................
Улоге: Борис Комненић, Неда 
Арнерић
Режија: Горан Марковић

пројекција у 20.30

ПЛАСТИЧНИ ИСУС 
(ЈУГ, 1971)
..............................................................
Улоге: Томислав Готовац, 
вукица Ђилас
Режија: Лазар Стојановић

пројекција у 18.00

УТОРАК

ЈУН

19.
ЛЕПИ ТРАГовИ
(ЧЕш, 2010)
Šumné stopy
....................................................................................
документарни серијал
Режија: Радован Липус 
(Radovan Lipus)

пројекција у 19.00

СРЕДА

ЈУН

6. ФЕСТИвАЛ НИТРАТНоГ ФИЛМА
СРЕДА, 6. ЈУН – СУБОТА, 16. ЈУН

СУБОТА

ЈУН

16.

’68. НА ФИЛМУ
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пројекција у 18.00

САЊАРИ
(ВБ/ФРА/ИТА, 2003)
The Dreamers
....................................................................................
Улоге: Мајкл Пит (Michael Pitt), 
Луј Гарел (Louis Garrel)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci) 

пројекција у 20.30

РАНИ РАДовИ
(ЈУГ, 1969)
....................................................................................
Улоге: Миља вујановић, 
Богдан Тирнанић
Режија: Желимир Жилник

СРЕДА

ЈУН

20.

пројекција у 18.00

KоСА 
(САД, 1979)
Hair
....................................................................................
Улоге: Џон Севиџ (John Savage), 
Трит вилијамс (Treat Williams)
Режија: Милош Форман 
(Miloš Forman)

пројекција у 20.30

вАРљИво ЛЕТо ’68.
(ЈУГ, 1984)
....................................................................................
Улоге: Славко штимац, 
Данило Бата Стојковић
Режија: Горан Паскаљевић

ЧЕТВРТАК

ЈУН

21.

РЕзЕРВИСАН ТЕРМИН

ПЕТАК

ЈУН

22.

пројекција у 18.00

КоТА ЗАБРИСКИ
(САД, 1970)
Zabriskie Point
....................................................................................
Улоге: Марк Фрешет (Mark 
Frechette), Род Тејлор (Rod Taylor)
Режија: Mикеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 20.30

WR – МИСТЕРИЈЕ 
оРГАНИЗМА
(ЈУГ/НЕМ, 1971)
....................................................................................
Улоге: Милена Дравић, 
Ивица видовић
Режија: Душан Макавејев

СУБОТА

ЈУН

23.

пројекција у 18.00

KAД БИ… 
(ВБ, 1968)
If
....................................................................................
Улоге: Малколм Макдауел 
(Malcolm McDowell), 
Дејвид вуд (David Wood)
Режија: Линдси Андерсон 
(Lindsay Anderson)

пројекција у 20.30

МЛАД И ЗДРАв КАо 
РУЖА
(ЈУГ, 1971)
....................................................................................
Улоге: Драган Николић, 
Марија Бакса
Режија: Јован Ђ. Јовановић

НЕДЕЉА

ЈУН

24.

ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

25.

УТОРАК

ЈУН

26.
РЕзЕРВИСАН ТЕРМИН
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пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

ПЛАвоКоСА вЕНЕРА
(САД, 1932)
Blonde Venus
....................................................................................
Улоге: Марлен Дитрих 
(Marlene Dietrich), 
Кери Грант (Cary Grant)
Режија: Јозеф фон штернберг 
(Josef von Sternberg)

СРЕДА

ЈУН

27.

ЧЕТВРТАК

ЈУН

28.
ЊЕГовА ДЕвоЈКА 
ПЕТКо
(САД, 1940) 
His Girl Friday
....................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant), 
Розалинд Расел (Rosalind Russell)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

НИСАМ АНЂЕо
(САД, 1933)
I�’m No Angel
....................................................................................
Улоге: Ме вест (Mae West), 
Кери Грант (Cary Grant)
Режија: весли Раглс 
(Wesley Ruggles)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ВЕЛИкАНИ СВЕТСкОГ ФИЛМА – кЕРИ ГРАНТ

пројекција у 18.00

оЗЛоГЛАшЕНА
(САД, 1946) 
Notoriuous
....................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant), 
Ингрид Бергман (Ingrid Bergman)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 20.30

СУМЊА
(САД, 1941)
Suspicion
....................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant), 
Џоун Фонтејн (Joan Fontaine)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

ПЕТАК

ЈУН

29.

пројекција у 18.00

СЕвЕР – СЕвЕРоЗАПАД 
(САД, 1959) North by Northwaest
....................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant), Ева Мари Сејнт (Eva Marie Saint)
Режија: Алфред Хичкок (Alfred Hitchcock)

пројекција у 20.30

ДРЖ’ТЕ ЛоПовА
(САД, 1955) To Catch a Thief
....................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant), 
Грејс Кели (Grace Kelly)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

СУБОТА

ЈУН

30.
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програм
ЈУЛ 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

2.
ДАН У КАИРУ
(ЕГ, 2014)
Cairo Time
....................................................................................
Улоге: Нур ел шериф 
(Nour El-Sherif), 
Мерват Амин (Mervat Amin)
Режија: Амир Рамзес 
(Amir Ramses)

пројекција у 20.30

УТОРАК

ЈУЛ

3. пројекција у 19.30

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

АРСЕНИК И СТАРЕ 
ЧИПКЕ
(САД, 1944)
Arsenic and Old Laces
....................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant), 
Присила Лејн (Priscilla Layne)
Режија: Френк Капра 
(Frank Capra)

НЕДЕЉА

ЈУЛ

1.

ВЕЛИкАНИ СВЕТСкОГ ФИЛМА – кЕРИ ГРАНТ

ДАНИ ЕГИПАТСкОГ ФИЛМА

ГоСТовАЊЕ ПЈЕРА МЕРЕЈЕКовСКоГ
ПРЕДАВАЊЕ И ПРОЈЕкЦИЈА ФИЛМОВА

СРЕДА

ЈУЛ

4.
ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

5.
ПЕТАК

ЈУЛ

6.
СУБОТА

ЈУЛ

7.
НЕДЕЉА

ЈУЛ

8. ДАНИ РУСКоГ ФИЛМА
ПРОГРАМ ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕН НАкНАДНО.

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ

пројекција у 18.00

ПоМРАЧЕЊЕ   
(ИТА/ФРА, 1962) 
L’eclisse
...................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon), 
Моника вити (Monica Vitti) 
Режија: Микеланђело Антониони  
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 20.30

ЏУНГЛА НА АСФАЛТУ
(САД, 1950)
The Asphalt Jungle
....................................................................................
Улоге: Стерлинг Хејден 
(Sterling Hayden), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

9.
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пројекција у 18.00

ГРАЂАНИН КЕЈН
(САД, 1941)
Citizen Kane
....................................................................................
Улоге: орсон велс (Orson Welles), 
Џозеф Котен (Јоseph Cotten)
Режија: орсон велс 
(Orson Welles)

пројекција у 20.30

ДоБРо САМ ЈЕ 
ПоЗНАвАо  
(ИТА/ФРА/НЕМ, 1961) 
Io la conoscevo bene
...................................................................................
Улоге: Стефанија Сандрели 
(Stefania Sandrelli), 
Марио Адорф (Mario Adorf) 
Режија: Антонио Пјетранђели 
(Antonio Pietrangeli)

УТОРАК

ЈУЛ

10.

РЕзЕРВИСАН ТЕРМИН

СРЕДА

ЈУЛ

11.
ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

12.
ПЕТАК

ЈУЛ

13.

СУБОТА

ЈУЛ

14.
ЖИво МЕСо    
(шПА, 1997) 
Carne trémula
.....................................................................................
Улоге: Хавијер Бардем 
(Javier Bardem), Франческа 
Нери (Francesca Neri)
Режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

пројекција у 18.00

КАЗАБЛАНКА
(САД, 1942)
Casablanca
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), Ингрид 
Бергман (Ingrid Bergman)
Режија: Мајкл Кертиз 
(Michael Curtiz)

пројекција у 20.30

пројекција у 20.00

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

ПРОЈЕкЦИЈА С 
ТИТЛОВИМА НА ЕНГЛЕСкОМ

НЕДЕЉА

ЈУЛ

15.
ТЕСА
(ВБ/ФРА, 1979)
Tess
....................................................................................
Улоге: Настасја Кински (Nastassja 
Kinski), Питер Ферт (Peter Firth)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

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 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

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

ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

16.

пројекција у 18.00

љУБАв У БАРСЕЛоНИ
(шПА/САД, 2008)
Vicky Cristina Barcelona
....................................................................................
Улоге: Скарлет Јохансон 
(Scarlett Johansson), Хавијер 
Бардем (Javier Bardem)
Режија: вуди Ален 
(Woody Allen)

пројекција у 20.30

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

УТОРАК

ЈУЛ

17.

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

18.
БоЖАНСТвЕНИ ДАНИ
(САД, 1978)
Days of Heaven
....................................................................................
Улоге: Ричард Гир (Richard Gere), 
Сем шепард (Sam Shepard)
Режија: Теренс Малик 
(Terrence Malick)

АНАТоМИЈА УБИСТвА
(САД, 1959)
Anatomy of a Murder
....................................................................................
Улоге: Ли Ремик (Lee Remick), 
Џејмс Стјуарт (James Stewart)
Режија: ото Премингер 
(Otto Preminger)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

оБИЧНо НЕПоЗНАТИ 
ЛоПовИ
(ИТА, 1958)
I soliti ignoti
....................................................................................
Улоге: виторио Гасман (Vittorio 
Gassman), Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni)
Режија: Марио Моничели 
(Mario Monicelli)

пројекција у 20.30

КоТА ЗАБРИСКИ
(САД, 1970)
Zabriskie Point
....................................................................................
Улоге: Марк Фрешет 
(Mark Frechette), 
Род Тејлор (Rod Taylor)
Режија: Mикеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

19.

пројекција у 18.00

МАЛТЕшКИ СоКо
(САД, 1941)
The Maltese Falcon
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт (Humphrey 
Bogart), Мери Астор (Mary Astor)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

пројекција у 20.30

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

ПЕТАК

ЈУЛ

20.

ЈУЛ

21.
ЖАЦА
(ФРА/ИТА, 1972) 
Un fl ic
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon), 
Катрин Денев 
(Catherine Deneuve)
Режија: Жан Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Mеlville)

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

оПАСНЕ вЕЗЕ
(ФРА/ИТА, 1959)
Les liaisons dangereuses
....................................................................................
Улоге: Жана Моро 
(Jeanne Morreau), 
Жерар Филип (Gérard Philipe)
Режија: Роже вадим 
(Roger Vadim)

пројекција у 20.30

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

НЕДЕЉА

ЈУЛ

22.

СУБОТА

СРЕДА

Ј У Л  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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пројекција у 17.00

ДИСКоТЕКА 54
(САД, 1998)
54
....................................................................................
Улоге: Рајан Филипи 
(Ryan Phillippe), 
Салма Хајек (Salma Hayek)
Режија: Марк Кристофер 
(Mark Christopher)

пројекција у 20.30

ЦРвЕНИ
(САД, 1981)
Reds
...................................................................................
Улоге: ворен Бити 
(Warren Beatty), 
Дајана Китон (Diane Keaton)
Режија: ворен Бити
(Warren Beatty)

ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

23.

ЈУЛ

24.
вЕЛИКИ САН
(САД, 1946)
Тhe Big Sleep
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), 
Лорин Бекол (Lauren Bacall)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

ЧовЕК КоЈИ ЈЕ 
ПРЕвИшЕ ЗНАо
(ВБ, 1934)
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
Улоге: Лесли Бенкс (Leslie Banks), 
Една Бест (Edna Best)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

ГРК ЗоРБА
(САД/ГРЧ, 1964)
Alexis Zorbas/Zorba the Greek
....................................................................................
Улоге: Ентони Квин (Anthony 
Quinn), Алан Бејтс (Alan Bates)
Режија: Михалис Какојанис 
(Mihalis Kakogiannis)

СРЕДА

ЈУЛ

25.

УТОРАК

пројекција у 18.00

НЕПРИЛАГоЂЕНИ
(САД, 1961)
Тhe Misfi ts
....................................................................................
Улоге: Кларк Гејбл (Clark Gable), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

пројекција у 20.30

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

ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

26.

ЈУЛ

27.
ЦРвЕНА ПУСТИЊА
(ИТА/ФРА, 1964)
Il deserto rosso 
....................................................................................
Улоге: Моника вити (Monica Vitti), 
Ричард Харис (Richard Harris)
Режија: Микеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
ПЕТАК

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

вИСоКЕ ПоТПЕТИЦЕ
(шПА/ФРА, 1991)
Tacones lejanos
....................................................................................
Улоге: викторија Абрил 
(Victoria Abril), Мариса Паредес 
(Marisa Paredes)
Режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

СУБОТА

ЈУЛ

28.

пројекција у 18.00

ТРИ БоЈЕ: БЕЛо
(ФРА/ПОЉ/шВЕ, 1994)
Trois couleurs: Blanc
....................................................................................
Улоге: Жили Делпи (Julie Delpy), 
Збигњев Замаховски 
(Zbigniew Zamachowski)
Режија: Кшиштоф Кјешловски 
(Krzysztof Kieślowski)

пројекција у 20.30

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

НЕДЕЉА

ЈУЛ

29.

ЈУЛ

30.
ТРИ БоЈЕ: ЦРвЕНо
(ФР/ПОЉ/шВ, 1994)
Trois couleurs: Rouge
....................................................................................
Улоге: Ирен Жакоб (Irène Jacob), 
Жан Луј Трентињан
(Jean-Louis Trintignant)
Режија: Кшиштоф Кјешловски 
(Krzysztof Kieślowski)

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

БУЛЕвАР СУМРАКА
(САД, 1950)
Sunset Boulevard
....................................................................................
Улоге: вилијем Холден 
(William Holden), 
Глорија Свансон (Gloria Swanson)
Режија: Били вајлдер 
(Billy Wilder)

пројекција у 20.30

ПоНоЋНИ КАУБоЈ
(САД, 1969)
Midnight Cowboy
....................................................................................
Улоге: Џон војт (John Voight), 
Дастин Хофман (Dustin Hoff man)
Режија: Џон шлезингер 
(John Schlesinger)

УТОРАК

ЈУЛ

31.

ПОНЕДЕЉАК

пројекција у 18.00

ЦРвЕНА ПУСТИЊА
(ИТА/ФРА, 1964)
Il deserto rosso 
....................................................................................
Улоге: Моника вити (Monica Vitti), 
Ричард Харис (Richard Harris)
Режија: Микеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 20.30

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

СРЕДА

АВГУСТ

1.
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АВГУСТ

2.
ТРЕЋИ ЧовЕК
(ВБ, 1949)
The Third Man
....................................................................................
Улоге: Џозеф Котен 
(Joseph Cotten), 
орсон велс (Orson Welles)
Режија: Керол Рид 
(Carol Reed)

ПошТАР УвЕК ЗвоНИ 
ДвА ПУТА
(САД/НЕМ, 1981) 
The Postman Always Rings Twice
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон 
(Jack Nicholson), 
Џесика Ланг (Jessica Lange)
Режија: Боб Рафелсон 
(Bob Rafaelson)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

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

ПЕТАК

АВГУСТ

3.

пројекција у 18.00

АФРИЧКА КРАљИЦА
(САД, 1951) The African Queen
....................................................................................
Улоге: Кетрин Хепберн (Katherine 
Hepburn), Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

пројекција у 20.30

ЗАПИСАНо У вЕТРУ  
(САД, 1956)
Written on the Wind 
...................................................................................
Улоге: Рок Хадсон (Rock Hudson), 
Лорин Бекол (Lauren Bacall)
Режија: Даглас Серк 
(Douglas Sirk)

СУБОТА

АВГУСТ

4.

АВГУСТ

5.
ПЛАвИ СоМоТ
(САД, 1986)
Blue Velvet
....................................................................................
Улоге: Кајл Маклохлан (Kyle 
McLachlan), Изабела Роселини 
(Isabella Rossellini)
Режија: Дејвид Линч 
(David Lynch)

МУшКАРЦИ вИшЕ 
воЛЕ ПЛАвУшЕ
(САД, 1953)
Gentlemen Prefer Blondes
....................................................................................
Улоге: Џејн Расел (Jane Russell), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

АМЕРИЧКИ ЖИГоЛо
(САД, 1980)
American Gigolo
....................................................................................
Улоге: Ричард Гир (Richard Gere), 
Лорен Хатон (Lauren Hutton)
Режија: Пол шрејдер 
(Paul Schrader)

ПОНЕДЕЉАК

АВГУСТ

6.

НЕДЕЉА

ЧЕТВРТАК

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
АвГУСТ 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1
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пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

оДСЈАЈИ У ЗЛАТНоМ 
оКУ
(САД, 1967)
Refl ections in a Golden Eye
...................................................................................
Улоге: Елизабет Тејлор 
(Elizabeth Taylor), Марлон Брандо 
(Marlon Brando)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

УТОРАК

АВГУСТ

7.

АВГУСТ

8.
СЈАЈ У ТРАвИ
(САД, 1961)
Splendor in the Grass
....................................................................................
Улоге: Натали вуд (Natalie Wood), 
ворен Бити (Warren Beatty)
Режија: Елиjа Казан 
(Elia Kazan)

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

САЊАРИ
(ВБ/ФРА/ИТА, 2003)
The Dreamers
....................................................................................
Улоге: Мајкл Пит (Michael Pitt), 
Луј Гарел (Louis Garrel)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci) 

пројекција у 20.30

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

ЧЕТВРТАК

АВГУСТ

9.

СРЕДА

пројекција у 18.00

оСАМ И По
(ИТА/ФРА, 1963)
Otto e mezzo
....................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni), Клаудија 
Кардинале (Claudia Cardinale)
Режија: Федерико Фелини 
(Federico Fellini)

пројекција у 20.30

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

ПЕТАК

АВГУСТ

10.

АВГУСТ

11.
БРАЗИЛ  
(ВБ, 1985)
Brazil
...................................................................................
Улоге: Џонатан Прајс 
(Jonathan Pryce), 
Боб Хоскинс (Bob Hoskins)
Режија: Тери Гилијам 
(Terry Gilliam)

оСАМ И По
(ИТА/ФРА, 1963)
Otto e mezzo
....................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni), Клаудија 
Кардинале (Claudia Cardinale)
Режија: Федерико Фелини 
(Federico Fellini)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
СУБОТА

А В Г У С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

САЊАРИ
(ВБ/ФРА/ИТА, 2003)
The Dreamers
....................................................................................
Улоге: Мајкл Пит (Michael Pitt), 
Луј Гарел (Louis Garrel)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci) 

НЕДЕЉА

АВГУСТ

12.

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

СЈАЈ У ТРАвИ
(САД, 1961)
Splendor in the Grass
....................................................................................
Улоге: Натали вуд (Natalie Wood), 
ворен Бити (Warren Beatty)
Режија: Елиjа Казан 
(Elia Kazan)

ПОНЕДЕЉАК

АВГУСТ

13.

АВГУСТ

14.
оДСЈАЈИ У ЗЛАТНоМ 
оКУ
(САД, 1967)
Refl ections in a Golden Eye
...................................................................................
Улоге: Елизабет Тејлор 
(Elizabeth Taylor), 
Марлон Брандо 
(Marlon Brando)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

АМЕРИЧКИ ЖИГоЛо
(САД, 1980)
American Gigolo
....................................................................................
Улоге: Ричард Гир (Richard Gere), 
Лорен Хатон (Lauren Hutton)
Режија: Пол шрејдер 
(Paul Schrader)

пројекција у 20.30

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

СРЕДА

АВГУСТ

15.

УТОРАК

пројекција у 18.00

МУшКАРЦИ вИшЕ воЛЕ 
ПЛАвУшЕ
(САД, 1953)
Gentlemen Prefer Blondes
....................................................................................
Улоге: Џејн Расел (Jane Russell), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 20.30

ПЛАвИ СоМоТ
(САД, 1986)
Blue Velvet
....................................................................................
Улоге: Кајл Маклохлан (Kyle 
McLachlan), Изабела Роселини 
(Isabella Rossellini)
Режија: Дејвид Линч 
(David Lynch)

ЧЕТВРТАК

АВГУСТ

16.

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

17.
ЗАПИСАНо У вЕТРУ  
(САД, 1956)
Written on the Wind 
...................................................................................
Улоге: Рок Хадсон (Rock Hudson), 
Лорин Бекол (Lauren Bacall)
Режија: Даглас Серк 
(Douglas Sirk)

АФРИЧКА КРАљИЦА
(САД, 1951) The African Queen
....................................................................................
Улоге: Кетрин Хепберн (Katherine 
Hepburn), Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

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

СУБОТА

АВГУСТ

18.

пројекција у 18.00

ПошТАР УвЕК ЗвоНИ 
ДвА ПУТА
(САД/НЕМ, 1981) 
The Postman Always Rings Twice
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон 
(Jack Nicholson), 
Џесика Ланг (Jessica Lange)
Режија: Боб Рафелсон 
(Bob Rafaelson)

пројекција у 20.30

ТРЕЋИ ЧовЕК
(ВБ, 1949)
The Third Man
....................................................................................
Улоге: Џозеф Котен 
(Joseph Cotten), 
орсон велс (Orson Welles)
Режија: Керол Рид (Carol Reed)

НЕДЕЉА

АВГУСТ

19.

АВГУСТ

20.
КАБАРЕ  
(САД, 1972)
Cabaret
...................................................................................
Улоге: Лајза Минели 
(Liza Minnelli), 
Мајкл Јорк (Michael York)
Режија: Боб Фоси 
(Bob Fosse)

ЦРвЕНА ПУСТИЊА
(ИТА/ФРА, 1964)
Il deserto rosso 
....................................................................................
Улоге: Моника вити (Monica Vitti), 
Ричард Харис (Richard Harris)
Режија: Микеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

ПоНоЋНИ КАУБоЈ
(САД, 1969)
Midnight Cowboy
....................................................................................
Улоге: Џон војт (John Voight), 
Дастин Хофман (Dustin Hoff man)
Режија: Џон шлезингер 
(John Schlesinger)

пројекција у 20.30

БУЛЕвАР СУМРАКА
(САД, 1950)
Sunset Boulevard
....................................................................................
Улоге: вилијем Холден 
(William Holden), 
Глорија Свансон (Gloria Swanson)
Режија: Били вајлдер 
(Billy Wilder)

УТОРАК

АВГУСТ

21.

ПОНЕДЕЉАК

ПЕТАК

А В Г У С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

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

СРЕДА

АВГУСТ

22.

АВГУСТ

23.
ЛЕТ ИЗНАД КУКАвИЧЈЕГ 
ГНЕЗДА  
(САД, 1975) 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
...................................................................................
Улоге: Џек Николсон 
(Jack Nicholson), 
Луиза Флечер (Louise Fletcher)
Режија: Милош Форман 
(Miloš Forman)

ТРИ БоЈЕ: БЕЛо
(ФРА/ПОЉ/шВЕ, 1994)
Trois couleurs: Blanc
....................................................................................
Улоге: Жили Делпи (Julie Delpy), 
Збигњев Замаховски 
(Zbigniew Zamachowski)
Режија: Кшиштоф Кјешловски 
(Krzysztof Kieślowski)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

вИСоКЕ ПоТПЕТИЦЕ
(шПА/ФРА, 1991)
Tacones lejanos
....................................................................................
Улоге: викторија Абрил 
(Victoria Abril), Мариса Паредес 
(Marisa Paredes)
Режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

пројекција у 20.30

ТРИ БоЈЕ: ЦРвЕНо
(ФР/ПОЉ/шВ, 1994)
Trois couleurs: Rouge
....................................................................................
Улоге: Ирен Жакоб (Irène Jacob), 
Жан Луј Трентињан
(Jean-Louis Trintignant)
Режија: Кшиштоф Кјешловски 
(Krzysztof Kieślowski)

ПЕТАК

АВГУСТ

24.

ЧЕТВРТАК

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

ЦРвЕНА ПУСТИЊА
(ИТА/ФРА, 1964)
Il deserto rosso 
....................................................................................
Улоге: Моника вити (Monica Vitti), 
Ричард Харис (Richard Harris)
Режија: Микеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

СУБОТА

АВГУСТ

25.

АВГУСТ

26.
МАРНИ  
(САД, 1964)
Marnie
...................................................................................
Улоге: Типи Хедрен 
(Tippi Hedren), 
шон Конери (Sean Connery)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

НЕПРИЛАГоЂЕНИ
(САД, 1961)
Тhe Misfi ts
....................................................................................
Улоге: Кларк Гејбл (Clark Gable), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Џон Хјустон 
(John Houston)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
НЕДЕЉА

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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пројекција у 18.00

ГРК ЗоРБА
(САД/ГРЧ, 1964)
Alexis Zorbas/Zorba the Greek
....................................................................................
Улоге: Ентони Квин (Anthony 
Quinn), Алан Бејтс (Alan Bates)
Режија: Михалис Какојанис 
(Mihalis Kakogiannis)

пројекција у 20.30

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

ПОНЕДЕЉАК

АВГУСТ

27.

пројекција у 18.00

ЧовЕК КоЈИ ЈЕ 
ПРЕвИшЕ ЗНАо
(ВБ, 1934)
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
Улоге: Лесли Бенкс (Leslie Banks), 
Една Бест (Edna Best)
Режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 20.30

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

УТОРАК

АВГУСТ

28.

АВГУСТ

29.
ЦРвЕНИ
(САД, 1981)
Reds
...................................................................................
Улоге: ворен Бити 
(Warren Beatty), 
Дајана Китон (Diane Keaton)
Режија: ворен Бити
(Warren Beatty)

ДИСКоТЕКА 54
(САД, 1998)
54
....................................................................................
Улоге: Рајан Филипи 
(Ryan Phillippe), 
Салма Хајек (Salma Hayek)
Режија: Марк Кристофер 
(Mark Christopher)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

оПАСНЕ вЕЗЕ
(ФРА/ИТА, 1959)
Les liaisons dangereuses
....................................................................................
Улоге: Жана Моро 
(Jeanne Morreau), 
Жерар Филип (Gérard Philipe)
Режија: Роже вадим 
(Roger Vadim)

ЧЕТВРТАК

АВГУСТ

30.

СРЕДА

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

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

ПЕТАК

АВГУСТ

31.

А В Г У С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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СЕПТЕМБАР

1.
УБИСТво У оРИЈЕНТ 
ЕКСПРЕСУ  
(ВБ, 1974)
Murder on the Orient Express
...................................................................................
Улоге: Лорин Бекол
(Lauren Bacall), 
Алберт Фини (Albert Finney)
Режија: Сидни Лумет 
(Sidney Lumet)

МАЛТЕшКИ СоКо
(САД, 1941)
The Maltese Falcon
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт (Humphrey 
Bogart), Мери Астор (Mary Astor)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

КоТА ЗАБРИСКИ
(САД, 1970)
Zabriskie Point
....................................................................................
Улоге: Марк Фрешет 
(Mark Frechette), 
Род Тејлор (Rod Taylor)
Режија: Mикеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 20.30

оБИЧНо НЕПоЗНАТИ 
ЛоПовИ
(ИТА, 1958)
I soliti ignoti
....................................................................................
Улоге: виторио Гасман (Vittorio 
Gassman), Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni)
Режија: Марио Моничели 
(Mario Monicelli)

НЕДЕЉА

СЕПТЕМБАР

2.

пројекција у 18.00

АНАТоМИЈА УБИСТвА
(САД, 1959)
Anatomy of a Murder
....................................................................................
Улоге: Ли Ремик (Lee Remick), 
Џејмс Стјуарт (James Stewart)
Режија: ото Премингер 
(Otto Preminger)

пројекција у 20.30

БоЖАНСТвЕНИ ДАНИ
(САД, 1978)
Days of Heaven
....................................................................................
Улоге: Ричард Гир (Richard Gere), 
Сем шепард (Sam Shepard)
Режија: Теренс Малик 
(Terrence Malick)

ПОНЕДЕЉАК

СЕПТЕМБАР

3.

СЕПТЕМБАР

4.
БАНИ ЛЕЈК ЈЕ НЕСТАЛА  
(ВБ, 1965)
Bunny Lake is Missing
...................................................................................
Улоге: Лоренс оливије 
(Laurence Olivier), 
Керол Линли (Carol Lynley)
Режија: ото Премингер 
(Otto Preminger)

љУБАв У БАРСЕЛоНИ
(шПА/САД, 2008)
Vicky Cristina Barcelona
....................................................................................
Улоге: Скарлет Јохансон 
(Scarlett Johansson), Хавијер 
Бардем (Javier Bardem)
Режија: вуди Ален 
(Woody Allen)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30

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

СРЕДА

СЕПТЕМБАР

5.

УТОРАК

СУБОТА

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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пројекција у 17.00

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 20.30

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

ЧЕТВРТАК

СЕПТЕМБАР

6.

СЕПТЕМБАР

7.
ЖИво МЕСо    
(шПА, 1997) 
Carne trémula
.....................................................................................
Улоге: Хавијер Бардем 
(Javier Bardem), Франческа 
Нери (Francesca Neri)
Режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

КАЗАБЛАНКА
(САД, 1942)
Casablanca
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), Ингрид 
Бергман (Ingrid Bergman)
Режија: Мајкл Кертиз 
(Michael Curtiz)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

ДоБРо САМ ЈЕ 
ПоЗНАвАо  
(ИТА/ФРА/НЕМ, 1961) 
Io la conoscevo bene
...................................................................................
Улоге: Стефанија Сандрели 
(Stefania Sandrelli), 
Марио Адорф (Mario Adorf) 
Режија: Антонио Пјетранђели 
(Antonio Pietrangeli)

пројекција у 20.30

ГРАЂАНИН КЕЈН
(САД, 1941)
Citizen Kane
....................................................................................
Улоге: орсон велс (Orson Welles), 
Џозеф Котен (Јоseph Cotten)
Режија: орсон велс 
(Orson Welles)

СУБОТА

СЕПТЕМБАР

8.

ПЕТАК

пројекција у 18.00

ЏУНГЛА НА АСФАЛТУ
(САД, 1950)
The Asphalt Jungle
....................................................................................
Улоге: Стерлинг Хејден 
(Sterling Hayden), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

пројекција у 20.30

ПоМРАЧЕЊЕ   
(ИТА/ФРА, 1962) 
L’eclisse
...................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon), 
Моника вити (Monica Vitti) 
Режија: Микеланђело Антониони  
(Michelangelo Antonioni)

НЕДЕЉА

СЕПТЕМБАР

9.

С Е П Т Е М Б А Р  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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47. РЕВИЈА ФИЛМСКОГ 
СТВАРАЛАШТВА 
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
СРБИЈЕ

ПИшЕ: 
Владимир Анђелковић  

тих година прошлог века били познати у свету.
Београд је изабран за место одржавања Ревије 

филмског стваралаштва деце и омладине Ср-
бије због великог броја школа и ђака, мада њи-
хов одзив није довољан, а Музеј Југословенске 
кинотеке је природни домаћин и право место за 
улазак младих у свет покретних слика. 

Стручни жири од седам чланова (Миодраг Но-
ваковић, драматург, Радослав Владић, директор 
фотографије, истакнути уметник, члан Европ-
ске филмске академије, др Снежана Трстењак, 
редитељ анимираних филмова, др Марко Стоја-
новић, етнолог-антрополог, музејски саветник 
Етнографског музеја, Градимир Стојковић, 
књижевник и филмски педагог, Зоран Стефа-
новић, сценариста и продуцент, и Страхиња Са-
вић, студент докторских студија теорије драмс-
ких уметности ФДУ) изабраће најбоље филмове 
у две категорије (основна и средња школа) и 
доделити признања младим ауторима и њихо-
вим менторима, а главна награда је боравак у 
Београду о трошку организатора. Очекујемо 40 
учесника ван престонице. 

Избор филмова с ревије биће касније прика-
зан у Нишу, Новом Саду, Чачку, Крагујевцу, Ја-
години, Косјерићу, Панчеву, Ужицу...

Ван конкуренције, у посебном програму, при-
казаћемо још неколико филмова младих аутора 
дужих од десет, односно двадесет минута, који 
не одговарају пропозицијама, али заслужују 
да буду виђени. Тако омогућавамо заинтере-
сованима да виде највећи део онога што млади 
филмски ствараоци направе у периоду између 
две ревије.  

Ревију суфинансирају Министарство културе 
и информисања и Филмски центар Србије.

Каталог са свим подацима о филмовима и ау-
торима биће припремљен за отварање 47. ревије 
27. јуна у 18 сати.

ајмлађи филмски ствараоци, деца и 
млади од седам до деветнаест година, 
ђаци основних и средњих школа из 
Србије, и њихови филмови не дужи 
од десет минута (за децу од седам до 

петнаест година), односно двадесет минута (за 
младе од 15 до 19 година), без обзира на врсту и 
категорију, биће представљени широј јавности 
на ревији. Очекујемо око 60 филмова у чијој ће 
изради учествовати 200-300 младих и њихови 
ментори. Конкурс за учешће на ревији је јаван и 
отворен за све заинтересоване. Ревија се по ду-
гој традицији одржава крајем јуна сваке године, 
када се завршава школска година, и представља 
на државном нивоу преглед једногодишњег 
рада младих филмских стваралаца. 

Организатор 47. ревије је Центар аматерског 
филма Србије, а домаћин Југословенска кино-
тека, која бесплатно уступа салу. Сви програми 
су бесплатни и сви пријављени филмови који 
су технички исправни биће приказани у такми-
чарском (званичном) или информативном про-
граму. 

Рeвија није комерцијалног карактера и ор-
ганизује се ради представљања, популарисања, 
афирмисања и унапређења филмског стварала-
штва деце и омладине. 

У Србији не постоји слична манифестација, па 
је ово прилика да се на једном месту види нај-
већи део продукције најмлађих филмских ства-
ралаца, по којој смо седамдесетих и осамдесе-

Београд, 27. јун – 1. јул 2018. године

Дворана 
Музеја Југословенске кинотеке 
у косовској 11
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