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Поштовани љубитељи филма,

Остали смо без Милене Дравић, глумице којој је припадао епи-
тет велике звезде, али и Арене, шарм и прирођена скромност. Без 
њеног смеха остаје тишина, о чему говори и надахнути текст Ми-
лениног биографа Татјане Њежић. 

Скулптура оскаровца Карла Малдена, још једног великана фил-
ма чије је лице обележило светску кинематографију, наћи ће се 
на прочељу зграде Југословенске кинотеке у Узун Мирковој 1, као 
подсећање на бесмртност филмских великана из наших крајева 
чија нас је стваралачка игра богатила кроз кинематографију. О са-
радњи и пријатељству с Малденом сведоче Ден Тана, Филип Давид 
и Горан Паскаљевић. 

Подсетићемо се и великог редитеља Живојина Павловића и ње-
говог јединственог филмског рукописа. 

У оквиру пројекта ВИП Кинотека овог месеца рестаурисан је 
филм Петријин венац редитеља Срђана Карановића. 

Сандра Перовић обрадоваће нас ексклузивним интервјуом с 
ласлом Немешом, док је у рубрици „Мој избор” гост Даниел Ра-
фаелић, филмски историчар, теоретичар, критичар и управник 
Хрватског аудио-визуелног центра. 

Радујемо се и Неиспричаним причама Рајка Грлића. 

Пратите и даље филмске приче на страницама Кинотеке.

И, наравно, уживајте у добром филму!

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке
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ПиШе: 
Татјана Њежић

М И л Е Н А  Д Р А В И ћ  – В И Ш Е  О Д  У М Е Т Н О С Т И

ну арену што ју је добила за Прекобројну. Смех 
до суза... Препричавале смо те заједничке тре-
нутке и описане догађаје и летос на промоцији 
њене монографије у пулском биоскопу „Вали”. 
Грохотом се смејало пуно гледалиште, а при-
ча о личном лопову налази се и на страницама 
другог издања књиге „Милена Дравић – више 
од уметности” (овај пут у издању „лагуне”), која 
ће бити промовисана у Југословенској кино-
теци крајем новембра, када ће, захваљујући и 
директорки Пулског фестивала Гордани Ристо-
вић, у легат Милене и Драгана стићи реплика 
украдене Златне арене.

Или када је онако успут, тек да се забавимо, 
неодољиво како само она уме, причала о, како 
је духовито и иронично казала, „пуном погот-
ку” на својој првој филмској премијери.

– Сарајево, 1959. Моја прва филмска премије-
ра, Врата остају отворена Франтишека Чапа. 
После пројекције – дивна атмосфера, сви раз-
говарају о филму, ваљда првом после Другог 

in
MEMORIAM

о октобарско јутро беше лепо, не-
дељно. Обећавало је сунчан и при-
јатан дан. 

А онда је, доносећи таму, тугу и 
резак бол, стигла страшна вест: те 

је зоре са овог света отишла Милена Дравић.
У зебњи пишем ове редове...
И зато јер је бескрајно неумесно кад људи не-

ким поводом, као што је смрт, говорећи о том 
неком заправо говоре о себи, и највише о себи.

Настојим да то не чиним. 
Моја је туга огромна, и нека је мени. 
Провела сам с Миленом дословце чудесне тре-

нутке не само радећи, по њеном избору, једну па 
другу монографију, и потом по промоцијама и 
путовањима, него и због сати, дана и година који 
живот значе јер се у њима оно најбитније учи од 
најбољих... До неба хвала!

Један од низа тренутака за памћење био је 
када је причала да има личног лопова и како је 
упознала човека који јој је украо њену прву Злат-

т

Прекобројна (1962)
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Човек није тица (1965)
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ипак изискује напор, а њена је снага крхка.
Недалеко од нас полицајац.
– Ајмо ми – рече и упути се ка њему.
Кад ју је препознао, човеку се озари лице, до-

словце. 
– Па то сте ви... ви сте то... не могу да верујем – 

говорио је и потом вадећи телефон упитао: – Је 
л’ можемо да се сликамо?

– Може – каже Милена – а је л’ можемо ми да 
пређемо овде улицу, напорно је?...

– Ма може, како да не може! – ускликну поли-
цајац сав радостан и готово нас прописно пре-
веде непрописно преко улице. 

– Пређосмо… – рекла је смејуљећи се.
Много шта што је чинила и говорила било је 

тако постојано, снажно и достојанствено, сазда-
но од онога што зовемо грађанска храброст. Без 
обзира на цену. Умела је да дâ до знања да ако 
нема храбрости и части, нема ваљаног ни човека 
ни живота.

– Мој живот заправо сажимају четири речи: 
људи, љубав, посао, радост – њене су речи које 
су ми прве пале на памет након што сам се при-
брала од страшне вести тог октобарског раног 
јутра. 

Додавала је томе: – Кад кажем људи, мислим на 

светског рата са савременом темом, дотад су 
рађени само партизански, хвале га… Узбуђење.

– Одлазимо потом у хотел „Европа”. Свечана 
вечера, све гала. Конобари послужују, а на ме-
нију – јегуља. Гледам, како ћу, шта ћу… Ајд’ што 
је никад нисам ни пробала, него не знам како се 
једе, одакле да кренем.

– И?
– Шта ћу, узмем есцајг, па кренем по тањи-

ру и јегуљи, кад оно – трас, јегуља у моје крило! 
На сукњу! А мајка ми једва некако тај комплет 
била спремила да имам за премијеру, за ту све-
чаност. Ови поред мене почеше да се смеју. А ја 
рекох: „Извините, ал’ ова јегуља је изгледа још 
увек жива!”

Насмејах се слатко.
– И они су се смејали – рече.
– И аплаудирали ми – додаде.
А потом помало шеретски напомену:
– Снашла сам се...
Једна од тема наших разговора били су, на-

равно, филмови црног таласа, њене улоге у 
њима, или како би Ранко Мунитић рекао за тај 
део овдашње кинематографије, „велике мајсто-
рије” у којима је Милена „сјајна, заједничка нит”. 
И, сходно томе, тема се развијала у питање о  
(не)слободи у (тадашњој) кинематографији…

– Била је велика продукција, пуно се радило – 
рекла је и нагласила: – Живело се за уметност, 
за праве ствари… Радило се својски, посвећено.

А потом додала: – Било је притисака, великих, 
али филмски радници ипак су имали могућност 
и успели да направе филмове, да кажу то што 
су хтели... Чак и ако је забрањен, филм постоји 
и некад ће бити приказан. Као што су и били 
приказани. Најбитније је снимити филм, уради-
ти га без обзира... Наравно, недопустиво је да се 
филмови забрањују, али, кажем, ипак се успева-
ло да се филмови ураде, да се кроз њих говори 
о том времену у коме смо живели. Ти филмови 
сада постоје и као сведочанство о времену и као 
аргумент за све наше каријере.

Посебна посластица били су наши одласци у 
позориште. Више је волела да иде на генералне 
пробе него на премијере. И, тога дана упутисмо 
се ка Народном позоришту да гледамо пробу 
Ожалошћене породице у режији Јагоша Марко-
вића.

Такси нас је оставио тачно преко пута служ-
беног улаза. Требало је или да се спустимо низ 
или да се попнемо уз улицу како бисмо дошле 
до пешачког прелаза. Растојање није велико, али 
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Cross Country (1969)

М И л Е Н А  Д Р А В И ћ  – В И Ш Е  О Д  У М Е Т Н О С Т И
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и јесте. У сваком случају, даје снагу.
Одзвони ми потом у свести и како је казала: 
– Много пута сам рекла: у овом животу који 

ми је дат ја сам у транзиту. (Као и сви.) Оно што 
сам урадила остаје само као једна карика с ка-
рикама свих других који су такође у транзиту. 
Остају карике у времену и простору, у универ-
зуму. Као подлога свима који долазе. Тако се на-
дограђујемо једни на друге и инспирација смо 
једни другима, и тако до у бесконачност.

Имала је изванредну интуицију, а тек како је 
говорила о својим улогама, колегама, уметности 
глуме, култури, филму…

породицу без које не бих постојала, пријатеље, 
колеге... Верујем у њих и настојим да узвратим 
све што ми дају, чиме ме охрабрују. Кад кажем 
љубав, говорим то у најширем и најдубљем сми-
слу те речи: од родитељске љубави, преко љуба-
ви мушкарца и жене и пријатељске блискости, 
до љубави за оно што радите. У то безгранично 
верујем, у спону и осећај између човека и оног 
дела света који му је досуђен. Кад то збројим, 
добијам и опсег и значење свога посла. А радост, 
упркос свим проблемима произлази као резул-
тат. Зато што је дубља и човеку примеренија од 
других осећања. Као неки животни мото. Можда 

Хасанагиница (1969)
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Собом је бранила, како то рече Јагош Марко-
вић, и професију и еснаф и људски род. Бранила 
и естетски и етички.

Увек изнова откривала нам снагу и лепоту 
смеха, немерљиву драгоценост пријатељства, 
вулканску моћ истинске, тихе љубави. Уметно-
сти такође.

летос, у громогласним аплаузима и овацијама 
у Пули, на Палићу, у Херцег Новом... одзвањале 
су на неки начин и све њене блиставе роле, чуде-
сни гестови људскости, узвишеност и племени-
тост којом је свих тих деценија тако несебично 
све обасипала... Није о томе говорила. О аплау-
зима јесте – да су је изненадили.

Својевремено била је врло дирнута насловом 
књиге „Милена Дравић – више од уметности”.

– Затечена сам – казала је – да л’ ми припада...
Припада јој, наравно.
Она и јесте више од уметности.
Њен је живот мастер клас како се увек, и кад је 

тешко и кад се чини немогућим, бива на брани-
ку правих, највећих вредности, како најбитније 
ствари немају цену и како увек има избора, ако 
има храбрости и памети. И еталон посвећено-
сти, човечности, бескомпромисног стремљења 

Одлазак Милене Дравић није само одлазак 
једне ванредне, велике глумице која је својим 
богатим опусом била и остала темељна чиње-
ница историје једног глумишта, заштитни знак 
једне кинематографије.

Одлазак Милене Дравић је више од тога.
Опраштајући се од ње, регион је показао и 

доказао да је била не само културна чињеница 
првог реда него и колико нас је љубављу повези-
вала на читавом овом мржњом тако затрованом 
простору.

Радослав Зеленовић је у неком неформалном 
разговору напоменуо како га је без даха остави-
ла порука једне му колегинице из региона која 
је написала да ратови јесу разарали бившу нам 
земљу, али да је с Миленином смрћу умрла Ју-
гославија.

У свету лажних и самозваних величина она је, 
у свој својој скромности, била истинска, ненад-
машна величина. 

У овом времену сумануте и, како је говорила, 
„злослутне” површности, она је била горостас 
посвећености.

И живи споменик достојанства у мору бешча-
шћа.

Сирота Марија (1968)

М И л Е Н А  Д Р А В И ћ  – В И Ш Е  О Д  У М Е Т Н О С Т И



врлини у сваком смислу, а њена је уметност, 
како је то написао ласло Вегел (у критици за 
представу Птиц и птица), „део једне митологије 
– симболише историју нашег осећаја живота, 
нашег сензибилитета”.

Одавно је Црњански рекао да „нема смрти, 
има сеоба”.

И људи који заувек зраче снагу, пуноћу и ле-
поту живота, чак и кад их смрт однесе.

Одлазећи, Милена нам је оставила оду животу.

МОЈ ЛИЧНИ ЛОПОВ

Пролеће 1971. године. Генерална проба пред-
ставе Улога моје породице у светској револуцији 
у режији Љубомира Муција Драшкића. Моја 
прва позоришна представа. 

Одједном неко зауставља пробу! Чујем преко 
разгласа моје име… 

Прекида се генерална, што, наравно, није уо-
бичајено. Напротив. И не слути на добро.

Позивају ме да сиђем са сцене.
Значи, десило се нешто страшно, размишљам.
– Да није опет неко умро? – питам.
Не тако давно, смрт је утиснула свој ледени 

печат у мој живот.
Управник Муци ме теши. – Није, али…
Објашњавају ми да ми је обијен стан.
Покрадена сам.
Муци својим сигурним, умирујућим тоном го-

вори да ће ме он одвести кући…
Стижемо. 
Ту је мама, која је наишла на обијена врата. 

Била ми је донела нешто да поједем кад се вра-
тим с пробе. И полиција је ту. Прави се запи-
сник. 

Сав накит је покраден. Чак и награде. Људи се 
надају да ће се то ипак пронаћи.

Враћам се на генералну пробу размишљајући 
како је добро што се никоме ништа није десило.

Време увелико пролази. 
Сусрећем се једном приликом, сасвим случај-

но, с познатим адвокатом Томом Филом, иначе 
школским другом. Мангупски ми саопштава: 

– Знам ко те је ономад олешио, али не могу да 
ти кажем јер их браним.

Згранута и у неверици, отпоздравим му уз ос-
мех:

– Е па ћао, школски друже.
Рез.
У датом тренутку већ је одавно била одиграна 
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моја прва позоришна премијера, испоставиће 
се и одлично примљена представа у којој сам 
играла уз све саме глумачке асове. 

Приближава се лето.
Једног јутра звони телефон. С оне стране жице 

чујем: 
– Овде ресторан „Бохињ”, код нас је један зла-

тан прстен са утиснутим вашим именом. Дођите 
да преузмете прстен, нађен је у близини шахта. 

Долазим у кафану „Бохињ” у Васиној улици. 
Љубазни људи враћају ми мој прстен. леп пр-
стен. Био је награда часописа „Спорт и свет”.

Частим их и враћам се кући. Стављам га у ку-
тијицу. Никада га нисам носила. Чувала сам га.

Једног дана 1996. или 1997. у пролеће јављају 
ми се људи с Которског фестивала позоришта 
за децу. Зову ме да будем члан жирија уз још 
неколико познатих имена.

Прихватам позив. Котор, море, дечје предста-
ве, добра атмосфера… Сигурно ће бити лепо. 

Стиже јул. Одабирам ствари које ћу понети, 
пакујем се и одједном поглед пада на кутијицу 
у витрини. Отварам је, узимам прстен који су 
ми вратили људи из „Бохиња” и стављам га. По-
сле двадесет шест година. То је једини накит на 
мојој руци. 

У Котору дивно, весело, дечје представе, пре-
лепо… Једне вечери прилази ми келнер и пита 
ме да ли бих имала нешто против да за наш сто 
дође један човек који ми је некада давно у Беог-
раду „почистио” стан.

Збуњена, питам да није забуна. Мени никада 
никакав мушкарац није чистио стан, него су то 
повремено радиле одређене жене. 

– Не, ово је мушкарац који вам је почистио 
стан – опет ће келнер.

– Па, добро, онда… нека дође… док не пођем на 
представу – кажем размишљајући како немам 
пуно времена. 

Погледом пратим келнера, гледам како при-
лази једном човеку који већ следећег тренут-
ка устаје. Има на себи светлу мајицу, бермуде. 
Смешка се. Што би се рекло, прави мангаш.

Прилази ми, каже: 
– Добро вече. 
Рукујемо се, затим и он седа за мој сто.
Смешка се све време.
– Да вам се представим. Ја сам онај који вам је 

1971. почистио кућу, то јест ваш стан.
– Не разумем – одговарам.
– Па ја сам вам однео све оне ваше вредне 

ствари из куће. Ја сам вас покрао.
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Рондо (1966)



В
Р:

 М
ис

т
ер

иј
е 

ор
га

ни
зм

а 
(19

71
)

14 | | i n  m e m o r i a m14 | |



Ф
от

ог
ра

ф
иј

е:
 А

рх
ив

 Ј
К

Бициклисти (1970)

Гледам га. Не могу да верујем шта чујем.
– Али одробијао сам – додаје.
У том тренутку зове келнера и наручује пиће 

и себи и мени.
– Е па да наздравимо – узвикну и рече: – Живе-

ли! Ја сам ваш лични лопов. Је л’ ми опраштате? 
– Опраштам – кажем.
– Шта ћу – мислим се.
Узвикнем и ја њему: – Живели – и питам: – Шта 

радите овде у Котору?
– Радим на обезбеђењу – одговара.
Тајац.
– Оженио сам се, имам двоје деце. Смирио сам 

се – прича.
– Је л’ крећете према тврђави, морам да пожу-

рим, почеће представа? – напомињем.
– Наравно – одобрава.
Он плаћа рачун, а ја гледам у прстен на мојој 

левој руци. 
ћутим. 
Пролазимо кроз гужву. Приближавамо се 

тврђави. Он ми прави пролаз и бива моје обез-
беђење кроз велику масу људи. 

– Видећемо се ових дана, док сте ту – добацује.
– Хоћемо – кажем.

Нисмо се видели.
Вратила сам се у Београд. Вратила прстен у 

кутијицу.
Мој прстен ме је одвео до мог личног лопова 

коме сам опростила крађу у којој је нестала и 
моја прва Златна арена, за Прекобројну.
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Ласло Немеш и сам признаје да је од великог 
мајстора Беле Тара баштинио концентриса-
ност на детаље и однос према режији као ри-
горозном процесу. Једина разлика је у томе 
што уместо црно-беле фотографије својствене 
Тару Немеш користи колор. Реч је о аутору који 
ће свакако остати упамћен као први редитељ 
који је виртуозно успео да у играном филму о 
трагичној судбини мађарског Јеврејина Шаула 
Аусландера, припадника такозваног Зондерко-
манда, гледаоцима пружи искуство логора смр-
ти у Аушвицу. И управо то искуство препознато 
у Шауловом сину – пружање доживљаја из прве 
руке стављањем гледаоца у кожу главног јуна-
ка – наставило се и у Немешовом новом филму 
Залазак сунца. Филм је светску премијеру имао 
ове године на Венецијанској мостри, а српску 
на 24. Фестивалу ауторског филма у Београду.

Реч је о атмосферичној окултној историјској 
драми смештеној у Будимпешту уочи почетка 
Првог светског рата у којој редитељ кроз лик 
храбре и неустрашиве девојке у потрази за по-
слом и изгубљеним братом приказује интриге, 
терор и смртна страдања током сумрака Ау-
строугарске империје. Камера у покрету која 
гледаоца води кроз драму и снове главне јуна-
киње, осликава разгледницу једног времена као 
увертире у ратове што ће уследити. И овај као и 

ме Ласла Немеша у свету покрет-
них слика на планетарном нивоу 
постало је познато 2016. године 
када је тридесетдеветогодишњи 
мађарски редитељ с дебитант-

ским филмом Шаулов син освојио Оскар за 
најбољи страни филм, награду Златни глобус, 
награду БАФТА и годину дана раније Гран при 
жирија Канског фестивала. 

Пре вртоглавог успеха овог храброг, беском-
промисног и уникатног филма који није један 
од оних комерцијалних, политички коректних 
и калкулантских остварења о Холокаусту што 
играју на патетику и пренаглашене емоције, 
већ удара директно и не пушта, искуство овог 
синеасте чинило је неколико кратких играних 
остварења. Ипак, најбоља школа у његовом слу-
чају свакако је било двогодишње асистирање 
пункокрвном мађарском редитељу Бели Тару 
на филму Човек из Лондона. Управо то искуст-
во определило је даљи доживљај слике и звука 
Ласла Немеша. У његовим остварењима пре-
познаје се данас не толико заступљен старин-
ски 4:3 формат слике, а не уобичајени широки, 
као и камера чији је објектив једноставно упрт 
у лица и тела протагониста. Приметно је и од-
суство тенденциозног тражења лепих кадрова 
и какофонија због преклапања више звукова. 

И

Шаулов син (2016)
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– Стварно мислим да би народ било које земље 
могао да оде на путовање с главном јунакињом 
Заласка сунца да би могао да урони у свет који 
је непознат и њој самој. Кроз њене очи могу да 
открију комплексност тог света. Филм, једно-
ставно, захтева од публике да заборави на кон-
венције и кодове с којима се публика често су-
среће. Али мислим да филм и треба да буде от-
ворен према авантуризму и новим приступима. 
Залазак сунца један је од начина да се данашњој 
публици покаже да је боравак у концентраци-
оном логору можда био друкчије искуство од 
онога како га они замишљају. Стварно мислим 

да ће их овај филм натерати да се замисле над 
стањем света и над тиме како га они лично до-
живљавају.

Одабрали сте да радњу филма Залазак сун-
ца сместите у 1910. годину, јер је софистици-
рана цивилизована Европа тада била на свом 
врхунцу. Због чега сте се определили за то 
идилично време?

– После филма о Холокаусту, занимало ме је 

претходни Немешов филм упозорава и подсећа 
да се историја може поновити. 

После тријумфа филма Шаулов син, какав 
је изазов за вас представљало снимање нове 
историјске драме Залазак сунца?

– Ваљда је Шаулов син био позитивна траума 
у мом животу. Морао сам да се носим са свом 
том пажњом – понекад с негативним, понекад с 
позитивним реакцијама – не само у филмском 
свету већ и у друштву. Али то ме је ваљда научи-
ло скромности и одговорности према публици и 
друштву. Озбиљност поруке овог филма натера-

ла ме је да будем веома скроман у том процесу. 
Радећи свој други филм Залазак сунца трудио 
сам се да останем чврсто на земљи и да не изгу-
бим пажњу према фокусу самог филма. Нисам 
се трудио да будем неко други или нешто друго.

Шаулов син имао је велику улогу у образо-
вању младе мађарске публике о Другом свет-
ском рату и Холокаусту. Мислите ли да ће и 
Залазак сунца имати исти ефекат?

Залазак сунца (2018)



присуство у том вихору, у том лудилу ове циви-
лизације која пружа толико богатства људском 
искуству. И данас нисам сасвим сигуран да ли је 
двадесети век био баш право време за потпуни 
доживљај европске цивилизације.

Добитник сте престижне награде Америчке 
филмске академије. Колико су Оскар за нај-
бољи филм ван енглеског говорног подручја 
и многе друге престижне награде које вам је 
донео Шаулов син утицали на ваше филмско 
стваралаштво?

– Награде су ми пружиле нове прилике, мо-
гућност да финансирам своје филмове и напре-
дујем. Али то је истовремено и велики притисак. 
Људи почну с вама да разговарају на потпуно 
друкчији начин. Пре само неколико година 
нико није хтео да разговара са мном. Неки су 
пристали да разговарају,  али не и да финанси-
рају мој пројекат. Сада се све променило. Многи 
се нуде да финансирају моје филмове. Схватам 
да морам мудро да се носим с тим контрастом 
тако што ћу остати исти.

После Шауловог сина и Заласка сунца, ми-
слите ли да би могао да уследи филм који би 
заокружио потенцијалну трилогију? Чини се 
да постоји заједнички именитељ у помену-
тим филмовима?

– Постоји, али не свесно. Када сам се баш оз-
биљно упустио у анализу, закључио сам да је 
та повезаност веома занимљива. Нисам склон 
томе да једноставно градим корпус остварења, 
већ само покушавам да пређем с једне теме која 
ме занима на другу. Увек сам усред збивања, не 
анализирам их. Видећемо шта будућност носи.

Залазак сунца светску премијеру имао је у 
Венецији, Шаулов син пре тога у Кану. Да ли 
вам је битно на ком фестивалу представљате 
своје филмове?

– Шездесетих и седамдесетих година било је 
сасвим уобичајено селити се с једног фестива-
ла на други. Микеланђело Антониони свуда је 
слао своје филмове. Стичем утисак да су ауто-
ри желели да очувају инвентивност филма, фе-
стивали су хтели да сачувају разноликост реди-
тељског приступа, једноставно био је то један 
стални вихор. Венецијанска мостра ми је блиска 
јер сам на њој пре десет година представио свој 
први кратки филм, због чега ми је посебно драг 
повратак на лидо.

да се вратим у време мира, и то у зору двадесе-
тог века. Интересовало ме је где је била раскр-
сница, ако је уопште постојала. Да ли је могло 
све друкчије да се одигра? Какве су се мрачне 
силе криле иза префињене цивилизације раног 
двадесетог века? После само неколико година 
Европа је доживела самоуништење. Интригирао 
ме је тај контраст. Некако сам осећао да су још 
неке силе постојале у то време. Време мира није 
било само време мира, нешто је колало испод. 
Надам се да ће публика моћи да се врати уназад 
и истовремено доживи друкчије време, као и да 
стекне нови угао гледања на доба у коме данас 
живи.

Шаулов син имао је врло моћан визуелни 
концепт. У којој сте мери настојали да га при-
мените и у новом филму?

– Овај филм је као лавиринт. Главна јунакиња 
изгубљена је у том лавиринту. И како се више 
труди да пронађе свог брата и одговоре на мно-
га питања, слојеви овог света све се више ум-
ножавају и постају још тежи за дешифровање. 
Мислио сам да су нам недостатак знања, сама 
ограничења главног лика, њен субјективни до-
живљај, пружили оквир и структурни приступ 
причи коју обрађујем у овом филму. У том сми-
слу он је помало ограничен јер не можете баш 
све да разоткријете, он није попут разгледнице. 
Гледаоци су помало изгубљени у том свету. То 
ми је и одредило визуелни приступ. Као реди-
теља веома ме занима субјективни доживљај, 
јер мислим да је филм углавном објективан – 
пружа утешан доживљај света. А ја сам желео 
да мало уздрмам публику и покажем им нове 
начине и нова гледишта.

Осим мађарског, у филму Залазак сунца 
могу се чути и различити језици из вашег 
комшилука. Зашто сте инсистирали на језич-
кој разнородности?

– У то време Аустроугарска је била царство 
великих пропорција у којем је живело дванаест 
националности различитих вера. Народи су се 
мешали и заједно живели. Будимпешта је, на 
пример, била нешто попут цивилизоване вреве. 
Био је то један космополитски свет који ми баш 
и не разумемо – колико је ту било језика, ко-
лико је тај свет био хаотичан. То је нешто што 
ме веома занима. Данас, после Другог светског 
рата, имамо добро раздвојене нације које живе 
своје снове о националним државама, али на 
затворенији начин. Мање је размене, мање је 
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а ли сте пишући сценарио за Сутон има-
ли у виду управо Карла Малдена за улогу 
Марка Секуловића? Колико сте раније по-
знавали његову каријеру? 

 – Ден Тана, заправо наш човек Добривоје 
Танасијевић, познати амерички и европски 
спортски функционер и филмски продуцент, 

пријатељ Карла Малдена, у разговору с Гораном Паскаље-
вићем испричао је да Малден има жељу да игра у неком 
југословенском филму. Горан и ја смо написали сценарио 
за Сутон и понудили га Ден Тани и Малдену. Тим поводом 
путовали смо и у лос Анђелес, срели се с Карлом, разгова-
рали о сценарију, који је он прихватио уз неке сугестије и 
побољшања. Наравно, били смо добро упознати с његовом 
филмском, али и животном биографијом, и високо смо це-
нили све оно што је значио у свету филма. 

Какав је утисак на вас оставио Малден као особа када 
сте се први пут срели? 

– Карл је био изузетно љубазан и конструктиван, спре-
ман за сарадњу. Уз то и веома добар домаћин. Скроман као 
човек, а велики глумац. Био сам импресиониран његовим 
искуством, знањем, али и људском скромношћу која је им-
поновала. Био је веома поштован и уважаван у Холивуду, 
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у шта смо се тамо могли и уверити.

Како сте сарађивали током сни-
мања, да ли је на сету било неких 
измена сценарија или импрови-
зација? 

 – Желео је да дан пре снимања 
проучи сваку своју сцену у детаље, 
није волео импровизације, био је 
строг на сцени и према себи и пре-
ма другима. Тражио је да се неке 
сцене и више пута понове како би 
се дошло до жељеног резултата. 

Да ли сте касније одржавали 
контакт с њим? 

– Дописивали смо се неко време, 
Карла је интересовало шта се догађа 
у монтажи, има ли проблема, какав 
је утисак о филму у целини и о ње-
говој улози. Писао сам му о томе.  
Он је човек који је потекао из па-
тријархалне породице херцеговач-
ких емиграната, прошао је тежак, 
напоран и, како се то каже, трновит 
пут док није постигао изузетну глу-
мачку каријеру. Пун поштовања за 
некадашњу домовину, домовину ње-
гових предака, али и за Америку, у 
којој је постигао врхунску глумачку 
каријеру. Добро је говорио српски и 
употребљавао неке већ заборавље-
не, архаичне речи. На растанку сам 
му поклонио српски превод Старог 
завета, чему се искрено обрадовао. 

Шта мислите о постављању спо-
меника Карлу Малдену у Југосло-
венској кинотеци? 

 – Сасвим заслужено, због свега 
што је значио, што је учинио, што 
је представљао као частан и поштен 
човек, као врхунски глумац, један 
од великана у историји светског 
филма. Требало је то учинити и ра-
није, али ни сада није касно. А место 
за споменик добро је одабрано.
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– Када сам сценарио донео после два-три ме-
сеца и предао га Карлу, он је сутрадан назвао 
Дена Тану и рекао му да хитно дођемо у њего-
ву кућу. Испред врата нас је чекао са шеширом, 
брковима и штапом, већ се визуелно прилаго-

дио лику деде. После краћег разговора, позвао 
је председника МГМ-а и обавестио га да је при-
хватио да игра у филму Сутон, који ће се сни-
мати у Југославији. Исте вечери смо се састали 
с председником МГМ-а и дил је био склопљен. 

Дотадашњи опус Малдена, добитника Ос-
кара (за улогу Мича у филму Елије Казана 
Трамвај звани жеља), био је импресиван, а ви 
сте почетком осамдесетих година били афир-

ако сте се упознали с америч-
ким глумцем српског порекла, 
оскаровцем Карлом Малденом?

– Срели смо се у Холивуду на 
свечаности поводом доделе Злат-
них глобуса 1981. 

године. Мој филм Посебан 
третман био је међу пет 
номинованих у категорији 
страног филма. Седели смо 
за истим столом с Франсисом 
Фордом Кополом и Деном Та-
ном, који ме је упознао с Мал-
деном. Он ми је одмах рекао 
да би волео да сними један 
филм у Југославији.

Чија је била идеја да Мал-
ден игра у вашем филму Су-
тон?

– Те вечери Карл ми је рекао 
да је погледао мој филм и да 
му се изузетно допао. Затим 
ме је питао да ли спремам 
нови филм. Испричао сам му 
укратко аутентичну причу о 
деци која су остала да чувају 
сеоска имања, уз деде и бабе, 
пошто су им родитељи на 
привременом раду у Немач-
кој, и успут му рекао да на 
ту тему тренутно пишем сце-
нарио с Филипом Давидом, 
инспирисан мојим докумен-
тарним филмом Терет. Карл 
је рекао да је тема одлична, 
али да ми у Југославији не 
знамо да пишемо професио-
нална сценарија која би мо-
гла да заинтересују америчке 
студије. Одговорио сам да ћу 
му послати сценарио када 
буде готов, ако га интересује 
да прочита. Он је тада рекао: „Интересовала би 
ме улога деде једног таквог детета које носи сав 
терет домаћинства на себи”, али је и поновио: 
„Сумњам да ће сценарио бити на висини аме-
ричких сценарија”. То ме је увредило и сутра-
дан сам у специјализованој књижари на Холи-
вуд булевару купио приручник „Како се пише 
сценарио”. Из ината, Филип и ја смо применили 
форму из тог приручника, али је суштина при-
че остала непромењена. 
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Како бисте описали Малденов глумачки 
стил?

– Он је увек био прецизан, изузетно спреман 
и није волео импровизацију. То, нажалост, не 
карактерише мој стил рада с глумцима, па смо 
понекада улазили у креативне сукобе који су се 
завршавали малим компромисима, углавном 
сам ја попуштао, да будем сасвим искрен.

Малденови пријатељи истичу његову прин-
ципијелну личност. Какав је био ваш утисак?

– Он је био најпринципијелнији човек кога 
сам у животу срео. 

Да ли сте остали у вези после Сутона?
– Да, видели смо се више пута у лос Анђелесу, 

сваки пут када бих одлазио тамо. Када је дошао 
у Белгију као председник жирија на фестива-
лу у Генту, позвао ме је пошто је знао да сам 
тада једно краће време живео у Бриселу. Сео 
сам у кола са супругом Кристином и отишао 
да се сретнем с њим. Он је те вечери напустио 
све своје обавезе и провели смо дивно време 
заједно у друштву с његовом супругом Моном. 
Тада је имао 80 година. Усред вечере је устао и 
отишао да хитно телефонира из хотелске собе. 
Када се вратио, схватили смо да је ишао да по-
зове маму, која брине пошто јој се није јавио 
чим је стигао на аеродром. Мама је имала 102 
године. Тада сам схватио да ће и Карл дочекати 
дубоку старост, јер никада није запалио цига-
рету, а алкохол је свео на чашу вина уз вечеру.

У чему је, према вашем мишљењу, значај 
споменика Карлу Малдену у Југословенској 

кинотеци?
– Карл је увек истицао да је пореклом Србин, и 

поред тога што му је мајка Чехиња. Волео је Ср-
бију и најмање што можемо да учинимо да би се 
одржала успомена на тог дивног човека и сјај-
ног уметника јесте да му подигнемо споменик.

мисан, али ипак још млад редитељ. Какав сте 
однос успоставили током припрема филма?

 – Карл Малден се изузетно прецизно при-
премио за своју улогу. Гесло, подсетник који је 
написао на корицама свог примерка сценарија, 
гласило је: „Не морају да ме воле, али морају 
да ме поштују”. У почетку је био дистанциран 
и релативно неповерљив, али смо већ после не-
колико дана снимања успоставили однос међу-
собног поштовања, који се на крају претворио у 
изузетно пријатељство.

Шта вам је остало у сећању са самог сни-
мања?

– Највише ме је импресионирао Карлов прија-
тељски однос према нашим глумцима. Посебно 
се зближио с Павлом Вуисићем, о коме је имао 
само речи хвале, истичући да се глумац као 
Павле не ствара већ рађа.
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ада сте и како упознали Карла 
Малдена?

– Било је то пре више од шест 
деценија, крајем педесетих годи-
на, у студију „Ворнер брадерс”, где 
је он био под уговором. Отишли 

смо на један ручак, у друштву су били и глумци 
Едвард Џеј Робинсон, Хемфри Богарт, режисер 
Елија Казан. Када сам представљен као млади 
глумац из Југославије, Карл је на моје изне-

нађење проговорио на српском и питао ме шта 
сам. Одговорио сам: „Југословен.” Уследило је 
ново питање: да ли мој тата слави славу? Казао 
сам да слави Светог луку, а Карлов коментар 
је био: „Идиоте, па ти си Србин!” То је био наш 
први сусрет. Остали смо пријатељи после тога, 
доживотно. Карл је био Србин до самог краја. 
Када се распала Југославија, питао ме је: „Шта 
си ти сада?” Ја му кажем: „Сад сам Србин”, а он 
мени: „Ја сам био Србин све време.”

Које сте особине посебно ценили код њега 
као глумца и као човека?

– Карл Малден био је глумац над глумцима, 
ту нема говора. Он је био комплимент глумачке 
уметности не само за мене него за све глумце 
Холивуда. И у позоришту и на филму био је ква-
литет какав се рађа једном у сто година. 

К
– Као особа био је светац. Ако бисте га упозна-

ли, провели с њим једно вече а да не знате да 
је глумац, мислили бисте да је патријарх. Био 
је побожан, породичан човек, патријархалног 
васпитања, дуже од седамдесет година у браку 
са истом женом. То је један од холивудских ре-
корда – брак Карла и Моне, која је још жива и 
сада има 102 године. Имао сам част да са својом 
женом будем на прослави седамдесете го-
дишњице њиховог брака.

Како сте придобили једног оскаровца да 
игра у вашој продукцији у филму Сутон?

– Ми смо се дружили годинама. Ја сам му као 
продуцент доносио многа сценарија и на крају 
смо дошли до једног који га је заинтересовао, 
где је требало да игра деду. Био је то сценарио за 
Сутон. Допао му се, али је тражио да ангажује-
мо једног холивудског писца, што смо и уради-
ли. Онда су у Америку дошли наш сценариста 
Филип Давид и редитељ Горан Паскаљевић и 
сви смо, чак и сам Карл Малден, учествовали у 
настајању тог сценарија и лика Марка Секуло-
вића. Тако је пристао да дође и да сними филм 
овде. 

Чега се сећате са тог снимања? Можете ли 
да нам испричате неку анегдоту?

– Све време сам био укључен, присутан и пре 
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је 10.000 долара из свог џепа да му кореогра-
фише ту сцену. Такав је то професионалац био 
и зато се толико шокирао када је видео да нема 
траке. Али када смо завршили снимање, остао 
је пријатељ с Гораном и све је било лепо.

Да ли се њему допао начин рада код нас и 
да ли је био задовољан тим филмом?

– Карл је сматрао да му је то једна од најбољих 
улога у животу. Био је презадовољан филмом 
Сутон. Током снимања није имао проблем 
ни са ким из екипе, а глумци су били српски, 
енглески, амерички. Све је текло како треба, 
осим поменуте непријатне епизоде. Филм смо 
снимили у предвиђеном року. Коштао је у оно 
доба три милиона долара, а зарадио је више 
од 50 милиона. Био је то велики успех МГМ-
а и „Јунајтед артиста”. Снимали смо у Бузету, 
у Истри. Карлу се тамо све допадало. Био је 
презадовољан атмосфером, а био је и велики 
каваљер. Водио је многе из екипе, статисте и 
техничаре, кад су имали слободан дан, на излет 
у Трст о свом трошку.  

Како се родила идеја о споменику Карлу 
Малдену у Југословенској кинотеци?

– Идеја је потекла од Министарства за дијас-
пору пре неколико година. Мене су замолили 
да ступим у контакт с породицом и добијем 
њихову сагласност, што сам радо прихватио. 
Породица је пристала, добили смо и велики 
број Малденових предмета који су сада експо-
нати у његовом легату у Кинотеци. Али што се 
тиче споменика, то је ишло, па стало. Онда се 
десило да је велики диригент Зубин Мехта до-

шао овде ради концерта с Београдском филхар-
монијом на Ушћу и био је организован пријем 
код тадашњег председника Владе Србије Алек-
сандра Вучића. Био сам позван, нажалост нисам 
могао да дођем, али пријему је присуствовала 
моја ћерка, продуценткиња Габријела Тана. По-
кренула се прича о Карлу Малдену и Мехта је 
изјавио да је шокиран што најбољи амерички 
глумац, а српског је порекла, нема неки мемо-
ријал у Београду. И тако је онда на нашу ини-
цијативу и на иницијативу Зубина Мехте пред-
седник покренуо да се то коначно реализује.

и током снимања. Има много анегдота. Сећам 
се једне сцене у којој стари Марко плеше с учи-
тељицом свог унука. Радили смо неколико сати, 
сцена је снимљена, а када је завршена, Карл је 
замолио да је поновимо. Мислио је да је у реду 
оно што је снимљено, али је предложио да се 
уради још једном, с малом изменом, па да се у 
монтажи одлучи шта је боље. Горан је пристао, 
снимали смо још два сата. На крају је Карл при-
шао камери, отворио је, а у њој није било фил-
ма. Био је страшно разочаран. Морали смо да 
прекинемо рад на два дана, он није хтео да про-
дужи. Међутим, Горан му је објаснио да имамо 
проблем с траком, с негативом. Молили смо га 
да разуме и коначно се сложио да наставимо. 

– После ми је објаснио зашто је био толико 
љут. Наиме, Карл Малден је ради те сцене плеса 
отишао код једне жене која је била експерт за 
плес у филмовима, најбоља у Холивуду. Дао јој 

в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а
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 филмски
 цИКЛуС

разговор водила: 
Зорица Димитријевић мој иЗбор

ДАНИЕл
РАФАЕЛИЋ
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чење за мене. Многе сам од сценаристичких 
фрагмената тих филмова особно проживио... 
Неке сам хтио проживјети… Сваки од тих фил-
мова ме је негдје најдубље дирнуо. Естетика и 
хумор, интелигенција сценарија и потпис реда-
теља… Филм је простор слободе, није и не смије 
бити догма… Зато се не треба срамити онога 
што у умјетности волимо – јер нас чини бољима. 
лоренс Алма-Тадема ће ме као сликар увијек 
више узбудити од Ван Гога. Тако ће ми лубич 
бити пуно дражи од, рецимо, Бресона.

Шта је за вас дефиниција доброг филма?
– Добар је филм онај који те заувијек промје-

ни… с којим доживиш нешто што у животу ни-
кад не можеш… откопчавање рукавице Мишел 
Фајфер у Добу невиности код Скорсезеа или 
прање цитрусима Монике Белучи у Малени… 
Филм који те припреми на живот (Плави анђео) 
или те опомене да се не претвориш у тотали-
тарну наказу (Магбет Орсона Велса). Добар је 
филм онај који те научи што је то естетика, који 
те учи суптилности и нијансама, који је сни-
мљен тако као да су тебе питали за савјет (а боље 
да нису!).

Зашто сте се одлучили за Девети круг? Које 
је његово место у историји екс-ју кинемато-
графије?

– Девети круг је један од најважнијих филмо-
ва икад снимљених код нас. Прича, универзал-
ност, симболика, опомена… све је још направље-
но на апсолутно свјетској разини… Номинација 
за Оскар то је само и потврдила. Страши ме по-
мисао колико је Девети круг и данас актуелан. 
Поједине наказне ликове тог филма као да при-
мјећујем у сувременом друштву. Зато ме увијек 
грије топло лице Бориса Дворника и Душице 
Жегарац.

илмове за новембарски програм 
„Мој избор” предложио је један од 
најпознатијих филмских струч- 
њака у региону, филмски исто-
ричар, теоретичар и критичар 

Даниел Рафаелић, иначе управник Хрватског 
аудио-визуелног центра. У интервјуу за Киноте-
ку каже да их је бирао као филмофил, а не као 
теоретичар. Истиче да је и даље заљубљеник у 
филм на великом платну, а добар филм описује 
као онај који нас промени, који нас учи естети-
ци, суптилности и нијансама. 

Направили сте врло занимљиву листу. Ко је 
при састављању водио главну реч, теорети-
чар или филмофил?  

– Филмофил – увијек! Теоретичар и повјесни-
чар се укључио тек како би добро промислио 
што од филмова има Југословенска кинотека а 
да није недавно приказала. Зато нема нити јед-
ног мени најдражег Орсона Велса или Вудија 
Алена. Недостаје и Дик Трејси Ворена Битија бу-
дући да не постоји задовољавајућа копија. То ми 
је засигурно један од најдражих филмова уопће, 
као и читав сет филмова о старом Египту. Све 
то није ушло у овај одабир како бих се држао 
заданог оквира, али и избјегао предвидљивост. 
С друге стране, можда је неумјесно рећи, али 
никад се емотивно нисам повезао, на пример, 
с новим валом. У вријеме док је Годар био на 
врхунцу, ја бих свакако у кино ишао гледати 
Клеопатру Џозефа л. Манкевица.

Ваш избор делује еклектично. Постоји ли 
нешто што на одређени начин повезује ода-
брана остварења?

– Да парафразирам Метрополис, срце је по-
средник, па сви ови филмови имају особно зна-

Ф

Плави анђео (1930)

Доба невиности (1993)
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– Живимо у доба у којем је баштина у сваком 
погледу угрожена. Људи су све необразованији, 
све мање читају, немају осјећај о времену, кул-
тура сјећања нестаје… С тиме нестаје и иден-
титет. Кинотеке су једина мјеста која морају 
филмску баштину чувати, али, а то је данас нај-
важније, и популаризирати. Никоме више не 
значи ништа велика ретроспектива, рецимо, ге-
нијалног Хичкока. Сад требамо од свега радити 
такозвани Event-cinema како бисмо неким дру-
гим средствима дигиталној генерацији објасни-
ли не које ће филмове гледати него тко је уоп-
ће сир Алфред. Нема више опће културе нити 
опћег знања. То је тужно, али срећом, оставља за 
све нас довољно посла. У цивилизацији која не 
треба знање, ипак се нетко, кад-тад, сјети оних 
који га имају и чувају.

Сведоци смо промене читавог система сни-
мања и гледања филма због утицаја нових 
технологија. Какво је ваше мишљење о бу-
дућности класичног биоскопског филма?

– Сви се ми трудимо да се филм који се сни-
ма за велики екран тамо и гледа. Невјеројатно је 
колико човјека одушеви кад на великом платну 
гледа своје омиљене филмове које је можда јед-
ном и видио у кину, но од тад их конзумира на 
ДВД-у или чак ВХС-у (којег се никад нисам рије-
шио). Кина ће у будућности бити попут музеја – 
мјеста ексклузивитета. Можда је то и добро јер 
тако одговара некој будућој генерацији. Ја бих 
дословце окопнио да не могу више ићи у кино. 
Какав бих човјек постао да Грађанина Кејна ни-
сам видио на великом платну?

Радили сте и у филмском архиву. Како из 
тог угла видите улогу кинотека у очувању, 
али и у популаризацији филмског наслеђа?

Малена (2000)

Небеска створења (1994)

Повратак Бетмена (1992)
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БИтИ ИЛ’ НЕ БИтИ 
(Сад, 1942) режија: Ернст Лубич 
....................................................................................
 
ПЛаВИ аНЂЕО 
(неМ, 1930) режија: Јозеф фон Штернберг
....................................................................................

дОБа НЕВИНОСтИ 
(Сад, 1993) режија: Мартин Скорсезе
....................................................................................

дЕВЕтИ КРуГ 
(југ, 1960) режија: Франце Штиглиц
....................................................................................

дЕВЕта КаПИЈа 
(ШПA/Фра/Сад, 1999) 
режија: Роман Полански
....................................................................................

МаЛЕНа
(ита/Сад, 2000) режија: Ђузепе торнаторе
....................................................................................

МЕтРОПОЛИС 
(неМ, 1927) режија: Фриц Ланг
....................................................................................

НЕБЕСКа СтВОРЕЊа
(нз/неМ, 1994) режија: Питер Џексон
....................................................................................

ПОВРатаК БЕтМЕНа
(Сад/вб, 1992) режија: тим Бартон
....................................................................................

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

Метрополис (1927)

Бити ил’ не бити (1942)

Д А Н И Е л  Р А Ф А Е л И ћ
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Живојина 
ПавловиЋа

ПиШе: 
маријана 
Терзин Стојчић

НаджИВЉЕЊЕ

у
ФОКуСу

„Кад будем мртав и бео, 
ја бих хтео да макар 
каква светиљка будем”

у  ф о к у с у
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краја живота издао је 32 књиге (од тога 14 рома-
на) и снимио 15 филмова, градећи статус једног 
од најзначајнијих филмских редитеља, најбољих 
писаца и најцењенијих педагога. Био је све, књи-
жевник, редитељ, професор сценарија на Фа-
култету драмских уметности и режије на Акаде-
мији БК. Био је ерудита, ренесансна личност 20. 
века, ничеовски изасланик у седмој уметности 
– довољно за посебну поетику гледања на ствар-
ност. А та поетика је, уз храброст, била кључна 
за време црног таласа. Тематска је радозналост 
била готово незасита, аутори су проналазили 
начине да се филмски допадљиво и запажено 
баве животним сферама до тада непознатим, 
слабо додириваним, па чак и имплицитно за-
брањеним. Откривале су се класно обележене 
средине – села (Топле године, Скупљачи перја…), 
градске периферије и приградска насеља (По-
вратак, Буђење пацова…), скривене градске 
зоне (Љубавни случај, Кључ, Рондо…). Филмови 
су пратили модусе врло различитих социјал-
них егзистенција, од полуегзистенција неких 
Павловићевих јунака, преко радничких судби-
на Макавејевљевих ликова, до чиновничких и 
интелектуалистичких егзистенција Петерлиће-
вих, Берковићевих. Поетика суровог, естетика 
мрачног и трагичан осећај живота у црном ре-
ализму у којем је Павловић деловао довели су 
до тога да је омнибус Град (1963) постао једини 
судски забрањен филм у историји бивше Југос-
лавије. „Посебан зазор од Макових, Жилникових, 
Петровићевих или мојих филмова није у страху 
да ће дидактички утицати на друге и створити 
од њих јеретике уместо да буду верници, већ се 
чувари реда, по сили функције, већ самохипно-
тисани, боје да ће њихова сигурност у сопствену 
поданост бити пољуљана”, говорио је Павло-
вић. У том готово савршено дијапазонираном 
опусу шездесетих јесу и Буђење пацова (1967), о 
покушају једног усамљеника без посла и новца, 
али с илузијом да ће променити свој бесмисле-
ни живот, и Кад будем мртав и бео (1968), о сит-
ном преступнику који жели да постане познати 
певач. Први је добитник Сребрног медведа за 
режију на Берлинском филмском фестивалу и 
Златне арене у Пули, а други награде за најбољи 
филм на Међународном фестивалу у Карловим 
Варима, Златне арене на Пулском филмском 
фестивалу, награде на Европској филмској 
панорами у Атини приликом прославе стого-
дишњице кинематографије и Златне медаље 
у Авелину. Снагу идеје, а то је најтеже питање 
уметности, Павловић је редитељски „уловио за 

уштинска скромност људи богатих 
духом и интелектом предуслов је 
за њихово трајање. То да великани 
не умиру већ само одлазе ваљда је 
део неког божјег плана или кос-
мичке равнотеже. Такав је био ве-

ликан домаће кинематографије Живојин Пав-
ловић, чији се утицај, тачно две деценије после 
смрти, живи као филм са изузетним сценариом. 
Напустио нас је 29. новембра, на Дан Републике 
која више не постоји. Тa државa која га је одне-
говала и била му еталон критичких спознаја, а 
чијем је политичком естаблишменту он био из-
вор свакојаких страхова, заборављена је и нико 
је више не спомиње. Живојина Павловића пак 
сви се сећамо. Живи још боље од када се уселио 
у легенду. Надживео је све црне државне дуби-
не и друштвене апокалипсе искључиво вером у 
свој уметнички кредо. Надживео је и сам себе 
недовршеним мемоарима штампаним у шест 
томова Дневника тек постхумно 2006. и филмом 
Држава мртвих, који се отимао бројним реди-
тељима, узмицао односећи још понеку жртву, 
све док га 2002. није привео крају Динко Туца-
ковић. На крају и спомен-плочом постављеном 
на згради у Мајке Јевросиме, где су се представ-
ници неке нове власти поклонили његовом опу-
су и имену, и наградом названом по њему коју 
додељује лесковачка филмска смотра. 

Шездесет пет година живота било је недовољ-
но за Павловића, којем је и дан био кратак и за 
којег се неретко говорило да „пише филмском 
камером и снима писаћом машином”. И то што 
је тврдио да су речи трајније од филма није ни-
каква утеха аутору ових редова јер у њих ни-
када неће стати ни сиже ни апсолут свега што 
је најзначајнији представник црног таласа у до-
маћој кинематографији, Шапчанин по рођењу, 
Зајечарац по избору, Живојин Павловић учинио 
за живота. 

У филм је закорачио из Кино-клуба Београд 
аматерским првенцем о сликару Љуби Попо-
вићу још док је студирао Академију примење-
них уметности. У жижу јавности доспео је 1962. 
првим играним филмом Живе воде из омнибуса 
Капи, воде, ратници, који је одмах добио спе-
цијалну награду жирија на Пулском фестива-
лу. Већ 1965. у Катарги добија прву међународ-
ну награду филмских критичара за остварење 
Непријатељ (1965), рађено по мотивима романа 
Двојник Достојевског. Знатижељан и свестран, 
нашао је одмах излаз и у књижевност, објавив-
ши 1963. прву збирку прича Кривудава река. До 
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Буђење пацова, чини и Заседа (1969). Главни лик 
Ивица, млади и оптимистични партизан, ужа-
снут је понашањем својих надређених после по-
беде над окупатором. Кад падну маске, постаје 
јасно да су они само опортунисти, лицемери и, 
пре свега, потпуно незаинтересовани за опште 
добро и обећани просперитет. Иако је Живојин 
Павловић био један од најсмелијих аутора по-
крета, нико није могао да порекне његов тале-
нат, који су међународне награде и признања 
такође потврдили. Заседа је освојила Златни лав 
у Венецији. Ипак, Павловић није дозволио да 
цензура од њега направи бившег уметника, па 
после филма Заседа, због којег је био изложен 
жестоким критикама званичних власти, једно 
време борави у Словенији јер је само тамо био 
у могућности да ради. Словенци му тада несе-
бично помажу, а њиховој кинематографији он 
дарује оно што није имала – политичку дрскост 
у садржајном смислу и епски веризам у фор-
малном. Када је бункерисан филм Повратак 
(1966), Матјаж Клопчич предлаже му долазак у 
Виба филм, где Павловић ствара Црвено класје 
(1970), за које осваја Златну повељу за сценарио 

реп” стварањем хијерархије осећаја према јуна-
цима неприлагођеним друштву или до те мере 
невидљивим да их само фокус камере може ви-
дети – што је случај с Буђењем пацова. У причи 
о Џимију Барци, првој филмској улози Драгана 
Николића и првој редитељевој посвети млади-
ма, који су касније били и његова публика, Пав-
ловић је дотакао оно што је тражио. „Свугде по-
стоје особе невероватне индивидуалности, жи-
вости, особе неоптерећене некаквом мисијом, 
животном намером или одређеним циљем. То су 
људи који живе само у тренутку у којем јесу. То 
је у ствари Џими Барка.”

Филм Буђење пацова, снимљен у продукцији 
Центар филма, други је у низу дигитално ре-
стаурисаних у сарадњи Југословенске киноте-
ке и компаније „Вип мобајл” у оквиру очувања 
српске филмске баштине. Снимљен по сцена-
рију Љубише Козомаре и Гордана Михића, пола 
века од првог приказивања био је део престиж-
ног званичног програма „Форум” овогодишњег 
Берлинског филмског фестивала, што је изнова 
посведочило о његовој непролазној вредности. 

Кад будем мртав и бео део је трилогије коју, уз 
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не може учинити ништа. Између злочина и каз-
не, он се окреће алкохолу, задржавајући право 
да се повуче из свега, као и да се врати на ра-
тиште и погине, не знајући зашто”. То је знао 
да препозна жири Фестивала медитеранског 
филма у Бастији, који га је прогласио најбољим. 
Раде је и онај незаборавни тумач „оностраног”, 
вечито заљубљеног железничара у Задаху тела 
(1983), еталону Живојинове љубави према возо-
вима и схватања посебне социјалне групације, 
и чувени ладо у Хајци (1977), филму о уједињењу 
четника и партизана против Италијана. Поли-
тички неподобан и стога званично нападан, уз 
животну срећу постао је и највише награђиван 
домаћи редитељ. Тешко је побројати Златне и 
Сребрне арене, синоним филмског признања у 
тадашњој земљи. Само је Задах тела овенчан са 
осам пулских признања. Арена за режију у Пули 
додељена му је три пута, а за сценарио једном. 
Исто важи и за књижевна дела. После збирке 
приповедака уследили су романи Лутке, Каин и 
Авељ, Задах тела, Они више не постоје, Зид смр-
ти, Лов на тигрове, Траг дивљачи, Лапот, Долап. 
За роман Зид смрти добио је НИН-ову награду 
1985. године, а 1992. освојио је то књижевно при-
знање и за Лапот. Целокупно своје прозно дело 
назвао је „Дивљи ветар”.

лојалност коју „није праштао” у друштвено-
политичкој хијерархији, за Павловића је била 
незаобилазна, али пре свега као оданост зајед-
ничком уметничком концепту. Тако је од почет-
ка за њега био најважнији однос с директором 
фотографије, сценографом и монтажером. Ако 

заснован на књижевном делу на Берлинском 
филмском фестивалу.

Лет мртве птице (1973) снимљен је после Цр-
веног класја и представља прекретницу у Пав-
ловићевом приступу филмској теми. Уморан и 
сит од дефинисања човека у свету, окреће се 
истраживању света у човеку, бирајући руралну 
средину за свој амбијент. Захваљујући роману 
Јожа Потрчка, Павловић уздиже село, непра-
ведно запостављену тему, знајући да презрење 
долази од оних који су га напустили и дирајући 
изнова у друштвени усуд. Поетичан, за разли-
ку од дотадашњих, филм осликава унутрашње 
психолошко-еротске драме, у средиште постав-
љајући лик жене и патријархални однос према 
њој. Био је то други пут да му Словенци пома-
жу, јер у Београду и он бива жртва политичког 
окршаја и чистке академског кадра. Павловиће-
ва словеначка фаза настављена је филмом До 
виђења у будућем рату (1980), према роману 
Витомила Зупана. Тај филм, Павловићу један 
од најдражих, представљао је, према његовом 
често истицаном признању, највећи изазов у 
приказу упоредног тока два времена. Да се раз-
двоје сећања и илузије, у свету филма често је 
био непремостив задатак. Тако је редитељ, за-
хваљујући и Пинтеровој фотографији, створио 
филм без догађаја, радње, саздан од посматрања 
ратних призора, од експлозивног потресног, 
од фрагмената. Фактографски гледано, Заседа 
(1969) је једини филм тематски на самој међи 
ратног и послератног периода. Први Павло-
вићев филм о рату је ТВ филм у шест делова 
Песма (1974), после које следе Хајка (1977), До 
виђења у будућем рату (1980) и Дезертер (1992). 
То да је естетска вредност Павловићевих фил-
мова у отвореном „разговору” са стварношћу, 
да његов визуелни роман, на неки начин, поти-
че из саме стварности, показује баш Дезертер. 
Павловић је први редитељ који се осмелио да 
проговори о трагедији рата што је још тињао, 
али кроз предложак руског класика и љубавну 
четворку у ратном окружењу. Његови мушки 
протагонисти, три пријатеља, који имају љубав-
ну везу са супругом једног од њих, увучени су 
у причу која се драматично решава у ратним 
данима, када главни актер, официр ЈНА (Раде 
Шербеџија), готово аутобиографски, уместо 
да учествује у одбрани Вуковара и Хрватске, 
напушта бојиште и одлази – куда другде него 
у Београд. Раде је „маестрално одиграо тешку 
улогу превареног мужа, разочараног официра 
и потпуно обезглављеног човјека, који све зна, а 

Ж И В О Ј И Н  П А В л О В И ћ



42 | |

цивилизације. Што се тиче узмака 
речи, мислим да је то само академс-
ко уображење. Никада се није више 
штампало и писало, никада више 
књига није било у оптицају.”

Да видимо чију ћемо уметност чути, 
видети и препознати у овом веку.

се узму у обзир његови фрагментарни присту-
пи филму, то онда не чуди. Ти учесници су у 
његовој филмографији непроменљиви – сни-
матељи Александар Петковић и Милорад Јак-
шић Фанђо, монтажер Олга Скригин и сценог-
раф Драгољуб Ивков. Изузетак у том смислу је 
само екипа филма На путу за Катангу (1987), 
о потомку рудара који се враћа у домовину из 
иностранства, али сања о наставку путовања ка 
руднику злата. 

Раскорак између субјективних представа о 
стварности и самом себи, Павловић је успео да 
измири немиром. Савладао је чуђење када је 
први пут чуо свој глас и онда наставио да слуша 
себе. То је већ изванредна препорука да слуша-
мо њега јер Павловићеви филмови јесу пут до 
нас самих. Зато је и крај апсурдан јер пророчки 
звучи став према прошлом, 20. веку: „Ово време 
је неоантички тренутак. После њега поново ће 
наступити време великих потреса, разарања ци-
вилизација, продора нових биолошких сокова, 
мешања тих сокова с тековинама западне, беле 
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ЖИВОЈИН ПАВЛОВИЋ О РЕЖИЈИ

Мислим да је режија уметност само онда ако гледаоца избаци из индиференције и доведе га 
до стања емотивне и мисаоне активности. У сваком случају, режија јесте дејство, али, за разлику 
од примитивне режије, ова „култивисана режија” употребљава естетска средства. Уметничка ре-
жија је нека врста естетског транспоновања, или врста свесне одлуке да се уметничка стварност 
транспонује у нови естетски систем? Да, у нови естетски систем. Права дефиниција.

Бављење архитектоником дела могло би се назвати режијом. Режија је, с једне стране, само-
организација, као што је диригент само надзорник репродуковања одређеног уметничког дела 
помоћу других уметника. Ако се режија третира као ток који симболизује уметност камере, 
уметност говорења, уметност писања и уметност глуме, сценског обликовања простора, онда се 
може говорити о режији као и о „диригентској уметности”. Али то је оно што се зове мајсторија. 
Међутим, то није уметнички чин. Режија филма преузела је од позоришта модел дисциплине. У 
ствари, филмска режија је аутохтоно стваралаштво које се у себи завршава. Она све подређује 
себи, све подређује личности редитеља: све елементе, опсесију, идеју и њихову снагу.

(Извор: Трактат о филмској режији – у трагању за естетиком режије од Александра Петровића до Емира Кустури-
це, Институт за филм, Београд, 1989, стр. 145–155)
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наПиСао:
милан Церовина

Филм „Петријин венац”, 
у режији Срђана Карановића,
остварио је несвакидашњу 
врсту значења
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раматика савременог живљења манифестује 
се у онолико видова колико је човекових на-
чина у трагању за смислом и довољношћу 
егзистенције, коју осећа као могућност свог 
избора и своје творевине. Самотворност 
(нов приступ животу, психолошко упориш-
те, центар за „обликовање” човекове духовне 

активности, одредиште критерија животних вредности), 
продукт је развијене рационалности која комплексност 
животних односа и потврђивање заданих вредности при-
хвата као предмет свог деловања, као процес изучавања. 
Анализом искуства одабирају се ставови за најоптималнију 
афирмацију човечности, али тренутачни квалитет емотив-
ног одзива не одговара вредностима које су тек задате. Тако 
се, парадоксално, величина и важност човека (по критерију 
емотивности) из конкретности доживљаја „премештају” у 
априорна признања и човекове активности доживљавају 
као врста експеримента. На тај начин се може разумети по-
зната Елиотова мисао да је „... модерно време лишено зна-
чења, јер нема органског континуитета етичког смисла”1. 
Зато данашња уметничка остварења, и с најозбиљнијим 

1 Из Елиотовог есеја „Традиција и индивидуални таленат”.
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сионирао снагом афеката и слепилом уверења 
ликова у своје ставове (уз сву осуду њихове 
примитивности), и сугерисао миогућност исте 
такве безусловности позитивних особина глав-
не јунакиње, означене као лик с „позитивним 
предзнаком” своје нарави. Даљи развој радње 
потврђује ту сугестију, обогаћујући личност ју-
накиње доказима убедљиве животне реалности: 
у условима слободнијег избора свог понашања 
(када живи без породице и у новом – постре-
волуционарном времену, наглашеном фоном 
слободног гласа обесправљених и кињених), она 
осећајно вреднује нове околности, прилагођава 
се свом положају (не одбија љубав старијег чове-
ка који јој је помогао и „био добар”), али ничим 
не мења себе, вежући се за урођени став врлине 
као за своје „ја”, пред неразумљивим узроцима 
патње, које прихвата као судбински део живота.

Дејством овакве убедљивости догађаја и на-
шим прижељкивањем да такви и буду, постали 
смо активни чиниоци у процесу деловања фил-
ма, делимично одустајући од нашег начина ра-

одабиром и приступом теми, не успевају прећи 
границу трагикомичног доживљаја човековог 
удеса, па је трагедија остала жанр прошлости.

Филм „Петријин венац”, презентујући живот 
из блиске прошлости (патријархалност села), 
успева провоцирати „емотивно сећање” на из-
воре нашег наслеђа, обезбеђујуђи подсећање на 
деловање трагедије, уз истовремено расветља-
вање суштине садашње животне опредељености 
(што је трагедија једина и успевала). Затечени 
смо у условном животу филма као у ретро-
спективи збиљских сећања, оживљених веро-
достојним значењем реализма радње – којом 
се ликови упечатљиво представљају. Филм по-
чиње породичним сукобом, чији узроци немају 
никаквог логичког оправдања, већ су последи-
ца сурове саможивости и ограничене способ-
ности ликова за суђење о вредностима. (Муж 
избацује младу жену, након што им је умрло и 
друго дете, као жену од које се више нема шта 
очекивати!) У информацији о таквом квалитету 
поступања (једном начину живота) успешно су 
заживели елементи филмског језика, доносећи 
веродостојност тог живота.

Истичу се: режија, успешним сажимањем 
радње на вршне, драмски функционалне и сли-
ковно изражајне моменте, чиме се омогући-
ло успорење њеног темпа на адекватан ритам 
живота ликова који не познају оптерећење од 
„протицања времена” (где се сваки значајнији 
тренутак некритички доживљава као осећајна 
трајност, као било судбинског одређења) – и 
глума, функционалним ограничењима израза 
на дословност преношења особености пред-
стављених ликова. (Мирјана Карановић, у глав-
ној улози, поред изузетног интерпретирања 
осећајности, које се граничи с документарно-
шћу, чак и физиономијом одаје аутентичан тип 
шумадијске средине.)

Најкраће речено, филм је успео да нам намет-
не своју истину о животу, мада се она евиден-
тно разликује од наше. Хомогеност и ефектност 
уметничког значења презентованог живота 
не би били довољни за потпуни пријем (наро-
чито не емотивни), да карактеристике тог жи-
вота нису доспеле помоћу наше носталгије за 
одређеним његовим квалитетима.

Побуђена је наша „носталгија за судбином”2 и 
носталгија за вером у неопозивост људске вр-
лине. Већ нас је призор почетног сукоба импре-
2 Јован Христић: „... Осећамо да у нашем животу постоји нешто 
више и нешто јаче од наше слободе и нашег избора. Осећамо 
да постоји неки образац, нека формула која не зависи од наше 
воље; неки образац и нека формула, који ће се испунити, хтели 
ми то или не...” (Из есеја „Носталгија за трагедијом”).
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ситуацији осећајног проницања у њихова зна-
чења и вредности. Јунакиња се удаје за младог 
рудара само из осећања да то треба да уради, 
као што је морала да се запосли – па ипак, сва 
њена патња због његових страдања (губи ногу, 
пропада пијанчећи и умире од жутице) и надна-
равно жртвовање да му помогне, не делују пате-
тично (у неодговарајућем смислу), већ истински 
трагично. Његова патња, изражавана начинима 
који су могли изазивати и комичност, била је 
непосредно и њена патња, којој се нисмо могли 
осмехнути, јер је долазила с дахом њеног живо-
та који се „не препире” с околностима, већ их 
проживљава и превазилази надахнућем даљег 
живљења.

Очитује се приступ животу једне културе коју 
смо умногоме превазишли, али нисмо без ре-
спекта према том надахнућу живљења, које де-
лује немотивисано, безусловно, али и уверљиво 
(примером живота) и задивљујуће.

Примером њеног живота стављени смо пред 
обиље елементарних питања начина живота, у 
неко предтеоретско стање ослушкивања есен-
цијалних тајни квалитета живљења.

Филм нас је тако подсетио на осећања која је 
изазивала класична трагедија, жанр који је успе-
вао остварити истинску озбиљност прихватања 
искуства свог јунака као искуства у разумевању 
људске судбине.

Уживимо ли се у један доживљај јунакиње 
(што нам је филмски језик омогућио), запа-
зићемо две доминантне одлике тог доживљаја; 
околности спољашњег света не угрожавају ау-
тономност „њеног света”, јер се она том свету не 
надређује својим избором, суђењем и амбиција-
ма да га мења, већ га прихвата као садржај свог 
живљења на чије ће се неугодности одазвати 
саосећајношћу, као дејством свог идентитета. 
(Безнадежност мужа, његову грубост и патњу, 
она прима као своје недостатке, мобилишући се 
да их накнади позитивним активностима свог 
бића.) Друга одлика њеног доживљаја је квали-
тет психолошког учинка таквог (емотивног) од-
носа према околностима; тај учинак има одли-
ке мајчинства (у најбољем смислу) и у сфери је 
осећајног утицаја који се не да објаснити, већ 
потврдити доживљајем једне атмосфере за коју 
само можемо рећи да на њу „радо пристајемо”.3

Неразумевање вредности поступака глав-
не јунакиње од стране њене животне околине 

3 Тим појмом јозеф В. Крач објашњава нашу приврженост 
одређеним осећањима (есеј „Смрт трагедије”).

суђивања пред снагом афинитета по којем смо 
поверовали у величину нарави главне јунакиње.

Зато условност дешавања радње резонира с 
нашом „новом” психолошком стварношћу, чиме 
се остварује осећање деперсонизације јунакиње 
(њена рационалност је неизражена) и објекти-
вира њен емоционални однос према искуству 
као посебан вид наше спознаје тог искуства. 
(По оном философском признању да се живот 
не може објаснити, већ разумети животом.)

Јунакиња је, тако, и медиј за одсликавање 
комплексности животних чињеница (виђених 
на њен начин) и изразита личност фасцинантне 
животне виталности, која нам не дозвољава ди-
стантан (неемотиван) однос према том виђењу 
стварности.

логиком ове двојности утицаја њене лично-
сти, све догађаје из даљег тока њеног живота 
доживљавамо на сложенији начин; убедљиву 
препознатљивост мотива и поступака, карак-
теристичних за наш менталитет, не примамо 
само уобичајеним судом „познатог”, већ смо у 
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Преношење доживљаја трпљења јунакиње у 
сферу опште човекове проблематике омогућа-
вамо нашим уверењем у темељни квалитет њене 
нарави – која постаје катализатор свеукупних 
недостатака животне средине. И, што је још 

(примери из два брака), помогнуто социјалним 
и личним недаћама, изазива трагично, а не ме-
лодраматично осећање, јер се то не доживљава 
само као атак на њену личност, већ као зло у 
ширим размерама човекове егзистенције.
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За све време утицаја особености карактера ју-
накиње, осећамо двострукост животне ироније; 
да је јунакиња најлепши продукт једног начина 
и схватања живота – осуђеног на неминовне те-
мељне промене, јер нема опште свести за своје 
најбоље могућности, и да те промене, које смо 
доживели нашим искуством, не погодују поја-
вама таквог квалитета човековог понашања.

Постајемо свесни сложености процеса од-
носа између опредељености и фактичности 
живљења, и непредвидљивости њихових резул-
тата. Утицајем емотивности јунакиње јасније 
осећамо нашу рационалност као главну одлику 
живота – у служби његовог хуманизовања, и си-
гурнији и достојнији положај за могућност про-
мена околности, али доживљавамо и осведочење 
знатно нижег квалитета нашег емоционалног 
доживљаја тих околности и свих негативних по-
следица које из тог произлазе.

(Као да ми, просуђивањем чињеница живота 
и бирањем ставова, потрошимо енергију која 
нам је потребна за осећање задовољства нашим 
стањем.)

Непосредним упоређењем доживљаја јуна-
киње са осећањем нашег могућег доживљаја 
истих околности, изазива се парадоксалан за-
кључак: надмоћ, нашом свешћу о условима до-
живљаја, онемогућује одговарајуће емотивно 
осмишљење тог доживљаја и ми смо безбеднији, 
али и издвојенији од живота.

Филм тако, на један посебан начин, остварује 
и оно главно дејство трагедије: да, доведени до 
осећајне спознаје есенцијалне неразумљивости 
егзистенције, осетимо неку врсту олакшања (ве-
роватно у виду смањења наше одговорности за 
квалитет живота) и оптимизам због доказано-
сти човекове виталности за превладавање жи-
вотних супротности.

Ако је трагедија, због таквих својстава, зау-
зимала почасно место у драмској литератури, 
сигурно је да ће и филм „Петријин венац”, због 
успешног подсећања на деловање трагедије, 
обезбедити завидно место у историји наше ки-
нематографије.

Критика Петријин венац објављена је 
у часопису за књижевност и теорију „Поља’’, 
бр. 265, 1981.
Издавач: Културни центар Новог Сада

важније, њен пример изазива преиспитивање 
вредности нашег искуства, по критеријуму 
осећајне спознаје која се наметнула доживље-
ним доказом њеног ефекта у фиктивном живо-
ту филма. Такву врсту утицаја и значења имали 
су само ликови класичних трагедија.
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у раду с пионирима америчког филма: осим 
иновација на пољу расвете, он је предложио 
и конструкцију шина за камеру на снимању 
Грифитове Нетрпељивости (Intorelance; Love’s 
Struggle Throught The Ages, 1916), а годинама ка-
сније проналазио и решења за снимање звука. 
Двон је не само један од најплоднијих већ и 
врхунски редитељ-занатлија, који се с подјед-
наким успехом огледао у различитим жанро-
вима (пустоловном филму, вестерну, комедији, 
биографском филму). Његови филмови имали 
су обезбеђен комерцијални успех захваљујући, 
између осталог, и одличном избору глумаца. 
Двон је радио с лоном Чејнијем – Оптужујући 
доказ (Accusing Evidence, 1916); Глоријом Сван-
сон – Заза (Zaza, 1922), Мушкарача (Manhandled, 
1924); Ширли Темпл – Хајди (Heidi, 1937), Ребека 
са Санибрук фарме (Rebecca of Sunnybrook farm, 
1938); Џоном Вејном – Песак Иво Џиме (Sands of 
Iwo Jima, 1949) и другима. 

Иако је у сваком раздобљу своје каријере дао 
по неко натпросечно остварење, његов „златни 
период” био је онај од 1916. до 1923. када је сни-
мао с Дагласом Фербанксом. Била су то данас 
класична дела: Лудило Менхетна (Manhattan 
Madnes, 1916), комедија о сточару коме досади 
Њујорк; Модерни мускетар (A Modern Musketeer, 
1917), адаптација дела „Д’Артањан од Канзаса”, 
пустоловна комедија о младићу васпитаном на 
књизи „Три мускетара” који напушта дом како 
би доживео авантуре; Робин Худ (Robin Hood, 
1922) у продукцији Douglas Fairbanks Pictures 
Corporation, где је поред Фербанкса као Роби-
на Худа, можда своју најбољу улогу, као краљ 
Ричард лавље Срце, остварио „велики медвед 
Холивуда” Волас Бири; Гвоздена маска (The Iron 
Mask, 1929), последњи неми филм Алана Двона, 
спој комедије и пустоловног филма, слободна 
адаптација више дела Александра Диме – „Три 
мускетара”, „Човек са гвозденом маском” и „Ме-
моари Д’Артањана, Ришељеа и Де Рошфора”.

Иако се успешно прилагодио звучном фил-
му и снимио неколико значајних остварења 
(последњи филм Најопаснији живи човек (Most 
Dangerous Man Alive) снимио је 1961), већину 
његових каснијих дела критичари сврставају у  
Б-продукцију. Двон се није много узбуђивао због 
таквих оцена и једном приликом овако је изло-
жио виђење свог положаја у филмском свету: 
„Ако држите главу високо горе, све ће учинити 
да вам је скину. Ако остајете доле, трајете зау-
век.”

лан Двон (1885–1981), режисер, сце-
нарист и продуцент, са својом бо-
гатом, пола века дугом филмском 
каријером представља једну од 
најинтерeсантнијих личности у 

историји кинематографије. Уметник с бројним 
интересовањима, успео је да обнови антички и 
ренесансни идеал свестраног човека, који се у 
модерном добу све ређе сусреће. 

Рођен у Торонту, у ирској породици, са осам 
година прелази у Америку, где наставља шко-
ловање. Студирао је електронику на Универзи-
тету Нотр Дам, где је био и звезда рагби тима, 
а касније је радио као универзитетски профе-

сор и тренер. Филмом је 
почео да се бави преко 
своје основне професије 
када се 1908. запослио 
у Peter Cooper Hewitt 
Company, где је радио на 
усавршавању расвете, и 
од тада је, према власти-
тим речима, на овај или 
онај начин учествовао у 
снимању 1.850 филмова. 
Најпре се заинтересовао 
за писање сценарија и већ 
1910. године постаје шеф 
сценаристичког одељења 
American Film Company, 
у оквиру које 1911. деби-
тује као редитељ и за коју 
је снимио више од 250 
филмова, углавном ве-
стерн једночинки. Гово-
рећи о свом раду, рекао 
је „да су га глумци учи-
ли како да режира”. Свој 
први целовечерњи филм 
Ришеље (Richelieu), за који 
је написао и сценарио, 
снимио је 1914. када је 
прешао у велику компа-
нију Universal. Од тада је 
режирао укупно 400 фил-
мова (267 краткометраж-
них и 133 дугометражна, 
од којих 67 звучних), па 
се с много разлога сматра 
најплоднијим режисером 
америчке кинематогра-
фије. Образовање инже-
њера добро му је дошло 

A
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у Београду се појавио „први српски кинематог-
раф” Стојан Нанић. Број приређивача биоскоп-
ских представа је растао, па је 1906. београдски 
трговац Бубл Катаривас отворио свој биоскоп 
на Малом Калемегдану, а инжењер Ђорђе Нар-
тен „eлектрични биоскоп”, који је повременим 
пројекцијама подстакао власника хотела „Па-
риз” Светозара Боторића да и сам оснује први 
стални београдски „Гранд” биоскоп, те 1911. сни-
ми први српски играни филм Карађорђе. Он је 
инспирисао браћу Савић да подигну прву спе-
цијално пројектовану биоскопску зграду Мо-
дерног биоскопа 1910. Они су се испрва специја-
лизовали за снимање документарних репортажа 
о Београду: Српско Богојављење, Ускршње трке 
на Бањици, Дочек хрватских студената у Бе-
ограду. Имали су лабораторију, професионал-
но обрађивали снимке, приказивали их у свом 
бисокопу и уступали на даљу дистрибуцију. До 

акон што је у Београду 1897. по 
други пут боравио Андре Кар, 
заступник „Браће Лимијер”, који 
је прве филмове тог предузећа 
приказао годину дана раније у 
кафани „Код златног крста”, наш 

главни град постао је кулиса филмских сто-
рија. Осим што је био место одржавања првих 
филмских пројекција, Београд је постао и место 
првих филмских снимања. Кар је снимио неко-
лико репортажа: Излазак радника из монопола 
дувана, Полазак Његовог величанства краља из 
Двора у Саборну цркву, Трамвајска станица 
на Теразијама... За време Светских дана српског 
милосрђа, одржаних почетком јула по новом ка-
лендару под покровитељством краљице Натали-
је, приређене су разне атракције илузиониста, 
а међу њима и „Синематограф”, којим је руко-
водио Ђорђе Великић. Три године касније, 1900. 

Н
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Државна радионица за израду филмова на ини-
цијативу глумца Милутина Николића, а затим је 
1924. оформљен Клуб филмофила. Уследиће прва 
снимања на Топчидеру и први конкурс за сцена-
рио, успон Косте Новаковића, рад Академског 
уметничког друштва на Београдском универ-
зитету, излазак недељника „Филм” и покретање 
„Филмског алманаха”. У Београду су се крајем 
двадесетих година прошлог века четири преду-
зећа бавила продукцијом: Новаковић филм, Ар-
тистик филм, Победа филм и Роса филм. Неки 
од њих постали су чланови Савеза произвођача 
филмова у Краљевини Југославији, пониклог на 
Југословенском просветном филму, основаном 
1931. Све што се дешавало у Београду једностав-
но је снажно одјекивало у Југославији и доно-
сило огроман просперитет домаћој продукцији 
кратког и документарног филма. Београд је био 
епицентар производње, али и незаобилазна сце-
нографија за домаће ствараоце и незаобилазна 
мета за сниматеље из света. Снимци из Београда 
рушили су табуе. Милан Марјановић и његов са-
радник Војин Ђорђевић, уз већ познатог афир-
матора документарног филма Јосипа Новака, 
направили су први комплексан филм посвећен 
нашем главном граду – На размеђи Истока и 
Запада или Београд, престоница Краљевине 
Југославије. Инспирисан вероватно филмом о 
Берлину Валтера Рутмана, вешто компонован и 
пун занимљивости, тај филм један је од првих, 
али и најуспешнијих покушаја да се опише жи-
вот у Београду, снажнији утолико што је код 
публике изазивао бројне емоције. И публика и 
критика показале су велико интересовање после 
премијере у биоскопу „Уранија”. Петар Волк у 
књизи Двадесети век српског филма подсећа: „У 
том послу имао је изванредне сараднике у сни-
матељима Јосипу Новаку и Антону Смеху, па су 
многи пасажи надахнуто презентирани. Већина 
података унесених у филм добила је адекватну 

1913. у седам градова Србије отворено је више од 
двадесет сталних биоскопа, али је већ 1914. Мо-
дерни бисокоп Савића срушен. Прва инострана 
филмска сторија која се односила на београдска 
збивања, али није снимљена у Београду, била је 
„Патеова” реконструкција убиства краља Алек-
сандра и краљице Драге Убиство српске краљев-
ске породице из 1903. да би већ идуће године на-
стао један од најстаријих наменски снимљених и 
историјски важних филмова Крунисање краља 
Петра I Карађорђевића, који прати краља, кру-
нидбене делегације, народ, панораму Београда 
и војну параду на Бањици, где ће четири године 
касније „Патеови” сниматељи снимати маневре 
српске војске. С балканским ратовима, околно-
сти и мотиви се мењају. У рад се укључује Ђока 
Богдановић, чији је Долазак IV коњичког пука 
у Београд био део низа репортажа и тзв. Првог 
српског програма, који је приказивао у свом би-
оскопу „Касина”. У мноштву ратних записа и за-
писа с фронта, Богдановић је оставио Освећење 
и откривање Карађорђевог споменика на Кале-
мегдану. Србија је добила и свог првог снима-
теља Славка Јовановића, који није боравио на 
фронту већ је снимао у Београду Долазак првих 
српских рањеника у Београд, Заклетву регру-
та, Откривање споменика Карађорђу. Већ 1914. 
по избијању ратних сукоба у Београд се сли-
вају страни новинари, извештачи и сниматељи, 
што је подржао Штаб Врховне команде српске 
војске. Тај слух за кинематографска снимања и 
разумевање преноса информација, боравак „Па-
теових” и мађарских сниматеља, останак снима-
теља Самсона Чернова, снимци разореног Беог-
рада које је направио Драгиша Стојадиновић, 
ратне прилике – све то допринело је оснивању 
Филмске секције при Врховној команди. Тада се 
с индивидуалних прешло на институционалну 
организацију снимања. Најпре је 1921. основана 

Коста Новаковић

Крунисање краља Петра I Карађорђевића (1904)
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Калмић снимио је Причу једног дана или Не-
довршену симфонију једног града за Артистик 
филм, намеран да прикаже Београд у његовом 
природном ритму од јутра до мрака. Докумен-
тарни играни кадрови комбиновани су вештом 
монтажом и снимцима Михајла Ивањикова. 
У његовом фокусу су амбијент града који се 
буди, радници на путу ка послу, деца на путу 
ка школи, пијачне тезге, подневне паузе, сми-
рај у кафанама и кућама, затим шетње градом 
и вечерња атмосфера коју употпуњују појава 
и глас Милана Тимотића. Иако у филму нема 
спикерске нарације већ темпо диктирају ноте 
и избор кадрова, то остварење сматра се веома 
талентованим и представља својеврсну оду гра-
ду, уз ауторски печат композицији, кадрирању, 
монтажи.

После демонстрација 27. марта у Београду, 
које је снимао Артистик филм, ратних збивања, 
доминације немачког УФА магазина и филмске 
пропаганде која је завршена доласком Црвене 
армије у Београд, уследило је формирање Про-
пагандног одељења, а затим и Филмске секције 
при војсци, која није радила на штету Државног 
филмског предузећа. Осим војника совјетске 
армије, борбе за ослобођење у Београд су довеле 
и сниматеље, па је тако настао филм Ослобођење 
Београда. По доласку Леонида Варламова и уз 
помоћ редитеља Николе Поповића, у Београду 
је снимљен популарни филм Југославија, који 
збраја материјале домаћих, енглеских и руских 
сниматеља и оне заплењене у немачким бунке-
рима. По завршетку Другог светског рата ство-
рен је београдски филмски центар, Филмско 
предузеће ДФЈ, које је убрзо, идеолошки и нов-
чано, усмерило циљеве на бржа и ефикасна сни-
мања. За кратко време снимљена су три обим-
на и значајна филма, од којих је један, назван 
Београд, реализовао поменути Никола Поповић. 
Ослањајући се на искуства совјетског докумен-
тарног филма, створио је надахнуту, помало 
упрошћену и романтичну слику слободарских 
тежњи града и његових становника, преска-
чући каткад историјске факте. Наиме, аутор је 
користио употребљиве материјале различитих 
сторија пред рат, у току рата и по ослобођењу 
градећи те фрагменте реконструкцијом одређе-
них сцена и догађаја важних за Београд. Филм 
је у овом случају стављен у функцију друштве-
не потребе, монтажом снажније него што је 
то Стеван Мишковић постигао у првој години 
ослобођења и филму Прослава 20. октобра у 
Београду. Сви поменути филмски радници били 

визуелну обраду и смештена у одговарајућу ат-
мосферу која се није задовољила само илустро-
вањем прилика већ је врло активно тежила да 
се афирмишу и оживотворе ауторове тезе о 
Београду и његовом грчевитом расту од палан-
ке до велеграда.” Уз све значајније грађевине и 
улице, представљени су споменици, излетишта, 
паркови, саобраћај и манифестације. Све што је 
било одлика идентитета и наличја града унето 
је у филм.

Средином тридесетих година замиру доку-
ментаристичке активности Југословенског 
просветног филма, јављају се тешкоће у про-
изводњи и мањак амбиција у области играног 
филма (са изузетком Мике Ђорђевића, који је 
прешавши из Загреба с групом сниматеља на-
правио изванредан снимак Свесоколског слета 
1930), па немачки продуценти користе прилику 
да, ионако заинтересовани за наше тржиште, 
пласирају своја остварења. У то време издваја се 
Андра Глишић (Голгота Србије), више сниматељ 
него редитељ, брижљиви посматрач који је пра-
вио филмове о градовима, пре свега Београду, а 
затим и Сарајеву, као и о средњовековним ма-
настирима. Међутим, једини продуцент, реди-
тељ и сниматељ који је између два светска рата 
успео да одржи активност и развија је у домену 
журнала, документарног и играног филма био 
је Коста Новаковић. Доследан и свестран сине-
аста граби највећи број заслуга за развој филма 
у Београду. Крајем 1940, у години ограничене 
продукције и средстава, снимљен је последњи 
кратки филм пре почетка рата. Редитељ Макс 

Редитељ Макс Калмић
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илустрацијом његовог времешног саобраћајног 
симбола. Филм Трамвај двојка снимио је 1958, 
пре тачно шест деценија, а као сценариста и 
редитељ искористио све предности камере у 
покрету. Текст Пурише Ђорђевића који савр-
шено прати екранизацију планираних и не-
планираних догађаја у возилу најстарије град-
ске трамвајске линије, има две равни – поглед 
на град, дакле изван трамваја, што представља 
изузетну разгледницу, и портретисање путни-
ка, њихов изглед, личне доживљаје, дилеме, по-
нашање приликом уласка и изласка из возила, 
тискање на станици код Бајлонијеве пијаце и 
Вуковог споменика. Долазак трамваја очекују 
студенти, радници, жене и сељанке с препуним 
џаковима. Трамвај вијуга од Калемегдана пре-
ма Пристаништу дуж обале Саве, Карађорђевом 
улицом. Да би обишла седамнаест стајалишта, 
просечном брзином од 17 km/h, потребно јој 
је 36 минута. Из кабине возача камера снима 
пролазак трамваја кроз Карађорђеву улицу 
и улазак у стајалиште крцато путницима код 
Железничке станице. Маса се тиска да уђе, да 
дохвати шипку, лупа на врата. „Двојка” иде ка 
Славији, затим кроз Палилулу тик уз ниске 
куће, Париском улицом. Сниматељ се огледа у 
наочарима девојке која излази с Калемегдана, а 
потом улази у кабину возача трамваја како би, 
сакривен иза тек монтираног огледала, сликао 
путнике током вожње. Путници се најпре огле-
дају, дотерују лица, бркове и шешире. Младићи 
чикају припитог сељака којем уступају место. 
Лепе девојке привлаче пажњу путника, а један 
момак се одважи на удварање. Камера, заузи-
мајући позицију скривене – први пут у домаћој 
кинематографији – портретише лица путника, 
али и фасаде зграда, стварајући паралелна лица 
града. И све то на крајње духовит, допадљив на-
чин, рукописом који је Пуришина увертира за 
исте године снимљен филм Девојка са насловне 
стране, где оскудно и непознато надахњује жи-
вотом. „Двојка” у сталном кругу с „окешаним” 
путницима јесте остварење које се неправедно 
превиђало. То се десило и када је недавно попу-
ларна београдска линија прославила 125 година 
постојања и вожње, а филм, једини истински по-
свећен том саобраћајном феномену, није био ни 
поменут.

Средином педесетих година 20. века, када је 
документарни био у сенци играног филма, Бе-
оград се нашао пред камером Жоржа Скригина 
у остварењу Борац и градитељ, које је посвеће-
но рушењу и обнови града. То је исти редитељ 

су утемељивачи београдског филмског центра 
који је у поратним годинама оснажен именима 
као што су Марко Бабац, Ото Денеш, Воја Нано-
вић, Жорж Скригин, Миленко Штрбац, Маријан 
Вајда, Ратомир Ивковић, Миодраг Николић, Бо-
жидар Ранчић и остали носиоци документарних 
остварења у нашој кинематографији.

У Београду су већ крајем 1945. почели озбиљни 
планови за снимање играних филмова. Распра-
ве су вођене на свим нивоима. Из Звезда филма 
филмски радници полако су прелазили у новоо-
сновани Авала филм. Све од Славице је историја, 
праћена неретко тегобним административним 
тешкоћама попут стварања Савезног комитета 
за кинематографију и доношења Уредбе о пре-
гледу филмова за јавно приказивање, тачније 
цензуре којој је подлегао сваки филм до 1962. 
Ипак, и поред поратног нарастања, Београд, 
потврђен као центар нове-старе државе и осве-
дочени центар филмске индустрије, остао је у 
срцима документариста. Мотиве и надахнућа 
новог доба, морално уздизање ратом десеткова-
не нације, могао је да подигне и осветли филм, а 
то се постизало кратким или средњометражним 
филмовима београдског филмског круга, који је 
на прагу педесетих био оснажен појавом Заста-
ва филма. Те 1949. то ново филмско предузеће 
снимило је десет од укупно 15 краткометражних 
и документарних филмова снимљених у Србији. 
Међу његовим наменским филмовима нашла се 
и Армија на прузи Ота Денеша. Денеш, родом 
из Беочина, студирао је на Факултету политич-
ких наука и афирмацију стекао управо филмо-
вима из армијског живота, да би се касније као 
сценариста и редитељ посветио уметничком до-
кументарном (Оклопни воз, 1962), па и играном 
филму (Степенице храбрости, 1961). До преласка 
у дипломатску службу крајем шездесетих, Де-
неш је Београд задужио најлепшом филмском 

Девојка са насловне стране (1958)
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су његове камере су туристи укључени у сао-
браћај, развој и градња Новог Београда, цркве, 
Народна скупштина, Дорћол, Топчидер, баште 
испуњене гостима у Скадарлији, ноћни живот 
града, плакати, светлеће рекламе, изазови јед-
не праве европске метрополе. Јовановић, родом 
Београђанин, припадник прве поратне генера-
ције београдских синеаста, познат по филму 
Колико је сати, потписао је Београд, конгресни 
град и Београд кроз песму и игру, документовао 
живот београдских фабрика, сајмова и издава-
штва. Управо је његов приказ конгресног града 
из 1981. део и овог циклуса јер обухвата изузетне 
авионске снимке Београда и развој Новог Беог-
рада. Снимљени су архитектонски споменици, 
мостови, различите конференције, туристичке 
агенције и манифестације, хронологија Феста и 
14. Битефа, као и концерт Здравка Чолића. 

У оквиру српског документарног филма ства-
рало је и доста црногорских редитеља. Уз Здрав-
ка Велимировића и Бранка Вукотића, запажене 
информативне филмове снимио је и Бранислав 
Бане Бастаћ, који је после свог најпознатијег 
остварења Пре потопа снимио Београд, једног 
летњег дана (око 1965). Обиље кадрова споме-
ника културе, галерија и музеја, градских це-
лина, репрезентативних хотела, авионског пре-
воза, хиподрома, излетишта, Авалског торња и 
скадарлијских ноћи, аутентичност дели управо 
с филмом Београд, који је 1960. снимио реди-
тељ Мика Јовановић. Отуда претпоставка да су 
поједини кадрови коришћени из старијег оства-
рења. Потврде да је Бастаћев филм из 1965. нема 
јер није званично заведен у Филмографији ју-
гословенског филма, па су архивисти Киноте-
ке закључили да је реч о новом остварењу са 
старим кадровима. Још један Бастаћев филм 
изостаје из филмографије и годишњака, али 
не умањује његову љубав према граду у који је 
камером задирао дубље него други. Улице Беог-
рада 1970 вероватно су рађене за потребе Ди-
рекције за путеве Града Београда. Данас, када је 
Београд под сталном окупацијом асфалтних ма-
шина и преусмеравањем саобраћаја, и када ми-
слимо да никада није био под већом пресијом, 
ово остварење демантује све наше доживљаје. 
Пружа приказ радова на путној инфраструкту-
ри од центра ка периферији, начине и методе 
асфалтирања главних и споредних градских са-
обраћајница. Разгледнице и фотографије старог 
Београда илуструју податак да је 1940. на ули-
цама било четири хиљаде возила, а да их у тре-
нутку снимања филма има сто педесет хиљада. 

који ће маестрално, коју годину касније, екра-
низовати Нушићеву Госпођу министарку (1958) 
и још боље осликати атмосферу старог Београ-
да. У тој деценији, 1953, Вера и Љубиша Јоцић 
бриљирали су филмом о Бранку Радичевићу, 
а већ након две године, 1955, по сценарију Ду-
шана Матића, тај редитељски пар снимио је 
филм Београд, посвећен историји града и спо-
меницима прошлости. Све се то дешава у вре-

ме када се број кратких филмова изненада уд-
востручава, када Косановић ствара Отров под 
каменом, а Светозар Павловић Нашег човека. 
Раде Застава филм, Славија, Дунав филм, Авала 
филм, Филмске новости, експанзију доживља-
ва наменски филм, продире се у нове жанрове 
и годишње снима више од 40 кратких оства-
рења. Појављује се нови продуцент УФУС. Те, 
1955. под окриљем удружења Бранко Ћеловић 
ствара филм Трагови нестају – о историјском 
развоју града, с акцентом на Прокоп, Јатаган 
малу и реализацију првог поратног генералног 
урбанистичког плана. Иако није заведен у зва-
ничној филмографији, тај сниматељски рад Ни-
коле Мајдака је својеврсни београдски филмски 
драгуљ. С поменутим филмовима већ је почело 
индивидуално, а потом и систематско неговање 
ауторства. С доста наменских и пропагандних 
остварења у продукцији кратких филмова уче-
ствовао је и Дунав филм, а посебну пажњу при-
вукла је делатност Кино-клуба Београд, у којем 
су експерименталне филмове радили поменути 
Никола Мајдак, затим Благоје Топличић, Алек-
сандар Петковић, Кокан Ракоњац. У време када 
се Дунав филм није штедео амбициозних проје-
ката које су потписали Р. Ивковић (Металац), 
П.  Ђорђевић (Он), а Денеш већ правио први 
дугометражни филм, Миодраг Мика Јовановић 
снимио је Београд (1961), туристички поглед са 
Саве на мостове, тврђаву, позоришта. У фоку-

Колико је сати (1957)
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кафанама Београда и на модним ревијама. 
У последњим данима старе Југославије промо-

тивни и туристички поглед на Београд неговао 
је организатор продукције Иво Лауренчић. Син 
славног глумца Јоза, асистент личном Титовом 
фотографу Иви Етеровићу, телевизијски пре-
галац и уредник, упамћен управо по кратким 
рекламним филмовима, био је један од првих 
маркетиншких стручњака у Југославији. 

Београд је својеврни калеидоскоп нарастања 
и урбанизације, с кинематографијом у себи и 
филмовима о себи. Ружан или не, на најлепшем 
је месту на свету, огрејан сунцем и када нико 
други није хтео да га греје. Та отмена лежер-
ност, јединствени хаос, пијачарски дух, место 
окупљања лукавих модисткиња, каткад супрот-
стављен сам себи и култури уопште, у сталном 
опоравку од балканских немира, чува се од 
исповести злонамерних. Ипак, у њему је при-

ступ филмовима много интелектуалнији него 
у Америци – бар је то приметио Џек Николсон 
приликом свог првог боравка у Београду 1973. 
И од филмских стваралаца нећемо га и не мо-
жемо чувати. Једноставно, они су оставили од-
говоре за којима и данас трагамо, а као сцена-
рио уз овај преглед стају једноставне речи Иве 
Андрића: „Овај велики град био је изгледа одувек 
овакав – истрган, просут, управо као да никад 
не постоји, него вечно настаје, дограђује се и опо-
равља. С једног краја ниче и расте а са другог вене 
и пропада. Увек се креће и таласа, никад не ми-
рује, не зна шта је спокој и тишина, на две реке, 
на великом простору сапет ветровима.” 

Филм прати изглед одређених делова главног 
града пре, током и после радова, и то у време 
када је обављена најобимија замена калдрме на 
београдској мрежи. Ту су улице Цара Душана 
у Земуну, Таковска, Теодора Драјзера, Булевар 
Октобарске револуције, улице Краља Милутина, 
Тиршова, Пастерова, Генерала Жданова, обнова 
асфалта у Херцеговачкој, Новоградској и Саве 
Машковића. Видимо на разгледницама и фо-
тографијама како су Теразије изгледале 1910. и 
мењале се све до уклањања фонтане и првог ас-
фалтирања 1950. Кола и пешаци тешко пролазе 
кроз баре у улицама које имају проблем с под-
земним водама, на пример у Топчидерској, где 
се ниво коловоза подиже, а улица проширује. У 
време градње „Газеле” Вишеградска улица била 
је највише коришћена саобраћајница. Радови 
на Бањици код Трошарине и на почетку Црно-
травске улице успорени су минама из рата и 
подземним инсталацијама. Саобраћајнице ничу 
у новоизграђеном насељу Браћа Јерковић и на 
углу Устаничке и Крушевачке улице, где је први 
пут употребљена рефлектујућа маса глазурит. 
Својеврсне оде грађевинарима представљају 
Бастаћеви филмови из седамдесетих година, 
Реконструкција Улице кнеза Милоша, где нас 
по плановима путара нови радови очекују већ 
идуће године, и Вијадукт Баново брдо. 

Циклус посвећен филмовима о Београду о 
којима се мање зна, који су пали у заборав и које 
су због неке историографске неправде реперто-
ари заобилазили, не може да прође без Крста 
Шканате. Аутор који се одмах наметнуо посеб-
ним избором тема, снажним деловањем слике 
и документарног израза у филмовима У сенци 
магије, Први падеж човек, Уљез, Ратниче, вољно 
и бројним другим за које је добио низ домаћих 
и светских признања, владао је наменским фил-
мовима који су у његово време имали посебан 
третман. Захваљујући изванредним директори-
ма фотографије Николи Мајдаку, Пеги Попо-
вићу, Бати Стојановићу, Петру Љутићу и Ђорђу 
Николићу, обратио се свету филмом Београд, 
град домаћин (1974). Уз кратку историју града, 
споменике културе и културне манифеста-
ције, први је представио спортске могућности 
Београда, приказујући Европски шампионат у 
фудбалу маја 1973, атмосферу пред утакмицу 
Ајакс–Јувентус. У презентацији бокс мечева фо-
кусирао се на Мату Парлова, а акцентовао је и 
водене спортове – ватерполо, скокове у воду, 
уметничко пливање. Филм прати 7. Битеф, от-
варање Атељеа 212, Фест ’74 и боравак гостију у 

Први падеж (1964)
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лавни филмски редитељ и сцена-
риста Рајко Грлић представио се и 
као изузетан прозни аутор књигом 
Неиспричане приче, својеврсном ау-
тобиографијом која у форми лек-
сикона филмских појмова доноси 

епизоде из његовог живота, портрете интере-
сантних људи које је сретао, описе необичних 
места и догађаја који су га инспирисали за за-
мишљене, али до сада неснимљене филмове.

Порекло те књиге је у белешкама сасвим 
личне природе. Записи су настајали годинама, 
„без намере да буду лепо написани или некоме 
читљиви, осим да можда тај фајл у компјутеру 
једнога дана мојим унуцима открије, ако их 
буде занимало, шта сам то радио, шта нисам и 
зашто нисам и да имају неки осећај прошлости 
у тој обитељи”, како је на промоцији ове јесени 
у Кинотеци изјавио аутор који је обележио хр-
ватску и југословенску кинематографију фил-
мовима Само једном се љуби, У раљама живота, 
Караула, Устав Републике Хрватске...

Ипак, на наговор свог сарадника и пријатеља, 
писца Анте Томића, пристао је на објављивање, 

С

с тим што је годину дана радио на коначном 
обликовању текста. Књига је прво изашла у из-
дању загребачке куће „Хена”, а затим и београд-
ске „лагуне”.

Неиспричане приче на јединствен начин 
спајају живот и филм, истовремено прика-
зујући стање друштва у бившој Југославији и 
шире у последњих педесетак година.

У оригиналној структури ове књиге филмски 
термини на енглеском језику и њихове кратке 
дефиниције ређају се абецедно –  од Animal 
Movies (филмови у којима су животиње глав-
ни ликови) до Wrap Party (прослава након по-
следњег дана снимања), а сваки од њих прати 
прича „дозвана” ближим или даљим асоција-
цијама које тај термин изазива. 

Неке приче су само цртице, а неке читаве 
приповетке у којима аутор слободно шета кроз 
различите периоде свог живота и каријере, на-
водећи прецизну, али нелинеарну хронологију, 
креће се кроз просторе родног Загреба, Прага, 
у којем је студирао крајем шездесетих годи-
на, америчке државе Охајо, где је привремено 
емигрирао с породицом почетком деведесетих, 
кроз градове домаћине светских фестивала на 
којима је учествовао и мала места на Јадрану у 
којима је летовао.
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Занимљиве, искрене, духовите и сетне, иро-
ничне и емотивне приче откривају и преплићу 
неке кључне животне ситуације, биографске 
фрагменте, ставове и исповести, анегдоте, фак-
тографију и фикцију, нацрте за сценарија. Све 
је то складно укомпоновано у мозаик који у 
драматургији живота проналази додирне тачке 
с лексиком, поетиком и законитостима филма.

На корицама књиге наводе се Грлићеве речи: 
„Читав живот сакривао сам се иза филмских 
јунака. Живио њихове животе и причајући њи-
хове крио свој. Неиспричане приче остајале су 
у режијској биљежници као у некој добро заче-
пљеној боци. И одједном, вјеројатно у нади да ћу 
тиме олакшати повратак, одлучио сам ту боцу 
отворити”.

Под одредницом Damnatio Memoriae Грлић се 
присећа својих искустава с цензуром од самог 
почетка каријере, а нарочито оптужби пово-
дом филма Чаруга (1991), и с горчином конста-
тује: „Наредних десет година нити један квадрат 
нити једног филма који сам икада радио није у 
Хрватској заиграо на великом или малом екра-
ну. Име ми је уклоњено из енциклопедија, из-
брисан сам с пописа слободних умјетника…” 

У поглављу Documentary (Autobio-graphical) 
објављено је аутентично, мада непослато писмо 
из 1994. године у којем Грлић настоји да објасни 
тада малолетној кћери разлоге за одлазак из до-
мовине. Иако сасвим лично, то писмо је прави 
документ једног времена које је „окренуло наше 
животе наглавачке”. 

С друге стране, ту су и ведре приче о настан-
ку фестивала у Мотовуну, о златној грозници 
из 19. века и вези с Николом Теслом, инсајдер-
ски детаљи о неким згодама и незгодама до-
маће филмске индустрије, узбудљив животопис 
шпанског филмског посленика Хонорија Ранка-
ноа, сећање на очеву библиотеку, на фудбалску 
лопту коју је изгубио као дечак…

Грлићева збирка прича добила је високе оце-
не стручне јавности. Редитељ Горан Марковић 
сматра да „описујући друге људе и догађаје и 
заузимајући позицију наоко неутралног посма-
трача, овај тематски уређени бревијар открива 
паметног, осећајног и храброг човека, једном 
речју песника”. 

„Мислим да је судбину овог човека одредила 
воља да се буде истинит, и то по сваку цену – 
и тешких политичких сукоба, изгнанства и ри-
зика који је с њим носила његова породица. Из 
књиге се ипак види како је ту судбину могуће 
живети без и најмањег компромиса, без губитка 

п р е д с т а в љ а м о  к њ и г у

достојанства, без губитка смисла за хумор и све 
то уз пун ужитак живљења”, истиче Марковић.

Филмска критичарка Сандра Перовић оцењује 
да се Грлић својом првом књигом представио 
као „бриљантан приповедач, а помогло му је и 
сценаристичко искуство смешних, бизарних, 
трагичних прича међу којима је неке проживео, 
неке чуо, а неке су плод његове маште”. Додајући 
да је ову књигу тешко жанровски одредити, Сан-
дра Перовић наводи да је она „и аутобиографска 
и концептуална, прозно штиво које се лако чита, 
а има и едукативни карактер јер даје шифрар-
ник 164 филмска појма”. 

Колумниста Теофил Панчић напомиње да би 
„гледајући садржај – записе насловљене филм-
ским терминима, човек помислио да је то нека 
стручна енциклопедија или можда експеримен-
тална проза”. 

„А Рајко је напросто искористио те термине 
као згодан асоцијативни низ да на нелинеаран 
начин исприча причу свог живота, али и причу 
друштва или друштава, држава, градова у који-
ма је живео, борио се с идеолошким митома-
нијама, с медиокритетством, завишћу, остајући 
свој и достојанствен. О свему томе он пише без 
разметљивости или нарцизма. Књига се не ис-
пушта из руку до самог краја, а када склопите 
корице, пожелите да поновите наслов његовог 
филма Браво, маестро”, изјавио је Панчић на 
промоцији у Кинотеци.



СуботоМ на другоМ, 
недеЉоМ на ПрвоМ
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програм
НОВЕМБаР 2018

Југословенска кинотека
Косовска 11

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

1.
КаПИ, ВОдЕ, РатНИцИ
(југ, 1962)
....................................................................................
улоге: Јанез Врховец, 
Снежана Лукић
режија: Марко Бабац, 
живојин Павловић, 
Војислав Кокан Ракоњац

пројекција у 19.00

СУБОТА

НОВЕМБАР

3.
БуЂЕЊЕ ПацОВа
(југ, 1967)
....................................................................................
улоге: Слободан цица Перовић, 
душица жегарац
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 19.00

ЖИВОЈИН ЖИКА ПАВлОВИћ – 20 ГОДИНА ОД СМРТИ

ПЕТАК

НОВЕМБАР

2.
ПОВРатаК
(југ, 1966)
....................................................................................
улоге: Велимир Бата 
живојиновић, Снежана Лукић
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 21.00

Кад БудЕМ МРтаВ И 
БЕО
(југ, 1967)
....................................................................................
улоге: драган Николић, Ружица 
Сокић
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 21.00

НЕПРИЈатЕЉ
(југ, 1965)
Sovražnik
....................................................................................
улоге: Велимир Бата 
живојиновић, Снежана Лукић
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 19.00

ГРад
(југ, 1963)
....................................................................................
улоге: Стојан Столе 
аранђеловић, Снежана Лукић
режија: Марко Бабац, 
живојин Павловић, 
Војислав Кокан Ракоњац

пројекција у 21.00

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

4.
ЗаСЕда
(југ, 1969)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Ивица Видовић
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 19.00

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

5.
ЗадаХ тЕЛа
(југ, 1983)
....................................................................................
улоге: душан Јанићијевић, 
Раде Шербеџија
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 21.00

ХаЈКа
(југ, 1977)
....................................................................................
улоге: Раде Шербеџија, Барбара 
Нилсен (Barbara Nielsen)
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 19.00

цРВЕНО КЛаСЈЕ
(југ, 1971)
....................................................................................
улоге: Раде Шербеџија, 
Мајда Потокар
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 21.00

УТОРАК

НОВЕМБАР

6.
На Путу За КатаНГу
(југ, 1987)
....................................................................................
улоге: Светозар цветковић, 
Мирјана Карановић
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 19.00

дЕЗЕРтЕР
(Срј, 1992)
....................................................................................
улоге: Раде Шербеџија, Радош 
Бајић
режија: живојин жика Павловић

пројекција у 21.00
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ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

8.

ГВОЗдЕНа МаСКа
(Сад, 1929)
The Iron mask
....................................................................................
улоге: даглас Фербанкс 
(Douglas Fairbanks), 
Ролф Седан (Rolfe Sedan)
режија: алан двон (Allan Dwan)

РОБИН Худ
(Сад, 1922)
Robin Hood
....................................................................................
улоге: Волас Бири (Wallace 
Beery), даглас Фербанкс 
(Douglas Fairbanks)
режија: алан двон (Allan Dwan)

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

ПЕТАК

НОВЕМБАР

9.
ПЛаВИ аНЂЕО
(неМ, 1930)
Der blaue Engel
....................................................................................
улоге: Марлен дитрих 
(Marlene Dietrich), 
Емил Јанингс (Emil Jannings)
режија: Јозеф фон Штернберг 
(Josef von Sternberg)

БИтИ ИЛ’ НЕ БИтИ 
(Сад, 1942)
To Be or Not to Be
....................................................................................
улоге: Керол Ломбард (Carole 
Lombard), Џек Бени (Jack Benny)
режија: Ернст Лубич 
(Ernst Lubitsch)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

дОБа НЕВИНОСтИ
(Сад, 1993)
The Age of Innocence
....................................................................................
улоге: данијел деј Луис 
(Daniel Day-Lewis), 
Мишел Фајфер (Michelle Pfeiff er)
режија: Мартин Скорсезе 
(Martin Scorsese)

пројекција у 21.00

НЕМИ ДАН – AлАН ДВОН

пројекција у 17.00

МаЛЕНа 
(ита/Сад, 2000)
Malèna
....................................................................................
улоге: Моника Белучи 
(Monica Bellucci), Ђузепе 
Сулфаро (Giuseppe Sulfaro)
режија: Ђузепе торнаторе 
(Giuseppe Tornatore)

пројекција у 21.00

дЕВЕтИ КРуГ
(југ, 1960)
....................................................................................
улоге: душица жегарац, 
Борис дворник
режија: Франце Штиглиц

СУБОТА

НОВЕМБАР

10. пројекција у 19.00

СРЕДА

НОВЕМБАР

7.
МОдЕРНИ МуСКЕтаР
(Сад, 1917)
A Modern Musketeer
....................................................................................
улоге: даглас Фербанкс 
(Douglas Fairbanks), 
Јуџин Ормонд (Eugene Ormonde)
режија: алан двон (Allan Dwan)

ЛудИЛО МЕНХЕтНа
(Сад, 1916)
Manhattan Madness
....................................................................................
улоге: даглас Фербанкс 
(Douglas Fairbanks), 
Џуел Кармен (Jewell Carmen)
режија: алан двон (Allan Dwan)

пројекција у 17.00 пројекција у 17.00

дЕВЕта КаПИЈа
(ШПа/Фра/Сад, 1999)
The Ninth Gate
....................................................................................
улоге: Џони деп (Johnny Depp), 
Френк Ланђела (Frank Langella)
режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

СРЕДА

НОВЕМБАР

7.

РЕЗЕРВИСаН тЕРМИН

МОЈ ИЗБОР – ДАНИЕл РАФАЕлИћ

пројекција у 16.00

ПОВРатаК БЕтМЕНа 
(Сад/вб, 1992)
Batman Returns
....................................................................................
улоге: Мајкл Китон 
(Michael Keaton), 
Мишел Фајфер (Michelle Pfeiff er)
режија: тим Бартон (Tim Burton)

пројекција у 21.00

МЕтРОПОЛИС
(неМ, 1927)
Metropolis
....................................................................................
улоге: алфред абел (Alfred Abel), 
Бригите Хелм (Brigitte Helm)
режија: Фриц Ланг (Fritz Lang)

пројекција у 19.00

НЕБЕСКа СтВОРЕЊа
(нз/неМ, 1994)
Heavenly Creatures
....................................................................................
улоге: Мелани Лински 
(Melanie Lynskey), 
Кејт Винслет (Kate Winslet)
режија: Питер Џексон (P. Jackson)

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

11.



64 | | 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

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

12.
МаРСЕЉСКИ КЛаН
(Фра/ита, 1972)
La Scoumoune
....................................................................................
улоге: жан Пол Белмондо 
(Jean-Paul Belmondo), Клаудија 
Кардинале (Claudia Cardinale)
Продуцент: Рeјмон данон 
(Raymond Danon) 
режија: Хосе Ђовани 
(Jose Giovanni)

пројекција у 17.00

СРЕДА

НОВЕМБАР

14.
О БуБИцаМа И 
ХЕРОЈИМа
(Срб, 2018)
....................................................................................
режија: Петар Пашић
директор фотографије: 
Владан Јанковић

пројекција у 18.00

СЕћАЊЕ НА... РEЈМОН ДАНОН

УТОРАК

НОВЕМБАР

13.

дЕМОНИ
(вб, 1971)
The Devils
....................................................................................
улоге: Ванеса Редгрејв 
(Vanessa Redgrave), 
дадли Сатон (Dudley Sutton)
режија: Кен Расел (Ken Russell)

пројекција у 21.00

EDERLEZI RISING
(Срб, 2018)
....................................................................................
режија: Лазар Бодрожа
директор фотографије: 
Коста Глушица

пројекција у 20.00

НаИВЧИНа
(Фра/ита, 1965)
Le corniaud 
....................................................................................
улоге: Бурвил (Bourvil), 
Луј де Финес (Louis de Funès), 
Венантино Венантини 
(Venantino Venantini)
режија: жерар ури (Gérard Oury)

пројекција у 19.00

ЧаСОВНИЧаР ИЗ СЕН 
ПОЛа
(Фра, 1973)
L’ Horloger de Saint-Paul
....................................................................................
улоге: Филип Ноаре 
(Philippe Noiret), жан Рошфор 
(Jean Rochefort)
Продуцент: Рeјмон данон 
(Raymond Danon) 
режија: Бертран таверније 
(Bertrand Tavernier)

пројекција у 21.00

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

15.
БаНдИтИ у ПОтРаЗИ 
За МаМОМ
(Срб, 2018)
....................................................................................
режија: Коста Ристић
директор фотографије: 
Милица дракулић

пројекција у 18.00

ПЕТАК

НОВЕМБАР

16.
ЈужНИ ВЕтаР
(Срб, 2018)
....................................................................................
режија: Милош аврамовић
директор фотографије: 
Иван Костић

пројекција у 20.00

ПРОКЛЕтИ ПаС
(Срб, 2017)
....................................................................................
режија: драган Пешикан
директор фотографије: 
Радослав Владић

пројекција у 18.00

ЗЛОГОЊЕ
(Срб/МаК, 2018)
....................................................................................
режија: Рашко Миљковић
директор фотографије: 
Микша анђелић

пројекција у 20.00

пројекција у 19.00

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ МНОГО 
ЗНаО
(Фра/ита, 1973)
Defenсe De Savoir
....................................................................................
улоге: жан Луј трентињан 
(Jean-Louis Trintignant), 
Мишел Буке (Michel Bouquet)
Продуцент: Рeјмон данон 
(Raymond Danon) 
режија: Надин Маркан 
трентињан (Nadine Marquand 
Trintignant)

СЕћАЊЕ НА... ВЕНАНТИНО ВЕНАНТИНИ СЕћАЊЕ НА... ДАДлИ САТОН

ФЕСТИВАл СНИМАТЕЉСКИХ ОСТВАРЕЊА „СлИКА У ПОКРЕТУ”

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 
И ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА
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СУБОТА

НОВЕМБАР

17.
ИЗГРЕдНИцИ
(Срб, 2017)
....................................................................................
режија: дејан Зечевић
директор фотографије: 
Миладин Чолаковић

пројекција у 18.00

ПатуЉцИ Са 
НаСЛОВНИХ СтРаНа
(Срб, 2018)
....................................................................................
режија: Милорад Милинковић
директор фотографије: 
димитрије Јоковић

пројекција у 20.00

ДОДЕЛА НАГРАДА И 
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

18.
ГОдИНа СуНЧЕВОГ 
СМИРЕЊа
(ПоЉ/Сад/неМ, 1984) 
Rok spokojnego slonca
....................................................................................
улоге: Маја Коморовска 
(Maja Komorowska), 
Скот Вилсон (Scott Wilson)
режија: Кшиштоф Зануси 
(Krzysztof Zanussi)

пројекција у 16.30

СЕћАЊЕ НА… СКОТ ВИлСОН

ХЛадНОКРВНИ
(Сад, 1967)
In Cold Blood
....................................................................................
улоге: Роберт Блејк (Robert 
Blake), Скот Вилсон (Scott Wilson)
режија: Ричард Брукс 
(Richard Brooks)

пројекција у 21.00пројекција у 19.00

ГРИСОМОВа БаНда
(Сад, 1971) 
The Grissom Gang
....................................................................................
улоге: Ким дарби (Kim Darby), 
Скот Вилсон (Scott Wilson)
режија: Роберт Олдрич 
(Robert Aldrich)

пројекција у 20.00

СтаМБЕНа ЧЕтВРт
(јаП, 2016)
Danchi
....................................................................................
режија: 
Џунџи Сакамото
(Junji Sakamoto)

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

19.

РЕВИЈА ЈАПАНСКИХ ФИлМОВА

УТОРАК

НОВЕМБАР

20. пројекција у 20.00

КЉуЧ жИВОта
(јаП, 2012)
Kagi-dorobô no mesoddo
....................................................................................
режија: 
Кенџи учида 
(Kenji Uchida)

СРЕДА

НОВЕМБАР

21.
МОХИКаНац СЕ ВРаЋа 
КуЋИ
(јаП, 2015)
Mohican kokyô ni kaeru
....................................................................................
режија: 
Шуичи Окита
(Shuichi Okita)

пројекција у 20.00
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пројекција у 20.00

КаРатЕ РОБОт 
ЗаБОРГаР
(јаП, 2011)
Denjin Zabôgâ
....................................................................................
режија: 
Нобору Игучи
(Noboru Iguchi)

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

22.

РЕВИЈА ЈАПАНСКИХ ФИлМОВА

ПЕТАК

НОВЕМБАР

23. ПРОГРаМ КРатКИХ И аНИМИРаНИХ ФИЛМОВа

СЕћАЊЕ НА... ВЕЉКО БИКИћ – 20 ГОДИНА ОД СМРТИ

ФЕСтИВаЛ 
аутОРСКОГ ФИЛМа

СУБОТА

НОВЕМБАР

24.
НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

25.

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

26.
УТОРАК

НОВЕМБАР

27.

СРЕДА

НОВЕМБАР

28.
ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

29.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

30.
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едан од највећих француских про-
дуцената, филмски отац чувеног 
Алена Делона, човек од  интегри-
тета и велики заљубљеник у позо-
риште, Рејмон Данон (1930–2018), 
преминуо је у родном Паризу. Као 

продуцент афирмисао се шездесе-
тих година двадесетог века радећи с познатим 
француским режисерима. Продуцирао је фил-
мове Клода Сотеа Ситнице које чине живот 
(Les Choses de la Vie, 1970), Макс и лопови (Max 
et les Ferrailleurs, 1970), Весела дружина (Vincent, 
Francois, Paul et les Autres, 1974). С Пјером Гре-
нијеом Дефером сарађивао је као продуцент 
на филмовима Мачка (Le Chat, 1971) и Удови-
ца Кудер (La Veuve Couderc, 1971), снимљеним 
по истоименим романима Жоржа Сименона. 
Своје продуцентско умеће понудио је и ве-
ликом Тавернијеу, с којим је радио на култ-
ном Часовничару из Сент Пола (L’Horloger de 
Saint-Paul), такође филмској екранизацији Си-
меноновог дела, као и на филму Судија и убица 
(Le Juge et L’Assassin, 1976), испирисаном истини-
том причом о бившем француском поручнику, 
а потом менталном болеснику који је током пет 
година силовао десетине беспомоћних сточара 
и слугу на југоистоку Француске. Међу осталим 
великим режисерским именима с којима је са-
рађивао током тридесетпетогодишње каријере 
издвајају се: Жилијен Дививје, Едуар Молинаро, 
Жан Пол Рапно, Жан Пјер Моки и Дени де ла 
Пателијер.

У петнаестак филмова радио је с Аленом Де-
лоном, с којим је био дугогодишњи пријатељ. 
Рејмонова смрт веома је погодила чувеног глум-
ца, који је изјавио: „Научио ме је како се праве 
добри филмови, а показао ми је и неколико глу-
мачких трикова који су ми помогли да савладам 
све тајне глумачког позива. 

Рејмон Данон био је, између осталог, и ди-
ректор познатог филмског студија у Болоњској 
шуми и председник Уни Франс, институције 
која ради на промоцији француских филмова у 
иностранству.

РЕЈМОН
ПИШЕ: 

Бојан Ковачевић

 Р Е Ј М О Н  Д А Н О Н

После његове смрти, француски филм ни-
кад више неће бити исти као пре јер је остао 
без једног од последњих великих филмских 
посленика који је оставио неизбрисив траг 
како на класичан период тако и на нови та-
лас у француској кинематографији. 

Ј
ДАНОН

Ситнице које чине живот (1970)

трагови
НА ФИЛМУ



ођен је као Вилијам Делано Вилсон 
у Атланти 1942. После очевe смр-
ти, када је имао 12 година, сели се 
с мајком у њен родни град Томи-
свил, близу границе с Флоридом, у 
коме похађа средњу школу. Пошто 

је добро играо кошарку, добија стипендију да 
студира архитектуру, али напушта универзи-
тет и одлази у Холивуд. Ауто-стопом је дошао 
у лос Анђелес са свега четрдесет долара у џепу 
и без идеје о томе чиме би се бавио у животу, 
а онда је једног дана пијан залутао на час глу-
ме. Пошто су га избацили с часа, враћа се по-
сле недељу дана да се извини и добија да чита 
Дуго путовање у ноћ Јуџина О’Нила. Следећи 
пут када се појавио на часу, решио је да поста-
не глумац. Наредних пет година игра у позо-
ришту, а једна од запаженијих представа била 
је Важно је звати се Ернест Оскара Вајлда. Све 
време се трудио да исправи јужњачки акценат 
из родне Џорџије, али управо због њега добија 
улогу у свом првом филму У врелини ноћи (In 
the Heat of the Night, 1967) Нормана Џуисона, у 
коме тумачи осумњиченог за убиство. У току 
снимања Сидни Поатје и композитор Квинси 
Џоунс предлажу га за улогу Дика Хичкока у 
филму Ричарда Брукса по роману Трумана Ка-
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потеа Хладнoкрвни (In Cold Blood, 1967). Пошто 
му је Џуисон дозволио да гледа немонтиран 
материјал за филм У врелини ноћи, Брукс убрзо 
нуди улогу Вилсону, кога је то изненадило јер је 
све рађено у тајности. Будући да се одлучио за 
документарни приступ, Брукс је хтео да убице 
из стварног живота играју два анонимна глумца 
која су им и физички слична, па чак и снимао у 
кући у којој је побијена породица Клутер. Та два 
филма одредиће Вилсонову каријеру, у којој ће 
преовлађивати улоге негативаца и лопова. Ње-
гова тумачења криминалаца и углађених убица 
с јужњачким акцентом освојила су и критику и 
публику. Међутим, такве улоге нису му донеле 
само славу већ и проблем јер су га продуценти 
звали само да игра сличне ликове, па се дешава-
ло да не глуми и по неколико година. Филмски 
критичар Глен ловел рекао је да је Вилсон „један 
од холивудских најпоштованијих, али најмање 
искоришћених карактерних глумаца”. О њего-
вом глумачком квалитету сведочи и то што је 
током прве три деценије каријере увек играо 
код познатих редитеља и поред водећих глума-
ца. У Чуварима замка (Castle Keep, 1969) Сиднија 
Полака игра с Патриком О’Нилом и Бертом 
ланкастером, с којим ће поново глумити у фил-
му Падобранци долазе (The Gypsy Moths, 1969) 
Џона Франкенхајмера. Код Роберта Олдрича у 
Грисомовој банди (The Grissom Gang, 1971) игра 
психопату и ментално неприлагођеног вођу 
банде, а улогу је прихватио да би показао да 
„може да игра и друкчији тип убица”. Номина-
цију за Златни глобус за споредну улогу добио 
је тумачећи лик капетана Билија Катшоа, астро-
наута у лудници за војнике у Деветој конфигу-
рацији (The Ninth Configuration, 1980), дебитант-
ском филму Вилијама Питера Блатија, с којим 
ће поново радити на Истеривачу ђавола 3 (The 
Exorcist III, 1990). Обнавља  сарадњу с ланкасте-
ром и Франкенхајмером у Ноћној патроли (The 
New Centurions, 1972). Убиће Роберта Редфорда у 
Великом Гетсбију (The Great Gatsby, 1974) Џека 
Клејтона. У Путу у свемир (The Right Stuff, 1983) 
Филипа Кауфмана играће тест-пилота, а у Годи-
ни сунчевог смирења (Rok spokojnego slonca, 1984), 
за који Кшиштоф Зануси добија награду Злат-
ни лав у Венецији, тумачи улогу војника који 
се заљубљује у Пољској после Другог светског 
рата. За Занусија ће заиграти још једном у адап-
тацији драме коју је написао папа Јован Павле 
Други, Our God’s Brother (1997). Вилсон ипак није 
увек тумачио ликове негативаца. У филму Мр-
тав човек хода (Dead Man Walking, 1995) Тима 

Р

Окружен мртвима (2010)

СКот
ПиШе: 
Ненад беквалац      

ВИлСОН
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Робинса играо је затворског свештеника, а код 
Пети Џенкинс у Монструму (Monster, 2003) биће 
жртва Шарлиз Терон. Млађе генерације највише 
ће га памтити по улогама у ТВ серијама Место 
злочина: Лас Вегас, у којој игра корумпираног 
власника казина и Окружен мртвима, у којој 
је био један од омиљених ликова. Последњи пут 
на филму се појавио у Непријатељима (Hostiles, 
2017) Скота Купера.

дадли

ПиШе: 
бојан Ковачевић

САТОН

трагови
На ФИЛМу

нглески глумац Дадли Сатон (1933–
2018) рођен је у Сарију, познатом 
лондонском предграђу, а одрастао 
у Девону. Међу колегама и прија-
тељима познат као велики брбљив-
ко, препознатљив по бледом дечјем 

лицу и помало неуротичним гестикулацијама, 
за филмске и позоришне критичаре деценија-
ма је представљао посебан и узвишен таленат 
који одржава традиционално, с великог платна 
готово ишчезло „шекспиријанско” глумачко из-
вођење.  

Када је почетком шездесетих година направио 
прве професионалне кораке, Дадли Сатон почео 
је да се помиње у истом рангу с Ричардом Бар-
тоном, Питером О’Тулом и Ричардом Харисом. 
Међутим, сав свој потенцијал он је показао у ка-
снијим улогама. Средином осамдесетих, уморан 
од рола негативаца, прихвата да игра сасвим 
друкчији карактер у једној од најпопуларнијих 
енглеских серија те деценије Lovejoy, у продук-
цији Би-Би-Сија. Улога Тинкера Дила, помоћни-
ка детектива за сумњиве продаје антиквитета у 
тој серији која је трајала од 1986. до 1994. годи-
не, према мишљењу критичара, засенила је све 
остале Сатонове улоге. 

Пошто је међу његовим пријатељима било и 
хомосексуалаца, свој став да они треба да имају 

Е

Д А Д л И  С А Т О Н

више права у Енглеској и да не смеју да буду 
деградирани и понижени, исказује тако што 
прихвата улоге у филмовима који су се бави-
ли том тематиком, најпре у остварењу The Boys 
(1962), а потом и у The Leather Boys (1964), у коме 
је играо бајкера хомосексуалца. Том улогом на-
правио је истински пробој у енглеску филмску 
индустрију. Од своје прве мале роле у играном 
филму A Night to Remember (1958), где на шпици 
није био ни потписан, па све до последње значај-
не, оне у остварењу Tin (2015), Дадли је нанизао 
праву ниску улога у више од 48 играних фил-
мова и чак 90 телевизијских серија и филмова. 
Током богате каријере која је трајала дуже од 
педесет година играо је с најпознатијим енгле-
ским и светским глумачким величинама: Робер-
том Шоом – A Town Called Bastard (1971), Пите-
ром Селерсом – The Pink Panther Strikes Again 
(1976), Оливером Ридом – The Prince and the 
Pauper (1977), Мајклом Кејном – The Island (1980) 
и многим другима. Велики Роџер Мур Сатона је 
после улоге Едија Блека у серији The Saint на-
звао својим омиљеним „зликовцем”. 

Популарни глумац женио се четири пута, а 
његова прва жена била је америчка глумица 
Мерџори Стил.
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венантино Приредила: 
милена Гвозденовић      

ритијем (La morte negli occhi del gatto, Apocalypse 
domani), Умбертом ленцијем (Битка за Мерет 
(Il grande attacco), Људождери Амазона (Cannibal 
Ferox), Da Corleone a Brooklyn), лучиом Фул-
чијем (Град живих мртваца (Paura nella città dei 
morti viventi), Luca il contrabbandiere).

Поводом смрти Венантина Вентантинија, ње-
гова сестра Росана Венантини истакла је да је он 
подједнако волео филм и сликарство, да је био 
одличан глумац, али и сликар који је учествовао 
на бројним изложбама.

етеран италијанског жанровског 
филма Венантино Венантини (1930–
2018) играо је у приближно сто пе-
десет филмова и телевизијских се-
рија не само у родној Италији већ 
и ван њених граница, нарочито у 

Француској, где је био изузетно цењен и где је 
глумио уз великане као што су Ален Делон, Ив 
Монтан, лино Вентура, луј де Финес... Тумачио 
је разне улоге, од Хенрика у филму Луксузни 
ресторан (Le grand restaurant, 1966) до шофера 
Мишела Галабрија у Кавезу лудости (La cage 
aux folles, 1978) Едуара Молинара. Увек уз главне 
јунаке, никад у насловној улози, иако је 
имао врло плодну каријеру и упечатљив 
лик.

На великом платну први пут се појавио 
1954. у Стеновом Једном дану на суду (Un 
giorno in pretura), а прву значајнију улогу 
остварио је у филму Odissea nuda (1961), 
за који је редитељ Франко Роси добио 
специјалну награду Давиде ди Донатело. 
Током каријере дуже од шездесет година, 
играо је у филмовима најразличитијих 
жанрова, с Робертом Мичамом у Искрца-
вању у Анцију (Lo sbarco di Anzio, 1968), са 
Ђулијаном Ђемом у Troppo rischio per un 
uomo solo (1973), у серији филмова о Црној 
Емануели с лауром Гемсер (Emanuelle 
nera, 1975, Emanuelle nera: Orient reportage, 
1976) и са Силвијом Кристел (Емануела II 
– антидевица (Emmanuelle l’antivierge), 
1975), с Бадом Спенсером у филмовима 
Шериф у долини Нила (Piedone d’Egitto, 
1980) и Superfantagenio (1986).

Сарађивао је с признатим редитељима: 
Дином Ризијем (Свештеникова жена (La 
moglie del prete), Lе ragazze di Miss Italia, 
Giovani e belli, у ком је протагониста Ве-
нантинијев син лука), Антониом Марге-

В
ВЕНАНТИНИ

трагови
На ФИЛМу

т р а г о в и  н а  ф и л м у
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програм
НОВЕМБаР 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

1.
ЧОВЕК НИЈЕ тИца
(југ, 1965)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Јанез Врховец
режија: душан Макавејев

пројекција у 20.30

СЕћАЊЕ НА... МИлЕНА ДРАВИћ

ПЕТАК

НОВЕМБАР

2.
дЕВОЈКа
(југ, 1965)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Љубиша Самарџић
режија: Младомир Пуриша 
Ђорђевић

пројекција у 20.30

ВРата ОСтаЈу 
ОтВОРЕНа
(југ, 1959)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Раде Верговић
режија: Франтишек Чап 
(Frantisek Cáp)

пројекција у 18.00

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

5.
НИЈЕ ЛаКО Са 
МуШКаРцИМа
(југ, 1983)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Љубиша Самарџић
режија: Михаило Вукобратовић

пројекција у 20.30

ПаВЛЕ ПаВЛОВИЋ
(југ, 1975)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Беким Фехмиу
режија: Младомир Пуриша 
Ђорђевић

пројекција у 18.00

пројекција у 16.00

РОНдО 
(југ, 1966)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Реља Башић
режија: Звонимир Берковић

пројекција у 20.30

ЈутРО
(југ, 1967)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Љубиша Самарџић 
режија: Младомир Пуриша 
Ђорђевић

пројекција у 18.00

КЛаКСОН
(југ, 1965)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Беким Фехмиу
режија: Војислав Кокан 
Ракоњац

СУБОТА

НОВЕМБАР

3.

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

4.
CROSS COUNTRY
(југ, 1969)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Мирчета Вујичић
режија: Младомир Пуриша 
Ђорђевић

ХаСаНаГИНИца
(југ, 1967)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
Раде Марковић
режија: Миодраг Мића Поповић

пројекција у 16.00 пројекција у 18.00

ХОРОСКОП
(југ, 1969)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, 
драган Николић
режија: Боро драшковић

пројекција у 20.30
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УТОРАК

НОВЕМБАР

6. РЕЗЕРВИСаН тЕРМИН

СРЕДА

НОВЕМБАР

7.

КаПЕтаН
(неМ/Фра/ПоЉ, 2017)
Der Hauptmann
....................................................................................
улоге: Макс Хубахер 
(Max Hubacher), 
Милан Пешел (Milan Peschel)
режија: Роберт Швентке 
(Robert Schwentke)

СаЊаРИ
(вб/Фра/ита, 2003)
The Dreamers
....................................................................................
улоге: Мајкл Пит (Michael Pitt), 
Луј Гарел (Louis Garrel)
режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.30 пројекција у 20.30

ФЕСТИВАл „СлОБОДНА ЗОНА”

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

8.
СуМРаК БОГОВа
(ита/неМ, 1969)
La caduta degli dei / 
Götterdämmerung
....................................................................................
улоге: дирк Богард (Dirk Bogarde), 
Ингрид тулин (Ingrid Thulin)
режија: Лукино Висконти 
(Luchino Visconti)

уКРадЕНИ ПОЉуПцИ
(Фра, 1968)
Baisers volés
....................................................................................
улоге: жан Пјер Лео 
(Jean-Pierre Léaud), делфин 
Сериг (Delphine Seyrig)
режија: Франсоа трифо 
(François Truff aut)

пројекција у 18.30 пројекција у 20.30

ПЕТАК

НОВЕМБАР

9.

утОЈа 22. ЈуЛ
(нор, 2018)
Utøya 22. juli
....................................................................................
улоге: андреа Бернцен (Andrea 
Berntzen), александер Холмен 
(Aleksander Holmen)
режија: Ерик Попе 
(Erik Poppe)

СЛуЧаЈ БадЕР 
МаЈНХОФ
(неМ/Фра/чеШ, 2008)
Der Baader Meinhof Komplex
....................................................................................
улоге: Мориц Блајбтрој 
(Moritz Bleibtreu), Мартина 
Гедек (Martina Gedeck)
режија: ули Едел (Uli Edel)

пројекција у 18.30 пројекција у 20.30
СУБОТА

НОВЕМБАР

10.

ПРОФИЛ
(Сад/вб/КиП/руС, 2018)
Profi le
....................................................................................
улоге: Вален Кејн (Valene Kane), 
Шазад Латиф (Shazad Latif)
режија: тимур Бекмамбетов 
(Timur Bekmambetov)

уМРЕтИ Од ЉуБаВИ
(Фра/ита, 1971)
Mourir d’aimer...
....................................................................................
улоге: ани жирардо (Annie Girar-
dot), Бруно Прадал (Bruno Pradal)
режија: андре Кајат 
(André Cayatte)

пројекција у 18.30 пројекција у 20.30

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

11.
тРаНЗИт
(неМ/Фра, 2018)
Transit
....................................................................................
улоге: Франц Роговски 
(Franz Rogowski), 
Паула Бер (Paулa Beer)
режија: Кристијан Пецолд 
(Christian Petzold)

ЈаГОдЕ И КРВ
(Сад, 1970)
The Strawberry Statement
....................................................................................
улоге: Брус дејвидсон 
(Bruce Davidson), 
Ким дарби (Kim Darby)
режија: Стјуарт Хегман 
(Stewart Haggman)

пројекција у 18.30 пројекција у 20.30

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

12.
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пројекција у 17.00

таКСИ За тОБРуК
(Фра/ШПа/неМ, 1961)
Un taxi pour Tobrouk
....................................................................................
улоге: Шарл азнавур 
(Charles Aznavour), Харди 
Кригер (Hardy Krüger)
режија: дени де ла Пателијер 
(Denys de la Patellière)

пројекција у 21.00

ГЛаВОМ КРОЗ ЗИд
(Фра, 1959)
La tête contre les murs
....................................................................................
улоге: Шарл азнавур 
(Charles Aznavour), 
анук Еме (Anouk Aimée)
режија: жорж Франжи 
(Georges Franju)

пројекција у 19.00

ПуцаЈтЕ у ПИЈаНИСту
(Фра, 1960)
Tirez sur le pianiste
....................................................................................
улоге: Шарл азнавур 
(Charles Aznavour), 
Мари дубоа (Marie Dubois)
режија: Франсоа трифо 
(François Truff aut)

УТОРАК

НОВЕМБАР

13.

пројекција у 17.00

аРаРат 
(Кан/Фра, 2002)
Ararat
....................................................................................
улоге: Шарл азнавур 
(Charles Aznavour), 
дејвид алпај (David Alpay)
режија: атом Егојан 
(Atom Egoyan)

пројекција у 21.00

ОСВЕта ПОдЗЕМЉа
(Фра/ита, 1965)
La métamorphose des cloportes
....................................................................................
улоге: Шарл азнавур 
(Charles Aznavour), 
Лино Вентура (Lino Ventura)
режија: Пјер Граније-дефер 
(Pierre Granier-Deferre)

пројекција у 19.00

ВРЕМЕ ВуКОВа
(ита/Фра, 1970)
Le temps des loups
....................................................................................
улоге: Шарл азнавур 
(Charles Aznavour), Роберт 
Хосеин (Robert Hossein)
режија: Серђо Гоби 
(Sergio Gobbi)

СРЕДА

НОВЕМБАР

14.

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

15.
ПЕтРИЈИН ВЕНац
(југ, 1980)
рестаурисана верзија
....................................................................................
улоге: Мирјана Карановић, 
драган Максимовић
режија: Срђан Карановић

пројекције у 18.00 и 20.30

СЕћАЊЕ НА... ШАРл АЗНАВУР

ПЕТАК

НОВЕМБАР

16. РЕЗЕРВИСаН тЕРМИН

СУБОТА

НОВЕМБАР

17.

ИСПОВЕдаМ СЕ
(Сад, 1953)
I Confess
....................................................................................
улоге: Монтгомери Клифт 
(Montgomery Clift), 
Карл Малден (Karl Malden)
режија: алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

тРаМВаЈ ЗВаНИ жЕЉа
(Сад, 1951)
A Streetcar Named Desire
....................................................................................
улоге: Марлон Брандо 
(Marlon Brando), 
Карл Малден (Karl Malden)
режија: Елија Казан (Elia Kazan)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

18.

ЗатОЧЕНИК ИЗ 
аЛКатРаЗа
(Сад, 1962)
Birdman of Alcatraz
....................................................................................
улоге: Берт Ланкастер (Burt Lan-
caster), Карл Малден (Karl Malden)
режија: Џон Франкенхајмер 
(John Frankenheimer)

На дОКОВИМа 
ЊуЈОРКа
(Сад, 1954)
On the Waterfront
....................................................................................
улоге: Марлон Брандо 
(Marlon Brando), 
Карл Малден (Karl Malden)
режија: Елија Казан (Elia Kazan)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

19.

ВЕлИКАНИ СВЕТСКОГ ФИлМА: КАРл МАлДЕН

ВИП КИНОТЕКА: СПЕЦИЈАлНА ПРОЈЕКЦИЈА
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ПЛаВОКОСИ ОСВЕтНИК
(Сад, 1968)
Blue
....................................................................................
улоге: теренс Стемп 
(Terence Stamp), 
Карл Малден (Karl Malden)
режија: Силвио Нарицано 
(Silvio Narizzano)

ГОМИЛа уБИца
(Сад, 1966)
Murderers’ Row
....................................................................................
улоге: дин Мартин (Dean Martin), 
Карл Малден (Karl Malden)
режија: Хенри Левин 
(Henry Levin)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

УТОРАК

НОВЕМБАР

20.
СИНСИНатИ КИд
(Сад, 1965)
The Cincinnati Kid
....................................................................................
улоге: Стив Меквин 
(Steve McQueen), 
Карл Малден (Karl Malden)
режија: Норман Џуисон 
(Norman Jewison)

ЈЕСЕН ЧЕЈЕНа
(Сад, 1964)
Cheyenne Autumn
....................................................................................
улоге: Карл Малден 
(Karl Malden), Ричард Видмарк 
(Richard Widmark)
режија: Џон Форд 
(John Ford)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

СРЕДА

НОВЕМБАР

21.

ПатОН: ГЕНЕРаЛ Од 
ЧЕЛИКа
(Сад, 1970)
Patton
....................................................................................
улоге: Џорџ К. Скот 
(George C. Scott), 
Карл Малден (Karl Malden)
режија: Френклин Џ. Шафнер 
(Franklin J. Schaff ner)

МаЧКа Са дЕВЕт 
РЕПОВа
(ита/Фра/неМ 1971)
Il gatto a nove code
....................................................................................
улоге: Карл Малден 
(Karl Malden), Џејмс Франсискус 
(James Franciscus)
режија: дарио арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

22.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

23.
СутОН
(Сад/југ, 1982)
Twilight Time
....................................................................................
улоге: Карл Малден (Karl Malden), 
Џоди телен (Jodi Thelen)
режија: Горан Паскаљевић

ЛЕтЊИ уБИца
(ШПа/Фра/ита, 1972)
Un verano para matar
....................................................................................
улоге: Карл Малден (Karl Malden), 
Оливија Хаси (Olivia Hussey)
режија: антонио Исаси 
(Antonio Isasi)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ФЕСтИВаЛ 
аутОРСКОГ ФИЛМа

СУБОТА

НОВЕМБАР

24.
НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

25.
ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

26.
УТОРАК

НОВЕМБАР

27.
СРЕДА

НОВЕМБАР

28.
ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

29.
ПЕТАК

НОВЕМБАР

30.
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