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Поштовани љубитељи филма,

У празничним данима пред вама је двоброј Кинотеке, којим најављујемо 
2019. у којој Југословенска кинотека обележава седамдесет година 
постојања, а испраћамо 2018. годину у којој смо у сарадњи са ВИП мобајлом 
рестаурисали осам класика југословенске кинематографије. Обрадоваћемо 
вас и разговором са Срђаном Карановићем, чија су два наслова ушла у избор 
критике и познавалаца филма и доживела рестаурације у протеклој години.  

Зимски дани идеални су за гледање добрих филмова, а како нас је недавно 
напустио један од највећих мајстора, редитељ Бернардо Бертолучи, чије је 
стваралаштво утицало на многе ауторе, Кинотека је припремила програм  
тог великана филма.

 
У јануару ћемо приказати и преглед филмова Стива Меквина, док ће крајем 

децембра у нашим просторијама бити изведена и позоришна представа 
Сцене из брачног живота, према предлошку великог Ингмара Бергмана. 
„Нема среда” концентрисана је на глумачку икону Грету Гарбо, а позабавили 
смо се и новим издањима књига о филмским ствараоцима.

Ексклузивни интервју Сандре Перовић с награђиваним аргентинским 
редитељем Паблом Трапером сведочи о филму као о кинематографском 
искуству и ономе што долази после њега. „Мој избор” у децембру припремио је 
Лазар Шећеровић, сведок једне епохе у културном пулсирању града Београда. 
Из пера Жике Богдановића долази нам још једно сећање са постскриптумом.

У ишчекивању филмских новитета и ФЕСТ-а, представљамо вам и нови 
критички глас Кристине Ђуковић у приказу филма Хладни рат. 

У децембру смо припремили изложбу о пионирима филма, чија је камера 
бележила збивања у ослободилачким ратовима од 1912. до 1918. године.

Текст Маријана Давида Вајде информише нас о пионирима Холивуда, који 
су и утемељивачи фабрике снова у организационом и продукцијском смислу.  
У овом издању почињемо и нови фељтон. 

Уживајте у празницима и у добром филму.

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке
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Свет кинематографије напустио је један од највећих мајстора режије. 
Од самих почетака Бертолучија је привлачила нарација у којој постоји доза 
шокантног, више за гледаоца него за аутора. Његове филмове карактерише 
посебна ликовност на коју се подсећамо фотографијама из нашег архива, 

славећи његову појаву на филму 

ОДЛАЗАК 
МАЕСТРА

бернардобернардо
бЕРТОЛУЧИ

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

илустрација: Мирослава Вуковић
фотографије: Архив Југословенске кинотеке
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великани
светског филма

КОНФОРМИСТА
(1970)

Б Е Р Н А Р Д О  Б Е Р Т О Л У Ч И
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ПОСЛЕДЊИ ТАНГО У ПАРИЗУ
(1972)

Б Е Р Н А Р Д О  Б Е Р Т О Л У Ч И
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ДВАДЕСЕТИ ВЕК
(1976)

Б Е Р Н А Р Д О  Б Е Р Т О Л У Ч И
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LA LUNA
(1979)

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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ПОСЛЕДЊИ КИНЕСКИ ЦАР
(1987)

Б Е Р Н А Р Д О  Б Е Р Т О Л У Ч И
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УКРАДЕНА ЛЕПОТА
(1996)

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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САЊАРИ
(2003)

Б Е Р Н А Р Д О  Б Е Р Т О Л У Ч И



НАПИСАО:
Динко Туцаковић

ПОСлеДЊА 
РОМАНТИЧНА 

ПОРНОГРАФСКА 
БАЈКА

ПОВОДОМ ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОД СКИДАЊА 
ЗАБРАНЕ СА ФИЛМА ПОСЛЕДЊИ ТАНГО У ПАРИЗУ 

БЕРНАРДА БЕРТОЛУЧИЈА
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великани
светског филма

ејаху једном Жана (Jeanne) и Пол 
(Paul). Сасвим случајно срели су се 
у Паризу. Он Американац, кога су 
прогањале сени нетом самоубије-
не супруге, и она, Францускиња, 

пред удајом, за редитеља који снима документа-
рац о њеном животу. Десила се пожуда. Можда 
чак и љубав. Страсти су размењивали у стану 
крваво црвених зидова у Улици Жила Верна.

Ова једноставна љубавна прича, преко три 
деценије се бори за потпуно помиловање и по-
вратак у легални ток филмске уметности, након 
процеса, забрана, сакаћења и скраћивања, на 
најразличитијим тачкама наше планете.

Недавно се у Италији, у којој је филм Последњи 
танго у Паризу био забрањен од 1972. до 1986. го-
дине, коначно појавила интегрална верзија ауто-

ра Бернарда Бертолучија, дуга 290 минута. Овај 
тренутак божанске правде није доживео главни 
актер, Марлон Брандо, чија су појавност и не-
превазиђена глумачка техника дале овом фил-
му специфичну тежину мита. Али, да се врати-
мо на сами почетак. Шта је то узбудило духове 
постшездесетосмашке Европе, поствијетнамске 
Америке и гримизног СССР-а? Мало путера у 
анусу Марије Шнајдер (Marie Schneider)? Њене 
голе и набрекле груди (велике као фудбалске 
лопте, рекао би Брандо)? Па филм је настао у 
време када је сексуална револуција била једина 
успешна од свих револуција у XX веку.

Изгледало је као да заљубљеник у идеје левице 

и Борхеса (Borghes), младић из Парме, Бернардо 
Б. тек снима нови филм покушавајући да раски-
не јаке везе са учитељем Пазолинијем (Pasolinni), 

Б
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Б Е Р Н А Р Д О  Б Е Р Т О Л У Ч И



18 | | в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а

који је био дежурни саблажњивач Италије и 
остатка (квази)либералне Европе. Али правог и 
дежурног кривца, овај пут није потребно тражи-
ти у сексу. Он је тек оруђе самодеструкције ју-
нака који покушавају да побегну од неморала и 
бесмисла бесконачно га понављајући у прљавом 
и празном стану, који се, гле ироније, баш на-
лази у Граду светлости, у Паризу. Хенри Милер 
(Henry Miller), порно папа, дефинисао је раз-
лику између порнографије и авангарде, у про-
стој чињеници ерекције. Ако уд виси, онда је то 
уметност. Ово друго је порнографија, која своје 
часно име дугује (старо)грчким речима „порни” 
(проститутка) и „графеин” (писати).

Бертолучијев филм је суштински романти-
чан и антипорнографски. Његова ерективност 
почива у чињеници да износи страшну истину, 
оглашавајући време горе од онога које је до-
шло после концентрационих логора и Камије-
вог (Camusa) инаугурисања суицида као једи-
ног могућег излаза. Последњи танго у Паризу 

има ледену празнину слика Френсиса Бејкона 
(Francis Bacon) за кога Бертолучи није крио да 
му је један од узора за дизајн концепта своје ни-
хилистичке планете празне попут Хербертове 
Дине. Зато је филм само формално забрањиван 
због секса, који је био чедан и тек помало ин-
цидентан, а заиста је забрањиван због страхоте 
безнађа које је тако очигледно приказао. Берто-
лучи је био натеран, као некада му земљак Ми-
келанђело (Michaelangelo), да маскира и исеца 
нага тела да би фреска већа од живота добаци-
ла до нових поколења. Петнаест година Италија 
није опростила блудноме сину Бернарду, а још 
петнаест година било је потребно да се дело вра-
ти у оригинално стање.

У формалном смислу, форма Танга је камер-
на и репетитивна. Као гудачки квартет за двоје 
љубавника, превареног (невенчаног мужа) и ка-
меру. Филм у филму је као брехтовски (Brecht) 
ефекат (п)отуђења (Verfremdung), али и као во-
ајерска перспектива која еротици даје порног-
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овог филма-опере. Ипак, кључни цитат дола-
зи у тренутку када главни јунак, дечак, Метју 
Бери (Mathew Barry), који неодољиво подсећа 
на Бранда, жовијално лепи жвакаћу гуму за ог-
раду балкона као Пол–Брандо пред своју смрт. 
Бертолучи се помирио са смрћу и бива спре-
ман да настави каријеру која ће га чудно во-
дити преко историјских спектакала и азијског 
мистицизма, комерцијалних успеха и исто тако 
великих неуспеха. Када сам имао задовољство 
да га упознам, 1980. године, питао сам га да ли је 
Салвадор Дали био у праву када је цитирајући 
Коктоа (Cocteau) рекао да геније увек цитира 
самог себе. „Не”, скромно је одговорио Б. Б., „ми 
смо само птичице које увек певају исту песму.”

Као потврда овога, две деценије касније, у 
Сањарима (Dreamers, 2003) овлаш се дохватио 
и Танга, пуштајући јунаке новог миленијума, 
у причи о шездесет осмој да лутају неким од 
сетова свог уклетог филма и да бесомучно от-
кривају љубав кроз секс у запуштеном, али не и 
напуштеном стану црвених зидова. И овај пут 
су неки цензори кастрирали неке пенисе, али 
се нико превише није узбудио. Да ли је Бер-
толучи у свом Последњем тангу у Паризу био 
пророк новог миленијума чији је највећи ужас 
б е з о с е ћ а ј н о с т ?

рафичан призвук. Помало је наивно било за 
полазишну тачку имати ситуацију у којој двоје 
странаца непрестано воде љубав у напуштеном 
стану а да за то на крају не буду кажњени упра-
во од света од којег су побегли. Постоји у оном 
мање видљивом слоју, за оне више инициране, 
порнографична игра са приватним причама. 
На пример, Брандо прича заиста личну причу 
о кучету које се губи у житу, Марија Шнајдер 
презире камере јер је одрасла као дете славних 
глумаца, Жан Пјер Ло (Jean Pierre Leaud) поку-
шава да буде редитељ као Трифо (Truffault), из 
чије је сенке, као доживотни алтер его, покушао 
да изађе... Егзибиционистчко откривање најин-
тимнијих тајни или тек игра истине и лажи пред 
непоткупљивим оком филмске камере?

Од 1972. пут на Калварију води из Италије 
преко Француске, Британије, (Титове) Југосла-
вије па све до Северне Кореје, где је још увек 
забрањен. Разни цензори вежбали су разне тех-
нике. Појављивале су се разне мутант верзије, 
од „оригиналне” од 132 минута, преко оне од 
126 која је играла у нашим биоскопима, до не-
ких много краћих. Негде су испадали опуштени 
пенис, велике груди, а код педантнијих сечене 
су р е ч и! Било како било, тек баук Последњег 
танга у Паризу протутњао је планетом. Бер-
толучи му се још једном вратио у најличнијем 
филму Месец (La luna, 1979). Никога више није 
узбудио чак ни инцест који је био главна тема 

Б Е Р Н А Р Д О  Б Е Р Т О Л У Ч И
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вота, наизглед нормалних чланова породице, а 
у ствари монструма, у узнемирујућем трилеру 
који је стекао статус најгледанијег аргентин-
ског филма свих времена огледа се Траперова 
редитељска виспреност. Филм о породично-
-комшијском клану добростојећих становника 
Буенос Ајреса под вођством Архимеда Пућа, 
чији је уносан бизнис у сумрак војне диктату-
ре осамдесетих година био отимање људи, овда-
шња публика премијерно је видела на 44. Фесту. 

Породичне тајне из времена диктаторског ре-
жима у Аргентини седамдесетих година поново 
су у фокусу прослављеног аргентинског синеа-
сте Трапера. Le quietud (Тишина) јесте интимна 
драма о женском универзуму и сестринству и 
о суочавању с прошлошћу родитеља. Филм чија 
се радња одвија у хацијенди испуњеној сећањи-
ма и лажима, увлачи гледаоца у емоционални 
лавиринт у коме се налазе чланице имућне ар-
гентинске породице која је профитирала у вре-
ме такозваног прљавог рата.

ознат по филмским портретима 
обичних људи, аргентински реди-
тељ, продуцент и монтажер Пабло 
Траперо често нуди критику мо-
дерног друштва попут оне у филму 

Mundo grúa (Светска дизалица), о животу имиг-
ранта грађевинара, или у Унапређењу, чија је 
радња фокусирана на корупцију и животе по-
лицајаца у Буенос Ајресу. Траперов Лешинар из 
2010. одабран је као аргентински представник за 
Оскар, а у дугометражном филму Седам дана у 
Хавани, сачињеном од седам поглавља насталих 
под редитељском палицом светски признатих 
филмских аутора, у Траперовом сегменту „Џем 
сешн” главну улогу тумачи наш прослављени 
редитељ Емир Кустурица.

У касно лето 2015. године на 72. Венецијанској 
мостри, Сребрни лав за најбољег редитеља Тра-
перу је додељен за снажан, напети трилер Клан, 
реконструкцију истинитог догађаја с почетка 
осамдесетих година прошлог века који је шо-
кирао Аргентину. У осликавању паралелних жи-

П

Клан (2015)

и н т е р в ј у20 |



//////////////////////////////////// 

РАзГОВОР ВОДИлА: 
Сандра Перовић

ПАБлО

П А Б Л О  Т Р А П Е Р О 21||

Ваш филм Клан доказ је да је стварност чуд-
нија од фикције. Шта вас је навело да сними-
те причу о стварној хорор породици?

– Управо то. Кад сам имао 13-14 година, први 
пут сам чуо за тај случај. Било је то 1985. када су 
ухваћени. Али случај је постао главна вест тек 
неколико година касније јер је истражитељима 
требало неко време да спознају распон ствари. 
Наслови су гласили „Нормална породица оти-
мала комшије”. Главно питање било је како су 
то могли да ураде својим пријатељима. Тога се 
сећам из тог времена. Када сам почео да снимам 
филмове, сматрао сам да је тај случај добра по-
четна тачка за филм. Неколико година касније 
започео сам своје истраживање јер сам схватио 
да случај није био посебно добро документован. 
У вестима из тог времена није било много ин-
формација. Почео сам своју истрагу на старо-
модан детективски начин. У том процесу заиста 
сам уживао чак и када би се оно што смо откри-
вали показало невероватним. После те истраге 
почео сам да пишем сценарио за филм. Чак и 
као интерпретација, филм Клан заиста је усме-
рен на ту истрагу.

тРаПеРо

Да ли се тај напет, интригантан филм 
одвија у контексту аргентинске војне дикта-
туре и повратка демократији?

– Да. То је нешто што сам такође схватио то-
ком истраге, не за те године, већ о односу глав-
ног лика Архимеда и скривеног извора моћи. 
Почео је да ради у сенци, на гробљу, чак и пре 
диктатуре, а онда је радио за војску, али чак и 
током треће године демократије људима није 
било лако да схвате колико је био дубоко пове-
зан с том скривеном моћи. Оно што успут схва-
тамо јесте да није био изолован, да није он сам 
киднаповао, годинама је радио за систем који 
га је штитио. Филм и сама атмосфера приказују 
те две последње године диктатуре и почетак де-
мократије у Аргентини. У књигама пише да је 
то била 1983, али то је било крајем 1983, па је 
наша прва година демократије била 1984. Сва-
ка од тих година дозвољава нам да осликамо 
или изградимо позадину свега тога. Имамо ин-
тимну причу, однос између оца и сина, и то је 
срж филма – како је то могло да се деси унутар 
породице.

кинотека
иНтеРвЈУ
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Carancho (2010)

мове, друкчију стварност, друкчије виђење жи-
вота – публика воли друкчије. За мене је важно 
да правим такве филмове, јер није то само одла-
зак у биоскоп већ и оно после. Није ствар само у 
гледању филма већ и у оном што с њим урадиш 
након тога. Када говори о реалности на тај на-
чин, филм нам помаже да размишљамо о свом 
свакодневном животу. Какав је живот кад иза-
ђеш из биоскопа, како се после тога повезујеш 
са стварима. Као гледалац то сам осећао у прош-
лости и још увек осећам и то највише волим. 
Филм није само кинематографско искуство, већ 
и оно што се деси одмах после. То и покушавам 
да постигнем у свом филмском стваралаштву.

Рекли сте да нисте имали много извора. 

Спадате у редитеље који своје филмове ко-
ристе да би говорили о суровој реалности. 
Шта вас у томе привлачи?

– Добро питање, не знам. Кад сам почео да раз-
мишљам о овом филму, људи нису најбоље реа-
говали, питали су ме шта ће ми то, зашто о томе 
желим да причам. Публика не жели то да гле-
да, људи не желе о томе да причају. Требало ми 
је четири-пет година да све изградим, да нађем 
новац, људе, све, да ми се укаже прилика да сни-
мим тај филм. А онда се догодила највећа пре-
мијера у Аргентини, успех је био невероватан, 
разбијени су сви рекорди гледаности, људи су 
полудели за филмом. То ме је много изненади-
ло, али и усрећило. Мислим да публика мора и 
жели да гледа различите ствари. Друкчије фил-
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Како сте изградили сваки лик у филму Клан? 
Колико је била укључена ваша машта?

– Главни извор била су нам правна докумен-
та. Имали смо сведочења људи из клана, али и 
сведока, људи из клуба. Уз то смо и разговарали 
с некима од њих. Имали смо приступ писмима 
и снимцима Архимедових телефонских разго-
вора. Било је фасцинантно. Имали смо конкрет-
не елементе – датуме, детаље, али морали смо 
створити ту интимност и однос између члано-
ва клана. Између та два начина, докумената и 
људи, изградили смо Клан на основу стварних 
чињеница и догађаја. Али изградили смо и ау-
тономну причу са стварном атмосфером те по-
родице. Интимност породице је оно што гура 
остатак приче.

Имајући на уму и Клан и ваш најновији 
филм Le quietud, могу да закључим да вас 
интригирају породичне тајне, снажне поро-
дичне драме с елементима трилера, а такође 
и аргентинска прошлост. Зашто су вам те 
теме привлачне?

– То је као одраз, као некакав дијалог с Кла-
ном. У Клану постоји јака очинска фигура која 
влада породицом, али и животима других људи. 
Има тајни, енигме, напетости, а и насиља у по-
родици, која постоји и у филму Le quietud, али 
ту је реч о породици којом влада жена. То је 
матријархат. Имамо као срж приче однос двеју 
сестара, па из њиховог интимног портрета ма-
ло-помало сазнајемо прошлост те породице, 
али и прошлост нас у Аргентини. Испод свега 
тога расте напетост, па је и то био део изазова 
за мене – повезивање интимног портрета поро-
дице с нашом прошлошћу у Аргентини.

Како бисте објаснили однос између сеста-
ра које једна другу виде као одраз у огледа-
лу? Да ли би то могао бити и однос обојен ин-
цестом?

– То би могло бити схваћено и као две стране 
истог лика. Има ту елемената инцеста, али јачи 
је осећај слободе. Реч је о начину на који сестре 
воле једна другу и начину на који воле друге 
људе. Можемо их доживети и као оне које су 
опстале. Не желим да покварим публици при-
чу која говори о томе колико су очајнички по-
требне једна другој, као да су преживеле хорор 
или веома мрачну прошлост. Видимо само очај-
ничку потребу за љубављу и потребу да буду 
заштићене од спољног света. За мене је био из-
азов и да као мушкарац у улози редитеља бу-
дем тако дубоко уроњен у женски свет. То ми 
је било веома узбудљиво, а и поносим се улога-
ма које су оствариле глумице у филму Беренис 
Бежо и Мартина Гусман. Биле су супервелико-
душне у сценама и мислим да је једна од јачих 
страна богатство и моћ њихове глуме.

Пошто у својим филмовима истражује-
те политичке и друштвене теме, да ли као 
редитељ осећате одговорност када снимате 
филмове с поруком?

– Не верујем у филмове с порукама, јер по-
некад када то осетите, покварите причу, нека-
ко имате осећај да порука води причу. Допа-
дају ми се приче које нам дају простора да раз-
мишљамо и откривамо неке теме које су или 
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јака могућност да имамо добре ликове. И оно 
што стално понављам, у латиноамеричким зе-
мљама, у нашим причама, то још увек утиче на 
нашу садашњост.

Занимљива ствар у овом филму јесте то 
што нема позитивних и негативних ликова. 
Сваки је и једно и друго.

– На пример, мајку је понекад најлакше сма-
трати негативним ликом, али и то се мења до 
краја филма. Нажалост, мислим да људи који 
стварно повређују друге људе углавном нису 
свесни колико зли могу да буду. То ствара ве-
лике проблеме у нашем стварном животу. Људи 
погрешно одлучују зато што немају појма ко-
лико су опасни и колико могу да буду зли. Они 
стварно утичу на наше животе и на животе дру-
гих. То је и начин да публика сазна нешто о себи. 
Ако одлучиш ово или оно, могао би, и не приме-
тивши, да утичеш на туђе животе. То је као упо-
зорење за нас. Људи, одговорно одлучујте.

заборављене или нису на површини, то је нешто 
у чему уживам као гледалац. Снимати филм за 
мене као редитеља јесте начин да поделим ства-
ри или део света који баш и није на првој страни 
у новинама. Верујем у то и дивим се ауторима 
који имају и једно и друго, јаку причу, али и на-
чин да из ње откријеш нешто што није толико 
очигледно.

Зашто волите да се враћате у прошлост?
– Зато што мислим да је прошлост од нас 

направила то што јесмо, ми смо последице те 
прошлости. Наше одлуке засноване су на ономе 
што смо научили из прошлости. Или као ликови 
у филму Le quietud – оне покушавају да донесу 
одлуке на основу онога што јесу, али оне јесу и 
оно што су проживеле. Мислим да сви разумемо 
тај процес, а и сви имамо два лика, јавни и ин-
тимни. Волим да се играм тим стварима, прош-
лошћу, али и званичном верзијом ликова и ин-
тимним портретом или реалношћу. Мислим да 
између прошлости и садашњости и између јав-
них и приватних личности увек постоји веома 

Familia Rodante (2004)
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рва књига, односно роман од прича, АТОМСКИ 
ДЕЧАК Борислава Станојевића, подсетиће нас 
на онај заборављени, слаткасти мирис и укус 
нашег детињства. У том духу сасвим је упутно 
посегнути за аутентичним тумачењем дела с 
елементима из живота самог аутора.

„Прелудијум:
След догађаја се у аутобиографијама лако да измислити, 

па иако је добар след лепо и корисно измислити, све то 
ме у аутобиографији, заиста, не занима. То могу и сам да 
доконам.

Мене у аутобиографијама занима spiritus movens, понеки 
мотив, инспирација... и највише, како је до тог мистериозног 
склопа уопште дошло, који је то несмотрени звук покренуо 
лавину коју зовемо нечим битним, нечим детерминишућим 
у нечијем животу.”

Ерго, одаће нам тајну у штиву које је пред нама, које 
нам доноси дах једног одсањаног а ипак проживљеног 
и преживљеног детињства, догађаја и ликова који су 
поприлично утицали на формирање будућег Капетана 
Нитрата, тада још увек само, али не мало, АТОМСКОГ 
ДЕЧАКА.

Позивамо вас да нам се придружите на промоцији прве 
књиге Борислава Станојевића у биоскопу Кинотеке у 
Косовској улици бр. 11 – уосталом постоји ли боље место за 
тај догађај – 20. 12. 2018. у 19.00.

П Р О М О Ц И Ј А  К Њ И Г Е

Промоција књиге 
АТОМСКИ ДЕЧАК 

Борислава Станојевића
Место: Музеј Југословенске 

кинотке, Косовска 11
Време:  20. децембар 2018. у 19.00 

Конферансије: Душан Цицвара
Говоре: Милан Влајчић, Зоран 
Пеневски, Драган Јовићевић 

и Драшко Рогановић

Одабране одломке из књиге чита 
глумица Јелица Ковачевић.

Борислава Станојевића
АТОМСКИ ДеЧАК

П
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ГРЕТА 
ГАРбО

РАђАЊЕ јЕДНЕ 
ЛЕГЕНДЕ

НАПИСАО: 
Миодраг Цакић

„На лицу правилних, класичних црта, сијала су два крупна, 
тужна ока која су изражавала снажан емотивни набој.”

(Бозли Краудер, критичар Њујорк тајмса)

нема
сРеДа

очетком двадесетих година прошлог века, Холивуд је, са више од педесет студија и го-
дишњом производњом од око 700 филмова, дефинитивно постао светска филмска пре-
стоница. Овако обимна продукција није, међутим, била праћена и одговарајућим ква-
литетом. Водећи ствараоци, попут Грифита, Портера или Инса, већ су снимили своја 
најбоља дела и америчка филмска уметност, достигавши врхунац моћи, почиње да 

стагнира, захваћена све већим садржајним и стилским понављањима. Истовремено, на другом крају 
света, у нордијским земљама, развила се једна необична и особена кинематографија, која је отворила 
сасвим нове креативне просторе и перспективе. Холивудски продуценти показују све веће интере-
совање за скандинавске ауторе и пружају им шансу да снимају у Америци. После половичног успеха 
Виктора Шестрема који се, након девет филмова снимљених у Холивуду, вратио у Шведску, не успев-

П

Пре седам година, сасвим изненада, физички нас је напустио Миодраг Цакић Цаки, 
шеф каталога Архива Југословенске кинотеке, незаборавни колега и пријатељ. 
Ове године заувек је отишла и његова мајка Мира, чијим је одласком угашена 
једна дивна породица. Време сурово лети и покушава све да обрише, али сећање на 
добре и талентоване људе заувек остаје. Поводом тога, у „Немом дану” поново ћемо 
објавити један од најлепших Цакијевих текстова који је посвећен вечној Грети. 

Александар Саша Ердељановић

Р А Ђ А Њ Е  Ј Е Д Н Е  Л Е Г Е Н Д Е 
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Дивље орхидеје (1929)
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ши да свој исувише „лични” приступ прилагоди 
захтевима индустријске производње филмова, 
на пут преко океана се, 1925. године, отиснуо и 
други Швеђанин, Мориц Стилер. Изгледало је 
да ће његова судбина бити боља од Шестремове. 
Ипак, десило се нешто сасвим супротно – Сти-
лер је у Холивуду снимио три филма (од којих је 
само један успео да доврши), да би се, разочаран 
и болестан, вратио у домовину, где умире 1928. 
године. Стилерова несрећна холивудска аванту-
ра ипак има велики значај за кинематографију, 
захваљујући чињеници да је у Америку повео 
и своју младу штићеницу Грету Гарбо, којој је 
успео да обезбеди уговор са компанијом MGM, 
чиме отпочиње једна од најсјајнијих каријера у 
историји седме уметности. 

Грета Гарбо (Greta Lovisa Gustafsson, 18. IX 
1905, Стокхолм – 15. IV 1990, Њујорк) била је чи-
сто и потпуно отелотворење представе о холи-
вудској звезди. Њен приватни живот, обавијен 
велом мистерије, као и њене улоге на великом 
екрану, сврставају је у ред оних ретких филм-
ских дива које су још за живота ушле у легенду. 
Неми дан у Музеју Југословенске кинотеке при-
лика је да се подсетимо њених првих филмских 
корака, пратећи настајање једног од највећих 
митова златног доба Холивуда.

У првом термину биће најпре приказана три 
кратка рекламна филма у којима се појављује 
пуначка, весела и помало стидљива продавачи-
ца робне куће „Бергстрем” из Стокхолма, Гре-
та Густафсон. Њена фотогеничност и природни 
шарм обезбеђују јој прву филмску улогу, и то 
у комедији Петер скитница (Luffar-Peter, 1922), 
Ерика Печлера. Занимљиво је да Грета, која је 
светску славу стекла улогама трагичних херо-
ина и тајанствених вамп жена, своју филмску 
каријеру започиње и завршава комедијом (њен 
последњи филм био је Жена са два лица, Џорџа 
Кјукора из 1941. године). Охрабрена својим 
филмским дебијем, она уписује глумачку школу 
Краљевског драмског театра и почиње да насту-
па у мањим позоришним улогама. Тако долази 
и до судбоносног сусрета с Морицом Стилером, 
који у њој одмах препознаје велики потенцијал 
и даје јој улогу грофице Елизабете у Легенди о 
Гести Берлингу (Gösta Berlings saga, 1924). Сни-
мљен по причи Селме Лагерлеф, тај филм по-
стиже знатан успех и својим заплетом који оби-
лује мотивима љубавне интриге, издаје, освете 
и помирења, омогућава Грети (која, на Стилеров 
предлог, мења презиме у Гарбо) да искаже свој 
драмски таленат. Мада је у Америци приказана 
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звучни филм, Ана Кристи (Anna Christie, 1930). 
Посебну вредност представља и сниматељски 
рад Вилијама Денијелса, који вештим комби-
новањем тотала и крупних планова главне ју-
накиње снажно и уверљиво делује на гледаоца. 
Он ће снимити укупно 12 филмова Грете Гарбо 
и сигурно је најзаслужнији за њен јединствени 
филмски изглед.

Врло комплексну и, вероватно, своју најтежу 
улогу у немом периоду Грета Гарбо оствари-
ла је у Дивљим орхидејама (Wild Orchids, 1929) 
Сиднија Френклина. С пуно нијанси и суптил-
ности, она тумачи лик младе и лепе Лили која, 
са својим богатим мужем, креће на прекооке-
анско путовање бродом. У тренутку слабости, 
она га превари, али на крају ипак одлучује да 
остане уз њега. И овде је на делу мајсторска ка-

цензурисана и скраћена верзија тог филма, то је 
било довољно да MGM позове Стилера да дође 
у Холивуд, што се, после годину дана, и оства-
рило.

Тело и Ђаво (Flesh and the Devil, 1927) Кларенса 
Брауна, један је од најважнијих филмова у ка-
ријери Грете Гарбо. Та прича о младој жени која 
флертује с двојицом најбољих пријатеља свога 
мужа, што доводи до трагичног расплета, спада 
у најбоље америчке неме мелодраме. То је и први 
филм у коме се заједно појављују Грета Гарбо и 
Џон Гилберт. Они своју страсну везу ван сцене 
упечатљиво преносе на филмско платно у не-
ким од најеротичнијих љубавних призора који 
су икад снимљени. То је и почетак Гретине плод-
не сарадње с редитељем Кларенсом Брауном, с 
којим ће, између осталог, снимити и свој први 

н е м а  с р е д а
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лог века означавају врхунац, када њен уморни 
и помало промукли глас код милиона обожава-
лаца само употпуњује слику савршене лепоте. 
Уосталом, они је више и нису доживљавали као 
људско, смртно биће – „шведска Сфинга” поста-
ла је „божанствена Грета”, населивши, заувек, 
сам врх холивудског Олимпа. Али, о томе неком 
другом приликом.

мера Вилијама Денијелса који нам, с подједна-
ким успехом, дочарава егзотичне пределе Јаве, 
лов на тигрове и раскош принчевске палате с 
једне, и неодољиви сексепил лепотице Лили, с 
друге стране.

Појава звучног филма, која је многе холивуд-
ске звезде оставила без посла, није нашкодила 
Грети Гарбо. Напротив, тридесете године мину-

Grand Hotel (1932)

Р А Ђ А Њ Е  Ј Е Д Н Е  Л Е Г Е Н Д Е 
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едма уметност, филм, постојала 
је тек мање од двадесет година 
када су уследили велики ратови, 
два балканска 1912–1913. и Први 
светски рат 1914–1918, који су 

изменили карту најразвијенијег светског кон-
тинента, Европе. Филмска камера и до тада је 
била на ратиштима и пратила ограничене су-
кобе широм земаљске кугле, али су избијање 
Првог балканског рата и борба малих народа 
с југа Европе против вишевековног османског 
окупатора први пут привукли велики број сни-
матеља и репортера са свих страна, који су до-
шли на балканско „буре барута” да кинематог-
рафским сликама овековече слободарске те-
жње хришћанских нација против надмене али 
и ослабљене турске царевине. Тада су настали 
многи кадрови српске ослободилачке војске на 
ратиштима од Куманова, Велеса и Битоља до 

документарни
ЧетвРтак
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Једрена и Скадра, које су снимали оператери 
из свих водећих западних земаља и највећих 
филмских кућа на свету. Домаћих снимања на 
фронту није било, осим неколико краћих жур-
налских сторија снимљених у Београду за време 
рата. Незадовољни због начина на који је прика-
зивана српска војска у тим филмовима, домаћи 
продуценти, пре свега Ђока Богдановић, али и 
Светозар Боторић и браћа Цветковић, директно 
су се активирали и за време Другог балканског 
рата ангажовали стране филмске оператере, 
али и домаће пионире, да би фреска о Србији, 
српској војсци и праведним циљевима борбе 
за ослобођење била што објективније приказа-
на на великoм екрану. Србија је после тих ра-
това била увећана новоослобођеним областима 
и постала пијемонт међу јужнословенским на-
родима. У страху од ширења српског утицаја у 
присаједињеним јужнословенским областима, 

С

филмска сНимаЊа 
У ослоБоДилаЧким 

Ратовима сРБиЈе 
1912–1918

Свечани улазак краља Петра у Скопље

ПИше: 
Александар Саша 

Ердељановић
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Драгише Стојадиновића, Љубише Валића, Радо-
мира Копше, као и сниматеља Кинематографске 
секције српске војске, који, иако данас већим 
делом изгубљени, документовано сведоче о па-
триотској идеји која је те људе носила док су ка-
мером бележили кадрове с фронтова, херојске 
подвиге, страдање народа и војске, славе и мо-
литве, славља и сахране, укратко – живот једне 
нације која је била на ивици провалије. У томе 
су им помагали и савезнички сниматељи који би 
долазили професионално, по природи посла, по-
некад и из авантуристичких побуда, а одлазили 
као сведоци и сапатници голготе коју је Србија 
преживљавала. Имена Леонса Шнајдера, Арије-
ла Варџеса, Умберта Ромањолија, Жана Емара, 
Доналда Томсона, Мерла ла Воја и многих сни-
матеља Кинематографске секције француске 
војске, данас историјским усудом заборавље-
на, морају бити извучена из мрака прошлости 
као светао пример пожртвовања и истинољубља 
људи који су Србију заволели у најтежим трену-
цима њеног постојања. Као траг друге, против-
ничке и освајачке стране на Српском фронту, 
остају сачувани кадрови забележени оком каме-
ре сниматеља Централних сила из Аустроугар-
ске, Немачке, Бугарске. Напокон, захваљујући 

ратним сниматељима подвижницима, на филм-
ској траци остале су забележене велике лично-
сти наше историје као што су краљ Петар Први 
Карађорђевић, краљ Никола Петровић, регент 
Александар Карађорђевић, краљевић Ђорђе Ка-
рађорђевић, кнез Арсен Карађорђевић, кнегиња 
Јелена Романов, кнез Павле Карађоревић, ду-
гогодишњи председник Владе Никола Пашић, 
председник Скупштине Андра Николић, мини-
стри Љуба Јовановић, Лазар Пачу, Јован П. Јо-
вановић, председник Београдске општине Љуба 

Аустроугарска је одлучила (уз активну помоћ 
још амбициозније Немачке) да се заувек реши 
„потпаљивача пожара на Балкану” и с нескри-
веним задовољством дочекала Сарајевски атен-
тат, који јој је послужио као повод за уништење 
мале Србије, али и шире, великих империја как-
ве су биле савезничке, Русија и Француска.

У лето 1914. године избио је Први светски рат, 
једна од највећих катаклизми двадесетог века, 
али после његовог завршетка победом сила Ан-
танте и крвавих резултата које је оставио за со-
бом, свет се, нажалост, није променио и рато-
ви су се наставили до наших дана. У поређењу 
с балканским ратовима, то је био тотални рат, 
у који су биле укључене и пропагандне секције 
многих армија, али за разлику од ранијих суко-
ба, новост je била организована употреба фил-
ма ради уверавања пре свега домаћих јавних 
мнења и нарочито широког слоја становништва 
који је одлазио у биоскопе у праведне циљеве 
ратовања.

Још од балканских ратова филмска снимања 
на нашим етничким и ратним територијама мо-
гла су се сврстати у три групе:

1. филмска снимања домаћих сниматеља,
2. филмска снимања савезничких сниматеља и
3. филмска снимања сниматеља из земаља оку-

патора.

„Да би се важнији борбени моменти сачува-
ли за будућност и у слици, одобравам да г. Ђока 
Богдановић, хотелијер из Београда, са г. Черно-
вим, сликаром, може вршити кинематографска 
снимања у области дејства наших трупа. Г. Чер-
нов може поред овога вршити и обична фотог-
рафска снимања. Снимљене филмове предаће г. 
Богдановићу, Обавештајном одсеку на увиђај, 
а од фотографских снимака г. Чернов предаће 
истом одсеку по два примерка од сваког. Г. Бог-
дановићу издати потребну објаву. По заповести 
начелника штаба, ђенерал Живојин Мишић, 
Ваљево, 14. августа 1914.”

Том објавом са самог почетка Првог светског 
рата српска Врховна команда и практично је по-
казала да схвата шта је ратна пропаганда и да је 
свесна колико нова уметност – филм – у стању 
рата може бити погодна за очување присебно-
сти и морално патриотских вредности код војске 
и цивилног становништа, али и жељу и спрем-
ност да се за будућа поколења вечно, путем ки-
нематографских слика, сачувају дела предака и 
њихова борба за слободу. У прилог томе говоре 
и снимци Славка Јовановића, Самсона Чернова, 
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је наставак и проширена и допуњена поставка 
– проширено и допуњено издање изложбе Ср-
бија и Срби на филму у Првом светском рату, 
направљене поводом стогодишњице избијања 
Првог светског рата 2014. године. Скоро триде-
сет градова Србије и Републике Српске до сада 
је имало прилику да види ову изложбу. Замисао 
нове изложбе, коју су осмислили аутори старе, 
Александар Ердељановић и Божидар Марјано-
вић, у сарадњи на визуелном плану с Марија-
ном Цукућан и Ирином Кондић, био је да се 
шест година српског ратовања за ослобођење и 
уједињење прикаже кроз кинематографију на-
ших простора у целини, почевши од свих зна-
чајних снимања 1912–1918, преко играних фил-
мова страних аутора на наше теме, до учешћа 
српских уметника у другим кинематографија-
ма тога доба, као и да целу поставку прате ода-
брани филмови и филмски инсерти. Већи део 
фотографија, филмских сличица, исечака из 
штампе, докумената и пре свега филмова који 
чине саставни део ове изложбе, биће први пут 
представљен нашој јавности. 

Давидовић, војсковође Радомир Путник, Степа 
Степановић, Живојин Мишић, Петар Бојовић, 
Павле Јуришић Штурм, Михаило Живковић, 
Божидар Божа Јанковић, Милош Божановић, 
Михаило Рашић, Милош Васић, Стеван Хаџић, 
Илија Гојковић, Петар Пешић, Јанко Вукотић, 
Митар Мартиновић, официри јунаци Милован 
Недић, Драгутин Димитријевић Апис, Војислав 
Танкосић, Александар Срб, Панта Драшкић, пи-
лот Миодраг Томић, јунакиње Милунка Савић 
и Славица Томић, дечак-јунак Момчило Гаврић, 
митрополит београдски Димитрије, епископи 
Варнава, Николај, Доситеј, књижевници Бранис-
лав Нушић и Миле Павловић Крпа, индустрија-
лац Ђорђе Вајферт, али и многи други знани и 
незнани војници, представници свих слојева 
друштва, а пре свега сељаци и ситни поседници 
који ће изнети највећи терет рата.   

 Изложба Србија и Срби на филму у ослобо-
дилачким ратовима 1912–1918, која ће бити от-
ворена у децембру ове године, на стогодишњи-
цу завршетка Првог светског рата и оснивања 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, логичан 

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

Генерал По путује континентом (1915)



СУБОТОМ НА ДРУГОМ, 
НеДеЉОМ НА ПРВОМ
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ПИше: 
Маријана Терзин Стојчић

леПа слика 
с Рамом
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ПРеДСТАВЉеНА МОНОГРАФИЈА 
„МИлеНА ДРАВИЋ ИлИ КЉУЧ СНОВА”



ивот осликан професионализмом – 
због чега јој се клањала најшира јав-
ност, грађанском свешћу – што ју је 
учинило изузетним представником 
народа, личном добротом – што ју је 
у најужем кругу пријатеља уздигло у 

хвале вредну особу – то су већ три захтевне браве за које је, 
осим снова садржаних у имену Милене Дравић, као кључ 
било потребно и изузетно прегалаштво уредника, сцена-
ристе, писца и признатог ТВ аутора Аните Панић. С којом 
год димензијом глумачког, друштвеног или личног Миле-
не Дравић да се ухватите у коштац, изазови су непреглед-
ни, богатство избора и сазнања безгранично, а кључ само 
један – поверење с којим је улазила у сваки посао. Управо 
је поверење обавезивало и њу и њене сапутнике и сарад-
нике на ваљан однос и врхунски резултат. Милена Дравић 
била је тиха вода, можда највећи југословенски глумач-
ки океан чија се величина отимала перу многих намере-
них биографа. До идеје о стварању ове, прве монографије 
о икони југословенског глумишта, није била написана 
ниједна. То што је стицајем околности до јавности сти-
гла на самом крају Милениног живота снажи њен значај, 
једнако као чињеница да је друга у едицији „Филмске мо-
нографије” Филмског центра Србије објављена двојезич-
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Хороскоп (1969)
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да би се потом сарадња наставила у филмовима 
Козара (1962) и Битка на Неретви (1969). „Увек 
је уносила весеље, добру атмосферу. Она је увек 
била радо прихваћена у филмовима, сваки реди-
тељ је желио да ради с њом. Милена у филму, то 
је значило – филм који свакако треба гледати.”

Под палицом тог редитеља у најскупљем пар-
тизанском епу, којим би се и Холивуд поносио, 
Бици на Неретви, као пар тифусара срећу се 
Милена и познати руски, касније холивудски 
глумац Олег Видов. За њега је везана посебна 
занимљивост. Анита Панић с њим ступа у кон-
такт преко друштвених мрежа, једне младе Рус-
киње. Видов електронском поштом пристаје на 
сарадњу. Уз топле речи о брачном пару Нико-
лић–Дравић и сећања на дане снимања, шаље 
свој прилог у којем, између осталог, пише: „Ми-
лена и ја креирали смо причу као део светла 
која и данас објашњава душу сваког ко гледа овај 
филм. Сећам се да су у последњој епизоди, када 

Самртно пролеће (1973)

но, на српском и енглеском. То је чини важним 
полазиштем за тумачење тако богате каријере 
и изван нашег балканског простора. Милени-
на припадност југословенском филмском про-
стору била је, према ауторкиним речима, услов 
да се крене у стварање књиге на 365 страна са 
седам поглавља и до сада необјављеним фотог-
рафијама из личне глумичине архиве и Архива 
Кинотеке. После усвојеног концепта и синоп-
сиса, Милена је имала само једну жељу – да о 
њеном стваралаштву говоре колеге из региона. 
Да као у правој гостинској кући нико не буде 
запостављен и неправедно заобиђен. Типично 
за Милену, даму и другарчину! Понуду су, само 
због објективних здравствених разлога, одби-
ли поједини. Најстарији међу њима није. Вељко 
Булајић, у деведесетој години живота, за ту 
прилику у Загребу је спремно дочекао ауторку 
подсећањем на препоруку Бате Живојиновића 
да Милену узме у поделу Узаврелог града (1961), 



Нада и Никола умиру, многи чланови филмске 
екипе плакали.” Месец дана пошто је текст за 
монографију стигао у Србију, у Америци умире 
Видов, који је крио да је редове о нашој филм-
ској диви писао у болесничкој постељи. Прича 
добија наставак када супруга Џоан Видов, тра-
гом његове незавршене монографије, долази у 
Београд и уз помоћ филмске екипе снима ин-
тервјуе с Миленом Дравић и Лулом Живојино-
вић. Већ лошег здравственог стања, Милена на 
снимање пристиже, али с кофером. У њему је, 
откриће се, кисеоник, стални пратилац у бор-
би за живот, људскост и изнова потврђени про-
фесионализам. Тако се, посредством аутора ове 
монографије, два филмска јунака Неретве на 
посебан начин одужују једно другом поткрај 
својих живота, умирући у размаку од свега го-
дину дана. Примерак српске књиге стиже до 
Олегове супруге у Америку и она захваљује 
баш тог јутра када Милена умире! Како то само 
живот већи од сваког филма може да уреди. 

Монографија нас подсећа да је ово година 
јубилеја, Милениних шест деценија на фил-
му, јер је 1958. почела снимање првенца Врата 
остају отворена. Тада није имала свест о томе 
да ће филм постати њен живот, а сасвим си-
гурно снови младе балерине нису ишли у том 
правцу. У поглављу посвећеном њеној филм-
ској каријери, редитељ Горан Паскаљевић сећа 
се свог дечачког сусрета с Миленом, којој је 
врата у филмски свет отворио баш сценарио 
његовог оца Владимира за поменути филм, 
и чувеног очевог усклика: „Звезда је рођена!” 
Тако је насловљен и први Миленин интервју. 
Желимир Жилник сетио се сарадње у Раним ра-
довима 1968. када је Милена дублирала дијалоге 
Миље Вујановић, а Милена Зупанчић говорила 
је о савладаним пређеним границама и чуде-
сном путу пријатељства. Раде Шербеџија је ре-
као: „Милена је филм сам... Спремна и одлучна. 
И храбра... Увијек против неправде и глупости.” 
Редитељ Милан Јелић пише да је „Милена била 
стожер за стилску уједначеност потребну ње-
говом редитељском рукопису, показујући вансе-
ријски таленат, лишен персифлаже” у филмо-
вима Рад на одређено време (1980), награђен у 
италијанском Авелину, Мој тата на одређено 
време (1982) и Развод на одређено време (1986).  

Рецензент монографије је директор фотогра-
фије Предраг Пега Поповић, који је с Миленом 
радио на два значајна филма, В. Р. Мистерија 
организма и Како су се волеле две будале. Попо-
вић истиче познату Миленину стидљивост, на 

филму готову недопустиву, због које је дубло-
ве децентних сцена у Мистеријама организма 
шармантно избегла позивајући се на повреду. 
Јасна порука да се на њу у том смислу не рачу-
на јер јој то не допушта лична етика. Из Пегине 
личне архиве ту су још и Мистерије организма 
у биоскопском репертоару „Тајмса” 1971. и ори-
гинални плакат за филм који је због повеликих 
димензија на посебан начин скениран за ово 

издање. Срђан Илић из некадашње „Неопланте”, 
која је била копродуцент В. Р. приложио је доку-
мент с више од педесет потписа интелектуала-
ца против забране Маковог филма, а за то да се 
премијера, у време домаће забране, организује 
у Њујорку. Филм је, иначе, у једном бисокопу у 
Лондону играо неколико година. 

У европским оквирима тешко је наћи глуми-
цу која је своју харизму доказивала и у најте-
жим продукцијским условима. Ако бисмо само 
издвојили њен врхунски допринос у поменутом 
остварењу и филмовима Човек није тица (1965) и 
Јутро (1967), то би већ било довољно за оно што 
се у историји рока зове – Хол вечности.

Седам филмова које је снимила с Пуришом 
Ђорђевићем отворило јој је врата светског фил-
ма и каријере. У монографији се из сведочења 
костимографа Бориса Чакширана сазнаје више 
о првенцу Бреда Пита, који се можда не сећа 
свих појединости снимања филма Тамна стра-
на Сунца (1988) у Србији на почетку каријере, 
али своју филмску мајку Милену никада није 

Врата остају отворена (1959)
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ла у Таормини. Уместо признања Златни Давид 
Милена је за најбољу европску глумицу за улогу 
у филму Вода нешто носи 1972. добила статуету 
Златна Харибда.

Треће поглавље књиге посвећено је богатом 
телевизијском опусу Милене Дравић, а своја 
сећања на сарадњу с њом поделили су редитељ 
Здравко Шотра, драмски писац Радомир Пут-
ник, сценариста Синиша Павић, драматург 
Мила Стојановић Бајфорд и песник Љубивоје 
Ршумовић, који је записао: „Милена Дравић је 
икона наше драмске и филмске уметности. Док 
размишљам о њој, падају ми на ум три кључне 
речи: Опасна! Опасно добра, опасно лепа, опасно 
деликатна и опасно пожртвована!” 

Четврто поглавље фокусира се на позоришно 
стваралаштво Милене Дравић, о коме су писали 
глумци Миодраг Кривокапић, Петар Бенчина, 
позоришни редитељ Роберт Рапоња, Јелисаве-
та Сека Саблић, која се сетила како је дамски и 
занатски, часно, кроз приморски град Милена 
пронела сточић, потребан позоришни реквизит, 
у недостатку мушкараца који би то урадили, и 
Аница Добра, којој је Милена поклонила костим 
из серије Образ уз образ. 

Службени положај (1964)

заборавио. Ту се крије и права благодет издања 
које подвлачи непатворену доброту представ-
нице грађанске породице коју велика карије-
ра и бројне награде нису поквариле. Да људско 
у њој никада није умрло, доказује и подсећање 
Мире Фурлан, којој је у најтежим одласцима 
преко океана управо Милена пружила подршку 
и понудила све драгоцене америчке контакте.

Приређивач Анита Панић је, након више од 
годину дана темељног истраживачког рада, по-
себно поносна на поглавља „Позоришне им-
пресије” и „Филмске импресије”, које доносе 
критичке осврте на многобројне филмове. Ту 
је дошао до изражаја озбиљан истраживачки 
рад ауторке по библиотекама и архивима, где 
се трудила да нађе, рецимо, француске часопи-
се из шездесетих година у којима је Милена за-
вредила насловне стране. Заједно са сарадници-
ма Архива Кинотеке, пре свега Маријаном Цу-
кућан, исправљене су грешке из филмографије 
које се преко интернета само умножавају. Тако 
је ова књига постала издање с најпрецизнијом 
филмографијом и најпотпунијим прегледом 
награда и признања Милене Дравић. Грешка 
у коју је и сама Милена веровала односи се на 
награду Интернационалног филмског фестива-
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Пето поглавље садржи позоришне импресије, анализу великог броја текстова и критика позориш-
них представа. У последња два поглавља су комплетан списак Миленине богате филмске, телеви-
зијске и позоришне биографије, попис и илустрације бројних награда и признања.

Уводни текст о Миленином стваралаштву написао је филмски критичар Милан Влајчић, а курио-
зитет ове монографије чине и два есеја о сарадњи Милене Дравић са два филмска редитеља која су 
обележила њену каријеру, Пуришом Ђорђевићем и Душаном Макавејевим, у којима ауторка на доку-
ментаристички начин проговара о значају та два филмска ствараоца  у Милениној каријери.

Утиске о животу и раду иконе југословенског глумишта не умањује њен одлазак, а све узвишено у 
њеном карактеру најбоље илуструје део текста ауторке књиге Аните Панић: „И данас се, након скоро 
шест деценија успешне каријере, оним њеним нежним, плавим очима, детињасто чуди људском злу и 
глупости, не верујући да живимо у времену у којем смо, како сама тврди, изгубили себе, изгубили па-
мћење о неким лепим, важним стварима у животу, као што су нежност, поверење, љубав. И као да је 
време стало, видим је поново, онако сићушну, живахну, с плавим кикицама, прекобројну, Малену, како 
заљубљено пита: ’Микајло, је л’ ти хладно? Како није кад си бос!’”

Л Е П А  С Л И К А  С  Р А М О М  

Монографија Милена Дравић 
или кључ снова, аутора Аните 
Панић, представљена је у пуној 
сали Југословенске кинотеке, 
четрдесет дана пошто нас је ве-
лика српска глумица напусти-
ла. О монографији су говорили 
професорка теорије филма на 
Факултету драмских уметности 
др Невена Даковић, театролог 
и драмски писац Радомир Пут-
ник, филмски и ТВ сниматељ 
Предраг Пега Поповић, редитељ 
Милан Јелић, глумац Миодраг 
Кривокапић, уредник издавач-
ке делатности Филмског центра 
Србије Мирољуб Стојановић и 
ауторка. Монографију је обја-
вио Филмски центар Србије, 
а штампао Службени гласник, 
чији су руководиоци Бобан Јев-
тић и Јелена Триван поздравили 
публику у име тих институција.
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Кад год неко код нас помене црни филм, аутоматски се помисли 
на црни талас у југословенској кинематографији. 

Овај фељтон неће се бавити тиме, већ успоном Афроамериканаца као главних 
јунака у aмеричком филму. Прва асоцијација на непопуларни назив тог 

жанра „blaxploitation” („блексплоатација”) многима је нека врста пародије или 
синоним за лоше филмове који су настали седамдесетих година двадесетог 

века. Међутим, то је, пре свега, покрет чија је највећа заслуга 
пробој великог броја талентованих афроамеричких филмских стваралаца. 

Ту кованицу први је изговорио Џунијус Грифин, председник 
одељка NAASP-а (тада национална асоцијација за напредак обојених људи) у 

Лос Анђелесу и некадашњи холивудски прес-агент. 
У интервјуу за „Њузвик” 1972. спајајући речи black (црн) и exploitation 

(експлоатација), окарактерисао је те филмове као неподобне за омладину јер 
„промовишу црне људе као макрое, дилере дроге, гангстере и супермушкарце 

који поседују огромну снагу, али не и когнитивне способности”. 
Иако га многи редитељи такве врсте филма нису прихватали и жестоко су му 

се противили, на пример Гордон Паркс, редитељ Детектива Шафта (1971), 
тај назив употребљава се и данас



ПрвИ деО

пише: 
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икови Афроамериканаца су од 
настанка кинематографије били 
скрајнути и сведени на стереотипе. 
Парадоксално је то што у филму 
Uncle Tom’s Cabin (1903) Чича Тому 

уопште не игра црн глумац већ белац с офар-
баним лицем. Пракса која је пренета из позо-
ришта наставила се и у ери немог филма. Сврха 
ликова попут Томе и других архетипова скоро у 
сваком филму била је „да забаве наглашавајући 
инфериорност црнаца”. Без обзира на то што 
није имао позитиван ефекат на социјални ста-
тус обојених у Америци, лик Чича Томе отворио 
је врата за црне глумце на филму. Сем Лукас је 
први црнац који је добио главну улогу као Тома 
у верзији из 1927. Следећи тип који се појавио 
био је „coon”, што се у нашем језику преводи 
као „црња”, а имао је функцију објекта забаве. 
Из њега настаје неколико типова. „Pickaninny” 
(мало црно дете), створен је као смешна заба-
ва и за њега је било карактеристично да изнена-
да исколачи очи. „Pure coon” (чистокрвни црња) 
неко је на кога не можете да рачунате јер је не-
поуздан, луд, лењ, неко ко само ждере и ствара 
невоље, а највише је био заступљен у филмови-
ма из 1910. и 1911. „Uncle Ramus” (чика Рејмус) је 
старомодан, наиван и увек се издваја од других 
својим комичним филозофирањем. У начелу, 
филмски „coon” коришћен је да би се показа-
ло да су Афроамериканци задовољни својим 
подређеним положајем у друштву. У исто време 
појављује се и „трагични мулат”, који је довољно 
светао да може да прође као белац, али који ипак 
мора да се бори да би се издигао изнад боје своје 
коже или да у супротном постане њена жртва. 
Основни женски лик је „мammy” (мама, дадиља) 
и тесно је повезан с комичним „coon”. Тврдогла-
ва и увек пуначка, први пут се појављује на фил-
му око 1914, а унапредиће је Хети Макданијел у 
својим улогама тридесетих. Од тог лика настаје 
„Aunt Jemima” (тетка Џемајма), више тактична 
и углавном дражесна и конгенијална. Последњи 
архетип појављује се у Грифитовом Рађању 
једне нације (The Birth of a Nation, 1915), у коме 
се појављују и сви остали. Међутим, тај филм 
уводи и „црне отпаднике”, развратнике, проста-
ке и криминалце који су се окомили на јужња-
ке доброг срца, а крајњи циљ тих „људи-звери” 
јесте сексуална доминација над чистим, неви-
ним белкињама. На крају филма бели људи до-
лазе као спас и поново успостављају своју над-
моћ на југу. Данас се Грифиту замера то што 
је своје умеће искористио да с поносом прика-

же публици шта се дешава када „робови поста-
ну арогантни”. Ти архетипови владаће следећих 
пет деценија. Стереотипа су се придржавале чак 
и независне компаније које су створили Афроа-
мериканци двадесетих као што је Ebony Motion 
Picture Company. Провлачиле су се уобичајене 
теме успона у друштву – да је коначни циљ сва-
ког обојеног живот у предграђу – које су домини-
рале у биоскопима намењеним тој популацији. С 
доласком гангстерског филма, током тридесетих 
и четрдесетих добили смо „црнце” веште с ору-
жјем, углађене и решене да успеју. Упркос раду 
независних аутора попут Џорџа Рандала, пробле-
ми Афроамериканаца суштински су игнорисани. 
С доласком социјалних немира и покрета за људ-
ска права педесетих, јавила се потреба за филмо-
вима који имају снажнију поруку. Шездесете су 
деценија до тада невиђених инцидената и драма-
тичних промена у расним односима у Америци. 
Рат у Вијетнаму, убиство Малколма Икс, Мартина 
Лутера Кинга и Кенeдија, немири по градовима, 
посебно у Детроиту и Њуарку, појачали су потре-
бу за толеранцијом и јединством. Појавили су се 
покрети за грађанска права и за права „црних”, 
потпомогнути слоганима „Реци гласно да сам црн 
и поносан” и „Црно је лепо”, који нас уводе у еру 
освешћивања белаца и признавања aфроамерич-
ке културне иконографије. У исто време настају 
и многи други радикални покрети: сексуална ре-
волуција, феминизам, антиратни, слобода говора.

Л

Велика зверка (1972)
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„црну” публику. У исто време појавили су се и 
други филмови који су представљали црнце, а 
неки од њих нудили су коментаре на друштво, 
на пример The Cool World (1963), Nothing But a 
Man (1964) и Дрво сазнања (The Learning Tree, 
1969). Други су се бавили контроверзним тема-
ма: мешањем раса – Један кромпир, два кром-
пира (One Potato, Two Potato, 1964); расизмом – 
If He Hollers, Let Him Go! (1968) и The Story of a 
3-Day Pass (1968); асимилацијом – Putney Swope 
(1969) и Change of Mind (1969); „црним” бесом – 
Uptight (1968) и Slaves (1969). Сви ти филмови 
били су само прихватљиви растућој циничној 
и разочараној афроамеричкој филмској публи-
ци, која је нестрпљиво чекала да се појаве више 
реалистични и друштвено свесни „црни” јуна-
ци који ће тачно одражавати времена која се 
мењају. У првој години следеће деценије изла-
зе амбициозни, наглашено модерни филмови 
с пажљиво одабраним афроамеричким глум-
цима и темама који су прецизно приказивали 
свадљиво, нестабилно и све више непредвидиво 
расположење тог доба: Halls of Anger (1970), Right 
on! (1970), Црни шериф (...tick... tick... tick..., 1970) и 
Ослобођење Бајрона Џоунса (The Liberation of 

Највећа „црна” звезда тог периода био је Сид-
ни Поатје. Улогама у филмовима A Patch of Blue 
(1965), У врелини ноћи (In the Heat of the Night), 
Господину с љубављу (To Sir, with Love, 1967) и По-
годи ко долази на вечеру (Guess Who’s Coming to 
Dinner, 1967) Поатје се лансирао међу елиту Хо-
ливуда. Популарност коју је стекао имала је и не-
гативну страну, јер све улоге које је играо биле 
су варијација једног типа личности, човека који 
никада не испољава фрустрације, разочарање и 
бес и који је постао део афроамеричког искуст-
ва шездесетих. Самим тим, такви филмови нису 
били одговарајући. Много привлачнији публи-
ци био је Џим Браун, некадашњи играч рагбија 
који постаје глумац и уједно савремени црни 
херој филма што пуца, удара и пребија људе у 
низу споредних и понекој главној улози у акци-
оним филмовима: Рио Кончос (Rio Conchos, 1964), 
Дванаест жигосаних (The Dirty Dozen, 1976), Ле-
дена станица Зебра (Ice Station Zebra, 1968), По-
следњи воз из Катанге (Dark of the Sun, 1968), Сто 
пушака (100 Rifles, 1969), Побуна робијаша (Riot, 
1969) и Kenner (1968). Поатјеови филмови били су 
допадљиви белцима и црној буржоазији, док су 
Браунови привлачили млађу, политички свесну 
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смештених у романтично 
градско окружење, Свит-
бек се усудио да прикаже 
друкчију слику причом о 
смелом и поносном анти-
хероју који се неустрашиво 
пробија кроз окрутне, руж-
не улице гета. Оштар, иза-
зован, често узнемирујући, 
Свитбек од комисије у 
којој су били само белци 
добија ознаку Х (касније ће 
се променити у R). Филм је 
пун непосредног изража-
вања, екстремног насиља 
и живописних сексуалних 
ситуација. Критика је била 
подељена, али сви су се 
сложили да је Ван Пиблсов 
авангардни приступ бесу 
„црних” мушкараца и њи-
ховој сексуалности поста-
вио нови стандард у при-
казивању Афроамерикана-
ца у америчком мејнстрим 
филму. Свитбек је одиграо 

важну улогу у милитантном расположењу које 
је дошло с појавом Црних пантера. Они су се 
идентификовали с необузданим пркосом, ос-
ветом и ултимативном победом приказаном у 
филму и од својих чланова захтевали да обавез-
но гледају тај филм.

Исте године MGM избацује Детектива Шаф-
та (1971), адаптацију популарног романа Ернес-
та Тидимана, која је оригинално била намење-
на неком од водећих белих глумаца Холивуда. У 
студију су хтели да ангажују Чарлтона Хестона 
или Стива Меквина, али када су видели коли-
ко је зарадио филм Црни пантери у Харлему, на 
брзину су преправили сценарио. Режију су по-
верили Гордону Парксу, који је већ имао успеха 
с поменутим филмом Дрво сазнања и насловну 
улогу дали су Ричарду Раундтрију, моделу и по-
зоришном глумцу. Артикулисан, интелигентан 
и углађен, Џон Шафт прављен је тако да све гру-
пе могу да се идентификују с њим. Успех „цр-
ног” детектива био је толики да су се масовно 
продавала Шафтова одела, пешкири за плажу, 
мајице, колоњска вода. Насловна музичка тема 
филма, коју пише Ајзак Хејз, добија Оскар и 
Греми. После тог успеха музика која се посеб-
но пише за сваки филм постаје неизоставна у 
„blaxploitation” жанру.

Willie Dynamite (1974)
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Детектив Шафт (1971)

L.B. Jones, 1970). Водећи 
се премисом да млада 
афроамеричка публика 
није желела само да гледа 
савремене проблеме већ 
и да понекад побегне од 
њих, United Artists изба-
цује комедију Црни пан-
тери у Харлему (Cotton 
Comes to Harlem, 1970) 
Озија Дејвиса, која ће за-
радити више од петнаест 
милиона долара на бла-
гајнама. Годину дана ка-
сније појављује се Песма 
Свит Свитбека (Sweet 
Sweetback’s Baadasssss 
Song, 1971) Мелвина ван 
Пиблса, који сам пише, 
продуцира, режира и глу-
ми и уједно се сматра за-
четником „blaxploitation” 
жанра. Снимљено за око 
пола милиона долара, то 
остварење зарадило је 
дванаест милиона и до-
принело да се филмови који представљају Аф-
роамериканце напокон помере с маргине и 
уђу у главну арену филмске индустрије. Док су 
Црни пантери у Харлему били пуни већ позна-
тих и нимало увредљивих холивудских ликова 
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Са Свитбеком и Детективом Шафтом мења 
се садржај, изглед и идеологија „новог црног 
филма”. Оба су подједнако важна јер су анга-
жовала Афроамериканце на кључним местима 
испред и иза камере. Иако су била оријентиса-
на ка млађој публици, та два остварења веома 
се разликују. Свитбек, који је изазивао, вређао, 
провоцирао, надмашио је очекивања публи-
ке и представио новог „црног” хероја, док је 
Детектив Шафт једноставно био забаван и 
пратио традицију највећих холивудских хито-
ва.

Холивуд се мучио и студији су очајнички 
тражили начин да дођу до профита. Седамде-
сетих су Columbia, Fox и MGM организовали 
продају костима и реквизита познатих не би 
ли се спасли банкротства. Посета биоскопима 
је опала, а колапс инфраструктуре додатно су 
поспешили растућа популарност телевизије и 
крај холивудског „система звезда”. Стога, све 
што је могло да створи брз и употребљив капи-
тал било је веома важно. Како је успевао да са 
скромним буџетом и минималном рекламом 
створи неочекивано велики профит, „црни” 
филм у Холивуду је почео да се гледа као глав-
ни пут којим се мора ићи да би се извукло из 
финансијске кризе. 

Карате Џонс (1974)
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мало Руси, Пољаци, Аустријанци и Немци, тако 
да је све врвело од филма овде у Београду. Ја 
сам, ето, имао ту срећу да или преко пријатеља 
или када сам радио копродукцију, упознам мно-
го занимљивих људи, које сам, наравно, позивао 
и код себе у кућу. Млађи су увек били позивани 
на парти у дискотеци, а ови други на мало еле-
гантнији парти, горе у нашим приватним апарт-
манима.

Какав је филмски укус Лазара Шећеро-
вића? Шта чини филмски укус?

– Врло је еклектичан. Када сте млађи, имате 
високе критеријуме и све мора да буде најбоље 
– најбољи сценариста, који пише по најбољем 
роману, најбољи редитељ и глумци – а после се 
мало опустите. Ја волим све жанрове, велике 
драме и филмове по чувеним романима, чак и 
класичним, али и филмове који су донели један 
нови ветар, нешто фантастично.

На пример?
– Па, рецимо... Одушевио ме је Поноћни кау-

бој. Одједном се појавио филм по једном рома-
ну, америчком, у коме модерни Жилијен Сорел 
долази из провинције и хоће да успе у Њујорку. 
Одушевио ме је апсолутно генијални Џон Војт и 
било ми је криво што он није добио Оскар. Тим 
признањем награђен је Дастин Хофман, који је 
имао врло лаку улогу. Он шепа, муца, служи се 
поштапалицама, али Џон Војт са својим чуве-
ним изразом лица, запањен у Њујорку, одуше-
вио нас је са свим оним ведетама и окружењем 
Ендија Ворхола. 

Ваше име везује се и за некада најпрестиж-
нији филмски фестивал у Југославији, који 
је, рекла бих, то и данас, београдски Фест. 
Превели сте многе филмове које је овдашња 
публика имала прилике да гледа, сусретали 

илмове за рубрику „Мој избор” у 
овом броју Кинотеке одабрао је 
Лазар Шећеровић, легенда гра-
да Београда. У интервјуу за наш 
часопис, директан потомак Јев-

рема Грујића, српског министра и политичара 
из 19. века, говорио је о првим годинама Феста, 
чувеним глумцима и редитељима које је имао 
прилике да упозна и угости у својој кући (некад 
првој дискотеци на Балкану „Код Лазе Шећера”, 
данас Дому Јеврема Грујића – Музеју српске 
историје, уметности, дипломатије и авангарде), 
богатом културном животу наше престонице у 
другој половини прошлог века и значају који је 
филм имао за њега и његову генерацију.  

Да ли је било тешко направити овај избор 
од десет филмова и колико сте се двоумили?

– Било је веома тешко. Да сте рекли сто, човек 
би се некако ушемио. Овако, сузити се на де-
сет, али бити занимљив за публику и изабрати 
нешто што није било много пута на телевизији, 
што се не врти често на Ју тјубу, било је врло 
тешко, али и веома инспиративно.

Очекивано или неочекивано, чини се да су 
доминантни француски и италијански ауто-
ри. 

– Јесу. Наравно, Холивуд је увек доминирао, 
али нама је европска кинематографија била 
много ближа. Шездесетих-седамдесетих година, 
ми смо све италијанске и француске филмове 
гледали у Београду. Овде су стизале и плоче и 
филмови и књиге, тако да смо били окренути 
тој култури. Америка и Холивуд и амерички сан 
били су нам далеко, а европске звезде осећали 
смо некако блиским, као да су биле наше, пого-
тово што су многе од њих снимале копродукције 
у Србији, нарочито Италијани, па и Французи. 
Снимали су и други, Енглези, Американци, по-

Ф
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како смо прегурали. Стизало је море филмова: 
Царство чула, Rocky Horror Picture Show, При-
родна величина, Жена мајмун Марка Ферера, 
Неморалне приче Валеријана Боровчика... То су 
фантастични филмови којима је публика била 
фасцинирана. На пројекције је долазио crème de 
la crème београдског интелектуалног и култур-
ног друштва. Било је, наравно, и градских сим-
патичних муватора. Гужве су биле велике, није 
се могло ући. Карте су се ретко продавале, више 
су се делиле. Ја сам се увек трудио да убацим не-
што оригинално, нешто из новог, модерног је-
зика младих. После много година мој пријатељ, 
данас чувени сликар, рекао ми је да су дан после 
пројекција на Академији препричавали штосо-
ве које сам ја изваљивао, а који су се уклапали у 
филм. То је, по њиховом мишљењу, било смеш-
но и духовито.

С којих сте све језика преводили?
– Само с енглеског, француског и италијан-

ског, али једном је дошао неки кинески филм 
с енглеском листом, која, међутим, није била 
прављена као друге дијалог листе, и било ми је 
веома тешко да пратим. И, шта се деси? Заврши 
се филм, а ја у голој води. Долази цела кинеска 
делегација да ми захвали што тако добро знам 
кинески, а ја им кажем да не знам кинески него 
да сам превео с енглеског. Ето, снашао сам се. 
То су били тренуци великог узбуђења.

О ком времену говорите?
– Била је то 1971. година.

Значи, ви сте, практично, били ангажовани 
од првог Феста.

– Не, нисам, већ од другог. Ја сам двадесет пет 
година био на Фесту. У то време код нас су се 
снимале велике серије и филмови као што је 
био Божићни филм, Мама Лучија са Софијом 
Лорен... Дакле, све велике ведете овуда су про-
дефиловале. Фест је тада био такмичарски фе-
стивал и додељивао је Златну маску најбољем 
глумцу и најбољој глумици. Касније је из Дома 
синдиката прешао у Сава центар. То нам је у по-
четку било необично, али после смо се навикли. 
Сава центар је фантастичан не само због оне 
спектакуларне сале од 4.000 места већ и због 
оних мањих. 

Кад већ спомињете Дом синдиката, место 
где је рођен Фест, да ли вам недостају стари 
биоскопи у центру Београда: „Одеон”, „Кос-

сте се с најеминентнијим филмским ствара-
оцима тог времена, али и касније, наравно. 
Каква је веза Лазе Шећеровића и Феста?

– Фантастична је, обожавао сам Фест као и 
многи други. Централа је била у Дому синди-
ката, где се налазила она велика дивна сала са 
1.700 места, која је служила и за концерте свих 
врста. Овде, ка Дечанској улици, биле су канце-
ларије. Долазимо пре подне, договарамо се. Ис-
пред мене Пазолини, Џек Николсон, Вера Мајлс, 
Клаудија Кардинале... Просто човек не може да 
верује, али ипак кажем себи: „Па добро, то нам 
припада. Они су дошли у Београд, ми треба ту 
да се мувамо.” То је било фантастично време, на-
рочито седамдесете године. На Фесту су се при-
казивали дивни филмови, амерички, енглески, 
француски, руски, шведски, али и они из мањих 
кинематографија попут грчке и румунске. Били 
смо запахнути и очарани тим божанственим ос-
тварењима. 

– Ја сам био у преводилачкој екипи, а Дирек-
ција је тражила од свих нас да будемо врло, врло 
пажљиви према новинарима. Пројекције за 
ваше колеге некад су почињале у седам ујутро 
у малој сали Дома синдиката, али и у малој сали 
Југославија филма, у малој сали „Одеона”, у ма-
лој сали Морава филма... Најстрашније је било 
када би филм дошао без дијалог листе. Једно-
ставно, само би га донели. Понекад се дешавало 
да ролну испод руке донесе редитељ или његов 
помоћник у четири-пет по подне, а пројекција 
је била увече.

Како сте све постизали?
– Требало је одјурити, али неки пут није било 

времена. Будући да сам преводио симултано, 
настојао сам да филм пре тога бар погледам, 
да знам сиже, да знам о чему је. Али дешавало 
се да га преводим и када га први пут гледам с 
публиком. То је било најстресније, али ето, не-

Љубав по подне (1957)
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у свету Зубин Мехта имао је у Београду и то не 
може да заборави. Овде су долазили и Давид 
Игор Ојстрах, Рубинштајн, најчувенији пија-
нисти. И Мстислав Ростропович први велики 
успех имао је у Београду. Оно што ми данас на-
рочито недостаје јесу велике позоришне трупе, 
француске, енглеске. Њихов долазак некада је 
био организован на државном нивоу. Данас ови 
нови менаџери немају, ваљда, интереса за то, па 
смо ускраћени за такве ствари, али све остало 
нам долази. Као што знате, премијера филма 
буде у Њујорку, па одмах потом у Београду, а 
тек после у Паризу, Берлину, Лондону, и то ми 
се допада. Некада смо на филмове чекали по че-
тири-пет година. Када је дошао, рецимо, филм 
Кармен Џонс, који је сензационалан, ми смо лу-
дели. Давао се у „Козари”, у коју се улазило с Те-
разија. Сви смо тада у школским свескама пи-
сали: најпопуларнији глумац – Хари Белафон-
те, најпопуларнија глумица – Дороти Дендриџ. 
А Дороти Дендриџ снимала је у Београду прву 
верзију Марка Пола с Аленом Делоном.

Да ли сте, попут већине филмофила из Бе-
ограда, и ви одлазили у Музеј кинотеке и гле-
дали филмове?

– Како да нисам! Кинотеку смо обожавали. 
Гледали смо најлепше филмове, од оних дечјих 
попут Божићне пустоловине до оног чувеног 
филма, не могу тачно да се сетим назива... На-
нук са севера, о Ескимима. То је нама била јед-
на велика школа. Ми после нисмо студирали 
академије, оне филмске, али смо прошли кроз 
све те филмове. Плави анђео, Кабинет др Кали-
гарија, сви филмови Грете Гарбо, Мата Хари, 
Краљица Кристина, француски предратни фил-
мови Деца раја, Велика илузија – све је то било 
у нашем „опусу”.

Открили сте ми недавно да имате и глумач-
ко искуство. Да ли бисте то поделили с нама?

– То је било симпатично. Преко једног прија-
теља дошли смо да статирамо за филм Штиће-
ник Браце Слијепчевића. Тада смо студирали је-
зике, али наша улога била је без речи. Ја сам само 
„возио” један ауто у коме сам био с девојком. У 
ствари, радници су вукли тај ауто тако да изгле-
да као да се креће, а позади је aerial projection 
пројектовао један пејзаж. Међутим, касније су 
дошли странци, међу њима и Ив Боасе, који се 
опростио филмом Судија шериф, али после сни-
мио и чувени Љубичасти такси са Шарлотом 
Ремплинг и Фредом Астером. Он је снимио и 

мај”, „Београд”, „Козара”?
– Сви ми недостају, наравно. „Звезда” је била 

диван биоскоп, у центру, на божанственом ме-
сту. Тамо су се давали филмови над филмовима 
који су имали највећу гледаност. Мислим да је 
филм Један човек и једна жена видело 350.000 
људи. После га је по броју гледалаца превазиш-
ла наша Тесна кожа. Волео сам и „Јадран”, који 
више не постоји. На његовом месту сада је неки 
кафе. Диван је био и „Балкан” са својом сомот-
ском завесом која се отвара, па „Авала”, „20. 
октобар” са две сале, где је пре рата била опе-
рета... Све сале су ми биле драге и недостају ми 
много.

Упознали сте многе филмске звезде прево-
дећи филмове, дакле на самом Фесту, али све 
оне пролазиле су и кроз вашу кућу. Позна-
ти сте по томе што сте правили легендарне 
журке у центру Београда. Која су то велика 
имена долазила у кућу Лазе Шећеровића и 
његову дискотеку?

– Стално младима говорим да морам једнога 
дана да седнем и направим списак... по профе-
сијама: књижевници, филозофи, чувени новина-
ри, редитељи, глумице, глумци, балетске звезде...

Набројте нам звезде – глумачке.
– Има их много: Омар Шариф, Франсоаз Дор-

леак, Ивон Мичел, Клаудија Кардинале, Ђанкар-
ло Ђанини, Мајкл Јорк, Питер Финч, Сузан Кен-
дал, па чувени редитељ Алберто Латуада...

Јесте ли тада мењали слику и имиџ наше 
државе будући да смо ипак живели у соција-
листичкој земљи?

– Јесам, али они су знали да је без обзира на 
режиме Београд увек био велика културна ме-
тропола. Све прворазредно овде је долазило, по-
чев од класичне музике. Један од првих успеха 

Парижанка (1957)
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цију Београд имао. Зато ми не треба да осећамо 
никакав комплекс као нација – а нарочито не 
наши уметници – у односу на такозване велике, 
често уображене, надмене нације. Ми смо дали 
огроман допринос и Европи и свету и крајње је 
време да се то уважи.

И да заокружимо ову нашу причу једним 
саветом будући да то волимо да чујемо, по-
готово од људи попут вас. Јер Лаза Шећеро-
вић јесте историја Београда – Београд некад 
и сад.

– Када ме млади питају за савет, кажем им да 
су њихови родитељи ти које треба да слушају, а 
једино што ја могу да им поручим јесте да што 
више путују, да што више ствари проживе и до-
живе да би себе обогатили дивним искуствима 
и догађајима који ће их касније инспирисати 
и бити њихово лично животно благо. Ето, то је 
важно. Филм чини оргомну услугу младима, а 
нама је био светионик у једном сивом режиму и 
много нам је помогао да то пребродимо, да про-
ведемо лепшу младост, а и данас нам улепшава 
свакодневицу.

Много вам хвала на разговору за једини 
специјализовани филмски часопис у Србији 
Кинотека. 

– Честитам што су наши млади људи тако спо-
собни да одржавају ту традицију. Југословенска 
кинотека, као и културна баштина Србије и Ев-
ропе којом се ја сада бавим, није нешто што је 
прошло. Материјално и нематеријално наслеђе 
ствара се и у овом моменту. У томе учествујете 
и ви сада, овог тренутка, и сви ови млади који 
вас окружују. Лепо је што ти млади сада воде 
Кинотеку на тако бриљантан начин, што до-
дељују великим редитељима и глумцима награ-
де за животно дело и за њихов допринос филм-
ској уметности, која ће и даље трајати. 
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Цену опасности с Мишелом Пиколијем, Жера-
ром Ланвеном, Мари-Франс Пизије и Габријел 
Лазир. Велика екипа дошла је у Београд и једног 
дана била им је потребна група – два манекена 
и две манекенке. И опет ја возим ауто... Имао 
сам и врло кратак текстић, али су ме надсинхро-
низовали. Не знам зашто. Потом је дошао Тајни 
дневник Сигмунда Фројда и дивна, шармантна 
продуценткиња Венди Хајвен ми је рекла: „Лазо! 
Имам улогу за  вас... Ви ћете бити Хелмут.” Ми-
слила је на Хелмута Бергера, који је тада био ве-
лика звезда. Ја сам играо студента Бечке акаде-
мије, а учествовало је и море наших глумаца: Ја-
нез Врховец, Раде Марковић, Никола Симић. И 
велике звезде: Мариза Беренсон, Клаус Кински, 
Керол Бејкер, некада чувена Беби Дол... Стално 
сам био у том дивном филмском окружењу и то 
ме и дан-данас веома инспирише.

Постоји још једна занимљива ствар из ваше 
прошлости, а везана је за филм из такозваног 
црног таласа, Недостаје ми Соња Хени, у коме 
су учествовали и Милош Форман, и Душан 
Макавејев, и Тинто Брас, и Пуриша Ђорђе-
вић и Пол Мориси. Дакле, то је био један 
својеврстан филмски колаж експеримент.

– А играли су и Добрила Стојнић, слатка Боба 
и наш божанствени Бранко Милићевић Коцки-
ца.

Тај филм сниман је у поткровљу ваше куће! 
Како је до тога дошло?

– Филм је сниман у поткровљу куће моје дивне 
сестре од тетке, коју ја зовем рођеном сестром, 
Миљане Наумовић Томић. Она је таман била 
адаптирала половину нашег тавана. Био је то 
изванредан амбијент. Постоји сцена када двоје 
младих улазе и излазе на задњи улаз наше куће, 
а затим се горе нешто мало... Чувена су имена 
овде долазила, што показује какву је репута-

Варалице (1958)

Поноћни каубој (1969)
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ваРалице 
(ФРА/ИТА, 1958) Режија: марсел карне 
....................................................................................
 
ПлесаЧице 
(САД, 1957) Режија: Џорџ кјукор
....................................................................................

ДевоЈка са кофеРом 
(ИТА/ФРА, 1961) Режија: валерио цурлини
....................................................................................

изНеНаДа ПРошлог лета 
(ВБ/САД, 1959) Режија: Џозеф л. манкевиц
....................................................................................

ПаРижаНка 
(ИТА/ФРА, 1957) Режија: мишел Боарон
....................................................................................

кожа
(ИТА/ФРА, 1981) Режија: лилијана кавани
....................................................................................

ПоНоћНи каУБоЈ 
(САД, 1969) Режија: Џон шлесинџер
....................................................................................

ЉУБав По ПоДНе
(САД, 1957) Режија: Били вајлдер
....................................................................................

геПаРД
(ИТА/ФРА, 1963) Режија: лукино висконти
....................................................................................

Бари линдон
(ВБ/САД/ИРС, 1975) Режија: стенли кјубрик
....................................................................................

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 16, 17. и 
18. јануара у Косовској 11.

Девојка са кофером (1961)

Парижанка (1957)

Л А З А Р  Ш Е ћ Е Р О В И ћ
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а време Фестивала у Пули један је 
критичар рекао да је „Мирис пољског 
цвећа” изданак „београдске цакатор-
ске драматургије”: иако погрешно по 
дефиницији те драматургије, ово је 

поређење леп комплимент за Срђана Карано-
вића јер његов филм доводи у везу са литера-
туром Александра Поповића, савременог реали-
стичког писца.

Реч је, свакако, о реализму посебне врсте, па 
пошто је Срђан Карановић већ „чешки ђак”, 
најлакше ћемо се досетити о чему је ту реч уко-
лико се присетимо филма „Кад дође мачак” Вој-
теха Јасног: само једна једина ствар, један „еле-
мент”, неки мачор, довољна је да свет који тако 
добро познајемо видимо сасвим новим очима и 
да у том „изврнутом” виђењу спознамо можда 
његову скривену суштину. Но, не треба, ипак, 
ићи толико далеко у трагању за узорима: Ду-
шан Макавејев је својевремено имао намеру да 
сними филм у стилу „Мириса пољског цвећа”, 
али је, уместо тога, Срђан Карановић снимио 
„Друштвену игру”. Ово је могући наставак.

Прича „Мириса пољског цвећа” је једноставна, 
банална чак, једно „опште место”: средовечни 
глумац на врхунцу каријере (Љуба Тадић у уло-
зи са аутобиографским елементима) прекида 
генералну пробу „Идеалног мужа” и, одлазећи 

З

к р и т и к а  и з  п р о ш л о с т и

БеКСТВО
ТОМА
СОЈеРА

НАПИСАО:
бОГДАН ТИРНАНИЋ
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Но, ова је прича тек оквир у који Карановић 
смешта прави „садржај” свог филма: јер, као 
што рекосмо, додатна глумчева популарност 
у улози из Марка Твена привукла је на обалу 
Дунава сву силесију особа и спобода, примерке 
фауне са врха и флоре са дна социјалне лестви-
це, па се, тако, око оног шлепа који тегли цигле 
ствара прави паноптикум сваковрсних „вешти-
на тела и духа”, од Трофртаљкиног секса са но-
жицама, до Харија Џексона и уништавања на-
падача на поштанска кола свуда где се појаве.

Сакупљени на једном месту, у дунавској ува-
ли, сви ти свирачи, играчи и гутачи ватре, врли 
рецитатори и винопије, стварају „амбијент” од 
ствари које нису запажене и цењене у нашем, 
и њиховом, свету: тај збир Добрислава Радено-

да живи на неком дунавском шлепу, престаје да 
буде и идеалан, и муж, и у средњим годинама, 
и – уопште – све оно што је постао од тренут-
ка када су у његовој личности уништили свима 
припадајући део Тома Сојера. Филм се завр-
шава тиме што се све опет враћа у „нормалу”: 
поновљено искуство Хака Фина је немогуће у 
свету идеалних мужева и средовечних глума-
ца, бекство је данас мода као и све друге, не-
што врло нобл и шик. Карановић ту онеспокоја-
вајућу истину добро подвлачи чињеницом да 
је, за тренутак, глумчев пример постао зараза 
у виду нове „друштвене игре” – сви од којих је 
киднуо, киднули су заједно са њим. Ако је тако, 
најбоље је да се вратимо: без илузија болови су 
мањи.
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вића показује да се стварност не мора видети 
само на један начин, онај од чије нам каузално-
сти каткада пуца глава. Доводећи ствари у не-
очекивану, но могућу везу, Карановић ствара 
неку врсту „надреализма стварности”, то јест 
стварности која је померена за педаљ из своје 
осе, таман толико да се више не може препозна-
ти у пређашњем сивилу.

Филм који се сада зове „Мирис пољског 
цвећа”, иначе носилац овогодишње Златне аре-
не за режију, режиран је тако да има једно де-
сетак „крајева”. Ако нам Карановић већ нуди да 
бирамо, ми се опредељујемо за тренутак када се 
филм стварно завршава: они који у себи про-

нађу део богатства што им је понуђено аранж-
маном „алтернативног живота” – преживеће, 
други ће остати како јесу. По „Мирису пољског 
цвећа” први су дунавски лађар и његова драга-
на, други су сви остали. Питање је може ли је-
дан шлеп са циглама изменити свет. Карановић 
мисли да може, јер иначе не би снимио „Мирис 
пољског цвећа”. Ми мислимо да не може. 

Немамо шлеп.

НИН,  бр. 1454, 19. XI 1978.
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ПОСЛЕ 40 ГОДИНА 
И ДАЉЕ ЖИВ

ЛЕПО јЕ КАДА јЕ ФИЛМ

КАРАНОВИЋ
СРђАН

Један од најзначајнијих редитеља српске и југословенске кинематографије 
у интервјуу за Кинотеку говори о својим чувеним филмовима 

Петријин венац и Мирис пољског цвећа, који су дигитално рестаурисани 
у склопу пројекта Вип Кинотека, али и о самом почетку каријере који су обележили 
телевизијски документарци с натуршчицима. Карановић истиче да филм ради због 

тога да изрази нешто што се појавило у његовој машти и објашњава 
зашто не може поново да гледа своје филмове када их заврши. 

Присећа се и првог контакта с филмом на чаробном месту – у Музеју у Косовској, 
где га је још као петогодишњака водио отац Миленко Карановић, 

први директор Југословенске кинотеке

р а з г о в о р  с  п о в о д о м    

вип кинотека
иНтеРвЈУ

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић
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културе у Чачку и затим у Југословенској ки-
нотеци у Београду?

– То ми врло прија и радује ме, мада ми није 
јасно како људи уопште могу да гледају те ста-
ре филмове кад се сваки час приказују на те-
левизијама, на разним каналима, истина с ко-
пија у разним стањима. Драго ми је што неки 
људи долазе да то гледају можда четврти, пети 
пут. Нема већег комплимента за филмског ау-
тора него кад му људи гледају филм поново. То 
значи да се не гледа више само сиже, љубавна 
прича или ко је убица него се прима комплетан 
доживљај створен филмским средствима. 

Чега се посебно сећате у вези с тим фил-
мом – истраживања током припрема, самог 
снимања, сарадње с дебитанткињом Мирја-
ном Карановић? 

– Снимање Петријиног венца остало ми је у 
најлепшој успомени. Било је то једно од најлак-
ших снимања. Није било муке, све је функци-
онисало професионално, екипа је била одлич-
на. Главни проблеми су били док нисмо нашли 
главну глумицу. Када смо је нашли, кад сам се 
уверио да је Мирјана Карановић одлична за ту 
улогу, најбоља од свих које смо звали на проб-
на снимања, и кад сам се уверио да ми није ни-
какав род, све је даље текло без проблема. Због 
истог презимена новинари су ме често питали 
да ли смо род. Увек сам се згражао од непотизма 
сваке врсте. Данас је непотизам скоро нормална 
ствар, имамо масу филмова који су чисто поро-
дична мануфактура. Међутим, по мом васпи-
тању и у мојој младости то је био велики грех, 
као и плагијат. 

Ускоро ћемо видети и дигитално рестау-
рисани Мирис пољског цвећа. Које место у ва-
шем опусу заузима тај филм?

– То је један од мојих најдражих филмова, 
мада сам се на њему намучио као Христос. За 
разлику од Петрије, која је била релативно лака 
за производњу и где је све ишло како треба, овде 
се свашта дешавало. Мирис пољског цвећа био је 
врло компликован за реализацију, а ја сам био 
врло амбициозан, свашта сам хтео и моје идеје 
можда су превазилазиле објективне могућности 
буџета и продукције. С друге стране, тај филм 
био је врло експерименталан и, можда звучи не-
скромно, и дан-данас је храбар у естетском сми-
слу. Та комбинација глумаца и натуршчика, тај 
чудни свет који они заједно стварају, по коме се 
разликују и по коме су слични као људи, јесте 

оквиру Вип Кинотеке дигитал-
но су рестаурисани ваши фил-
мови Петријин венац и Мирис 
пољског цвећа. Тај пројекат сва-
како је важан за очување до-

маће филмске баштине, а шта значи вама 
као аутору?

– Наравно да ми много значи и представља 
част што су засад два моја филма међу онима 
који су дигитално рестаурисани. То је доказ да 
неко брине о нечему што сам некада давно ра-
дио уз помоћ својих сарадника, од којих многих, 
нажалост, више нема. Још више ми прија што 
сам на пројекцији Петријиног венца стекао ути-
сак да тај филм и даље живи, да га људи још при-
мају онако како сам ја то некада желео. Лепо 
је када скоро четрдесет година прође, а филм 
и даље живи. Филмови су као људи, често врло 
брзо умиру. Неки филмови који су врло попу-
ларни у тренутку кад се појаве или кад им се 
разни диве, после извесног броја година, кад 
их гледате поново, не живе, чини вам се бесми-
сленим то што сте их некада волели. Кинотека 
треба да настави тај пројекат. Мислим да је то 
једна од њених делатности због којих управо и 
постоји. Радујем се што ће се и други филмови, 
не само моји, појавити у тој серији. 

Петријин венац већ је приказан с нове, ди-
гиталне копије. Да ли сте задовољни квалите-
том слике и звука?  

– Био сам свега десет минута на пројекцији. 
Кад завршим своје филмове, никада их не гле-
дам дуже од десет минута. Само на почетку – да 
бих видео да ли је тон како треба и каква је ко-
пија, и на крају – да бих видео реакцију публике. 
Не могу да издржим да гледам своје филмове, 
нервирају ме јер у њима видим само грешке, 
пре свега своје. Многи редитељи су такви, мо-
жда то не признају, али ретки су они који ужи-
вају да гледају своје филмове поново. Гледам 
оно што морам. И сада сам помагао у рестаура-
цији, у избору боја, колико сам знао и могао, од 
сцене до сцене. Али то иде брзо, гледају се само 
делићи, а да седнем и да уз кафу или вино и ци-
гарету гледам свој филм, то не. Гледам га толико 
много пута док га радим да ми се стварно смучи. 
И друго, шта вреди да га гледам сада кад не могу 
ништа да помогнем. Готово је. Такнуто-макну-
то. Он је прављен за друге, није прављен за мене.

Како тумачите интересовање публике за 
поновне премијере Петријиног венца у Дому 

у
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личности и о њима снимали портрете од пола 
сата. Све те неправде су исправљене, што је 
невероватно. То је тада била моћ телевизије.

– Онда сам снимио први играни филм с на-
туршчицима Друштвена игра. Позвао сам људе 
које сам снимао у те две ТВ серије да мало глу-
ме, да прошире то своје документарно причање 
приче и створио неку врсту, како сам ја то звао, 
„наивног филма”, као што постоји наивно сли-
карство. Друштвена игра била је врло контро-
верзан филм. Добио је неку диплому за идеју у 
Пули, која је за нас тада била врх света, а што је 
још значајније, приказана је у Кану, у програму 
„15 дана аутора”. 

– Затим сам снимио средњометражни филм 
који многи људи сматрају мојим најбољим фил-
мом, па можда и ја, Погледај ме, невернице, за 
ТВ Београд. То је исто било с натуршчицима сто 
посто. Међутим, схватио сам да натуршчици 
ипак не могу све што могу глумци, а опет глум-
ци не могу све што могу натуршчици. Уз помоћ 
косценаристе Рајка Грлића смислио сам причу 

нешто што је врло занимљиво. Наравно, данас 
ни тај филм не могу да гледам цео, неке ствари 
урадио бих друкчије, неки моји поступци ми се 
не допадају, али сам апсолутно задивљен енер-
гијом, мојом и моје екипе, с којом је тај филм 
урађен и која избија из њега. Тај филм је једно 
мало чудо.   

Данас су све чешће хибридне филмске 
форме. Како сте ви пре више од четири деце-
није дошли на идеју да направите комбина-
цију играног и документарног филма? 

– После студија у Прагу имао сам прили-
ку да на ТВ Београду, код Зоре Кораћ, радим 
много документарних филмова. Истраживао 
сам, путовао по целој Југославији, тражио раз-
не обичне људе и снимао њихове портрете. То 
су две моје серије које се много не спомињу, 
Људи и Неправде. Дали смо оглас у новинама 
и тражили људе којима је учињена нека не-
правда у животу. И људи су се јављали. Чита-
ли смо њихова писма, бирали најзанимљивије 

р а з г о в о р  с  п о в о д о м    
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Зато сам се ваљда инфицирао.
– Током мог одрастања отац се трудио да ме 

образује на више начина, водио ме је по сликар-
ским атељеима, стимулисао да пишем. У школи 
сам глумио у драмској секцији. Са четрнаест го-
дина снимио сам први аматерски филм, у Дому 
пионира. Онда сам прешао у Кино клуб Беог-
рад. Тада, у време мог, како ја кажем, филмског 
пубертета, одлазио сам у Кинотеку као кобајаги 
одрастао човек, самостално. Куповао сам кар-
те и гледао сва могућа класична дела светског 
филма. Ту сам се дефинитивно заразио филмом 
и одлучио да му се потпуно посветим, мада су 
моји родитељи били против, говорећи да је то 
несигуран посао. Али ја сам био тврдоглав.

Шта данас Кинотека може да пружи мла-
дим људима који су бомбардовани садржаји-
ма с разних великих и малих екрана?

– Огромна је понуда визуелних садржаја на 
свим могућим медијима. У мојој младости, када 
сам почињао да снимам професионално, био је 
договор да телевизија не сме да приказује више 
од два филма недељно, а викендима уопште не, 
да би публика ишла у биоскоп. Сада постоји сло-
бода и демократија и не могу да избројим ка-
нале које поседује свако у својој кући. Дневно 
се и у најјефтинијем пакету изврти најмање 50 
филмова. У тој конкуренцији Кинотека је ситан, 
али врло значајан, ако не и најзначајнији играч. 
Мислим да је Кинотека неопходна за филмску 
културу и културу Србије уопште.

– Једино што недостаје јесте агресивније про-
мовисање њених садржаја. Сваки филм који Ки-
нотека прикаже је чудо, то су филмови који нису 
случајно ту, који имају неки значај, светски или 
локални. Ако се не најави као чудо, а публика 
воли да гледа чуда, то ће проћи само као један 
од хиљада садржаја који се около приказују. За 
ту пропаганду треба средстава и знања, али ми-
слим да би довела више публике. Уз минимал-
но популарно образовање публика би могла да 
зна шта гледа и како да гледа. На пример, неми 
филм – да не гледа исто као филм у биоскопу 
„Делта” који нема звук и боју, него као својевр-
сну аутохтону уметност. Ако се то објасни, то 
би било боље и привукло би више публике. Мој 
отац бавио се том врстом образовања младих 
и настојао је да се у средње школе уведе пред-
мет филм и телевизија, као што се уче историја 
уметности, књижевност или музика, али то није 
успело. 

у којој ће глумци глумити такозване интелек-
туалце, људе из позоришта, с филма, из града, а 
натуршчици људе из народа, људе с реке. Хтео 
сам да постигнем ту комбинацију и мислим 
да сам успео. Ја сам то звао „документарном 
бајком”, такође и „филмом самопослуживања”, 
што значи да има разне токове, па ви изабере-
те који ћете пратити, који вам се допада. Мирис 
пољског цвећа ми је драг између осталог и зато 
што је добио награду Фипресци у Кану, што је 
тада било потпуно чудо, неочекивано и за мене 
и за југословенску кинематографију. 

Да ли сте радећи нешто тако неуобичајено 
за то време очекивали чак три Златне арене 
у Пули, вама за режију, композитору Зорану 
Симјановићу и сниматељу Живку Залару? 

– Не радим ја никад филм због успеха. Онај 
ко је искрен не ради филм да би добио награду, 
да би имао велики број гледалаца. Филм радим 
због тога да изразим нешто што се појавило у 
мојој машти и што ми се чини да нико други 
није радио. Тако сам снимао све своје филмо-
ве, с тим поривом. После Мириса пољског цвећа 
било ми је мало доста натуршчика и естетског 
несташлука који у њему постоји. Хтео сам да се 
мало уозбиљим и онда је настао Петријин венац.  

Везани сте за филм од најранијег детињст-
ва. Ваш отац Миленко Карановић био је први 
директор Југословенске кинотеке. У којој сте 
мери били свесни значаја његовог рада за 
обликовање и позиционирање институције 
која ће ускоро обележити седамдесет година 
од оснивања, а какве су ваше личне успомене 
на Музеј Кинотеке у Косовској улици? 

– Значаја мог оца и тога што се Кинотека овде 
уопште појавила више сам можда свестан данас 
него што сам био некада. Био сам клиња од пет-
-шест година док је он радио у Кинотеци. Пам-
тим је као дивно, чаробно место. Мој отац увек 
је говорио да сам се тада инфицирао филмом. 
Често ме је по подне водио у Музеј у Косовској, 
пуштао ме на пројекције филмова за мој узраст. 
Гледао сам Макса Сенета, Чаплина, филмове с 
мачевањем, У знаку Зороа, Шеиков син. Шет-
као сам се по Музеју, на горњем спрату и око 
сале био је изложбени простор. Чак ме је екипа 
„Филмских новости” снимила, статирао сам као 
клинац који иде около и разгледа експонате. Тај 
кадар постоји у Архиву Кинотеке. Показивали 
су ми оне играчке, стробоскопе, праксиноскопе. 
Све је то за мене било уживање, свет из бајке. 
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колико прекасно дођемо до неког 
сазнања, увек се морамо упитати 
шта је томе допринело: јесмо ли 
били слепи код очију, да ли смо 
били површни у односу на зна-

чење већ сазрелих наговештаја, да ли нас је мо-
жда стварност, поступно нас убијајући у духу 
и чежњама, завела на криви траг... Душан Ма-
тић, у једној од књига својих текстова, ни сам 
не кријући изненађење, износи како је супруга 
Лава Толстоја, Софија, у свом дневнику забеле-
жила да јој је муж у једном тренутку на увид 
затражио модне журнале (које је она, путем ре-
довне претплате, вредно сакупљала) како би се 
с највећом поузданошћу упутио у врсту одеће 
какву је, на свом дебитантском балу, требало да 
носи Наташа Ростова. Испоставило се, међутим, 
по датуму дневничке забелешке, да је заправо 
реч била о хаљини једне Ане – Карењине – суд-
бински за јунакињу не мање одређујућoj, јер ће 
и она и мала Ростова имати сусрете живота: ова 
прва наићи ће на Вронског, док ће друга свој 
незаборавак убрати у лику Андреја Болконског. 
Али иако нам се Толстојев захтев супрузи може 
чинити као тривијална пикантерија, свечане 
хаљине једног девојчета и једне већ удате жене 
нису биле без дубље доказивости: иако саме 
по себи нису имале моднотехничку вредност, 
биле су важне да се сједине с њиховом невином 
и зрелом телесном женственошћу. Писци се, 
очигледно, не могу ослањати искључиво на своју 
имагинацију; морају – бар је Толстој био један 
од њих – у рукама имати и нешто опипљивије, 
чак и ако су у питању само симболи или надасве 
љупке метафоре.

Замислимо, ипак, да је у датој прилици реч 
само о Наташи Ростовој (Ана Карењина знатно 
је сложенији повод, онолико колико је то зре-
ла жена у односу на невиног девојчурка), јер у 
питању није само хаљина коју је млада дебитан-
ткиња носила на свом првом балу. Реч је, запра-
во, о ономе што се, поред чедне пути, у тој хаљи-
ни истицало. Било је то, уистину, крхко, скоро 
астрално, то јест као у неке виле-изворкиње де-
војчино тело. Али превлађујући над самом пути 
био је девојчетов карактер (успут, признајем то 
с подоста окаснелим убеђењем, и њена душа). 
Када се (незнано због чега, својевремено тако 
грубо потцењеној) у Бондарчуковој четвородел-

Н А Т А Ш А  Н А  С В О М  П Р В О М  Б А Л У

ној филмској верзији Рата и мира Људмила Са-
вељева (као Наташа Ростова) на онај начин за-
гледа у лице Вјачеслава Тихонова (као Андреја 
Болконског), то скоро да вреди више од читаве 
Видорове верзије Толстојевог дела, макар је у 
споју Ростове–Болконског носили и Одри Хеп-
берн и Мел Ферер... Све што тај поглед, по лич-
ном утиску изражава, оставићу да објасним у 
некој другој прилици, али овог часа нека буде 
речено: то је, верујем, поглед из Раја, када је Ева, 
први пут, на Адаму, док обоје још беху без пра-
родитељског греха, уз нејасну чежњу угледала 
први одсев мушкости.

Оно, међутим, што и речју и сликом тек тре-
ба да научимо јесте да битна норма живота није 
континуитет, већ дисконтинуитет.

Ако, дакле, поново узмете да читате Толстоја, и 
то онај чувени одломак када је Наташа Ростова 
први пут навукла балску хаљину и као дебитант-
киња се, плешући, нашла у наручју Андреја Бол-
конског, неће вас изненадити што, у филмској 

објави, они плешу уз „Други валцер” Дмитрија 
Шостаковича, можда најлепши музички комад 
своје врсте икад написан (при чему, да одмах 
признам, не заборављам ни Штраусов опус; то 
јест, осим у два или три изузетка). Али није ми 
поента у томе, премда је постигнут потпун, кос-
мички склад између телесног (без гламурозно 
извајане путености) и звуковног, где се музичка 
фраза идеално понавља (али без често тако за-
марајуће репетитивности). Поента је у томе што 
и Наташа и Андреј – занимљиво и последње што 
би било неважно – у обе, и Видоровој и Бондар-
чуковој верзији, делују скоро неземаљски: лепи 
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одане својим херојима – већ носе у себи жудњу 
за митском мушком снагом и племениту женс-
ку путеност. Наташина крхкост, међутим, уна-
пред осуђена на пораз, тек је не-трајни, лепи 
али и донекле неслободни симбол девојаштва 
(да не заборавимо ни Беатриче, Изолду, Крим-
хилду, Елоизу, Лолиту) који ће, како живот и 
мит налажу, веома брзо и неусловно еволуи-
рати у симбол жене, махом погрешно одабра-
не судбине. Показује се тиме, да закључим, да 
је дисконтинуитет увек надмоћнији над оним 
што обично сматрамо континуитетом: јер не 
само Венера већ и свака жена која је икад до-
шла на овај свет само се једном, у пуној лепоти, 
рађа из морске пене. (У искушењу сам, скоро, да 
кажем да се сам повремени континуитет рађа 
једино из дисконтинуитета.) И управо на Ната-
шином првом, сласном  дебитантском балу то 
се испољило као улазак у један паралелни свет: 
јер у животу, као и у било којој уметности коју 
насумично одаберете, дисконтинуитет и конти-
нуитет само су тајни пролаз који води у два па-
ралелна и, можда, подједнако узбудљива света.

Иван Билибин то чудо (фолклорне) имагина-
ције, ликовно свакако, а можда и најпоетскије 
исказује, а с њим, захвално и с поштовањем да 
додам, и двојица овдашњих, посрбљених Руса, 
Константин Кузњецов и Сергеј Соловјев, као 
његови (рекао бих) опуномоћени следбеници; 
али то је већ прича из једне друге, девете умет-
ности. Сликајући речима своју чедну Наташу, 
Толстој је (уверићемо се кад боље размисли-
мо) и у том погледу предвидео смер збивања: 
у драматичној последици огњу предате Москве 
и обилног, плавом и црвеном крвљу заливаног 
сејања смрти код Бородина, он уоквирава лик 
ствари које одлазе с тек започетим: мала, љупка 
Наташа, уместо Андрејева, како љубав и очара-
ност налажу, постаће супруга једне дежмека-
сте, конфузне добричине, аристократе који се 
измеће у грађанина, док прави изабраник ње-
ног срца, па и саме душе, с којим је први пут 
у буђењу девојаштва заплесала, некадашњи 
симбол аристократске префињености, одлази 
у ковчег са заувек болним успоменама. Све је 
увек и слуђујуће изменљиво, поготово наше 
успомене; једино оне, каже прећутно писац, с 
патничким, али и мирним протоком времена 
постају лепше, да бисмо, како рече један други 
писац, и „усред зиме имали руже”. Руски син-
дром секса и здравља почиње сасвим, сасвим 
издалека, притајен у некој другој прошлости, 
да се плоди и полако уобличава – сам Толстој 

су, витки, у срцу и души чисти, елегантни (он) 
и уз све то и грациозни (она), као да су управо 
сишли с неког флуидног, у беспорочном сфума-
ту замагљеног импресионистичког платна из 
већ одмакле реноаровске фазе... (Не морамо се 
баш питати колико је самом Толстоју импреси-
онизам био близак; али ако баш од мене желите 
да чујете, рекао бих чак да је писац претходио 
сликарима.)

Без обзира на оно што ће им се – Наташи и 
Андреју – потом десити и што ће им се судбине 
сударити с тврдим реализмом стварности (увек 
ће се наћи неки велики генерал да људима на-
руши чедност), њих двоје су, да их тако опишем, 
трансцендентни ликови, али не и (креп) папир-
нати, премда у њима, када започну свој први 
валцер, нема ни меса ни костију: сачињени су 
једино од ваздуха и лепоте. (Питам се само да 
ли је и сам Толстој био одушевљен овим својим 
до чедне белине чистим, мимо свих предвидљи-
вости проналаском, а по мом мишљењу, морао 
је бити.) С друге стране, колико нам је познато 
и из живота (уопште) и из класичне литерату-
ре (уопште и још више појединачно), астрална 
бића немају перспективу; она су већ унапред с 
оне стране постојања, али не једино као неви-
не авети већ као јединствено (сингуларитетно) 
испољавање вечности кроз физичку и моралну 
лепоту. И, нека ми буде дозвољено и да свему 
додам истанчаност, свеукупну рафинованост 
при којој тело изражава душу, а душа обдарује 
тело скоро благословеним призором.

     Питам се, међутим, има ли земаљског 
здравља у том чедном, бескрајно нееротском 
призору (јанга и јинга). Ликови из већине руских 
фолклорних приповести (бајки, скаски) – масив-
ни богатири с мишицама очврслим у самосве-
сти и неуморној побожности и нимало астрал-
не, витке али и помало дундасте лепотице које 
бујају у свим деловима тела, увек и до смрти 
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га је успоравао, стварајући за ново доба, можда 
баш за двадесети век, лик мужјачки махниталог 
Вронског, војничине од Болконскoг удаљене не 
само две или три генерације већ и више светло-
сних година; као и преживела Наташа и усуд-
но мртав Андреј у читавој својој слави опстају 
једино као митски, цивилизацијски туђи прео-
стаци. И та се међусобна удаљеност, могуће је 
чак рећи неподударност између двојице муш-
караца, готово до исте мере јавља код Наташе 
и Ане, Ростове и Карењине, будуће и бивше не-
срећне жене. Ако жена погреши у избору свог 
мушкарца, је ли то њена судбина? Човек који је 
обе створио – распевано, лепршаво девојче и у 
срцу и телу здробљену жену – очигледно не дели 
такво мишљење; и уз малено дотеривање нека за 
то као доказ послужи уводна реченица романa 
о Карењиној: све породице (жене) срећне су на 
исти, док су све несрећне породице (жене) не-
срећне на свој начин. Наташа Ростова била је за-
остали изданак једног доба прохујалог с ратом и 
временом, али је Ана Карењина била урушујући 
весник задатих, трагично двоструких супротно-
сти: изједначавања поетског еротизма и амор-
фне сексуалности, али и љубави у чистоти и аро-
гантне (пара)мушке самољубивости.

Прелазна времена обично не трају дуго, али су 
скоро по правилу богата и, што је најнеповољ-
није за уметничке аналитичаре, а како се увек 
може сагледати, обилују супротностима. Био 
је то, с почетка прошлог века, случај и с хваље-
ном и прекомерно (?) речју поштованом руском 
(уметничком) авангардом, која је, на неки, рекао 
бих и изазовни анархистични начин, самоникло 
али не изневеравајући превише ни традицију, 
умногоме себе саму довела у европски врх (у 
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не презајући до последњих ће се могућности 
опирати свом, како се то некад говорило, од-
ласку на сметлиште историје. Али не пропа-
дају најбрже фалсификоване прошлости; још 
ближе су брзој пропасти хипотетичне будућно-
сти.) Стварала се, као што данас знамо, а што 
су понеки, незалуђени, знали још тада, шта је 
та уметност у право доба, када и треба знати... 
Када се морало знати да је револуционарни за-
нос увек црвоточан и да даска неће пући једино 
под ногама оних који своје пехарнике пошаљу 
напред, да јој испитају солидност. Понекад су 
ти кушачи отрова имали среће и весело су, по-
штеђене судбине, позивом домахивали с друге, 
привременe стране; али, опет, њихова кривица 
била је у томе што, уз опомену за оне који их 
шаљу у извиђање, даска под њима није пукла. 
Јер то је само могло значити да се претња одла-
же до следеће, важније и можда судбоносније 
прилике, која је за властодршце и силнике увек 
она предстојећа. (Ако мени не верујете, читај-
те Кестлера и Осендовског, а можете и Жида и 
Орвела, а на крају и Артура Лондона и пома-
ло Милована Ђиласа.) У сваком случају, када су 
прелазна времена у питању, увек је упутно, по-
готово када је o уметности реч, бити појачано 
проницљив, или бар обазрив; па и данас вам се, 
као журналисти, може десити да, на пример, 
изгубите уреднички положај у свом листу уко-
лико се – у вези с нечим, било чим – одлучите да 
наглас кажете да је цар голишав. А онда, увек 
ће се наћи неко ко ће вас прекорити: „Зар ти 
није познато да наш владар, као и свако други, 
има право да, уколико то жели, буде и натури-
ста?” Некад се, тако, у оно доба, могло догодити 
да будете презрени, па и каштиговани, уколико 
уз пуномоћни интелектуални оргазам не ужи-
вате гледајући (у Старом и новом Ејзенштај-
на) како се Марфа Лапкина тресе у екстази кад 
јој – чиста визуелна еротика – маслац, малтене 
пун сперматозоида, најзад потекне по читавој, 
усред новог економског поретка, то јест скроз-
-наскроз распрострањене глади, због неког хи-
потетичног разлога гојазној фигури; или ако 
док гледате Оклопњачу Потемкин истог ауто-
ра, у вама не прокључа адреналин јер топови 
с Ауроре, мужевно се дижући попут огромних, 
у поредак сврстаних пениса, управо бљују ва-
трено семе новог поретка, и не помишљајући 
да није смрт та која доноси живот. (Времена се 
нису променила, само је безочно смишљен пи-
томији, прикладнији израз, сагласан еластич-
ном модерном политреализму: реч је о ситној 

музици и архитектури, као и сликарству и лите-
ратури); међутим, она битна, премда често тек 
привидна новина, био је не само елемент већ и 
систем фантастике, у сјајној паралели с немач-
ким романтичарима.

Али несавитљива реалност напросто не подно-
си ни романтику ни фантастику – сматрајући 
их бекством у болесни евазионизам; и можда 
је тежак пораз, она чувена, јадно изгубљена по-
морска битка код Цушиме, са самог горког от-
варања прошлог века, томе више допринео него 
сви декабристи и анархисти заједно. Па ипак, 
никад склона средњем току, модерна руска, као 
и њена увек жива класична фолклорна умет-
ност, као пијани брод на мирном мору, стиша-
ном после узастопних бура, нагињала се час на 
једну час на другу страну, у покушајима увек 
вредним пажње, па и поштовања, да се избо-
ри за европски примат, бар уз даљу трку прса 
у прса. Огромна је трагедија, међутим, била у 
томе што ће се у предстојећа времена – осим 
у расејању – тако лако одрећи своје аутентич-
не прошлости и што ће, да би јој се вратила и 
поново је посвојила, то морати да буде учињено 
увек тежим, скупљим, заобилазним и околиш-
ним путем. (Нове прошлости, једном исписане 
према ружним и насилним потребама фалси-
фиковане историје, увек су у грчу и ни од чега 
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колатералној штети.) Новонаметнута соција-
листичка уметност увек је била пуна крви, по 
могућству туђе; и будући да је, рецимо, у Горком 
и Ејзенштајну остало понечег од части, први се 
од лењинизма, бар за кратко време, склонио у 
Италију, а други у Америку (премда, да и тамо, 
истина мајсторски али без исхода, исправља 
криве Дрине). Они други, који су себи у туђини 
потражили нови дом – од Буњина до Јесењина и 
Баљмонта – били су отпадници, док су они који 
су одлучили да деле несрећу своје земље и њене 
уметности – Ољеша,  Булгаков, Пиљњак, Пастер-
нак, па и Мајаковски – завршили као унутра-
шњи емигранти.

Оно што је у највећој мери бар тужно – да реч 
трагично не помињем одвећ често, излизаће се 
од високих и ниских злоупотреба – јесте да је 
све то у ово наше данашње доба без икакве важ-
ности. А оно у чему смо понајвише немоћни је-
сте осећање, уз увек живу претњу рецидивима, 
не само да је све заиста било реално могуће већ 
и да је било неминовно. Можда се ми варамо 
у односу на историју и њене векторе, али она, 
знајући нас боље него ми сами себе, у односу на 
нас никад не греши. Оно, дакле, што је до сада 
требало да већ научимо јесте да ће се све у тру-
сним променама очекивано/неочекивано увек 
и скоро срачунато догађати, чак и без нашег 
учешћа. А што се нашег учешћа тиче, оно није-
дан ток неће успорити већ, благодарећи људ-
ској склоности ка деструкцији, само убрзати. 
Гледамо унапред, а видимо уназад. И управо то 
уназад, једини нам је поглед унапред. А оно што 
с пуном поузданошћу већ сада можемо рећи, то 
је да нас неће стављати и као узоре чувати у хер-
баријумима.

**
Вратимо се, ипак, још једном слици Људми-

ле Савељеве (Наташа) како у наручју Вјачеслава 
Тихонова (Андреј), у режији Бондарчука и уз му-
зику – ако ипак не грешим – Шостаковича пло-
ви ваздухом, док тамо негде, далеко, туђи вој-
ници, бивши санкилоти (с којом само лакоћoм 
идеје долазе главе идеалима!) чисте топове да им 
ускрате срећу насталу у складу животног мену-
ета. Треба такве ствари добро и разумно погле-
дати, јер поглед можемо, бар по сећању, пренети 
на једну (својевремено, пре отприлике седамде-
сетак година, у тада још постојећем магазину 
„Лајф” објављену репортажу)... Поглед нам се, 
ето, укршта с низом фотографија с неке крим-
скоруске (совјетске) плаже, негде на сивкастом 

пешчаном жалу на Црном мору. Лепо пешчано 
жало крцато је женскињем, уз тек мали (нева-
жан) постотак мушких купача (много их је из-
гинуло, много више него код оних који им се 
сада надмоћно подсмевају, бранећи отаџбину). 
Људски мравињак, помислили бисте, али и по-
грешили: није, у овим искрама сећања, у питању 
множина, већ тежина... Свака од тих купачица-
-колхозница има на себи, па бар двадесетак ки-
лограма вишка. Али репортера као да тек успут 
занима тај вишак: очигледно је да му поглед 
много више плени мањак – а мањак се огледа 
не само у наводној беди купачица. Оне немају 
на себи купаће костиме, али су ипак пристојно 
одевене, у скоро провидни доњи веш од јефти-
не, индустријске свиле (па, нема се, могло би се 
рећи, рат је тек минуо, мада је, сугерише фотог-
раф, можда тако било и пре него што је sturm 
nach osten и започео; али репортер то види једи-
но као огавни живот под социјализмом који би, 
не дај боже, и нас могао да снађе).

Не сећам се, у својој до тада једва начетој мла-
дости простачкије журналистичке злурадости, 
коју би ваљаније било назвати подлошћу; и ако 
смо икад, поједини моји пријатељи и ја с њима, 
улазећи у вредносни свет професионалне штам-
пе узбуђено веровали у његову моралну чистоту, 
била је ово прилика да развејемо маглу у својим 
главама. Ипак, успели смо у томе само донекле; 
вера је, у приликама у каквима смо израстали, 
за себе увек грабила превише (унапред заузе-
тих?) места. Наиме, у било каквим приликама 
да човек израста вера се увек показује јачом од 
сумње (премда је, како Унамуно, чини ми се, ис-
правно рече, вера без сумње празна вера). А ако, 
опет, сумња надјача веру, то само може значити 
да вера није била довољна да нас увери. Ипак, да 
одмах кажем, има и горе од тога: кад вере нема, 
сумња је та која чини једину веру. Мислим да 
нас управо таква сумња беше почела да узима 
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ташином првом балу беше одсвирана последња 
нота... Пред њом је била тиха и бела, безлична и 
безначајна будућност коју ће провести с љубаз-
ним супругом који ће је поштовати и коме ће, 
заузврат, она бити одана; али то ће, као и увек 
после великих бура, бити отприлике све. Ари-
стократија је била мертва; гиљотина као да се, 
напросто, дивила властитој вредноћи. Ана Ка-
рењина, она Толстојева (јер друге и нема), само 
је тужно наличје бивше Наташе Ростове, удате 
Безухове.

Остаје, међутим, још једно (деликатно?) пи-
тање: јесмо ли остали некажњени или смо већ 
довољно испаштали због својих грешака (или 
заблуда). Па, да додам и једно потпитање: док 
мислимо да можда већ живимо у повраћеној 
равнотежи, не живимо ли, можда, у некој но-
вој врсти досад нам непознате неравнотеже? Од 
чега да поново пођемо: од сумње или од вере?

Оне јадне, порузи изложене, прегојене купа-
чице с Црног мора, само су привремена, пребро-
дива стварност, туђ нам и увек тешко подно-
шљив живот, епоха сачињена од отпадака духа 
и материје. Те купачице, вредне сваке награде 
у трпком подношењу додељене им судбине, мо-
жда јесу биле до гадљивости прегојазне, али, 
опет, нема никакве сумње, дубоко у својим ср-
цима носиле су лик и Наташе и Андреја; а ако 
не верујете мени, остављам вам да верујете Па-
стернаку, с тим да још једном прочитате Док- 
тора Живага: понављају се ту, у персонама Ју-
рија и Ларе, поново Наташа и Болконски. И је-
дино што немају – а нешто се, зар не, у смутна 
транзициона времена ипак мора изгубити – је-
сте њихов први, невини плес. (Премда, ако само 
мало боље размислимо, ко је још у двадесетом 
веку марио да валцером искушава, а онда и за-
добија своју драгану?)

     Има, међутим, у тој минулој вечности и на-
ших властитих, овдашњих  призора: времена су 
била тешка – неки од наших интелектуалних и 
политичких првака ни данас не престају да нас 
у то уверавају; и правећи грешке предводећи 
нас, увек нас бодре тврдњом да ће грешке сами 
исправити будући да једино они знају у чему 
су погрешили. Али и тешка времена – не буди-
мо баш толико неправедни – имају бар једну 
добру последицу: једине тренутке у којима се 
жене потпуно изједначују са својим јачим по-
лом (могу, зар не, да истрпе колико и они, а мо-
жда и више).

     Није, стога, изненађујуће што је у совјет-
ској ери пропагандни плакат био једина реали-

под своје; није била лака, а још је била тежа јер 
је иза сваке сумње, у незаустављивој метастази 
стајала Сумња. Сумња чак и у оно што је олича-
вало Добро. И све се то, за нашу младост пуну 
менталних чирева, одигравало веома споро: от-
режњење кроз сумњу увек заостаје, док вера без 
сумње не зна за друго осим да предњачи.

А у изгледу је, да тако кажем, била извесност 
не само за моје, и не само за једно или два прет-
ходна, већ и за неколико потоњих годишта, да 
ће нас делатне сумње или спасти или прождра-
ти... или, у најмању руку, оставити без ослонца. 
А онда нас је – заиста, невероватно – управо 
Сумња одлучила да спасе, не допустивши нам да 
јој се сасвим предамо. Познавала је, наиме, боље 
од нас космичке законе: да крајности, у вери као 
и у сумњи, нарушавају склад и да је свет, истин-
ски, створен да тежи равнотежи и хармонији. 

Тако се догодило да се поново вратимо вери, 
али то није била вера одлучна да надвлада сваку 
сумњу, већ вера која ће са сумњом успоставља-
ти потпун склад. Гледајући филмове и читајући 
књиге из педесетих и шездесетих година, нисмо 
више имали разлога да ронимо сузе: ако око 
нас јесте и даље био свет окован неравнотежом, 
равнотежа се полако успостављала у нама. Не 
само, схватали смо, прихватајући напокон поу-
ке нараштаја који су нам претходили, да на На-
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стичка уметност;  уметничка слика и литерату-
ра (осим, изнимно, поезије) биле су чисте, (више 
него) лако препознатљиве апстракције; издава-
ла се та идеопримењена уметност за уметност 
(социјалистичке) искрености, захтевајући од 
оних којима се обраћала не само подршку већ и 
жртву здравог разума. Стварност нестварности, 
баш лепо звучи? Оно, међутим, у шта смо мо-
рали да сами (или уз помоћ себи сличних) про-
никнемо било је да нема ничег мање вредног од 
жртве, уколико нам је наметнута обмањивач-
ком идентификацијом с циљем извајаним од 
лажних обећања. (То је, уједно, и најлакши на-
чин да нас заобиђу здрава сазнања.) Од живих 
хероја увек остаје само бескорисно ордење. Жр-
тва ће, дакле, или бити узалудна или је неће ни 
бити, јер неће бити идентификације с њом: и то 
је разлог због којег жртва, да бисмо је прихвати-
ли као смислену, неизбежну и племениту, мора 
бити оличена у врлини. Идеологије, велике речи, 
високи циљеви не покрећу свет; прозрели смо 
их. Али врлина која се жртвује остаје оно недо-
кучиво, скоро мистично, ослобађајуће, што људе 
наводи на веровање у божанско, а не на дарви-
номајмунско послање.

На огромној већини плаката из тих устала-
саних, успаљених времена, жена је поново лик 
великог комешања; добро, можда пуначкија, 
повремено и наглашено дундаста, али увек 
озбиљна и дубоко – до радости која проистиче 
из саможртвовања – посвећена митској колико 
и историјској нужности. У заиста најранијим, 
најзрелијим, и најкаснијим животним добима, 
у миру као и у ратовању. И то је, опет, премда 
на други начин, пун скривеног бола – јер немају 
свој први бал – оно што их чини лепим. Нас што 
се пак тиче, све се заправо променило само у 
једном смеру: умањили смо своје дивљење пре-
ма изразито лепом, а мање лепо обдарили пови-
шеним поштовањем. Замена сврхе? Или печат 
слабости? Не бих рекао: опаска је клизава, као 
кад бисмо рекли да су само укуси ти који мењају 
времена, уместо да кажемо да су дух (па и духо-
ви) времена – околности живота – од скоро за-
конитог утицаја на укусе.

А лепота је, хтели то да признамо или не, 
увек пресудна, да, пресуднија и од памети и од 
осећајности, чак и од страсти. И зато те жене 
(поготово, не лажући, да кажем оне проказане 
купачице с црноморских жалова) које одјед-
ном, посредством родољубивих плаката, попут 
весталки будећи и одржавајући народну вољу, 
израњају из венеријанског мора, уживају наше 

пуно поверење; и онима који им се диве веома 
је добро знано да се иза грубе колхозне кошуље, 
испод војничког шињела, испод мараме-повеза 
преко главе, крије не само добра душа, не само 
борбени дух већ и жена са свим својствима, ду-
шевним и физичким, које од ње очекује њен 
мушкарац. А шта после тога долази увек када се 
разиђу мит и историја? Долазе, да не заборави-
мо, оне које су млађе сестрице или можда кћери 
оних јадних, несрећних купачица са ситног, ме-
ког песка Црног мора.

Ниједан модел, па ни модел врлине, не може 
предуго да траје: и ако данас погледамо руски 
графички дизајн, руску великодушно, радо-
сно еротизовану карикатуру, оно што може-
мо видети јесте висок естетизам и техничко 
мајсторство, који весело, неотуђујуће, забавно 
надмашују већину онога што је „Плејбој” умео 
да смисли и покаже, са својим свеприсутним и 
незаменљивим Варгасом на челу. Све, могло би 
се заиста рећи, оне непрорачунате, суштински 
невине девојке Валерија Барикина с подједна-
ком квалификацијом могу очекивати да ће бити 
победнице на било ком гала такмичењу или так-
мичењу за женски путени краснопис; па ипак, 
те су, како рекох, сестрице или кћери само на-
следиле оно најбоље, а свакако и најдрагоце-
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је било могуће и у оне које су им претходиле 
у мање слатка времена, увек можете поуздати: 
јер неће оклевати да стану иза човека кога су 
одабрале, под условом да је онај кога су изабра-
ле заслужио да буде одабран.

     У цртачкој изведби оне су више од савр-
шеног, али без изазовне, у разним наслеђима 
двадесетог века увредљиве вулгарности; нису 
ни баналне, јер као да су и саме изненађене 
пажњом коју на себе скрећу; облих су тела и 
складне, јер им је сваки грам не само на пра-
вом већ и на најбољем (античком) месту; и да је 
Ниче још жив, врло је вероватно да би – премда 
нису од германског соја – поновио да су „упра-
во жене као створене за одмор ратника”. Цр-
тач, да би био уметник, до таквих фигура теш-
ко да може доћи учењем на ситно... Деса Гли-
шић је, пре неколико деценија, у овој средини 
била чувена по свом женском прототипу какав 
су бројне девојке из наше младости тежиле да 
буду, премда је донекле могуће да никад нису 
ни чуле за еротски магнет који се звао Дара 
Нијагара. У не-стварности њеног постојања заи-
ста је било и незаобилазне и меке, живе, снала-
жљиве и аутентичне искрености. И када су Десу 
Глишић једном приликом упитали ко јој је по-
служио као модел за њену хероину, помало је 
зачуђено, али с веселом самоиронијом, одгово-
рила да јој слободно приступе и погледају је из-
близа, уколико им је, баш, с годинама почео да 
слаби вид. Прећутала је, осмехнувши се у себи 
уз своју познату склоност према пародији: „А 
где сте, драги моји пријатељи, били пре дваде-
сет... па, рецимо, да се баш не погађамо, скоро 
тридесет година?”

није, од онога што је, у своје и друкчије доба 
(сада налик на пусто острво у времену) у себи 
носила свака дебитанткиња навлачећи на себе, 
први пут, балску хаљину. То је, мислим, прави 
разлог на који треба указати: ни ове данашње 
не изазивају голу пожуду, већ заразан, благо-
наклон осмех. Оне су за наше очи чедне, баш 
зато што су напасничке драме живота укроти-
ле ведрином, лепотом и топлокрвним хумором 
младости (а младост, како многи о томе сведо-
че, нарочито они стари који су још млади, ни-
кад није озбиљна, мада неретко мисли веома, и 
претерано озбиљно). Једноставно, у својој пуној  
неаристократској, а опет савршеној плебејској 
еротизованости, оне остају чедне, дајући вам – 
очекивано – на знање да се у њих, баш као што 
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ХлАДНИ РАТ
ПАВЕЛ ПАВЛИКОВСКИ

ПИше: 
Кристина ђуковић

Х Л А Д Н И  Р А Т

Павликовски пребацује сентименталност коју 
љубавна сага носи на план музике, док се у сце-
нарију држи готово хируршких елипси које 
причу деле на растанке и састанке љубавника 
у размацима и од по неколико година. Отуда 
Хладни рат функционише и као зачудни мју-
зикл. Од испрва наивне изворне музике фол-
клорне трупе у време када се рађа Викторова и 
Зулина љубав, музички наратив филма користи 
комунистичке пропагандне химне, радничке 
песме и велелепне хорске наступе да озвучи гу-
шење јунака у рестриктивној средини, док џез и 
рокенрол из париских бистроа сенче меланхо-
лију и потом хистерију и агонију између двоје 
неспојивих љубавника око „гвоздене завесе”. 

Ограничивши љубавну причу на готово брех-
товске исечке које двоје љубавника, на сваких 
неколико година, лоцирају у историјској бури 
хладног рата, аутор избегава сентименталност 
и психологизирање. Налик јунацима у Годаро-
вом филму Велики презир, Павликовски је више 
заинтересован за механику љубавног пара у 
одређеним друштвено-политичким околности-
ма него за сентименталну причу на микрони-
воу. Виктор и Зула постају сведоци свог време-
на. Ипак, попут Девојке коју сам волео Сиднија 
Полака, филма Црвени Ворена Битија, Записа-
но на ветру Дагласа Сирка немачки, те Казаб-
ланке и Хирошимо, љубави моја, Хладни рат не 
прави разлику између добре љубавне драме и 
реалистичне, животно истините приче о једној 
преломној епохи. У филму Павликовског хлад-
ни рат се одвија између двоје људи једнако под-
мукло и безуспешно као око „гвоздене завесе”.

свом новом филму Хладни рат, 
редитељ Павел Павликовски враћа 
се на терен који је освојио прет-
ходним остварењем, Идом из 2013. 
године, до сада јединим пољским 

добитником Оскара за страни филм. И у љубав-
ној драми Хладни рат, овај рођени Пољак враћа 
се у домовину за време стаљинистичког режима 
у Пољској, коју и овај пут види у црно-белом, 
архаичном формату. 

Док се у дуодрами Ида бавио односом Пољске 
према Јеврејима током Другог светског рата, 
Павликовски се у Хладном рату, кроз љубавну 
причу двоје класно и карактерно различитих 
људи, бави темом подељености Европе „гвозде-
ном завесом”, али и располућености појединца 
на брисаној територији између презрене и за-
мишљене домовине. 

Ту тему Павликовски живо осликава кроз љу-
бавну драму средовечног Виктора, меланхолич-
ног џез пијанисте из урбане Варшаве и младе 
Зуле, отресите провинцијалке с талентом за 
певање и плес. Када се сретну на аудицији где 
Виктор, по налогу Министарства културе нове 
комунистичке владе, бира чланове за фолклор-
ну, певачко-плесну трупу, почиње петнаесто-
годишња љубавна сага иза и испред „гвоздене 
завесе”. Док се Виктор гуши диригујући трупи 
наручен стаљинистички репертоар и износећи 
вољену жену партијским друговима на етно-
-тањиру, Зула постаје звезда трупе. Опет, када 
се нађу у Паризу, где Виктор продише као пија-
ниста и аранжер у задимљеним париским клу-
бовима, Зула се осећа као безоблична, потрошна 
роба коју Виктор пигмалионски обликује и нуди 
изблазираном боемском тржишту као источно-
европску Едит Пјаф.  

филмски
ПРиказ

У
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каРла малДеНа

ПИше:
Зорица Димитријевић

МеМОАРИ

са полица
БиБлиотеке
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„Васпитан сам тако да сам се осећао као да 
сам заправо лично дошао из малог села крај Би-
леће”, истиче Малден и додаје да се највише од 
свега сећа српске музике и песама.  

Петар се после повреде на раду у железари 
запослио као кочијаш који развози млеко, а де-
чак му је у време школског распуста помагао. У 
тим раним јутарњим вожњама није било много 
разговора, „али никада се није десило да у неко 
доба мој отац не почне да пева. Певао би пес-
ме из свог детињства, српске песме, тихо, самом 
себи. И ја сам слушао, нисам желео да прекинем 
ту чаролију”, с топлином се присећа Малден. 

Отац га је водио у српску цркву на чијој је 
дечјој позоришној сцени Малден играо, како 
пише, бркате Турке, увео га је у хор „Карађорђе” 
којим је руководио, али га је одвео и у Чикаго 
да види Шекспировог „Млетачког трговца”, где 
га је поучио да у позоришту „скине капу, као у 
цркви”.

Малден је као младић био једнако активан у 
драмској секцији и у кошаркашком клубу. По-
сле средње школе запослио се у железари и на-
кон три године рада и штедње одлучио је да оку-
ша срећу у театру.  

Наредно поглавље „На Гудмановој позоришној 
сцени” описује дане паралелног учења глуме и 
наступања пред публиком, првих узбуђења и ди-
лема. Диплому је стекао као најбољи у класи. У 
тој својеврсној комуни упознао је младу глумицу 
Мону, будућу супругу, с којом је добио две ћерке 
и остао у браку до краја свог живота – 71 годину.

емоари великог америчког 
глумца српског порекла Карла 
Малдена (1912–2009) „Како сам 
успео” откривају причу о ост-
вареном америчком сну. Мо-
мак који се кладио на самог 

себе када је сву уштеђевину након три године 
рада у железари у Герију дао за школарину у 
Гудмановом позоришту у Чикагу, стигао је за-
хваљујући таленту, али и изузетној посвећено-
сти и темељном раду на свакој улози, не само до 
Оскара већ и до места председника Америчке 
филмске академије, која му је 2004. године до-
делила и награду за животно дело.

Српско издање објавили су ове јесени „Служ-
бени гласник” и Асоцијација „Српска веза” из 
Београда. Књига је први пут изашла у Њујорку 
1997. године. 

Малдену је у писању помогла ћерка Карла, која 
у предговору америчком издању истиче: „Тежак 
рад, издржљивост, преданост – то су биле врли-
не, поред његовог талента, које су му помогле 
да успе”. Како додаје, њен отац није желео да га 
сматрају узором или симболом, „али ипак има 
нечега у њему – врлина обичног човека, једно-
ставан ауторитет – што наводи на поштовање”. 

Књига је компонована хронолошки и почиње 
сећањима на детињство. Малден, рођен у Чикагу 
као Младен Секуловић, говори о колонији Срба 
која је расла око индустрије челика у Герију и у 
којој је својеврсни предводник био његов отац 
Петар.

М
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’Сви моји синови’, а затим и Вилијамсов ’Трам-
вај звани жеља’, имао сам осећај да сам стварно 
успео у животу. Данас се успех мери новцем – 
када зарадиш милоне долара тако што око тебе 
све грми од експлозија или зато што си изгово-
рио неку реплику која се примила у народу. Рад 
у најбољим представама које су писали најбољи 
драмски писци на свету, с најбољим глумцима 
чији су рад уобличавали најбољи режисери, био 
је сав успех који сам икада могао да замислим.”

Ипак, није одолео позивима из Холивуда, мада 
после озбиљног двоумљења. Одлука је свакако 
била исправна. Уследио је Оскар за улогу Мича 
у филмској верзији Трамвај звани жеља, као и 
номинација за исту награду за лик свештеника 
у филму На доковима Њујрока. У оба филма по-
ново је играо с Брандом и у режији Казана.

Сам чин примања Оскара Малден помиње го-
тово успутно. „Не сећам се шта сам рекао на по-
зорници. Сигурно сам се захвалио, као и сви”, 
каже он и додаје да у први мах није ни хтео да 
путује на доделу у Лос Анђелес јер „није део те 
екипе”.

После Гудмана одлучио се за нови изазов. По-
главље „Њујорче, ево нас!” посвећено је почеци-
ма професионалне каријере, годинама које су 
обележили стални одласци на аудиције, неизве-
сност добијања ангажмана, бриге да ли ће хоно-
рари бити довољни за стан и храну, али и конач-
ни улазак у Трупу, која је водила репертоарско 
позориште и у којој је упознао Елију Казана и 
Марлона Бранда. 

„Никад током целе моје каријере нисам видео 
преданије људе од чланова Трупе”, каже Малден. 
Ту је остварио и прве велике успехе – у Казано-
вој режији представа Сви моји синови и Трамвај 
звани жеља. 

„Једно време је златно доба америчког позо-
ришта нудило глумцима шансу за увођење ино-
вација. Од средине четрдесетих и током педесе-
тих представе са Бродвеја истраживале су стање 
људске свести и живота на начин на који позо-
риште пре тога никада није чинило”, оцењује 
Малден.

Као своју дефиницију успеха наводи: „Када сам 
провео три године радећи Милерову представу 

с а  п о л и ц а  б и б л и о т е к е
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добар пријатељ Ден Тана најзаслужнији што су 
пронашли причу за филм Сутон (по сценарију 
Филипа Давида и у режији Горана Паскаље-
вића).  

„Снимање у том малом југословенском селу 
показало се као једно од ретких и посебних 
искустава која долазе само неколико пута у 
току каријере... После два месеца са тим људи-
ма, тим сељацима – једући сваки оброк са њима 
и радећи са њима, знао сам ко су били и одакле 
су моји дошли... Снимање ’Сутона’ обновило је 
моју веру у мој народ”, записао је Малден.

Последње поглавље насловио је „Славан и по-
носан на српско наслеђе”. 

Књига садржи велики број фотографија из по-
родичног албума и са снимања филмова. Уред-
ник српског издања је Александар Влајковић, 
коме је Карла Малден након очеве смрти прене-
ла ауторска права, а текст су превели Александ-
ра Минић и Никола Рабреновић. 

Из уводне речи америчког издавача пренета 
је оцена да Малден „топло, духовито и фасци-
нантно сведочи о пола века америчке историје 
забаве, као човек који никада није издао своје 
наслеђе, таленат, људскост...”. Наводи се и ре-
цензија часописа „Publisher’s Weekli”: „Интели-
гентан, жесток, неочекивано весео и потпуно 
убедљив... Малден пише са својом ћерком, сце-
наристом Карлом, на веома допадљив и шар-
мантан начин о изузетно забавним сећањима”. 

С временом је, међутим, добијао све више 
филмских улога и све теже уклапао снимања 
са играњем представа у Њујорку, те је на крају 
преломио и преселио се с породицом у Л.А. 

О садржају наредних поглавља говоре наслови 
„У свету великих и сујетних звезда”, „Узајамно 
поштовање: Спигел, Казан, Њумен, Брандо, Кро-
унин...”, „Без дилеме: Глумац!”, „С холивудским 
легендама”. У њима Малден детаљно описује 
своје улоге у филмовима, а снимио их је више 
од 70, анализира начин на који је приступао раз-
личитим ликовима, говори о колегама, услови-
ма продукције, атмосфери на сету.

Захваљујући искрености аутора и непосред-
ном стилу казивања, пред читаоцем живо искр-
сава скроман и озбиљан човек високе радне ети-
ке и глумац који је с пуно самоиспитивања ула-
зио у улоге. 

„И скоро сваки проклети пут морате да крене-
те испочетка. Из другог угла, са другачијим при-
ступом, да црпите инспирацију из другог изво-
ра... Важно је оно што се дешава унутар вас док 
развијате лик. Тај процес наликује узгајању до-
брог, јаког дрвета. Морате имати снажно стабло 
– истинити темељ у вези с тим ликом – пре него 
што додате гране, личне, карактерне особине. 
И то стабло мора да буде право, са дубоким ко-
рењем, пре него што додате листове, те украсе 
који ће стаблу (лику, тумачењу лика) дати боју 
и лепоту”, открива Малден свој начин грађења 
улоге. 

Док зналачки коментарише личности и умет-
ничка постигнућа својих партнера, без сује-
те изражава дивљење некима од њих, али није 
склон да оћути ни њихове људске слабости. 
Многе странице посветио је Марлону Бранду, 
кога је сматрао генијем, Џесики Тенди, Ричарду 
Видмарку, Монтгомерију Клифту, Натали Вуд, 
Грегорију Пеку...  

У поглављу „Популарност по америчкој мери 
– Улице Сан Франциска” бави се радом на попу-
ларној телевизијској серији у којој је играо глав-
ног детектива и лепом сарадњом са тада младим 
Мајклом Дагласом у улози његовог помоћника.  

Ван снимања Малден је водио миран поро-
дичан живот и био, како каже, најгори клијент 
компанији задуженој за његов публицитет јер 
никада није ишао на чувене холивудске журке. 
С друге стране, са жаром се укључио у рад Аме-
ричке филмске академије и знатно допринео да 
она добије зграду за своју библиотеку. 

Поводом улоге у једином филму који је сни-
мио у Југославији, Малден истиче да је његов 
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програм
ДецемБаР 2018

Југословенска кинотека
Косовска 11

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

1.

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

3.
коНфоРмиста
(ИТА/ФРА/НеМ, 1970)
Il conformista
....................................................................................
Улоге: жан луј трентињан 
(Jean Louis Trintignant), 
стефанија сандрели 
(Stefania Sandrelli)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 17.30

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

2.
стРатегиЈа ПаУка
(ИТА, 1970)
Strategia del ragno
....................................................................................
Улоге: Ђулио Брођи (Giulio Brogi), 
алида вали (Alida Valli)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 20.00

ПослеДЊи таНго У 
ПаРизУ
(ФРА/ИТА, 1972)
Ultimo tango a Parigi
....................................................................................
Улоге: марлон Брандо 
(Marlon Brando), марија 
шнајдер (Maria Schneider)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 20.00

УкРаДеНа леПота
(ИТА/ФРА/ВБ, 1996)
Stealing Beauty
....................................................................................
Улоге: лив тајлер (Liv Tyler), 
Џереми ајронс (Jeremy Irons)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 17.30

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

4.
XX век I
(ИТА/ФРА, 1976)
Novecento
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert de Niro), жерар 
Депардје (Gerard Depardieu)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 17.30

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

5.
ПослеДЊи киНески 
цаР
(ВБ/ИТА/КИН/ФРА/САД, 1987)
The Last Emperor
....................................................................................
Улоге: Џон лоун (John Lone), 
Џоун Чен (Joan Chen)
Камера: виторио стораро 
(Vittorio Storaro)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 20.00

месец
(ИТА/САД, 1979) 
La luna
....................................................................................
Улоге: Џил клејберг 
(Jill Clayburgh), 
метју Бари (Matthew Barry)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 17.30

XX век II
(ИТА/ФРА, 1976)
Novecento
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert de Niro), жерар 
Депардје (Gerard Depardieu)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 20.00

фестивал аУтоРског филма На Бис

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА / СЕћАЊЕ НА... БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧИ
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саЊаРи
(ВБ/ФРА/ИТА, 2003)
The Dreamers
....................................................................................
Улоге: мајкл Пит (Michael Pitt), 
луј гарел (Louis Garrel)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

УкРаДеНа леПота
(ИТА/ФРА/ВБ, 1996)
Stealing Beauty
....................................................................................
Улоге: лив тајлер (Liv Tyler), 
Џереми ајронс (Jeremy Irons)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

7.

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

8.

мали БУДа
(ИТА/ФРА/лИХ/ВБ, 1993)
Little Buddha
....................................................................................
Улоге: кијану Ривс (Keanu 
Reeves), крис ајзак (Chris Isaak)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

ЧаЈ У саХаРи
(САД/ИТА, 1990)
The Sheltering Sky 
....................................................................................
Улоге: Дебра вингер 
(Debra Winger), Џон 
малкович (John Malkovich)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00
ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

6.

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ НА ФИЛМУ

мата ХаРи
(САД, 1985)
Mata Hari
....................................................................................
Улоге: силвија кристел (Sylvia 
Kristel), кристофер казенов 
(Christopher Cazenove)
Режија: кертис Харингтон 
(Curtis Harrington)

саРаЈевски атеНтат
(ЈУГ, 1968)
....................................................................................
Улоге: Предраг финци, 
фарук Беголи
Режија: фадил Хаџић 

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

НаРеДНик ЈоРк
(САД, 1941)
Sergeant York
....................................................................................
Улоге: гари купер (Gary Cooper), 
Џоун лесли (Joan Leslie)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

са веРом У Бога
(ЈУГ, 1932)
....................................................................................
Улоге: Љубиша Јунговић 
космајац, Деса Јанојлић
Режија: михајло ал. Поповић

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

10.

оБешЧашћеНа
(САД, 1931)
Dishonored
....................................................................................
Улоге: марлен Дитрих (Marlene 
Dietrich), виктор маклаглен 
(Victor McLaglen)
Режија: Јозеф фон штернберг 
(Josef von Sternberg)

атеНтат У саРаЈевУ
(ЈУГ/ЧССР/МАЂ/НеМ, 1975)
....................................................................................
Улоге: максимилијан шел 
(Maximilian Schell), 
кристофер Пламер 
(Christopher Plummer)
Режија: вељко Булајић

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00
НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

9.
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УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

11.
голгота сРБиЈе
(ЈУГ, 1940)
документарни филм
....................................................................................
Режија: станислав краков

пројекција у 17.30

стаза славе
(САД, 1957) 
Paths of Glory
....................................................................................
Улоге: кирк Даглас (Kirk Douglas), 
Ралф микер (Ralph Meeker)
Режија: стенли кјубрик 
(Stanley Kubrick)

пројекција у 20.00

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

12.
маРш На ДРиНУ
(ЈУГ, 1964)
....................................................................................
Улоге: александар гаврић, 
Љуба тадић
Режија: живорад жика 
митровић

пројекција у 17.30

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

13.
На заПаДУ Ништа 
Ново
(ВБ/САД, 1979)
All Quiet on the Western Front
....................................................................................
Улоге: Ричард томас (Richard 
Thomas), ернест Боргнајн 
(Ernest Borgnine)
Режија: Делберт мен 
(Delbert Mann)

пројекција у 20.00

ПУковНиковица
(ЈУГ, 1972)
....................................................................................
Улоге: Љерка Драженовић, 
слободан цица Перовић
Режија: Ђорђе кадијевић

пројекција у 17.30

На заПаДУ Ништа 
Ново
(САД, 1930)
All Quiet on the Western Front
....................................................................................
Улоге: луис ерс (Lewis Ayres), 
луис волхајм (Louis Wolheim)
Режија: луис мајлстоун 
(Lewis Milestone) 

пројекција у 20.00

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

15.

фестивал 
ПоДвоДНог филма

 
ПРОГРАМ Ће 

БИТИ ОБЈАВЉеН 
НАКНАДНО.

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

17.
гоРки Део Реке
(JУГ/НеМ, 1965)
....................................................................................
Улоге: Ружица сокић, 
Љуба тадић
Режија: Јован живановић

пројекција у 17.30

каД БУДем мРтав и 
Бео
(ЈУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: Драган Николић, 
Ружица сокић
Режија: живојин жика Павловић

пројекција у 20.00

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

16.

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

14.

ПЕТОГОДИШЊИЦА СМРТИ РУЖИЦЕ СОКИћ
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

Д Е Ц Е М Б А Р  У  К О С О В С К О Ј

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

18.
ЉУБав и ПоНека 
Псовка
(ЈУГ, 1969)
....................................................................................
Улоге: Ружица сокић, Борис 
Дворник
Режија: антун врдољак

пројекција у 17.30

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

19.
тесНа кожа
(ЈУГ, 1982)
....................................................................................
Улоге: Никола симић, 
Ружица сокић
Режија: мића милошевић

пројекција у 20.00

ХитлеР из Нашег 
сокака
(ЈУГ, 1975)
....................................................................................
Улоге: Никола симић, 
Ружица сокић
Режија: владимир тадеј

пројекција у 17.30

жУта
(ЈУГ, 1973)
....................................................................................
Улоге: Ружица сокић, 
вера Чукић
Режија: владимир тадеј

пројекција у 20.00

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

20. пројекција у 16.00 у 20.00пројекција у 18.00

вУкоДлак
(САД, 1941)
The Wolf Man 
....................................................................................
Улоге: клод Рејнс (Claude Rains), 
лон Чејни млађи 
(Lon Chaney Junior)
Режија: Џорџ вагнер 
(George Waggner)

млаДи вУкоДлак
(САД, 1985) 
Teen Wolf
....................................................................................
Улоге: мајкл Џеј фокс 
(Michael J. Fox), Џејмс 
Хемптон (James Hampton)
Режија: Род Данијел 
(Rod Daniel)

 „атомски ДеЧак”, аУтоРа 
БоРислава стаНоЈевића 
....................................................................................
Конферансије: Душан цицвара
Говоре: милан влајчић, зоран 
Пеневски, Драган Јовићевић и 
Драшко Рогановић
Одабране одломке из књиге чита 
глумица Јелица ковачевић.

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

21. пројекција у 17.00 пројекција у 21.00пројекција у 19.00

УРликаЊе
(САД, 1981)
The Howling 
....................................................................................
Улоге: Ди волас (Dee Wallace), 
Патрик макни (Patrick Macnee)
Режија: Џо Данте (Joe Dante)

фРаНкеНштаЈН сРеће 
вУкоДлака (САД, 1943) 
Frankenstein Meets the Wolf Man 
....................................................................................
Улоге: Бела лугоши (Bela Lugosi), 
лон Чејни млађи 
(Lon Chaney Junior)
Режија: Рој вилијам Нил 
(Roy William Neill)

вУЧиЈа ДРУжиНа 
(ВБ, 1984)
The Company of Wolves
....................................................................................
Улоге: сара Патерсон 
(Sarah Patterson), анџела 
ленсбери (Angela Lansbury)
Режија: Нил Џордан 
(Neil Jordan)

пројекција у 17.00

звали сУ ме 
госПоДиН тиБс (САД, 1970)
They Call Me Mister Tibbs! 
....................................................................................
Улоге: сидни Поaтје (Sidney Poitier), 
мартин ландау (Martin Landau)
Режија: гордон Даглас 
(Gordon Douglas)

пројекција у 21.00

каРате ЏоУНс
(САД, 1974)
Black Belt Jones (1974)
....................................................................................
Улоге: Џим кели (Jim Kelly), 
глорија Хендри (Gloria Hendry)
Режија: Роберт клаус 
(Robert Clouse)

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

22. пројекција у 19.00

У вРелиНи Ноћи
(САД, 1967)
In the Heat of the Night
....................................................................................
Улоге: сидни Поатје 
(Sidney Poitier), 
Род стајгер (Rod Steiger)
Режија: Норман Џуисон 
(Norman Jewison)

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ВУКОДЛАЦИ I

ЦРНИ ФИЛМ 1
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НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

23. пројекција у 17.00 пројекција у 21.00пројекција у 19.00

Детектив шафт
(САД, 1971)
Shaft 
....................................................................................
Улоге: Ричард Раундтри 
(Richard Roundtree), 
мозиз ган (Moses Gunn)
Режија: гордон Паркс 
(Gordon Parks)

вили ДиНамит
(САД, 1974)
Willie Dynamite 
....................................................................................
Улоге: Роско орман 
(Roscoe Orman), 
Дајана сендс (Diana Sands)
Режија: гилберт мозиз 
(Gilbert Moses)

шафтов велики 
ПоДвиг
(САД 1972)
Shaft’s Big Score
....................................................................................
Улоге: Ричард Раундтри 
(Richard Roundtree), 
мозиз ган (Moses Gunn)
Режија: гордон Паркс 
(Gordon Parks)

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

24. пројекција у 17.00 пројекција у 21.00пројекција у 19.00

тРак таРНеР
(САД, 1974)
Truck Turner 
....................................................................................
Улоге: ајзак Хејз (Isaac Hayes), 
Јафет кото (Yaphet Kotto)
Режија: Џонатан каплан
(Jonathan Kaplan)

шафт У афРици
(САД, 1973)
Shaft in Africa
....................................................................................
Улоге: Ричард Раундтри 
(Richard Roundtree), 
Неда арнерић
Режија: Џон гиљермин 
(John Guillermin)

оПеРациЈа ХоНгкоНг 
(САД, 1973)
That Man Bolt 
....................................................................................
Улоге: фред вилијамсон 
(Fred Williamson), 
Бајрон вебстер (Byron Webster)
Режија: Хенри левин 
(Henry Levin), Дејвид лоуел Рич 
(David Lowell Rich)

пројекција у 17.00

Песма са кУмБаРе 
(ЈУГ, 1955)
....................................................................................
Улоге: северин Бијелић, 
милена Дапчевић 
Режија: Радош Новаковић

пројекција у 21.00

сви На моРе
(ЈУГ, 1952)
....................................................................................
Улоге: милан ајваз, 
милена Дапчевић
Режија: сава Поповић 

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

25. пројекција у 19.00

аНикиНа вРемеНа
(ЈУГ, 1954)
....................................................................................
Улоге: милена Дапчевић, 
Братислав грбић
Режија: владимир Погачић 

СЕћАЊЕ НА... МИЛЕНА ДАПЧЕВИћ

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

26.
гРета гаРБо
први пут на филму 
(шВе, 1920/21)
....................................................................................
Улоге: грета гарбо (Greta Garbo), 
ларс Хансон (Lars Hanson)
Режија: Рагнар Ринг 
(Ragnar Ring)

пројекција у 17.00

ПетеР скитНица
(шВе, 1922)
Luff ar-Peter
....................................................................................
Улоге: грета гарбо 
(Greta Garbo), ерик а. Петшлер 
(Erik А. Petschler)
Режија: ерик а. Петшлер 
(Erik А. Petschler)

пројекција у 17.00

НЕМИ ДАН: ГРЕТА ГАРБО – РАЂАЊЕ ЈЕДНЕ ЛЕГЕНДЕ

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

26.
тело и Ђаво
(САД, 1927)
Flesh and the Devil
....................................................................................
Улоге: Џон гилберт (John Gilbert), 
грета гарбо (Greta Garbo)
Режија: кларенс Браун 
(Clarence Brown)

пројекција у 19.00

ДивЉе оРХиДеЈе
(САД, 1929)
Wild Orchids
....................................................................................
Улоге: грета гарбо (Greta Garbo), 
луис стоун (Lewis Stone) 
Режија: сидни френклин 
(Sidney Franklin)

пројекција у 21.00

легеНДа о гести 
БеРлиНгУ 
(шВе, 1924)
Gösta Berlings saga
....................................................................................
Улоге: ларс Хансон (Lars Hanson), 
грета гарбо (Greta Garbo)
Режија: мориц стилер 
(Mauritz Stiller)

пројекција у 17.00
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ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

27.
JУгославиЈа По воЉи НаРоДа 1914–1918
(ЈУГ, 1988)
....................................................................................
Режија: миомир мики стаменковић

пројекција у 17.30

ДокУмеНти ЈеДНог 
вРемеНа – ЈУгославиЈа 
1900–1945 (ЈУГ, 1952)
....................................................................................
Режија: мирко Башић

пројекција у 20.00

пројекција у 17.00

ЈеДаН Човек и ЈеДНа жеНа 
(ФРA, 1966) Un Homme et une Femme
....................................................................................
Улоге: анук еме (Anouk Aimee), 
жан луј трентињан (Jean-Louis 
Trintignant) 
Музика: франсис ле (Francis Lai)
Режија: клод лелуш (Claude Lelouch)

пројекција у 21.00

ЉУБавНа ПРиЧа
(САД, 1970) Love Story
....................................................................................
Улоге: али макгро (Ali MacGraw), 
Рајан о’Нил (Ryan O’Neal)
Музика: франсис ле (Francis Lai)
Режија: артур Хилер 
(Arthur Hiller)

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

28. пројекција у 19.00

аваНтУРа Је аваНтУРа
(ФРA, 1972)
L’Aventure c’est L’Aventure
....................................................................................
Улоге: лино вентура (Lino Ventura), 
жак Брел (Jacques Brel)
Музика: франсис ле (Francis Lai)
Режија: клод лелуш (Claude Lelouch)

ДОКУМЕНТАРНИ ДАН

ПиНк флоЈД – зиД
(ВБ, 1982) Pink Floyd: The Wall
....................................................................................
Улоге: Боб гелдоф (Bob Geldof), 
Боб Хоскинс (Bob Hoskins)
Режија: алан Паркер (Alan Parker)

аБа: филм (АУС/шВе, 1977)
ABBA: The Movie
....................................................................................
Улоге: аБа (ABBA), Роберт Хјуз 
(Robert Hughes)
Режија: ласе Халстрем (Lasse 
Hallström)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

30.

мУзици НикаД кРаЈа
(САД, 1980) Can’t Stop the Music
....................................................................................
Улоге: вилиџ Пипл 
(Village People), валери 
Перајн (Valerie Perrine)
Режија: Ненси вокер 
(Nancy Walker)

Хвала БогУ, ДаНас 
Је Петак (САД, 1978)
Thank God It’s Friday
....................................................................................
Улоге: Дона самер (Donna Summer), 
валери ландсбург 
(Valerie Landsburg)
Режија: Роберт клејн (Robert Klane)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00
СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

29.

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

31. слоБоДаН ДаН

СЕћАЊЕ НА... ФРАНСИС ЛЕ

Међународни фестивал подводног филма у Београду јединствена је прилика да се завири у подвод-
ни свет и сазна више о њему из филмова, фотографија и разговора с ауторима и осталим подводним 
авантуристима и ентузијастима. Фестивал се одржава под покровитељством Министарства култу-
ре Србије, Секретаријата за културу Града Београда и Савеза ронилаца Србије (СОПАС). Под мотом 
„Нека воде увек буду чисте”, биће приказани филмови едукативног карактера који доприносе раз-
вијању еколошке свести и ширењу знања о заштити животне средине.

Филмови се такмиче у две категорије, PC pro category (professional productions) – велике продукције 
и ТВ куће и IC Film category: IC independent category (amateur film makers independent producers) – 
независни продуценти. Селекциони жири одабрао је 68 филмова IC категорије и 14 филмова PC кате-
горије.

22. ФеСТИВАл ПОДВОДНОГ ФИлМА
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програм
ЈаНУаР 2018

Југословенска кинотека
Косовска 11

слоБоДаН ДаН

УТОРАК

ЈАНУАР

1.
СРЕДА

ЈАНУАР

2.

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

3.
затвоРски кРУг
(САД, 2005)
The Longest Yard
....................................................................................
Улоге: адам сендлер 
(Adam Sandler), Берт 
Рејнолдс (Burt Reynolds)
Режија: Питер сигал 
(Peter Segal)

затвоРски кРУг
(САД, 1974)
The Longest Yard
....................................................................................
Улоге: Берт Рејнолдс 
(Burt Reynolds), 
еди алберт (Eddie Albert)
Режија: Роберт олдрич 
(Robert Aldrich)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

ПЕТАК

ЈАНУАР

4.
Човек коЈи Је 
ПРевише зНао
(ВБ, 1934)
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
Улоге: лесли Бенкс (Leslie
Banks), една Бест (Edna Best)
Режија: Aлфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 17.30

Човек коЈи Је 
ПРевише зНао
(САД, 1956)
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
Улоге: Џејмс стјуарт (James 
Stewart), Дорис Деј (Doris Day)
Режија: Aлфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 20.00

ОРИГИНАЛ И РИМЕЈК

СУБОТА

ЈАНУАР

5.
ПсиХо
(САД, 1998)
Psycho
....................................................................................
Улоге: винс вон (Vince Vaughn), 
ен Хејч (Anne Heche)
Режија: гас ван сан 
(Gus Van Sant)

ПсиХо
(САД, 1960)  
Psycho
....................................................................................
Улоге: ентони Перкинс (Anthony 
Perkins), Џенет ли (Janet Leigh)
Режија: Aлфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

6. слоБоДаН ДаН

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

7.

УТОРАК

ЈАНУАР

8.
Назови м РаДи 
УБиства
(САД, 1954)
Dial M for Murder
....................................................................................
Улоге: грејс кели (Grace Kelly), 
Реј милард (Ray Millard)
Режија: Aлфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 17.30

савРшеНо УБиство
(САД, 1998)
A Perfect Murder
....................................................................................
Улоге: мајкл Даглас (Michael 
Douglas), гвинет Палтроу 
(Gwyneth Paltrow)
Режија: ендру Дејвис 
(Andrew Davis)

пројекција у 20.00

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

ЈАНУАР

9.
велико Бекство
(САД, 1963)
The Great Escape
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), Џејмс гарнер 
(James Garner)
Режија: Џон стерџес 
(John Sturges)

Човек коЈи Је волео 
Рат
(ВБ/САД, 1962)
The War Lover
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), Роберт 
вагнер (Robert Wagner)
Режија: филип ликок 
(Philip Leacock)

пројекција у 17.00 пројекција у 20.30

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

10.
ЉУБав са 
НеПозНатим
(САД, 1963)
Love with the Proper Stranger
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), Натали вуд 
(Natalie Wood)
Режија: Роберт малиган 
(Robert Mulligan)

пројекција у 17.30

сиНсиНати киД
(САД, 1965)
The Cincinnati Kid
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), карл малден 
(Karl Malden)
Режија: Норман Џуисон 
(Norman Jewison)

пројекција у 20.30

ПЕТАК

ЈАНУАР

11.
БУлит
(САД, 1968)
Bullit 
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), жаклин Бизе 
(Jacqueline Bisset)
Режија: Питер Јејтс 
(Peter Yates)

афеРа томас кРаУН
(САД, 1968)
The Thomas Crown Aff air
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), феј Данавеј 
(Faye Dunaway)
Режија: Норман Џуисон 
(Norman Jewison)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

СУБОТА

ЈАНУАР

12.
Бекство
(САД, 1972)
The Getaway
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), 
али макгро (Ali MacGraw)
Режија: сем Пекинпо 
(Sam Peckinpah)

24 Часа ле маНса
(САД, 1971)
Le Mans
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), 
зигфрид Раух (Siegfried Rauch)
Режија: ли Х. кацин 
(Lee H. Katzin)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

13.
леПтиР
(САД/ФРA, 1973)
Papillon
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), Дастин Хофман 
(Dustin Hoff man)
Режија: френклин Џ. шафнер 
(Franklin J. Schaff ner)

пројекција у 17.30

ПаклеНи тоРаЊ
(САД, 1974)
The Towering Inferno
....................................................................................
Улоге: стив меквин 
(Steve McQueen), Пол Њумен 
(Paul Newman)
Режија: Џон гиљермин 
(John Guillermin)

пројекција у 20.00

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – СТИВ МЕКВИН

Ј А Н У А Р  У  К О С О В С К О Ј
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ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

14. пројекција у 17.00 пројекција у 21.00пројекција у 19.00

велика звеРка
(САД, 1972)
Super Fly 
....................................................................................
Улоге: Рон о’Нил (Ron O’Neal), 
карл ли (Carl Lee)
Режија: гордон Паркс млађи 
(Gordon Parks Jr.)

цРНи цезаР
(САД, 1973)
Black Caesar 
....................................................................................
Улоге: фред вилијамсон 
(Fred Williamson), 
глорија Хендри (Gloria Hendry)
Режија: лари коен 
(Larry Cohen)

ДиЈамаНти за 
слоБоДУ 
(САД, 1973)
Super Fly T.N.T.
....................................................................................
Улоге: Рон о’Нил (Ron O’Neal), 
Роско ли Браун 
(Roscoe Lee Browne)
Режија: Рон о’Нил (Ron O’Neal)

пројекција у 17.00

Пакао ХаРлема
(САД, 1973)
Hell Up in Harlem  
....................................................................................
Улоге: фред вилијамсон 
(Fred Williamson), Џулијус 
Харис (Julius Harris)
Режија: лари коен 
(Larry Cohen)

пројекција у 21.00

мек
(САД, 1973)
The Mack
....................................................................................
Улоге: макс Џулијен (Max Julien), 
Дон гордон (Don Gordon)
Режија: мајкл кампус 
(Michael Campus)

УТОРАК

ЈАНУАР

15. пројекција у 19.00

Песма свит 
свитБека
(САД, 1971) Sweet Sweetback’s 
Baadasssss Song 
....................................................................................
Улоге: мелвин ван Пиблс (Melvin 
Van Peebles), сајмон Чакстер 
(Simon Chuckster)
Режија: мелвин ван Пиблс 
(Melvin Van Peebles)

ЦРНИ ФИЛМ 2

игРаЧице
(САД, 1957)
Les Girls
....................................................................................
Улоге: Џин кели (Gene Kelly), 
мици гејнор (Mitzi Gaynor)
Режија: Џорџ кјукор 
(George Cukor)

пројекција у 17.30

ваРалице
(ФРA/ИТA, 1958) Les tricheurs
....................................................................................
Улоге: Паскал Пети 
(Pascale Petit), андреа 
Паризи (Andréa Parisy)
Режија: марсел карне 
(Marcel Carné)

пројекција у 20.00ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

17.

МОЈ ИЗБОР – ЛАЗАР ШЕћЕРОВИћ

ПЕТАК

ЈАНУАР

18.
ПоНоћНи каУБоЈ
(САД, 1969)
Midnight Cowboy
....................................................................................
Улоге: Џон војт (John Voight), 
Дастин Хофман (Dustin Hoff man)
Режија: Џон шлесинџер 
(John Schlesinger)

изНеНаДа ПРошлог 
лета 
(ВБ/САД, 1959)
Suddenly, Last Summer
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор 
(Elizabeth Taylor), монтгомери 
клифт (Montgomery Clift), 
Режија: Џозеф л. манкевиц 
(Joseph L. Mankiewicz)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

СРЕДА

ЈАНУАР

16.
ЉУБав По ПоДНе
(САД, 1957)
Love in the Afternoon
....................................................................................
Улоге: гари купер (Gary Cooper), 
одри Хепберн (Audrey Hepburn)
Режија: Били вајлдер 
(Billy Wilder)

ПаРижаНка
(ИТА/ФРА, 1957)
Une Parisienne
....................................................................................
Улоге: Брижит Бардо 
(Brigitte Bardot), 
шарл Боаје (Charles Boyer)
Режија: мишел Боарон 
(Michel Boisrond) 

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

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

ЈАНУАР

19.

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

20.
БеРи лиНДоН
(ВБ/САД/ИРС, 1975) 
Barry Lyndon
....................................................................................
Улоге: Рајан о’Нил (Ryan O’Neal), 
мариза Беренсон 
(Marisa Berenson)
Режија: стенли кјубрик 
(Stanley Kubrick)

кожа
(ИТА/ФРА, 1981)
La pelle 
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni), 
Берт ланкастер (Burt Lancaster)
Режија: лилијана кавани 
(Liliana Cavani)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

геПаРД
(ИТА/ФРА, 1963)
Il Gattopardo
....................................................................................
Улоге: Берт ланкастер 
(Burt Lancaster), 
ален Делон (Alain Delon)
Режија: лукино висконти 
(Luchino Visconti)

ДевоЈка са кофеРом
(ИТА/ФРА, 1961)
La ragazza con la valigia
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), жак Перен 
(Jacques Perrin)
Режија: валерио цурлини 
(Valerio Zurlini)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

СЕћАЊЕ НА... НИКОЛАС РОУГ

пројекција у 17.00

Не окРећи се
(ВБ/ИТА, 1973)
Don’t Look Now 
....................................................................................
Улоге: Џули кристи 
(Julie Christie), Доналд 
сатерленд (Donald Sutherland)
Режија: Николас Роуг 
(Nicolas Roeg)

пројекција у 21.00

ПеРфоРмаНс
(ВБ, 1970)
Performance
....................................................................................
Улоге: Џејмс фокс (James Fox), 
мик Џегер (Mick Jagger)
Режија: Николас Роуг 
(Nicolas Roeg)

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

21. пројекција у 19.00

шетЊа
(ВБ/АУС, 1971)
Walkabout 
....................................................................................
Улоге: Џени агатер 
(Jenny Agutter), 
лук Роуг (Luck Roeg)
Режија: Николас Роуг 
(Nicolas Roeg)

УТОРАК

ЈАНУАР

22. пројекција у 16.30

еУРека
(ВБ/САД, 1983)
Eureka
....................................................................................
Улоге: Џин Хекман 
(Gene Hackman), тереза 
Расел (Theresa Russell)
Режија: Николас Роуг 
(Nicolas Roeg)

пројекција у 21.00

Човек коЈи Је Дошао 
На земЉУ
(ВБ, 1976)
The Man Who Feel to Earth
....................................................................................
Улоге: Дејвид Боуви 
(David Bowie), Рип торн (Rip Torn)
Режија: Николас Роуг 
(Nicolas Roeg)

пројекција у 19.00

лош сПоЈ
(ВБ, 1980)
Bad Timing
....................................................................................
Улоге: арт гарфанкел 
(Art Garfunkel), тереза Расел 
(Theresa Russell)
Режија: Николас Роуг 
(Nicolas Roeg)

ДАНИ ЈЕВРЕЈСКОГ ФИЛМА

СРЕДА

ЈАНУАР

23.
вРт фиНци 
коНтиНиЈа
(ИТА/НеМ, 1970)
Il giardino dei Finzi Contini
....................................................................................
Улоге: Доминик санда (Dominic 
Sanda), фабио тести (Fabio Testi)
Режија: виторио де сика 
(Vittorio de Sica)

Девети кРУг
(ЈУГ, 1960)
....................................................................................
Улоге: Душица жегарац, 
Борис Дворник
Режија: франце штиглиц

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00
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ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

24.
слеДећа стаНица, 
гРиНиЧ вилиЏ
(САД, 1976)
Next Stop, Greenwich Village
....................................................................................
Улоге: лени Бејкер (Lenny Baker), 
шели винтерс (Shelley Winters)
Режија: Пол мазурски 
(Paul Mazursky)

ДевоЈка коЈУ сам 
волео
(САД, 1973) 
The Way We Were
....................................................................................
Улоге: Роберт Редфорд 
(Robert Redford), Барбра 
страјсенд (Barbra Streisand)
Режија: сидни Полак 
(Sidney Pollack)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

ПЕТАК

ЈАНУАР

25.
ватРеНе коЧиЈе
(ВБ, 1981)
Chariots of Fire
....................................................................................
Улоге: ијан Чарлсон (Ian
Charleson), Бен крос (Ben Cross)
Режија: Хју Хадсон 
(Hugh Hudson)

AНи Хол
(САД, 1977)
Annie Hall
....................................................................................
Улоге: вуди ален (Woody Allen), 
Дајана китон (Diane Keaton)
Режија: вуди ален 
(Woody Allen)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

СУБОТА

ЈАНУАР

26.
ДовиЂеЊа, Децо
(ФРA/НеМ/ИТА, 1987)
Au revoir les enfants
....................................................................................
Улоге: гаспар манес 
(Gaspard Manesse), 
Рафаел фејто (Raphaël Fejtö)
Режија: луј мал 
(Louis Malle)

ЈеНтл
(САД, 1983)
Yentl
....................................................................................
Улоге: Барбра страјсенд 
(Barbra Streisand), 
ејми ирвинг (Amy Irving)
Режија: Барбра страјсенд 
(Barbra Streisand)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

27.
ПРоДУцеНти
(САД, 2005)
The Producers
....................................................................................
Улоге: Нејтан лејн (Nathan Lane), 
метју Бродерик 
(Matthew Broderick)
Режија: сузан строман 
(Susan Stroman)

ПиЈаНиста
(ФРА/ПОЉ/НеМ/ВБ, 2002)
The Pianist
....................................................................................
Улоге: адријен Броди 
(Adrien Brody), томас кречман 
(Thomas Kretschmann)
Режија: Роман Полански 
(Roman Polanski)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

СЕћАЊЕ НА... 
РОЛФ ХОПЕ

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

ЈАНУАР

28.
пројекција у 17.00

тако се Не ПостУПа 
са жеНама
(САД, 1967)
No way to treat a lady
....................................................................................
Улоге: Род стајгер (Rod Steiger), 
ли Ремик (Lee Remick)
Сценарио: вилијам голдман 
(William Goldman)
Режија: Џек смајт (Jack Smight)

пројекција у 21.00

гоЈа
(НеМ/СССР, 1971)
Goya
....................................................................................
Улоге: Донатас Банионис 
(Donatas Banionis), Ролф Хопе 
(Rolf Hoppe), оливера катарина
Режија: конрад волф 
(Konrad Wolf)

пројекција у 19.00

воЂа аПаЧа
(НеМ, 1974)
Ulzana
....................................................................................
Улоге: гојко митић, 
Ролф Хопе (Rolf Hoppe), 
Ренате Блум (Renate Blume)
Режија:  готфрид колдиц 
(Gottfried Kolditz)

СЕћАЊЕ НА... 
ВИЛИЈАМ ГОЛДМАН
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УТОРАК

ЈАНУАР

29.
СЕћАЊЕ НА... 

ВИТОЛД СОБОћИЊСКИ

пројекција у 17.00

ПРесаЂиваЊе 
мУшкости (ИТА/шПА, 1969)
Il Trapianto
....................................................................................
Улоге: карло Ђуфре 
(Carlo Giuff re), 
Ренато Рашел (Renato Rascel)
Режија: стено (Steno)

пројекција у 21.00

сваДБа
(ПОЉ, 1972)
Wesele
....................................................................................
Улоге: ева зјетек (Ewa Zietek), 
Данијел олбрихцки 
(Daniel Olbrychski)
Режија: анджеј вајда 
(Andrzej Wajda)
Фотографија: витолд собоћињски 
(Witold Sobociński)

пројекција у 19.00

ЉУБавНици из 
веНециЈе (ИТА, 1970)
Anonimo Veneziano
....................................................................................
Улоге: флоринда Болкан 
(Florinda Bolkan), 
тони мусанте (Tony Musante)
Режија: енрико марија салерно 
(Enrico Maria Salerno)
Музика: стелвио Чипријани 
(Stelvio Cipriani)

СЕћАЊЕ НА... 
КАРЛО ЂУФРЕ

СЕћАЊЕ НА... 
СТЕЛВИО ЧИПРИЈАНИ

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ВУКОДЛАЦИ II

пројекција у 17.00

амеРиЧки вУкоДлак 
У лоНДоНУ (ВБ/САД, 1981)
An American Werewolf in London
....................................................................................
Улоге: Дејвид Нотон 
(David Naughton), 
Џени агатер (Jenny Agutter)
Режија: Џон ландис 
(John Landis)

пројекција у 21.00

ПРоклетство 
вУкоДлака (ВБ, 1961)
Curse of the Werewolf 
....................................................................................
Улоге: клифорд еванс 
(Cliff ord Evans), 
оливер Рид (Oliver Reed)
Режија: теренс фишер 
(Terence Fisher)

пројекција у 19.00

вУкови
(САД, 1981)
Wolfen 
....................................................................................
Улоге: алберт фини (Albert 
Finney), едвард Џејмс олмос 
(Edward James Olmos)
Режија: мајкл вадли 
(Michael Wadleigh)

СРЕДА

ЈАНУАР

30.

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

31. пројекција у 17.00

вУк
(САД, 1994) Wolf
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон 
(Jack Nicholson), 
мишел фајфер (Michelle Pfeiff er)
Режија: мајк Николс 
(Mike Nichols)

пројекција у 21.00

фаталНа ЏиНЏеР
(КАН, 2000) Ginger Snaps 
....................................................................................
Улоге: емили Перкинс 
(Emily Perkins), кетрин 
изабел (Katharine Isabelle)
Режија: Џон фосет 
(John Fawcett)

пројекција у 19.00

вУкоДлак
(САД, 2010) The Wolfman 
....................................................................................
Улоге: Бенисио дел торо 
(Benicio Del Toro), 
емили Блант (Emily Blunt)
Режија: Џо Џонстон 
(Joe Johnston)
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жак Ривет
ПИше: 

Владимир Перишић

И ПОЛИТИКЕ АУТОРА

књига
и филм

к њ и г а  и  ф и л м90 | |
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важнија од резултата. Као стваралац, он прези-
ре завршено, занатско, филм-објекат. За њега је 
гест, а Ривет је авантуристички и тврдоглаво ре-
шен да увек иде до краја, чак и по цену неуспе-
ха, важнији од свега. Риветов систем почива на 
принципу одбацивања сваке премедитације, на 
одбијању да се зна пре него што се види: „Треба 
кренути знајући да не знамо ништа и да хоће-
мо да откријемо све”. Зато је, као мало који ре-
дитељ, у својим сценаријима могао да напише: 
„Овде долази сцена која ће бити оно што буде”. 

Ривет је модеран и зато што код њега можда 
најснажније долази до изражаја оно што је чи-
нило почетни импулс и заразну енергију Новог 
таласа: жеља да се снима једна особа. Филм, то 
није прича, њене филозофске премисе, нити 
сценарио и психологија ликова: ако пред каме-
ром нема људског бића које редитељ снима, и 
које жели да снима, нема ни филма. Прављење 
филма, у том случају, постаје заправо претекст 
да се иде у сусрет другима. О томе сведочи ње-
гов посебан однос са глумицама. Бил и Паскал 
Ожије, Ана Карина, Жилијет Берто, Џејн Бир-
кин, Натали Ришард, Сандрин Бонер, Жан Ба-
либар, не само да су у Риветовим филмовима 
оствариле своје најснажније улоге већ су и биле 
равноправне партнерке у самом стваралачком 
чину. 

Ривет је модеран и данас, педесет година на-
кон маја ’68. јер његова идеја филма – коју не 
треба свести на филм импровизације – јесте 
идеја филма као колективне креације током 
снимања, укорењене у реалне услове произ-
водње и дневне афекте протагониста, отворене 
за имагинарно и непредвидљиво. Код Ривета се 
креација пише у множини, а „екипа филма, то је 
завера”. Можда је управо зато филм Луда љубав 
(1968) један од најемоционалнијих трагова ‘68: 
филм у савршеном синхроницитету са светом 
који се те године из темеља тресе.  

Ако има нечег заједничког што се понавља у 
Риветовим филмовима са краја шездесетих и 
почетка седамдесетих година, и што ће се за-
држати до краја његовог стваралаштва, то је тај 
бескомпромисни захтев за заједништвом. Риве-
тови филмови настају у једној врсти завере, а 
конкретизују се кроз групу која има све одлике 
револуционарне банде: мрежа завереника, ко-
рак по корак, тајно, прави филм. Заједница про-
тив друштва, другарство против хијерархије, 
великодушност против интереса. У оној мери у 
којој мрзи програме, Ривет воли завере. 

Јер за Ривета, наше друштво је контролисан, 

K

Ж А К  Р И В Е Т  И  П О Л И Т И К Е  А У Т О Р А

њигом Жак Ривет: текстови и 
разговори Факултет за медије и 
комуникације покреће нову еди-
цију посвећену политици аутора 
и питањима филмске модерне. 
Едицију отвара књига посвећена 

Жаку Ривету, и то из неколико разлога.  
Ривет инкарнира, и као критичар и као филм-

ски стваралац, дух Новог таласа можда прециз-
није од било ког другог редитеља – иако Годар 
то такође чини, али на један другачији начин. 
Оно што карактерише Риветово дело јесу ради-
калност, склоност ка експерименту, интензиван 
однос са историјом филма, уметношћу и дина-
миком реалног света, питање модерности.  

Управо је Ривет, као критичар, својим тексто-
вима – од Генија Хауарда Хокса, преко Писма о 
Роселинију, до чувеног текста о филму Капо – у 
великој мери одредио наше схватање филмске 
модерне. У групи будућих редитеља окупљених 
око часописа Cahiers de cinéma, Ривет је први 
који, поред интересовања за естетику, обраћа 
пажњу на питања економије и једини који, у 
тим раним годинама часописа, показује поли-
тичку свест која нагиње ка левици. Када 1963. 
године – после неке врсте пуча – замењује Ери-
ка Ромера на месту главног уредника Cahiers de 
cinéma, часопис добија сасвим нову оријента-
цију. Дотадашња уређивачка политика часопи-
са била је превасходно окренута ка америчком 
филму, док се с Риветом тај фокус пребацује 
на различите Нове таласе који су долазили из 
земаља источног блока (у том контексту треба 
напоменути да је у оквиру југословенске ки-
нематографије Ривет посебно ценио Живојина 
Павловића и, данас неправедно заборављеног, 
Матјажа Клопчића). Вези између естетике и ети-
ке, која је са Базеном постала један од основних 
постулата часописа, Ривет ће додати и полити-
ку. Cahiers de cinéma почињу да објављују разго-
воре не више искључиво с редитељима већ и с 
великим фигурама филозофије и уметности тог 
времена: Роланом Бартом, Клодом Леви-Штро-
сом, Пјером Булезом, Жилом Делезом, Мише-
лом Фукоом. Управо ће Ривет овај часопис који 
је до тада био усмерен само на филм, отворити 
за свет, за савремене теоријске и политичке де-
бате. У својим текстовима, Ривет пак стрпљиво 
трага за дефиницијом модерности у филму, а у 
вези са историјом уметности, често полемички, 
увек страствено.

То питање модерности Ривет поставља и кроз 
своје филмове. Он је модеран јер му је авантура 
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мрачни лавиринт, испреплетана мрежа интере-
са и слика, у којем се воде игре моћи и новца. 
С пролиферацијом медија, новим средствима 
друштвене контроле, надзиру нас и Град контро-
лишу хиљаду очију без лица доктора Мабузеа. У 
односу на ту заверу моћи, на друштво које је по-
стало налик лошем позоришту које се игра свог 
филма, снимати представља чин отпора. Када 
се зовете Ривет, снимити филм значи отићи у 
шуму, сакрити се у земуницу, поставити заседу, 
опљачкати банку, организовати герилу… 

Ривет је  редитељ коме ништа „није тако стра-
но као давање алибија – политичког или алибија 
друштвене свести – причама које су ипак крајње 
субјективне, тако што се на те приче калеме 
размишљања о Вијетнаму или револуцији”; оно 
што за њега филм чини политичким јесте, пре 
свега, начин на који је тај филм направљен. Зато 
се дух 1968. у Риветовим филмовима обликује 
на један поетски начин – као дух једне епохе у 
којој влада жеља за повезивањем, заснована на 
захтеву слободе, завере и тајне. Стварати кон-
спирационистички, стварати за себе и за неко-
лико блиских завереника, изван контролисане 
мреже производње–дистрибуције–конзумације, 
стварати само зато што постоји жеља да се са 
групом пријатеља сними филм.

Та поетика групе, идеја заједнице и завере 
чине да је Ривет, како је написао Серж Дане, 
много више личио на своје време него што га је 
радиографисао. 

Књига је састављена од Риветових критичких 
текстова објављених у Cahiers de cinéma и раз-
говора с Риветом који се тичу његових филмова. 
Ривет, од самог почетка, пише своје критике са 
свешћу будућег редитеља који тражи свој израз, 

а само прављење филма за њега је такође једна 
врста критике. 

Идеална критика филма могла би да буде само 
синтеза питања на којима тај филм почива: да-
кле, једно паралелно дело, преламање филма у 
вербални свет. Али недостатак те критике јесте 
да је и даље сачињена од речи, подређена анали-
зи и контурама. Једина могућа критика филма 
Sommarlek за наслов има Седми печат; једина 
права критика филма може да буде само филм.

Читаоцу су као допуна понуђена – поред 
текста Аријела Швајцера, једног од критичара 
Cahiers de cinéma данас – и два текста о методи 
рада, која у Риветовим филмовима игра кључну 
улогу. „Метода снимања, са свим својим непред-
видивостима и незгодама, увек је оно што чини 
праву тему филма. Снимање је део филма. Ако 
је потез задрхтао, тај потез је део филма”, гово-
рио је Ривет, увек отворен за алхемију случаја 
коју је наследио од свог учитеља Жана Реноара. 

За Ривета, камера је „машина која снима не-
што што се десило у толико и толико сати, на 
том и том месту и што се никада више неће по-
новити”, док је филм „интересантан само онда 
када опасност пролази екраном”. То га чини јед-
ним од ретких редитеља пред чијим филмовима 
гледалац истовремено присуствује пројекцији 
завршеног филма и директном процесу његовог 
стварања. Управо зато је и ова књига замишље-
на као део ретроспективе посвећене Жаку Риве-
ту коју организују Фестивал ауторског филма и 
Југословенска кинотека, а без које би овај омаж 
Риветовој уметности био непотпун. 

Из предговора књизи 

Жак Ривет: текстови и разговори

к њ и г а  и  ф и л м



*Knjigu možete kupiti putem mejla 
fmk.knjige@fmk.edu.rs, Fejsbuka FMK knjige, 
telefonom na 011/2624265, kao i u prodavnici
Jugoslovenske kinoteke i svim većim knjižarama.

Novu ediciju Fakulteta za medije 
i komunikacije Politike autora 
otvara knjiga sabranih tekstova 
i razgovora jednog od najznačajnijih 
francuskih reditelja, začetnika
Novog talasa i filmske moderne.

Žak RIVET
TEKSTOVI 
I RAZGOVORI
priredio
Vladimir Perišić

Avantura
Zavera
Moderna 
Improvizacija
Umetnost sadašnjosti



Дорис Деј
и елвис
Присли

УЛАЗЕ У
КАФАНУ

К ада се те 1977. Џон Траволта преко 
ноћи и захваљујући само једном 
филму трансформисао из епизодног 
телевизијског глумца у првокласну 
звезду великог платна, Холивуд је 

једва чекао да с њим започне озбиљнију сарадњу. 
Јер уколико је успео да на својим нејаким 
двадесетчетвoрогодишњим раменима не само 
понесе један неугледни, мали и прилично 
депримирајући филм о момку из предграђа који 
жели да се плесом издигне из баре очаја у којој 
обитава већ и да га учини једним од највећих 
блокбастера године, било је лако замислити шта 
би тек могао да учини с пунокрвним холивудским 
филмом! Продуценти су већ задовољно трљали 
шаке.

Па ипак, било је потребно осмислити пројекат 
који ће бити довољно налик Грозници суботње 
вечери, то јест који би искористио Траволтине како 
глумачке тако и плесачке и певачке потенцијале, 
али који би био већи, бомбастичнији, лаганији и 
динамичнији. Било је потребно лишити Тонија 
Манера егзистенцијалних криза и осетне 
позадинске немаштине, а ставити експоненцијално 
већи акценат на музику и романтични заплет. 
Бриљантин је филм који је одговорио таквим 
захтевима.

Филм почиње наизглед уметнутом сце-ном 
између Денија и Сенди, коју можемо занемарити, 
јер прича истински запреде тек када нам испред 
Рајдел гимназије Траволта с цигаретом на ивици 
усана, услед узбуђеног дозивања пријатеља и 
након дугачког зума који се зауставља на средње 
крупном плану његовог лица, ометен усред мувања 
наколмоване тинејџерке, баци ноншалантни поглед 
преко рамена, а одмах затим и осмех по којем ће 
остати запамћен. Да се само годину дана раније 
није већ овековечио кочоперењем у својим новим 
ципелама за плес дуж 86. улице у Беј Риџу, Бруклин, 
звезда би била рођена. Овако, Бриљантину је 
преостало само да Траволту означи као сада и у 
Холивуду канонизованог наследника Марлона 
Бранда и Џејмса Дина. 

У центру Бриљантина је однос шмекера Денија 
и одликашице Сенди. Он је сировина меке душе, 
а она фина девојка. Њих двоје се воле и највећа 
препрека њиховој љубави јесте то што Денију делује 
немогуће да буде отворено и искрено емотиван 
пред Сенди, из страха да у том случају његови 
пријатељи не помисле да више није тако проклето 
кул, иако заправо сви они слично тихо пате у својим 
заљубљеностима. Љубав Сенди и Денија толико је 
дубока да су они чак у стању да током приповедања 
својих љубавних авантура пријатељима, одвојено 
једно од другог, у истом тренутку застану, ману 

филмски 
маРатоН

ПИШЕ:

Игор Станојевић
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се риболовачких прича, погледају у даљину 
и кроз универзум узајамно одашиљу сигнал 
љубави. 

Када све маске падну и све склоности и 
наклоности ликова једних према другима 
буду откривене, особа која још остаје 
помало на маргини биће Ризо, предводница 
ружичастих дама, чији промискуитет никада 
не бива у потпуности прихваћен. У тумачењу 
невероватне Стокард Ченинг, Ризо је можда 
и најзанимљивији лик у филму. Снажно 
кодирана као лезбијка у складу с регистром 
филма педесетих година (комплет обучена 
у црно, предводница свите ружичастих 
адолесценткиња, окреће се мушком друштву 
тек после евидентне јаловости женске 
пижама-журке), Ризо је прави антагонист  
Траволтиног Денија и једина права 
конкуренција у борби за наклоност Сендиног 
срца. Режисер Рандал Клајзер све то држи у 
подтексту, премда је ликовање Ризо сваки пут 
када Денију намести псину због које он пред 
Сенди испадне скот тешко тумачити икако 
друкчије него као такмичарски поен. Када 
Ризо крајем филма добије прилику да отпева 
своју соло песму, не изненађујуће то што 
она изражава најкомплексније емоције свих 
јунака Бриљантина, и премда се нит њеног 
подзаплета у оквиру филма условно речено 
заврши, за њену унутрашњу муку нема лаког 
лека, те тако и њено емотивно питање на крају 
не добија потпуно разрешење.

Битно је присетити се чињенице да се 
радња Бриљантина, што је посебно наглашено 
сценом у којој цела банда на пола филма оде у 
драјв-ин биоскоп да гледа филм Мехур-убица, 
одиграва у другој половини педесетих година 
20. века, дакле две деценије пре него што ће тај 
мјузикл угледати таму биоскопа. Носталгија 
није концепт измишљен јуче, те и овај филм 
јасно сведочи о томе да је публика седамдесетих 
подједнако волела чедна присећања на славне 
дане своје младости као и данашња.

Премда је у то време холивудски стар 
систем био већ одавно превазиђен, Бриљантин 
иконографски недвосмислено повезује 
Траволту с великим матине идолима златног 
доба филма, у покушају да га, упркос томе, 
пласира публици као звезду класичног кова. 
Тај филм ће, током своја два сата, упадљиво 
повући линију између Траволте и Џејмса 
Дина, Елвиса Прислија и Рока Хадсона. Не 
треба занемарити ни Оливију Њутон Џон, 
која је, мада знатно скромније филмографије, 
и сама својеврсна легенда мјузикла, а овде 
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аватар чедне, честите и увек паметне Дорис Деј. 
Тек у неколико наврата истински иступајући 
из оквира и стандарда поучних филмова 
педесетих, Бриљантин тим референцама пружа 
једно елоквентно сажимање историјата жанра 
омладинског филма и формира базу за целокупни 
корпус модерног тинејџерског филма, чијих је 
изданака превише да бисмо их набројали и чије 
гране сежу и до српске кинематографије и филма 
Лајање на звезде.

Џон Траволта је својим слабим избором улога 
после Бриљантина готово потпуно упропастио 
каријеру, а онда га је Квентин Тарантино вратио у 
игру филмом Петпарачке приче. Иако је Траволта 
тада већ потпуно окренуо леђа мјузиклу, Тарантино 
се позива на његов педигре из антологијске сцене 
плеса са Умом Турман у ресторану „Код Зеке Слима”. 
Али пуноправни повратак Траволте мјузиклу 
долази тек у филму о једном другом производу 
за негу косе Лаку за косу, у којем преузима улогу 
мајке главне јунакиње коју је у класику Џона 
Вотерса играо тада већ покојни Дивајн. Уосталом, 
и сам Вотерс је аутор филма Плачљивко, који се 
може сматрати својеврсним контракултурним 
римејком Бриљантина.

Упркос својим невероватним музичким 
талентима, Траволта је највећи део каријере 
посветио нормалним филмовима. Па ипак, и поред 
само неколико правоснажних мјузикла у својој 
биографији, заувек ће остати једна од највећих 
легенди тог жанра.

Плачљивко (1990)



АМеРИЧКИ

САН

ПИше: 
Маријан Давид Вајда

Jewish immigrants came from the shtetls and ghettos out 
to Hollywood… in this magical place that had no relationship to 

any reality they had ever seen before in their lives, or that 
anyone else had ever seen, they decided to create their 

idea of eastern aristocracy…
The American dream – is a Jewish invention.

                                                                                                                           
Џил Робинсон
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ражећи филмове за Јеврејски 
филмски фестивал Београд у својој 
филмској библиотеци, наишао сам 
на једну мени драгу књигу: „An 
Empire of Their Own – How the Jews 
invented Hollywood” Нила Гејблера.

Будући да данас Јевреји чине само два процен-
та укупног америчког становништва, с тенден-
цијом да се тај проценат смањује, поставља се 
питање зашто су они тако истакнути у Холиву-
ду. Зашто су тако успешни? Да ли је јеврејска 
култура повезана с филмом? Да ли постоји тра-
диција јеврејског приповедања која Јеврејима 
даје водећу улогу у филмској индустрији?

У јеврејским домовима приче и књиге обично 
имају важно место. Чарлс Левински, успешан 
сценариста и романописац, наглашава вредност 
писања за људе од књиге. „Читање је одувек било 
важно у јудаизму, и где год је пуно читања, по-
стоји већа шанса и за писање.” Образовање је 
вредна роба у јудаизму не само због дуге тра-
диције библијског тумачења него и због тога 

А М Е Р И Ч К И  С А Н

што се може понети свугде. „За људе који су 
прогоњени у историји то је важан фактор.” Али 
главни разлог њиховог успеха није писање тра-
диције. Одлучујућу улогу имали су друштвени 
услови у САД.

Хари Кон, Вилијем Фокс, Карл Лемл, Луис Б. 
Мејер, Џек и Хари Ворнер, Адолф Зукор, осни-
вачи главних студија у другој и трећој деценији 
20. века – Universal, Paramount, Columbia, Metro 
Goldwyn Mayer, Warner Brothers – заједно су 
створили оно што се и данас зове Холивуд. Би-
ографије оснивача су сличне, сви су имигранти 
или деца имиграната, људи скромног порекла 
који су желели да побегну од дискриминације 
и прогона из Источне Европе, тражећи срећу у 
земљи неограничених могућности.

Осим текстилне индустрије, и филм је био је-
дан од ретких послова који су у то време били 
доступни Јеврејима у САД.

Филм је имао веома различит статус на по-
четку. У католичким земљама био је озбиљна 
уметничка форма. У Француској је средња кла-

пионири
филма
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готово је идентична. У оба случаја Јевреји ће 
Едисонове проналаске, филмску камеру и фо-
нограф, учинити масовним медијима.”

са инвестирала у филм, а у Италији је аристо-
кратија била главни донатор. У протестанској, 
пуританској Америци филм је био сумњив и 
лош посао. Биоскопи нису постојали, већ једи-
но playhouse аутомати где се само стојећи могао 
видети кратак исечак филма. Док су се у Европи 
у другој деценији 20. века снимали играни фил-
мови, у САД је филм био нешто више од крат-
ке вашарске атракције, посебно за имигранте 
који нису говорили енглески. Описан као dodgy 
посао, рад на филму није био привлачан позна-
тим Американцима. Чак и Томас Едисон, који је 
себе сматрао проналазачем филма, у њему није 
видео никакву културу, већ само техничко по-
стигнуће чије је патенте љубоморно чувао. То је 
пружило шансу социјално маргинализованим 
групама као што су били јеврејски имигранти. 
Чињеница је да су Јевреји били успешни, али не 
само због своје бројности; хиљаде имиграната 
морале су од нечега да живе. У то време они су 
имали важну улогу у многим занимањима која 
су се сматрала непристојним – од филма, пре-
ко бокса, до мафије. Хано Леви, директор Јев-
рејског музеја у Аустрији, помиње и индустрију 
плоча. „Историја филма и музичке индустрије 

п и о н и р и  ф и л м а

Ернст Лубич

Роберт Сиодмак



А М Е Р И Ч К И  С А Н

Ситуација је слична у Немачкој, где је 
филм био критички посматран, а Јевреји су 
у тој земљи, за разлику од Француске и Ита-
лије, привукли масе у биоскопе. Иронија је 
историје што су јеврејске филмаџије, попут 
Ернста Лубича, Јозефа фон Штернберга или 
Фреда Зинемана, који су обликовали немач-
ку кинематографију двадесетих и тридесе-
тих година прошлог века, касније емигри-
рале у Холивуд, где су имале велики утицај. 
Лубич, „вајмарска звезда”, отишао је 1922. го-
дине, а деценију касније, бежећи од нациста, 
и многи други, међу којима и Били Вајлдер 
и Роберт Сиодмак. За Холивуд тај масовни 
трансфер талената био је божји дар. С друге 
стране, немачки филм никад се није опора-
вио од тог губитка.

„Јевреји су схватили врло рано да треба 
ујединити забаву и посао”, каже Хано Леви. 
Иако звучи као антисемитски клише, то се 
може тумачити и позитивно: „То је супер ако 
имате могућност да видите нешто лепо и то 
дате другима.” Неми филм био је привлачан 
за све имигранте. Коначно, зар нису сви Аме-
риканци имигранти? Јевреји су производили 
филмове за публику из које су сами потица-
ли.

Жеља за прихватањем одразила се и на 
филмове. У својој књизи Гејблер каже да хо-
ливудски Јевреји у филму нису видели само 
могућност друштвеног напретка. Сходно 
томе, покушали су да вашарску атракцију 
претворе у препознатљиву уметничку фор-
му. Један од начина био је снимити филм по 
позоришним комадима с познатим глумци-
ма. Велика имена требало је да привуку гле-
даоце у биоскоп, док су познати позоришни 
комади привлачили средњу класу. Филм се 
трансформисао из потенцијално штетне за-
баве нижег нивоа до озбиљне забаве за целу 
породицу.

Гејблер тврди да је жеља да оставе своју 
прошлост и постану препознатљив део аме-
ричког друштва довела јеврејске продуценте 
до тога да идеализују нову домовину у својим 
филмовима. Управо зато што нису припада-
ли елитном друштву, створили су свој сан о 
Америци. Будући да је филм постао главни 
медиј у 20. веку, та визија Сједињених Држа-
ва прожела је целокупну америчку културу.

„Амерички сан био је проналазак јеврејских 
имиграната.”

Били Вајлдер
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шок коридор
ПРеДставЉа

ПИше: 
Ненад беквалац

Исконске и увек привлачне теме
јесу секс и смрт, а филмови о чудовиштима често их комбинују. 

У историји кинематографије и писане речи вампири 
те две теме сажимају и савршено уклапају у обланду фантазије, 

коју гледаоци могу лако да прогутају када се говори 
о табуима. За разлику од њих, вукодлаци се скоро увек везују 

само за смрт, а томе су допринели филмови који их 
приказују углавном као негативце 
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Људска машта одувек је била очарана вуко- 
длацима јер они истовремено представљају 
наше најдубље страхове и жељу да се повежемо 
с првобитним прецима. Данас су приказани у 
негативном смислу и доводе се у везу с насиљем, 
окрутношћу, канибализмом. У прошлим време-
нима, у легендама нису описани као чудовишта, 
већ као неутрални и добронамерни појединци, 
чувари и витезови. Робусно завештање вукод-
лака протеже се од преисторије, преко античке 
Грчке и Рима, средњег века, па све до модерног 
времена и популарне културе. Током времена 
слика о њима је изобличена. На вукодлаке данас 
генерално гледамо као на једностране и једно-
димензионалне ликове, као на неког ко не жели 
ништа више него само да убија, прождире и по-
вређује људску расу. Можемо слободно рећи да 
је главни кривац за то Холивуд, који је на неки 
начин уништио право значење легенди које ве-
ковима фасцинирају и застрашују.

удовишта ће увек бити попу-
ларна, свака генерација их има, 
они су одраз људских страхова 
и жеља. Од свих филмских чу-
довишта вампири су најприла-

годљивији јер одражавају и појачавају људске 
страсти и похлепу. Вукодлаци долазе из митоло-
гије и фолклора. Они се боре с губитком контр-
оле над предаторским нагонима човека, кон-
стантним страхом од губитка слободне воље и 
потчињености неконтролисаним инстинктима. 
Шта је и ко је вукодлак? То је људско биће које 
има способност да се трансформише у хибрид-
но створење налик вуку, намерно или ако је ба-
чена клетва на њега. Када се деси трансформа-
ција, он постаје моћно биће невероватне снаге, 
али по цену губитка своје људскости. Идеја о ву-
кодлаку створена је да би се објаснила дихото-
мија наше личности и унутрашња борба између 
онога шта бисмо хтели да урадимо и страха који 
нас у томе спречава. Та трансформација обично 
се дешава под окриљем пуног месеца. Битна је 
разлика између оних који је вољно прихватају и 
оних који то постају случајно. За ове прве обич-
но се мисли да су склопили пакт са ђаволом или 
другим вукодлаком да би се ноћу претварали у 
чудовишта и нахранили своје примарне нагоне, 
док ови други то постају случајно, обично када 
их вукодлак нападне и угризе. 
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ра, сазнао је да мрачни принц може да се транс-
формише и у вука, што је део који је избаци-
ван из адаптација за позориште. Прва званична 
филмска верзија из 1931. (не могу рачунати као 
прву Носферату (1919) јер је Мурнау због права 
име Дракула променио у Орлок) више је рађена 
по представи у којој је глумио Бела Лугоши него 
по литерарном предлошку. Током деветнаестог 
века у књижевности је написано свега неколико 
значајних прича у којима се вукодлак помиње 
као негативац. У Wagner, the Wehr-Wolf (1847) 
Џорџа В. М. Рејнолдса трансформација у вука 
резултат је уговора склопљеног са Сатаном, док 
је у The Were-wolf (1896) ауторке Клеменс Хаус-
ман вукодлак ђаволски антагониста, сексуално 
опседнута заводница која прождире мушкарце. 
Прича Хенрија Богранда The Werwolves послу-
жила је као основа за два филма, истоимени већ 
поменути из 1913. и Le Loup-Garou (1923). Ванвре-
менски роман Чудни случај доктора Џекила и 
господина Хајда (1886) Роберта Луиса Стивенсо-
на, у коме се не помиње вукодлак, у ствари је 
прича о „страху од губитка слободне воље и пот-
чињености неконтролисаним нагонима” и лако 
се може повући паралела, што је урадио Стјуарт 
Вокер у филму Werewolf of London (1935).

Трансформација у вука није везана само за 
фолклор и литературу већ своје место има и 
у медицини. Наиме, ликантропија је психички 
поремећај због кога су поједини људи убеђени 
да се за време пуног месеца претварају у ву-
кове. То су први искористили Џорџ Чезебро и 
Брус Мичел у филму Wolfblood (1925). Генерално, 
трансформација у животиње постоји у кинема-
тографији одувек: у остварењима The Werewolf 
(1913) и The White Wolf (1914) претварање у вука 
последица је враџбина америчких староседела-
ца; жена-змија појављује се у колонијалној Ин-
дији у филму The Vampire (1913), као и у Heba 
the Snake Woman (1915), чија је радња смештена у 
Јужну Америку. На почетку ере звучног филма 
добили смо првог научно створеног човека-вука 
у Island of Lost Souls (1932). Онако како га данас 
видимо долази са Werewolf of London (1935), а Ву-
кодлак (The Wolf Man, 1941) Џорџа Вагнера даје 
му финални печат – изглед, наративну форму, 
карактер и знање, који се преносе из филма у 
филм с малим варијацијама. Лон Чејни Млађи 
као Лари Талбот и изглед чудовишта које је на-
правио Џек Пирс постају бренд који ће многи 
копирати. Они и даље опседају готик архитек-
туру и мрачне шуме, све их мање или више 
обједињује прича о некоме ко је заражен ликан-

Реч вукодлак често значи мушкарац/човек-
-вук, што наводи на закључак да он никада не 
може да буде жена. На почетку кинематогра-
фије није било много жена чудовишта. Елса 
Ланчестер као Франкенштајнова невеста зва-
нично је прва, али мали број људи зна да је ско-
ро двадесет година раније у филму The Werewolf 
(1913) први вукодлак на филмском платну била 
жена. Нажалост, тај филм заувек је изгубљен јер 
су све копије нестале у пожару средином два-
десетих у студију Universal. До данас је остало 
само неколико фотографија и критика из но-
вина о улози Филис Гордон као Ватуме, Навахо 
Индијанке која се претвара у вука да би се од-
бранила од инвазије белих људи на њену земљу. 
За разлику од вампира, интересовања за вукод-
лаке скоро да није било. Тек с романом Вукод-
лак Париза Гаја Ендора из 1933. продуценти по-
чињу да размишљају о филмским верзијама. Ко 
се потрудио да прочита Дракулу Брема Стоке-
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(1943), а било је и оних који су искористили само 
плот, али су имали друкчији приступ чудовиш-
ту и клетви, на пример Људи мачке (Cat People, 
1942) и Cry of the Werewolf (1944). Неколико њих 
имало је и лажне вукодлаке, рецимо The Scarlet 
Claw (1944) и She-Wolf of London (1946). Почет-
ком педесетих трансформација излази из моде 
и враћа се у жанру научне фантастике с фил-
мовима The Werewolf (1956) и I Was a Teenage 
Werewolf (1957), у којима су ликантропи створе-
ни у експериментима да би помогли људском 
роду да превазиђе атомске ратове. Натпри-
родне елементе поново уводе Ћерка др Џекила 
(Daughter of Dr. Jekyll, 1957) и Cat Girl (1957). Ха-
мер покушава да дȃ свој печат с Проклетст-

тропијом, ко се трансформише и иде у сусрет 
трагичној и понекад ироничној смрти. Највећи 
допринос Вукодлака можда је идеја да је сре-
бро једина слабост тих створења и да се клетва 
преноси угризом. Тај концепт осмислио је сам 
писац сценарија Курт Сиодмак. Обавезна тран-
сформација која се дешава за време пуног ме-
сеца дошла је с наставком Франкенштајн среће 
Вукодлака (Frankenstein Meets the Wolf Man, 
1943), где је значење стихова „Even a man who is 
pure in heart, And says his prayers by night May 
become a Wolf when when the wolfbane blooms 
and the autumn moon is bright” („Чак и човек чи-
стог срца који се моли ноћу може постати вук 
када љутић процвета и када јесењи месец поста-
не светао”) промењено само додавањем једне 
речи – „пун”. Скоро четири деценије касније 
Џо Данте у филму Урликање (The Howling, 1981) 
представиће вукодлаке који могу да се тран-
сформишу кад год то пожеле. Вукодлак је четр-
десетих покренуо лавину филмова у којима је 
Лари Талбот главни лик или један од актера, а 
тај низ завршава се остварењем Абот и Костело 
срећу Франкенштајна (Abbott and Costello Meet 
Frankenstein, 1948). Појавили су се и филмови 
који су задржали једино изглед вукодлака, The 
Mad Monster (1942) и The Return of the Vampire 
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две деценије. Пошто на филму нема никаквих 
помака, револуцију доноси телевизијска готик 
сапунска опера Dark Shadows (1966–1971), у којој 
се први пут спајају вукодлаци, вампири и ве-
штице, концепт који ће много касније преузети 
серије Бафи убица вампира и Вампирски днев-
ници. Данас чак и на филму они увек иду једни 
с другима и углавном су приказани као ривали. 
С доласком осамдесетих, напретком у прављењу 
специјалних ефеката и мајсторима као што су 
Рик Баркер и Роб Ботин, мења се изглед хоро-
ра, као и жанра научне фантастике. Рик Баркер 
учинио је трансформације у Урликању болно 
непријатним и шокантним, док је Роб Ботин 
отишао корак даље и у Америчком вукодлаку 

вом вукодлака (The Curse of the Werewolf, 1961), 
у коме позајмљује много елемената из Вукод-
лака и из Ендоровог Вукодлака Париза. Нажа-
лост, због експлицитних сцена студио је цензу-
рисао тај филм, који није добро прошао ни код 
публике, тако да нису снимљени наставци као 
за Хамерове верзије Дракуле и Франкенштајна, 
које су утицале на многе филмове широм света. 
Они који су се бавили вукодлацима тврдоглаво 
су пратили Сиодмакову визију. Једини који је 
унео мало освежење јесте Шпанац Пол Наски, 
који ствара Валдемара Дасинског у Las noches 
del Hombre Lobo (1968) по узору на Ларија Тал-
бота, али додаје секс и насиље, те ће се његов 
лик провлачити кроз осам делова током следеће 
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је доживела шест наставака до почетка деве-
десетих. Ландис је написао наставак свог фил-
ма Амерички вукодлак у Паризу (An American 
Werewolf in Paris, 1997), а режију је препустио 
Ентонију Волеру. С Псећим војницима (2002), у 

у Лондону (1981) до ситних детаља представио 
претварање у чудовиште, за шта је награђен 
Оскаром и уједно натерао Академију да уведе 
нову категорију. Ефекти нису једина иновација 
коју су донела та два филма која и даље користе 
оквирно плот Вукодлака, али уводе и неке друге 
ствари. У Урликању цео комплекс на планини 
окупирају вукодлаци који могу да се трансфор-
мишу кад год пожеле, али главни протагониста 
и у том филму заражен је ликантропијом и на 
крају га убијају. У Америчком вукодлаку у Лон-
дону ликантропијом је заражен невин човек, ту-
риста, који трагично умире пред очима главног 
женског лика заљубљеног у њега, али редитељ 
и сценариста Џон Ландис мења идеју о вукод-
лаку, па овај бива прогоњен визијама оних које 
је убио и који инсистирају да изврши самоуби-
ство. 

Филм који излази из жанра хорора и допри-
носи његовој популаризацији јесте комедија 
Млади вукодлак (Teen Wolf, 1985), у коме чудови-
ште није нужно зло већ је неутрално и задржа-
ва потпуну контролу како би стекло популар-
ност уместо да изазива страх. Млади вукодлак 
ослања се на неке од најстаријих легенди да би 
донео моралну причу о прихватању, самоспоз-
наји и самоконтроли. Идеја о добром вукодлаку 
није се примила и никако не успева да изађе из 
оквира Б-продукције, у којој се форсира стари 
модел. Урликање је покренуло франшизу која 

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

Подземни свет (2003)

Млади вукодлак (1985)

Амерички вукодлак у Лондону (1981)
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Подземни свет (2009)

све се свело само на изглед. Екранизација ро-
мана Стефани Мејер Сумрак и његових наста-
вака била је покушај да се промени комплетан 
изглед вукодлака и однос вукодлаци–вампири, 
али то се, на сву срећу, није примило и поред 
огромних пара које су зарадили ти филмови, јер 
коме су потребне крвопије које светле на сунцу 
и моћна и застрашујућа вуколика чудовишта 
која су постала слатки преувеличани кучићи. У 
ишчекивању нечег бољег остаје нам само да се 
забављамо уз бисере као што је хорор комедија 
WolfCop (2014) Лaвела Дина.                                                                                                                

којима се појављује шака војника који морају 
да се одбране од крвожедних вукодлака, та бића 
постају популарна. Серијал филмова у оквиру 
франшизе Подземни свет потпуно мења по-
рекло не само вукодлака него и вампира – они 
су, наиме, настали од истог човека и, наравно, 
у вековној су завади. Из Урликања је преузе-
та способност вукодлака да се мењају кад год 
пожеле, а из Вукодлака тинејџера да у потпу-
ности контролишу звер у коју се претворе. У 
серијалу та бића престају да буду вукодлаци и 
добијају ново име „лајкани”, а убачен је и плот 
Ромеа и Јулије. У првом наставку вампирица 
се заљубљује у створење које је сама створи-
ла – хибрид вампира и лајкана. Филмови из те 
франшизе нису много далеко отишли јер су 
буквално прављени да би промовисали главну 
јунакињу Селену, коју тумачи Кејт Бекинсејл, и 

В У К О Д Л А Ц И
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Маријана Терзин Стојчић
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ка Повеља Павла Вуисића, Пирамида Удружења 
филмских уметника, Златна клапа и друге. На 
њену романсирану исповест писану током опо-
равка од повреде 2010. „Страст за летењем”, пост-
хумно се надовезала књига „Моја глума” при-
ређивача Весне Крчмар и Зорана Јовановића. 
Откривена је спомен-плоча на кући у Крунској 
50, где је живела и установљена годишња награ-
да с њеним именом коју су за изузетан допри-
нос уметности, позоришту, филму, радију и те-
левизији до сада добиле глумице Нада Шаргин 
и Јована Гавриловић, а специјално признање и 
Златну плакету Јелена Благојевић и позориште 
„Славија”. Овогодишњи лауреат награде је глу-
мица Милица Гојковић, а својеврсни омаж садр- 
жан је у децембарском репертоару Кинотеке и 
филмовима који пружају најбољи увид у њена 
лириком и аутентичношћу грађена дела. 

Ружица Сокић рођена је 1934. у Београду као 
ћерка трговца и сувласника листа „Правда” 
Петра Сокића, унука народног посланика из 
Ивањице Милована Сокића, најближа рођака 
сликарке Цуце Сокић и једног од оснивача чуве-
ног американског „Србобрана” Милоја Сокића. 

и пет година после смрти Ру-
жице Сокић, њена биографија 
се не заборавља. Њено ствара-
лаштво, као део колективне 
меморије и знамења културне 
јавности, траје на више начина, 

добрим делом и кроз прегалаштво Југословен-
ске кинотеке, где је фондација која носи њено 
име први пут представљена крајем 2014. Од тада 
се сваке године од 14. децембра, на дан када је 
Ружица рођена, па до 19. децембра, када нас је 
напустила, организује омаж великој глумици. 
Осим изложби плаката и костима и пројекције 
филма Живот је сан Драгана Кресоје, Кинотека 
је преузела сву филмску грађу и филмске награ-
де Ружице Сокић на трајно чување и употребу. 
У музејском простору Југословенске кинотеке, 
у октобру 2015. отворен је Легат српске глумице, 
чиме су будуће генерације добиле трајно место 
увида у њену богату филмску каријеру. Архи-
вирано је више од 150 филмова, драма и серија, 
најзначајније југословенске и српске филмске 
награде које је Ружица добијала током каријере: 
две Златне и једна  Сребрна пулска арена, ниш-

Кад будем мртав и бео (1967)

Н
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га пријатеља, дали су јој надимак Ружа Сода: 
„Они су волели да попију ружицу с два сифона 
соде. Ја никад нисам пила, а волела сам да се 
дружим, те сам била као сода уз вино.”

Глумила је у око 40 филмова и већ за прву 
главну улогу, у филму Горки део реке, 1965. годи-
не награђена је Сребрном ареном на фестива-
лу у Пули. Највеће успехе остварила је главним 
улогама – певачице у филму Кад будем мртав 
и бео (1967) Живојина Павловића и простодуш-
не уличарке у филму Жута Владимира Тадеја, 
за коју је у Пули 1973. награђена Златном аре-
ном. Честитајући јој на награди, Тито је рекао: 
„Опасна си ти Сокићева, опасна!” Уследиле су 
улога мајке у Ужичкој републици (1974), за коју 
је такође награђена Златном ареном, још једна 
Тадејева режија Хитлер из нашег сокака (1975), 
Митровићева Савамала (1982), филмови Горана 
Паскаљевића Чувар плаже у зимском периоду 
(1976) и Танго аргентино (1993), Драгана Кресоје 
Октоберфест (1987), Оригинал фалсификата 

Породично знамење обавезало ју је да буде све 
само не новинар. Још као девојчица учествова-
ла је у Дечјој драмској групи Радио Београда. 
Позоришни деби имала је током Другог свет-
ског рата у београдском „Мањежу”, захваљујући 
својој тетки која је била добра пријатељица тада 
познате београдске глумице Блаженке Катали-
нић. Тако је заволела магију позоришта, али је 
тек после покушаја да студира француски језик 
и југословенску књижевност, 1958. дипломирала 
глуму на Академији за позоришну уметност у 
Београду. Каријеру је почела 1957. године улогом 
навијачице у филму Доктор, а градила ју је и 
у театру као чланица Савременог позоришта, а 
затим Атељеа 212. У то непоновљиво време које 
је делила са Зораном Радмиловићем, Бранком 
Плешом и Миром Траиловић, прва је опсова-
ла на сцени, надмудривала се с Бором Тодоро-
вићем, искрено дивила Оливери Марковић и 
ударила „немогућег” Бату Стојковића. Милутин 
Бутковић и Ташко Начић, два њој изузетно дра-

Хитлер из нашег сокака (1975)
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на Михића или Аце Поповића, чијих је драма 
била заштитни тумач – од злосрећне прости-
тутке која проводи ноћ у затвору до Персиде 
Пантић која брзим глумачким инстинктом не-
гује притајену и суштинску матријархалну при-
роду већине наших породица. Ружица Сокић 
остварила је злата вредну епизоду у Лептиро-
вом облаку (1977) Здравка Рандића, одигравши 
скрајнуту пакерку Јелу која ће млађаног помоћ-
ника Крцка у подруму супермаркета хитро упу-
тити у питања путености и брзопотезне еротике 
међу шаргарепом и зеленом салатом. 

Последњу улогу остварила је у Отвореном ка-
везу (2015), дебитантском остварењу Синише Га-
лића, који је цео филм посветио њој, а она га, 
нажалост, није ни видела. Ипак, тим филмом 
оживотворила је своју жељу за фондацијом која 

ће помагати младе уметнике позоришта, филма 
и телевизије. У томе је данас следи њен највећи 
пријатељ и животни сапутник Мирослав Лукић, 
с којим је водила миран живот, предан искључи-
во глумачкој професији. У потпуном предавању 
уметности, како је сама једном рекла, стоји на 
мртвој стражи. Све остало у вези с Ружицом Со-
кић, и поред својевољног одрицања од наслед-
ника, и даље живи. 

(1991), Пун месец над Београдом (1993), Тамна је 
ноћ (1999). Судбински се нашла у времену црног 
таласа, у коме је тумачила ликове жена с друш-
твене маргине. Несмирење због изостанка лепо-
те ликова на филмском платну снажило је њену 
тврдоглавост којом се замерила најмоћнијима у 
филмској индустрији, поготову када су јој оду-
зели улогу у најскупљем југословенском ратном 
филму Сутјеска, где је требало да игра уз Ри-
чарда Бартона. „То је можда неозбиљно, али ја 
сам инфантилна. Немам осећај година и статуса 
јер само јурим људскост. Сваки успех мери се 
величином жртвовања. Ако је мала жртва, мали 
је и успех, и обрнуто. Ко открије лепоту давања, 
тај је спасао свој живот, јер мислим да је то неу-
поредиво лепше него узимање. Ја сам то, на сву 
срећу, научила и увек се радујем кад некоме не-

што могу да дам, па макар то била и лепа реч”, 
говорила је Сокићева.

Улога у филмском серијалу Тесна кожа донела 
јој је највећу популарност, а остаће запамћена 
и као снаја Ружа у филму Друга Жикина дина-
стија. 

Особеност и својеврсни стил комике публи-
ка је, ипак, с временом препознала и заволела, 
нарочито урнебесне, али не и карикатуралне 
вишеслојне ликове интониране перима Горда-

Пун месец над Београдом (1993)
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ветска кинематографија недавно је 
остала без још једног свог великог 
посленика и једног од најбољих ка-
рактерних глумаца немачког после-
ратног филма. Својом плодном ка-

ријером, дужом од шездесет година, током које 
је снимио више од деведесет играних и скоро 
исто толико телевизијских филмова и серија, 

РОлФ ХОПе
ПИше: 

бојан Ковачевић

Ролф Хопе уписао се међу оне бесмртнике који 
су стварали историју немачке кинематографије. 
Остаће упамћен по томе што се успешно носио 
са свим професионалним изазовима који су 
захтевали натпросечни глумачки таленат – по 
улогама професора, богатих свештеника, ари-
стократа, сумњивих адвоката, али и окрутних 
убица. 

С

Апачи (1973)
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цифичан је и по томе што је један од само десет 
источнонемачких филмова који су оригинално 
снимљени на 70 мм формату. 

Ролф Хопе удахнуо је својим улогама посебну 
димензију и тако поставио образац за потоње 
изданке немачке филмске школе. Пре три го-
дине у родној Немачкој добио је награду за жи-
вотно дело.

Каријеру је започео у аматерском позоришту 
у родном месту Елриху, које је тада припадало 
Источној Немачкој. Од 1963. одиграо је више од 
400 позоришних улога, дајући посебан тон ско-
ро сваком класичном лику створеном из пера 
најпознатијих писаца, али и стрипованим јуна-
цима. Толико је био заљубљен у театар да је 1995. 
године на ободу Дрездена купио фарму и тамо 
основао позориште у коме су он и његови при-
јатељи могли да глуме. Шира публика упознала 
га је у предивној филмованој бајци Три жеље за 
Пепељугу (Tri Orisky pro Popelku), коју је 1973. ре-
жирао Вацлав Ворличек. Светску славу стекао је 
играјући у култном филму Иштвана Саба Ме-
фисто (Mephisto), који је награђен Оскаром за 
најбољи страни филм 1982. Исте године Немачка 
филмска академија номиновала је Ролфа за нај-
бољу споредну улогу у том филму, за перфектно 
дочарани лик нацистичког премијера и бившег 
команданта немачких ваздушних снага Херма-
на Геринга. Улога оца пијанисткиње Кларе Вик у 
остварењу Frühlingssinfonie из 1983. такође му је 
донела велико признање светске филмске кри-
тике. Међу његове најзначајније роле треба увр-
стити и глумачке бравуре у вестернима Апачи 
(Apachen, 1973) и Вођа Апача (Ulzana, 1974), као 
и у биографском спектаклу Гоја (Goya, 1971), у 
коме је играо краља Карла IV, на чијем је двору 
велики шпански сликар стварао. Тај филм спе-

Мефисто (1981)
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ГОлДМАН
авне 1967. године Холивудом је као 
гром из ведра неба одјекнула вест 
да је скоро непознати млади сце-
нариста успео да прода свој сце-
нарио компанији „Фокс” за тада 
рекордних 400.000 долара. Две го-

дине касније, вестерн Буч Касиди и Санденс Кид 
(Butch Cassidy and the Sundance Kid) освојио је 
четири Оскара. Међу добитницима се нашао и 
Вилијам Голдман (1931–2018). Будући да није био 
на церемонији, уместо њега награду за најбољи 
сценарио примила је глумица Кетрин Рос, која 
је у филму играла једну од главних улога. За-
хваљујући Голдмановом сценарију и дрском и 
смелом прекрајању историје Дивљег запада, Буч 
(Пол Њумен) и Санденс (Роберт Редфорд), до 
тада познати као бескрупулозне убице, у фил-

ВИлИЈАМ

ПИше: 
бојан Ковачевић

му прерастају у симпатичне битанге. То поиг-
равање историјским чињеницама и увођење 
женског лика даје боемски тон овој митској 
причи. Режисер филма Џорџ Рој Хил кокетира 
с елементима новог таласа и тако ствара гран-
диозни филм који због љубавног троугла веома 
подсећа на Трифоов класик Жил и Џим (Jules et 
Jim, 1962). Тај велики филмски хит катапултирао 
је Голдмана у свет холивудског гламура. Скоро 
десет година касније, Вилијам је пригрлио још 
један Оскар, овај пут за адаптацију оригиналног 
сценарија у драми Сви председникови људи (All 
the President’s Men, 1976) о афери „Вотергејт” и 
другим скандалима који су потресали Америку 
током владавине председника Ричарда Никсо-
на. То је био само један у низу његових врсних 
и ингениозних дела, јер је током своје богате 
55-годишње каријере, опточене ниском сцена-
ристичких бисера, успео да се нађе на шпицама 
таквих класика као што су: Жене из Степфорда 
(The Stepford Wives, 1975), где се иза живота јед-
не мирне заједнице крије страшна истина – да 
су жене заправо роботи; Маратонац (Marathon 
Man, 1976), снимљен по његовом роману који 
прати причу о бившем злогласном нацисти Јозе-
фу Менгелеу, кога игра Лоренс Оливије, и њего-
вом прогонитељу, обичном човеку, у тумачењу 
Дастина Хофмана; психолошки хорор Magic 
(1978); фантастична комедија The Princess Bride 
(1987), такође снимљена по његовом роману; јед-
на од најбољих филмских екранизација дела 
хорор мајстора Стивена Кинга Мизери (Misery, 
1990). Сматра се да је с Голдмановом појавом у 
Холивуду почела ера сценариста. Наиме, до тада 
третирани као најнижа каста у филмској екипи, 
они су постали цењени и доживљавани су као 
„хероји”.

Голдманова каријера имала је и турбулентне 
периоде. Током раних осамдесетих наступио је 
кратак сушни период пошто се холивудска ин-
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дустрија сусрела с потонућем и преиспитивањем 
након пропaсти ћиминовог високобуџетног ве-
стерна Врата раја (Heaven’s Gate, 1980). Међу-
тим, захваљујући свом пређашњем раду и чиње-
ници да је од цењеног сценаристе напредовао 
до легенде и гуруа, Голдман је успео да пронађе 
своју нишу као неко кога поштују и као писца и 
као предавача, али и као теоретичара и прагма-
тичара. У поменутом филмском хиту Буч Каси-
ди и Санденс Кид, у коме је двојицу озлоглаше-
них десперадоса учинио бесмртнима, створио 
је појам „ортака” и та матрица успешно се при-
мењује у кинематографији и дан-данас. Голдман 
је и аутор крилатице „Nobody knows anything”, 
којом је алудирао на то да нико не може да 

предвиди нити да унапред гарантује успех не-
ког филма. Бранећи и образлажући тај став 
пред налетима арогантних власника студија и 
надобудних продуцената и агената, тврдио је да 
не постоји магична формула за успех.

Као култни сценариста добија позив да 1988. 
дође у Кан и стане на чело престижног жирија. 
Исте године уследио је и један необичан позив, 
који није био у вези с његовом струком – да 
буде председник жирија америчког такмичења 
за избор лепотице године. Та потпуно различи-
та искуства описао је у својој аутобиографској 
књизи из 1991. Hype and Glory.

Буч Касиди и Санденс Кид (1969)
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СОБОЋИЊСКИ

итолд Собоћињски (1929–
2018) школовао се за ди-
ректора фотографије у 
Националној школи за 
филм, телевизију и позо-

риште у Лођу, где је дипломирао 1955. 
Као младић и касније студент, од 1948. 
до раних шездесетих био је музичар у 
легендарном бенду „Меломани”, који 
је основао Јежи Матушкјевич. Свирао 
је неколико инструмената, али нај-
више бубњеве и тромбон. Од 1955. до 
1959. ради на светлу и као камерман у 
телевизијском центру у Лођу. Потом 
прелази у филмски студио „Чоловка” 
у Варшави и до средине шездесетих 
ради као камерман на наставним и 
документарним филмовима. Први иг-

ВИТОлД
ПИше: 

Ненад беквалац

рани филм снима с Јежијем Сколимовским, Руке увис! 
(Rece do gory, 1962), који су цензори забранили, тако да 
је у биоскопе пуштен тек 1981. Његово умеће као дирек-
тора фотографије долази до шире публике тек с фил-
мом Све је на продају (Wszystko na sprzedaz, 1968) Анд- 
жеја Вајде. Критика га је, међутим, приметила много ра-
није, док је радио као сниматељ на студентском филму 
Lodzie wyplywaja o swicie (1955) Ришарда Бера (Ryszard 
Ber). Две године касније на Фестивалу младих и студена-
та у Москви добија специјалну награду за кинематогра-
фију за то остварење, за које је рекао да га је снимао под 
утицајем италијанског неореализма и стила Висконтије-
вог филма Земља дрхти (La terra trema, 1947). У једном 
интервјуу његов пријатељ, директор фотографије и ре-
дитељ Јежи Војћик, рекао је: „Собоћињског није занимала 
прича у филму Lodzie wyplywaja o swicie, већ је покушао 
да ухвати атмосферу сусрета копна и мора и оно што ће 
се десити; видео је три елемента, воду, копно и небо, а 
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ту је био и ветар. Он је успео да ухвати њихову 
несталност у одређеним секвенцама које чине 
целину.”

Војћик даље истиче да је Собоћињски имао ка-
рактеристичан осећај за ритам и да га је због 
тога позвао да заједно раде на Фараону (1966) 
Јежија Кавалеровича. Био је уверен да само он 
може да дȃ неопходни ритам и уоквири дуге ка-
дрове дина које су планирали да сниме.

Као директор фотографије Собоћињски је цр-
пао инспирацију из музике и сликарства. Када 
се први пут суочио с проблемом да намести исту 
брзину камере и расположење какво је било у 
претходном кадру, сетио се да то могу бити му-
зичке фразе које се спајају у целину. Филм је 
поредио са сликама, веровао је да простор ства-
рају светлост и боје, како у једном кадру тако и 
у секвенци и на крају у целом филму. Собоћињ-
ски је био мајстор простора у филму: за Руке 
увис! осмислио је сцену у којој се мрачна кочија, 
када се уђе у њу, одједном издужује и тако по-
стаје потпуно други простор. 

Његов рад на Вајдином филму Све је на про-
дају често је критикован као изведен из импре-
сионизма Клода Лелуша, због чега су га назвали 
„пољским Лелушем”, што није умањило значај 
филма. Његово иновативно коришћење боја по-
ставило је нови стандард у пољској кинематог-
рафији. Три године касније ради на дебитант-
ском филму Анджеја Жулавског Трећи део ноћи 
(Trzecia cześć nocy, 1971), у којем је помоћу ос-
ветљења изградио однос између сенки и светло-
сти и успео да пренесе стање опасности у коме 
се налазе главни ликови. На Свадби (Wesele, 1972) 
поново ради с Вајдом и суочава се с најтежим 
задатком у својој каријери – да на платно пре-
несе специфичан ритам који је наметнуо писац. 
Јежи Војћик описао је шта је Собоћињски ура-

Санаторијум код пешчаног сата (1972)

дио: „Једна је ствар дати нечему ритам, друга 
да знаш доста о ритму, да можеш да га осетиш 
и да протумачиш реалност преко њега, а трећа 
да будеш у ритму, што је својствено Свадби, 
која поседује истовремено и ритам поезије и 
ритам плеса.”

Један од најбољих филмова које је осли-
као јесте Санаторијум код пешчаног сата 
(Sanatorium pod Klepsydra, 1972) Војћеха Јежија 
Хаса, у коме ствара магичну реалност која се 
огледа у визуелизацији надреалне атмосфере 
коју преноси из прозе Бруна Шулца.

Неки од његових радова заслужују посебну 
пажњу, а нарочито два филма која је радио с 
Романом Поланским. У Пиратима (1986) пра-
ви визуелну референцу на позни барок, који 
софистицирано ставља насупрот кадровима 
магловитог мора у даљини. У Лудилу (Frantic, 
1988) фокусира се на поетику хиперреализма. 
За филм Skarga (1991) Јежија Војћика, елегију 
о дечаку убијеном за време политичких про-
теста, прави одговарајућу атмосферу кори-
стећи деликатан сет осветљења за дугачке, 
празне ходнике, пренатрпане лифтове и изне-
надне промене кретања којима појачава осећај 
опасности. Уложио је много труда да помоћу 
специфичних боја и покрета камером напра-
ви скаредни и депресивни свет за O-bi, O-ba – 
Koniec cywilizacji (1985) Петра Шулкина. Био је 
познат по упорности и стрпљењу – да би до-
био савршен кадар. За Вајдину Линију сенке 
(Smuga cienia, 1976) чекао је да ухвати моменат 
после олује да би снимио мирноћу мора. Про-
фесионалну каријеру завршава филмом Wrota 
Europy (1999) Јежија Војћика.
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КАРлО

деведесетој години преми-
нуо је Карло Ђуфре, рођен 
1928. у Напуљу и познат 
широј италијанској публи-
ци у тандему са старијим 
братом Алдом. 

Карло Ђуфре дипломирао је глуму 
на Академији драмских уметности у 
Риму, a каријеру је почео као позориш-
ни глумац заједно с братом Алдом 1947. 
године. Убрзо ће их ангажовати трупа 
Едуарда де Филипа, с којом ће дуго са-
рађивати. Браћа Ђуфре играће у готово 
свим његовим комедијама. Од 1963. на-
ступао је с позоришном Трупом младих 
(Compagnia dei giovani) пуних осам го-
дина.

На филму је играо претежно у коме-
дијама. Он је Винченцо Макалузо у фил-
му Девојка с револвером (La ragazza con 
la pistola, 1968), Силвер Бој у Довољно је 
погледати је (Basta guardarla, 1971), су-
пруг у Госпођа је силована! (La signora 
è stata violentata!, 1973) и љубавник у 
La signora gioca bene a scopa? (1974). Ту-
мачио је Ђепета у Пинокију (Pinocchio, 
2002) Роберта Бенинија. На телевизији 
је учествовао у мини-серијама Том Џонс 
(Tom Jones, 1960) и Ђакобини (I Giacobini, 
1962), и био је почаствован да буде води-
тељ фестивала Санремо 1971. године.

Поводом смрти глумца градоначелник 
Напуља изразио је у име града дубоку 
жалост због одласка великог наполитан-
ског глумца.
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програм
ДецемБаР 2018

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

1.

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

3.

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

2.
аНЂели гаРава лица
(САД, 1938)
Angels With Dirty Faces
....................................................................................
Улоге: Џејмс кегни 
(James Cagney), Хемфри
Богарт (Humphrey Bogart)
Режија: мајкл кертиз 
(Michael Curtiz)

пројекција у 20.30

РоБиН ХУД
(САД, 1938)
The Adventures of Robin Hood
....................................................................................
Улоге: ерол флин 
(Errol Flynn), оливија де 
Хевиленд (Olivia de Havilland)
Режија: мајкл кертиз 
(Michael Curtiz), вилијам китли 
(William Keighley)

пројекција у 18.00

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

4.
СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

5.

фаф На Бис

ВРЕМЕПЛОВ – ФИЛМОВИ ИЗ 1938. ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

10.

сПециЈалНа ПРоЈек-
циЈа тв сеРиЈе ЈУтРо 
ће ПРомеНити све 
(СРБ, 2018)
....................................................................................
Улоге: Никола Ракочевић, 
Јована стојиљковић
Режија: горан станковић, 
владимир тагић, милица 
томовић

пројекција у 17.30НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

9.

РезеРвисаН теРмиН

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

6.
ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

7.
СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

8. сРПско-ЈаПаНски фестивал кРатког филма
ПРОГРАМ Ће БИТИ ОБЈАВЉеН НАКНАДНО.

РезеРвисаН теРмиН

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

11.
РетРосПектива: 
KаРол гРосмаН
....................................................................................

На своЈоЈ земЉи
(1948)
Na svoji zemlji

пројекција у 17.30

отваРаЊе изложБе 
„иво о сНиматеЉУ 
иваНУ БелецУ”

пројекција у 19.30

свеЧаНо отваРаЊе 
фестивала 
....................................................................................
      
цаНкаР
(2018)

пројекција у 21.00

ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА
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СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

12.
ДеЧак и БаБа
Fantek in Baba 
(2018)
....................................................................................

оДРастаЊе
Odraščanje 
(2017)

пројекција у 18.00

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

13.
веРсоПолис
(2018)
....................................................................................

РУДаР
(2016)

пројекција у 20.30

фУНДамеНти
(2018)
....................................................................................

говоРи гласНиЈе
Govori glasneje 
(2018)

пројекција у 18.00

НеДеЉНо ЈУтРо
Nedeljsko jutro 
(2018)
....................................................................................

ПоЂи са мНом
Pojdi z mano 
(2016)

пројекција у 20.30

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

14.
НеНаД
(2017)
....................................................................................

Kолико се волиш?
Koliko se ljubiš?
(2017)

пројекција у 18.00

тУНел
(2017)
....................................................................................

БУЂеЊа
Prebujanja
(2017)

пројекција у 20.30

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

15.
лифт за гУБилиште
(ФРA, 1958) 
Ascenseur pour l’échafaud
....................................................................................
Улоге: жана моро 
(Jeanne Morreau), 
морис Роне (Maurice Ronet)
Режија: луј мал (Louis Malle)

пројекција у 18.00

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

16.
заБава
(САД, 1968)  
The Party
....................................................................................
Улоге: Питер селерс 
(Peter Sellers), клодин лонже 
(Claudine Longet)
Режија: Блејк едвардс 
(Blake Edwards)

пројекција у 20.30

ПлаНета маЈмУНа
(САД, 1968)
Planet of the Apes
....................................................................................
Улоге: Чарлтон Хестон 
(Charlton Heston), Роди 
макдауал (Roddy McDowall)
Режија: френклин Џ. шафнер 
(Franklin J. Shaff ner)

пројекција у 18.00

вРтоглавица
(САД, 1958)
Vertigo
....................................................................................
Улоге: Џејмс стјуарт (James 
Stewart), ким Новак (Kim Novak)
Режија: алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 20.30

ВРЕМЕПЛОВ – ФИЛМОВИ ИЗ 1958. ГОДИНЕ

ВРЕМЕПЛОВ – ФИЛМОВИ ИЗ 1968. ГОДИНЕ

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

17.

РезеРвисаН теРмиН
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УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

18.
шта Је Дете кРиво?
(МеК, 2016)
¿Qué culpa tiene el niño?
....................................................................................
Улоге: карла соуза (Karla Souza), 
Рикардо абарка (Ricardo Abarca)
Режија: густаво лоза 
(Gustavo Loza)

пројекција у 19.30

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

19.

ДАНИ МЕКСИЧКОГ ФИЛМА

оНа Је РамоНа
(МеК, 2015)
Ella es Ramona
....................................................................................
Улоге: андреа ортега ли (Andrea 
Ortega Lee), Данијел Хименез 
качо (Daniel Giménez Cacho)
Режија: Уго Родригез 
(Hugo Rodríguez)

пројекција у 19.30

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

20.
геНеРациЈа сПилБеРг
(МеК, 2014)
Generación Spielberg
....................................................................................
Улоге: Бруно Бичир (Bruno Bichir), 
силвија карусиљо (Silvia Carusillo)
Режија: Хибран Базан 
(Gibran Bazan)

пројекција у 19.30

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

22.

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

21.

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

23.

фестивал стУДеНтског филма
ПРОГРАМ Ће БИТИ ОБЈАВЉеН НАКНАДНО.

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

24.
Ноћ и гРаД
(ВБ/САД, 1950)
Night and the City
....................................................................................
Улоге: Ричард видмарк 
(Richard Widmark), 
Џин тирни (Gene Tierney)
Режија: жил Дасен 
(Jules Dassin)

пројекција у 18.00

гаНгстеРска ПетоРка
(ВБ, 1955)
The Lady Killers
....................................................................................
Улоге: Питер селерс 
(Peter Sellers), 
алек гинис (Alec Guiness)
Режија: александер макендрик 
(Alexander Mackendrick)

пројекција у 20.30

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ – ЛОНДОН
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УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

25.
ПаклеНа ПомоРаНЏа
(ВБ/САД, 1971)
A Clockwork Orange
....................................................................................
Улоге: малколм макдауел 
(Malcolm McDowell), 
мајкл Бејтс (Michael Bates)
Режија: стенли кјубрик 
(Stanley Kubrick)

воаЈеР / 
смРт У оЧима
(ВБ, 1960)
Peeping Tom 
....................................................................................
Улоге: карл Бем (Carl Boehm), 
мојра ширер (Moira Shеarer)
Режија: мајкл Пауел 
(Michael Powell)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

26.
РиБа зваНа ваНДа
(ВБ, 1988)
A Fish Called Wanda
....................................................................................
Улоге: Џон клиз (John Cleese), 
Џејми ли кертис 
(Jamie Lee Curtis)
Режија: Чарлс крајтон 
(Charles Crichton)

пројекција у 18.00

моЈа слатка 
ПеРиоНица
(ВБ, 1985)
My Beautiful Laundrette
....................................................................................
Улоге: Данијел Деј-луис 
(Daniel Day-Lewis), гордон 
варнек (Gordon Warnecke)
Режија: стивен фрирс 
(Stephen Frears)

пројекција у 20.30

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

27. РезеРвисаН теРмиН

ПЕТАК

ДЕЦЕМБАР

28.
миРис ПоЉског 
цвећа
(ЈУГ, 1977) 
..........................................................................
Улоге: Љуба тадић, 
александар Берчек
Режија: срђан карановић

пројекције у 17.00 и 19.00 ВИП КИНОТЕКА

БесПлатНе 
ПРоЈекциЈе 

РестаУРисаНе 
коПиЈе филма

СУБОТА

ДЕЦЕМБАР

29.
ЧетиРи веНЧаЊа и 
саХРаНа
(ВБ/САД, 1994)
Four Weddings and a Funeral 
....................................................................................
Улоге: Хју грант (Hugh Grant), 
енди макдауел 
(Andie MacDowell)
Режија: мајк Њуел (Mike Newell)

пројекција у 17.00

ПоРеД меНе мЈУзикл
(СРБ, 2018)
....................................................................................
Улоге: славен Дошло, Никола 
милић
Режија: стеван филиповић

пројекција у 19.00

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

30.
сНеЧ
(ВБ, 2000)
Snatch
....................................................................................
Улоге: Џејсон стејтам (Jason 
Statham), Бред Пит (Brad Pitt)
Режија: гај Ричи (Guy Richie)

Две ЧаЂаве Двоцевке
(ВБ, 1998) Lock, Stock and Two 
Smoking Barrels
....................................................................................
Улоге: Џејсон стејтам 
(Jason Statham), 
вини Џоунс (Vinnie Jones)
Режија: гај Ричи (Guy Richie)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30



124 | | 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

ДЕЦЕМБАР

31. слоБоДаН ДаН

УТОРАК

ЈАНУАР

1.
СРЕДА

ЈАНУАР

2.

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

3.
стРатегиЈа ПаУка
(ИТА, 1970)
Strategia del ragno
....................................................................................
Улоге: Ђулио Брођи (Giulio Brogi), 
алида вали (Alida Valli)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

саЊаРи
(ВБ/ФРА/ИТА, 2003)
The Dreamers
....................................................................................
Улоге: мајкл Пит (Michael Pitt), 
луј гарел (Louis Garrel)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ПЕТАК

ЈАНУАР

4.
стРатегиЈа ПаУка
(ИТА, 1970)
Strategia del ragno
....................................................................................
Улоге: Ђулио Брођи (Giulio Brogi), 
алида вали (Alida Valli)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00

коНфоРмиста
(ИТА/ФРА/НеМ, 1970)
Il conformista
....................................................................................
Улоге: жан луј трентињан 
(Jean Louis Trintignant), стефанија 
сандрели (Stefania Sandrelli)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 20.30

БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧИ НА БИС

СУБОТА

ЈАНУАР

5.
ПослеДЊи таНго У 
ПаРизУ
(ФРА/ИТА, 1972)
Ultimo tango a Parigi
....................................................................................
Улоге: марлон Брандо 
(Marlon Brando), марија 
шнајдер (Maria Schneider)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

коНфоРмиста
(ИТА/ФРА/НеМ, 1970)
Il conformista
....................................................................................
Улоге: жан луј трентињан 
(Jean Louis Trintignant), стефанија 
сандрели (Stefania Sandrelli)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

6.

слоБоДаН ДаН
ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

7.

УТОРАК

ЈАНУАР

8.
XX век I
(ИТА/ФРА, 1976)
Novecento
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert De Niro), жерар 
Депардје (Gerard Depardieu)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertollucci)

пројекција у 18.00

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

пројекција у 20.30
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СРЕДА

ЈАНУАР

9.
месец
(ИТА/САД, 1979) 
La luna
....................................................................................
Улоге: Џил клејберг 
(Jill Clayburgh), метју Бари
(Matthew Barry)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertollucci)

ПослеДЊи таНго У 
ПаРизУ 
(ФРА/ИТА, 1972)
Ultimo tango a Parigi
....................................................................................
Улоге: марлон Брандо 
(Marlon Brando), марија 
шнајдер (Maria Schneider)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

10.
месец
(ИТА/САД, 1979) 
La luna
....................................................................................
Улоге: Џил клејберг 
(Jill Clayburgh), метју Бари
(Matthew Barry)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertollucci)

пројекција у 18.00

ПослеДЊи киНески 
цаР
(ВБ/ИТА/КИН/ФРА/САД, 1987)
The Last Emperor
....................................................................................
Улоге: Џон лоун (John Lone), 
Џоун Чен (Joan Chen)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertollucci)

пројекција у 20.30

ПЕТАК

ЈАНУАР

11.
ЧаЈ У саХаРи
(САД/ИТА, 1990)
The Sheltering Sky 
....................................................................................
Улоге: Дебра вингер 
(Debra Winger), Џон малкович 
(John Malkovich)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

ПослеДЊи киНески 
цаР
(ВБ/ИТА/КИН/ФРА/САД, 1987)
The Last Emperor
....................................................................................
Улоге: Џон лоун (John Lone), 
Џоун Чен (Joan Chen)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertollucci)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

СУБОТА

ЈАНУАР

12.
мали БУДа
(ИТА/ФРА/лИХ/ВБ, 1993)
Little Buddha
....................................................................................
Улоге: кијану Ривс (Keanu 
Reeves), крис ајзак (Chris Isaak)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

ЧаЈ У саХаРи
(САД/ИТА, 1990)
The Sheltering Sky 
....................................................................................
Улоге: Дебра вингер 
(Debra Winger), Џон малкович 
(John Malkovich)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

13.
мали БУДа
(ИТА/ФРА/лИХ/ВБ, 1993)
Little Buddha
....................................................................................
Улоге: кијану Ривс (Keanu 
Reeves), крис ајзак (Chris Isaak)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00

УкРаДеНа леПота
(ИТА/ФРА/ВБ, 1996)
Stealing Beauty
....................................................................................
Улоге: лив тајлер (Liv Tyler), 
Џереми ајронс (Jeremy Irons)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 20.30

програм
ЈаНУаР 2019

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1
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ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

14.
саЊаРи
(ВБ/ФРА/ИТА, 2003)
The Dreamers
....................................................................................
Улоге: мајкл Пит (Michael Pitt), 
луј гарел (Louis Garrel)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

УкРаДеНа леПота
(ИТА/ФРА/ВБ, 1996)
Stealing Beauty
....................................................................................
Улоге: лив тајлер (Liv Tyler), 
Џереми ајронс (Jeremy Irons)
Режија: Бернардо Бертолучи  
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

УТОРАК

ЈАНУАР

15.
XX век II
(ИТА/ФРА, 1976)
Novecento
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро 
(Robert De Niro), жерар Депардје 
(Gerard Depardieu)
Режија: Бернардо Бертолучи 
(Bernardo Bertollucci)

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

СРЕДА

ЈАНУАР

16.

евита
(САД, 1996)
Evita
....................................................................................
Улоге: мадона (Madonna), 
Џонатан Прајс (Jonathan Pryce)
Режија: алан Паркер 
(Alan Parker)

пројекција у 18.00

Да заигРамо
(САД, 1937)
Shall we dance
....................................................................................
Улоге: фред астер (Fred Astair), 
Џинџер Роџерс (Ginger Rogers)
Режија: марк сандрич 
(Mark Sandrich)

пројекција у 20.30

РезеРвисаН теРмиН

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

17.

МЈУЗИКЛ

ПЕТАК

ЈАНУАР

18.

мУлеН РУж
(САД/АУ, 2001)
Moulin rouge!
....................................................................................
Улоге: Никол кидман 
(Nicole Kidman), Јуан 
макгрегор (еwаn McGregor)
Режија: Баз лурман 
(Baz Luhrman)

Да заигРамо
(САД, 1937)
Shall we dance
....................................................................................
Улоге: фред астер (Fred Astair), 
Џинџер Роџерс (Ginger Rogers)
Режија: марк сандрич 
(Mark Sandrich)

пројекција у 18.00 
СВЕЧАНА САЛА

пројекција у 20.30 
МАЛА САЛА
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СУБОТА

ЈАНУАР

19.

мУлеН РУж
(САД/АУ, 2001)
Moulin rouge!
....................................................................................
Улоге: Никол кидман 
(Nicole Kidman), Јуан 
макгрегор (еwаn McGregor)
Режија: Баз лурман 
(Baz Luhrman)

пројекција у 18.00 
СВЕЧАНА САЛА

амеРикаНац У ПаРизУ
(САД, 1951)
An American in Paris
....................................................................................
Улоге: Џин кели (Gene Kelly), 
лесли карон (Leslie Caron)
Режија: винсент минели 
(Vincente Minnelli)

пројекција у 20.30 
МАЛА САЛА

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

20.
РеволвеРаш из 
аРизоНе
(ЧССР, 1964)
Limonadovy Joe 
....................................................................................
Улоге: карел фијала (Karel Fiala), 
милош копецки (Miloš Kopecky)
Режија: олдрих липски 
(Oldrich Lipsky)

амеРикаНац У ПаРизУ
(САД, 1951)
An American in Paris
....................................................................................
Улоге: Џин кели (Gene Kelly), 
лесли карон (Leslie Caron)
Режија: винсент минели 
(Vincente Minnelli)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

21.
БРиЉаНтиН
(САД, 1978)
Grease
....................................................................................
Улоге: Џон траволта (John Travolta), 
оливија Њутон-Џон 
(Olivia Newton-John)
Режија: Рандал клајсер 
(Randal Kleiser)

РеволвеРаш из 
аРизоНе
(ЧССР, 1964)
Limonadovy Joe 
....................................................................................
Улоге: карел фијала (Karel Fiala), 
милош копецки (Miloš Kopecky)
Режија: олдрих липски 
(Oldrich Lipsky)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

УТОРАК

ЈАНУАР

22.
томи
(ВБ, 1975)
Tommy
....................................................................................
Улоге: оливер Рид (Oliver Reed), 
ен-маргрет (Ann-Margret)
Режија: кен Расел 
(Ken Russell)

БРиЉаНтиН
(САД, 1978)
Grease
....................................................................................
Улоге: Џон траволта (John Tra-
volta), оливија Њутон-Џон 
(Olivia Newton-John)
Режија: Рандал клајсер 
(Randal Kleiser)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

СРЕДА

ЈАНУАР

23.
Чикаго
(САД/НеМ, 2002)
Chicago
....................................................................................
Улоге: Рене зелвегер (Renèe 
Zellweger), кетрин зита Џоунс 
(Catherine Zeta-Jones)
Режија: Роб маршал 
(Rob Marschall)

томи
(ВБ, 1975)
Tommy
....................................................................................
Улоге: оливер Рид (Oliver Reed), 
ен-маргрет (Ann-Margret)
Режија: кен Расел 
(Ken Russell)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
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ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

24.
лак за косУ
(САД, 1988)
Hairspray
....................................................................................
Улоге: Дивајн (Divine), 
Деби Хари (Debbie Harry), 
сони Боно (Sonny Bono)
Режија: Џон вотерс 
(John Waters)

Чикаго
(САД/НеМ, 2002)
Chicago
....................................................................................
Улоге: Рене зелвегер (Renèe 
Zellweger), кетрин зита Џоунс 
(Catherine Zeta-Jones)
Режија: Роб маршал 
(Rob Marschall)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ПЕТАК

ЈАНУАР

25.
ПУстиЊски игРаЧ
(ВБ/УАе/РУМ/МАР, 2014)
Desert Dancer
....................................................................................
Улоге: фрида Пинто (Freida 
Pinto), том кален (Tom Cullen)
Режија: Ричард Рејмонд
(Richard Raymond)

игРа
(ФРА, 2018)
Play
....................................................................................
Кореографија: александер 
екман (Alexander Ekman)

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

СУБОТА

ЈАНУАР

26.
игРа
(ФРА, 2018)
Play
....................................................................................
Кореографија: александер екман 
(Alexander Ekman)

БеРгмаН У окУ 
коРеогРафа
(шВе, 2016)
документарни филм
....................................................................................
Режија: фредрик статин 
(Fredrik Stattin)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00

НЕДЕЉА

ЈАНУАР

27.
оПеРа У ПаРизУ
(шВе/ФРА, 2017)
L’Opéra
....................................................................................
документарни филм
Режија: жан стефан Брон 
(Jean-Stéphane Bron)

Балетски игРаЧи
(НОР, 2014)
Ballettguttene
....................................................................................
документарни филм
Режија: кенет елвебак 
(Kenneth Elvebakk)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00

6. ДАНИ ИГРЕ У KИНОТЕЦИ

ПОНЕДЕЉАК

ЈАНУАР

28.
главНа сцеНа
(САД, 2000)
Center Stage
....................................................................................
Улоге: зои салдана (Zoë 
Saldana), аманда шул 
(Amanda Schull)
Режија: Николас Хитнер 
(Nicholas Hytner)

ПУстиЊски игРаЧ
(ВБ/УАе/РУМ/МАР, 2014)
Desert Dancer
....................................................................................
Улоге: фрида Пинто (Freida Pinto), 
том кален (Tom Cullen)
Режија: Ричард Рејмонд
(Richard Raymond)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00
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УТОРАК

ЈАНУАР

29.
остави ПослеДЊУ 
игРУ
(САД, 2001)
Save the Last Dance
....................................................................................
Улоге: Џулија стајлс (Julia Stiles), 
шон Патрик томас (Sean Patrick 
Thomas)
Режија: томас картер 
(Thomas Carter)

оПеРа У ПаРизУ
(шВе/ФРА, 2017)
L’Opéra
....................................................................................
документарни филм
Режија: жан стефан Брон 
(Jean-Stéphane Bron)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00

СРЕДА

ЈАНУАР

30.

коса
(САД, 1979)
Hair
....................................................................................
Улоге: Џон севиџ (John Savage), 
трит вилијамс (Treat Williams)
Режија: милош форман 
(Miloš Forman)

лак за косУ
(САД, 1988)
Hairspray
....................................................................................
Улоге: Дивајн (Divine), 
Деби Хари (Debbie Harry), 
сони Боно (Sonny Bono)
Режија: Џон вотерс 
(John Waters)

пројекција у 18.00 
СВЕЧАНА САЛА

пројекција у 20.30 
МАЛА САЛА

коса
(САД, 1979)
Hair
....................................................................................
Улоге: Џон севиџ (John Savage), 
трит вилијамс (Treat Williams)
Режија: милош форман 
(Miloš Forman)

пројекција у 18.00 
СВЕЧАНА САЛА

евита
(САД, 1996)
Evita
....................................................................................
Улоге: мадона (Madonna), 
Џонатан Прајс (Jonathan Pryce)
Режија: алан Паркер (Alan Parker)

пројекција у 20.30 
МАЛА САЛА

ЧЕТВРТАК

ЈАНУАР

31.

Јохан и Маријана су у браку 10 година, живе удобан живот, имају две ћерке и 
успех на професионалном и приватном плану. Јохан је професор примењене пси-
хологије, а Маријана адвокат за разводе. Њихова веза, која, споља гледано, делује 
идеално, разбија се у парампарчад када се Јохан заљуби у младу Паолу.

Истоимена серија и филм из 1978. године, једно је од најомиљенијих и најгледа-
нијих Бергманових дела, у коме он са великом искреношћу говори о себи и свом 
тридесетогодишњем брачном искуству. Ингмар Бергман утицао је на читав свет 
својим ремек-делима из области филма, позоришта и књижевности. Године 2018. 
широм света обележава се 100 година од његовог рођења. Овом представом жели-
мо да на уметнички начин допринесемо обележавању тог јубилеја.

ВЕЛИКА БЕОГРАДСКА ПРЕМИЈЕРА очекује нас 28. децембра, а прва репри-
за 29. децембра 2108. у Југословенској кинотеци у Узун Мирковој 1. 

сцеНе из БРаЧНог живота ИНГМАРА БеРГМАНА
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ена лепота и време у којем је 
стасавала као глумица за Ми-
лену Дапчевић (1930–2018) пред-
стављали су баласт, две стране 
медаље, јер јавна је тајна да се 

њена глума и брак с познатим генералом војске 
не могу посматрати одвојено. Цена екскомуни-
кације коју је платила за живота била је преви-
сока, јер те очи, та лепота којoм су пленили ка-
дрови њених првих филмова, могле су незаус-
тављиво да испишу још богатију филмографију. 
И данас сведоци памте да је била најлепша де-
војка у Новом Саду. Овако, појединим креато-
рима југословенске кинематографије Милена 
је остала чежња, а свима осталима велика тајна 
коју је сугерисала управо њена ванредна појава. 
Са смрћу Тита 1980. године умрла је и каријера 
Милене Дапчевић. 

Из Деспотова, где је рођена 1930, крочила је 
у свет глуме 1951. под девојачким именом Ми-
лена Врсајков, још као студенткиња Академије, 
у остварењу Федора Ханжековића Бакоња фра 
Брне, да би идуће године, непосредно пре него 
што ће постати чланица Народног позоришта у 
Београду, понети главну улогу у првој домаћој 
комедији Сви на море, где већ на палуби брода 
запада за око младом оперском певачу Милану 
Ајвазу. Управо је снимање тог филма Саве Попо-
вића у Дубровнику било пресудно за њен живот. 
За око је истовремено запала и Титовом гене-

МИлеНА

ПИше: 
Маријана 

Терзин Стојчић

ралу, начелнику Генералштаба, седамнаест го-
дина старијем Петру Пеки Дапчевићу. Снимање 
је завршила као госпођа Дапчевић, а сведок те 
дубровачке љубави, писац Иван Ивањи, аутору 
ових редова сведочи да је борбени партизан, 
вајкајући се претходно на неуспех код жена, из-
војевао још једну борбу – над асистентом сни-
матеља који се Милени допадао. Брак је, међу-
тим, наишао на оштру осуду супруга других 
руководилаца јер је Милена била без ратних и 
револуционарних заслуга, што је изазвало Ђи-
ласа да витешки стане у заштиту туђе супруге 
и 1954. напише  „Анатомију једног морала”. Ту је 
изложио „жалосни случај усамљене и презрене 
Милене Врсајко”, глумице, певачице и верени-
це свог црногорског земљака Пека Дапчевића, 
„који је ’из шуме’ дошао у Београд на високи 
војни положај да би га уметница потом ’преод-
гојила’ на ужас старих комуниста. Иако је то-
ком рата Милена била девојчица, ни заслужна 
за нову власт ни крива за њене претходнике.” 
Само неколико дана по објављивању почео је 
политички обрачун са Ђиласом, који ће га, на 
крају, одвести на робију. Те 1954. Милена је иза 
себе већ имала сарадњу с Владимиром Пога-
чићем у филму Невјеста, а уследило је нешто 
што ниједна глумица није доживела. Иво Анд-
рић је младој, тек свршеној студенткињи Ака-
демије за позоришну уметност, пренео како 
би желео да на великом платну изгледа његова 

Њ

ДАПЧеВИЋ

сећање на... 

с е ћ а њ е  н а . . .
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судбина изабрала за много лепши, филмски 
фронт, а не ратни. До почетка осамдесетих 
играла је у домаћим серијама и ТВ филмо-
вима Дневник Ане Франк, Песма по делу 
Оскара Давича, Коштана и Све ће то народ 
позлатити. А у позоришту су јој после Че-
ховљеве Три сестре почетком седамдесетих 
све мање улога нудили. Последњи пут на 
филму се појавила 1979. у Трофеју редитеља 
Кароља Вицека, а пред ТВ камерама 1982. у 
краткој драми Казивања. Из професије је 
отишла одавно, тихо, храмљући на једној 
нози од када је остала без супруга, на начин 
супротан оном којим је ступила на глумач-
ку и јавну сцену. Нажалост.
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Аника, јунакиња новеле „Аникина времена”, па јој 
редитељ Погачић поверава ту улогу. Бисер Авала 
филма којим је Загреб филм почео своју дистрибу-
терску каријеру, пренео је атмосферу Босне с по-
четка 19. века прослављајући младу глумицу уз коју 
пред камере први пут стаје члан фолклорног ансам-
бла, натуршчик Бата Грбић. И као и у животу, Ми-
лена је и као Аника узбуњивала касабу волећи јед-
ног човека, а припадајући „многима”. После дирљи-
вог успеха и одбране глумачке части, тријумфује и 
у следећем филму, Песма са Кумбаре (1955) Радоша 
Новаковића, посвећеном ослобађању Београда под 
вођством Карађорђа и устаника. Други филм о бор-
би против Турака после Лажног цара јесте истински 
узбудљива акција и авантура која носи и филмску 
љубавну причу српског Чамџије (Северин Бијелић) 
и ћерке турског паше Зехре, коју тумачи Милена.  

Глумица раскошног талента и очаравајуће лепоте 
низала је током тридесет година улоге у култним ју-
гословенским филмовима. У Попу Ћири и попу Спи-
ри тумачила је Дару, а у Бици на Неретви први пут је 
играла партизанку. Улога ратне докторке у следећем 
филму, Бошко Буха, истакла је сву топлину Милени-
ног карактера и остала највише запамћена. Тиме је 
глумица ваљда злим језицима запушила уста пока-
завши да уме да буде сјајна „другарица”, али да ју је 
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ош од самих почетака кинематогра-
фије свако филмско остварење, осим 
од визуелне компоненте, умногоме 
је зависило и од музике, која је увек 
била битна за дочаравање атмосфе-
ре, те су стога и аутори филмских 
скорова били важни подједнако као 

редитељи и директори фотографије. Не баш че-
сто дешавало се да филмови оду у заборав, али 
да њихове мелодије остану заувек у ушима гле-
далаца, сведочећи тако о неким прошлим вре-
менима и постављајући своје ауторе на пије-
дестал филмске уметности. Један од оних чије 
ће се мелодије памтити готово заувек био је и 
Франсис Ле (1932–2018), аристократа мелодије, 
један од најаутентичнијих композитора филм-
ске музике. Његов сензибилитет, осећај за емо-
ције и једноставност представљали су везивно 
ткиво за сваког аутора с којим је радио, ткиво 
које је омогућавало сваком гледаоцу да дубље 
проникне у причу и карактере и повеже се с 
њима. Искрено, описивати Леа речима на папи-
ру без нежних нота његових мелодија није мо-
гуће, па стога, да кренемо... „play”... табадабада...

Рођен је у Ници 1932. године, но ношен глађу 
за музиком, убрзо прелази у мултикултурни 
Марсељ, где се упознаје са џез и блуз музиком, 
али и с Клодом Готијем, тада популарним пе-
вачем, с којим одлази у Париз. Настањује се на 
Монмартру, уметничком дистрикту који у то 
време пршти од идеја и разних уметничких по-

ФРАНСИС

ПИше: 
бранислав Ердељановић

крета. Упознаје мноштво уметника, међу који-
ма је био и Бертран Диме, с којим компонује 
прву песму. Убрзо упознаје и легендарну Едит 
Пјаф и најпре постаје њен пратилац на клави-
ру, а затим и композитор. Од тада, Ле је радио с 
многим реномираним певачима. Компоновао је 
музику за Миреј Матје, Патрицију Кас, Милву, 
Жана Саблона, Жилијет Греко и многе друге, од 
којих бих ја издвојио мелодију за песму Бицикл 
(La Bicyclette) у извођењу сјајног Ива Монтана. 

Компоновао је само ноћу, што је 
навика коју је задржао од почетка 

бављења музиком
Почетак његовог компоновања за славне шан-

соњере везан је и за познанство с Клодом Ле-
лушем, који инстинктивно препознаје неки 
необичан сензибилитет код Леа и нуди му да 
компонује музику за његов филм Један човек и 
једна жена (Un homme et une femme, 1966). „Већи-
ну својих филмова написао сам док сам возио, 
трчао и путовао. Франсису, с друге стране, тре-
ба мала просторија у којој може да ради тихо 
и мирно” (Клод Лелуш). Ове дијаметралнo су-
протне, а опет потпуно комплементарне карак-
теристике, постале су снага, нека врста људске 
копродукције. Остварење Један човек и једна 
жена, љубавна прича с минималистичким дија-
логом коју износи маестрални пар Анук Еме и 
Жан Луј Трентињан, постигло је огроман светс-
ки успех. Филм је добио Златну палму у Кану и 

Ј

ле
„Он поседује мелодије које су само његове, није 
их имао нико раније, нити их има сада, а неће 
их имати нико ни у будућности. С ове тачке 

гледишта, његове креације су уникатне.”
Мишел Легран

сећање на... 

с е ћ а њ е  н а . . .
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награду Оскар за најбољи страни филм, а плоча 
са записом музике из тог остварења уз вокалну 
пратњу с нежним призвуком табадабада-табада-
бада, сада већ заштитним Леовим знаком, про-
дата је у пет милиона примерака широм света. 
То је био само почетак једне од најдужих и нај-
плодоноснијих кооперација у свету филма, јер 
њих двојица су у раздобљу дужем од пола века 
креирали тридесет шест остварења вредних гле-
дања и слушања. Живети ради живота (Vivre 
pour vivre, 1967), Хуља (Le voyou, 1970), Авантура је 
авантура (L’aventure, c’est l’aventure, 1972), Пљач-
ка на Азурној обали (La bonne année, 1973), Детек-
тив Мачак (Le chat et la souris, 1975), Једни и дру-
ги (Les uns et les autres, 1981), Један човек и једна 
жена: двадесет година касније (Un homme et une 
femme, 20 ans déjà, 1986), само су неки од насло-
ва који су обогатили не само филмску културу 
већ и срца милиона гледалаца опчињених ра-
дом тог маестралног двојца. На крају остаје само 
жал што сам Ле није дочекао премијеру њиховог 
последњег остварења Најлепше године (Les plus 
belles années, 2019), круне њихове сарадње којом 
је заокружена једна од највећих љубавних три-
логија.   

Љубавна прича, Билитис 
и све друге приче 

Осим с Лелушем, с којим је имао плодну са-
радњу, Ле је радио и с мноштвом других аутора. 
Он је потписао музику за сјајна остварења као 
што су Мајерлинг (Mayerling, 1968) Теренса Јанга, 
Ханибал Брукс (Hannibal Brooks, 1969) Мајкла Ви-
нера, Непознати је дошао с кишом (Le passager 
de la pluie, 1971) Ренеа Клемана, У лавиринту 
моћи (Le corps de mon ennemi, 1976) Анрија Вер-
неја, али и за два култна еротска остварења Ема-
нуела II – антидевица (Emmanuelle: L’antivierge, 

1975) Франсиса Ђакобетија и Билитис (Bilitis, 
1977) Дејвида Хамилтона. Ова два потоња филма 
донела су Леу велики комерцијални успех, а не-
жна и пригушено еротска музика из Билитиса 
продата је у више од седам милиона копија. 

Ле никада није добро говорио енглески, тако 
да се слабо упуштао у пројекте с друге стране 
Атлантика. Највећи и најпрепознатљивији скор 
у његовој каријери лако је могао да остане само 
идејa, али ако је нешто суђено... Када је Артур 
Хилер решио да сними филм по бестселеру Ери-
ка Сегала, Ле је био његов први избор, али је он 
то двапут одбио. Ипак, на наговор Алена Дело-
на, који је погледао део монтираног материјала 
и продуцента филма Роберта Еванса, пристаје. 
Остварење Љубавна прича (Love Story, 1970), с 
Рајаном О’Нилом и Али Макгро, постаје један 
од највећих светских хитова, а Леова насловна 
тема постаје симбол љубави и његов печат, за 
који добија награду Оскар.  

 Будући да је живео повучено, мало је позната 
чињеница да је Франсис Ле најкомерцијалнији 
композитор филмске музике на свету. Носачи 
звука с његовом музиком продати су у више 
десетина милиона примерака, а обраде њего-
вих дела, попут вокалне верзије теме из Љубав-
не приче у извођењу Ендија Вилијамса, биле су 
хитови широм света. Без обзира на све то, Ле 
је попут своје музике био тих и ненаметљив, а 
опет довољно разигран и упечатљив да остави 
иза себе један од највећих музичких легата  у 
историји филма.                                                                
   

„Након толико година он је много више од при-
јатеља, он је саучесник, он је партнер у креацији. 
Он је мој алтер его, онај с нотама.”

Клод Лелуш 

Љубавна прича (1970)
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а редитеља Николаса Роуга (1928–
2018) носилац емоционалног сми-
сла била је слика, а не реч, зато што 
она „потпомаже машти визуелно, а 
није само чиста интерпретација”. 

Његови филмови испоручују сирове емоције 
које из темеља потресају наше предрасуде пре-
ма цивилизацији и филму. На врхунцу каријере 
Роуг је био један од најнапреднијих британских 
редитеља. Изразит потенцијал који је поседо-
вао огледао се у мајсторској монтажи простора 
и времена. Јунаке својих филмова присиљавао 
је да крену на опасан пут самоистраживања на 
коме их намерно измешта из моралног и теле-
сног окружења на које су навикли. Ниједан од 
Роугових најбољих филмова не повинује се пра-
вилима комерцијалне забаве, већ сваки функци-
онише као визуелно експериментална машина.

Каријеру у филмској индустрији почиње у 
Британији после Другог светског рата, а како 
је сам говорио, у то време запослити се у не-
ком студију било је исто као и запослити се у 
фабрици. Први посао добија у студију De Lane 
Lea, где од некога ко кува чај, а потом ради као 
клапер, стиже до помоћника камермана. Пре-
ласком у MGM напредује до директора фотог-
рафије, у време када филмске школе и теорије 
нису имале шири утицај, већ се акценат стављао 
на „идустрију” и на то како применити машине-
рију и техничко знање да би се снимиле приче. 
За њега је то било више од пуког учења заната 

НИКОлАС

ПИше: 
Ненад беквалац

и одбија да се утопи у конвенције које је наме-
тала индустрија. Роуг напада постојеће методе 
и тако прави свој стил, који ће касније задати 
муке продуцентима филмова. Због својих ино-
вација умало да оконча каријеру када га Дејвид 
Лин отпушта с Доктора Живага (1966) јер му се 
није допало његово експериментисање. Осам 
година ради као асистент камере, а његово име 
први пут се појавило на шпици у филму The 
Man Inside (1958) Џона Гилинга, где је потписан 
као оператер. Након остварења Оптужени сте, 
Оскаре Вајлд (The Trials of Oscar Wilde, 1960) и 
The Sundowners (1960) напокон постаје дирек-
тор фотографије на филму Information Received 
(1961) Роберта Лина. Доприноси писању сцена-
рија за A Prize of Arms (1961) Клифа Овена и Death 
Drums Along the River (1962) Лоренса Хантинг-
тона. У Лоренсу од Арабије (Lawrence of Arabia, 
1962) Дејвида Лина биће заслужан за сцену ек-
сплозије воза. Његов стил почиње да се истиче 
у Маски црвене смрти (The Masque of the Red 
Death, 1964) Роџера Кормана и Фаренхајту 451 
(1965) Франсоа Трифоа, у којима је био дирек-
тор фотографије. Филмом Petulia (1968) Ричарда 
Лестера најављује сложене временске скокове и 
расцепљене наративе, који ће се касније видети 
у његовим редитељским остварењима.

Каријеру као редитељ почиње 1968. када зајед-
но с Доналдом Камелом снима Перформанс 
(1970), психоделичну драму у којој Мик Џегер 
игра некадашњу поп звезду коју у подземље 

З

РОУГ
„Речи су најмање важне. Само један тренутак 
истине на филму се може видети одмах... сва 

суптилност у песми, све што се стави у ритам 
речи, може се уништити у једном погледу.”

сећање на... 

с е ћ а њ е  н а . . .



135||Н И К О Л А С  Р О У Г

увлачи криминалац у бекству кога игра Џејмс 
Фокс. Камелов мрачни сценарио приказивао је 
замагљену линију између шоу-бизниса и кри-
минала лондонских улица, на коју Роуг својом 
камером додаје експлозију боја и воајеризам у 
свим правцима. Кокни акценат, графичко на-
сиље, наклоност према халуциногеним дрогама 
као саставном делу културе Лондона, сложени 
наратив који се бавио идентитетом и моћи, били 
су, испоставило се, сувише за Warner Brothers, 
који је очекивао Ноћ после тешког дана (A Hard 
Day’s Night, 1964) само с „Ролингстонсима”. На 
премијеру се чекало две године и после судских 
парница премонтирани филм дошао је у био-
скопе 1970. Прва верзија била је, према речима 
једног од продуцената, толико одвратна да је 
његова жена повратила на пројекцији у студију. 
Колико је негативног утицаја филм имао, нај-
боље показује то што је Џејмс Фокс напустио 
глумачку каријеру и отишао у Евангелистичку 
цркву. 

Роуг с Перформансом, у коме преплиће иден-
титете и ерозију сексуалних граница између 
гангстера и поп звезде, постаје један од првих 
редитеља који користе експлицитну еротику да 
би показали психолошку дубину. Криза иден-
титета и психоза, односно духовно буђење у 
Перформансу, постаће теме које ће Роуг пров-
лачити кроз све филмове током своје карије-
ре. Страх, сексуалност, отуђење и идентитет он 

истражује у провокативним фрагментима, које 
после спаја у целину, неку врсту недостижног 
сна. Роуг је осећао да емулира Макса Ернеста, 
стварајући „крајње чудне ствари од потпуно 
познатих”. Његови филмови функционишу као 
мозаици, елиптични и измештени, праћени се-
ријом изненадних зумова и унакрсном монта-
жом, покренути емоцијом и живописним слика-
ма, у којима је мање заступљена линеарна при-
ча, а најмање разум. 

Док се водила битка са студиом око Перфор-
манса, Роуг одлази у Аустралију да снима свој 
соло деби Шетња (Walkabout, 1971), драму о 
сазревању која приказује однос између једног 
Абориџина и двоје беле деце која се изгубе у 
пустињи пошто побегну од самоубилачки на-
стројеног оца који покуша да их убије. Драмс-
ки писац Едвард Бонд одговоран је за снажне 
дијалоге, које употпуњују Роугове потресне сли-
ке наранџастог сунца, гуштера, инсеката и су-
ровог терена аустралијске недођије. Као и Пер-
форманс, и то је још један сексуално и спириту-
ално опасан филм.

Роугов највећи успех долази са Не гледај сада 
(Don’t Look Now, 1973), бизарном натприродном 
причом базираном на новели Дафне ди Морије. 
Доналд Сатерленд и Џули Кристи играју брач-
ни пар који ради на рестаурацији цркве у Вене-
цији. Док се полако мире с недавним губитком 
ћерке, која се удавила, жена почиње да верује 

Перформанс (1970)
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увија као поп звезде, Роуг моделује комплексну 
причу о љубави која садржи и критику друштва 
у коме су амерички сан о слободи насилно отр-
гнули конзумеризам и неконтролисана корпо-
ративна и политичка елита. И у том филму, као 
и у претходним, неке сцене у којима се на биза-
ран начин фетишизује еротика, посебно она где 
онесвешћеног главног јунака односе у хотелску 
собу, за многе су представљале проблем. 

Лош спој (Bad Timing, 1980) узнемирујућа је 
драма о деструктивном сексуалном односу из-
међу двоје америчких исељеника у Бечу. Он је 
психоаналитичар у тридесетим и игра га Арт 
Гарфанкел, а она је девојка у двадесетим и ту-
мачи је Тереза Расел. Детаљи њихове опсесивне 
страсти повезани су у серију вртоглавих флеш-
бекова који се јављају унутар флешбекова док 
Харви Кајтел, који игра детектива, испитује 
Арта Гарфанкела о покушају самоубиства Расе-
лове. Лош спој представља кулминацију Роуго-
вог истраживања ликова који херојски воде бор-
бу са својом прошлошћу и самима собом. Тај 

да њихово мртво дете покушава да с њима успо-
стави везу. Мистичност, трагедија, сензуалност 
и евокативно приказивање Венеције која се рас-
пада као града смрти, дали су филму искрену 
дубину, а истовремено и привлачност. Не гледај 
сада направио је пометњу са сценом секса из-
међу Кристијеве и Сатерленда у хотелској соби, 
где се кадрови њиховог вођења љубави дезо-
ријентисано преплићу с кадровима у којима ви-
димо како се облаче после полног чина. Та сцена 
била је наглашено еротска и снимљена тако да 
су сви били убеђени да није симулирана. Чак је 
и Ворен Бити, који је тада био у љубавној вези 
са Џули Кристи, тражио од студија да избаци ту 
сцену из филма. 

Човек који је дошао на Земљу (The Man Who 
Fell to Earth, 1976) јесте амбициозна прича о ван-
земаљцу, кога тумачи Дејвид Боуви, који долази 
на Земљу да би спасао своју умирућу планету. 
Роуг овде демонстрира способност да превазиђе 
ограничења жанра и направи нешто ново. Кори-
стећи до максимума магичну појаву Дејвида Бо-

с е ћ а њ е  н а . . .

Човек који је дошао на Земљу (1976)
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филм, такође, обележава и почетак фасцинан-
тне, али проблематичне сарадње с Раселовом, 
која постаје његова жена. Сцена у којој Гарфан-
кел има секс с предозираном Раселовом мно-
ги су протумачили као некрофилни полни чин. 
После одгледаног филма један од шефова у ди-
стрибутерској кући „Ранк” рекао је да је то „бо-
лестан филм који су правили болесни људи за 
болесне људе”. И снимање је пратио низ непри-
јатних ситуација, а једна од њих била је и она 
када је цела екипа хтела да напусти сет заједно 
с главним глумцем Артом Гарфанкелом пошто 
их је Роуг натерао да раде без прекида двадесет 
четири сата.

Та четири филма била су довољна да зацемен-
тирају Роугову репутацију као једног од најори-
гиналнијих филмских аутора. Без обзира на раз-
на признања и наклоност појединих критичара, 
увек је успевао да се измигољи из сваке фио-
ке у коју су покушавали да га угурају. Роуг је 
верно пратио постулате трансагресивног фил-
ма шездесетих и седамдесетих који експлицит-

но приказивање секса и пожуде није користио 
само као визуелни оквир већ и као покретач 
драмске радње. Секс у његовим филмовима није 
само пуко голицање маште већ и начин изра-
жавања карактера и мотивације. Роуг није имао 
намеру да стане и почетком осамдесетих сни-
ма можда свој најбољи али највише потцењен 
филм Еурека (1983), базиран на мистериозном 
истинитом случају сер Харија Оукса, богатог 
власника златног рудника кога убијају у сопст-
веној кући. Џин Хекман игра плутократу који 
се параноично плаши да сви желе да отму ње-
гов новац. Еурека је бриљантна парабола људске 
мизерије Бена Џонсона. Продуциран за време 
проблематичне владавине Дејвида Беглемана у 
MGM-у и UA, филм је чекао скоро две године 
да буде пуштен у ограниченом броју биоскопа. 
Следеће остварење које Роуг режира јесте ни-
скобуџетни Insignificance (1985), духовита адап-
тација драме Терија Џонсона у којој аутор за-
мишља сусрет Џоа Макартија, Мерилин Монро 
и Алберта Анштајна у једном њујоршком хоте-
лу. Castaway (1986) је још један успех, којим Роуг 
ажурира Шетњу и фокусира се на унутрашњи 
сукоб између Оливера Рида и Аманде Донохо. 
Филмом Track 29 (1988), за који сценарио пише 
Денис Потер, враћа се у Америку и даје сати-
ричан осврт на мајчинску љубав и медицинску 
професију. Вештице (Witches, 1990), базиране на 
роману Роланда Дала, један су од најчуднијих 
дечјих филмова икада направљених.

Деведесетих се осетила језива незаинтересо-
ваност за филмове Николаса Роуга, који су увек 
били куриозитет без обзира на њихове почет-
не премисе. Хладни рај (Cold Heaven, 1991) јесте 
мрачна прича о реинкарнацији и религиозним 
визијама којој је недостајала суровост филма 
Не гледај сада. У остварењу У срцу таме (Heart 
of Darkness, 1994) сувише је предано следио из-
ворни роман Џозефа Конрада, што се одразило 
на квалитет филма. Заједно у смрт (Two Deaths, 
1995) требало је да буде огледало политичког хо-
рора Источне Европе деведесетих, али је тешко 
разлучити да ли у њему само приказује покваре-
ност ликова или их и критикује. Оно што је Роуг 
режирао до краја каријере, као што су кратки 
еротски филм Hotel Paradise (1995), мини-серија 
Samson and Delilah (1996), ТВ филм Full Body 
Massage (1995) или Puffball (2007), не може се ни 
принети првим филмовима због којих је нази-
ван „романтичним нихилистом”.
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телвио Чипријани, један од најха-
ризматичнијих италијанских ком-
позитора филмске музике, преми-
нуо је у осамдесет првој години. 
Иза себе је оставио опус од готово 
две стотине скорова које је компо-

новао за различите филмске обрасце.
Рођен је у Риму 1937. године у свештеничкој 

породици. Од раног детињства фасцинирале су 
га црквене оргуље, те и прво музичко образо-
вање добија од свог свештеника. Убрзо, са свега 
четрнаест година, уписује престижни музички 
конзерваторијум Санта Сесилија, да би по окон-
чању студија наставио музичко школовање у 
Америци. Свирајући у Америци, упознаје леген-
дарног џез пијанисту и композитора Дејва Бру-
бека, који на њега оставља снажан утисак. По по-
вратку у Италију, Чипријани ради као музичка 
пратња на клавиру за тада веома популарну пе-
вачицу Риту Павоне, истовремено компонујући 
први музички скор за шпагети-вестерн Цена 
једног човека (El precio de un hombre, 1966) Еу-
генија Мартина. Настављајући у истом жанру, 
компонује музику за још један филм из истог 
миљеа, Повратак странца (Un uomo, un cavallo, 
una pistola, 1967),  Луиђија Ванце, с чувеним То-
нијем Ентонијем у улози странца, што доводи 
до снимања наставка, филма Ћутљиви странац 
(Lo straniero di silenzio, 1968), једно од првих ост-
варења која повезују вестерн и самурајску ико-
нографију. Ипак, остварење које Чипријанија 
популаризује и ван граница Италије јесте филм 
Љубавници из Венеције (Anonimo veneziano, 1970) 
Енрика Марије Салерна, изузетна љубавна сто-
рија с Флориндом Болкан и Тонијем Музантеом 
у главним улогама, чија главна тема, у најбољем 
маниру Леа и Леграна, постаје велики хит у Ита-
лији. Током седамдесетих Чипријани потписује 
музику за више остварења с криминалистичком 
тематиком, од којих се издваја најпре музика за 

СТелВИО

ПИше: 
бранислав Ердељановић

La polizia sta a guardare (1973) Роберта Инфаше-
лија, коју ће успешно, с мањим изменама кори-
стити и у филму La polizia ha le mani legate (1975) 
Лучана Ерколија, а затим и у претенциозно за-
мишљеном хорор остварењу Tentacoli (1977), у 
коме су главне улоге поверене звездама попут 
Џона Хјустона, Шели Винтерс и Хенрија Фонде. 
Та сјајна, превише рециклирана тема, исплива-
ла је поново на површину када ју је 2007. годи-
не искористио Квентин Тарантино за свој филм 
Отпоран на смрт (Death Proof).           

Осим Чипријанијеве филмске музике, позна-
та је и његова сарадња с италијанским бендом 
„Гоблин”, као и музика коју је компоновао за 
папу Јована Павла II и Бенедикта XVI. 
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