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Поштовани љубитељи филма,

У овом броју опраштамо се од једног од наших најцењенијих 
и највећих редитеља Душана Макавејева, текстом Милутина Петровића. 
То опраштање треба схватити врло релативно, јер стваралаштво Душана 
Макавејева и енергија коју оно носи јесте нешто с чим нити желимо, 
нити можемо да се опростимо.

Средином прошлог месеца Управни одбор Југословенске кинотеке  
одлучио је да Свечана сала наше куће у Узун Мирковој 1 понесе име 
Макавејев. У току припрема очекивали смо да ћемо задовољство 
поделити с њим, међутим затекла нас је вест о Маковој смрти.

Интервју с редитељем Гораном Радовановићем поводом његовог новог 
документарног филма Случај Макавејев или процес у биоскопској сали о 
догађајима који су пратили појављивање Макавејевљевог филма 
ВР: Мистерије организма направљен је пре него што нам је свима стигла 
тужна вест. 

Читате ли серије? – питање је које нам својим текстом у овом издању 
Кинотеке поставља писац Ђорђе Микетић, а свој филмски избор овај пут 
представио нам је новинар и писац Бранко Росић.

Сандра Перовић нас својим разговором с редитељем и екипом филма 
Црни анђео води корак ближе програму овогодишњег ФЕСТ-а, на чијем 
ће се репертоару наћи и Суспирија Луке Гвадањина, која је римејк 
истоименог филма нашег овомесечног филмског великана Дарија 
Арђента. На то како је ФЕСТ дисао седамдесетих година подсећају нас 
текстови из ’73. и ’78. године. 

Кроз прва снимања домаћих синеаста води нас „Нема среда”, а доку-
ментарне филмове Краљевине Југославије из Другог светског рата при-
ближава нам рубрика „Документарни четвртак”.   

Позивам вас да у фебруару заједно
читамо и гледамо добар филм!  

Југослав Пантелић 
директор Југословенске кинотеке 
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Бунтовник с разлогом који истерује правду с обе стране закона, 
хара Дивљим западом, успева да превазиђе страхоте логора, 

проналази излаз из острвских затвора, гаси пожаре у највишим 
солитерима и у сваком тренутку остаје тзв. The King of Cool. 

Улоге тог великана звуче попут игре дечака који 
маштају о томе шта би волели да буду кад порасту. 

Публика се од првог кадра везује за њега иако је његов глумачки приступ 
далеко од театралног. Он постаје опсесија девојкама тог доба (а и касније), 

а узор момцима, те су Пирс Броснан, Кевин Костнер, Колин Фарел 
и Брус Вилис само неки од бројних које је инспирисао 

да се баве глумом.

пише: 
мими Влаовић

илустрација: Мирослава Вуковић 

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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тив Меквин је, међутим, рођен да-
леко од гламура, у скромној породи-
ци у Индијани. Отац га је напустио 
као бебу од само неколико месеци и 
он никада није успео да га пронађе. 
Мајка му је била веома млада кад га 

је родила, те су га подизали други чланови поро-
дице, а онда је послат у поправни дом, који је ка-
сније често помагао. Веома млад придружио се 
маринцима и тамо провео неколико година, по-
сле чега се преселио у Њујорк, где је, како је ре-
као, први пут био изложен музици, култури, не-
жности и љубазности – начину живота у ком 
људи заправо причају о својим проблемима, а 
не испољавају их ударцима. Његова тадашња де-
војка представила му је свет глуме убацивши га у 
споредну улогу у једној јеврејској представи. Он 
је три недеље сваке вечери изговарао једну рече-
ницу на сцени и зарадио довољно да плати целу 
своју месечну станарину. Схвативши да се то ис-
плати, а и уживајући у чарима сцене, одлучује да 
научи нешто више о том компликованом зана-
ту. После неколико година бива изабран међу две 
хиљаде људи за једно од пет места у престижном 
глумачком студију Лија Стразберга. 

С
The Cincinnati Kid (1965)

Његова каријера почела је да се развија, а љу-
бавни живот променио му се из корена када је 
упознао Нил Адамс, плесачицу у мјузиклима. 
Када је први пут видео, како је рекао, ту тамну 
пут и широки бели осмех како ходају ка њему 
у уској сукњи, испустио је тањир шпагета ди-
ректно у крило. Недељу дана касније почели су 
да живе заједно. Меквин се због финансијских 
разлога пријављује да буде статиста и убрзо 
бива примећен, те добија своју прву улогу на 
великом платну. Игра члана уличне банде који 
се појављује у првих петнаест минута филма 
Somebody Up There Likes Me (1956), у коме глу-
ми и Пол Њумен, с којим ће касније сарађива-
ти неколико пута.

После извесног времена Нил добија ангаж-
ман у Калифорнији и Стив се сели с њом. 
Беспослен и осећајући се као слабија карика 
те заједнице, одлучује да је напусти и одла-
зи за Кубу. Тамо схвата да је ипак и превише 
заљубљен, те је зове телефоном и пита да ли 
хоће да се уда за њега. Нил прихвата и њихов 
брак, у коме су добили двоје деце, трајаће ше-
снаест година, током којих је она била његов 
главни саветник за приватне и пословне кора-
ке. 

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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Седморица величанствених (1960)

на свом мужу, тадашњем главном продуценту 
„Парамаунта” Роберту Евансу. Аферу је имала 
управо са Стивом Меквином, а затим се развела 
и постала његова жена, што ју је коштало неко-
лико битних улога које је Еванс спремао за њу 
(Дејзи у Великом Гетсбију и Евелин у Кинеској 
четврти). Хемија између њих двоје доприноси 
тензији тог остварења које публику и дан-данас 
држи на ,,ивици седишта”. Стивова непредвиди-
ва нарав долази до изражаја и у сцени у којој 
ће ошамарити Али иако то није било написано 
у сценарију, те је њена реакција у потпуности 
искрена. У почетној сцени у затвору Меквин је 
окружен правим робијашима који су добили 
своје место на платну као статисти. 

Једнако добро снашао се као робијаш у пот-
пуно друкчијем жанру и много екстремнијим 
условима – у филму Лептир (1973). Многи би ре-
кли да је то његова најзначајнија улога, мада га 
је номинација за Оскар те године заобишла, а 
спекулише се да је разлог управо преотимање 
Али Макгро од Еванса. Лептир је заснован на 
роману који је писан по истинитим доживљаји-
ма робијаша неправедно осуђеног за убиство и 
послатог у острвски најстрожи затвор у фран-
цуској колонији Гвајани. Тамо започиње при-

јатељство с најпознатијим фалсификатором, 
кога игра Дастин Хофман. Њих двојица пла-
нирају бег, али чини се да је то немогуће у та-
квим условима. Две године у самици Меквин 
је одиграо толико снажно и уверљиво да се и 
сумњичави гледаоци забрину за његово пси-
хичко и физичко здравље. Његовој изванредној 
глуми свакако је допринела и чињеница да је 
филм сниман по редоследу приче, тако да је мо-
гао да живи у ,,ципелама” свог јунака без преви-
ше ометања. Меквин и овде тумачи човека који 
не подлеже никаквом притиску и коме је ин-
тегритет на првом месту. Чувени скок с литице 
у последњој сцени инсистирао је да обави сам 
и тврдио је да је то искуство које га је можда и 
највише испунило у животу. 

Затим следи још један култни филм, Пакле-
ни торањ (1974), који говори о великој ката-
строфи у жанру спектакла. Наиме, у тој фик-
тивној причи саграђен је највиши солитер на 
свету, али постављене су неодговарајуће елек-
тричне сигурносне изолације и у току забаве 
поводом отварања те мегаломанске твореви-
не избија невероватан пожар. Ако постоји чо-
век који ће публици улити сигурност да та ка-
тастрофа неће бити трагична по све, онда је то 



Бекствo (1972)

Стив Меквин у улози шефа ватрогасне брига-
де. Осим њега, ту је и Пол Њумен у улози ар-
хитекте који је пројектовао солитер. По угово-
ру, обојица су морала да имају идентичан број 
реченица и идентичан хонорар, а њихова име-
на била су у истој равни на плакатима. Оно што 
тај филм сврстава у врх импресивних остварења 
о масовним трагедијама јесте то што посматра-
мо догађаје из угла одговорних људи, те осећамо 
ужасе који им пролазе кроз главу и радујемо се 
сваком решењу које смисле. Жонглирајући из-
међу све страшнијих и страшнијих развоја си-
туације, Меквин одаје почаст свим ватрогасци-
ма, којима је тај филм и посвећен. Невероватна 
сцена у којој помоћу хеликоптера спушта лифт 
пун жена и деце који се откачио, хватајући свог 
колегу који умало није пао, може се упореди-
ти с најамбициознијим маневрима Џејмса Бон-
да. Међутим, агент 007 може само позавидети 
реализму који Меквин уноси у своју улогу, због 
чега ни на тренутак не помишљамо да се није 
борио с ватром читавог живота. 
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Стив је сматрао да мора да буде опрезан као 
глумац који може да игра ограничен опсег уло-
га. Чак и када се деси да пронађе лик који му 
одговара, чека га огроман рад да га изнесе на 
прави начин. За себе је скромно говорио да 
није озбиљан глумац него да у његовом погле-
ду ,,уличног пса” постоји нешто што људе пре-
вари да помисле да је добар. Али публика се не 
да заварати тако лако када је у питању таленат 
какав је Меквин. Не смемо изоставити његове 
изванредне улоге у филмовима Човек који је во-
лео рат (1962), Велико бекство (1963), Љубав са 
непознатим (1963), Синсинати Кид (1965) и Афе-
ра Томас Краун (1968). 

Овај шармантни час херој час антихерој оста-
вио је дубок траг у срцима свих фанова акција 
и трилера. Чини се да су драме биле жанр који 
је најмање волео, али је ипак у сваки лик уно-
сио свој темпераментни карактер. Нажалост, 
болест га је однела раније него што је ико оче-
кивао, у 50. години, непосредно после ступања 
у трећи брак. Иза Меквина је остало много кул-
тних филмова у којима нас његов јединствени 
реализам наводи да дишемо с њим као једно у 
свакој његовој борби. 

Пакао је за хероје (1962)
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едан од најбољих филмова који 
су светску премијеру имали на 
прошлогодишњем Канском фе-
стивалу, Црни анђео аргентин-
ског редитеља Луиса Ортеге, сни-

мљен у продукцији Агустина и Педра Алмодова-
ра, део је главног такмичарског програма 47. Фе-
ста. Брутални трилер проткан црнохуморним 
елементима истражује истиниту причу – мрач-
ну прошлост Аргентинца Карлоса Едуарда Роб-
леда Пука, затвореника с најдужом казном, коју 
још увек служи у својој земљи. Надимак „анђео 
смрти” дали су му медији – због невиних пла-
вих локни и плавих очију. Као хладнокрвни адо-
лесцент с држањем филмске звезде, мотивисан 
ликом и делом школског друга Рамона, егоцен-
трични Карлос, звани Карлито, започео је кри-
миналистичку каријеру – од експериментисања 
с мањим кривичним делима до озбиљних зло-
чина – и кренуо на пут ка спознаји сопствене 
сексуалности, љубави и света криминала. Од на-
ративне димензије филма, преко визуелне фи-
ноће, до високих продукционих стандарда, при-
метан је изузетно култивисан рукопис редитеља 
великог потенцијала Луиса Ортеге, који је пот-
писао провокативан, контроверзан, повремено 
шокантан, морбидан, духовит и пре свега зани-
мљив филм Црни анђео. 

ј
разговор водила: 
Сандра Перовић
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дима одвела би ме да гледам филмове као што 
је Пустара Теренса Малика или Бони и Клајд. 
Све су то млади криминалци који траже иден-
титет. Нисмо нико и ништа, ко смо ми? Можда, 
ако починимо злочин, изађемо у новинама, па 
више нећемо бити као духови. Злочин ти пру-
жа идентитет. Заинтересовали су ме млади кри-
миналци, приступ писца Жана Женеа младим 
преступницима. Писао је своје књиге у затвору. 
Његова искуства као лопова била су као верс-
ка искуства. Наш протагониста мисли да га Бог 
гледа. Мисли да је у филму, па се креће као глу-
мац. Умислио је да смрт није стварна. А можда 
и није, али јесте на физички начин. Он помера 
границу. Понекад, кад одеш предалеко, не мо-
жеш да се вратиш.

Осим злочина, филм Црни анђео има и 
ЛГБТ димензију. У којој је мери на његово на-
стајање утицао продуцент Педро Алмодовар?

Л. Ортега: Није утицао. Он је сценарио прочи-
тао кад је већ био готов. И филм је гледао кад је 
већ био завршен. Не, имао сам осећај да је лик 
био заљубљен у свог друга. Желео сам да пред-
ставим то дивљење и чисту љубав која се догађа 
кад као клинац имаш друга и обожавате се на 

Филмови су кроз своју историју припове-
дали о животима младих убица. Шта вас је 
подстакло да снимите причу о озлоглашеном 
Карлосу Пуку?

Л. Ортега: Прича о њему је врло позната. Про-
читао сам књигу интервјуа с њим. Током седам-
десетих, па и сад, људи су мислили да су кри-
миналци ружни, да би требало да буду ружни, а 
онда се појавио тај клинац који је личио на Ме-
рилин Монро и убио много људи у сну. Друштво 
није могло да верује да неко тако леп може да 
убија, што је много глупо. Још као дечак волео 
сам одметнички животни стил, увек сам желео 
да будем део тог света. Пријатељи су ми били ло-
пови, пљачкаши, мајка мог друга водила нас је 
да крадемо из кућа и станова. Такво ми је било 
детињство. Било је много забавно, нисам то до-
живљавао као нешто лоше. То је било део тога 
што сам жив и способности да осећам те ин-
тензивне емоције које те ограничавају, јер ско-
ро све што је забавно јесте незаконито. Срећа 
је нешто на шта се не гледа с одобравањем. Као 
млад био сам препун енергије с којом нисам 
знао шта ћу. На крају завршиш у мутном, јер 
не можеш да будеш то што јеси и не можеш да 
изразиш своја осећања. Фасцинација тим љу-

Црни анђео (2018)
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о клинцу из свог краја јер знам о чему причам.

Да ли је главни јунак филма Анђео прави 
или лажни психопата чији су злочини више 
прорачунати него принудни?

Л. Ортега: Он не мисли да почињава злочин. 
Покушава да извуче реакцију из природе. Сма-
тра да је све то филм и жели да види шта ће 
бити ако срушиш сценографију. Заиста тражи 
пажњу вишег бића, али добија само пажњу по-
лиције. Он то ради зато што покушава да от-
крије да ли је живот стваран. 

Ретро мода, фризуре, поп хитови из седам-
десетих и живописни козметички детаљи 
класичан су Алмодоваров стил, али је ли то 
био покушај да се реконструише та ера?

Л. Ортега: Не. Једина добра ствар из седамде-
сетих јесте то што није било мобилних. Мрзим 
филмове с мобилнима. То је ружно за гледање. 
Како време пролази, свет постаје све ружнији. И 
то што смо снимали ту деценију било је више да 
се отарасимо тих ружних ствари као што је пла-

стварно чист начин, кад нема секса, само љуба-
ви. Хтео сам да то остане чисто, зато нема секса, 
мислим да је то нешто још боље, то је чиста љу-
бав. Чињеница да вас могу доживети као живог 
човека и постићи да се осећате добро. Он пљач-
ка за свог друга, жели да га импресионира. По-
стоји сексуална напетост међу њима, али то је 
нешто више од секса. Он се осећа као девојка и 
слободан је да се на тај начин изражава, а његов 
друг цени лепоту. Али врло су различити. Један 
краде за новац, а други да би се осетио живим.

Да ли је истина да је прави Карлос предло-
жио да Квентин Тарантино режира његову 
животну причу с Леонардом Дикаприом?

Л. Ортега: Да, јесте то рекао. И жао ми је што 
му није успело, али мислим да смо и ми добро 
одрадили посао.

Још боље!
Л. Ортега: То је у нашем стилу, врло је лично 

и... ми смо из исте земље. Ја не бих снимао причу 
о Чарлсу Менсону. Али могу да снимим причу 
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Како бисте објаснили компликован однос 
између Рамона и Карлоса?

Л. Феро: Однос је врло компликован. Он ми је 
партнер, а ја сам и заљубљен у њега, јер је, као 
што видите, тако леп. Не знам да ли тај однос 
има име. То је најчуднији однос који сам икад 
видео.

Ч. Дарин: Да, то је веома комплексан однос. 
Чули смо за хомоеротичне ствари, али нисмо 
баш за то јер би то етикетирало њихов однос. 
Ми мислимо да је то прича о љубави између две 
особе. Почиње као љубав пријатеља, партнера. 
То је нешто… Он је врло млад, дете, његова сек-
суалност није сасвим развијена. Мислим да от-
кривају своју сексуалност док откривају један 
другог. 

Али ништа се није десило међу њима?
Л. Феро: Десило се много шта!
Ч. Дарин: Сви очекујемо да се нешто стварно 

или физичко деси између две особе, али ја ми-
слим да је у случају тих момака у питању била 
чиста љубав која нема циљ. Они само иду зајед-
но, познају се, магнетски се привлаче и то једно-
ставно живе. Истражују оно што се дешава док 
иду кроз живот.

Филм Анђео реконструише живописну и 
узбудљиву еру седамдесетих година прошлог 
века. Уживала сам у фризурама, моди и му-
зичким хитовима. Иако сте млади и не при-
падате том времену, успешно сте се унели у 
њега. Одлично сте се припремили за плес, по-
нашање, атмосферу.

Ч. Дарин: Луис, редитељ филма, много ради 
с музиком. Пре овог филма снимили смо се-
рију која се такође дешавала током седамдесе-
тих. Он једноставно музиком прилази естети-
ци. Мислим да све то користи да би што боље 
представио поезију те чудне, зле, истините при-
че. Мислим да улази дубоко у ликове зато што 
има тако богату позадину. А то су музика, кола, 
одећа, начин на који јунаци овог филма плешу 
и понашају се, начин на који иду кроз живот. 

Л. Феро: Било је тешко прилагодити се седам-
десетима. Данас се може наћи много материјала 
на интернету. Најтеже је свакако било отелот-
ворити љубав коју они деле. То је забавна љубав, 
тада је била врло бизарна, и људима је и даље 
врло тешко да схвате ту љубав коју њих двојица 
деле. Јесу ли хомосексуалци или нису... Мислим 
да је лепо што не знамо, то је права љубав.

стика на пример. Једноставно, све се погоршало 
– архитектура, кола која су сад бржа, али нису 
лепа. Са седамдесетим годинама у овом фил-
му, могао сам да се отарасим мобилних – мо-
билни нису добри за драму – могао сам да се от-
арасим свега ружног око нас и да саградим свет 
из маште. Нисам био опседнут седамдесетима, 
само сам их искористио да побегнем од свега 
овога што нам се не допада.

Када је егоцентрични убица коначно ухапшен, 
његов изглед и шарм очарали су јавност, па је 
постао звезда преко ноћи. Током кратког актив-
ног бављења злочиначким радњама починио је 
више од четрдесет крађа и једанаест убистава. 
У динамично режираном филму који импресив-
но реконструише седамдесете године прошлог 
века, а посебно однос партнера у злочину и њи-
хова емоционална стања, надахнуто играју та-
лентовани млади глумци Чино Дарин, син јед-
ног од најпознатијих аргентинских глумаца Ри-
карда Дарина, и бриљантни харизматични де-
битант Лорензо Феро у улози  „анђела смрти”.

Лорензо, да ли је било тешко прићи лику 
антијунака са социопатским особинама, 
нарцисоидношћу и истовремено с тако не-
виним лицем?

Л. Феро: Да, било је много тешко. Много смо 
радили на ликовима с учитељем глуме. А радили 
смо много и с редитељем Луисом Ортегом, мно-
го пута смо пробали у његовој кући. Сећам се 
прве пробе. Рекао ми је да почнем да лутам кроз 
његову кућу. Кренуо сам право, отворио врата и 
отишао горе. Мислим да су злочини психолош-
ки много компликованији него што Карлос то 
жели да види. Он жели да их види као шале или 
само као искуства, експерименте. Срећом, не 
виђају се сваког дана такви злочини...

Чино, у којој сте мери били упознати с овом 
аргентинском причом из живота? Да ли сте 
знали за Карлоса?

Ч. Дарин: Знао сам ту причу, врло је позната, 
једна од најпознатијих крими прича у мојој зе-
мљи. Мислим да скоро цела моја генерација, и 
старије генерације, знају ту причу. Можда Ло-
рензова генерација не зна. Али, заправо, то је 
човек који је у затвору већ веома дуго. И сад је 
у затвору. Знали смо наслове о томе. Само повр-
шину приче и лика. Али кад снимаш филм, мо-
раш ући дубље у лик, у детаље, па смо успут још 
много шта сазнали.
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– Пре неколико месеци у Оксфорду сам раз-
говарао с једном изузетно образованом Енгле-
скињом о крими романима и серијама. И волим 
што је код њих кримић врхунско штиво, док је 
у нашој литератури и филму све обузето леви-
тирањем, интелектуалним пренемагањем, па 
се кримићи сматрају булеварским жанром. А 
Скандинавци су, учећи и од Британаца, извезли 
своју културу у књижаре и на ТВ екране света.

Одлучили сте се за атрактивне и углавном 
врло познате наслове. Да ли су то филмови 
које највише волите, који су вам својевреме-
но нешто лично значили или сте укључили и 
објективније критеријуме?

– То су филмови који су ми највише значи-
ли. Морам да додам да су због неких техничких 
детаља изостављени Мало убиство међу прија-
тељима Денија Бојла, Наћуљите уши Стивена 
Фрирса и филмови Нила Џордана Игра плакања 
и Мона Лиза, које обожавам.

– Почео сам с филмом Иф Линдсија Андерсо-
на, у којем сам осетио најранији отпор према 
систему, не оном политичком, већ школском, и 
препознао у себи да ће мој пут бити друкчији и 
да се нећу лако улоговати на шине које воде у 
мејнстрим живот средње класе.

Како сте формирали филмски укус? Ко је у 
младости највише утицао на вас када сте би-
рали шта ћете гледати у биоскопу или шта 
ћете узети из видео-клуба?

– Укус сам формирао на Фесту, који ни да-
нас не пропуштам. На почетку сам гледао му-
зичке филмове, а онда ме је британски музички 
NME и његова рубрика у којој су рокенрол зве-
зде говориле о омиљеним фимовима и књигама 
одвели у „самообразовање”. Одрастао сам у Ки-
нотеци у Косовској узимајући програм и спре-
мајући се за датум када ће бити приказан тај и 
тај филм. Одгледао сам сву филмску белетри-

рограм „Мој избор” у фебруару 
чини селекција британског фил-
ма коју је саставио свестрани 
Бранко Росић, новинар, уредник, 
писац, музичар, одликован Ме-

даљом Британске империје за изузетан допри-
нос промовисању и унапређењу културних веза 
између Велике Британије и Србије. У интервјуу 
за Кинотеку Росић открива шта га привлачи 
британској кинематографији, како је формирао 
укус на Фесту и у Музеју у Косовској, шта су му 
у младости значили филмови Иф, уз који је пре-
познао да неће водити мејнстрим живот средње 
класе, и Квадрофонија, коју је гледала цела тада-
шња панк екипа, и то неколико пута недељно.

 

Ваша листа садржи само британске филмо-
ве, што не чуди ако се има у виду колико сте 
посвећени унапређењу британско-српских 
културних веза. Шта је, по вашем мишљењу, 
главни квалитет британске кинематогра-
фије?

– Код британских филмова, баш као и код бри-
танских серија, привукао ме је најмањи могући 
степен компромиса, због чега се не штеди ни 
у елиминацији омиљених јунака. Код британ-
ских филмова допада ми се и социјални ангаж-
ман. Беспоштедни социјални ангажман Кена 
Лоуча на пример, понекад ме преплаши, па ми-
слим да ме ти филмови не могу отерати у де-
пресију само ако ми неко обезбеди доживотни 
бентли и замак. Овако, понекад гледајући бри-
танске филмове, помислимо да су неки ломови 
могући и у земљи која се труди да испуни кри-
теријуме за улазак у ЕУ баш као и у земљи која 
напушта ЕУ. Да су ти егзистенцијални ломови 
могући иза угла Врачара баш као у Олдам стри-
ту у Манчестеру и да је страх од крчања црева 
исти на Дорћолу баш као у лондонском Луише-
му. С друге стране, британски филмови руши-
ли су норме и ударали по предрасудама. Стивен 
Фрирс је рушио расне и сексуалне баријере.

П
Две чађаве двоцевке (1998)

Убиство у Оријент експресу (1974)
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у позадини сукоба модова и рокера носи ону 
причу „не веруј у идоле”. Гледала га је цела та-
дашња панк екипа, и то неколико пута недељно, 
а сећам се и да су многи од њих почели да носе 
кравате и шешириће као и модови. Ја сам тада 
открио модну линију Бен Шерман, чије произ-
воде, с чувеним мод таргетом, и данас купујем. 
Пре четири године боравио сам у Брајтону, где 
је сниман кључни део тог филма, и налетео сам 
баш на плакат Квадрофоније, што потврђује да 
неке ствари нису случајне.

На вашој листи су и неке екранизације ро-
мана. Шта мислите о данашњем тренду пи-
сања романа са унапред зацртаном намером 
да постану филмови?

– Понекад и од палп романа и „киоск белетри-
стике” настану врхунски филмови, а често од 
врхунског штива настане јадно дело.  

Да ли сте имали понуде за екранизацију ва-
ших романа А тако је добро почело и За сутра 
најављују коначно разведравање?

– Јесам, али и даље нема конкретних. Чека се 
буџет, али један српски режисер честитао ми 
је Нову годину са жељом да екранизујемо мој 
нови роман.

Као новинар урадили сте велики број ин-
тервјуа са значајним рокенрол музичарима и 
писцима. Коју бисте личност из света филма 
волели да интервјуишете и зашто?

– Квентина Тарантина јер је променио ствари, 
Стелана Скарсгорда јер сам плакао уз његову 
глуму док ми је овај свет напуштала мајка, Нила 
Џордана јер је створио толико битна дела, Гаја 
Ричија јер навија за исти клуб као и ја, а који је 
док пишем ове редове изгубио од Арсенала, Ли-
лијану Кавани јер сам због ње ишао у биоскоп 
на крају града да бих одгледао њен филм о љуба-
ви Ничеа и Лу Саломе. 

Да ли уз своје бројне активности стижете 
да пратите програме Југословенске киноте-
ке?

– Пратим их и долазим у Кинотеку и толи-
ко ми је задовољство што ћу промоцију рома-
на имати управо у Кинотеци, на чијим сам се-
диштима открио један свет маште који ме је до-
вео у стварност у којој живим од маште.

стику. Данас у доба даунлоудовања немамо ту 
драж и једним кликом своје жеље транспонује-
мо у стварност, али то очекивање наслова на Фе-
сту и у Кинотеци спада у одрастање у којем су се 
билдовале машта и креативност које ће постати 
моја средства рада.

Шта у првом реду тражите од филма – за-
нимљиву причу, оригиналан стил, духовит 
приступ?

– Занимљиву причу, али и да она буде добро 
вођена, јер знам за сјајне приче које, када су се 
попеле на екран, нису имале ништа од сјаја.

С обзиром на вашу музичку каријеру, а и 
генерацију, претпостављам да имате посебан 
однос према Квадрофонији. Сећате ли се где 
сте и с ким први пут гледали тај филм?

– Тај филм сам, мислим, први пут одгледао у 
биоскопу „Козара” или у биоскопу „Јадран”. То 
је један од најпаметнијих рокенрол филмова јер 

Четири венчања и сахрана (1994)
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.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 11, 12, 13. и 14. фебруара 
у Косовској 11.

Трејнспотинг (1996)

Краљев говор (2010)
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....................................................................................

квАдРофонијА 
(вБ, 1979) режија: френк Родам
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тРејнспотинг 
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(вБ, 1994) режија: Мајк њуел
....................................................................................

тАјне и лАжи
(вБ, 1996) режија: Мајк ли
....................................................................................

кРАљев говоР
(вБ, 2010) режија: том хупер
....................................................................................

снеЧ
(вБ, 2000) режија: гај Ричи
....................................................................................

две ЧАЂАве двоцевке
(вБ, 1998) режија: гај Ричи
....................................................................................



Прва асоцијација на непопуларни назив 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

дрУГИ
део

пише: 
Ненад Беквалац илустрација: Вук Попадић 
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гу одиграо је музички скор Кертиса Мејфилда. 
Шила Фрејжер, која је тумачила главни женс-
ки лик у Великој зверки, 2002. у документарном 
филму Baadasssss Cinema изјавила је да Парк-
сов филм не би био толико популаран да није 
било те музике.

Као и Песма Свит Свитбека, и Велика звер-
ка независно је финансирана, а помогли су је 
зубари, адвокати и други успешни Афроамери-
канци. Још пре него што је био завршен, филм 
је нуђен великим дистрибутерима и на крају 
је права откупио „Ворнер брадерс”, али зајед-
но с једним од најуспешнијих филмова деце-
није студио је добио и нешто чему се није на-
дао – критике и бојкот. Публика се поделила у 
две групе. У првој су били они који су ужива-
ли у гледању и ценили чињеницу да црни глум-
ци раде више него икада. У другој су били они 
који су те филмове доживели као насилне, пор-
нографске наративе пуне негативних и дегра-
дирајућих слика и тема. У ту другу групу свр-

елики успех Песме Свит Свит-
бека и Детектива Шафта по-
стао је формула за прављење 
филмова који ће донети профит: 
сакупити на гомилу афроаме-
ричке глумце, сместити причу 

у гето, зачинити дијалог псовкама и актуелним 
сленгом, убацити мало секса и насиља и дати по-
себно место главном лику, који ће доминирати 
над белцима. Магазин „Тајмс” је 1972. године то 
назвао „експлозијом црног филма”. Први у низу 
био је Шафтов велики подвиг, с којим је МГМ 
намеравао да преузме тржиште црног филма, 
али су они почели да пристижу са свих страна 
и преплавили биоскопе. У трку су ушли велики 
студији МГМ, „Ворнер брадерс” и „Парамаунт”, 
које су у стопу пратиле независне продукцијске 
куће попут АИП-а, као и оне које су тек почиња-
ле „Дименжн”, „Џенерал филм корпорејшн” и 
„Мунстоун”. У року од годину дана појавили су 
се хитови Дуга рука мафије (Across 110th Street), 
Black Mama White Mama, Hammer, Душа црног 
Чарлија (The Soul of Nigger Charley), Црни кара-
ван (Buck and the Preacher), Виза за пакао (Black 
Gunn), Капетан Слотер (Slaughter), Детективи 
из Харлема (Come Back Charleston Blue), Хладни 
поветарац (Cool Breeze), Melinda, The Limit, Top 
of the Heap, Trouble Man, Hit Man и Велика звер-
ка (Super Fly).

Детектив Шафт привукао је гледаоце и по-
ставио стандарде жанра, а нарочито изглед глав-
ног јунака, док је Велика зверка отишла у крај-
ност по начину изражавања и одевања ликова. 
Прист (Priest – може се тумачити и као свеште-
ник), нападно обучен и са испегланом дугом 
косом, јесте дилер дроге из Харлема који хоће 
да надмудри мафију. Позоришни глумац Рон 
О’Нил и редитељ Гордон Паркс Млађи филм 
су прво приказивали ограниченом броју гледа-
лаца, а затим пустили да о њему почну да кру-
же приче. То је био саставни део рекламне кам-
пање која је на крају резултирала великим успе-
хом будући да је у првој недељи приказивања 
у Њујорку Велика зверка зарадила милион до-
лара. Два месеца касније филм од пола милио-
на донео је још 11 милиона долара, па чак успео 
и да с трона збаци Кума и нађе се на врху ли-
сте филмова с највећом зарадом. Као и у Детек-
тиву Шафту, и у том остварењу велику уло-

фељтон

Капетан Слотер (1972)

Ц Р Н И  Ф И Л М – Д Р У Г И  Д Е О
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ска, стварали су утисак као да су се аутори 
такмичили ко ће кога надмашити у вулгарно-
сти и шок ефекту. Та година почела је са Trick 
Baby и наставила се хитовима Мек (The Mack), 
Пакао Харлема (Hell Up in Harlem), The Spook 
Who Sat by the Door, Five on the Black Hand Side, 
Црни цезар (Black Caesar), Операција Хонгконг 
(That Man Bolt), Гордонов рат (Gordon’s War), 
Слотерова велика битка (Slaughter’s Big Rip-
Off), Hit!, Sweet Jesus, Preacherman, Detroit 9000, 
Savage!, The Slams. Освежење су донели филмо-
ви у којима су главни протагонисти били жен-
ски ликови, насилни исто као и мушки афро-
амерички акциони хероји. Скоро истовреме-
но изашли су Кофи (Coffy) и Клеопатра Џоунс 
(Cleopatra Jones), од којих је настао нови под-
жанр који промовише црне хероине акционог 
филма. Кофи, у коме глуми некадашња рецеп-

ционерка Пем Грир, као да је направљен да ис-
мева ограничења која су предлагали противни-
ци жанра и пропали савез против блексплоата-
ције. С филмом Кофи, пуним злобе, крви, шо-
кантног изражавања, голотиње и разврата, про-
дукцијска кућа АИП поставља високе провока-
тивне стандарде за један нискобуџетни филм 
који и поред ознаке R зарађује милионе. „Вор-
нер брадерс” пак одлучује се за блажу варијан-
ту и избацује Клеопатру Џоунс с намером да 
привуче публику која воли шпијунске филмо-
ве и Џејмса Бонда. У том високобуџетном фил-
му за све узрасте представили су нам Тамару 
Добсон као  приватног детектива који се служи 
борилачким вештинама и путује по целом све-
ту. Брза на осмеху, софистицирана, никад обна-
жена, а префињено еротична, јунакиња улази у 
конфликт само када је испровоцирана. Гриро-
ва постаје једна од најангажованијих глумица и 
снима филмове Фокси Браун (Foxy Brown, 1974), 

стало се још неколико остварења из 1972. године, 
а међу њима и Trouble Man, Hit Man и Капетан 
Слотер, филм с којим се вратио Џим Браун. На-
ционална католичка канцеларија организова-
ла је протесте испред биоскопа где су демон-
странти носили транспаренте: „Црни срам, про-
фит белих”, „Нисмо сви макрои и курве”. Један 
од афроамеричких телевизијских продуцената 
Тони Браун за „Ебони” је изјавио: „Блексплоа-
тацијски филмови су феномен мржње. Довољ-
но је само да погледате Велику зверку. Зар није 
болесно да сами себе видите као дилера нарко-
тика када сте угњетавани? Афроамериканци не 
само што се идентификују с њим већ и плаћају 
за то. То је исто као да сте Јеврејин који плаћа 
да уђе у Аушвиц. Афроамериканци који допри-
носе прављењу оваквих филмова су издајници.” 

У дебату о томе да ли је тај жанр штетан укљу-
чили су се многи који су били ангажовани на 
тим филмовима јер су осетили потребу да од-
бране свој рад. Први који се обратио био је Гор-
дон Паркс, редитељ Детектива Шафта, који 
је сматрао да је смешно уопште имплицира-
ти да Афроамериканци не знају разлику из-
међу фантазије и реалности. Пем Грир сматра-
ла је да су такви филмови потребни јер Афроа-
мериканци не могу да се ослободе агресије гле-
дајући холивудске сапунске опере. Огласио се 
и редитељ Гордон Паркс Млађи: „Афроамери-
канци желе да се забаве као и сви други, и ако 
уживају гледајући суперхероје у брзим колима 
и скупој одећи, то је амерички сан. Свачији аме-
рички сан.”

Убрзо је основан савез против блексплоата-
ције који је предводио Џунијус Грифин, а са-
стојао се од представника разних црних поли-
тичких група. Они су оформили комисију која 
је разврставала филмове на оне који могу да 
прођу и оне који приказују Афроамериканце у 
негативном светлу. Били су сувише амбициозни 
и врло брзо међусобно су се сукобили јер нису 
никако могли да се сложе око тога како би тре-
бало да раде, па се савез распао после неколи-
ко месеци. 

Интересовање није јењавало и следеће, 1973. 
године црни филмови чија је тема била сексу-
ална револуција преплавили су тржиште, чему 
је највише допринела блага законска цензу-
ра која се спроводила од почетка седамдесетих, 
што је омогућило ауторима да у својим делима 
узбуђују, искушавају и провоцирају као ника-
да до тада. Експлицитно насиље, опсцено изра-
жавање, голотиња, која је скоро увек била жен-

ф е љ т о н

Велика зверка (1972)



25||

Шиба (Sheba, Baby, 1975), 
Friday Foster (1975). За раз-
лику од Добсонове, која је 
само поновила улогу у ост-
варењу Cleopatra Jones and 
the Casino of Gold (1975) и 
бавила се моделингом, те 
јој је глума била споредна 
ствар у којој се опробала, 
Грирова је била фокуси-
рана на снимање филмо-
ва. Планирале су да зајед-
но сниме филм, али томе 
су стали на пут таблоиди 
који су упорно покушава-
ли да их посвађају. Успех 
који су постигле може се 
мерити и у доларима и у 
реакцијама гледалаца. На-
име, поједине новине из-
вештавале су да је публи-
ка на пројекцијама фил-
ма Фокси Браун толико 
вриштала да су кино-опе-
ратери морали да појача-
вају звук. На све то морамо да додамо и да су хе-
роине биле врло привлачне.

 Продуценти су кренули у потрагу за новим 
лицима. Највише су се истакле Марки Беј (Sugar 
Hill, 1974), Лола Фалана (Lady Cocoa, 1975), Џоана 
Хил (Velvet Smooth, 1976), Џин Бел (TNT Jackson, 
1974) и Џери Хејз (Emma Mae, 1976). Почетком се-
дамдесетих већ је било филмова у којима „се-
стре” свих раса западају у несрећне околности, 
те се блексплоатација укршта с поджанровима 
WIP (Women in Prison) – жене у затвору (The Big 
Doll House, 1971, The Big Bird Cage, 1972, The Hot 
Box, 1972, Women in Cages, 1971) и жене гладијато-
ри (The Arena, 1974).

Црни филм 1974. преузима биоскопе по вели-
ким градовима. У репортажи која је објављена 
9. октобра те године у „Варајитију”, пише: „За-
хваљујући блексплоатацијском филму, инду-
стрија је досегла највећу зараду у домаћим би-
оскопима у последњих 28 година.” Нападане ре-
кламне кампање чији су саставни део били ог-
ромни плакати у јарким бојама, фотографије са 
сценама из филма које су качене у предворји-
ма биоскопа, брошуре које су се делиле гледао-
цима, специјално дизајнирани логои и натписи 
исписани великим словима на светлећим над-
стрешницама биоскопа учинили су те филмове 
свеприсутним. Често су их представљали у ма-

газинима, о њима се рас-
прављало у новинама и 
на телевизији, а чак и они 
који никада нису отишли 
да гледају неко остварење 
тог жанра, знали су да та-
кви филмови постоје. 

Три године црни фил-
мови пунили су биоско-
пе до последњег места. 
Студија коју је спровео 
„Чикаго трибјун” показа-
ла је да „црно оријенти-
сани филмови чија је пу-
блика претежно афроа-
меричка омладина, одр-
жавају у животу осам би-
оскопа Чикаго Лупа, чији 
су власници белци”. Сту-
дија је, такође, открила 
и да су блексплоатациј-
ски филмови узели 41 по-
сто од укупне зараде ре-
пертоара у пет највећих 
биоскопа. У тим филмо-

вима који су америчкој публици представили 
нову генерацију формално и неформално шко-
лованих глумаца и глумица, појављују се и по-
пуларни спортисти Џим Браун, Фред Вилијам-
сон, Рози Грир; певачи и певачице Ајзак Хејз и 
Гледис Најт; пинап модели Марки Беј, Глорија 
Хендри, Џин Бел; популарни комичари Ричард 
Прајор, Момс Мабли, Рид Фокс. Иако су мно-
ги уживали да гледају како се та имена снала-
зе у ономе што није њихов уобичајени посао, то 
није било довољно да преокрене нешто у жан-
ру у којем су заплети и сценарији били налик 
један другом. Оно што је функционисало на по-
четку, мали буџети и инфериорна продукција, 
постало је иритантна сметња.

Те године изашли су и The Black Godfather, 
The Take, The Education of Sonny Carson, Bamboo 
Gods and Iron Men, Amazing Grace, Super Dude 
и Тројица неустрашивих (Three the Hard Way). 
Највише су зарадили Трак Тарнер (Truck Turner), 
у којем Ајзак Хејз игра ловца на уцене, и Uptown 
Saturday Night, слепстик комедија о два прија-
теља која затуре добитни лото листић, у режији 
Сиднија Поатјеа, који уједно и игра заједно с 
Билом Козбијем, Харијем Белафонтеом и Фи-
липом Вилсоном.

Black Mama, White Mama (1973)

Ц Р Н И  Ф И Л М – Д Р У Г И  Д Е О
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ног биоскопа у Србији, Гранд биоскопа (осно-
ваног крајем 1908. године), Светозар Боторић, 
задивљен могућностима нове уметности, по-
стаје ексклузивни представник фирме „Браћа 
Пате” за Србију и Бугарску. У лето 1911. Бото-
рић је ангажовао сниматеља Патеове филијале 
у Бечу Луја де Берија (правим мађарским име-
ном Лајош Арпад Золтан Питролф), који зајед-
но са славним глумцем и редитељем Краљевског 
српског народног позоришта у Београду Чича 
Илијом Станојевићем кроз Удружење за сни-
мање српских народних филмова ствара исте 
године прва три балканска играна филма, Ул-
рих Цељски и Владислав Хуњади, Живот и дела 
бесмртног вожда Карађорђа и Циганска свадба 
или Бибија, као и неколико документарних. По-
што се водила као изгубљена више од девет де-
ценија, већина Боторићевог продуцентског опу-
са, који је осим играних укључивао и близу два-
десет документарних филмова, пронађена је у 
лето 2003. године у Филмском архиву Аустрије 
у Бечу. Иако се уврежило мишљење да је попу-
ларни Карађорђе најстарији српски и балкански 
играни филм, то првенство припада остварењу 
Улрих Цељски и Владислав Хуњади. Средњове-

рва снимања домаћих снима-
теља датирају још од Анекси-
оне кризе 1908. године, када 
је Гранд биоскоп „Бен Акиба” 
снимио више сцена о Беог-
раду и београдском животу и 

наводно започео снимање играног филма Хаџи 
Лоја, по драми Бранислава Нушића. То драмс-
ко дело најпознатијег српског комедиографа ба-
вило се отпором Срба и муслимана аустроугар-
ској окупацији 1878. године и било врло попу-
ларно на сцени Народног позоришта, с бриљан-
тним Милорадом Петровићем, будућим филм-
ским Карађорђем, у насловној улози. Била би то 
снимљена позоришна представа или њен део, 
међутим како због недостатка поузданих изво-
ра тако и због слабих техничких могућности, из-
гледа да се радило само о пионирском али неу-
спешном покушају. Ипак, континуирана филм-
ска производња у Србији почиње у лето 1911. а 
до почетка Првог светског рата овде су делова-
ла четири предузећа која су се бавила како сни-
мањем филмова тако и дистрибуцијом и при-
казивачком делатношћу. Хотелијер и успешни 
пословни човек, такође и власник првог стал-

П
Улрих Цељски (1911)
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моменте пати од почетничких слабости и „па-
пирнатости” својствених снимљеном позориш-
ту, што се највише огледа у неким сценограф-
ским и глумачким решењима, Улрих Цељски и 
Владислав Хуњади наговештава још увек недо-
вољно вешт, али без сумње врло талентован сце-
наристичко-редитељски дует Станојевић – Де 
Бери, који ће непосредно након тога створити 
прва ремек-дела српске кинематографије Жи-
вот и дела бесмртног вожда Карађорђа и Циган-
ску свадбу или Бибију. Тај типични изданак фил-
ма у сликама или таблоима још једном показује 
њихов смисао за распоред глумаца у простору 
и визуелну композицију, а садржи и шарман-
тне, типично патеовске трикове, од којих је нај-
вештији онај у сцени када краљ Владислав V у 
цркви доживи визију убиства Улриха Цељског. 
Свакако да је филм, без обзира на архаичност и 
наивност у складу с периодом у коме је настао, 
данас можда и занимљивији него у време своје 
прве и праве премијере.

 Улрих Цељски и Владислав Хуњади био је први 
српски играни филм, али с обзиром да је пре-
мијерно приказан тек 1. децембра 1911. у нашој 
филмској историографији води се као други. 
Остварење Живот и дела бесмртног вожда Ка-
рађорђа или Карађорђе, снимано током јула и 
августа исте године, имало је премијерну нови-

ковна историјска драма Улрих Цељски и Владис-
лав Хуњади, заснована на истинитом догађају 
који се збио 11. новембра 1456. у Београдској 
тврђави, када су људи мађарског великаша Вла-
дислава Хуњадија на превару домамили и уби-
ли његовог такмаца у борби за угарски престо, 
великаша Улриха Цељског, иначе зета деспота 
Ђурђа Бранковића, снимљена је крајем јуна и 
почетком јула 1911. у режији Чича Илије Станоје-
вића. Глумачку поделу чинио је врх глумишта 
Народног позоришта: Добрица Милутиновић, 
Драгољуб Сотировић, Александар Милојевић, 
Теодора Арсеновић и Чича Илија Станојевић. 
Дуго се мислило да је та филмска адаптација за 
предложак имала Хронику грофова цељских, као 
и дело средњовековног песника Михаила Бе-
хајма, али по открићу правог (мађарског) иден-
титета сниматеља Луја де Берија, као и по сад-
ржају пронађене копије, закључено је да се она 
заснива на мађарској верзији тог догађаја пред-
стављеној у драми Ласло Хуњади Леринца Тота 
из 1839. године, као и на истоименој опери Фе-
ренца Еркела из 1844. на бази либрета Бенија Ег-
решија. Што се тиче занатско-техничког дела, 
то остварење не заостаје много за далеко позна-
тијим и амбициознијим Карађорђем. Иако на 

Емилија Поповић

Карл Фројнд
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ганлији), Калемегданској тврђави, Топчидеру 
и Бањичком пољу, где су „изведени” спектаку-
ларни бој на Мишару и збор у Орашцу. За ен-
теријере је послужило двориште хотела „Па-
риз” (простор данашњег Безистана), где су пре-
нете кулисе и сценографија из Народног позо-
ришта. Већ због тога филм Карађорђе не може 
се третирати као класично „снимљено позо-
риште”. У стилском смислу, он представља ти-
пично дело епохе у којој је настао, са очиглед-
ним утицајем француских историјских филмо-
ва из куће „Пате”, у чијој су лабораторији уоста-
лом и израђена сва Боторићева остварења. Ње-
гова епизодична структура састављена је од та-
блоа, толико омиљених у раном француском 
филму, још код Мелијеса и браће Пате. Копија 
пронађена у Бечу састоји се од условно 16 та-
блоа-епизода, који приказују најзначајније тре-
нутке из Карађорђевог живота и од којих је 11 
снимљено у природним екстеријерима, а пет у 
ентеријеру. Осим боја на Мишару, који је сни-
ман знатно сложеније и по правилима савреме-
нијег филмског језика, остале сцене дате су ста-
тично, махом у средњем плану, у једном кадру 
и без покрета камере. Међутим, оно што је Ка-
рађорђа разликовало од буквално „снимљеног 
позоришта”, какви су били филмови тада по-
модне француске куће „Филм д’арт”, било је из-

нарску пројекцију 23. октобра 1911. у хотелу „Па-
риз”, па се због тога и званично води као први 
српски, а уједно и први балкански играни филм. 

У историјски запаљивом времену у Србији с 
почетка XX века, у коме је династија Карађорђе-
вић 1903. године на престолу заменила Обрено-
виће, добијен царински рат против Аустроугар-
ске 1906, тешко доживљена аустроугарска анек-
сија Босне и Херцеговине 1908. године, али и 
створена демократска и просперитетна држа-
ва која ће убрзо постати пијемонт јужносло-
венских народа, филмска продукција није мо-
гла почети друкчије него неком националном 
темом. С много разлога и амбиција, Светозар 
Боторић, Илија Станојевић и други окупљени у 
Удружењу за израду српских филмова, изабрали 
су да у свом првом амбициознијем филмском 
пројекту опишу „историју Кара-Ђорђевог живо-
та од рођења па до смрти”. Живот „Оца Србије”, 
Карађорђа Петровића (1762–1817), човека који је 
учинио највеће дело, ослободио земљу од Тура-
ка и ујединио народ, био је савршена инспира-
ција за пионире наше филмске уметности.

Филм Живот и дела бесмртног вожда Ка-
рађорђа или Карађорђе снимљен је у Београду 
и његовој околини. Екстеријери су снимани на 
обалама Дунава и Саве (пре свега на Ади Ци-
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Чича Илија Станојевић

Владимир Тотовић
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рађорђе, а неке сцене, од којих бих посебно из-
двојио ону „у којој се мали Ђорђе сукоби са обе-
сним Турчином”, несумњиво поседују антоло-
гијски карактер.

Посебна прича филма Карађорђе јесте глума. 
У њему су наступили скоро сви најистакнутији 
глумци Народног позоришта, многи од њих у по 
неколико улога. Велика традиција квалитета ср-
пског глумишта ни овде није изневерена. Пра-
во је задовољство гледати актере различитих ге-
нерација како се на индивидуалан начин при-
лагођавају новом, тек створеном медију, фил-
му. У поређењу с европским историјским фил-
мовима тог периода, пада у очи изненађујуће 
мало патетичног и театралног у глумачком из-
разу. Тако је Сава Тодоровић на необично сав-
ремен и апсолутно филмски начин остварио ли-
кове неколико турских великодостојника, Алек-
сандар Милојевић је разложни и уверљиви Про-
та Матеја Ненадовић, Вукосава Јурковић тра-
гична Карађорђева мајка Марица, Драгољуб Со-
тировић динамични Хајдук Вељко и несрећни 
Карађорђев брат Маринко, а будући бард позо-
ришта Добрица Милутиновић подарио је лику 
Јанка Катића романтичарски израз. Немерљи-
вом режијском и сценаристичком уделу, Чича 
Илија Станојевић додао је и три одличне, тако 
различите глумачке епизоде – турског спахије, 

ванредно кретање и распоред глумаца по дуби-
ни простора, што ће велики Чарли Чаплин не-
колико година касније довести до савршенства. 
У таквом распореду епизода које се ређају једна 
за другом, монтажа није била ни потребна, али у 
сценама боја на Мишару (од којих је, нажалост, 
добар део вероватно заувек изгубљен) остварен 
је прави филмски монтажни поступак. Наиме, 
прво видимо Карађорђа и његове војводе како 
очекују турски напад, онда турску коњицу која 
као у Пудовкиновим филмовима јуриша ка ка-
мери, затим поново Карађорђа који даје знак да 
се крене у јуриш, а потом и јуриш српских пе-
шака, снимљен из два различита угла. У сцени 
борбе прса у прса, камера Луја де Берија се, до-
душе стидљиво, помера лево и десно пратећи 
ток радње.

Боторићев избор Илије Станојевића званог 
Чича (Београд, 1859 – Београд, 1930) за сценари-
сту и редитеља филма Карађорђе није био нео-
чекиван. Иза себе је имао тридесет година ста-
жа у Краљевском српском народном позориш-
ту, у коме је учествовао у више стотина пред-
става као глумац и редитељ, а био је и цењени 
писац чији су комади често и радо извођени. 
Непосредно пре рада на Карађорђу, написао је 
1909. године комедију у четири чина с певањем 
Дорћолска посла, с којом је постигао огроман 
успех код гледалаца. 

Сценарио за Карађорђа Чича Илија Станоје-
вић обликовао је уз наводну сарадњу управ-
ника Класне лутрије ћире Манока и извесног 
попа Савковића, што нас и данас доводи у не-
доумицу. Његов главни и највећи део очигледно 
је рађен на основу драме Кара-Ђорђе познатог 
писца, редитеља и глумца Народног позоришта 
Милоша Цветића, епизода с дахијама преузета 
је из народне песме „Почетак буне против да-
хија”, коју је вероватно спевао слепи гуслар Фи-
лип Вишњић, а свакако су коришћена и дру-
га, пре свега историјска и мемоарска дела о Ка-
рађорђу као што су први део његове биографије 
Карађорђе Миленка М. Вукићевића и збирка 
анегдота, прича и цртица Карађорђе у говору и у 
твору Милана Ђ. Милићевића. Романтичан али 
и суров, натуралистички али и поетски, сцена-
рио филма Карађорђе свакако је један од њего-
вих највећих домета. Иако неуједначена, режија 
Чича Илије Станојевића (коме је сигурно не-
измерно помагао технички поткованији Луј де 
Бери) у појединим епизодама показује зрелост 
и вештину, апсолутно неочекиване за први пра-
ви филмски покушај код нас какав је био Ка- Ернест Бошњак
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Напокон, не треба сметнути с ума ни филм 
У Србији: једна циганска свадба или Бибија, је-
дан од ретких из продукције Светозара Бото-
рића који до данас није откривен. Сниман у 
истом периоду кад и Улрих Цељски и Владислав 
Хуњади и Карађорђе, то је био трећи и последњи 
филм који је за Боторића снимио редитељско-
сниматељски пар Чича Илија Станојевић – Луј 
де Бери. Наиме, Станојевић је довео групу Ци-
гана с Чубуре на Аду Циганлију, где је требало 
реконструисати обичај слављења њиховог праз-
ника Бибије, али се за време самог снимања, на 
коме су се учесници потукли грабећи храну из 
казана, све претворило у неочекивану и неверо-
ватну вратоломну комедију какву аутори нису 
могли ни да замисле. Зато није ни било чудно 
што су одушевљени представници Патеа у Па-
ризу, када им је Станојевић приказивао своје 
филмове, одлучили да једино то шармантно и 
духовито дело откупе за своју светску дистри-
буцију. Тако је овај филм отргнут из Боториће-
ве филмске колекције и нема га у корпусу про-
нађених остварења, али и даље постоји нада да 
ће се то већ легендарно дело ипак поново от-
крити у некој од старих филмских кутија зату-
рених по буџацима филмских архива.

 Одмах после Боторића у јесен 1911. године у 
кинематографију су ушла браћа Савић (Пера, 
Божа и Светолик), пословни људи и власни-
ци првог наменски грађеног биоскопа у Ср-
бији, Модерног биоскопа. У кратком периоду у 
коме су се активно бавили кинематографијом 
(из ње су изашли већ крајем априла 1912. године) 
браћа Савић произвела су десетак документар-
них и журналских сторија, и први код нас по-
пуларисали филмску уметност, у дневном ли-
сту „Мали журнал”, који је био у њиховом вла-
сништву. У њиховој продукцији 1912. године 
настала је и наша прва филмска драма Јадна 
мајка, с познатом трагеткињом Народног позо-
ришта Емилијом Поповић у насловној улози, за 
коју је сценарио, по свој прилици, написао сам 
Божа Савић. Тај филм се као и целокупан ки-
нематографски опус браће Савић данас, нажа-
лост, води као изгубљен, а по свој прилици нај-
већим делом уништен је за време окупације Бе-
ограда у Првом светском рату. Браћа Савић за-
служна су за развој српске кинематографије и 
због тога што су основала нашу прву филмску 
лабораторију коју је за њих поставио касније је-
дан од најцењенијих светских сниматеља Карл 
Фројнд. С тим у вези посебну мистерију пред-
ставља тврдња из једног интервјуа с почетка 

сеоског завидљивца и Карађорђевог убице, кне-
за Вујице Вулићевића.

Лик Карађорђа није дат апологетски, што ве-
ома чуди с обзиром на блискост твораца и фи-
нансијера филма с двором Карађорђевића. Ка-
рађорђе је представљен као човек од крви и 
меса са свим врлинама и манама, чији је један 
и једини животни циљ – ослобођење Српства и 
васкрсење српске државе. За тај циљ он је спре-
ман да плати и највећу цену, животе својих нај-
ближих који су се огрешили о морална начела 
успостављана у новој устаничкој држави. И баш 
зато, један глумац и једна улога убедљиво су ис-
пред свих осталих. Милорад Петровић (Шабац, 
1865 – Скопље, 1928), глумац који се прославио у 
позоришту улогама националних хероја у исто-
ријским комадима (цар Душан, Хајдук Вељко, 
Карађорђе…), свог филмског Карађорђа оства-
рио је кроз највеће богатство глумачких нијан-
си, од крајње плаховитости у наступу „правед-
ног гнева”, преко државничке озбиљности и 
строгости у наступу према војводама, до не-
скривене раздраганости након српске победе у 
боју на Мишару. А на крају филма, испред по-
зоришне завесе излазе и поклањају се публици 
сви тумачи главних улога, склапајући на тај на-
чин једну од првих и најдрагоценијих страница 
у историји српске кинематографије.

Браћа Савић (Пера, Божа и Светолик)
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вом Саду почетком 1916. године, а затим је про-
дат једној фирми за дистрибуцију. У међувре-
мену, мађарско предузеће „Корвин” основало је 
филијалу у Новом Саду, а Тотовић је као њен на-
мештеник снимио документарни филм Сахра-
на Антонија Хаџића, забележивши спровод ду-
гогодишњег секретара Матице српске. Као глу-
мац, наступио је потом заједно с тимом мађар-
ских глумаца у једном филму непознатог насло-
ва, снимљеном у Новом Саду. Жељан филмске 
славе и напретка у каријери, Тотовић је прешао 
у Беч, где је до априла 1916. године, када је мо-
билисан, наводно играо у девет филмова преду-
зећа Саша филм и Регент филм, остваривши и 
две главне улоге. Тотовић је врло брзо послат на 
фронт, где је и погинуо почетком 1917. године, у 
близини Горице. У најновијој аустријској фил-
мографији играних филмова 1906–1918. не по-
стоји ниједан наслов са списка филмова у који-
ма је Тотовић по сопственом писању наводно 
играо.

На крају ове историјске ретроспективе ср-
пског раног играног филма треба нешто рећи 
и о првом Србину филмском глумцу познатом 
у међународним оквирима. Први засада позна-
ти Србин који се појавио у неком страном игра-
ном филму био је чувени спортиста и светски 
шампион у рвању 1908. године Симон Антонић. 
Један од највиших људи свога времена (по раз-
личитим подацима био је висок између 212 и 220 
центиметара) наступио је 1905. у филму славног 
Жоржа Мелијеса Париз – Монте Карло за два 
сата, где је својом џиновском појавом био про-
тивтежа сићушном британском комичару Литл 
Тичу (високом свега сто тридесет седам центи-
метара), који му је палио цигарету ходајући на 
огромним штулама. У даљем току каријере Ан-
тонић је наступио у неколико спортских доку-
ментарних филмова, од којих је најпознатији 
француски Шампионат у рвању из 1906. годи-
не, где се борио против још једног великог шам-
пиона, Француза Раула ле Бушера. Ипак, ње-
гов најзначајнији глумачки домет била је рола 
похлепног дива који после енормног уношења 
хране и пића на крају експлодира у краткој и 
ефектној Патеовој комедији Превелики путник 
из 1912. године, који је у нашој историографији 
погрешно био приписан продукцији Светозара 
Боторића. 

шездесетих година прошлог века коју је изнео 
Фројнд као већ прослављени немачки и холи-
вудски сниматељ. Говорећи о томе да му је први 
филмски посао био у Београду, на месту снима-
теља и лаборанта код пионира српског филма, 
браће Савић, 1911/12, успутно је тврдио да је за 
време свог боравка у Србији снимио филм о ри-
валству и сукобу краљевских породица Обрено-
вић и Карађорђевић. С данашње тачке гледишта 
то се чини немогућим будући да је десетак го-
дина раније династија Обреновић скоро потпу-
но искорењена и да би било заиста невероватно 
да се у Србији тога доба сними филм такве „про-
блематичне” тематике, а Фројндову изјаву тре-
ба узети с резервом и због озбиљних година које 
је имао у тренутку интервјуа. Напокон, ако се 
зна да је Фројнд још око 1908. као сасвим млад 
волонтирао и асистирао сниматељима у Патео-
вим студијима, нека нам буде дозвољено да из-
несемо хипотезу да је он заправо био учесник 
снимања француског филма Београдска траге-
дија из 1909. године, по сценарију познатог пис-
ца Анрија Батаја. То је била друга и најпознатија 
Патеова верзија догађаја око Мајског преврата 
у Србији 1903. и могуће је да је Фројнд помешао 
своје учешће у том филму с боравком и радом 
код браће Савић две године касније. 

Не треба заборавити ни снимања у Војводи-
ни, која је у том периоду још била део Аустро-
угарске монархије. Ернест Бошњак (1876–1963), 
рођени Сомборац, по професији штампар, већ 
је 1909. године купио камеру „Ертел-Верке” и 
снимио филм У царству Терпсихоре, који је, на-
жалост, изгубљен. Иако првенствено докумен-
тарно, то дело може се посматрати и као играна 
структура јер је приказивало плес групе девоја-
ка у сомборском парку иза жупанијске зграде 
(Терпсихора је заправо муза игре). Своју пасију 
према филму Бошњак ће исказивати све до сре-
дине двадесетих година, покушавајући да од Со-
мбора направи Холивуд, али ниједан од више 
његових започетих играних филмова неће бити 
завршен до краја.

Најзад, треба споменути и седамнаестого-
дишњег Владимира Тотовића из Новог Сада 
(тада дела угарске територије) и његове филмс-
ке покушаје скраја 1915. године. После почетнич-
ког филма Спасилац, који се састојао из само 
неколико кадрова, уследио је Детектив као ло-
пов, авантуристички филм о детективу Тотоу 
(сам Владимир Тотовић) и његовој борби с лопо-
вима који су богатој грофици украли брилијант-
ски прстен. Филм је са успехом приказан у Но-



У новој, послератној Југославији свест о историји, а нарочито о ратним историјским догађајима, била 
је апсолутно подређена наметнутим идеолошким аксиомима који се нису смели доводити у питање ни 
у историографији ни у другим областима живота. Чињеницу да су се одмах по окупацији у тадашњој 
Југославији јавила два ослободилачка, антифашистичка покрета искривили су победници прогласив-
ши поражени четнички покрет за квислиншки, уз насилну симетрију с Хитлеру највернијим и најмон-
струознијим режимом у поробљеној Европи – усташким. Свој кинематографски израз та идеолошка 
догма нарочито је добила у жанру тзв. партизанског филма, а како су четници у њима представљени 
анализирали су и писали бројни аутори, па нема потребе да то понављамо. Чак и у периоду слома ко-
мунистичке идеологије, непосредно пред распад СФРЈ, припадници нове српске елите (коју највећим 
делом чине „деца комунизма”), иако пропагирају либералне западне вредности, око питања четничког 
покрета остају на старим идеолошким матрицама. Један од првих који је настојао да и друга страна 
представи своје виђење ослободилачког и грађанског рата у Југославији био је Милослав Самарџић, 
тада уредник „Погледа”, листа студената Крагујевачког универзитета. Све је почело новембарским из-
дањем 1989. године, када је на насловној страни уз афирмативни текст о Дражи Михаиловићу штам-
пана и до тада скривана немачка потерница за генералом на 100.000 рајхсмарака у злату. Од тада Са-
марџић интензивно проучава историјат Југословенске војске (четничког покрета) у Другом светском 
рату, а ово обимно како архивско тако и теренско истраживање резултирало је са тридесетак објавље-
них књига, међу којима је најзначајније петотомно дело о генералу Михаиловићу и четничком покре-
ту. Рад на филму Самарџић почиње као сарадник на серији Равногорска читанка (2000) редитеља Ни-
коле Лоренцина и на још неколико пројеката (Више од пола века – Кент, 2002, Записи из равногорског 
покрета, 2007), да би се потом окушао и као комплетан аутор (сценарио, режија) на серији Краљеви-
на Југославија у Другом светском рату (2014–2017) и документарном филму Генерал Дража Михаило-
вић (2018). 

О серији Краљевина Југославија у Другом светском рату, чијих ће шест епизода (7–12) бити пред-
стављено у документарном дану, више у тексту њеног аутора Милослава Самарџића.

божидар марјановић

документарни
ЧетвРтАк

 У дрУгоМ СвеТСКоМ раТУ

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

окументарна ТВ серија Краље-
вина Југославија у Другом свет-
ском рату, аутора Милослава Са-
марџића, рађена је од 
2013. до 2017. године. 

Састоји се од 18 епизода које трају 
по 30 минута. Продуцент је преду-
зеће за кинематографију „Погледи” 
из Крагујевца, а копродуцент Удру-
жење бивших бораца Краљевске ју-
гословенске војске у Отаџбини за 
Велику Британију.

Користећи познанства у српској 
емиграцији која су стекли као ти-
ражни часопис деведесетих година 
прошлог века, „Погледи” су најпре 
набавили обимну архивску грађу из 
Националног архива у Вашингто-
ну. Најзначајнију улогу у томе одиг-
рао је Бранко Петровић из Београда, 
емигрант млађе генерације у Њујор-
ку. Тако су у Вашингтону, уз сним-
ке са светских бојишта, набављени и 
филмови које наша јавност још није 
видела: посета краља Петра Другог 
председнику Рузвелту 1942, Рузвелтов поклон 
„летећих тврђава” Југословенском краљевском 
ратном ваздухопловству, под командом генера-
ла Драже Михаиловића, октобра 1943, сусрет аме-
ричког пуковника др Роберта Мекдауела и гене-
рала Михаиловића 31. августа 1944, као и сним-
ци америчких пилота које су спасли четници, 
углавном начињени у селу Прањани подно Равне 
горе. Сем тога, трагајући за снимцима генерала 
Михаиловића и краља Петра, Бранко Петровић 
нашао је и филм у боји снимљен у Дрвару не-
посредно пре немачког десанта 25. маја 1944. На 
снимку испред пећине у Дрвару виде се Тито и 
његови најближи сарадници: Жујовић, Ранковић, 
Кардељ, Ђилас, Арса Јовановић... Филм у Дрва-
ру, као и оне у Прањанима, такође су начинили 
Американци. Постоји и велика збирка фотогра-
фија које су они снимили у Прањанима, од којих 
су четири у колору.

Сем филмова из Вашингтона, „Погледи” су на-
бавили, у Архиву Републике Словеније, и два до 
сада такође необјављена снимка словеначких 
четника. На првом филму приказан је љубљан-
ски четнички одред како прославља рођендан 
краља Петра Другог Карађорђевића, 6. септем-

бра 1943. на вису Света три краља. На другом 
снимку, насталом 1944. године, приказана је ек-
схумација и сахрана тих истих четника. Наиме, 
свега неколико дана после капитулације Ита-
лије, 9. септембра 1943, љубљански четнички 
одред опколили су партизани и Италијани који 
су им се придружили на захтев западних савез-
ника. Пошто су Италијани имали артиљерију, 

а бригада српских четника из Лике није сти-
гла на време да помогне љубљанском четнич-
ком одреду, словеначки четници предали су се 
„на часну реч”. Међутим, на импровизованом 
стаљинистичком процесу сви су одмах осуђе-
ни на смрт, стрељани и сахрањени у масовну 
гробницу на Јелндолу. Током 1944. ту масовну 
гробницу откопали су словеначки белогардеј-
ци, упоредиви са српским недићевцима, и сах-
ранили четнике уз војне почасти. Тај догађај се, 
дакле, налази на другом филму из Архива Ре-
публике Словеније.

Најзад, у серији Краљевина Југославија у Дру-
гом светском рату користи се и филм из Ар-
хива Југословенске кинотеке на коме се виде 
припадници Југословенске војске, тј. четници. 
То је филм Четници у Бољевцу, који се састоји 
од две секвенце, траје скоро 20 минута и нај-
дужи је од свих поменутих материјала. Сем у 
Бољевцу, сниман је и у околним селима, лета 
1944. године. То је тада била слободна четничка 
територија, под контролом Осме групе јуриш-
них корпуса пуковника Велимира Пилетића. 
Осим архивских филмова, елемент серије су и 
видео-интервјуи с учесницима догађаја, којих 

Д
пише: 

милослав Самарџић

Дража и Мекдауел, смотра, Прањани, 6. септембар 1944.
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Прве равногорске олимпијаде на планини Ву-
чјак у Босни, јаму Понор у Миљевини итд. Еки-
па серије настојала је да сними што више ка-
дрова према ратним фотографијама, што је нај-
боље успело у Белановици. Наиме, главна улица 
тог некада среског места веома мало се проме-
нила од 6. септембра 1944. када су њоме дефило-
вале јединице Рудничког корпуса.  

Што се тиче филмске приче, серија је такође 
у неку руку наставак Равногорске читанке. Нај-
већа разлика састоји се у томе што Краљевина 
не полемише са историографијом из Титове Ју-
гославије, већ гради причу независно од ње, на 
темељима које су својевремено поставили ака-
демик Слободан Јовановић и други истакнути 
емигранти. Другим речима, садржај је потпуно 
друкчији од свега што је до сада емитовано на 
телевизијама у Србији.

ТВ серију Краљевина Југославија у Другом 
светском рату засада је откупила и емитовала 
државна телевизија Пољске. Пољаци су је над-
синхронизовали и до сада два пута репризи-
рали. Серију су заједно откупиле и три телеви-
зије из Чешке и Словачке, с планом да је еми-
тују 2019. године. Краљевина Југославија у Дру-
гом светском рату емитована је и у Републици 
Српској, и то шест епизода на БН телевизији и 
једна на РТРС-у.

Серија је награђена на оба фестивала на који-
ма је учествовала: на Евро ин фесту у Новом 
Саду децембра 2014. као остварење од посебног 
историографског значаја и на Златној буклији у 
Великој Плани маја 2015. за режију. 

У Музеју Кинотеке гледаћемо епизоде 7–12, 
које збирно носе наслов: „Зашто су Балкан и 
Источна Европа препуштени комунистима”.

има више од 50, а снимани су у пет држава (Ср-
бија, Словенија, Канада, Америка и Велика Бри-
танија). До толико великог броја интервјуа „По-
гледи” су дошли на више начина. Прво, велики 
део интервјуа је поклон ИП „Вајат” из Београда. 
Та фирма, коју је основао Угљеша Крстић, а пре-
узела његова ћерка Јована Крстић, била је ко-
продуцент, заједно са РТС-ом, ТВ серије Равно-
горска читанка. Сценариста серије био је Угље-
ша Крстић, а режисер Никола Лоренцин. Осам 
једночасовних епизода Читанке урађено је по-
сле „петооктобарске револуције” 2000. године 
и емитовано на РТС-у. Међутим, реакције дела 
јавности, на челу са Субнором, биле су преош-
тре, што је имало за последицу две ствари: прво, 
то је једна од веома ретких серија у историји 
РТС-а која никада није репризирана, а друго, 
њен наставак никада није довршен. Прецизније 
речено, како није било услова за прави наста-
вак, нови режисер Владимир Момчиловић пре-
дао је РТС-у само три епизоде под насловом „За-
писи из равногорског покрета” (прве две су еми-
товане, трећа није). За потребе наставка Равно-
горске читанке, Владимир Момчиловић урадио 
је више од 20 интервјуа, од којих већи број није 
ушао у поменуте епизоде „Разговора са равно-
горцима”. Све те интервјуе ИП „Вајат” покло-
нио је „Погледима”, сматрајући Краљевину Југос-
лавију у Другом светском рату наставком и за-
вршетком Равногорске читанке. Неколико ин-
тервјуа објављених у серији Краљевина својев-
ремено су снимила два пензионисана пуковни-
ка, МгА Драган Крсмановић и Идеи Шандор, а 
један је поклон др Душана Батаковића, аутора 
ТВ серије Црвено доба, још једне серије која није 
репризирана. Реч је о Батаковићевом интервјуу 
с мајором Озне Миланом Трешњићем. То је је-
дини интервју с неким припадником комуни-
стичког покрета који се приказује у ТВ серији 
Краљевина Југославија у Другом светском рату. 
Иначе, у њој се појављују и три Американца и 
један Словенац. Најзад, неколико интервјуа, из 
још једног пројекта који никада није завршен, 
урадила је Нада љубић, док је један број ин-
тервјуа снимила екипа „Погледа”.

Трећи саставни елемент ТВ серије Краљевина 
Југославија у Другом светском рату чине сним-
ци места појединих догађаја. Тако у серији ви-
димо Мишићеву родну кућу у Струганику (ту је 
тадашњи пуковник Дража Михаиловић дошао 
пре изласка на Равну гору, тражећи свог при-
јатеља, војводиног сина, мајора Александра Ми-
шића), затим школу у селу Ба у којој је одржан 
Светосавски конгрес 1944, заборављене немачке 
бункере код вијадукта у Раљи, место одржавања 

Смотра у Белановици
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пише: 

Ђорђе микетић

Читате ли 
серије

У култури у којој је текстуално увелико већ префарбано визуелним 
надражајима, где слика замењује реч, а површина екрана симбол, 

јавља се један нови феномен, и то баш на телевизији, 
медију који је до јуче сматран осредње квалитетним. 

Бар у поређењу с уметничким филмом, сликарством, видео-артом... 
Анализирајући савремене серије, квалитативно и наратолошки, 

морамо телевизији дати много више од пуке апологије, 
чак, ишао бих толико далеко да устврдим да ТВ серије, у ствари, 

постају савремени романи. 
Што је роман био пре сто година, по значају и распрострањености 

у култури и међ публиком, то су данас серије; 
некад су фокус друштва и бриткост ангажмана носили 

романописци – данас су то showrunneri.

кућни 
биоскоп

к у ћ н и  б и о с к о п

илустрација: Мирослава Вуковић 
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ожемо ламентирати над 
овим феноменом промене 
начина причања прича, с тек-
ста на слику, али морамо се с 
њим и помирити. Свакако, та 
два медија су друкчија, друк-

чије се конзумирају, друкчије се перципирају у 
глави конзумента. Међутим, није идеја овог тек-
ста да се бави компаративном анализом неуро-
биолошких надражаја – метафора vs слика, ак-
тивно читање vs пасивно гледање – јер предност 
у маштовитости свакако иде у прилог тексту, 
али ако ћемо већ научно, треба поменути сту-
дије које говоре како квалитетна фикција, она с 
којом се поистоветимо и која нас дотакне, рас-
плаче и насмеје, независно којим медијем ис-
причана, мења старе и ствара нове синапсе у 
мозгу, а тиме, следствено, постајемо друкчији 
(можда бољи) људи. Значи, цака је у квалитету. 

Преломни тренутак у ТВ серијском програму, 
сложиће се многи, настао је негде на прелазу у 
21. век, са серијом Sopranos (HBO, 1999–2007). На-
изглед обична крими серија, американизованих 
итало-мафиоза, успела је не само да пробије сва 
очекивања гледаности већ и да постави лествицу 
како и шта ново време очекује од телевизијског 
(VOD) садржаја: популарна тема, допадљиви и 
суманути ликови, одлични дијалози, визуелно 
чистунство, уз, наравно, изузетну глуму и каст. 
Ипак, то није све, јер то можемо рећи и за многе 
друге серије које су створене пре ње. Оно што је 
заиста било ново јесте слобода нарације и одсту-
пање од дотадашње формуле ТВ драме. Дубинс-
ка обрада ликова, наративна лутања из епизоде 
у епизоду, шаролика палета емоција (од комич-
ног преко узбудљивог до дирљивог и тужног), 
слобода уз јасну форму, промена динамике рас-
тегљивости и интензитета сцена... све је то више 
личило на добру књижевност, упаковану у пре-
цизну визуелну кошуљицу, него на неку дотада-
шњу крими серију.

Сопраноси као да су успели да обједине нај-
боље из оба света, и уметност и доступност, и 
слободу и форму, и интригантност и забаву, а 
телевизија је полако изгубила прежоративни 
префикс (не)квалитета. 

Намерно не поредим роман с филмом, јер је 
дугометражни филм, углавном, рестриктив-
нија наративна форма, временски, па и струк-
турално, јасно лимитирана, и пре се може по-
вући паралела с кратком причом или новелом, 
због компримованог или сведеног сторителин-
га. С друге стране, драмска серија, епизода за 

епизодом, сезона за сезоном, може се далеко по-
ступније развијати, градити ликове, главне али 
и споредне, слободније лутати и мењати курс 
радње, има већи простор за изненађења, може 
наизменично сабити или развући, а и значењ-
ски бити знаковитија и разноврснија пре него 
што дође до краја њеног приказивања.

Серија Mad Men (ABC, 2007–2015) представља 
нам читаву једну епоху, историјат капитали-
стичког убрзања америчког друштва, следстве-
них социјалних промена, кроз феминистичка и 
класна читања, а све је то сажето (у неколико 

М

к у ћ н и  б и о с к о п

Ф
от

ог
ра

ф
иј

а:
 А

рх
ив

 Ј
К

Mad Men (2007–2015)



39||Ч И Т А Т Е  Л И  С Е Р И Ј Е

сезона) у неколицину извајаних ликова и једну 
маркетиншку фирму, постављену у преломну 
деценију америчког (светског) адвертајзинга. 
Такав фасцинантан подухват превазилази мо-
гућности целовечерњег филма и заиста се при-
ближава класичном роману. По комплексности 
и разгранатости, поређен је са савременим али 
капиталним романом Слобода Џонатана Фран-
зена.

Сличност можда лежи и у томе што у креи-
рању серија писац наступа као главни и погон-
ски играч, као и у књижевности, а не продуцент 

или продуцентска кућа (поготово у америчком 
филму) којима је тржиште већ унапред форма-
тирало нише где ће они тај свој садржај потом 
и пласирати. 

Када већ помињемо те две серије, морамо 
рећи да им је заједнички именитељ Метју Вај-
нер, можда и један од најзаслужнијих за такав 
квалитативан искорак серијског програма. Ње-
гова нова серија The Romanoffs (Amazon, 2018), 
такође наставља овај престижни низ. 

Делује да је овај скоро па бескрајни низ мо-
гућег трајања серије у ствари condicio sine qua 
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non за овакав квалитет јер даје преко потреб-
ну слободу и потенцијал за креативно, али пре 
свега софистицирано писање, иако, наравно, ду-
жина сама по себи не значи и квалитет. Док ми 
пратимо ток главне радње, врло нежно се, изо-
кола, у слојевима, слажу нивои тумачења, ан-
гажмана и друштвених критика, али и парадок-
си људских карактера и деловања ликова. На-
равно, све је ово могуће и у филму, али смо ве-
роватно сви већ уморни од формуле plot point 
one/two и диктата који је већ свима у подсвести, 
уз велику част изузецима од тог правила. 

Стога и не чуди, процентуално, тако велики 
број књижевних дела која се данас адаптирају 
у серије: Handmaid’s Tale (Hulu, 2017) једна је од 
најузбудљивијих и најдрскијих дистопијских се-
рија, Game of Thrones (HBO, 2011), волели га или 
не, поставио је стандарде и мерне јединице бу-
дућих серија, Olive Kitteridge (HBO, 2014), нешто 
најкњижевније што се икада појавило на екра-
ну, Babylon Berlin (X Filme Creative Pool, 2017), 
најзапаженији немачки серијал о тамошњем 
друштву у преломном периоду између два рата 
представљеном кроз амбивалентног детекти-
ва, Patric Malrose (Showtime, 2018), по аутобиог-

рафском роману Едварда Сент Обина, а најпри-
ближније се можда може објаснити као Хамлет 
на допу, Sherlock (BBC, 2010), који је нешто заи-
ста посебно, The Wire (HBO, 2002) Дејвида Сај-
мона говори о криминалу и правди Балтимора, 
извученим из његових репортажа као новина-
ра, а и пре тога, Homicide: Life on the Street (NBC) 
потекао је из његовог романа Homicide: A Year 
on the Killing Streets, затим The Leftovers (HBO,  
2014), фантастична екранизација истоименог 
романа, историјска John Adams (HBO, 2008), и 
узнемирујући Hanibal (NBC, 2015) итд. 

Такође, оштрица друштвене критике, као не-
када у романима који су навелико куповани и 
препоручивани, данас је можда највидљивија у 
ТВ садржајима, а питања као што су родна рав-
ноправност, социјална неправда, расизам, ко-
лективна параноја, институционална коруп-
ција, друштва контроле и (не)слобода и (не)моћ 
појединца чак су и доминантан мотив серија: 
Black mirror, Bad banks, House of Cards, Homeland, 
Press, Newsroom, Mr. robot, Atlanta, Bron Broen... 
Мађутим, то не значи да оне својим богатим 
ликовима, узбудљивом радњом и иновативним 
приповедањем заостају за другим, можда мање 

Game of Thrones (2011)
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ангажованим серијалима. То су само неки од по-
кушаја који су преузели књижевно бреме поли-
тичког zeitgeist-а на своја леђа. 

У домаћој продукцији треба поменути Новине, 
прву регионалну серију коју је Netflix узео у ди-
стрибуцију, Сенке над Балканом, одличну исто-
ријску драму и најамбициознији подухват код 
нас, Јутро ће променити све, солидну урбану 
драму, пре свега еманципаторске тенденције, и 
Жигосани у рекету, квалитативно можда и нај-
заокруженији серијал у постјугословенском пе-
риоду. 

Мора се поменути и специфичност конзума-
ције модерних серија кроз такозвано бинџо-
вање – гледање комплетне сезоне серијала у 
цугу. Најпознатије платформе често на дан пре-
мијере за своје претплатнике поставе и све на-
ставке једне сезоне. Наравно, та тржишна цака 
VOD (video on demand) платформи, а испитали 
су, одговара динамици савременог потрошача, 
али и тако конзумирана серија, током једне бес-

ане ноћи, комплексношћу и богатством осваја 
свест публике жељне добре фикције. Адиктив-
ност је посве други проблем. Тренутно је вели-
ка расправа у свету да ли богатим VOD плат-
формама дозволити фестивалско приказивање 
њихових филмова на уметничким А-фестивали-
ма, јер иако је можда квалитет ту, поставља се 
питање уништавања биоскопске дистрибутивне 
мреже, али то је нека друга тема. 

На крају, ипак, ово не значи да је роман као 
форма и медиј мртав или превазиђен, али је 
свакако озбиљно изазван и, ја лично, верујем да 
се мора мењати, да се храбрије мора отиснути 
и истражити нове хоризонте текстуалног при-
поведања како би писана реч, тако неопходна 
а скрајнута овим загушењем, ипак пронашла 
своје (оправдано) место међу публиком. Нешто 
слично као што је сликарство морало да се по-
ново докаже и оправда након кризе изазване 
појавом фотографије. 

Sherlock (2010)
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Недостаје ми Соња Хени (1972), Sweet Movie 
(1973), Монтенегро (1981), Кока-кола кид (1985), 
Манифесто (1988), Горила се купа у подне (1993).  

Југословенска кинотека доделила је Макавеје-
ву своје највише признање Златни печат 2012. 
године. Недавно је, на предлог директора Ки-
нотеке Југослава Пантелића, Управни одбор те 
институције културе, чији је председник про-
дуценткиња Јелена Митровић, одлучио да Све-
чана сала новог здања Кинотеке понесе име 
Сала Макавејев. У образложењу одлуке истиче 
се да је Макавејев током свог стваралаштва, по-
ред осталог, на најбољи начин афирмисао ко-
ришћење архивске филмске грађе и тако про-
мовисао пионирске напоре филмских стварала-
ца у нашој средини. 

Душану Макавејеву додељена је и награда Фе-
ста за изузетан допринос филмској уметности 
Београдски победник, која је требало да му буде 
уручена на предстојећем, 47. издању фестива-
ла. Макавејев је оставио неизбрисив траг на Фе-
сту, на којем је седамдесетих година покренуо 
специјални ноћни програм „Конфронтације”. Од 
1987. до 1989. био је коселектор нашег најпопу-
ларнијег филмског фестивала, с Горданом Ми-
хићем и Бором Драшковићем, а почетком две-
хиљадитих и председник Одбора Феста.

Макавејев је оригиналним стилом и беском-
промисним ауторским ставом већ на почетку 
каријере одушевио критику, али је субверзив-
ност његовог дела којим је рушио табуе, како 
политичке тако и сексуалне, изазвала цензуру. 
Забрањиван и оспораван у својој земљи, карије-
ру је градио и у Европи, Америци и Аустралији. 
Основни мотив његових филмова била је бор-
ба за слободу појединца, борба против тоталита-
ризма и против апсурда, али и борба самог ауто-
ра за слободу ауторског израза.

Рођен је 1932. године у Београду. Родитељи 
су му били Сергије Макавејев и Јелка рођена 
Бојкић, прва жена дипломирани ветеринар у Ју-
гославији. Дипломирао је психологију и филмс-
ку режију. 

Макавејев је већ педесетих година постао је-
дан од најистакнутијих киноклубаша, а међу ње-
говим првим филмовима је хорор Печат (1956). 
Ширу пажњу је привукао документарцем Пара-
да. У филму Човек није тица види се његова кар-
невалска поетика, комбиновање документарног 
и играног материјала, честа употреба камере 
из руке, иронија, разиграност, бизарни детаљи, 
политичка и еротска провокативност. Сексуал-
ност је често пропитивао у својим филмовима, а 

еликан српске и европске кинема-
тографије, редитељ и сценариста 
Душан Макавејев, преминуо је 25. 
јануара у Београду у 87. години.

Прослављени, али и својевреме-
но забрањивани аутор, један од најистакнутијих 
протагониста црног таласа, остварио је изузе-
тан опус. Међу тридесетак његових докумен-
тарних и играних филмова истичу се Парада 
(1962), Човек није тица (1965), Љубавни случај или 
трагедија службенице ПТТ (1967), Невиност без 
заштите (1968), ВР: Мистерије организма (1971), 
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вал филмова Југоисточне Европе са седиштем 
у Паризу. 

Прошле године промовисан је у почасног док-
тора у Ректорату Универзитета уметности у Бе-
ограду, чији је Савет истакао да филмови Мака-
вејева представљају врхунска дела српске умет-
ности и српског филма, као и да његова филм-
ска снага, изванредно одабране теме, наративи 
којима су испричане, трансдисциплинарни ме-
тодски приступ, специфична „монтажа атрак-
ција” – српски рез, духовитост, стил, енергија, 
радост стварања – уживање у инвенцији, у ши-
рењу перспектива и хоризоната очекивања, је-
сте оно што га чини изузетним уметником, чије 
ће дело бити изнова и изнова читано и откри-
вано.

најрадикалнији примери су ВР: Мистерије орга-
низма, који је био у бункеру чак шеснаест годи-
на (1971–1987) и Sweet Movie, који је био неколико 
година забрањен и у Великој Британији. 

У филмске антологије улазе и Љубавни случај 
или трагедија службенице ПТТ и Невиност без 
заштите, који је освојио Сребрни медвед у Бер-
лину и награду међународне критике. 

Макавејев је био уредник и сарадник многих 
листова, међу којима су „Студент”, „Књижевне 
новине” и „Данас”, аутор теоријских и аналитич-
ких текстова из области филма и филмске умет-
ности, уредник књига.

Добитник је великог броја домаћих и страних 
признања као што су Октобарска награда Беог-
рада, Сребрни медвед у Берлину, Сребрна аре-
на у Пули, Луис Буњуел у Кану, Сребрни Хјуго 
у Чикагу, Златно доба Белгијске краљевске ки-
нотеке, Филмска легенда, коју додељује Фести-
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ола лепотица на прозору бизар-
не собе у куполи на врху зграде 
на Теразијама. Испод је узаврели 
Титов социјализам шездесетих. 
љуштуре људи претворених у 

психопатске лажове и кукавице пролазе испод 
зграде Палате Албанија, на чијој фасади обично 
виси џиновски плакат с ликом вође. Али Мак је 
другачији, он је храбар, попео се горе и напра-
вио слике које чине да волимо и то време и тај 
погрешан свет. 

Serbian cutt на 3D стварност данашњице. 
Баш ту испод Макове куполе, тротоаром про-

лазимо моја омиљена колегиница Јелена и ја. 
Звони телефон. Јавља се најбољи друг, каже: 
„Имам лоше вести.” Ја претрнем, другар ради 
у установи с којом треба да снимам велику се-
рију. Није ваљда нешто кренуло наопако? „Мак 
је преминуо.” Мени лакне у психосекунди да 
бих се два фрејма касније ужаснуо схвативши 
колико је моја инстинктивна реакција одврат-
на, колико сам лош човек. Завршим разговор, 
мало ћутимо, а онда се исповедим Јелени. Боже, 
колико смо ми режисери саможиви и покваре-
ни, само на себе мислимо. Ево, буквално пре-
ко мртвих прелазимо... Али Мак би ме сигурно 
разумео, и опростио... Ходамо и ћутимо. Пахуље 
падају на Београд две хиљаде деветнаесте. На-
равоученије следи увек после оштрог реза с до-
кументарног кадра у коме си лош и глуп. Хва-
ла, Мак.

Те вечери седимо код Бојане и пијемо ви-
ски за покој душе Душана. Укључен је телеви-
зор и усред дневника креће она уобичајена ТВ 

читуља: „Јутрос је у Београду преминуо позна-
ти редитељ Душан Макавејев…” Убрзо СКП во-
дитељке „покрива” прилог насумично измонти-
раних архивских кадрова: Мак се смеје, па он 
и Рамбо, пар кадрова из филмова. Субверзив-
ност је немогуће избећи чак и у оваквом сте-
рилном протоколарном контексту ударне ин-
формативне емисије једног јавног сервиса. Кад 
изненада, у пола реченице и усред кадра – за-
тамњење!? Дневник се укључује уживо у конфе-
ренцију за медије лично председника. Садашњи, 
овај пут демократски изабран „вођа”, прекрив-
ши целу фасаду државног медија, почиње с не-
ким страшно озбиљним реченицама, тоном који 
је у апсолутној супротности са свим што пред-
стављају Маков живот и филмови. Сви, овде у 
соби, окорели су маковци, па у тренутку схва-
тамо да сведочимо једном правом малом чуду 
– тек што се ослободио трулежног тела, Мак је 
кренуо да сецка и режира, тамо одозго, тамо где 
режисер стоји иза велике камере овога света. 
Ха, нема шансе да њега ставе у своје калупе. Је-
дино није јасно откуда затамњење? Зар Мак не 
треба да се користи Serbian cutting поступком? 
Из мојих уста неко проговара: „Мак је управо у 
медиј покретних слика увео нови знак интер-
пункције – Serbian fade out...”

Такав је Мак. Све је у тим немогућим резо-
вима између found footage-а и стварности, 
спајањима неочекиваног с очигледним. Његови 
резови су речи једног новог језика који је мо-
рао бити измишљен да би се казале ствари које 
су дотадашњим језицима биле неизрециве. Тако 
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сташка. Када су га нове демократске власти 
позвале да председава Фесту, он је имао такве 
идеје да га следеће године нису звали. Ако би 
га ставили у неко тело или комисију, следећи 
пут би звали неког „одраслијег”. „Много је, бре, 
луд”, изговарали су ми иначе дивни и исправни 
људи, неспремни на последице реалног сусре-
та с творцем оних лудих филмова. 

Једном сам се Миши Радивојевићу жалио 
како сам изгледа направио баш сасвим лош 
филм. Миша је рекао. „То је најважније! Наш 
посао је да се крећемо по неистраженим пре-
делима, да идемо ивицом провалије. Ако не на-
правиш погрешан корак и не стрмоглавиш се 
у провалију, то вероватно значи да си увек хо-
дао утабаном стазом, а само се правио да си 
уметник.” Ако је то истина, онда је Мак улти-
мативни шерпас за освајање неприступачних 
врхова. Данас ће свако рећи: Мак је био свет-
ски познат редитељ, култни уметник кога су 
признавали, бла-бла... То је зато што обични 
људи највише воле успех, па мисле да је Мак 
важан зато што је био успешан. Али признања 
која су му давали, од њега су, у ствари, напра-
вила авангардног фрика и суштински га од-
вајала од могућности да снима филмове. Реди-
тељ такве славе морао је да уради бар пет пута 
више филмова, и то у сто пута бољим усло-
вима, само да је знао да калкулише и ради по 
принципу „ај ти оно твоје”. ОК, можда је дели-
мично и сам крив за такву судбину. Сиромаш-
ном детету одраслом иза гвоздене завесе си-
гурно је пријало да га развлаче по фестивали-
ма и позивају на семинаре у музејима модер-
не уметности, али сигуран сам да је и Диоген 
из бурета уживао када би му се указала при-
лика да пије добро вино или једе печење. Али 
то га није корумпирало да престане да Атиња-
нима показује средњи прст или Александру 
каже да се склони са сунца. Нека ми неко по-
каже ко је још сем Мака стао на црту и пљу-
нуо смртоносно опасног маршала, али и кока- 
-колу? Па СССР, али и САД, и цензуру и мас-
-медије, и тексашког билмеза и Стаљиновог 
пролетера, војну индустрију и залудне хипике, 
марксизам, пуританизам, сексизам, па онда и 
примитивно србовање и удбашки антикому-
низам? И то увек на противничком терену, у 
најнезгодније време, док су други у најбољем 
случају малко режали из своје кућице, а чешће 
се вешто шемили с моћницима. И никада није 
заиста наплатио свој ангажман на оној другој 
страни, увек се тукао на своју штету, како и 

 је то одувек са језицима, прво свет има потребу 
да нешто каже, али нема како. Онда се неочеки-
вано појаве нове речи и језик који изненада ре-
шава ствар. Тако је настао филм, тако је настао 
и Маков рукопис. На пример, једном су се де-
војке у Авињону баш доста промениле и Пабло 
је морао некако да се снађе. Није му пуно пома-
гало то што је одраније знао много лепо да црта. 
Када је СФР Југославији нос израстао са стра-
не, Душан је морао да смисли те нове резове да 
би нацртао то што види. Тим новим језиком по-
стављала су се питања оштра као апсурд и гор-
ка као цинизам: има ли слобода границе и ко су 
цариници, шта је ововековно добро, а шта веч-
но зло? Таква питања о важним стварима обич-
но постављају академици склони тупљењу и ин-
телектуални тезгароши, мрсомуди и постмодер-
нисти од каријере, па истина постане досадна и 
непријатна као лоше одсвирана романтичарс-
ка музика. Али не и Мак, он је увек весео и ду-
ховит. Гледајући његове слике усред смеха оста-
неш залеђеног кеза, збуњен, а често и згађен 
оним што видиш. Макавејев је углавном и вео-
ма неуредан, све само да неко случајно не поми-
сли да он ту нешто попује или да је неки профи 
мудросер. Уосталом, ко је икада видео уредног 
пророка или пристојног шамана?

И пре него што се отиснуо ка космичким 
фреквенцијама, схватио сам да је Макавејев 
свуда око нас. Боуви је једном рекао: „Једна је 
музика коју намераваш да направиш, а сасвим 
другачија она која настане када почнеш да сви-
раш.” То што се зачује великим делом потиче из 
неких твојих корена који су невидљиви и сам 
их ниси ни свестан. А Мак је ДНК нашег фил-
ма. Шта год планирао, на кога год се ложио, код 
нас филмаџија кад год спојиш два кадра на до-
бар начин, то ће личити на Мака. Као драмски 
писци с Нушићем. Уосталом, сам Мак је једном 
рекао: „Где год да сам се нашао на свету, чим 
бих помислио – хм, шта би у овој сцени могло 
да буде духовито, нашао бих се лице у лице с 
Нушићем.”

Иако је годиште мог оца, Мак је увек био 
најмлађи од нас. Једном сам га гледао на отва-
рању неког Палићког фестивала. Био је дваде-
сет година млађи од присутних студената фил-
ма. Имао је ауру шестогодишњег враголана. И 
већина оних који су с њим радили морала је да 
се носи са озбиљношћу тог детињастог лудила. 
Чак и они који су се декларативно дивили ње-
говом делу бежали су у сусрету с аутентичном 
и непресушном врцавошћу тог малолетног не-
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тако на овом свету прекинута једна велика љу-
бавна прича. Макавејев, то није био један чо-
век, то је био пар – Мак и Бојана. Поред оне 
велике мудрости Терија Донована (мислим из 
пете сезоне) „mhm... A good woman changes 
everything”, ту је била и та буквална повеза-
ност. Седимо и Мак нешто прича. Застане 
код неког имена, не може да се сети, па мув-
не Бојану лактом. Она одмах изговара име ко 
из топа, па дода: „Ја сам његов USB, код мене 
држи неке податке.” 

Ипак, не треба бринути за велике љубави. 
Ево, прошле године је Марија Драгојловић на-
правила журку на годишњицу смрти њеног 
Бранка Вучићевића. Као и увек, ту је била Го-
ранка и направила ритуалну групну фотогра-
фију следбеника култа такође једног великог 
духовника овога времена. Мак је већ био боле-
стан, па он и Бојана нису моги да дођу. Када су 
видели фотку на друштвеним мрежама, Боја-
на је написала Горанки: „Потпуни је безобраз-
лук и фалсификат што на овој фотографији 
нема нас двоје :)”. Онда их је Горанка убацила у 
фото-шопу, направивши флуксусовску алего-
рију на мисао којом се увек завршавају овакви 
текстови: „Макавејев ће наставити да живи у 
нама...” Хвала, Горанка.

доличи једном шаману. Док је био „грађанин све-
та” и проносио славу свог имена с континента на 
континент, он заиста није путовао, него бежао 
тамо-вамо, добијајући корпе кад год су схватили 
да се ради о човеку који се заиста не зајебава са 
оним што мисли. Исто тако, Макавејев је био је-
дан од НАС који је управо схватајући озбиљно то 
што смо МИ, стао насупрот чопору када је схва-
тио да је руља осетила крв и да срља у провалију. 
Душан је стао против већине зато што он није 
лажњак, а најједноставнији начин препознавања 
лажних пророка је то што такви увек говоре оно 
што се свиђа гомили. Мада, код Мака је ту и онај 
принцип Мате Парлова: „Како ја да будем нацио-
налиста, па ја сам светски шампион”. 

Кад смо код тешке категорије, ту смо код фил-
ма Sweet movie, који је једно од аутентичних ре-
мек-дела XX века. Не филмске уметности, него 
целокупног модернизма и свих изама који су 
следили. Ако некоме треба објаснити шта је 
то ремек-дело, онда му треба дати да гледа тај 
филм. Ако буде имао неки проблем, онда назад 
у први разред, ајмо све из почетка – коса црта, 
права црта... Хвала, Мак, за тај страшни, пророч-
ки товар горког шећера. Још дуго ће нам треба-
ти да га схватимо у потпуности, можда никада. 
Мада, хвала ти и за сву ону чоколаду...

Најтужније код Маковог одласка је то што је 
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Редитељ, сценариста и продуцент Горан Радовановић снимио је ду-
гометражни документарни филм Случај Макавејев или процес у би-
оскопској сали. У интервјуу за Кинотеку изјавио је да је тај филм 
истовремено омаж његовом омиљеном редитељу Душану Макавеје-
ву и анализа титоизма. Окосницу документарца чини аудио-снимак 
јавне дискусије о филму ВР: Мистерије организма одржане у ново-
садском биоскопу „Арена” 1971. године

гораН
радовановић

интервју
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ри крају сте рада на дугометраж-
ном документарном филму Слу-
чај Макавејев или процес у био- 
скопској сали. Шта се крије иза 
тог интригантног наслова?

– Управо то што наслов говори. Мој филм је о 
Душану Макавејеву као аутору филма ВР: Ми-
стерије организма, али и о једном готово судс-
ком процесу аутору и његовом делу, који је, да 
буде још апсурдније, одржан у самом биоскопу. 
Наиме, Културно-просветна заједница Војводи-
не, после пројекције ВР: Мистерије организма 5. 
јуна 1971. у биоскопу „Арена” у Новом Саду, ор-
ганизовала је такозвану јавну дискусију, која је 
практично била увод у забрану тог филма. 

Шта су у оно време највише замерали Ма-
кавејеву? 

– После Макавејевљевог ироничног одно-
са, доведеног до исмевања, према култу лично-
сти Јосифа Висарионовича Стаљина, замерке су 
се углавном сводиле заправо на страх комуни-
стичких самоуправних апаратчика да друг Јо-
сип Броз Тито не буде следећи на тапету. Дакле, 
они су подсвесно говорили о тоталитарној при-
роди југословенске државе. Слушајући њихове 
готово апсурдне, али помало и искрене и наивне 
примедбе, може се закључити да су покушали 
да помире нешто што је непомирљиво – да успо-
ставе демократију без слободе или слободу без 
демократије. Било је око седамдесет посто уче-

сника који су га нападали, а до тридесет посто 
оних који су га бранили, међу њима и професор 
Војин Димитријевић, Андреј Поповић, Илија Ба-
шић, Петар Волк, Дејан Ђурковић, Вук Бабић...

Колико је овај документарни филм омаж 
вашем омиљеном редитељу, а колико анали-
за једног недемократског периода?  

– Он је и једно и друго. Полазни мотив је, пре 
свега, љубав према опусу Душана Макавејева. У 
раној младости био сам врло надахнут његовим 
филмовима Невиност без заштите и Љубавни 
случај или трагедија службенице ПТТ, а потом и 
ВР-ом, који сам видео нешто касније. 

– С друге стране, овај филм је неминовно и 
анализа једног система, и то изнутра. Учесници 
дискусије који су критиковали ВР практично су 
сами себе дезавуисали. Сами су, као део тог си-
стема, разобличили демократску природу тито-
изма и самоуправљања. На пример, када један, 
како се представио, комерцијалиста у трговин-
ском предузећу, суди о филму, па чак има и сло-
боду да предложи да се он забрани. Или као што 
је један други „друг” рекао: „Ми у нашој демо-
кратској земљи можемо да забранимо оно што 
нам се не свиђа”. Трећи цитира став да „никада 
ни у једном свету није мањина радила по своме, 
увек се питала већина, па ће тако бити и овде”.

– Данас постоје одређене политичке опције 
које на блиску прошлост гледају кроз оптику 
доласка на власт Слободана Милошевића као 
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спроведена или је то део случаја, импровиза-
ције, односно филма као процеса. Макавејевље-
ва субверзивност је иновативна! Произлази из 
готово експерименталног односа према фор-
ми или је и део слободарског духа самог ауто-
ра, који се у свом делу суочава с непатвореном 
стварношћу преиспитујући вредносне и идео-
лошке системе свога времена и блиске прошло-
сти. У том смислу Макавејев је за мене одувек 
био велика инспирација.

Сценарио за Случај Макавејев или процес 
у биоскопској сали писали сте с Борисом Тр-
бићем, драматургом који живи у Аустралији. 
Како је дошло до те сарадње?

– Упознали смо се 2015. у Мелбурну после фе-
стивалске пројекције мог филма Енклава. Он је 
изузетно образован човек, предавач на универ-
зитету, али и талентован и врло духовит писац. 
И велики љубитељ Макавејева. Отишао је одав-
де пре више од двадесет година, али је присутан 
на нашој филмској сцени. Филмски центар Ср-
бије објавио му је књигу „Било једном на Бли-
ском истоку: кинематографије кризног региона 
на прелазу векова 1990–2010”. Иначе, ово је први 
пут да имам косценаристу у свом раду. То ми је 
знатно олакшало посао.

У настанку филма учествовала је и једна од 
Макових хероина Милена Дравић. Каква је 
била њена улога?

– Филм има специфичан концепт јер у њему 
нема дијалога нити интервјуа, већ се слушају 
четири аудио-траке с „јавне дискусије”. Ту филм 

човека који је „покварио” некакав сан о некој 
уљудној земљи, готово пасторално буколичких 
атрибута. Као да Слободан Милошевић није иза-
шао из титоистичког шињела!? Као уосталом и 
сви његови политички савременици из оста-
лих СФРЈ република! Овај филм нас опомиње да 
је реч о систему који је у суштини био тотали-
таран, у коме није било слободе говора, већ је 
она постојала на нивоу репресивног инциден-
та и „дозвољених” уметничких израза. Али чим 
се ствари заоштре и пређу границу дозвољеног, 
као Макавејев и успех његовог филма у ино-
странству, уметник постаје проскрибован, стра-
нац, апатрид. Упутство за читање мог филма дао 
је сам редитељ у изјави часопису After Image 
2001. године: „Моја некадашња земља тврдила 
је за себе да је друштвени експеримент; а више 
је личила на комбинацију затвора и циркуса”. 
То није само духовита опаска једног даровитог 
уметника већ и невероватно прецизна дијагно-
за тог система.

Шта посебно цените код Макавејева – ори-
гинални стил, субверзивне идеје, бескомпро-
мисан ауторски став? 

– Све је то једно код Макавејева. Код њега све 
произлази једно из другог: тема, садржај, нара-
ција, форма. Зашто је Мак велики? Зато што у 
његовом делу не знате шта је сценарио, а шта 
режија, где се завршава режија, где почиње мон-
тажа, да ли је идеја која је била на папиру чврсто 
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минуо. Један од најзначајнијих учесника у фил-
му је аутор аудио-снимка Слободан Милетић, 
који нам је реконструисао „како се све то до-
гађало” у данашњем мултиплексу „Арена”. То је 
и једини дијалог у филму. С друге стране, има 
пуно оних учесника који су анонимни, а многи 
нису ни живи. За њих смо имали посебно реди-
тељско решење, али то је боље да оставимо пу-
блици да открије.

А како се у тај контекст уклапа Светозар 
Цветковић?

– Цветковић је омиљени Маков глумац, једини 
српски глумац који је играо у три његова фил-
ма, Мистер Монтенегро, Горила се купа у подне 
и Манифесто, а и сам гаји велико поштовање 

показује да почива на чистом документарном 
принципу. Дакле, данас, после 48 година, прота-
гонисти тих тонских записа слушају шта су не-
када говорили. Користимо доста материјала из 
ВР-а јер се позивамо на оне делове који су нај-
више сметали учесницима те такозване диску-
сије, а пошто је у ВР-у играла главну улогу, Ми-
лена Дравић је и најприсутнија у нашем филму. 
Сцене с њом снимали смо 14. марта 2018. То је 
био први дан нашег снимања, а испоставило се 
и њено последње појављивање у српском филму. 
Овај филм је свакако и омаж Милени Дравић.

Како сте бирали остале актере филма? 
– Посетили смо све учеснике дискусије који су 

живи, Илију Башића, Петра Волка, Андреја По-
повића, који је, нажалост, у међувремену пре-
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према Макавејеву. Договорили смо се да у овом 
филму он глуми Макавејева. Наиме, на четвртој 
аудио-траци слушамо Макавејева како започиње 
своју одбрану. Она се наставља на петој траци, 
која је, како се испоставило, украдена. Срећом, 
остао је транскрипт. Цветковић је у улози Мака-
вејева интерпретирао до краја ту одбрану. Он је 
у филму и, условно речено, неки сведок – моде-
ратор. Присутан је, без речи, на неким магичним 
локацијама које се доводе у везу с Макавејевим 
и његовим филмовима.

На који је начин у реализацији филма помо-
гла Југословенска кинотека? 

– Пре свега, Кинотека има депонован позитив 
ВР-а. Ми смо хтели да реконструишемо пројек-
цију, па смо пустили филм у биоскопу, у Музеју 
у Косовској. Дакле, позивамо се на слике с плат-
на. Кинотека нам је ту помогла логистички, а по-
могли су и људи из Архива у Кошутњаку. Дали су 
ми нека драгоцена документа, уникатна, у вези с 
Новим Садом и пројекцијом из 1971. Ту су још и 
архива из Филмских новости, РТС-а, Мише Ми-
лошевића, Маковог сниматеља. 

– Посебно је значајно то што имамо до сада не-
виђени архивски материјал, ексклузивне снимке 
које нам је дала Бојана Макавејев, супруга реди-
теља. У филму имамо архивски материјал о Ду-
шану Макавејеву у једном луку од 1970. до 2016. 
када смо забележили његово, нажалост, засада 
последње појављивање у јавности, на Фестива-
лу ауторског филма 2016. пред пројекцију оства-
рења Sweet Movie.

Да ли је овај пројекат био захтеван, финан-
сијски и организационо, за копродуценте, 
вашу кућу Нама филм и Октобар филм? 

– Да, имали смо много саговорника, снимања 
на више локација, реконструкцију у биоско-
пу, сцене у Новом Саду и околини, на Дунаву, у 
зоолошком врту, у Атељеу 212, па доста архиве. 
Проблем је што је иницијално било мало новца, 
а наше су амбиције биле велике јер смо сматра-
ли да та тема заслужује озбиљан третман. Морам 
да кажем да су нам неки људи унели на време 
суштинску дозу оптимизма, као Светозар Цвет-
ковић, који је рекао: „За филм о Душану Мака-
вејеву радим не питајући за услове”. То је био мо-
менат који нам је дао додатну енергију, посебно 
мени као аутору. Министарство културе подржа-
ло је делимично постпродукцију, онда је и По-
крајинска влада Војводине припомогла, тако да 
смо скромним средствима, али уз велики ангаж-

ман младих људи из мог продукционог тима, 
са искусним Предрагом Јаковљевићем на челу, 
изгурали филм до краја. Имали смо редитеља 
друге екипе Ненада Пирната, монтажу је ради-
ла Маја Кокић, креативни саветник био је сце-
нограф Влада Лашић. То су све сјајни профе-
сионалци, али и моји пријатељи. Они су изне-
ли филм.

Премијера се очекује на Фесту. Да ли сма-
трате да осим фестивалског овај филм има и 
биоскопски потенцијал? 

– Филм је гледљив и интересантан. Имамо по-
следње појављивање Милене Дравић пред каме-
ром, па засада последњи излазак Макавејева у 
јавност. Све то филму даје једну носталгичну 
црту, коју нисмо планирали. Дакле, неочекива-
но, у филм је ушла и емоција. С друге стране, 
имамо и неке кључне, а изузетно шармантне 
архивске снимке који рефлектују дух времена, 
а који су дати помало у макавејевљевском кљу-
чу. Материјал на тему титоизма је хумористи-
чан сам за себе, тако да филм има и једну лаку 
црту хумора. На основу свега тога имамо амби-
цију да филм пустимо и у биоскопе.

Када ће Душан Макавејев видети филм?
– Када га завршимо. Он нам је био велика 

подршка, као и Бојана, такође и Светозар Цвет-
ковић. То је тај креативни тим који ми је дао 
пуну слободу и помогао ми својим директним 
учешћем, али и обезбеђивањем до сада невиђе-
них материјала. Душан и Бојана су ми били ве-
лика подршка, јер је реч о њиховом делу. По-
што сам и сам аутор, имам опрез који происти-
че из поштовања према туђем делу, тако да сам 
ово доживео као неки вид драгоценог поклона. 
Покушао сам да се бавим тим поклоном, али да 
му не одузмем ништа од његове величанстве-
ности.
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ре и укоричи, те тако отргне од заборава и буде 
доступна будућим генерацијама. Драгоцене по-
датке дали су Велсова животна сапутница, глу-
мица Оја Кодар (рођена у Загребу као Олга Па-
линкаш), скриптерка љуба Гамулин, али и син 
капетана брода „Сарацен”, на којем је филм сни-
ман, и други сведоци збивања од пре пола века.

Ковачић додаје да се радећи на фото-моногра-
фији обратио најбољем овдашњем познаваоцу 
Велсовог опуса, филмологу Даниелу Рафаелићу, 
а њихова сарадња прерасла је у коауторство.

Рафаелић у уводном есеју „Потрага за Дуби-
ном” открива предисторију Велсовог доласка на 
Хвар. Наиме, позван да игра у ратном спектаклу 
Битка на Неретви Вељка Булајића, Велс је као 
свој хонорар затражио компензацију. Договоре-
но је да један од партнера филма, предузеће Бо-
сна филм, својим услугама учествује у његовом 
пројекту, тада под насловом Dead Reckoning, по 
роману Чарлса Вилијамса, који је претходно по-
кушао да покрене у Шпанији. 

Филм је сниман у јесен 1967. на два брода у 
водама око Хвара. У екипи су, уз Велса као ре-
дитеља и глумца, били Жана Моро, Оја Кодар, 
Мајкл Брајант и Лоренс Харви. Директора фо-
тографије Вилија Куранта, који је убрзо отишао 

еђу припадницима новијих ге-
нерација филмофила мало је 
познато да је славни америч-
ки редитељ, глумац, сценари-
ста и продуцент Орсон Велс 
свој филм Дубина снимио у 

Југославији, на Јадранском мору, крајем шезде-
сетих година прошлог века. Филм је остао не-
довршен, али је том догађају посвећена фото-
монографија „Орсон Велс у Хвару”, коју зајед-
но потписују професор и публициста, Хваранин 
Душко Ковачић, и директор Хрватског аудио-
визуелног центра Даниел Рафаелић. 

Под истим насловом претходно је у Хвару ор-
ганизована изложба фотографија поводом сто-
годишњице Велсовог рођења (1915–1985), а књи-
гу су 2018. објавили Туристичка заједница Града 
Хвара и Град Хвар.

Како у предговору пише Душко Ковачић, ра-
зумљиво је да велику пажњу јавности заслужује 
боравак и рад на овим просторима једног од 
најважнијих великана седме уметности, аутора 
Грађанина Кејна, који је у многим анкетама у 
свету проглашен за најбољи филм свих времена.

Књига је настала из потребе да се расута фак-
тографија о Велсовом снимању на Хвару сабе-
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мања на јахти. Зато се на тонској траци, преко 
звука ветра и агрегата који напаја расвету, чују 
Велсова редитељска упутства глумцима, сни-
матељима и другим члановима екипе.

„Тако гледамо и слушамо како сликар филм-
ског платна боји то платно, којим се кистовима 
користи, у какав оквир планира ставити своју 
слику. Гледамо како одијева и разодијева своје 
моделе да би истакнуо оно њихово најљепше и 
најважније”, истиче Рафаелић.

Уз велики број претежно црно-белих фотог-
рафија са снимања у луци, на пучини и током 
боравка Велса и сарадника на Хвару, књига до-
носи и анегдоте, опис атмосфере, сећања сав-
ременика. 

Текстове за ово издање написали су и Тонко 
Мароевић – „Пут у Хвар”, Слободан Просперов 
Новак – „Хварани honoris causa”, Славко Кова-
чић – „Орсон Велс у Хвару – јадрански сусре-
ти хедонизма и хуманизма” и Ненад Полимац – 
„Орсон Велс у филмским фикцијама”.

Филмски критичар Полимац присећа се како 
му је на Фесту 2007. године тадашњи управ-

ради једног пројекта с Марлоном Брандом, заме-
нио је Ивица Рајковић. 

„Снимање омета ружно време, али и финан-
сијска ’муљажа’ домаћег партнера. Новац убрзо 
пресушује и снимање се, након већине снимље-
ног дела, прекида”, пише Рафаелић и додаје да је 
у пролеће 1968. филм поново покренут, тада под 
насловом The Deep. Део је снимљен у водама код 
Примоштена, док су подводне сцене урађене ка-
сније на Бахамима.

Сам Велс није био задовољан, али Рафаелић 
на основу сачуване радне верзије закључује да 
је то један од његових најнапетијих, али и најза-
бавнијих филмова, те набраја снолику фотогра-
фију, сјајну глуму, јасну поставку кадрова, изу-
зетан однос према лепоти женског тела, суптил-
ни хумор... 

Оно што је најважније, сматра Рафаелић, јесте 
чињеница да Дубина није завршена. „То је једи-
ни филм у којем можемо дословно проучавати 
Маестра како ствара”, пише он и објашњава да 
је Велс већину сцена снимио са идејом да се над-
синхронизују, због техничких ограничења сни-
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настале у нашем сусјед-
ству говори о снази ње-
гове легенде”, оцењује 
Полимац.

У завршном тексту 
под насловом „Наш Ор-
сон Велс” Даниел Рафае-
лић наводи да се генијал-
ни редитељ и убеђени ле-
вичар као саветник аме-
ричког председника Руз-
велта почетком четрде-
сетих година заинтере-
совао за „државу у на-
стајању” – Југославију, 
подупирао Тита и пар-
тизански покрет, а 1946. 
осигурао финансијску 
помоћ за обнову од рат-
не штете и у то време 
први пут инкогнито сти-
гао у Југославију. 

У доба „лова на вешти-
це” који је водио ФБИ, 
Велсу су затворена вра-
та Холивуда, па почиње 
да ради у Европи, глу-
ми у разним филмовима 
да би прикупио новац за 
своје пројекте. Глумачки 
ангажман доводи га 1960. 
у Јадран филм у Загребу, 
где игра у Аустерлицу 
Ејбела Ганса, затим сни-
ма свој филм Процес и 
упознаје младу Олгу Па-
линкаш, која ће му по-
стати муза и животна са-
путница. Нешто касније, 
у Авала филму у Београ-
ду игра у чувеном спек-

таклу Марко Поло, пише Рафаелић у детаљном 
прегледу веза Орсона Велса с некадашњом ју-
гословенском кинематографијом.

ник Музеја Кинотеке Динко Туцаковић скре-
нуо пажњу на Затамњење Оливера Паркера, 
филм који је знатним делом сниман у Београ-
ду и у којем је главни јунак Велс лично (играо 
га је Дени Хјустон) током снимања једне Б-про-
дукције 1948. у Италији. „Сценарио је фиктиван, 
али могућ”, пише Полимац и наводи детаље Ту-
цаковићевог играног филма Доктор Реј и ђаво-
ли (2012), у којем се на Јадрану шездесетих годи-
на срећу редитељ Николас Реј и Велс. 

„Већ сама чињеница да је Орсон Велс послу-
жио као инспирација за двије филмске фикције 

Ф О Т О - М О Н О Г Р А Ф И Ј А – О Р С О Н  В Е Л С  У  Х В А Р У ”
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пише: 
Ненад беквалац

визУелНи Терор
ДАРИЈА АРЂЕНТА

великани
светског филМА

„За мене је све у 
трансформацији 

нечег 
спектакуларног 

и барокног 
у нешто прецизно 

и хладно, 
као што је, 

рецимо, 
убод ножем.”

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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се Суспирија (2018) Луке Гвадањина, с феноме-
налном Дакотом Џонсон, Тилдом Свинтон, Клои 
Грејс Морец, Мијом Гот и другима. Домаћа пу-
блика имаће прилику да сама упореди две вер-
зије јер ће се приказати и ретроспектива фил-
мова Дарија Арђента.

Арђенто од првог филма верно прати мото 
Едгара Алана Поа: „Смрт лепе жене је неспорно 
најпоетичнија тема на свету”. Редитељ отворено 
признаје да више воли да гледа смрт лепих него 
ружних жена или смрт мушкарца. На занима га 
шта други мисле о томе и често уме да напу-
сти интервју када га новинари нападну и опту-
же за мизогинију. Ако стварно одгледате више 
од једног његовог филма, закључићете да је епи-
тет мушког сексисте неоснован, јер у његовим 
остварењима жртве, као и убице, јесу и мушкар-
ци и жене, а понекад и трансродне особе. Дакле, 
могло би се рећи да су Арђентови филмови по-
литички коректни.

Још као дечак Дарио је волео да пише, углав-
ном бајке. Пошто је растао у породици која се 
бавила уметношћу – отац Салваторе Арђенто 
био је продуцент, а мајка, Бразилка Елда Лук-
сардо, модел – морао је и сам да крене једним 

амен темељац не само ита-
лијанског већ и светског мо-
дерног хорор жанра поста-
вио је Марио Бава, који је 
утицао на многе ауторе, а 
посебно на Дарија Арђен-

та. Седамдесетих и осамдесетих Арђенто је сни-
мио своје најбоље филмове, од којих је, пре-
ма мишљењу многих, ремек-дело Суспирија 
(Suspiria, 1977). Када су се појавиле гласине да 
се спрема римејк филма, реакције су биле по-
дељене, али сам Арђенто дао је зелено светло. 
Првобитно је требало да га режира Дејвид Гор-
дон Грин, да би на крају тај тежак задатак добио 
Лука Гвадањино.

Несумњиво, увек је тешко задовољити фанове, 
а поготову оригиналног редитеља. Нова верзија 
почела је да кружи по фестивалима у септембру 
прошле године, а мишљења су различита. Јед-
ни тврде да је превазишла оригинал, док дру-
ги о њој не мисле ништа добро. Сам Арђенто по-
хвалио је беспрекоран визуелни стил, али му се 
више допада музика коју је сам правио с „Гоб-
лином” него композиције Тома Јорка из „Радио-
хеда”. На програму овогодишњег Феста наћи ће 

к

Тајна црне рукавице (1970)
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чајнији филм у том делу Арђентове каријере је-
сте Било једном на Дивљем западу (C’era una volta 
il West, 1968) Серђа Леонеа, на којем је радио с 
Бернардом Бертолучијем. У књизи Nightmare 
Movies, Ким Њуман рекао је: „Оно што је Серђо 
Леоне за шпагети-вестерн, Дарио Арђенто је за 
италијански хорор филм. Леоне је узео вестерн 
жанр, преобразио га и направио препознатљиву 
визију која је истовремено хиперреалистичка 
и надреална, док Арђенто деконструише хорор 
и трилер традицију Хичкока, Фрица Ланга, Ро-
берта Сиодмака и америчких ноар писаца ства-
рајући сопствени свет.”

Арђенто је искористио популарност готских 
бизарних италијанских трилера који су прои-
зашли из немачке серије мистерија заснова-
них на романима Едгара Вoлиса, њиховим ма-
скираним убицама и изопаченим осумњичени-
ма, и помешао их с класичном енглеском детек-
тивском причом и забрањеном садо-еротиком. 
Значајан утицај имали су рани филмови о лу-
дим убицама Марија Баве La ragazza che sapeva 
troppo (1962) и Sei donne per l’assassino (1964). 

од та два пута. На сву срећу, једног дана решио 
је да прочита један од многих сценарија које је 
његов отац доносио кући и убрзо научио осно-
ве писања за филм. Каријеру је започео као сце-
нариста, на комедији Албера Сордија Scusi, lei è 
favorevole o contrario? (1966). Писао је и за мно-
ге ратне филмове: Оазу смрти (Commandos, 
1968) Арманда Криспина, Четири командоса за 
Норвешку (Probabilità zero, 1969) Мауриција Лу-
чидија, Легију проклетих (La legione dei dannati, 
1969) Умберта Ленција. Окушао се и у крими 
жанру: Qualcuno ha tradito (1967) Франка Про-
сперија и Последњем обрачуну / Гангстерима 
(Comandamenti per un gangster, 1968) Алфија Кал-
табијана, који је делом сниман у бившој Југосла-
вији и у којем глуме љуба Тадић и Раде Марко-
вић. Залазио је и у секс комедије, La rivoluzione 
sessuale (1968) и La stagione dei sensi (1969), и у ве-
стерн комедије, Данас мени… сутра теби (Oggi 
a me... domani a te!, 1968) Тонима Червија, Пето-
рица у акцији (Un esercito di 5 uomini, 1969) Дона 
Тејлора, у коме глуми Бад Спенсер, и Звали су га 
Амин (Così sia, 1972) Алфија Калтабијана. Најзна-

Суспирија (1977)
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вече док се шета с нећа-
ком чује разговор два чо-
века о тајни за коју је-
дан не жели да се сазна. 
Сутрадан један од њих 
је мртав – наводно је на-
страдао у несрећи. Арно 
покушава да открије ми-
стерију и удружује се с 
новинаром, али њихо-
ва истрага проузрокује 
још једно убиство. Уби-
ца увек успева да буде 
корак испред елимини-
шући све потенцијалне 
сведоке и остављајући за 
собом крвав траг, што ће 
на крају довести до от-
крића тајне коју жели 
да сачува по сваку цену. 
Филм Четири муве на 
сивом сомоту (4 mosche 
di velluto grigio, 1971) ујед-
но је и последњи део три-
логије Животиња, како 

је неки називају. Главни јунак је бубњар рок 
бенда који бива приморан да се супротстави чо-
веку који га прогања. Бубњар га убија, а злочину 
присуствује мистериозни маскирани фотограф. 
Уместо да оде да се пријави полицији, он скрива 
злочин и бори се с кривицом, а ситуација се по-
горшава када почну да га уцењују фотографија-
ма тог догађаја. То је први филм у коме Арђен-
то више пажње посвећује самој причи. Користи 
многе стилизоване технике, од необичног по-
стављања камере и углова снимања, преко каме-
ре која лута и нелинеарне монтаже, до специјал-
них ефеката које постиже покретима камере. У 
завршној секвенци користи брзе покрете каме-
ром да би постигао запањујући ефекат успоре-
ног снимка и у комбинацији с музиком Енија 
Мориконеа прави призор који одузима дах.

После тог остварења одлази на телевизију и 
режира два од четири једночасовна филма у 
оквиру серијала La porta sul buio. Једини излет 
ван жанра прави са историјском комедијом Le 
cinque giornate (1973), смештеном у време рево-
луције у Милану 1848. Следећи филм, Тајна на-
пуштене куће (Profondo rosso, 1974), јесте стили-
зован и богато снимљен ђало у коме је све моти-
ве које је само наговестио у претходним оства-
рењима у потпуности разрадио и спојио (дијало-
зи и односи у Тајни црне рукавице; камера која 

Прва три филма која је 
потписао као редитељ 
спадају у ђало (giallo – 
жуто, боја корица крими 
романа који су излазили 
у Италији), жанр који је 
утемељио Бава, а Арђен-
то га за нијансу изменио 
и обележио својим пре-
познатљивим печатом. 
Дебитантска Тајна црне 
рукавице (L’uccello dalle 
piume di cristallo, 1970) 
јесте слободна адапта-
ција The Screaming Mimi 
(1949) Фредерика Брау-
на. Амерички писац који 
лута по Риму тражећи 
инспирацију нађе се у 
ситуацији да беспомоћ-
но гледа како девојку но-
жем пробада човек у цр-
ном мантилу и шеши-
ру. Касније, док се при-
сећа шта је видео, стал-
но му измиче кључни детаљ, део слагалице који 
је потребан да би се решила мистерија. Убица 
који носи црне рукавице постаје заштитни знак 
Арђентовог опуса. Он их и сам носи и каже: „Ја 
сам у свим мојим монструмима”.

Поглед из перспективе убице тера нас да се 
идентификујемо с њим док бира своју жртву, 
која је у већини случајева лепа млада жена. У 
сценама убистава, међутим, перспектива се из-
ненада мења и нагони нас да се ставимо у по-
ложај жртве и искусимо шта она осећа. Код 
Арђента решење никада није једноставно, већ је 
све подређено неочекиваном обрту. Наиме, по-
што је жртва девојка, а насиље над њом суро-
во, обично помислимо да је убица мушкарац, 
али на крају се често испостави да је то, у ства-
ри, жена. Још једна веома битна карактеристика 
Арђентових филмова јесу сећања у којима леже 
трагови за проналажење убице.

Никада раније ниједан ђало није постигао то-
лики успех као Тајна црне рукавице и брзо су по-
чели да се ређају слични филмови: Снови злочи-
на (Una lucertola con la pelle di donna, 1971) Лучија 
Фулчија, Стреле отровног паука (La tarantola 
dal ventre nero, 1971) Паола Каваре, La dama rossa 
uccide sette volte (1972) Емилија Мирађилеа и 
многи други. У филму Мачка са девет репова (Il 
gatto a nove code, 1971) слепи господин Арно једно 

Тајна напуштене куће (1974)
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доктора Калигарија (1919) и Носферату – сим-
фонија језе (1922). На то указују оштри контр-
асти светлости и сенке и потпуно вештачки и 
стилизовани сетови који се међусобно прожи-
мају да би створили јединствену композицију и 
одражавали стање душе и тела ликова. И у том 
филму кључну улогу има музика, коју је ком-
поновао Арђенто заједно с „Гоблином”. Заглу-
шујући тонови које као да сикћу вештице наго-
вештавају шта је у питању много пре него што 
то сами откријемо.

Суспирија служи као пролог за Арђентов 
следећи филм, Пакао 
(Inferno, 1980), у коме 
Роуз отвара књигу о 
ахитекти Варелију који 
је саградио три мисте-
риозне куће, у Фрај-
бургу, Риму и Њујорку, 
за три мајке: Суспири-
орум – мајку уздаха, с 
којом смо се сусрели у 
претходном филму; Те-
небрарум – мајку таме, 
чији портрет Роуз на-
лази у потопљеним со-
бама у подруму куће у 
Њујорку; Лаквимарум 
– мајку суза. На фил-
му му је помагао човек 
од кога је научио мно-
го, легендарни Марио 
Бава, као редитељ друге 
екипе, камерман и кре-
атор специјалних ефе-
ката. Иначе, то је Бави 
уједно био и последњи 
филм.

Сви су очекивали да 
ће Арђенто одмах завр-
шити започету трило-

гију, али због компликација око финансија он 
се враћа ђалу у Безумљу (Tenebre, 1982). У том 
филму писац детективских прича бива уплетен 
у серију убистава када поред жртава пронађу 
странице из његове нове књиге. Као и у другим 
остварењима, Арђенто и у овом добро увијеном 
финалу открива да је убиства починило неко-
лико различитих психопата, чији се мотиви и 
методе надопуњују.

Феномен (Phenomena, 1985) јесте први филм 
који је Арђенто у потпуности радио на енгле-
ском и с којим је доживео скоро тотални неу-

прогања у Мачки са девет репова; психоделич-
не боје у Четири муве на сивом сомоту). Иден-
титет убице открива на тако суптилан начин 
да то уопште не приметите када први пут гле-
дате филм. Британски музичар Маркус Дејли 
очевидац је бруталног убиства у Риму и упле-
тен је у полицијску истрагу. Опседнут идејом 
да му је промакао неки кључни детаљ, ризикује 
да постане следећа жртва или главни осумњиче-
ни. Иако су остали редитељи надмашили Арђен-
та у графичком садржају, бруталности, окрут-
ности,  нико од њих убијање није снимао тако 
висцерално као он. По-
што је прекинуо дуго-
годишњу сарадњу с Мо-
риконеом, почео је да 
ради с групом „Гоблин”, 
коју је предводио ком-
позитор Клаудио Симо-
нети. Оним што су зајед-
но направили постави-
ли су стандард за хорор 
филмове, који се није 
мењао више од двадесет 
година. Њихова музика 
– кратко понављање мо-
тива, тотална дисонан-
ција, марширајући ри-
там – наглашава брутал-
ност на платну и доноси 
заглушујући звук сваки 
пут када се дешава уби-
ство.

У Тајни напуштене 
куће Арђенто је отво-
рио могућност преласка 
на натприродне елемен-
те, што је искористио у 
Суспирији (1977), инспи-
рисаној искуством баке 
његове тадашње девојке, 
глумице Дарије Николоди, која је учествовала 
у писању сценарија. Она је тврдила да је док је 
похађала престижну музичку школу у Францу-
ској открила да се особље школе бави црном ма-
гијом и езотеријом. Код Арђента, млада девојка 
Сузи долази из Њујорка у Фрајбург да би ишла 
на балетску академију, коју предводи група ве-
штица. Наравно, филм се отвара двоструким 
убиством, једним од најлепшe икада снимље-
них, и наша хероина мора да открије ко је за то 
одговоран. Суспирија се ослања на немачки ек-
спресионизам и филмове као што су Кабинет 

Тhe Sandman (2018)
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гов брат Клаудио Арђенто, док је он заслужан 
за музички скор и монтажу филма за италијан-
ско тржиште. У наредна три остварења малтре-
тира своју ћерку Азију, којој је наменио глав-
не улоге у Трауми (1993), Стендаловом синдрому 
(La sindrome di Stendhal, 1996) и Фантому из опе-
ре (Il fantasma dell’opera, 1998). Сви остали фил-
мови које је радио касније само су бледа сли-
ка Арђента каквог познајемо и волимо. На тре-
нутак је заинтригирао са Џенифер (2005) и Ко-
жом (Pelts, 2006), које је радио у оквиру серијала 
Masters of Horror. После двадесет седам година 
напокон нам је испоручио завршетак трилогије 
о три мајке, Мајку суза (La terza madre, 2007), где 
своју ћерку Азију поново излаже разним мука-
ма. Филм је дошао као право освежење, али нај-
више за фанове Лучија Фулчија, јер изгледа као 
да га је режирао он, а не Арђенто, који тврди да 
не познаје његов опус. Да не помињемо тотал-
ни дебакл с Дракулом 3Д (2012), у коме је поку-
шао да направи своју верзију легенде. Тренут-
но ради на пројекту који се често одлаже, The 
Sandman, с Игијем Попом у насловној улози. 

спех. Помешао је тупаву мистерију убиства са 
сулудим подзаплетом о хероини која има моћ 
да комуницира с инсектима и осветничкој шим-
панзи. Тада су га први пут упоредили са суна-
родником Лучиом Фулчијем и његовим фил-
мовима, а један од разлога било је тотално на-
пуштање стилизације по којој је постао познат. 
На прави пут вратио се са Опером (1987). У том 
филму терорише младу оперску певачицу која 
мења диву пошто је ова доживела несрећу. Уби-
ца који је прогања има посебну фиксацију њоме 
и сваки пут је везује и селотејпом јој испод 
очију лепи шпенадле да не може да их затвори 
док он пред њом убија. Сви заштитни знаци су 
ту: убица с црним рукавицама, трагови за одго-
нетање идентитета злочинца у сећањима, живо-
тиње које играју кључну улогу у причи (овај пут 
гавранови), екстремно стилизовани кадрови.

Током осамдесетих Арђенто је продуцирао 
и писао за друге, углавном своје дугогодишње 
сараднике. С Ламбертом Бавом радио је Демо-
не (1985) и Демоне 2 (Dèmoni 2... l’incubo ritorna, 
1986), а с Микелеом Соавијем Цркву (La chiesa, 
1989) и Секту (La setta, 1991). Деведесете почиње 
заједничким пројектом са Џорџом Ромером Два 
зла ока (Due occhi diabolici, 1990), режира сег-
мент „Црна мачка”, адаптацију истоимене Поо-
вое приче. С Ромером је раније радио на Зори 
живих мртваца (1978), коју је продуцирао ње-

Мајкa суза (2007)
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Нема брата док не роди мајка! 
Али, ’оћеш: идеолошки вирус је у стању све да разори и зарази, све да помери, 

чак и генетици да запрети како ће јој кодове избрисати! Тај синдром неизлечи-
во је опхрвао командира милицијске станице Гаврила, 

који у свом бунилу  презире оца, заборавља мајку, лаже сина, 
отписује жену и хапси рођеног брата

критика из
пРоШлости

МентАлитет
под приСМоТроМ
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о лудило дешава се почетком 
шездесетих, у време када је због 
кубанске кризе свет висио над 
понором трећег светског рата, а 
Срби, подељени и посвађани, у 

једној од својих вечних историјских менопауза, 
до сржи убеђени да су то светско питање – без 
обзира на трагику властитог положаја – једино 
они кадри да реше.

Просто да човек не поверује како се историја 
брзо понавља, како је та филмска прича Жељка 
Мијановића, написана пре десетак година, у до-
слуху са временом у коме је реализована, како 
беспрекорно функционише и кореспондира са 
стварношћу у чијем смо глибу до гуше. У том 
домету је кључна вредност овог филма, јер је он, 
залетевши се на крилима догађаја из 1962. успео 
да се наруга овом тренутку наше стварности, 
разголитивши корене наше пелен-биљке и њене 
чемерне плодове учини још горчим и неподно-
шљивијим. Метафора је досегнута, наши мито-
мани и мегаломани су осветљени, трагика је от-
кривена, али све то уз помоћ великог броја пор-
трета људских судбина, у распону од несрећних 
љубави до чежње за слободом.

Режисер Божидар Николић је очигледно уочио 
све погодности које пружа Мијановићево сати-
рично штиво. Призоре које је градио по њему 
следио је у низу и континуитету, овладавао 
њима помоћу великог броја епизодних улога, 
постављених тако да се уливају у матицу при-
че. То се показало као добар везивни елемент, 
који је био само повремено нарушаван малим 
несагласјем глумачког израза, ситним преигра-
вањем, што ипак није нарушило хармонију. Мо-
жда се могао избећи и који ситни преступ у рит-
му, што би убрзало радњу и штрпнути мало од 
домановићевског финала, али то су, ипак, не-
битни елементи пред ефектном, комуникатив-

ном и метафоричном причом, која је само наиз-
глед питка и слатка, а – у ствари – жестока сати-
ра која уједа за вену куцавицу и гризе без ми-
лости.

Редитељу су највећу помоћ дали глумци. А 
окупио их је у великом броју. Просто је неверо-
ватно колико је ту много филигрански урађе-
них „мињона”, попут оног који је остварио Да-
нило Стојковић, па затим Милутин Караџић, 
Данило Лазовић. Сјајно функционише „руска 
струја” (Бата Живојиновић, Петар Банићевић...), 
љубиша Самарџић убедљив и нов у улози лир-
ског љубавника-губитника. Две готово антоло-
гијске сцене су одиграли Неда Арнерић и Дра-
ган Николић (с једне стране) и Богдан Диклић 
са групом „српских Руса”. Иако је реч о фил-
му у коме су готово све улоге главне, ипак до-
минирају ликови двојице милиционера, Гаври-
ла и Живадина, које тумаче Бранислав Лечић и 
Богдан Диклић. Различито их тумачећи, обоји-
ца су истински дали драгоцен прилог овом фил-
му простудираном глумачком игром, употре-
бом свих регистара глумачког израза и смислом 
за меру. Наравно, списак успелих креација се 
може и даље низати, јер су глумци попут Славке 
и Бранислава Јеринића, сада већ покојног Сто-
лета Аранђеловића (публика му је са искреним 
поштовањем одала пошту) и Весне Станојевић 
убедљиво протумачили преузете ликове, што 
указује да ће филм без проблема успоставити 
контакт са гледалиштем.

Наш филм је одиста чудо. „Три карте за Холи-
вуд” су још једна потврда том утиску. Добили 
смо још једно дело с којим можемо бити задо-
вољни и срећни. Комедија, па још успела у про-
леће деведесет треће. То ипак можемо само ми. 
Можда је и то део менталитета који је у овом 
филму под сталном присмотром!?

НапиСао: 
милан митић

Т

Новости, 11. 4. 1993.
ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА „ТРИ КАРТЕ ЗА ХОЛИВУД” 
РЕЖИСЕРА БОЖИДАРА НИКОЛИћА

Опора комедија бави се догађајима с почетка шездесетих, али само зато да би показала колико су 
наше бољке тешке, вечне, неуништиве и фаталне по ментално здравље народа
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Свет бр. 581
9. 2. 1973.

ФЕСТ ЈЕ ОБЕЗБЕДИО БУДУЋНОСТ 
ЈЕР ЈЕ НА ВРЕМЕ СИШАО У НАРОД 

И ОСЛОБОДИО СЕ КУРТОАЗИЈЕ

ф е с т  в р е м е п л о в
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пућени социолози одавно тврде да 
у нашој култури паралелно егзи-
стирају две тезе: популистичка и 
аристократска, да се међу собом 
трву, али – животаре.

Овогодишњи ФЕСТ – сумњичен за чежњу ка 
елитности и ексклузивности – на најбољи је на-
чин показао сврху и функцију уметности, јер је 
омогућио да га сагледају и оцене оне структуре 
које су му пребацивале шушкавост свиле и на-
парфимисаност.

Спустивши се у народ, ФЕСТ се приближио 
правој филмској публици, а та публика се пока-
зала достојном да арбитрира, квалификованом 
да оцењује, аплаудира или негира резултате. 
Тако је ФЕСТ – добио прави тест. Омасовљење 
ФЕСТА је стога најважнији догађај смотре, јер 
то представља победу оних струја у култури 
које улогу и место уметности практично тума-
че: да оплемењује што већи круг људи, да у ди-
ректном суочењу са њом људи буду подстакну-
ти на корак ка лепшем, савршенијем... Подаци 
да је ФЕСТ ове године видело више људи него 
на досадашњим фестивалима, да су на специјал-
ним пројекцијама гледаоци били: радници, сту-
денти, војници, рудари; да је парада коштала за 
скоро 100 старих милиона мање и остала квали-
тетно иста, да се велики број младих људи укљу-
чио у разговоре о филмовима, да је било мање 
свечарског а више радног... довољно је илустра-
тиван за уверење да се ФЕСТ укључио у општа 
друштвена настојања: да све што се ради буде 
темељито и корисно.

ДИКТАТ ВРЕМЕНА
Страни филмски аутори, сем неколико из-

узетака, нису се најсрећније уклопили у ова-
кав концепт смотре, јер су под фирму „Хра-
бри, нови свет” стала остварења која су апсо-
лутни диктат времена садашњег; инспирација 
им је суровост тренутка у коме живимо – рато-
ви, отмице, масакри – и законитост капитали-
стички рецепт: бити питко и „за лако продати”! 
Због тога је репертоар био оптерећен „филмо-
вима насиља”, али и са јасно израженом тезом 
на чијој је страни аутор.

Међутим, нису сви спремни да прихвате на-
сиље и терор као савремену уметничку инспи-
рацију. Постоје и друге теме, животне и акту-
елне, али по њима нико није тако „ангажовано” 
чачкао, јер се филмови о насиљу више исплате. 
Књижевник Ђорђе Лебовић због тога и сматра 
да филм постаје све мање уметност, а све више 
индустрија и „индустријски кич”. Њега забриња-
ва присуство насиља, и то „насиља разголиће-
ног, фактографског, прецизно рашчлањеног на 
најнаказније делове свог патолошког механиз-
ма и у најогавнијем испољавању своје рушилач-
ке функције”. Писац је стекао утисак да је ту реч 
о непристрасној, аналитичкој егзактној студији 
научника, а не о мисаоном и стваралачком чину 
уметника. Дакле: више циркуса него праве ли-
тературе, више артифицијелности, а мање лир-
ског сензибилитета.

Повод за овакве утиске је неколико филмова 
(пре свих „Паклена поморанџа”) које човек, ма 
како хладан био, не може мирно да сагледа до 
краја, јер су сва његова чула буквално надраже-
на до прснућа!

НапиСао:  
милан митић

У

Ове године филмове је видело више људи, 
а трошкови су за 100 старих милиона мањи.
Публика се представила као квалификовани судија.
Лице и наличје насиља као филмске теме.
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Ако би се по спортском рецепту правио „тим” 
од филмова виђених на смотри, било би врло де-
ликатно и тешко определити се за најбољи са-
став. Јер разлике у жанру доводе до различи-
тих опредељења. Публика је дала своје симпа-
тије „Куму”, а новинари и критичари „Рубљову”. 
Олакшавајућа околност је, код прављења „првог 
тима”, што се не мора рашчлањавати степен ре-
жије, глуме, камере, звука: свуда је то мање-ви-
ше савршено, до сада невиђено! Некада су се за 
то добијале вредне награде, сада је то постало 
атрибут без кога се не може разговарати!

Једанаест великих филмова које смо „проба-
ли” на ФЕСТУ откупили су дистрибутери. То је 
прилика да још већи број гледалаца види ова 
вредна достигнућа. Њихова имена су: „Кум”, 
„Рубљов”, „Француска веза”, „Кабаре”, „Последња 
биоскопска представа”, „Паклена поморанџа”, 
„Дискретни шарм буржоазије”, „Радничка класа 
иде у рај” и „Смрт у Венецији”. Али, то не значи 
да не треба погледати и остале који носе етике-
ту са ФЕСТА.

ЛЕКЦИЈА
Једна од мудрих одлука оперативне групе 

људи који руководе ФЕСТ-ом била је та да се 
омогуће специјалне пројекције с в и х филмова 
за оне структуре које су заинтересоване за суд-
бину филма. До сада је практиковано да само 
новинари буду информисани о стању у свет-
ској кинематографији, а сада су филмски рад-
ници, студенти академија, глумци и остали, до-
били прилику да присуствују лекцији из филмс-
ке уметности, коју држе аутентични мајстори. И 
то омасовљење има своје „зашто”, јер после уви-
да у ниво и оријентацију светске кинематогра-
фије, заједнички ће се лакше наћи путеви преко 
којих треба да се наш филм уведе у свет.

Свакако да нам не служи на част што у зва-
ничној конкуренцији нисмо имали свој филм. 
Нешто због формалних, али више из објектив-
них разлога: ми нисмо ове године имали филм 
који би се без поговора ту нашао!

Утеха је у томе што је на дечјем ФЕСТ-у 
тријумфовао наш филм („Вук самотњак”) и да 

Али, треба веровати упућенима, филмски 
ствараоци су широм света насиље означили до-
минантним проблемом савременог човечанст-
ва, па су због тога у толиком броју насрнули на 
ово зло. Али, то је само једна страна медаље: у 
насиљу је пронађен тај драгоцени мајдан скупо-
цене руде, од које ће филмска индустрија умети 
да направи „функционалне фабрикате”. Зато је 
и било тешко разазнати: ко се стварно филмом 
бори против насиља као зла, а ко са њим спеку-
лише!?

ВИСОК ДОМЕТ
Опоненти и негатори ФЕСТА супротстављали 

су му се тврдњом да он, по свом концепту, не 
може бити дугог века. Не могу се, како су образ-
лагали, у једногодишњој светској продукцији 
наћи десетак одличних филмова колико је по-
требно ФЕСТУ да би задржао реноме. Међутим, 
показало се да светска продукција није у кризи, 
да се увек у свету може наћи довољно добрих 
филмова за овакву смотру, која нема намеру 
ништа да открије већ да окупи све најбоље.

На ФЕСТУ ове године није било „куртоазних” 
филмова, оних који су због „кључа” позвани и 
уврштени у програм. Разлика између најбољег 
и условно најслабијег је минимална. То најбоље 
потврђује оцена гледалаца (оцењивало се од 1 до 
5), која је најслабији филм оценила оценом бли-
зу 4!? Ако међу 64 филма, колико је учествовало 
на званичном и пратећим програмима ФЕСТА, 
ниједан не добије добру, већ врло добру и одлич-
ну оцену, онда је јасно да је публика више него 
задовољна репертоаром. Они љубитељи филма 
који су имали могућности да за девет дана пре-
гледају све филмове остварили су ванредне ре-
корде: то значи да су видели толико филмских 
дела колико види један пасионирани љубитељ 
филмске уметности који иде у биоскоп 4-5 пута 
месечно!

Мало је таквих који оду више од 30 пута го-
дишње у биоскоп, али, захваљујући ФЕСТУ, 
многи су за девет дана видели више филмова но 
што то ураде за две године! И то филмова који 
остављају утисак!

ф е с т  в р е м е п л о в
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ну – достојна је целог ФЕСТ-а! Величанствена 
слика 15. века коју је Тарковски минуциозно из-
вајао, остаће дуго присутна у памћењу, као не-
што толико велико, толико лепо, као незаборав! 
Због тога је и невероватна вест: да ће овај филм 
пун ликовних симбола, тако маестрално на-
прављен језиком с л и к е, бити приказан на те-
левизији! На медијуму на коме не може да дође 
до изражаја ниједна од предности овог гранди-
озног уметничког дела!? То је лоша услуга овом 
ремек-делу.

У филму „Француска веза” видели смо једну 
од најлуђих вожњи аутомобилом која је икад 
снимљена у историји кинематографије (она, 
исто тако луда, у „Пакленој поморанџи” је, у 
ствари рир-пројекција), док смо се најслађе на-
смејали комедији Питера Богдановића „Што те 
тата пушта саму”. Један од најпријатнијих тре-
нутака фестивала је био тај када је Питер Бог-
дановић, Југословен пореклом, на нашем језику 
(иако никада није био у Југославији) поздравио 
публику у Дому синдиката, уверавајући је да је 
једна његова душа овде, међу нама.

Ако би неко докон, али педантан, сачинио ли-
сту НАЈ догађаја на ФЕСТ-у, могао би да то ура-
ди овако:

Најбољи филмови: 
„КУМ” и „РУБЉОВ”
Најбољи редитељи : 

КОПОЛА и ТАРКОВСКИ
Најбољи глумци: 

Марлон БРАНДО и Џин ХЕКМЕН
Најбоље глумице: 

Џејн ФОНДА и Лиза МИНЕЛИ
Најексклузивнији гост: 
Ђина ЛОЛОБРИЂИДА

Најсрдачнији гост: 
Питер БОГДАНОВИЋ

Највеће узбуђење: 
ПАКЛЕНА ПОМОРАНЏА”, „ДЕМОНИ”

Најпоетичнији филм: 
„ЏЕРЕМАЈА ЏОНСОН”

Највеће разочарење:
„ХАМЕРСМИТ ЈЕ ПОБЕГАО”

У том НАЈ стилу, могле би се поређати и неке 
наше личности. Најревноснији гледаоци, најза-
довољнији, најнезадовољнији, и тако даље. Али, 
то би нас одвело далеко. Довољно је рећи да је 
ФЕСТ био као ни један до сада, да је поставио 
многе значајне рекорде, да је дубоко утемељио 
традицију и да је, самим тим, био НАЈ ФЕСТ. 

Догодине ће, сигурни смо, бити још бољи.

је на специјалном програму изванредно прошао 
филм Срђана Карановића „Друштвене игре”.

Карановићев филм је разбио још једну нашу 
заблуду, такозвани „проблем публике”. Ексклу-
зиван и „нечитљив” филм Срђана Карановића 
доживео је изванредан успех баш код оне пу-
блике код које му је предвиђен фијаско! Рудари 
у Лазаревцу, ђаци, грађевински радници (они 
по статистици најмање иду у биоскоп) и студен-
ти, подједнако срдачно су поздравили филм, а 
наравоученије се из тога само намеће: публи-
ку не треба потцењивати, њу ће увек освојити 
филм у коме је први падеж – човек.

Лекција научена на ФЕСТ-у користиће мно-
гоструко. Показаће се као и све инвестиције у 
култури, да је то улог за будућност. Видеће се 
да није расипништво ако се омогући да 30.000 
људи види б е с п л а т н о најбоље филмове са 
ФЕСТ-а, да је врло добро да се селекција фил-
мова социјалног садржаја прикаже радницима, 
и организују специјалне пројекције за студенте 
и војнике.

Међутим, у напору да досегне што више и ура-
ди што боље, ФЕСТ је начинио и неке уочљиве 
организацијске пропусте. Новинари су незадо-
вољни својим третманом, јер су за најбоље фил-
мове морали да се хрву на улазу због ограни-
ченог броја места, није им било омогућено (бар 
оним оперативцима из дневних листова) да са-
гледају штимунг церемонијала, а у прес-бироу 
су их рангирали према „значају” листа у коме 
раде! Било је и крупних неспоразума са прево-
диоцима, а фото-репортери су озлојеђени што 
је неко „са врха” распоређивао када ће и коме 
да саопшти где се нешто дешава „згодно за но-
вине”.

МАРГИНАЛИЈЕ
Не треба сумњати да је ФЕСТ успео. Иако 

може да се у најкраћим цртама исприча прича 
о њему, за оне који га доживљавају овако, преко 
новинских стубаца, мора се рећи да је то мани-
фестација која је донела изванредна уметничка 
узбуђења.

Филм „Кум” је и код нас потврдио оно што су 
му већ признали у свету. Најављен као комер-
цијално чудо, филм је показао да је и занатски 
савршен. Није случајан његов успех: то је браву-
розан сплет занатске перфекције, ванредне глу-
ме и мајсторства пратећих елемената.

Одмах иза њега је совјетски филм „Рубљов”. За 
многе то је први филм фестивала. С правом. Јер 
само једна прича из овог омнибуса – она о зво-
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рганизатори ФЕСТ-а увек су има-
ли много муке у настојањима да 
програм фестивала испуне нај-
бољим филмовима снимљеним 
претходне године у свету. Међу-

тим, никада као ове године тим мукама није 
кумовала политика. Четири изванредна филма, 
по један из Америке, Пољске, Туниса и Совјет-
ског Савеза, публика на ФЕСТ-у 78 неће видети 
– уколико се у следећа два-три дана не догоди 
неко чудо – из разлога који је можда једностав-
но формулисати, али који помало компликова-
но звучи: филмови у својој земљи нису добили 
„визу” за приказивање у нашој земљи. Реч је о 
филмовима који говоре о неким политичким, 
друштвеним или системским аномалијама зе-
мље у којој су настали, мање или више ангажо-
вано, али за тамошње културно-политичке оце 
довољно неподобно или отворено, већ како ко 
жели да схвати, да би били приказани у Југосла-
вији. У овом случају је можда најинтересантније 
да су ФЕСТ-у 78 из политичких разлога филмове 
ускратиле две социјалистичке земље, једна ка-
питалистичка и једна – несврстана.

О ДАРОВИТИМ И ОДАНИМ
– Kапиталисти нам не дају филм јер смо ко-

мунисти – објашњава уметнички директор и 
селектор ФЕСТ-а Милутин Чолић – а неки ко-
мунисти нам не дају јер можда сумњају да смо 
комунисти, а пријатељи из трећег света не дају 
нам га – не знам ни сам зашто! Додуше, пра-
во сваке земље је да забрани приказивање не-
ког свог филма у другој земљи или одређеном 

делу света. Сами смо нападали комисију која 
је својевремено на фестивал у Берлин послала 
наше „црне филмове”, па нам није тако тешко да 
сличне одлуке схватамо. Немамо никаквих пра-
ва да се таквим одлукама супротстављамо, али 
нам се чини да бар социјалистичке земље не би 
требало од нас да крију филмове зато што гово-
ре о неким слабостима њиховог друштва. Реч је 
о неспоразумима уметника и политичара, које 
најбоље лечи време, али због којих ове године 
наш Фестивал неће видети неколико изузетних 
дела филмске уметности. Никако не могу да 
се помирим с тим да смо Пољаци, ми или нека 
друга социјалистичка земља тако несигурни да 
бисмо се плашили једног филма. Издржали смо 
нацизам и фашизам, па зашто бисмо се бојали 
једног Вајде или Петровића? Треба да чувамо да-
ровите људе, јер увек ћемо лакше створити од 
даровитих одане него од оданих – даровите...

Било како било, готово је сигурно да на ФЕСТ-
у ове године нећемо видети амерички филм 
„Нетворк” (код нас преведен нао „ТВ мрежа”), 
пољски „Човек од мрамора”, совјетски „Удовице” 
и туниски „Сунце хијена”. То је тужна вест за 
љубитеље доброг филма, поготово што се о „Не-
творку” Сиднија Ламета и „Човеку од мрамора” 
Анджеја Вајде ове године веома много говори-
ло и писало у свету, па су с нестрпљењем оче-
кивани у програму овогодишњег београдског 
филмског фестивала (амерички филм је, чак, 
требало да буде приказан на ФЕСТ-у 77, али из 
тада недовољно јасних разлога на фестивал није 
стигао). 

НапиСао: 
Данило Штрбац

О

Радио ТВ ревија, 
лист за радио, ТВ, филм, позориште и музику
3. 2. 1978. Бр. 571

ко се боји фестА јоШ 
ФИЛМ И ПОЛИТИКА

Због чега су две социјалистичке, једна капиталистичка 
и једна несврстана земља одлучиле да својим филмовима 
не дозволе приказивање у Југославији
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земљама Европе где је „Нетворк” приказан. Реч 
је о бриткој и духовитој филмској фарси која 
говори о једној великој америчкој телевизијској 
компанији и њеном водитељу Хауарду Билу, 
звезди најгледаније емисије вести. Причајући о 
преображају једног озбиљног ТВ коментатора у 
идола малог екрана, сценариста Педи Чајевски 
и режисер Ламет откривају гледаоцима унутра-
шњост једне захуктале машинерије зване теле-
визија, где корупцији не одолевају ни емисије 
вести, па се из њих људи хране информацијама 
које са правом истином често немају никакве 
везе. Оскаровац Чајевски, за кога се зна да је 
левичарски оријентисан, бриљантно је при-
казао једно друштво које своју истину често 
зна да гради на лажима. Резултат тога биле су 
многобројне награде и признања овом филму, 
али и његова забрана приказивања у земљама 
источног блока (неки Американци мисле да 
том блоку и ми припадамо, о чему, уосталом, 
„Нетворк” и говори).

Туниски филм „Сунце хијена” упозорава на 
опасност од инфилтрирања страног капитала, 
који кроз туристичке објекте који прекривају 
морску обалу те земље прети да угрози тамо-
шњу привреду, доводећи је у зависност која 
може да постане и национална, а совјетски 
„Удовице” је својеврсна критика бирократије 
у тој земљи. Оба филма нису добила „визу” за 
приказивање на ФЕСТ-у, али ни у једном слу-
чају није са званичних места објашњено због 
чега се тако поступило.

Веома интересантан у целој овој ствари је 
став амбасада у нашој земљи оних земаља које 
су ФЕСТ-у 78 поменуте филмове ускратиле. 
Америчке, туниске, пољске и совјетске дипло-
матске представнике у нашој земљи је веома 
изненадило то што су њихове земље одбиле да 
филмове делегирају на београдски фестивал, 
изразили су чак своје неслагање са таквим од-
лукама и учинили напоре да одговорне у својим 
земљама убеде да филмове прикажу на ФЕСТ-у.

Очигледно је да они који су међу нама, који су 
нас већ добро упознали, од објективности наше 
публике не стрепе. Али, то нам остаје само за 
утеху. Јер, „Нетворк”, „Човека од мрамора”, 
„Сунце хијена” и „Удовице” та иста публика по 
свој прилици ове године неће видети.

СЛАБО ОПРАВДАЊЕ
Труд селектора и организатора ФЕСТ-а да за 

програм фестивала ипак обезбеди копије по-
менутих филмова био је огроман и још не пре-
стаје. Коришћени су званични путеви, пословне, 
уметничке и пријатељске везе, али без правих 
резултата. Пољски министар за културу, на 
пример, одбио је молбу организатора ФЕСТ-а уз 
образложење да би „Човек од мрамора”, уколико 
би био приказан у Београду, био хендикепиран, 
јер по пропозицијама не би више могао да се 
нада наградама на другим фестивалима у свету. 
А, према писању светске штампе, познато је да 
је исти филм ове године добио позив за учество-
вање на фестивалима у Кану, Берлину, Паризу и 
Лондону, а ни на једном није приказан. Чак и у 
Пољској овај филм је скинут са биоскопског ре-
пертоара и, како се то популарно каже, „забун-
керисан” је до даљег. Да би неупућенима било 
јасније у чему је ствар, поменућемо да је реч 
о филму који говори о послератној изградњи 
Пољске, о ударницима и рекордерима социјали-
стичке обнове те земље, који је тамошње филмс-
ке критичаре поделио у два табора: док га једни 
сматрају ремек-делом које на витешки начин 
говори о мукама кроз које један народ пролази 
остварујући своје идеале, други га оптужују да 
руши мит ударника и „чини уступке политици 
илузија коју води групица интелектуалаца сма-
трајући да су они, а не народ и радничка класа, 
позвани да одмере правду свету који нас окру-
жује”.

ВЕСТИ ПО НАРУЏБИНИ
„Нетворк” Сиднија Ламета многи сматрају 

филмом деценије у Америци. Томе иду у прилог 
и три Оскара која је филм освојио прошле годи-
не, као и најласкавије оцене критичара у свим 



СУБоТоМ На дрУгоМ, 
НедеЉоМ На првоМ
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програм
фебРуАР 2019

Југословенска кинотека
Косовска 11

ПЕТАК

ФЕБРУАР

1.
ШибА
(Сад, 1975)
Sheba, Baby
....................................................................................
Улоге: пем грир (Pam Grier), 
остин стокер (Austin Stoker)
режија: вилијам гирдлер 
(William Girdler)

клеопАтРА Џоунс
(Сад, 1973)
Cleopatra Jones
....................................................................................
Улоге: тамара добсон 
(Tamara Dobson), 
берни кејси (Bernie Casey)
режија: Џек старет (Jack Starrett)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

кофи
(Сад, 1973)
Coff y
....................................................................................
Улоге: пем грир (Pam Grier), 
букер бредшо (Booker Bradshaw)
режија: Џек хил 
(Jack Hill)

пројекција у 21.00

пројекција у 17.00

Џеки бРАун 
(Сад, 1997)
Jackie Brown
....................................................................................
Улоге: пем грир (Pam Grier), 
самјуел л. Џексон 
(Samuel L. Jackson)
режија: квентин тарантино 
(Quentin Tarantino)

пројекција у 20.30

тнт Џексон
(Сад/Фил, 1974)
TNT Jackson
....................................................................................
Улоге: Џени бел (Jeannie Bell), 
стен Шо (Stan Shaw)
режија: сирио х. сантјаго 
(Cirio H. Santiago)

СУБОТА

ФЕБРУАР

2. пројекција у 18.30

фокси бРАун
(Сад, 1974)
Foxy Brown (1974)
....................................................................................
Улоге: пем грир (Pam Grier), 
Антонио фаргас (Antonio Fargas)
режија: Џек хил 
(Jack Hill)

ФЕљТОН: ЦРНИ ФИЛМ 2

пројекција у 17.00

коРдон 
(СЦг, 2003)
....................................................................................
Улоге: Марко николић, 
драган петровић пеле 
режија: горан Марковић

пројекција у 21.00

теРАсА нА кРову
(СрЈ, 1995)
....................................................................................
Улоге: Марко николић, 
ивана Михић 
режија: гордан Михић

пројекција у 19.00

пуцАњ
(ЈУг, 1977)
....................................................................................
Улоге: Марко николић, 
божидар орешковић
режија: крешимир голик

НЕДЕљА

ФЕБРУАР

3.

ПОНЕДЕљАК

ФЕБРУАР

4.

УТОРАК

ФЕБРУАР

5.

СЕћАЊЕ НА... МАРКО НИКОЛИћ

СЕћАЊЕ НА... ПЕНИ МАРШАЛ 

МоМци Мог животА
(Сад, 2001)
Riding in Cars with Boys
....................................................................................
Улоге: дру баримор 
(Drew Barrymore), 
стив зан (Steve Zahn)
режија: пени Маршал 
(Penny Marshall)

велики
(Сад, 1988)
Big
....................................................................................
Улоге: том хенкс (Tom Hanks), 
Роберт лоџа (Robert Loggia)
режија: пени Маршал 
(Penny Marshall)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

СЕћАЊЕ НА... БОЖИДАР БОЛЕ СТОШИћ

бициклисти (ЈУг, 1970)
....................................................................................
Улоге: Милена дравић, 
божидар стошић
режија: Младомир пуриша 
Ђорђевић  

пРозвАн је и V3
(ЈУг, 1962)
....................................................................................
Улоге: гордан поморишац, 
божидар стошић
режија: Миленко Штрбац

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00
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СРЕДА

ФЕБРУАР

6.
тАјнА цРвене 
РукАвице
(иТа, 1970)
L’uccello dalle piume di cristallo
....................................................................................
Улоге: тони Мусанте 
(Tony Musante), 
сузи кендал (Suzy Kendall)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 17.30

МАЧкА сА девет 
РеповА
(иТа/Фра/НеМ, 1971)
Il gatto a nove code
....................................................................................
Улоге: Џејмс франсискус 
(James Franciscus), 
карл Малден (Karl Malden)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 20.00

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ДАРИО АРЂЕНТО

СУБОТА

ФЕБРУАР

9.

суспиРијА
(иТа, 1977)
Suspiria
....................................................................................
Улоге: Џесика харпер 
(Jessica Harper), стефанија 
казини (Stefania Casini)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

тАјнА нАпуШтене 
куЋе
(иТа, 1975)
Profondo rosso
....................................................................................
Улоге: дејвид хемингс 
(David Hemmings), дарија 
николоди (Daria Nicolodi)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

7.

безуМље
(иТа, 1982)
Tenebre
....................................................................................
Улоге: ентони франсиоза 
(Anthony Franciosa), Ђулијано 
Ђема (Giuliano Gemma)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пАкАо
(иТа, 1980)
Inferno
....................................................................................
Улоге: ли Маклоски 
(Leigh McCloskey), 
Ајрин Миракл (Irene Miracle)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00
ПЕТАК

ФЕБРУАР

8.

опеРА
(иТа, 1987)
Opera
....................................................................................
Улоге: кристина Марсилач 
(Cristina Marsillach), ијан 
Чарлсон (Ian Charleson)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

феноМен
(иТа, 1985)
Phenomena
....................................................................................
Улоге: Џенифер конели 
(Jennifer Connelly), доналд 
плезенс (Donald Pleasence)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 19.00 пројекција у 20.30

стендАлов синдРоМ
(иТа, 1995)
La sindrome di Stendhal
....................................................................................
Улоге: Азија Арђенто 
(Asia Argento), томас кречман 
(Thomas Kretschmann)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

суспиРијА
(иТа, 1977)
Suspiria
....................................................................................
Улоге: Џесика харпер 
(Jessica Harper), стефанија 
казини (Stefania Casini)
режија: дарио Арђенто 
(Dario Argento)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00НЕДЕљА

ФЕБРУАР

10.
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МОЈ ИЗБОР – БРАНКО РОСИћ

УТОРАК

ФЕБРУАР

12.

СРЕДА

ФЕБРУАР

13.

слободни дАниПЕТАК ФЕБРУАР15.

НЕДЕљА

ФЕБРУАР

17.
фАнтоМ лондонске 
опеРе (вБ, 1962)
The Phantom of the Opera
....................................................................................
Улоге: херберт лом (Herbert Lom), 
хедер сирс (Heather Sears)
режија: теренс фишер 
(Terence Fisher)

двА лицА дР ЏекилА
(вБ, 1960)
The Two Faces of Dr. Jekyll
....................................................................................
Улоге: пол Меси (Paul Massie), 
кристофер ли (Christopher Lee)
режија: теренс фишер 
(Terence Fisher)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

дРАкулА пРинц тАМе
(вБ, 1966)
Dracula: Prince of Darkness
....................................................................................
Улоге: кристофер ли 
(Christopher Lee), 
барбара Шели (Barbara Shelley)
режија: теренс фишер 
(Terence Fisher)

пројекција у 21.00

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВљА: ТЕРЕНС ФИШЕР

ПОНЕДЕљАК

ФЕБРУАР

11.
KAд би…
(вБ, 1968)
If
....................................................................................
Улоге: Малколм Макдауел 
(Malcolm McDowell), 
дејвид вуд (David Wood)
режија: линдси Андерсон 
(Lindsay Anderson)

пројекција у 17.30

деМони
(вБ, 1971)
The Devils
....................................................................................
Улоге: ванеса Редгрејв 
(Vanessa Redgrave), 
оливер Рид (Oliver Reed)
режија: кен Расел 
(Ken Russell)

пројекција у 20.00

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

14.

убиство у оРијент 
експРесу (вБ, 1974)
Murder on the Orient Express
....................................................................................
Улоге: лорин бекол (Lauren Bacall), 
Алберт фини (Albert Finney)
режија: сидни ламет 
(Sidney Lumet)

пројекција у 17.00

снеЧ 
(вБ, 2000) Snatch
....................................................................................
Улоге: Џејсон стејтам 
(Jason Statham), 
бред пит (Brad Pitt)
режија: гај Ричи 
(Guy Ritchie)

тРејнспотинг
(вБ, 1996) Trainspotting
....................................................................................
Улоге: јуан Макгрегор (Ewan 
McGregor), Џони ли Милер 
(Jonny Lee Miller)
режија: дени бојл 
(Danny Boyle)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

кРАљев говоР
(вБ, 2010)
The King’s Speech
....................................................................................
Улоге: колин фирт (Colin Firth), 
Џефри Раш (Geoff rey Rush)
режија: том хупер 
(Tom Hooper)

ЧетиРи венЧАњА и 
сАхРАнА (вБ, 1994)
Four Weddings and a Funeral
....................................................................................
Улоге: хју грант (Hugh Grant), 
енди Макдауел 
(Andie MacDowell)
режија: Мајк њуел (Mike Newell)

пројекција у 17.30 пројекција у 20.00

И СУБОТА ФЕБРУАР16.

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 21.00пројекција у 19.00

квАдРофOнијА
(вБ, 1979)
Quadrophenia
....................................................................................
Улоге: стинг (Sting), 
тоја вилкокс (Toyah Willcox)
режија: френк Родам
(Frank Rodham)
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СРЕДА ФЕБРУАР20.

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВљА: ТЕРЕНС ФИШЕР

пројекција у 17.00

дРАкулине невесте
(вБ, 1960)
The Brides of Dracula
....................................................................................
Улоге: питер кушинг
(Peter Cushing), 
Мартита хант (Martita Hunt)
режија: теренс фишер 
(Terence Fisher)

пројекција у 21.00

довиЂењА нА 
изложби (вБ, 1950) 
So Long at the Fair
....................................................................................
Улоге: Џин симонс (Jean Simmons), 
дирк богард (Dirk Bogarde)
режија: ентони дарнборо (Antony 
Darnborough), теренс фишер 
(Terence Fisher)

ПОНЕДЕљАК

ФЕБРУАР

18. пројекција у 19.00

бАскеРвилски пАс
(вБ, 1959)
The Hound of the Baskervilles
....................................................................................
Улоге: питер кушинг 
(Peter Cushing), кристофер ли 
(Christopher Lee)
режија: теренс фишер 
(Terence Fisher)

пројекција у 17.00

The rUBBer soUl 
ProJeCT 
(СЦг, 2004)
документарни филм
....................................................................................
режија: динко туцаковић

пројекција у 21.00

зАтвоР у плАМену
(ХК, 1987)
Gam yuk fung wan
....................................................................................
Улоге: Чоу јун фат 
(Yun-Fat Chow), тони ка фај 
леунг (Tony Ka Fai Leung)
режија: Ринго лам (Ringo Lam)

пројекција у 19.00

пРљАви инспектоР 
хАРи / изненАдни 
удАР (Сад, 1983) Sudden Impact
....................................................................................
Улоге: к. иствуд (Clint Eastwood), 
сондра лок (Sondra Locke)
режија: клинт иствуд 
(Clint Eastwood)

УТОРАК

ФЕБРУАР

19.

неМА сРедА

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

21.

СЕћАЊЕ НА… 
РИНГО ЛАМ

СЕћАЊЕ НА… 
СОНДРА ЛОК

СЕћАЊЕ НА… 
ДИНКО ТУЦАКОВИћ

кРАљевинА југослАвијА 
у дРугоМ светскоМ РАту
други серијал, епизоде 10–12: 
зашто су балкан и источна европа препуштени комунистима
десета епизода: Мекдауел против Стаљина 
Једанаеста епизода: инвазија Црвене армије 
дванаеста епизода: Битка за демократију 
Режија: Милослав Самарџић

кРАљевинА југослАвијА 
у дРугоМ светскоМ РАту
други серијал, епизоде 7–9: 
зашто су балкан и источна европа 
препуштени комунистима
Седма епизода: последња офанзива четника 
против осовине 
осма епизода: Краљ петар, Черчил и рузвелт 
девета епизода: У светском вихору 
Режија: Милослав Самарџић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК: КРАљЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

пројекција у 17.00

кРАљевски лов 
(иНд, 1976) Mrigayaa
....................................................................................
Улоге: Митун Чакраборти 
(Mithun Chakraborty), 
Мамата Шанкар (Mamata Shankar)
режија: Мринал сен (Mrinal Sen)

пројекција у 21.00

OРден зА хРАбРост
(поЉ, 1958) Krzyz Walecznych
....................................................................................
Улоге: Jежи турек (Јеrzy Turek) 
Aлександер фогјел (Aleksander 
Fogiel)
режија: казимјеж куц (Kazimierz Kutz)

пројекција у 19.00

10.000 сунАцА
(МаЂ, 1967) Tízezer nap
....................................................................................
Улоге: тибор Молнар (Tibor Molnаr), 
јанош колтаи (Jаnos Koltai)
режија: ференц коша (Ferenc Kоsa)

ПЕТАК

ФЕБРУАР

22.
СЕћАЊЕ НА… 

КАЗИМЈЕЖ КУЦ
СЕћАЊЕ НА… 

ФЕРЕНЦ КОША
СЕћАЊЕ НА… 
МРИНАЛ СЕН

СУБОТА ФЕБРУАР – НЕДЕљА       МАРТ23. 3.
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МарКо

пише:
Бранислав Ердељановић

николић

in
memorIam

i n  m e m o r i a m

„Глумац је стално на жици која вибрира изнад провалије. 
Свашта у њему има и све ври.”

Бољи живот (1987–1991)



М А Р К О  Н И К О Л И ћ

канске улице, одлучује да скрене лево, судбоно-
сно лево... Ипак, није то била прича као из бајке. 
Академију је уписао тек из трећег покушаја, 
шуњајући се у међувремену од адресе до адре-
се, што га је пратило добар део живота, радећи 
као физикалац, мајстор, келнер... Током студија, 
мењајући чак и класу због недовољног броја 
потписа, добија малу улогу Азиза у филму Саше 
Петровића Биће скоро пропаст света. Прво па 
мушко, како кажу у народу, филм не пролази 
најбоље код цензурне комисије због могућих 
алузија на тадашње стање у Чехословачкој, те 
стога неко време остаје у полицама. Али не би 
Марко био Марко да није било више те мушке 
деце... Дотада реномирани документариста Же-
лимир Жилник ангажује га на свом првом игра-
ном остварењу Рани радови. Николић је касније 
говорио да га је Жилник ангажовао због појаве, 
али и искреног неразумевања текста који је чи-
тао, као и могућности да га изговара док се ваља 
по блату. А уз њега нека чудна група натурш-
чика, Богдан Тирнанић, новинар, Чеда Радовић, 
архитекта и Миља Вујановић, прва пратиља на 
избору за мис Југославије... Привидна наивност 
филма није промакла државној цензури, која га 
је окарактерисала као непожељан, а Берлин га 
је наградио... Живео црни талас, живела слобо-
да! Да крв није вода, јер породица Николић има-
ла је прилично антикомунистичке ставове, до-

удна је професија глумаца, који 
попут камелеона сваке вечери 
улазе у кожу неког другог или 
трећег, излажући себе на ми-
лост и немилост непознатим 
посматрачима у намери да с 

њима поделе нечију причу и своју интерпрета-
цију. У тој гладијаторској арени постоје они чији 
приватни животи засењују њихова креативна 
достигнућа, али и истински уметници, нена-
метљиви и једноставни, чија глума наткриљује 
њихову животну интиму. Један од потоњих, глу-
мац огромне харизме и упечатљиве појаве, чије 
су се улоге заувек урезале у сећање генерација, 
био је и Марко Николић (1946–2019). 

Рођен је у Краљеву, поратне 1946. године, од 
оца Николе, шумарског инжењера и мајке Лепо-
саве, учитељице и глумице. С глумом се упознао 
још у мајчином стомаку, на даскама краљевач-
ког позоришта, но прва љубав била му је музи-
ка. Као тинејџер свирао је у оркестру „3 плус 3”, 
а мало је позната чињеница да је ушао и у ста-
тистику југословенске кошарке уписавши се у 
стрелце на утакмици Слоге и Жељезничара. По-
сле завршене школе и радних акција, осетивши 
потребу да докаже свој таленат, Марко креће за 
Београд. Тамо стиже као и већина Краљевчана, 
„данским краљевским возом”, а онда, запутив-
ши се као и многи други ка врху неизбежне Бал- 

Ч

Рани радови (1969)
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Микија Стаменковића, једном од најбољих рат-
них акционих филмова у југословенској кине-
матографији, а затим и Петар Зорић у значај-
ном остварењу Креше Голика Пуцањ. Тај филм, 
испрва рађен за телевизију у јеку МАСПОК-а 
почетком седамдесетих, који прича о несрећ-
ном случају који дели једно село на Србе и Хр-
вате, приказао је сву тензију и искрице које ће 
касније запалити велики пламен над Балканом. 
А затим следи филм у коме сам га ја први пут 
упознао и заволео, онако како то само може 
дете. У другој половини седамдесетих редитељ 
Бранко Бауер, већ познат по раду с децом глум-
цима, започиње снимање филма Бошко Буха, 
причу о малим и храбрим народним хероји-
ма који су погинули у НОБ-у. Ангажује Ивана 
Којунџића као Бошка Буху, Драгана Бјелогр-
лића као Сирогојна и Небојшу Бакочевића као 
Чикала. Али за улогу њиховог команданта био 
му је потребан неко ко је искрен, неко ко ће тим 
клинцима бити као други отац. Улогу Пушкара 
добио је Марко Николић, филм је постао веома 
популаран, а речи „погинуо Пушкар” дуго су од-
звањале у дечјим ушима терајући покоју сузу 
на очи. Нису га мимоишле ни улоге Добривоја 
у Петријином венцу ни гастарбајтера у Шестој 
брзини, а ни железничара у Краљевском возу, јер 

казују и следећа остварења у којима се појављи-
вао Марко, Заседа Жике Павловића и Познаје-
те ли Павла Плеша Јоце Аћина. Па ако је први 
забрањен због аморалног контекста у који је 
стављена група партизана, други је цензурисан 
због простог неразумевања, што је аутора при-
морало да на дуг период напусти своју родну зе-
мљу. Године 1969. Централни комитет СКЈ први 
пут је употребио термин црни филм, а како је то 
вешто приметио Вања Булић у својој Моногра-
фији о Марку Николићу, постављајући Марка, 
ничим неизазваног, у улогу окоснице или вези-
вног ткива тих сада култних филмова.

Као и сви младићи у том периоду, и Марко 
је морао на одслужење војног рока, што му се 
није нарочито допало. Стога га је вест о томе 
да је добио улогу у спектаклу Жике Митровића 
Ужичка република веома обрадовала. На сет сти-
же скупа са својим пријатељем Аљошом Вучко-
вићем, обојица у маслинастим униформама. До-
бија улогу добродушног и храброг Клакера, чија 
херојска смрт и чин бацања на непријатељски 
тенк с флашом Молотовљевог коктела нико-
га није оставила равнодушним. Само су колеге 
глумци приметили да Марко не може ни да по-
гине без флаше. Слава је дошла ненадано.  

Ређају се улоге, Марко у Девојачком мосту 

Бошко Буха (1978)
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режира породичну сапуницу по узору на аме-
ричке серијале и рађа се једна од најгледанијих 
југословенских серија Бољи живот. Доживљаји 
породице Попадић постају део наших живота, 
а Марко заувек постаје Драгиша Попадић, али-
ас Гига Моравац. Одиграо је Марко још безброј 
сјајних улога попут оних у филмовима Дневник 
увреда Здравка Шотре, Тераса на крову Гордана 
Михића или Кордон Горана Марковића, којом 
показује да ниједна револуција не пролази без 
њега. Последњи пут обукао је своју одору Ка-
рађорђа у филму тада младог Стевана Филипо-
вића Шејтанов ратник, а његове минијатуре и 
сада гледамо у популарним серијалима Жигоса-
ни у рекету и Ургентни центар. 

Марко Николић био је велики глумац, не само 
филмски, јер и његов допринос позоришној 

уметности је немерљив (ово би била тема за са-
свим нови текст). Својом искреношћу и уверљи-
вошћу озрачио је сваку сцену на којој се нала-
зио. У данашње време, када смо преплављени 
политичким флоскулама, „један од не знам ко-
лико милиона”,  ја бих рекао да је Марко Нико-
лић просто био „један од нас”, а за њим остају 
улоге по којима ћемо га вечно памтити. Верујем 
да би његова скромна природа волела да се каже 
да је отишао најбољи глумац међу пецарошима 
и најбољи пецарош међу глумцима. 

Нека му је вечна слава.

како да то прође без рођеног Краљевчанина. Па 
ипак, оне најбоље тек су га чекале и чврсто сам 
уверен да их није бирао он већ да су улоге бира-
ле њега, то је ствар става. Када му је Ђорђе Ка-
дијевић понудио улогу о којој је сваки глумац 
сањао, и сам је био изненађен јер није себе тако 
видео. Ипак, искусни Кадијевић, по вокацији 
сликар, успева да га доведе до шминкернице и 
после двадесетак минута и сам је био запањен. 
Изгледао је готово истоветно као Ђорђе Петро-
вић Карађорђе. Цела Србија стала је на ноге че-
кајући премијеру филма Карађорђева смрт. 
Сећам се да су улице биле празне, а да су сле-
деће јутро сви разговори били усмерени само 
на једну тему. Идеолошки затуцан народ пола-
ко се освешћивао, присећајући се своје исто-
рије и својих хероја. Сам Марко представљао је 

живу персонификацију једне од највећих лич-
ности српске историје, а људи су му прилази-
ли са страхопоштовањем ословљавајући га са 
Вожде. А он, скроман по обичају, није могао 
да прими сву славу на себе помињући и сјајне 
роле својих колега, Александра Берчека у улози 
Милоша Обреновића и Павла Вуисића у улози 
Вујице. Ипак, којекуде... Верујем да ни сам Мар-
ко није могао да замисли да ће само неколико 
година касније одиграти улогу по којој ће га Ср-
бија још више препознавати. Наиме, по сцена-
рију Синише Павића, Михаило Вукобратовић 

Кордон (2002)
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ринаестог децембра у Београду је 
преминуо познати глумац Божи-
дар Боле Стошић (1937–2018), дра-
го лице београдског позоришног 
глумишта, омиљенo и међу дечјом 
популацијом широм Југославије 

шездесетих и седамдесетих година. 
Дипломирао је глуму на Академији за позори-

ште, филм, радио и телевизију 1961. Још од 1960. 
био је члан ансамбла позоришта „Бошко Буха”, 
а десетак година касније постао члан Београд-
ског драмског позоришта. У дугој глумачкој ка-
ријери гостовао је и у другим позориштима и, 
наравно, играо у театру „Модерна гаража” сво-
га кума, редитеља Братислава Браце Петковића. 
Остварио је више од 70 позоришних улога (до 

БоЖидар

1996, из књиге Ко је ко у Србији). Последњу по-
зоришну улогу одиграо је у представи Митров-
дан (премијера 9. фебруара 2018), аутора, пис-
ца текста, редитеља и продуцента Браце Петко-
вића, на даскама Мале сцене позоришта „Мад-
ленијанум”. Како за глумце не постоји пензија, 
Боле Стошић радио је, и то континуирано, дуже 
од шездесет година и за собом оставио огроман 
глумачки опус. 

Схвативши да без популарности међу широ-
ким гледалиштем „као да те нема” (из интервјуа 
у емисији Реч више датог Вањи Булићу, БН те-
левизија, Бијељина, 2017), паралелно је градио 
каријеру и на Телевизији Београд. Дебитовао је 
1960. у музичком филму Цвеће и балони (1960) 
редитељке Мирјане Самарџић, уз Оливеру Мар-

Т
Боле сТоШић

трагови
нА филМу

т р а г о в и  н а  ф и л м у

Штићеник (1966)

пише:
јелена миленковић
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ковић и Драгана Лаковића, а последњу улогу 
одиграо је у серији Сумњива лица 2016. Ако је 
веровати подацима са ИМД базе, наступио је у 
39 серија и у 23 драме (или ТВ филма) Телеви-
зије Београд! Поменимо само најпопуларније: 
Срећни људи (1993–1996), Породично благо (1998–
2002), Бела лађа (2011). Генерације тада малих 
гледалаца памте га по лику Болета из бурета у 
серији Хиљаду зашто (1965) чувене редитељке 
Вере Белогрлић и по лику, опет Болета, у серији 
Лаку ноћ, децо (1966/67), такође чувене уреднице 
Дечјег програма Донке Шпичек. 

Рано је дебитовао и на великом платну – запа-
женом улогом Чврге Митровића у филму Про-
зван је и V3 (1962) редитеља Миленка Штрпца. Је-
дино му је филмски опус, наравно у поређењу 
с телевизијским и позоришним, био скроман. 
Играо је и у филму Штићеник (1966) редитеља 
Владана Слијепчевића, у филмовима Пурише 
Ђорђевића Бициклисти (1970) и Павле Павловић 
(1975), Усијање (1979) редитеља Боре Драшковића 
и Јагода у супермаркету (2003), редитеља Душа-
на Милића.    

Сећам се, у време када су наставници ср-
пског језика организовано и систематски води-
ли основце у позориште, у Позоришту на Кр-
сту гледала сам представу Вечити младожења 
у којој је Боле Стошић маестрално одиграо Ша-
мику. И то је било то. Касније, у гимназији и на 
факултету, у оквиру упознавања с реализмом 
у српској књижевности и његовим зачетником 
Јаковом Игњатовићем, писцем романа Вечити 
младожења, машти није било омогућено да об-
ликује главни лик Шамику, поуздано сам зна-
ла како изгледа – као Боле Стошић. Много ка-
сније, често пролазећи поред посластичарни-
це „Петковић”, господина Стошића виђала сам 
како седи за столом насупрот улазу и чита но-
вине. У том ентеријеру уређеном на старински 
начин, баш као за представу из епохе, седео је 
прави глумац, београдско драго лице, Божидар 
Боле Стошић. Виђена ситуација – слика, могла 
је, бар на тренутак, да ми улепша дан.     

У знак сећања на Болета Стошића Кинотека 
ће приказати његов филм првенац Прозван је 
и V3 .

Бициклисти (1970)
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вића. За разлику од њих, стварао је каријеру 
у далеко неповољнијим околностима. Његове 
најкреативније године поклопиле су се с ка-
сним осамдесетим, вероватно најсуморнијим 
раздобљем домаћег филма, који тада није био 
ни популаран, а најчешће ни добар. Иво Гре-
гуревић доживео је златну деценију тек на по-
четку новог миленијума, када је глумио у гото-
во сваком хрватском филму и сврстао се међу 
најплаћеније хрватске глумце. Тада је на фе-
стивалима у Пули учествовао са по пет или 
шест филмова и освојио пет глумачких награ-
да за седам година (1998–2005). У шали се гово-
рило да је група „Филм” једини филм у којем 
није глумио. 

Да је у детињству заволео филм преприча-
вала је дружина с којом је, по гледању Фордо-
вих и Хоксових остварења, делио улоге и из-
нова на ливади глумио јунаке из филмова Рио 
Браво или Тачно у подне. Жељу да заигра у не-
ком вестерну није му испунила професионал-
на каријера, али се зато с глумачким животом 
и позориштем сусрео у Винковцима, где је, уз 
средњу школу, похађао и аматерско позориш-
те „Јоза Ивакић”. Уследио је упис на загребач-

рва улога на филму, уједно и 
главна, а резултат Златна аре-
на у Пули, специјална диплома 
за најбољег дебитанта и прва 
награда за дебитанте на фе-
стивалу у Нишу. Филм Богда-

на Жижића Не нагињи се ван (1977) и у њему уло-
га младог Филипа који у тежњи за бољим живо-
том одлази на рад у Немачку али се враћа разо-
чаран, омогућио је Иви Грегуревићу да покаже 
свој таленат и да се преко ноћи вине у филмске 
висине. Мало се који глумац тада могао похва-
лити тако златним првим кораком, таквим ва-
трометом успеха. Што је важније, није се занео 
тиме. Искрена љубав према професији и неза-
интересованост за пропратне појаве славе, овог 
човека из Доње Махале код Орашја у Босни учи-
нили су јединственим. Mлад и тих, наставио је 
да говори само када је имао шта да каже. Успео 
је у томе да га памте искључиво по улогама у 
више од деведесет филмова, деветнаест телеви-
зијских серија и тридесетак представа. Сврстао 
се у малобројне најталентованије појединце 
који су обележили и хрватску културу – Бориса 
Дворника, Фабијана Шоваговића и Ивицу Видо-

П
Осуђени (1987)



Чаруга (1991) ставио га је у сам глумачки врх. У 
ремек-делу Рајка Грлића, Грегуревић је играо 
славонског разбојника Јована Станисављевића. 
Филм описује истините догађаје из Чаругиног 
живота, а Иво је тако уверљиво дочарао тај лик 
да га је надимак Чаруга пратио до краја живо-
та. Ту је, такође, играо у пару с Фабијаном Шо-
ваговићем.

На почетку распада Југославије остаће упа-
мћено тек неколико улога у филмовима Ис-
прани (1995), Три мушкарца Мелите Жгањер 
(1998) и Маршал (1999). Ипак, с буђењем хрват-
ског филма Иво Грегуревић постаје заштит-
но лице тог раздобља, као Ивица Видовић цр-
ног таласа шездесетих. Обично глуми доминан-
тне, патријархалне фигуре, ликове који су оли-
чење владајуће идеологије и чије су судбине не-
извесне, заслужено тешке, као у хорору Ћаћа 
(2011), Свједоцима (2013), Црнцима (2009), где као 
ратни заповедник, иза патријархалног аутори-
тета крије крваву тајну да његови људи муче и 
убијају цивиле, или у свом најбољем филму из 
тог раздобља  Шта је Ива снимила 21. листопа-

ку академију, сарадња са ИТД театром и успех 
на већ споменутом првом професионалном за-
датку. Исте, 1977. године снимио је и култни 
филм Антуна Врдољака Мећава. Од руралних, 
упечатљивих улога негативаца, попут инспек-
тора у Животу са стрицем (1988) Крста Папића, 
транзитирао је с новом жанровском харизмом 
коју су му главним улогама понудили филмски 
ствараоци већ на измаку осамдесетих – отмича-
ра у Осуђенима (1987) Зорана Тадића и конобара 
убијеног у возу у Краљевој завршници (1987) Жи-
ворада Томића. Исте године почео је снимање 
филмова Дуго сјећање Крсте Папића, где је први 
пут тумачио лик полицајца и Сокол га није волео 
у режији Бранка Шмита, а по тексту свог првог 
филмског партнера и узора Фабијана Шоваго-
вића. Интересантно је да је у Соколу први пут 
играо лик из родног краја, из околине Брчког у 
Босни. Родном крају одужио се оснивањем по-
зоришног фестивала 1995, али због раних улога 
сви су мислили да је родом из Далмације. Томе 
је умногоме допринела и улога Нетјака у попу-
ларној играној серији Вело мисто. Ипак, филм 

Осуђени (1987)
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Последњу и упечатљиву такву улогу одиграо је 
у Осмом повјеренику (2018) Ивана Салаја. И по-
следњег дана старе године, кажу, био је на сни-
мању филма Допунска настава у режији Ивана 
Горана Витеза. Неговао је и сарадњу с колегама 
из региона, у ТВ серијама Србије, Босне и Црне 
Горе Јесен стиже, Дуњо моја, Клопка, Будва на 
пјену од мора. Отишао је како је и живео – тихо, 
на жалост оних који су веровали да је још много 
шта могао подарити кинематографији региона. 

да 2003 (2005). Тај филм доноси Грегуревића у 
идеалном елементу логореичног оца који вер-
балном тортуром прикрива зависност од не-
мачког партнера који му иза леђа још и заве-
де жену. Сличне ликове очева глумио је у још 
три запажена филма: Кино Лика Далибора Ма-
танића (2008), Метастазе (2009) Бранка Шмита 
и Соња и бик (2012), успешној хит комедији Влат-
ке Воркапић. Ипак, публика не заборавља њего-
ву улогу Вука који лако уводи у свет проститу-
ције и криминала у филму Руско месо (1997) Лу-
каса Ноле, повратника због пензије у Кад мр-
тви запјевају (1998) Крсте Папића или Марин-
ка у Што је мушкарац без бркова (2005). Једна 
од познатих улога свакако је она у филму и се-
рији Дуга мрачна ноћ (2004) Антуна Врдољака, 
где игра примитивног, приглупог, али и окрут-
ног официра који не преза ни од чега да дође 
до циља. За улогу у том и ТВ филму Шокица 
(1996) награђен је наградом Хрватског друштва 
драмских уметника. Добитник је и најпрестиж-
није награде „Владимир Назор”, али и већ споме-
нутих Златних арена за најбољу главну мушку 
улогу у филмовима Богородица, Не дао Бог већег 
зла, Што је Ива снимила 21. листопада 2003 и 
Косац. За главну улогу у Шмитовом филму Име-
на вишње добио је награду „Филип Шоваговић” 
2015. године. Због болести се повремено појављи-
вао у филмовима у којима је глумио без текста. 

Осуђени (1987)
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П Е Н И  М А Р Ш А Л

лумица, редитељка и продуцен-
ткиња Керол Пени Маршал (1943–
2018) рођена је у уметничкој поро-
дици 15. октобра 1943. Име је добила 
по глумици Керол Ломбард. Мајка 
јој је била инструкторка плеса, отац 

сниматељ наменских филмова, а старији брат 
Гери Маршал (преминуо 2016. године) познати 
редитељ (Згодна жена, Одбегла млада, Френки и 
Џони). Била је удата за глумца и редитеља Роба 
Рајнера (Мизери, Кад је Хари срео Сели), а њена 
ћерка Трејси Рајнер је глумица.

За себе је волела да каже да је за разлику од 
старијег брата Герија и млађе сестре Рони била 
непланирано дете, грешка, на шта је њена мајка 
говорила: „Била си спонтани побачај, али била 
си тврдоглава, па си преживела.”  

На великом екрану дебитује 1968. године у 
филмовима The Savage Seven и How Sweet It Is!, 
за који је сценарио писао њен брат Гери Мар-
шал. После гостовања у неколико популарних 
ТВ серија и епизодних улога, игра секретарицу 
Мирну у серији The Odd Couple, за коју је један 
од сценариста био њен брат Гери. Ипак, највећи 
успех као глумица доживеће тек неколико годи-
на касније захваљујући лику Лаверн де Фазио, 
који је био део тандема Лаверн и Ширли. Две 
јунакиње појавиле су се на почетку популарне 
серије Happy Days, да би после великог успеха 
епизода у којима су гостовале добиле своју се-
рију Laverne&Shirley. Серија је постала велики 
хит и емитовала се пуних седам година, од 1976. 
до 1983, а у сезонама 1977/78. и 1978/79. била нај-
гледанија серија на америчкој телевизији. За ту 
улогу Пени је номинована за три Златна глобуса 
за најбољу глумицу у комичној серији, али ни за 
једну награду Еми (најзначајнија ТВ награда у 
Америци). Током рада на серији режирала је и 
неколико епизода на наговор свог брата Герија.

Први филм који је снимила као редитељка 
била је комедија Џампинг Џек Флеш (1986). На 
том послу нашла се сасвим случајно јер је прво-
битно изабрани редитељ Хауард Зиф одустао 
од режије пpед сам почетак снимања. Филм је 
назван по истоименој песми „Ролингстонса”, 
коју је за потребе саундтрека филма обрадила 
певачица Арета Френклин, а Пени је режира-
ла и спот за песму, у коме се појавила и главна 
глумица из филма Вупи Голдберг, као и Кит Ри-
чардс и Рони Вуд из „Ролингстонса”.

Следећи филм била је комедија Велики (1988) 
с Томом Хенксом у главној улози. То постаје ве-
лики хит и први филм једне редитељке који је 

зарадио више од 100 милиона долара (198 мили-
она у данашњој вредности). Две године касније 
уследила је драма Буђења (1990), која бива номи-
нована за Оскар за најбољи филм, али Пени није 
освојила номинацију за најбољу режију.  

Била је и први славни гост који је позајмио 
глас у анимираној хит серији Симпсонови (Тhe 
Simpsons) 1990. године као бебиситерка пљач-
каш Госпођа Ботс, коју Марџ и Хомер Симпсон 
ангажују да причува Барта, Лизу и бебу Меги. 

Комедији се враћа својим следећим филмом 
A League of Their Own (1992), причом о женском 
бејзбол тиму организованом током Другог свет-
ског рата. Главне улоге тумачили су Том Хенкс, 
Џина Дејвис, Мадона и Рози О’Донел, а Мадона 
је за потребе филма снимила, написала и копро-
дуцирала песму „This Used to be my Playground”. 
И филм и песма постају велики хитови лета 
1992. године. Филм је зарадио више од 130 мили-
она долара и освојио две номинације за Златни 
глобус (најбоља глумица у комедији/мјузиклу – 
Џина Дејвис, најбоља оригинална песма – Ма-
дона).  

После низа успешних филмова уследила су два 
неуспеха код критике и публике: Renaissance 
Man (1994), с Денијем де Витом у главној улози 
и дебитантом Марком Волбергом, тада позна-
тијим као репер Марки Марк, и The Preacher’s 
Wife (римејк филма The Bishop’s Wife), с Дензе-
лом Вошингтоном и Витни Хјустон, која је за са-
ундтрек филма снимила неколико песама.  

Наредни филм Riding in Cars With Boys снима 
тек 2001. године. Потом следи дужа пауза током 
које режира неколико епизода серија According 
to Jim и United States of Tara, а 2009. ТВ филм 
Women Without Men, у ком је и глумила једну 
од главних улога уз Лорејн Брако, Дајен Кенон и 
Роузен Бар. Године 2004. добила је своју звезду 
на Холивудској стази славних у Лос Анђелесу. 
Продуцирала је и филмове Cinderella Man ре-
дитеља Рона Хауарда и Bewitched Норе Ефрон 
из 2005. 

Успешно се излечила од рака плућа и тумора 
на мозгу 2009. године, а 2012. објавила је аутоби-
ографију My Mother Was Nuts.

Последњих година радила је на документар-
ном филму Родман, о контроверзном кошар-
кашу Денису Родману, који је желео само Пени 
Маршал као редитеља. Филм ће се појавити у 
светским биоскопима током 2019.

Преминула је 17. децембра 2018. у 75. години 
од компликација изазваних дијабетесом, у свом 
дому на Холивуд Хилсу.



92 | |

ођена је као Сандра Луис Смит 
1944. у Медисону, у Алабами. Мајка 
јој је била радница у фабрици, а 
отац војник, који је породицу на-
пустио пре њеног рођења, тако да 
презиме Лок узима од свог очуха. 

У средњој школи упознаје Гордона Андерсона и 
заједно уписују државни универзитет Мидл Те-
неси 1962. Након само годину дана напушта фа-
култет и одлази да ради као асистент на телеви-
зији у Нешвилу, а потом се придружује и локал-
ној позоришној трупи. Године 1967. удаје се за 
Гордона Андерсона, који је хомосексуалац, али 
никада се није развела од њега, већ је брак увек 
описивала као другарски. Убрзо мења име у Со-
ндра и глуми у неколико успешних позориш-
них комада. Пријављује се на аудицију за филм-
ску адаптацију романа Карсона Макалерса Срце 

СОНДРА ЛОК
пише: 

Ненад беквалац

је усамљени ловац (The Heart Is a Lonely Hunter, 
1968) и добија улогу Мик, тинејџерке с југа која 
се спријатељи с глувонемим човеком, кога ту-
мачи Алан Аркин. За ту улогу номинована је за 
Златни глобус и Оскар. То је требало да јој под-
стакне каријеру, али у наредних неколико годи-
на добија улоге у мање познатим филмовима: 
драми Cover Me Babe (1970) Ноела Блека о сту-
денту филма који не дозвољава да му ишта ста-
не на пут да добије уговор с великим студиом, у 
којој игра с Робертом Фостером; хорору Willard 
(1971) Данијела Мена с Брусом Дејвисоном у нас-
ловној улози, о отпаднику који користи љубим-
ца пацова да би се осветио својим мучитељи-
ма; драми A Reflection of Fear (1972) Вилијама А. 
Фрејкера; The Second Coming of Suzanne (1974) 
Мајкла Барија, у коме тумачи насловну улогу, а 
Џаред Мартин игра редитеља који је уверен да 
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је она нови Христос. Истовремено глуми и 
на телевизији, где се појављује у више попу-
ларних серија: Night Gallery, The F.B.I., Kung 
Fu, Planet of the Apes. Након осам година глу-
мачке каријере успех напокон стиже с Од-
метником Џозијем Велсом (The Outlaw Josey 
Wales, 1976) Клинта Иствуда, у коме игра Ла-
уру Ли, која се придружује Џозију на њего-
вом путу освете. Сондра је у својој аутоби-
ографији 1997. The Good, the Bad and the Very 
Ugly описала како су се Клинту и њој погле-
ди сусрели у једној сцени, што је било до-
вољно да започну везу која је трајала четр-
наест година. Он је због ње оставио своју 
тадашњу супругу. Пре него што ће почети 
да ради само са Иствудом, снимила је два 
филма, оба 1977, трилер Death Game Пите-
ра С. Трејнора и хорор вестерн The Shadow 
of Chikara Ерла Е. Смита. У Великом изазо-
ву (The Gauntlet, 1977) Клинта Иствуда играће 
проститутку коју штити полицајац јер тре-
ба да сведочи у суђењу мафији. У реднек ко-
медији Човек из Сан Фернанда (Every Which 
Way But Loose, 1978) и наставку Човек из Сан 
Фернада 2. део (Any Which Way You Can, 1980) 
обоје ће засенити Клајд, орангутан.

Сондра није знала да ће сарадња и веза с 
Клинтом осим успешних филмова донети 
и нешто негативно. Наиме, други редитељи 

престали су да је ангажују јер се подразумевало да 
је она ексклузивно Иствудова глумица. У том пери-
оду успела је да се појави у само два телевизијска 
филма: Friendships, Secrets and Lies (1979) Марлин 
Лерд и Ен Зејн Шанкс и Rosie: The Rosemary Clooney 
Story (1982) Џекија Купера. Према мишљењу мно-
гих, најбољи филм који је снимила са Иствудом је-
сте Бронко Били (Bronco Billy, 1980), комедија у којој 
игра жену која заврши у путујућем циркусу пошто 
је вереник остави на дан венчања. Последњи филм 
који су Сондра и Клинт радили заједно био је сади-
стички трилер Прљави инспектор Хари / Изненадни 
удар (Sudden Impact, 1983). У четвртом делу серија-
ла о полицајцу отпаднику Сондра глуми жртву си-
ловања која се брутално свети својим нападачима. 
То је био крајње необичан избор, јер Сондрина при-
влачност лежи управо у мешавини њеног крхког и 
нежног изгледа. Те крупне очи на уском лицу дава-
ле су јој вечити дечји изглед као на неким од чуве-
них слика Маргарет Кин.

У то време почели су и проблеми у вези јер је хте-
ла да ради самостално. У наредне три године поја-
виће се само у по једној епизоди ТВ серија Tales of 
the Unexpected и Amazing Stories. Стрпљиво се при-
премала за свој редитељски деби у филму Ratboy 
(1986), сатиричној причи о дечаку који има изглед 
пацова. Критика није била одушевљена ни њеном 
режијом ни глумом, већ је филм сматрала спојем 
Е. Т. ванземаљца и Човека слона. Сондра, међутим, 
није хтела да одустане од режије и одмах је поче-
ла да ради на полицијском трилеру Impulse (1990), 
у коме је главну женску улогу наменила Терези Ра-
сел. Док је била на сету 1989. Иствуд је избацује из 
куће и завршавају на суду, а да несрећа буде већа, 
креће и у борбу с раком дојке који ће је дотући ско-
ро три деценије касније. То што је на суду добила 
натраг уговор за филм с „Ворнер брадерсом” није 
јој много помогло јер су јој одбили више од триде-
сет пројеката, а проблем је био анекс који је Иствуд 
раније потписао без њеног знања, тако да га је опет 
тужила. У међувремену режира за телевизију Death 
in Small Doses (1995). Пошто је 1997. добила парни-
цу, завршава филм Trading Favors, последњи који 
ће режирати.

Цела збрка око раскида, суђење, рак и Иствудове 
оптужбе да су га она и Гордон Андерсон годинама 
искоришћавали узели су данак и Сондра напушта 
свет филма. Вратиће се накратко 2000. споредним 
улогама у Clean and Narrow и The Prophet’s Game. 
На позив Алана Рудолфа прихвата главну улогу у 
филму Ray Meets Helen (2017), последњем који ће 
снимити као глумица.
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МриНал
пише: 

бранислав Ердељановић

ринал Сен рођен је 14. 
маја 1923. у граду Фа-
ридпуру, у данашњем 
Бангладешу. По завр-
шетку средње школе 

напустио је дом и отишао у Калкуту на 
студије физике. Током студентских дана 
укључује се у рад културног крила кому-
нистичке партије и тада упознаје бројне 
значајне личности.

За филмове је почео да се занима по-
што је наишао на књигу о филмској есте-
тици. Међутим, његово интересовање 
остало је углавном интелектуално, тако 
да је био принуђен да прихвати посао 
медицинског представника, што га је од-
вело из Калкуте. Ипак, убрзо се вратио 
и на крају запослио као аудио-техничар 
у филмском студију у том граду, што је 
био и почетак његове филмске каријере.

Мринал Сен направио је свој први иг-
рани филм 1953. године, али је убрзо по-
кушао да га заборави. Следећи, Под пла-
ветнилом неба (Neel Akasher Neechey, 
1959), доноси му локална признања, а 
трећи, Дан венчања (Baishey Shravana, 
1960), привлачи и међународну пажњу. 
Након што је снимио још пет филмова, 
уследио је и онај за који је буџет обез-
бедила индијска влада, Господин Шоме 
(Bhuvan Shome, 1969). То остварење ко-
начно га је одредило као главног филма-
ша како на националном тако и на међу-
народном плану, а допринело је и ства-
рању покрета „нова кинематографија” 
у Индији. Следећих неколико филмо-
ва, Интервју (Interview, 1971), Калкута 71 
(Calcutta 71, 1971) и Герилац (Padatik, 1973), 
имало је отворену политичку конота-
цију, због чега је Сен заслужио репута-

сен
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цију марксистичког уметника. То је било вре-
ме великих политичких немира широм Индије, 
посебно у Калкути и њеној околини. И ту фазу 
пратио је низ филмова као што су Сеоске приче 
(Oka Oori Katha, 1971), Краљевски лов (Mrigayaa, 
1977), Човек са секиром (Parashuram, 1979) и У по-
трази за глађу (Akaler Sandhane, 1980), у којима 
је преусмерио свој фокус и непријатеље, уместо 
споља, тражио у друштвеном слоју средње кла-
се. То је, вероватно, била његова најкреативнија 
фаза у којој је добио велики број међународних 
награда.

Мринал Сен никада није престао да експери-
ментише са својим остварењима. У каснијим 
филмовима покушао је да се одмакне од нара-
тивне структуре и радио на врло једноставним 
причама. Његови филмови добили су награде на 

скоро свим великим филмским фестивалима, 
укључујући и Кан, Берлин, Венецију, Москву, 
Карлове Вари, Монтреал, Чикаго и Каиро, а њи-
хове ретроспективе приказане су у готово свим 
већим градовима света. Осим филмских награ-
да, Сен је добио и бројна лична признања. Био 
је и почасни члан индијског парламента од 1998. 
до 2003. године. Француска влада доделила му је 
титулу „командант реда уметности”, а руска вла-
да одликовала га је 2001. године Орденом прија-
тељства. Добио је и више почасних доктората на 
различитим универзитетима.

Мринал Сен сматра се великаном индијске 
кинематографије и један је од најзаслужнијих 
за углед који она ужива у свету. 
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инго Лам (1955–2018) рођен је у 
Хонгконгу као Лам Линг Тунг. 
Као млад желео је да се бави глу-
мом и 1973. пријављује се у глу-
мачку школу коју је организова-
ла Телевизија Хонгконга. На ча-

совима упознаје Чоу Јун Фата, с којим постаје 
пријатељ, а њихове догодовштине са заједнич-
ких пијанчења познате су целој филмској инду-
стрији у Хонгконгу. Једну од њих, ону када су их 
натерали да попију сопствени урин, Џон Ву ис-
користио је у својим филмовима Обрачун у Хон-
гконгу (Ying hung boon sik, 1986) и Метак у главу 
(Die xue jie tou, 1990). Глума му није ишла одруке 
и постаје асистент продукције за TVB, део про-
дукцијске куће Shaw Bros., али због врло малих 
буџета није добио прилику да покаже своју кре-
ативност. Крајем седамдесетих одлази у Кана-
ду, где похађа филмску школу на Универзитету 

РИНГО
пише: 

Ненад беквалац

Јорк, али је врло брзо напушта јер је сматрао да 
је програм сувише спор за њега. Када је научио 
све што је могао, враћа се у Хонгконг. Почетком 
осамдесетих заједно с неким редитељима који 
су се школовали на Западу и онима који су већ 
увелико радили, попут Тсуија Харка и Џона Вуа, 
постаје део хонгконшког новог таласа. Били су 
инспирисани француским редитељима као што 
је Франсоа Трифо и комбиновали су технике 
америчких и европских филмова са источњач-
ким.

Ринга Лама, као ни Вуа, није интересовало ве-
личање херојстава Манчу ере, које је било карак-
теристично за филмове седамдесетих, већ је же-
лео да прикаже сурову реалност модерног Хон-
гконга. Иронично је то што Ламови први филмо-
ви нису били ни налик онима којима се просла-
вио. Комедију с духовима Yam yeung choh (1983), 
каква је била карактеристична за то време, само 
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је завршио када је првобитни редитељ напустио 
снимање. Тек с Лудом мисијом 4 (Zui jia pai dang 
4: Qian li jiu chai po, 1986) добија малу слободу и 
успева да унапреди тај популарни серијал који 
спада у акционе комедије. Захваљујући вели-
кој заради тих остварења, добија зелено свет-
ло за свој први оригинални филм Град у пламе-
ну (Lung foo fung wan, 1987), у коме полицајац на 
тајном задатку, кога тумачи Чоу Јун Фат, мора 
да се инфилтрира у банду која краде дијаман-
те. Лам овде креира свој препознатљиви печат: 
мрачан филм, сниман тако да подсећа на доку-
ментарни, са изненадним, експлозивним сцена-
ма крвавог насиља. Град у пламену постаје хит, а 
Чоу добија филмску награду Хонгконга за своју 
улогу. Следеће остварење, Затвор у пламену 
(Gam yuk fung wan, 1987), снима поново с Чоу Јун 
Фатом и обара рекорде по заради. Сниман је у 
правом затвору, где су услови били веома лоши 
и све је морало да се заврши за три недеље. Лам 
је био под великим притиском, имао је неколи-
ко испада, увео је рестрикције екипи и терао ју 
је да ради до изнемоглости, тако да је добио на-
димак „бог тамног лица”. Каријера му креће низ-
брдо после Школе у пламену (Hok hau fung wan, 
1988), коју су критичари, политичари, па чак и 
продуценти, оценили као сувише насилан филм 
који глорификује тријаде. Ни публика није при-

хватила то остварење јер је сматрала да је пре-
више мрачно и да нема довољно акције. 

Ламу није ишло ни са Undeclared War (1990), 
међународном копродукцијом која је кућу 
Cinema City довела до банкрота. Yi chu ji fa (1991) 
такође је пропао на благајнама и поред тога 
што је у њему глумила велика звезда Сам Хунг. 
Лам се делимично искупљује када поново ан-
гажује Чоу Јун Фата за Дивљу потеру (Ban wo 
chuang tian ya, 1989) и Затвор у пламену 2 (Gam 
yuk fung wan II: To faan, 1991). Каријера му је била 
у великој кризи после његових коментара о ма-
сакру на Тргу Тјенанмен. Сви су га бојкотовали 
– од продукцијских кућа преко колега до публи-
ке. Спасава га Чоу Јун Фат, који инсистира код 
Golden Princess-а да Лам режира Силовити удар 
(Xia dao Gao Fei, 1992). Филм се разликовао од 
дотадашњих јер је Лам напустио традиционал-
ни стил и акценат ставио на пиротехнику и сти-
лизовано крвопролиће, а не на односе између 
ликова. Успео је да поврати публику и уједно 
постигао и интернационални успех. Продуцен-
ти улазе у ризик и дају му четири милиона до-
лара да сними Рај у пламену (Halo shao hong lian 
si, 1994), који добро пролази код критике, али не 
успева да заради уложено. На снимању следећег 
филма, Авантуристи (Da mao xian jia, 1995), до-
лази у сукоб с главним глумцем Ендијем Лау-
ом и опет наилази на осуду јавности. Решен 
да се привремено склони из Хонгконга, одмах 
прихвата понуду Columbia Pictures-а да режи-
ра Максимални ризик (Maximum Risk, 1996) и од-
лази у Америку. Од почетка је имао проблема 
с главним глумцем Жаном Клодом ван Дамом, 
а филм лоше пролази на тест пројекцијама, те 
му га продуценти одузимају и поново га мон-
тирају. Разочаран, Лам се враћа у Хонгконг да 
режира Тоталну узбуну (Go do gaai bei, 1997) и 
враћа се у сам врх. Следећа два филма, Осумњи-
чени (Jidu zhongfan, 1998) и Жртва (Mu lu xiong 
guang, 1999), нису постигла успех иако по квали-
тету не заостају за његовим ранијим радовима. 
Пошто је изгладио односе с Ван Дамом, враћа 
се у Америку да с њим сними филмове Репли-
кант (Replicant, 2001) и У паклу (In Hell, 2003). 
Последњи филм на коме се потписао као реди-
тељ, Baat Bou Bun, требало би да има премије-
ру ове године. То је антологија од осам прича 
коју је радио с највећим именима хонгконшког 
филма Џоном Вуом, Тсуијем Харком, Самом 
Хунгом, Вонгом Пингом Јуеном, Џонијем Тоом, 
Патриком Тамом и Еном Хуиом.
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Теренс 
ФиШер

шок коридор
пРедстАвљА

„Волим да чујем шта се мота по глави глумца, његове 
емоције и идеје. Али на крају неко мора да каже да или 
не, а то сам увек ја. Не можемо допустити анархију у 

овом послу. То је увек компромис измећу твојих емоција, 
твог размишљања и интерпретације одређене сцене и 

оног што ти глумац пружа. Ако се не слажеш, обично мо-
раш да га убедиш да је твоја идеја боља.”
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сле лутања од посла до посла одлучио да се запо-
сли у филмској индустрији. Почиње као клапер, 
а после неколико година доспева у монтажу и 
ради на комедијама Вила Хеја и нискобуџетним 
филмовима. Пошто је желео да напредује, одла-
зи на курс за редитеље који организује студио 
„Хајбери” и врло брзо добија прилику да режира 
свој првенац Colonel Bogey (1948). Први филм у 
коме се бавио готик романсом, жанром с којим 
ће га касније највише доводити у везу, био је 
Довиђења на изложби (So Long at the Fair, 1950), 
који је режирао заједно с Ентонијем Дарнбо-
ром. То је мистериозна прича о жени – у тума-
чењу Џин Симонс – која постаје део завере при-
кривања нестанка њеног брата 1896. на изложби 
у Паризу. Према речима критичара Дејвида Пи-
рија, Довиђења на изложби слободно може поно-
во да се сними као вампирски филм а да се не 
промени ниједна ствар у његовој основи.

Почетком педесетих Фишер се придружује 
студију „Хамер” и режира више трилера с аме-
ричким звездама на заласку, Џорџом Брентом 
и Закаријем Скотом. Тек у „Хамеровом” фил-
му Four Sided Triangle (1953) назире се правац у 
коме ће кренути његова каријера. То је научно-
фантастични филм с франкенштајновском те-
матиком у коме два научника заљубљена у исту 
жену одлуче да створе њену двојницу помоћу 
машине коју су сами направили. Прави пробој 
прави с Франкенштајновом клетвом, коју ре-
жира у својим педесетим. Према уговору, треба-
ло је да сними још један филм с „Хамером”, који 
је планирао да уради своју верзију „Универза-

ада прочитате чак и оне рецен-
зије које највише нападају фил-
мове продукцијске куће „Хамер”, 
открићете да постоји чудна до-
следност у критичком ставу пре-

ма режији Теренса Фишера. Највише су га оп-
туживали да наглашава хорор ситуацију науш-
трб свих осталих ствари и нападали његове ре-
дитељске поступке као сирово сензационалне и 
прекомерне. Фишера можете оптужити за мно-
го шта, али он сигурно никада није био сенза-
ционалан, већ је константно одбијао да у својим 
филмовима жртвује континуитет да би нагла-
сио драматичност. Довољно је само да се по-
гледа Ђаво је изјахао (The Devil Rides Out, 1968), 
који најбоље илуструје његов стил, иначе тада 
на врхунцу, у коме од хиљаду кадрова има једва 
двеста крупних, што доказује да Фишер није ре-
дитељ који ставља акценат на шок ефекте. Заме-
рали су му и да је његова режија „досадна”, али 
нико није успео то да елаборира и докаже. Из-
гледа да многи нису имали разумевања за енг-
леску традицију из које Фишер црпе своје идеје 
и сувише заштитнички став према „Универза-
ловом” приступу хорору, који је лично, иначе, 
избегавао. Све своје филмове режирао је тако 
да међу њима нема никаквих додирних тачака, 
сем имена главних јунака као што су Дракула, 
Франкенштајн и Мумија. Он ствара карактери-
стичан стил, а теме којима се бави луцидно су 
метафизичке, па су га неки окарактерисали као 
„рационалног ексцентрика у утемељеној енгле-
ској традицији Луиса Керола, Вилкија Колинса 
или Конана Дојла”. Његов званичан, готово пе-
дантан стил идентичан је стилу приповедача из 
деветнаестог века. Фишер као да је увек на му-
кама да сачува унутрашњу кохерентност својих 
филмова. Они садрже веома мало флешбекова; 
у њима нема секвенци снова, самопародије ни 
великог психолошког увида; робусни су, посе-
дују бизарну и енглеску логику у оквиру фан-
тазије коју нам представља; одликују се снаж-
ном атмосфером и у њима је све подвучено сек-
суалношћу. Тек одскоро историчари хорор жан-
ра Теренсу Фишеру одају признање као главном 
архитекти модерног таласа који је почео после 
доба „Универзалових” филмова страве, у другој 
половини педесетих, с „Хамеровом” Франкен-
штајновом клетвом (The Curse of Frankenstein, 
1957) у његовој режији.

 Теренс Фишер рођен је 1904. у Лондону. 
Као тинејџер радио је у трговачкој морнарици, 
али је врло брзо увидео да море није за њега и по-

K

Довиђења на изложби (1950)
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шеног човека. Међутим, Фишеров барон Фран-
кенштајн постаје најстрашније чудовиште које 
не преза ни од чега, па чак ни од тога да гур-
не човека низ степенице да би се докопао њего-
вог мозга. Успех на благајнама покреће серијал 
из којег је изашло седам наставака, од којих је 
пет режирао Фишер: Франкенштајнова клет-
ва, Франкенштајнова освета (The Revenge of 
Frankenstein, 1958), Франкенштајн ствара жену 
(Frankenstein Created Woman, 1968), Франкен-
штајн мора бити уништен (Frankenstein Must 
Be Destroyed, 1969), Франкенштајн и монструм 
из пакла (Frankenstein and the Monster from Hell, 
1974).

 Исту формулу коју је применио на ба-
рону Фишер користи да би изменио вампирски 
мит у Дракули (Dracula, 1958), који је у америчкој 
дистрибуцији носио наслов Horror of Dracula да 
се не би доводио у везу с „Универзаловим” кла-
сиком. Уласком на вампирску територију, Фи-
шер и „Хамер” редефинишу жанр за модерну 
генерацију. Много детаља из сценарија Џимија 
Сангстера је промењено. Уместо да Дракула, 
кога бриљантно игра Кристофер Ли, буде обу- 
чен слично као Бела Лугоши, Фишер за грофа 
бира сведенију, али ништа мање аристократ-
ску гардеробу. То, као и Дракулино краљевско 
држање и углађени манири на почетку филма, 
појачава ефекат каснијих сцена у којима види-
мо за какво је насиље и крвопролиће гроф спо-

ловог” класика с Борисом Карлофом. Тадашњи 
шеф студија Џејмс Карерас хтео је да филм 
буде што ближи оригиналу, али да се притом 
не изазове гнев „Универзалове” правне служ-
бе, па је предложио да се екипи оригинал пуш-
та као подсетник. Фишер је то одбио јер је уви-
део прилику да уради нешто тотално друкчије. 
Наиме, сценариста Џими Сангстер наглашава 
квалитете мрачног хумора у традицији Џејм-
са Вела, али Фишер то намерно ублажава тако 
што подстиче глумце и све остале да презен-
тују причу тотално равно. Почетна Сангстерова 
идеја остаје само у траговима, а Франкенштај-
нова клетва постаје мрачна фантазија. Филм је 
првобитно требало да буде сниман у црно-бе-
лој техници, али Фишер наговара одговорне у 
„Хамеру” да му обезбеде још пара да би га ура-
дио у колору. Лабораторија коју је креирао сце-
нограф Бернард Робинсон зрачи опојном црве-
ном и живописном плавом бојом. Фишер инси-

стира да лишће дрвећа буде обојено у црвено 
јер је то, према његовом мишљењу, боја стра-
ха која наговештава опасност и подсвесно поја-
чава неизвесност. То постаје Фишеров стил, а 
уједно и „Хамеров”, и биће неизоставан у сва-
ком филму који ће тај студио продуцирати. По-
сле премијере британска штампа напала га је 
да је сувише насилан и садистички. Критика је 
вероватно очекивала римејк Веловог филма, а 
добила је причу о бајроновском антихероју – 
кога тумачи Питер Кушинг – који покушава 
да уздрма небеса тако што ће створити савр-

Дракулине невесте (1960)

Фантом Лондонске опере (1962)
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поново глуми Кристофер Ли. На самом почет-
ку гледамо климакс из претходног дела, а потом 
пратимо долазак путника у Дракулин замак, где 
ће крв једног од њих оживети грофа. Једна од 
најупечатљивијих секвенци јесте она када Хе-
лен, коју игра Барбара Шели, постане вампир и 
почне да прогања групу монаха. Оно што следи 
има све елементе групног силовања – гледамо 
религиозне фанатике како истерују „зло” из не-
срећне и беспомоћне младе жене. Фишер је од 
Шелијеве тражио да Хелен представи као сензу-
ално еротско биће и рекао јој: „Када си вампир, 
ти ниси ни хетеросексуално ни хомосексуално 
оријентисана. Ти нападаш све што није прико-
вано ексером.”

Када је крајем педесетих постигао успех с 
Дракулом, „Хамер” му је одмах понудио да ура-
ди нову верзију Баскервилског пса (The Hound of 
the Baskervilles, 1959) Артура Конана Дојла. Пи-
тер Кушинг у свом Шерлоку Холмсу комбинује 
Ван Хелсинга и барона Франкенштајна, и пред-
ставља га као ексцентрика, помало лудог генија 
који је одлучан да проналази и уништава зло не 
обазирући се на то ко ће све притом настрадати. 
То до данас остаје једна од најбољих адаптација 

собан. Фишер мења и један од општепознатих 
клишеа када несрећни Џонатан Харкер долази 
у замак по лепом и сунчаном дану уместо ноћу 
и за време олује. Унутрашњост замка није пре-
кривена пауковим мрежама нити пунa пацова, 
већ чиста и раскошно декорисанa. Фишер по-
ставља нове конвенције жанра, а најзначајније 
су Дракулине пламтеће црвене очи и животињ-
ски бес.

Две године касније излази наставак Дракули-
не невесте (The Brides of Dracula, 1960), који ни-
мало не заостаје за првим делом. Критика је већ 
почела да анализира све што је режирао, а поје-
дини су сматрали да је добар колико и сцена-
рији по којима снима. Међутим, иако ради по 
сценарију три аутора пуном рупа и грешака, 
у коме нема Дракуле, Фишер прави тријумф 
стила над садржајем. Радња филма требало је 
да се дешава у Трансилванији, коју он претва-
ра у земљу из маште, с бајковитим пејзажима, 
злослутним ветрењачама, гробљима, зачараним 
шумама и китњастим замковима. Последњи 
вампирски филм који је режирао био је Дра-
кула – принц таме (Dracula: Prince of Darkness, 
1966), у коме је васкрсао крвожедног грофа, кога 
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филмови које је снимао за друге куће били су 
забавни, посебно Острво терора (1966), СФ три-
лер прављен по узору на серијал с професо-
ром Бернардом Кватермасом, и X the Unknown 
(1956). Питер Кушинг поново игра научника који 
истражује серију бизарних смрти на удаљеном 
острву код Ирске, а починиоци тих убистава у 
ствари су чудовишта која је створио сам глав-
ни јунак покушавајући да нађе лек за рак. Филм 
обилује очаравајућом атмосфером пабова, цр-
кава и старих кућа.

У својим каснијим годинама Фишер је тешко 
проналазио посао јер је постао, како каже Хер-
берт Лом у Фантому Лондонске опере, „сим-
патични стари пијанац”. Због превелике љуба-
ви према пиву, проузроковао је две саобраћај-
не несреће у којима је ломио исту ногу. Убрзо је 
био окарактерисан као непоуздан и понуде да 
режира престале су да стижу. Умро је од рака 
1980. Иза себе је оставио класичне хорор фил-
мове од којих неки нису превазиђени до данас.

Дојлове приче. „Хамер” не 
одустаје од својих верзија 
„Универзалових” класика 
и ангажује Фишера за Му-
мију (The Mummy, 1959), 
која није у рангу осталих 
адаптација, али је довољ-
но узбудљива и снимљена 
у његовом препознатљи-
вом стилу. С Клетвом ву-
кодлака (The Curse of the 
Werewolf, 1961) редефини-
ше филмове о ликантро-
пији исто као што је ура-
дио с Дракулом и вампи-
рима. Еп који се протеже 
кроз три генерације, по-
чиње и завршава се цркве-
ним звонима. То је при-
ча о Леону, кога игра Оли-
вер Рид, копилету које 
је рођено на Бадње вече 
и тако осуђено да поста-
не вукодлак. Овде Фишер 
ставља акценат на роман-
тику више него у било ком 
готик хорору који је режи-
рао до тада. Када се осећа 
вољено, Леон се не претва-
ра у звер. Само онда када 
му је то ускраћено или 
када је изложен окрутно-
сти, он се трансформише и креће у убилачки 
поход који се завршава његовим уништењем. 
Ултимативну готик романтичну формулу Фи-
шер постиже с Фантомом Лондонске опере (The 
Phantom of the Opera, 1962), коју тада публика 
није разумела и тек данас га истиче као један 
од његових најлепших, али не нарочито страш-
них филмова.

Умео је често да користи фразу „привлачност 
зла” да би описао тематско језгро свог рада. Је-
дан од примера јесу женски ликови које Дра-
кула привлачи већ на први поглед. Њему нису 
потребни хипноза и трикови да би зарио своје 
зубе у њихов врат јер оне саме то желе. Још је 
бољи пример филм Два лица др Џекила (The 
Two Faces of Dr. Jekyll, 1960), у коме је доктор Џе-
кил забрађен, тужног изгледа и мршав, док је 
његов алтер его Хајд енергичан, леп мушкарац, 
али уједно и отелотворење зла, човек који убија 
и свог најбољег друга и његову жену.

Фишер је углавном радио за „Хамер”, али и 
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Човек није тицА
(ЈУг, 1965)
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Улоге: Милена дравић, 
јанез врховец
режија: душан Макавејев

кАпи, воде, РАтници
(ЈУг, 1962)
....................................................................................
Улоге: олга вујадиновић, душан 
јанићијевић
Сценарио: душан Макавејев, 
слободан новаковић, Марко 
бабац, олга вујадиновић, 
живојин жика павловић, 
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режија: душан Макавејев

љубАвни слуЧАј 
или тРАгедијА 
службенице птт
(ЈУг, 1967)
....................................................................................
Улоге: ева Рас, слободан 
Алигрудић
режија: душан Макавејев

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
СУБОТА

ФЕБРУАР

2.

СЕћАЊЕ НА... ДУШАН МАКАВЕЈЕВ

слАтки филМ
(Фра/КаН/НеМ, 1974)
Sweet Movie
....................................................................................
Улоге: керол лор (Carole Laure), 
пјер клементи (Pierre Clémenti)
режија: душан Макавејев
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Улоге: светозар цветковић, 
Анита Манчић
режија: душан Макавејев
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(Сад, 1988)
Manifesto
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Улоге: ерик столц (Eric Stoltz), 
Алфред Молина (Alfred Molina)
режија: душан Макавејев
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режија: душан Макавејев 

пАРАдА
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режија: душан Макавејев 

доле плотови
(ЈУг, 1962)
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режија: душан Макавејев
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ФЕБРУАР
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непознАтиМ
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Love with the Proper Stranger
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Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), 
натали вуд (Natalie Wood)
режија: Роберт Малиган 
(Robert Mulligan)

Човек који је волео 
РАт
(вБ/Сад, 1962)
The War Lover
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Улоге: стив Меквин (Steve 
McQueen), Роберт вагнер
(Robert Wagner)
режија: филип ликок 
(Philip Leacock)
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СУБОТА
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љубАвни слуЧАј 
или тРАгедијА 
службенице птт
(ЈУг, 1967)
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Улоге: ева Рас, слободан 
Алигрудић
режија: душан Макавејев
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новА доМАЋА 
животињА
(ЈУг, 1962)
кратки филм
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режија: душан Макавејев 

новА игРАЧкА
(ЈУг, 1964)
кратки филм
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режија: душан Макавејев 

и би РијеЧ, или кАко 
је доМАЋи филМ 
пРопевАо
(ЈУг, 1964)
кратки филм
....................................................................................
Сценарио: душан Макавејев 
режија: бранко Ранитовић

СТИВ МЕКВИН НА БИС
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пројекција у 18.00

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 20.30

булит
(Сад, 1968)
Bullitt
....................................................................................
Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), жаклин бизе 
(Jacqueline Bisset)
режија: питер јејтс 
(Peter Yates)

ПОНЕДЕљАК

ФЕБРУАР

18.

СРЕДА

ФЕБРУАР

20.

УТОРАК

ФЕБРУАР

19.

НЕДЕљА

ФЕБРУАР

17.
синсинАти кид
(Сад, 1965)
The Cincinnati Kid
....................................................................................
Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), 
карл Малден (Karl Malden)
режија: норман Џуисон 
(Norman Jewison)

велико бекство
(Сад, 1963)
The Great Escape
....................................................................................
Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), 
Џејмс гарнер (James Garner)
режија: Џон стерџес 
(John Sturges)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

лептиР
(Сад/Фра, 1973)
Papillon
....................................................................................
Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), дастин хофман 
(Dustin Hoff man)
режија: френклин Џ. Шафнер 
(Franklin J. Schaff ner)

бекство
(Сад, 1972)
The Getaway
....................................................................................
Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), 
Али Макгро (Ali MacGraw)
режија: сем пекинпо 
(Sam Peckinpah)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

пАклени тоРАњ
(Сад, 1974)
The Towering Inferno
....................................................................................
Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), пол њумен 
(Paul Newman)
режија: Џон гиљермин 
(John Guillermin)

пројекција у 20.30

24 ЧАсА ле МАнА
(Сад, 1971)
Le Mans
....................................................................................
Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), зигфрид Раух 
(Siegfried Rauch)
режија: ли х. кацин 
(Lee H. Katzin)

РезеРвисАн теРМин

ЧЕТВРТАК

ФЕБРУАР

21.
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тРи кАРте зА холивуд
(СрЈ, 1993)
....................................................................................
Улоге: бранислав лечић, 
богдан диклић
режија: божидар бота николић

У прошлом броју у тексту о ролфу Хопеу 
уместо слике тог уметника објавили смо 
фотографију гојка Митића из истог филма 
(апачи, 1973.).

пројекције у 17.00 и 19.00
ВИП КИНОТЕКА – БЕСПЛАТНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

РЕСТАУРИСАНЕ КОПИЈЕ ФИЛМА

ПЕТАК

ФЕБРУАР

22.

СУБОТА ФЕБРУАР – НЕДЕљА       МАРТ23. 3.
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