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Поштовани љубитељи филма,

У априлском броју Кинотеке обрадоваћемо вас фељтоном о 
Макавејеву из пера Николе Лоренцина и програмом филмова 
великог Џона Форда. 

Да великани филма више припадају свету фикције него 
било којој овоземаљској територији, увериће вас и текст 
Саше Ердељановића о значајним руским редитељима 
Григорију Козинцеву и Леониду Траубергу. 

Ексклузивни интервју Сандре Перовић посвећен је истрај-
ном редитељском рукопису Агњешке Холанд, а рубрику „Мој 
избор” овог месеца уредио је редитељ чије је актуелно дело 
тренутно у фокусу публике у регији – Предраг Личина. 

Филмски циклус „Београд–Холивуд” у избору Грега де Кју-
ра млађег, који ће се у Узун Мирковој одржати поводом стого-
дишњице успостављања дипломатских односа између Србије и 
САД, представиће остварења дугог метра различитих уметни-
ка који су припадали обема културама. Поред филмова биће 
уприличена и изложба радова Слободана Шијана, као и низ 
предавања. 

У „Шок коридору” присетићемо се Дена Кертиса, а Слободан 
Аранђеловић ће нас одвести на још једно путовање „Београд-
ским филмопловом”. 

Уживајте у нашим програмима и априлској Кинотеци.

Југослав Пантелић 
директор Југословенске кинотеке 
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иЛУСТРАЦиЈА: 
Мирослава Вуковић 



он Форд је још за живота, како за 
најразноликије филмске стварао-
це диљем земнога шара тако и за 
бројне филмске критичаре, теоре-
тичаре и историчаре најразновр-

снијих профила, постао аксиом седме уметно-
сти, стваралачка величина која се не доводи у 
питање и у односу на коју се процењују креа-
тивне могућности и уметничка достигнућа дру-
гих аутора. Током редитељске каријере која је 
трајала више од пола века снимио је око 140 
филмова, међу којима су више од трећине ве-
стерни, а остало комедије, ратни филмови, со-
цијалне, историјске и биографске драме, пусто-
ловни филмови, мелодраме и документарци. Од 
свих тих остварења најмање је тридесетак оних 
која, према мишљењу Дејвида Квинлана, спадају 
у категорију антологијских, тј. апсолутно неза-
обилазних дела при сваком иоле озбиљнијем 
приступу историји америчке и светске кинема-
тографије, а толиким се бројем врхунских ост-
варења не може похвалити ниједан други холи-
вудски режисер, као ни, сасвим извесно, није-

дан други светски филмски стваралац. Форд је, 
притом, и најнаграђиванији амерички филмски 
редитељ, барем када је о кључним струковним и 
критичарским наградама реч. Добитник је чети-
ри Оскара за игране филмове (Потказивач (The 
Informer, 1935), Плодови гнева (The Grapes of Wrath, 
1941), Како je била зелена моја долина (How Green 
Was My Valley, 1941), Миран човек (The Quiet Man, 
1952)) и два за документарне (први амерички рат-
ни документарац Битка за Мидвеј (The Battle of 
Midway, 1941) и Седми децембар (December 7th, 
1943)), док га је Удружење њујоршких филмских 
критичара четири пута овенчало својом награ-
дом за најбољу режију (1935. за филм Поткази-
вач; 1939. за Поштанска кола (Stagecoach); 1940. 
за Плодове гнева и Дуго путовање кући (The Long 
Voyage Home); 1941. за Како је била зелена моја 
долина). Поврх свега, Форд ће, непосредно пред 
смрт, постати и први лауреат награде Америч-
ког филмског института за животно дело, репре-
зентативног признања које ће у наредним годи-
нама добити многи истински великани америч-
ке и светске кинематографије.
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Моја драга Клементина (1946)
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каскадерских подвига. Све до 1921. године, уз 
заиста ретке изузетке (филмове Само другови 
(Just Pals) и Велики ударац (The Big Punch) сни-
мио је за „Фокс” 1920), режира искључиво за „Ју-
ниверзал”, углавном вестерне од две ролне, че-
сто с Харијем Керијем као главном звездом, с 
којим ће заједно снимити чак 26 филмова, од 
којих су многи изгубљени, те се о њиховим ква-
литетима може само спекулисати на основу са-
чуваних синопсиса, појединих фотографија и 
критичких приказа у ондашњој штампи. Али у 
међувремену пронађени филмови из тог пери-
ода Фордове каријере (попут раног ремек-дела 
Прецизно гађање (Straight Shooting, 1917), првог 
Фордовог дугометражног играног филма) им-
пресионирају чистотом визуелне експресије, 
неуобичајеном зрелошћу редитељског поступ-
ка и аутентично фордовском комбинацијом ли-
ричности, сете и хумора.

Иако се, дакле, с правом може наслутити да је 
тих четрдесетак филмова направљених за „Ју-
ниверзал” веома близу самом епицентру Фор-

Рођен 1895. године у месту Кејп Елизабет у 
америчкој држави Мејн као тринаесто дете у 
породици ирских имиграната пореклом из Гол-
веја, Шон Алоишус О’Фини ће, након заврше-
не средње школе 1913, доћи право у Холивуд 
код свога тринаест лета старијег брата Френ-
сиса, који је, под новим презименом Форд, из-
растао у једног од водећих редитеља, сценари-
ста и глумаца у Лемлеовом „Јуниверзалу”. Узев-
ши ново име и актуелно братовљево презиме, 
Шон О’Фини постаје Џек Форд и у наредне че-
тири године прелази трновит „кинематограф-
ски” пут од физичког радника, трећег помоћни-
ка реквизитера и студијског потрчка за све, пре-
ко главног реквизитера, асистента режије, ста-
тисте и епизодног глумца, па до тумача главних 
рола, сценаристе и редитеља, калећи се успут и 
као каскадер, скоро па ненадмашан у вратолом-
ним сценама опасног јахања. Као сценариста и 
редитељ дебитује 1917. године средњеметражним 
вестерном Торнадо (The Tornado), у којем игра 
и главну улогу и сам изводи низ невероватних 

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

На апашкој граници (1948)
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дове ауторске визије, за њега ће несумњиво зна-
чајнији, у смислу даљег развоја каријере, бити 
период који је провео у „Фоксу”, између 1921. и 
1931. године, деценија током које ће, уосталом, 
на шпици филма Камео Кирби (Cameo Kirby, 
1923), први пут бити потписан као Џон Форд. 
Радећи за „Фокс”, Форд постаје етаблирани ре-
дитељ којем се поверавају престижне високо-
буџетске продукције и стиче статус комерцијал-
но релевантног ствараоца који никада не изла-
зи ван зацртаних финансијских оквира и ни-
када не развлачи снимање изван унапред зада-
тих рокова, што у кинематографским условима 
који у великој мери почивају на извештајима 
с биоскопских благајни нипошто није некаква 
успутна, неважна чињеница. Иако сада више 
није у прилици да реализује филмове по сопст-
веним сценаријима и иако често ради по наруџ-
бини остварења за која није посебно стваралач-
ки заинтересован, Форд током двадесетих и по-
четком тридесетих година ствара неколико из-
ванредних филмова у којима се недвосмисле-
но очитује његов ауторски печат. Тако Гвоздени 
коњ (The Iron Horse, 1924) и Три разбојника (Three 
Bad Men, 1926) без икакве сумње спадају у нај-
боље епске вестерне неме епохе, док се Чети-
ри сина (Four Sons, 1928) сматрају једним од нају-
спелијих америчких филмова скраја двадесетих 
година. На другој страни, Поздрав (Salute, 1929) и 
Људи без жена (Men Without Women, 1930) афир-
мишу једну од омиљених Фордових тема – тему 
камарадерије (у свим њеним динамичним ва-
ријацијама), коју ће он с великим успехом раз-
вијати у читавом низу остварења све до краја 
каријере, а нарочито током тридесетих, до свог 
великог повратка вестерну с Поштанским коли-
ма (ваља у том смислу обратити пажњу на раз-
личито критички вредноване Фордове филмо-
ве Из неприлике у неприлику (Up the River, 1930), 
У морским дубинама (Seas Beneath, 1931), Ави-
онска пошта (Air Mail, 1931), Изгубљена патро-
ла (The Lost Patrol, 1934), Четири човека и мо-
литве (Four Menanda Prayer, 1938), Подморничке 
патроле (Submarine Patrol, 1938), али и на неке 
његове касније филмове као што су Жртвова-
ни (They Were Expendable, 1945) и три филма из 
тзв. коњичке трилогије – Трагачи (The Searchers, 
1956), Коњаници (The Horse Soldiers, 1959), Taj 
проклети Донован (Donovan’s Reef, 1963)). Упра-
во имајући у виду тај тип остварења, Форда ће 
један од најлуциднијих америчких критичара 
Мени Фарбер окарактерисати као релевантног 
представника тзв. мушког акционог или андер-

граунд филма, чију су „војничко-каубојско-ганг-
стерску” поетику, раме уз раме с Фордом, годи-
нама утемељивали аутентични амерички ауто-
ри налик Хоксу, Волшу, Велману и Китлију.

Уистину, Форд пуну светску афирмацију сти-
че тек у епохи звучног филма. Упркос скепси 
продуцената, постаће један од пионира вансту-
дијског снимања на аутентичним локацијама и 
доказати се као изузетан мајстор тотала који се 
фокусирају на сићушне силуете коњаника дуж 
обзорја, односно на усамљене јахаче, прогоњена 
поштанска кола или пак големе караване сред 
величанствених призора дивље природе. Доли-
на споменика ће с временом постати својеврсна 
Фордова ауторска константа, која ће многим ње-
говим вестернима обезбедити езотеријски при-
звук трансцендентности и истовремено створи-
ти код других аутора тога жанра осећај да би 
снимање филмова на тој локацији деловало као 
плагирање Фордовог стила. И када је примењи-
вао извесне артифицијелне поступке својствене 
ланговском експресионизму и мурнауовском 
камершпилу (Питер Богданович  указује на „сра-
чунату артифицијелност” Потказивача, Дугог 
путовања кући или Бегунца (The Fugitive, 1947)) и 
када се одлучивао за једноставнију, ненаметљи-
вију, самим тим и уметнички упечатљивију, 
његовој личности својственију редитељску стра-
тегију (рецимо, у филмовима усредсређеним на 
дубоко понирање у мистерију изворне амери-
кане Доктор Бул (Dr Bull, 1933), Судија Прист 
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цијама. A то су, према Питеру Волену, антино-
мија врта и дивљине, иначе суштинска за ра-
зумевање вестерна као жанра, односно, према 
Богдановичу, „трагедија пораза, али и необич-
на слава која му је својствена”. Та тема „славе 
у поразу”, са својим специфичним подварија-
цијама какве су „последње упориште”, жртво-
вање (не треба сметнути с ума Фордово ирско 
и католичко порекло) или аутсајдерски статус 
херојских појединаца, заступљена је у највећем 
броју Фордових филмова, од најранијих дана 
његове каријере па све до средине шездесетих, 
када су гa болест, крутост једне сасвим нове 
продуцентско-банкарске филозофије и велика 
контракултурна револуција натерале да оде у 
(превремену?) пензију. Форд, сем тога, често ба-
зира наративе својих филмова на темама путо-
вања или трагања за обећаном земљом, кори-
стећи притом сваку могућу прилику да истакне 
веру у принципе снажног и поузданог лидерст-
ва. С обзиром на тако чврсту укорењеност свога 
погледа на свет у традиционализму и конзер-

(Judge Priest, 1934), Пароброд на реци (Steamboat 
Round the Band, 1935), Млади Линколн (Young 
Mr Lincoln, 1939), Плодови гнева, Дувански пyт 
(Tobacco Road, 1941) или Коме сунце cuja (The Sun 
Shines Bright, 1953)), за Фордове ће филмове увек 
бити типични слојевита, мултипланска компо-
зиција кадра, дискретни, „невидљиви”, припо-
ведно функционални покрети камере и неуз-
немирујући, одмерени резови који никада не 
претендују да провоцирају шок код гледаоца. 
Те компоненте визуелног израза Форд надасве 
вешто користи како би креирао непоновљиву, 
већ на први поглед препознатљиву атмосферу 
својих филмова, саткану од уметнички уникат-
ног преплета тихе сете, благе меланхолије и но-
сталгије за прохујалим временима, од сталних 
пропламсаја доброћудног хумора неоптереће-
ног стегама високопарног интелектуализма и 
ефектног пласирања лирских детаља у типич-
но епским и драмским оквирима. Такав визу-
елни израз и атмосфера савршено су усклађе-
ни с Фордовим кључним тематским преокупа-

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

Рио Гранде (1950)
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вативизму, Форд поткрај каријере добија епи-
тет шампиона изгубљених ствари, заговорника 
милитаризма и чувара хришћанских врлина и 
витешких и моралних идеала, то јест енергич-
ног заступника вредности које појединим ново-
компонованим, левичарски оријентисаним про-
дуцентима, ствараоцима и публицистима делују 
као типични анахронизми преживели још из хе-
ројских, пионирских дана класичног Холивуда.

Иако је снимио низ запажених филмова који 
нису вестерни (све своје Оскаре освојио је за 
филмове који не припадају том жанру), Форд 
ће остати упамћен по аксиоматичној реченици: 
„Зовем се Џон Форд. Ја правим вестерне”. To ни-
мало не треба да чуди ако се зна да је за звуч-
не епохе Форд потписао чак петнаест филмо-
ва тог годинама најпопуларнијег и у исто вре-
ме најпотцењенијег холивудског жанра, при 
чему је у чак девет њих наступио његов омиље-
ни глумац, неприкосновена икона каубојског 
филма Џон Вејн. Kao што су Три разбојника ве-
роватно кључни вестерн неме епохе на заласку, 
тако међу филмолозима и филмофилима пре-
овладава мишљење да су Поштанска кола најз-
начајнији филм тога жанра у тридесетим годи-
нама, а није мали ни број оних који га сматрају 
и најаутентичнијим вестерном свих времена. У 
своме тексту „Развојни пут вестерна”, указујући 
на то да је пред Други светски рат „вестерн до-
спео до извесног степена савршенства”, Анд-
ре Базен наглашава да је у Поштанским коли-
ма Форд „дошао до савршене равнотеже између 
друштвених митова, историјског сећања, психо-
лошке истине и тради-
ционалне тематике ре-
жије вестерна”. У Мојој 
драгој Клементини (My 
Darling Clementine, 1946), 
која је уз Хоксову Црве-
ну реку (Red River, 1948) 
несумњиво највећи ве-
стерн четрдесетих, Ба-
зен ће препознати ба-
рокно, превасходно дра-
матуршко и формал-
но улепшавање у Пош-
танским колима мани-
фестоване класицистич-
ке формуле, што се уо-
чава и у питорескним 
филмовима „коњичке 
трилогије” (На апаш-
кој граници (FortApache, 

1948), ремингтоновском Носила је жуту тра-
ку (She Wore a Yellow Ribbon, 1949) и Рио Гран-
де (Rio Grande, 1950)), као и y два најличнија, са-
моме Форду најдража вестерна од свих које је 
снимио: Три кума (3 Godfathers, 1948) и Караван 
храбрих (Wagon Master, 1950). Након тих филм-
ских дела у Фордову евокацију Дивљег запада 
почињу да продиру изненађујуће горки и ре-
ски, неочекивано песимистични, двосмислени 
и виолентни, чак трагични тонови (у Трагачи-
ма, најкомплекснијем вестерну педесетих годи-
на и једном од најбољих и најутицајнијих фил-
мова свеколике светске кинематографије, по-
том у Коњаницима, Црном нареднику (Sergeant 
Rutledge, 1960) и Два јахача (Two Rode Together, 
1961)), да би његове последње вестерне (Човека 
који је убио Либертија Валанса (The Man Who 
shot Liberty Valance, 1962), секвенцу „Грађански 
рат” („Civil War”) y суперспектаклу Како je ос-
војен Дивљи запад (How the West Was Won, 1962) 
и Јесен Чејена (Cheyenne Autumn, 1964), његов 
опроштај од жанра којем је подарио готово ака-
демски статус) лагано прекрили тмасти обла-
ци фатума и узнемирујућа измаглица сумње у 
традиционалне идеале које је величао у вестер-
нима из ранијих фаза своје каријере. А гласо-
вита реченица коју изговара уредник новина 
у најважнијем и најмрачнијем Фордовом фил-
му шездесетих, у Човеку који је убио Либертија 
Валанса, остварењу у којем се на виртуозан на-
чин спајају оне две донекле разнолике стилске 
тенденције у опусу овог аутора – срачуната ар-
тифицијелност (с једне стране) и једноставност 

Плодови гнева (1940)
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израза препуна енергичности, емотивног набоја 
и дискретне симболике (с друге стране) – рече-
ница поводом које су испредане и тек ће се ис-
предати најузбудљивије критичарско-теорети-
чарске приче („Кад легенда постане чињеница, 

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

штампајте легенду”), својеврстан је епитаф 
достојан Фордовог надгробног споменика и 
алфа и омега његовог поимања и доживља-
вања не само мистерије америчког исто-
ријског послања него и историје свеколике 
људске културе и цивилизације.

Форд је преминуо 1973. године у својој 
кући у Палм Деверту. За собом је оставио 
величанствен опус препун бројних ремек-
дела седме уметности и многе анегдоте које 
сведоче о томе каква је личност био. А те ће 
се анегдоте препричавати уз логорске ватре 
налик на оне из његових филмова, али и у 
препуним факултетским амфитеатрима, у 
кинотечким салама након пројекција њего-
вих остварења, а вероватно и на бројним ин-
тернетским форумима. Јер Џон Форд је још 
за живота постао легендарна личност аме-
ричког и светског филма, што је непобит-
на чињеница која ће, ето, и овом приликом 
бити одштампана.

Човек који је убио Либерти Валанса (1962)
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Могамбо (1953)

Трагачи (1956)Поштанска кочија (1939)



кинотека
иНтеРвју

ољска кандидаткиња за Оскар, 
легендарна Агњешка Холанд, 
спада међу редитељке које ин-
дивидуалношћу, слободним ду-
хом и иновативношћу шире 
границе филмског израза. По 

оцу Јеврејка, по мајци католикиња, одрастала је 
у атеистичком окружењу родитеља, који су има-
ли чврста антифашистичка уверења. Студирала 
је режију на чувеној Прашкој академији, а ка-
ријеру је започела у родној Пољској радећи као 
асистент Кшиштофа Занусија и Анджеја Вајде, 
који јој је био ментор. Међу ретким је аутори-
ма из некадашњег Источног блока који су успе-
ли да се етаблирају изван граница своје земље, 
преброде транзицију и успешно споје филмски 
исток и запад. У каријери дугој пола века, Хо-
ландова варира у стиловима, правећи сталне 
жанровске искораке, али оно што је заједнич-
ко за све њене филмове јесте студиозан при-
ступ комплексним, често компромитованим ли-
ковима чије приче увек ставља у шири историј-
ски контекст. Док није емигрирала из Пољске 
крајем осамдесетих година због забрана, припа-
дала је тзв. кинематографији моралне забрину-
тости, пољској филмској школи карактеристич-
ној по документаристичком реализму, бављењу 
свакодневним темама и давању експлицитних 
политичких коментара. У њеном стваралачком 
опусу кључна тема су холокауст и антисемити-
зам, којима се бавила у чак три филма и сва три 
била су номинована за Оскар: Горка жетва, У 
тами и Европа, Европа. Овај последњи слови за 
њено најпознатије остварење, које је освојило 
награду Златни глобус за најбољи страни филм.

Иако је совјетски режим под којим је живе-
ла у Пољској и Чехословачкој био репресиван, 
Агњешка Холанд, после дугогодишњег холивуд-
ског искуства (укључујући и режирање серија 
Горући грм о животу чешког родољуба Јана Па-
лаха, Кућа од карата, Жица, Треме), у својим 
шездесетим годинама често истиче парадоксал-
не сличности тадашњег совјетског комунистич-
ког режима с данашњим америчким системом.

П
РАзгоВоР ВоДиЛА: 
Сандра Перовић
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ра тоталитарног режима и комунистичка вла-
да сматрала је да је превише слична ономе што 
раде у Пољској. Те Орвелове алегорије и дисто-
пије биле су опасне по њих. И у Чехословачкој 
и у Русији, такође. Југославија је била слобод-
нија, па сте је ви вероватно имали, али ми ни-
смо. Прочитала сам студентско издање, али и 
оно које је издато у Француској на пољском је-
зику. Знала сам и за друге Орвелове књиге, оду-
век ме је занимао као лик и као мислилац, био 
је веома утицајан уметник у 20. веку.

Шта је био одлучујући фактор да у филм 
преточите причу о новинару Гарету Џон-
су, који је западној јавности открио Стаљи-
нов злочин над украјинским народом „Гладо-
мор”?

– Неколико ствари. Новинарка и сценарист-
киња филма Андреа Чалупа послала ми је сце-
нарио. Нисмо се познавале, али она је знала мој 
рад и сматрала је да бих била добар редитељ 
за тај сценарио. Прва моја реакција била је да 
више не желим да причам о грозотама двадесе-
тог века, снимила сам три филма о холокаусту и 
то је довољно. Али онда сам прочитала сценарио 
и та орвеловска линија ме је заинтересовала, јер 
је ту документарну драму уздигла на ниво ме-
тафоре. Сматрала сам да је веома неправедно и 
лоше што велика глад није довољно представље-

 С анархистичко-феминистичком криминали-
стичком драмом Трагови, у којој је лов на жи-
вотиње метафора односа према природи и сла-
бијима, 2017. године вратила се на домаћи терен 
и на Берлинском фестивалу освојила Сребрни 
медвед, али и оштре осуде у Пољској, где је њен 
филм проглашен антихришћанским и „промо-
цијом еко-тероризма”. У најновијем филму Го-
сподин Џонс, који се на 69. Берлиналу такми-
чио за награду Златни медвед, Холандова гово-
ри о пласирању и злоупотреби информација, и 
то кроз причу о животу велшког новинара који 
је први писао о глади у Совјетском Савезу у вре-
ме Стаљина 1933. И док је Гарет Џонс сведочио 
о стаљинистичким ужасима, Џорџ Орвел је на 
својој велшкој фарми писао сатиричну Живо-
тињску фарму. Тај биографски филм спада у 
врсно направљене, али стилски конзервативне 
историјске спектакле који су пре више деценија 
освајали Оскар за најбољи страни филм. 

Да ли сте прочитали алегоријски роман Жи-
вотињска фарма Џорџа Орвела пре него што 
сте почели да снимате филм Господин Џонс?

– Да, знала сам за Орвела и пре, наравно, за 
његову 1984, али и Животињску фарму, коју сам 
читала седамдесетих година – било је то тајно 
студентско издање. У комунистичко време књи-
га је била забрањена у Пољској. Била је метафо-

Европа, Европа (1990)

Ф
от

ог
ра

ф
иј

е:
 А

рх
ив

 Ј
К



16 | |16 | | к и н о т е к а  и н т е р в ј у

није да би људи могли да се идентификују с при-
чом, људи који не знају много о историји.

У овом филму ваш редитељски поступак је 
веома интригантан. Вешто провлачите архив- 
ске црно-беле снимке. Због чега сте комбино-
вали игране секвенце с документарним?

– Није то било неопходно, нисам морала, али 
нашла сам архиву која је убрзавала тај ток, то 
колажно приповедање типично за авангардне 
филмове из двадесетих година у Совјетском Са-
везу. Мислила сам да ћу тиме приказати шта 
је тадашња пропаганда говорила о индустрија-
лизацији, али хтела сам да предочим и футури-
стичку енергију. Зато сам помислила да би та 
мешавина била добра. 

Феминизам није централна тема ваших ра-
дова, али изјавили сте да жене имају веома 
важно место у вашим филмовима?

– Мислим да јесу, али најважније је што сам ја 
жена, па кад приповедам, приповедам из жен-
ског угла.

Осећате ли носталгију према својим прош-
лим радовима?

– Не, нисам носталгична особа. Гледам уна-
пред, не уназад.

на на филму. И да је један од најгорих злочи-
на 20. века практично непознат. И трећа ствар, 
која је можда пресудила да се прихватим овог 
пројекта, јесте да је подсећање на новинарство, 
на медије, на слободу медија и корупцију у ме-
дијима, на проверу чињеница у истраживачком 
новинарству, веома релевантно. Живимо у вре-
ме кад су лажне вести и алтернативне реално-
сти у политичком животу постале веома важна 
алатка која служи за манипулисање друштви-
ма и нацијама. Изненадило ме је колико је тога 
било и у прошлом веку, током тридесетих годи-
на. Има много сличности између тридесетих го-
дина прошлог века и онога што сад преживља-
вамо. Многи сматрају да се полако и сигурно 
приближавамо опасним променама сличним 
тоталитарним режимима. Без слободних медија 
демократија не може преживети. Сматрала сам 
да је важно да то некако прикажем.

Шта мислите, да ли ће истинити историј-
ски трилер Господин Џонс боље проћи у свету 
него у Пољској?

– Могуће је. Тешко је предвидети, али надам се 
да би људи волели да га гледају. Филм није при-
јатан, али покушали смо да га направимо што је 
могуће живописније, привлачније и приступач-

Господин Џонс (2019)
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те разлике велике, јер филм контролишем у пот-
пуности као редитељ. Када радим на телевизији, 
онда служим туђој причи. Филм стварам сама, 
па с те тачке гледишта више волим филмове. 
Али понекад ми је веома занимљиво да радим 
серије, па не жалим због тога, јер тако остајем у 
форми. Искрено, не практикујем да радим више 
од две-три епизоде које углавном бирам. У да-
нашње време телевизија и филм наслоњени су 
једно на друго, као и различити жанрови у књи-
жевности. 

Били сте у Београду, у Србији, и примили 
сте највише признање Југословенске киноте-
ке Златни печат за допринос филмској умет-
ности. Пријају ли вам награде?

– То је знак љубави, па их заиста ценим и во-
лим. Када вас неко награди, то је признање вашег 
рада, што је увек драгоцено за једног аутора. По-
ред награде коју ми је доделила Југословенска 
кинотека, веома ме је обрадовало и то што сам 
се видела с вашим редитељима с којима сам сту-
дирала у Прагу, Гораном Марковићем, Срђаном 
Карановићем и Гораном Паскаљевићем.   

Током каријере писали сте сценарије и 
за своје колеге Анджеја Вајду, Кшиштофа 
Кјешловског?

– Јесам. Кшиштоф и ја били смо најбољи при-
јатељи и с њим сам, као и са још неколико ко-
лега, радила на сценарију филма Три боје: пла-
во. Што се тиче Вајде, који ме је научио да по-
штујем публику и ослушкујем глас својих суна-
родника, много пута сам му помагала и дешава-
ло се чак да ме некада и не потпише јер је често 
практиковао да мења своје сценарије.

Снимали сте у многим земљама, на много 
језика и у разним продукцијама. Где сте се 
осећали најслободније или најудобније?

– Волим да радим у Сједињеним Америчким 
Државама, екипе су врло професионалне и ре-
дитељу је једноставно све на располагању. Во-
лим Пољску, наравно, јер је најбоље познајем, 
то је моја земља. И посао је све боље и боље ор-
ганизован. Волим да радим и у Чешкој, у Прагу.

Осим играних филмова, радите и телеви-
зијске серије, поред осталог и оне с потпи-
сом ХБО-а, Ен-Би-Сија, „Нетфликса”. Коли-
ке су из редитељског угла разлике у процесу 
стварања серије и филма?

– Између мини-серије и филма нема много 
разлике, али ако је реч о дужим серијама, посеб-
но ако режирам само неколико епизода, онда су 

У тами (2011)
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 Ваш избор за ову прилику је жанровски 
филм. Ту су хорор, СФ, трилер, авантура, му-
зичка комедија... А да ли некада гледате мело-
драме?

– Наравно да гледам. То је и видљиво из ових 
наслова. У свима од њих доиста су снажни еле-
менти мелодраме, а неки се и заснивају на томе, 
прије свега Cry Baby и The Rocky Horror Picture 
Show. Ипак, највећа мелодрама на овој листи је 
12 мајмуна. Та количина заљубљености доктори-
це Кетрин у пацијента Кола ријетко кад је виђе-
на у кинематографији, тако да ми сваки пут кад 
погледам филм, изнова крену сузе.  

 Зашто сте се ограничили само на америчку 
и британску продукцију?

– Нисам се ограничио намјерно. Једноставно, 
тако је испало. Одмах испод црте налази се и 
гомила континенталних филмова: Надница за 
страх, Невјерна жена, Иди и гледај. Кад смо већ 
код посљедњег филма који нам долази из СССР-а,
тад смо и ближи Далеком истоку, па не могу 
прескочити нити ремек-дјела као што су кореј-
ски Воз за Пусан или јапанска Аудиција. Кад смо 
код Далеког истока, онда нам је и Аустралија 
много ближе, велики сам фан Побјеснелог Мак-
са, а нити рани радови Питера Џексона нису 
ми страни. Остајемо у Аустралији, па не могу 
не споменути Антарктику и колико ми је жао 
што Створ Џона Карпентера није ушао на ли-

рватски редитељ и сценариста 
Предраг Личина уврстио је у про-
грам „Мој избор” жанровске фил-
мове америчко-британске про-
дукције које највише воли, али је 
у интервјуу за Кинотеку навео и 

низ омиљених остварења из целог света. Аутор 
хит филма Последњи Србин у Хрватској гово-
рио је и о поруци коју за јужнословенске наро-
де носи та зомби комедија, о утицају Серђа Лео-
неа и Џона Карпентера на његов рад, значају до-
брог сценарија, улози филмске критике и мар-
кетинга. 

 За програмски циклус Кинотеке „Мој из-
бор” саставили сте листу врло атрактивних 
филмова. По ком сте их критеријуму бирали 
– да представите оно што волите, да публици 
понудите добру забаву или да можда нешто 
поручите?

– Бирао сам их по критеријуму оних филмо-
ва које сам највише пута у животу погледао, па 
није тешко закључити да ове филмове и најви-
ше волим. Овдје има свега – од смијања и стра-
ха, преко љубави и злобе, па све до шока и не-
вјерице.

 Да ли би овај циклус могао да има неки 
заједнички наслов?

– Да! Звао би се „Нема драме, али је ту”.
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12 мајмуна (1995)
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следњи Србин у Хрватској. Које метафоре за 
бивши југословенски простор носи ова урне-
бесна зомби комедија? 

– Хтио сам овим филмом поручити свим на-
шим јужнославенским народима и онима који 
се осјећају тако да смо мали и небитни и да нас 
за 300 година више неће бити. Зато је јако глупо 
и бесмислено да се међусобно свађамо ових по-
сљедњих неколико дана.

 
 Недавно сте објавили књигу Бљузга у 

праскозорје, с причама које би лако могле да 
се претворе у сценарија. Колико је сценарио 
данас важан за успех филма? 

– Од сценарија све почиње. Ако имаш добру 
причу, колико год био антиталенат у смислу ре-
жије, не можеш ствар упропастити до негледљи-
вости. Ако пак имаш лошу причу, колико год ти 
био геније у смислу режије, не можеш од лоше 
приче направити ремек-дјело. Кад имаш добру 
причу и добре ликове и глумце, наравно, онда 
само то треба добро снимити и ту је крај приче. 

 Бавили сте се и филмском критиком. Да ли 
она може да утиче на публику или гледаност 
неког филма диктира искључиво маркетинг? 

– Ни једно ни друго када је ријеч о домаћем 
филму. Нажалост. Ево, у снимање Посљедњег Ср-
бина ушли смо с минусом. Дакле, за промоцију 
нисмо имали дословно ни куне, ни динара, ни 
еура. Тако је с већином филмова на овим про-
сторима. Сву лову, које је увијек премало, уту-
чеш у снимање и постпродукцију. Има, наравно, 
изузетака и они су примјер да улагање у мар-
кетинг, по узору на велике свјетске кинематог-
рафије, ипак води људе у кино. Ево свјеж при-
мјер Капетанице Марвел која је покорила у јед-
ном викенду готово цијели свијет, укључујући и 
Кину. С друге стране, људи данас, посебно код 
нас, опет нажалост, све мање читају, па и крат-
ке форме као што су филмске критике. Уз то, 
мислим да данас критичари ријетко коме пред-
стављају ауторитет. Један је корисник imdb.com 
сервиса пишући критику мог филма (позитив-
ну) написао како је мислио да су све критике о 
филму, а већина га јако хвали, ’плаћене’. Али да 
је успркос томе отишао у кино и увјерио се да 
су критичари били у праву. Кажу људи који се 
више од мене разумију у то да с обзиром на не-
достатак лове за промоцију и опћу скепсу пре-
ма домаћем филму, гледаност неког домаћег 
филма овиси искључиво о тзв. методи усмене 
предаје.

сту мојих девет омиљених филмова. Ето, мало- 
-помало стигосмо ми преко цијелог свијета ипак 
до топ 10. 

Већину ових филмова потписују мајстори 
режије: Хокс, Кјубрик, Ридли Скот... Ко је нај-
више утицао на вас као редитеља? 

– Издвојио бих двојицу. То су Серђо Леоне и 
Џон Карпентер. Годинама сам се питао зашто 
баш њих двојица. Онда сам схватио да њихове 
ликове највише волим. Сви они као да су иза-
шли из неког доброг стрипа. Посебно Наполе-
он Вилсон из Напада на полицијску станицу 13 
и Блонди из Добар, лош, зао. Волим и Хокса, по-
највише зато што је био радознао и храбар. Он 
је један од ријетких редатеља који је испробао 
све жанрове и већину својих кадрова режирао 
у средњем плану, што је потпуни пакао јер је 
средњи план највише везан за стварни живот. 
Волим и Хичкока јер је можда највише од свих 
редатеља експериментирао на пољу драматур-
гије и технике. Ипак, ако бих се могао тран-
сформирати у неког редатеља, онда бих најра-
дије био Џон Вотерс. Највише због тога што ми-
слим да је он неки ужасно сретан лик. 

 
На актуелном репертоару српских биоско-

па је ваш дугометражни играни деби По-

Повратак у будућност  (1985)



Осми путник (1979)

Бојеви метак (1987)

Рио Браво (1959)

Рио БРаво  
(САД, 1959) Режија: Хауард Хокс 
....................................................................................
 
стаРи ДивЉи ЗаПаД  
(САД, 1973) Режија: мајкл крајтон
....................................................................................

НаПаД На Полицијску 
стаНицу 
(САД, 1976) Режија: Џон карпeнтер
....................................................................................

Роки ХоРоР Шоу 
(САД, 1975) Режија: Џим Шарман
....................................................................................

осми ПутНик
(САД, 1979) Режија: Ридли скот
....................................................................................

ПовРатак у БуДуЋНост
(САД, 1985) Режија: Роберт Земекис
....................................................................................

Бојеви метак  
(ВБ/САД, 1987) Режија: стенли кјубрик
....................................................................................

ПлаЧЉивко 
(САД, 1990) Режија: Џон вотерс
....................................................................................

12 мајмуНа 
(САД, 1995) Режија: тери гилијам
....................................................................................

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 19, 20. и 
21. априла у Косовској 11.
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Никола Лоренцин

иЛУСТРАЦиЈА: Вук Попадић 

Уз духовно присуство и помоћ тренутно одсутног Душана 
Мака Макавејева: одступио у четвртак, 24. јануара 2019. на дне 
преподобних Теодосија Великог и Михаила

ПРВИ
ДЕО



тројке, уз скретницу код Правног. Обично се 
при спомену Маковог времена, а ја бих рекао 
и златног доба нашег, тог, домаћег, најпре ки-
ноклупског, авангардованог филма, мисли и про-
мишља (веле) на ауторе и филмска дела чвр-
сте и мужевне зрелости, из година скраја пе-
десетих, па до касних седамдесетих. По нави-
ци и упутама критика који пажљиво и радозна-
ло прочешљавају то филмско раздобље домаћег 
филма, заведени вртлогом различности и про-
воцирајућим дозивима к новом филму, обично 
помишљамо на четири корифеја, дакле родона-
челника, најпродорнијих и најдаровитијих вођа 
у филмске градове (тијелом и умом синеаста), 
у духу туорства-ауторства над филмом, радо 
набрајамо и помишљамо (сећамо се) на четво-
рицу поратних синеаста, из прве и друге гене-
рације аутора: на Младомира Пуришу Ђорђе-
вића, Александра Петровића, Живојина Пав-
ловића и – Душана Макавејева. Прозивник с 
првих страница српске школе новог филма ош-
тро и ригорозно издвојио је, за дуго време, тек 
четири новоталасна домаћа а српска аутора. 
Неизоставно на овој страници ваља уписати и 
имена клупских другова Жике и Мака, филм-
ских првака у деловању КК Београд, филмских 
просветитеља генерација киноклупских пуч-
кошколаца из педесетих, славних већ шезде-
сетих, зрелих и радиних седамдесетих, мајсто-
ра ове фамозне школе филма: Војислава Кока-
на Ракоњца, доктора Марка Бапца, двојицу ли-
ковњака, сликара Мићу Поповића и суптилног 
тумача ликовних дела, Ђорђа Кадијевића. И јед-
нога ККБГД првака, једнога с једним филмом, 
Михаила Илкета Илића. Како време бежи, до-
писаћемо и имена других, стегоноша новога 
у домаћем филму, од аматерских и клупских 
позивника Драгољуба Ивкова, Саве Трифко-
вића, Петра Мрачног Аранђеловића, сниматеља 
Предрага Пеге Поповића… до гостујућих, раних 
чланова ККБГД још скраја педесетих, једног За-
грепчанина, Томислава Тома Готовца, и једног 
Сплићанина, Ивана Мартинца. Обојица дични 
зналци, сензибилци и охоли чувари филмског у 
киноклупској радионици филма, убрзо израсли 
у најзначајније ауторе неофицијелног, тачније 
ванпрофесионалног, неконвенционалног филма 
који је непрестанце давао замах окошталим за-
мислима и већ замореним ауторима филмова 
из Кошутњака или Дубраве… 

Неки од прозваних аутора с врхова српског 
– домаћег – филма, дуго су стајали на сока-
цима оновековне Србије и памтимо их по ра-

ушан Макавејев (13. октобар 
1932) и његово филмско дело (од 
првог кадра, 1953, Јатаган мала 
– до последњег, 1996, Данске де-
војчице показују све), долазе – 
од Београда: места рођења, рада 

и, потом, неприметног одласка Мака, у тиши-
ни и осами, у смирају позних година, 24. јану-
ара 2019, у његовој 87. години, са четрдесет, или 
четрдесет једним филмом за вратом и на плећи-
ма, храброг да се носи с делом од уврнуте филм-
ске траке (кад се ролна умотаног филма распе), 
и да заигра, духом и емоцијама, уз филм какав 
је сневао деценијама: случајан, мистериозан, не-
вин, сладак, с ’тицама и горилама, кока-колом и 
рупом у души, филмом као да је парада или ос-
мјех…  

Кад намеримо да о Душану Макавејеву гово-
римо, па и да укажемо на превиде у дуговреме-
ном просуђивању о његовом филмском делу, 
неминовно прилазимо, и нестајемо, у чаробном 
свету детета заиграног филмом (и тако наста-
лог, узигралог филма!), и долазимо до најлеп-
ших, по уметност филма пресудних година, до 
оног филма који смо дуго звали сасвим фами-
лијарно – наш, домаћи филм. Чак и сада, у на-
сљедним временима, филм домаћи живахно и 
узбудљиво опстаје, враћамо се извориштима 
– добро одмереним филмовима. Тако и у овом 
часу, с почетка 2019. када су и радни и животни 
век Душана Макавејева са измака снаге, када 
су нестали у повести домаћег филма, као и ње-
говог, домаћег живота, тихог, једноставног, ће-
лији породичне заједнице. Домаћи филм на-
стајао је у поратним временима, у паралелном 
свету биоскопа и живих слика, и у професио-
налном производном окружењу – у Филмском 
граду, зиданом да се у њему настане чаролије 
филма. Ту се примакла, ушуљала, све до вели-
ких атељеа нове, домаће Cine citta, и народна, 
партизанска власт: да мотри и одобрава, да кри-
тикује и – затвара (што у преносном, што у бук-
валном значењу), да одбацује и реже оно што 
власти по ћефу није. Показаће се, врло брзо, да 
су најпргавији и најопаснији (по домаћи филм 
и по домаћу власт) били филмови са ускотрач-
них влакова аматерског филма, такође домаћег, 
настајалог у буџацима ККБГД – Кино-клуба Бе-
оград. У тај свет лишен грандиозности и сенза-
ција Филмског града у Кошутњаку, ступало се 
калдрмом, из Кидричеве (Београдске) улице, по-
ред мусаве витрине биоскопа „Унион”, све међу 
трамвајским шинама и тандрком седмице или 

д
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ним филмовима, на пример Младомира Пури-
шу Ђорђевића по Општинском детету из 1953, 
али и наредним његовим делима, тек на разини 
савладавања тзв. заната и ћуди филма: Два зрна 
грожђа, 1955. или Први грађанин мале вароши и 
Лето је криво за све, оба из 1961. Упоран, Мла-
домир и његов Чачак (од 1924. године), тек је у 
својој четрдесетој, 1965. године, пришао к себи и 
филму, ономе новом, у таласима зибаном, сло-
бодном до личног избора међа слободе, у фил-
му какав се међу синеастима света и Југосла-
вије већма штовао – до Девојке из 1965. Али ки-
ноклупске године, када су благодети слободног 
аматеризма, тј. ККБГД, дали узлета и подстицаја 
личној визији филма по аутору. Случај Пуриша 
и његова нова, у партизанском филму јоште не-
виђена поетика, учас се прелила на Сан и Под-
не, на Јутро и Бициклисте, на Cross contry и низ 
сада већ само – Пуришиних филмова. 

И Александар Петровић (његов Париз, рођен-
дански, из 1929) нашао се на филму млађахан, 
и као студент (Чехословачка, Београд), и као 
млади критик (Филм, Књижевне новине), те као 
успешан почетник на првом степенику домаћег 
филма (кратким играним филмом Лет изнад 
мочваре, 1956) и следу све бољих, разнобојних 
документараца, што личених сликарским ки-
стом (Путеви, Петар Добровић), што фарбаних 
и осликаваних на ливадама живота (Сабори, За-
писник); ускоро и првим дугометражним игра-
ним филмом Једини излаз (1958) у редитељској, 
братској и копродукцијској сарадњи са изузет-
ним Вицком Распром (1918–1993), филмом од 
мере партизанског спектакла. Већ су их спали 
документарци полетнога наслова и поруке: Уз 
друга је друг (1955); Вицко је, такође, и сценари-
ста за кратке филмове Лет над мочваром и Пе-
тар Добровић, изузетна дела аутора у успону 
– Саше Петровића. Саша Петровић, уз вредну 

„асистенцију” Вицка Распора, већ од 1955. снала-
зи се и обрће у професији званој филм и филм-
ска режија, стоји уз филм – као друг уз друга – 
крочи кроком искусног и чврсто каљеног сине-
асте, лако а сигурно тече данима свој занат и 
знање, такође и особен, у филмска дела уткан 
животни нагон и уметнички credo: доћи до чо-
века и његових путева, слободе и дела, скупљача 
перја који могу поћи срећним друмовима, али 
не могу одмаћи даље од живота, у кругу смрти. 

Уследиће и наилазак оне тројице млађих, а 
оснивача ККБГД – Живојина Жике Павловића 
(1933), Војислава Кокана Ракоњца, др Марка Бап-
ца и – ево сада нашег, прозваног Душана Мака-
вејева Мака, одзивка тројице најагилнијих (лако 
речено) клупских филмских другара из КК Бе-
оград, биоскопа „Унион” или Кинотеке у Косов-
ској…

ККБ као филмско училиште. А учитељи су 
предани педагози и ствараоци – све сами енту-
зијасти, amateurs. Душан Макавејев међу њима. 
Похитајмо, стога, до насљедних година и – књи-
га о филму.

Књига коју од ране младости разлиставамо
Као какав професор учио је своје слушаоце (гле-

даоце) тајнама дешифровања сложених невер-
балних порука које крије свако људско дело – за-
бележио је Душан Макавејев на крају уводног 
текста за књигу сабраних превода Eisenstein-
ових огледа о филмској монтажи, скупно пред-
стављених као МОНТАЖА АТРАКцИЈА, штам-
паних као књига наново пробуђених низа есеја 
из поратног зборника Четири студије о филм-
ској монтажи (алиас: Дух филма, Film Sense). 
Нова-стара књига монтажних атракција при-
ређена је у част или, боље, као знак захвалности 
Сергеју Михајловичу Ајзенштајну, у част њего-
вом раду на шифровању и дешифровању сложе-
них невербалних порука поступцима филмске 
монтаже (атракција).

Они који су га лично познавали кажу да је био 
весео човек. 

Слава која траје за њим и класичан дух којим 
зраче његови филмови направили су од имена 
Сергеја Ајзенштајна синоним за оно што је у 
филму филмско.

Тако се Душан Макавејев, тек с почетка рас-
претавања свог филмског дела из праха монта-
же атракција године 1964. обраћа духовном и у 
пракси потврђеном оцу атракција монтажнога 
и филмског реда Сергеју Ајзенштајну. Омашио 
је у „вокалној транскрипцији” презимена вели-



Игра – сензација – атракција – акробатизам 
сваке врсте (од развлачења „коре јувке” за питу 
од јабука, до усправљеног Стојка, у живоме месу 
и гипсаном одливку, од ’тичјег лета љубавнога 
и херојскога, до сна гориле и буђења уснулог 
света… судионик у играма тијела и духа, Мака-
вејев Душан указује се као артиста, филмски 
трапезиста, подруку с јунацима његових фил-
мова, у небеском лету, држећи се за одлетелу 
силу теже заиграле Земље само кртим залепка-
ма које повезују делове оног другог света и дру-
ге земље – Чаробнице филма. 

Монтажа је нерв филма, као што су то дока-
зали совјетски филмови.

Макавејев помаже Сергеју Михајловичу (Ај-
зенштајну) да изрекне капиталну мисао о Ча-
робници филма, укотвљујући његову студију у 
потоњу књигу Монтажа атракција

(С. М. Ајзенштајн: Дијалектички приступ 
филмској форми).

Још ће Сергеј Михајлович закључити:
По моме мишљењу, међутим, монтажа је 

идеја која произилази из судара независних ка-
дрова, чак и супротстављених кадрова: „драмс-
ко начело”.

… Јер ми тражимо дефиницију васцеле приро-
де, примарног стила и духа филма.

За поједине, конкретне и у филмском кадру 
заскочене „слике из живота”. 

(Исечци из новина)  
   
СУДАР СТВОРИО УСЛОВЕ ЗА ЖИВОТ, стоји 

у заглављу једног чланка, тисканог у дневни-
ку Политика. Реч је, дакако, о – свемирскоме 
судару којекаквих тјелеса што безглаво и бес-
циљно јурцају Универзумом недосегнутим, па 
у тој катаклизми заискри ЖИВОТ; али ја дру-

ког Совјета, прозваног на прочељу књиге као – 
Ајзенштајн, али таква је блискост и, мислим, 
фамилијарност с реченим делом и његовим ау-
тором Душану Макавејеву – дозвољена; сабрао 
је марљиве преводиоце, зналце тајни дешифро-
вања... невербалних порука, тада људе од пионир-
ског подузетништва у свету филмских атрак-
ција, Душана Стојановића, Бранка Вучићевића, 
Густава Гаврина, те једну девојку, Олгу Влатко-
вић; дозвао их је, и њихову радозналост за со-
вјетску мисао о филму монтажних, ејзенштеј-
новских атракција, претворио у књигу. Тачније, 
одмах по штампању ове књиге-почасти Ајзен-
штајну Сергеју, промовисане у књигу-уџбеник 
насљедних генерација синеаста, Макавејев стаје 
уз младе истраживаче узгибаног тла домаћег 
филма и послератне кинематографије: с мисли-
ма на атракције филмске монтаже. Књига је но-
сила заштитни знак издавача, београдског „Но-
лита”, и могла би се с нововековне дистанце оз-
начити као дело темељних вредности по филм, 
и по наступајуће ауторе, чедне и још увек жељ-
не науковања и сазнања тајни филма. Мак је 
нашао, све у духу октобарско-совјетских мани-
феста и плакатских слогана, „шифру” за нови 
филм – за оно што је у филму филмско.

Ускоро, моћи ћемо ходећи за Маком од јед-
ног, малог или великог, аматерског и киноклу-
башког, или професионалног и с међународних 
међа, мораћемо да скицирани портрет уметни-
ка у младости фиксирамо као изазвану и раз-
вијену слику артисте који жури к својим моде-
лима којима се – пре филма – одушевљавао и у 
филму братимио. 

Акробата на ваздушном трапезу, небу под 
звездама
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гачије разумијем речени судар који живот зна-
чи: штијем оне филмске сударе и сразове које 
Мак хоће да пронађе у једноме засјеку у филм-
ску траку. Издвајању дијела снимљеног призо-
ра (или било чеса другега). Али он жури да из-
двојено надовеже на такође одабрани део не-
ког другог – било којег (али упозорио сам: ода-
браног) филмског снимка, кадра. Величанстве-
ни судар космичких размера догодио се, ево, 
на филму, спајањем два „најсударнија”, одабра-
на, снимљена кадра! Узета из било које доби 
Кинематографа, из било којег Времена Уни-
верзума, с било којега Простора, и у ма каквој 
Величини приказаног... Ето, у сваком облику 
филмског приказивања (космичких размера...), 
какво Макавејев хоће и сам да оствари, у сво-
ме филму, наводећи умешности размишљања 
Совјета Ајзенштајна, који под својим филм-
ским чекићем баца искре монтаже атракција. 

Ево, погледајте исечак из новина, не зато да 
потврдимо свемирско порекло „монтаже атрак-
ција”, већ због још једног, у монтажи неочекива-
но оствареног открића: с друге стране издвоје-
ног текста, одштампана је прва читуља поводом 
Макове смрти, а глас је дошао – одакле друго 
но од Фестивала ауторског филма. Аутори-срод-
ници поштују и клањају се, као уосталом и сви 
други што знају за космичке вредности Мако-
вих филмова. И једноставно кажу:

Филмском учитељу и драгом пријатељу.
На то супруга Бојана…
Записано је то 20. јануара 2019, Макове године. 

То су два facta и artefacta, из основа уметности 
филма, прожете (зачете) атракцијама, бљеска-
вим искрама монтаже: али драмско, садржајно, 
глумачко, политичко, етичко, естетско и фил-
мографско, теоријско и редитељско, синеастич-
ко на филму... све то опстоји одаламљено пре-
ко златног наковња ауторове мисли, осећајно-
сти, раздраганости и његовог поимања филма. 
То су Мак и његово филмско, атрактивно, мон-
тажом играно и снимано дело, настајало у раз-
маку од киноклупске, 1953. па до посљедње вр-
пце, филма атракцијског наслова Данске девојке 
све показују, и у тој, 1996. филмској, последњој 
радној – Маковој години. С краја даха немирног 
филмског дерана, онога што хоће да нас – под-
брцне како бисмо и сами угледали атракције и 
лепоте које зраче с куварица и слика, с фотогра-
фија и из кадрова његових филмова. А жустри 
и оштровиди Буњуел (такође силним атракција-

ма склон аутор – андалузијски атракциониста) 
рекао би: све до последњег уздаха; Годар би још 
емотивније: A bout de souffle. Дотле, Фелини ша-
пће отишавшем Макавејев Душану, са ливада 
Космоса, упућује му сетан Глас са Месеца, под-
сећајући га да на остављеном Свету, док свуда 
око нас лете илузије: Ништа се не види – све се 
замишља (Nulla si vede; tutto s’immagina).

Довољно: иако се на филму све замишља, не-
што се мора и – показати; ако није све у мон-
тажи, оно јесте у атракцијама света и људи, од 
вртоглавих атракција акробате Алексића и не-
заштићене невиности, па све до црне мачке на 
беломе дупенцету прекрасне Еве, Матере свих 
рајских лепота. 

То је зрнце Маковог генија које ће исклијати у 
филмско дело космичких размера: од зрна – по-
гача. Као Фелинијев Глас са Месеца: да ли да ка-
жем, позивајући се још једанпут на исечак из 
дневних новина и покажем ситно семе памука 
што су га Кинези хитнули све до Месеца, на тај-
новито Месечево поље, а оно – пре неки дан – 
изникло!

Из почетка: реч о Душану Макавејеву (та-
кође и филмској монтажи, атракција). После 
многих година познанства, често и сарадње по-
водом филма, најпре је измамила, потакла ми-
сао, управо књига Ајзенштајнова–Макова, из 
године 1964. када је овај даровити и несташни 
киноклубаш, васпитаван (у филму и монтажама 
атракција) да дешифрује невербално, када је мали 
од филма још увек бродио непознатим светови-
ма недешифрованих порука, окретао крму ве-
лике корабље филма и тражио смер којим ваља 
запловити, па открити како да се филмом из-
рази. Следио је курс потпуне слободе истражи-
вања, допуштене љубитељу – amateuru – кино-
клупском посленику, незафлеканом еснафски 
устројеним правилима, од државе и службени-
ка домаћег филма ригорозно контролисаним.

Могао сам да у овом обраћању пођем од 
првих филмова које Душан Макавејев снима 
у ортаклуку с Кино-клубом Београд, под чијим 
окриљем ради од 1953. до 1958. године, током 
прве филмске петолетке! Јер, стоји неизбеж-
но питање: колико је КК Београд дао и како по-
тицао Мака да се лати камере и да са својим 
другарима, такође почетницима, заљубљени-
цима amateurima, као барјак развије (и буквал-
но, у клупској лабораторији) прве кадрове фил-
мова који ће носити имена провоцирајуће на-
рави и, примерице, бритког сечива Јатаганске
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низ или уз београдске махале, булеваре, пери-
феријске ливаде… Тамо где су некада била ста-
бла пева Ћелентано, из Via Gluck, а где су сада 
високе куће и други станари. Тек, од филмче-
та-првенца остала су само крхка сећања, махом 
оних чија су киноклупска светла већ утуљена, 
па данас, још под трептавим лучама црно-бе-
ле реверзибилне шеснаестице снатре нестале 
слике: Михаило Илић Илке, Петар Аранђело-
вић Мрачни, Сава Трифковић, Мирослав Бата 
Петровић, Предраг Пега Поповић… а могуће ни 
они, највернији и киноклубаши по рођењу.

Душа, Мак, међутим киноклупско усаврша-
вање кује неколико година, па тек 1955. снима 
свој други филм, промишљенији и припремље-
нији од документарних акламација у Јатаган 
мали, спроводи у дело замисао више пута про-
веравану и опечачену од комисија ККБ, уз ка-
меру барда др Марка Бапца снима кратки иг-
рани филм Печат. Изразито киноклупско, у 
кругу љубитеља – amateursa изведено играно-
сатирично, зачудно, у печату ауторове замисли 
атрактивизовано дело, филм Печат приказује 
како је вредна Мирјана Петровић из Института 
за филм записала у нашој првој књизи (књиш-
ки) о Маку (… ever!):

Обезличавање човека бирократијом чије је 
главно мерило вредности печат (мртвац чека 
комисију да запечати његов ковчег…). Поред 
Миле Радосављевић, глумачки пар у Печату 
довршава лепи Кикинђанин, филмских и по-
зоришних, списатељских и подузетничких (за-

махале (недалеко од оног Партизановог ста-
диона, тј. Стадиона ЈНА). Снимио је тада, ош-
тровидо, у духу атракција, свој улазак и прола-
зак злогласном Јатаган махалом; открио је ка-
мером низ упечатљивих, поетизованих или бук-
вално регистрованих чињеница, па је тиме на-
говестио зрела и ауторска дела, визуелних сен-
зација и поетских метафора, какве је Макавејев 
умео да представи у документарцима Осмех 61 
и Парада. 

Род киноклупских филмова обухвата веома 
занимљив, личним рукописом већ исписиван 
низ од четири кратка документарна записа или 
доиграна филма настала у раздобљу од пет ина-
угурацијских, аматерских година, између 1953. 
и 1958: Јатаган мала (1953), Печат (1955), Анто-
нијево разбијено огледало (1957) и последњи са 
заштитним знаком ККБ Споменицима не треба 
веровати (1958).

ОД ЈАТАГАН МАЛЕ ДО АУСТРАЛИЈЕ (која је 
далеко)

На пут полазимо 1953. године
С камером у руци младог сниматеља из ККБ 

Зорана Димитријевића, једнако јуношан по-
летарац с камером поред себе, Мак, ушетао је 
једног дана у забрањену зону насеља званог – 
ваљда по каквоћи ножа који је туда често севао 
– Јатаган мала. Млад-луд, храбар и – синеасти-
чан, Душан трчи од капије до капије, од избе си-
ротињске до пенџера с којих с неверицом зуре 
запањена, крмељива лица Јатаганаца, и приво-
ди на лице места Зорана да снима, да снима, да 
жури – јатаган ће севнути учас, а ’тица филм-
ска – отпрхнути. Ови први кадрови киноклуп-
ске нарави такође су отпрхнули: након што их 
је првородни оснивач КК Београд Марко Ба-
бац (Земунац рођењем, студент медицине) угла-
вио у монтажни след Макових визија Мале ја-
таганске, филм-првенац школарца у ККБ, први 
кадрови које Душан Макавејев изводи на свет-
ло дана и на филмски екран – с временом су се 
истрошили, избелели, искрацовали, разлепили 
на залепкама… и филм је у послеклупским го-
динама расејања – нестао. Као да је сам од себе 
евапоризовао, сублимисао и узашао. Био сам, 
петнаестак година касније, док је Јатаган мала 
још битисала под високим луковима Стадиона 
ЈНА и раскопане рупчаге Прокопа, утрчао сам, 
збуњен, залутао, заведен… у јатагански вилајет, 
чардак ни на небу ни на земљи. Данас таквог на-
сеља сиротана и дођоша, станишта Рома, циган-
ске браће и других невољника, нема више, нигде 
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право, ауторских, креативних) намера, раз-
уздани Јован Ћирилов. Сликом и приликом, из 
далеке 1955!

Јоште двије годинице биће потребне актив-
ном ККБГД Маку, учитељу и поучаваоцу фил-
му младих шегрта у ККБ, да изведе своје наред-
но, треће филмско дело, Антонијево разбијено 
огледало (1957). Филм ће снимати ускотрачно, 
шеснаестицом, двојица будућих великана до-
маћег филмског снималишта: Александар Пет-
ковић, шушкави Петко, и вечно намргођени 
Војислав Воја Лукић. Петко се окренуо филму 
и, чак, режији на филму, а Воја телевизији, за 
чије је доконо игралиште-гледалиште, на филм-
ској траци (те и електронским довијањима) сни-
мио прве, најбоље и у светлима илузија филма 
– ТВ, најомамније, углађене или распусне (сни-
матељски подмишљано) филмове, серије, епизо-
де и целовита дела. Филм је био већ наочит за 
приказивање и гледање, шеснаестица је трајала 
свих 120 м, што би потрајало свих – десет (па и 
који кварат минута више), а одглумио је своју 
улогу Антонија будући редитељ, а посебно сце-
нограф у клупским, преко тога знатно више у 
професионалном домаћем филму, Драгољуб 
Јеша Ивков. Спас у монтажи филма аутори су 
пронашли, опет, под скалпелом др Марка Бап-
ца; о филму је код Мире из Института записано:

Несретна љував скитнице Антонија према 
једној кројачкој лутки. Хајде, ви и ми – савре-
мени заљубљеници (у филм и – онако, иначе, у 
лијепе жене Барбике што ступају кроз град), хај-
де да замислимо љубав с лутком. Да појасним, 
то је могао да замишља и у књигу похрани само 
наш великан прича и романа Иво Андрић: усу-
дио се да прикаже – у трагичном и кртом до-

диру човека (тј. времешну Госпођицу) и лутке, 
замрле у мраку стана, где Госпођица штеди на 
електричноме светлу, па је неочекивани додир 
са невидљивом лутком води у – смрт. Антоније, 
међутим, само лупа огледало. Зато Мак већ сле-
деће године жури да нас упозори како Спомени-
цима не треба веровати, јербо они нису ломљи-
ве, крхке природе, већ горди и охоли, бронзани 
или мермерни бездушни заводници.

Љубавне патње усамљене девојке заљубљене 
у бронзаног младића… почетак је драма која се 
одвија у крајолику Калемегдана, између неба 
и бронзе или камена, када безосећајан споме-
ник остаје хладан, каменога срдцета. У тој ме-
моријалној љубавној романси учествује девојка 
лепојка Мирјана Вачић и попрсје, те обнажена 
фигура намргођеног, бронзаног госта, бешчув-
ственог – као у Пушкина. Мене пак игра коју 
Девојка изводи у наручју бронзаног јунака под-
сећа на много касније изведену игру – кореог-
рафски плес – споменички приказаног делије 
Драгољуба Алексића и јата лепотица, довољно 
обнажених да игра поприми еротски карактер. 
А храбри делија Драгољуб Алексић чува своје 
моћи и ускраћује их цурама – у тамним шпил-
хознама…

Тако је, од Јатаган мале, Печата, Антонија са 
разбијеним огледалом и безосећајног споменика 
коме не треба веровати, окончано Маково ККБ 
филмовање. Након та, округло четири снимље-
на филма, пут ће ускоро киноклупца Душана 
Макавејева одвести сасма другдје.

МАК У ЗАГРЕБУ
Тамо, под спомеником Јелачићу бану и на Пла-

цу Републике југославенске, Мак започиње свој 
живот синеасте професионалнога кова: доста је 
било киноклупског љубитељства филма и оба-
вљања (обнашања) неплаћених синеастичких 
дела. У Загребу Човјек од Филма професионал-
не нарави (а киноклупског даха и синеастич-
ког духа) снимиће у низу, брзометно, један за 
другим, четири документарна (већ маковски за-
мишљена, инвенциозна) атракцијска филма – за 
годину, 1958. и још пола, 1959! – дело киноклуп-
ског ентузијазма и заноса филмом. Из домена 
оних атракција о којима учи код проф. Ајзен-
штајна. Које то филмове атракционира, рећи 
ћемо следећег кинотечког месеца, свибња 2019. 
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КозиНЦЕВ и 
ТрАУбЕрГ
ХЕроји ФЕКСА

пише: 
Александар Саша Ердељановић

нема
сРеДа

необично богатом совјетском филму, који је трајао преко седам деценија двадесетог 
века, било је више редитељских парова, али се по значају за светску кинематографију 
истичу само три. Крајем немог и почетком звучног периода свет је запамтио браћу Ва-
сиљеве, који заправо нису били браћа. Георгиј Николајевич и Сергеј Дмитријевич – Ва-
сиљеви – снимили су заједнички седам играних филмова, од којих је само један, Ча-

пајев (1934), филмска биографија команданта црвене армије из времена стварања државе Совјета, био 
бар две деценије заштитни знак новоизграђене бољшевичке кинематографије. С друге стране, у пе-
риоду ренесансе совјетске кинематографије, после смрти Јосифа Стаљина, у низу млађих редитеља 
дебитаната, пажњу је привукао пар Александар Алов – Владимир Наумов, окренут животу младих у 
првој деценији нове државе (Узбуркана младост, 1955. и Ветар, 1959). Тај двојац се током седме деце-
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жисер. Леонид Трауберг пак бавио се студија-
ма комичне опере у Санкт Петербургу, а затим 
је учествовао и у оснивању Позоришне шко-
ле у Одеси. Њихово познанство и слични афи-
нитети омогућили су стварање Манифеста ек-
сцентричног театра заједно са Г. Крижицким, 
а затим и оснивање Фабрике ексцентричног 
глумца ФЕКС у Санкт Петербургу 1921. годи-
не, заједно са Сергејом Јуткјевичем. То позори-
ште, чији је циљ било рушење устаљених фор-
ми путем свих могућих експеримената и ек-
сцентричних решења, у јулу 1922. године ство-
рило је позоришну радионицу у којој се ком-
биновала глумачка обука с продукцијом пред-
става. Своју прву премијеру, представу Женид-
ба по делу Николаја Гогоља, млади редитељски 
дуо извео је у септембру 1922. на сцени санктпе-
тербуршког „Пролеткулта”. Њихове предста-
ве у које се укључују други таленти попут ре-
дитеља и глумца Сергеја Герасимова и глуми-
це Јелене Кузмине, у себи садрже невероватне 
акробације, трикове, елементе америчког слеп-
стика и бурлеске, и делују скоро као цирку-
ске атракције. Све те елементе, бизарне и из-

није винуо у врх совјетског филма међународ-
но награђиваном драмом Мир онима који ула-
зе (1961), о проблему прилагођавања новом жи-
воту ратника који је преживео Други светски 
рат, те узбудљивом адаптацијом Достојевског 
Ружна анегдота (1965) (забрањеној одмах после 
снимања) и дводелним Бегом (1970) по Михаи-
лу Булгакову, архетипским остварењем о судби-
ни официра и интелектуалаца, такозваних бе-
логардејаца који су у бежанији преко царигра-
да тражили своје место под сунцем. Ипак, цен-
трално место у овој још до краја незавршеној 
филмској историји прве земље комунизма, када 
је реч о редитељским паровима, заузимају Гри-
гориј Козинцев и Леонид Трауберг.

Два млада украјинска интелектуалца јев-
рејског порекла, Григориј Козинцев (1905–1973) 
и Леонид Трауберг (1902–1990), од најранијих 
дана показивали су склоност ка уметничком из-
ражавању. Козинцев је још као средњошколац 
почео да студира сликарство, прво у Москви, а 
затим у Санкт Петербургу на Академији ликов-
них уметности, да би се убрзо окушао и у позо-
ришту, прво као сценограф, а затим и као ре-
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риске комуне 1870. године, која је уз већ позна-
ти експресионизам, садржавала и елементе теа-
тралности и карикатуралности у глумачким из-
ведбама. Последњи траг авангарде код Козинце-
ва и Трауберга виђен је у првом њиховом звуч-
ном филму Сама (1931), у коме се њихова визу-
елна чудеса и снажна накнадно додата музика 
Дмитрија Шостаковича сударају с дидактич-
ки интонираним садржајем. Уследиле су „годи-
не које су појели скакавци”, када се у совјетској 
култури одбацују „буржоаски утицаји и форма-
листичке тенденције” и ствара нова идеологија 
партијности. У тој тешкој ситуацији, Козинцев 
и Трауберг добро се сналазе интелигентном ре-
жијом без патоса, извлачећи из устаљеног соц-

реалистичког схематизма филмску трилогију 
о успону неосвешћеног радника Максима од 
неосвешћеног лумпенпролетера до професи-
оналног револуционара и политичког комеса-
ра (Младост Максима, 1935, Повратак Макси-
ма, 1937. и Виборшка страна 1939). Ти врхунски 
филмови свога времена били су њихов покушај 
да „невидљивом режијом” истакну реалистич-
ке карактере и дух епохе, а још увек се памти 

ненађујуће за тадашњу публику, обједињују у 
свом првом филму Октобаркине пустоловине 
из 1924, који изазива подозрење и не доживљава 
успех код шире публике. Прате га затим Миш-
ка против Јуденича (1925), артифицијелна про-
паганда из времена грађанског рата, да би први 
успех доживели са Ђавољим точком (1926), кри-
миналистичком мелодрамом која приказује ур-
бани живот доказујући да се принципи ФЕКС-а 
могу применити и на стварност. Тим филмом 
започиње њихова сарадња с будућим дивом со-
вјетске филмске фотографије Андрејом Моск-
вином. Још већу позорност изазива њихово сле-
деће дело Шињел (1926), комбинација Гогољевих 
приповедака „Шињел” и „Петербуршке приче”, у 

коме се на њихове већ познате ексцентрично-
сти и пишчеву фантазмагорију надовезују ек-
спресионистичка глума и сценографија. Писцу 
ових редова у њиховом опусу највише импонује 
халуцинантни Савез великог дела или СВД (1927), 
који се бави веома значајном страницом руске 
историје деветнаестог века – покретом декаб-
риста. Њихово последње немо дело био је Нови 
Вавилон (1929), аутентична хроника из доба Па-
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Сервантеса и Шекспира и бриљантно их тран-
спонујући на филм. Његов колором спектаку-
ларни Дон Кихот (1956) био је све пре него само 
пука адаптација Сервантесовог бесмртног ро-
мана, јер се, дотичући комичне елементе при-
че, осврнуо и на социјални миље доба у коме 
је настао. Уследиле су две ванвременске екра-
низације Шекспирових бисера, Хамлет (1964) 
и Краљ Лир (1971). Као и у Дон Кихоту, у коме 
у насловној улози блешти Николај Черкасов, 
и Хамлет и Краљ Лир превазилазе уобичаје-
но и знано чудесном експресијом Инокентија 
Смотуновског и Јурија Јарвета у водећим рола-
ма. Невероватна црно-бела фотографија Јона-
са Грицијуса и музика старог сарадника Шос-
таковича уз узбудљиву и импресивну режију 
Козинцева, дају овим ремек-делима дозу мо-
нументалности и неухватљиве словенске душе, 
чиме су надодала рационалистичком западном 
читању нови, трансцендентни квалитет. 

Иако су сплетом историјских околности, ве-
роватно и невољно, морали да се разиђу и пре-
кину заједнички рад, Козинцев и Трауберг су и 
као пар и као појединци исписали важну филм-
ску страницу у историји земље чији је оснивач 
убрзо после њеног стварања изјавио: „За нас је 
најважнији филм”.

популарна песма из трилогије Спиниг, спининг 
„Окреће се, врти се лопта плава”, у извођењу 
глумца Бориса Чиркова.

  Раздвојени Другим светским ратом, они уче-
ствују у различитим Ратним кино-зборницима 
које за пропагандне потребе режирају водећи 
совјетски редитељи, а Трауберг режира врло за-
пажену мелодраму Глумица 1943. године. По-
следњи покушај поновног окупљања, готово не-
ореалистички Обични људи (1945) доживели су 
жестоку осуду и личну Стаљинову забрану, па 
је тај филм могао бити приказан тек после ње-
гове смрти. Велики пар се раздвојио и свако је 
отишао на своју страну. Трауберг је радио као 
педагог, писао књиге и сценарија за себе и дру-
ге, а од његових каснијих дела посебно се исти-
че минуциозна филмска обрада Гогољевих Мр-
твих душа (1960). Григориј Козинцев радио је на 
ВГИК-у, где је постао професор, а у првим по-
ратним годинама помало је тромо режирао два 
биографска филма, Пирогов (1947), о славном 
анатому и ратном хирургу, и Бјелински (1951), о 
чувеном књижевном критичару либералних по-
гледа. Међутим, у тренутку када се од њега више 
није очекивало ништа епохално на пољу филма, 
Козинцев је у постстаљинистичком Совјетском 
Савезу још једном осетио велику инспирацију 
окрећући се класичним књижевним делима 
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ДРуги светски Рат 
фиЛмСки жУРнАЛи У 

(и о) окУпиРАноЈ ЈУгоСЛАВиЈи 
ДРУГи Део

талијанска окупациона зона 
обухватала је различите об-
ласти Краљевине Југославије. 
Италијани су непосредно анек-
тирали делове Словеније. У за-

падном делу Словеније формирана је, као део 
Италије али с одређеном локалном самоупра-
вом, Љубљанска област, с административним 
седиштем у Љубљани. Мањи део Југославије 
прикључен је Ријечкој покрајини. То подручје 
обухватало је ширу област града Ријеке, Крк 
и Раб и још неколико мањих острва. Највећи 
део југословенског приморја, које је анектира-
ла Италија, укључен је у састав италијанског гу-
вернората Далмације, који је обухватао Далма-
цију, нека острва и Боку Которску. Гувернoрaт 
је имао три покрајине, Задар, Сплит и Котор, а 
у јесен 1941. прикључени су му острва Паг, Брач 
и Хвар, која су првобитно припала НДХ. црна 

документарни
ЧетвРтак

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

И

Бенито Мусолини

пише: 
божидар марјановић

Гора била је протекторат Италије и обухвата-
ла је већи део црне Горе и западни део Раш-
ке области. У протекторату је постављен ита-
лијански гувернер, док је локалне власти пред-
стављао црногорски премијер. Први црногор-
ски премијер био је Секула Дрљевић, који се 
пред партизанско-четничким устанком пову-
као већ у јесен 1941. године. За разлику од дело-
ва које је директно анектирала, Италија је дело-
ве Косова (са изузетком севера и Косовске Мит-
ровице, које су окупирали Немци), западне Ма-
кедоније и источне црне Горе припојила свом 
протекторату Албанији.

 У свим тим областима основно средство по-
литичке пропаганде фашистичке Италије били 
су журнали Луче. Њихова историја сеже до 
1924. године, када је новинар и адвокат Луча-
но де Феа основао мало предузеће, Образов-
ну филмску унију (L’Unione Cinematografica 
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сти из НДХ, пре свега о активностима званич-
ника НДХ, сусрете с разним италијанским де-
легацијама, затим вести са Источног фронта, 
где заједно наступају италијански и хрватски 
легионари, као и посете хрватских званичника 
Италији. У Љубљанској области оператери Лу-
чеа снимају окупацију Љубљане, касније још 
неколико сторија, да би потом Италијани под-
стакли оснивање филмског предузећа „Емона”, 
са задатком да се путем филмских журнала на 
словеначком језику врши пропаганда. Знатно 
више сторија снимано је у гувернорату Далма-
ција, углавном посете званичника, разне параде 
и друге пригодне свечаности.  Што се тиче те-
риторија прикључених албанском протектора-
ту, позната су само три снимања. Поред сторије 
поменуте у првом делу текста (дефиле шиптар-
ских добровољаца кроз Призрен), снимљене су 
још и сторије Посета генерал-пуковника пово-
дом прикључења Косова Албанији из јула 1941. и 
Секретар Националне фашистичке партије Ал-
баније у посети региону Косово из септембра 
1942. године. После капитулације Италије и фор-
мирања Италијанске социјалне републике (Ре-
публика Сало) под немачким протекторатом, 
седиште Лучеа пресељено је у Венецију и жур-
нал је наставио редовно да излази. Из тог пери-
ода, и то од марта до јула 1944. потиче и највећи 
број сторија из Словеније, укупно шест, чија је 
тема борба италијанских јединица против пар-
тизана.

Журнали Луче су у много чему испод нивоа 
Дојче вохеншауа. У служби фашистичке идеоло-
гије трудили су се да негују култ латинске, старо-
римске мужевности, што је спојено с италијан-
ском склоношћу ка театралности често иза- 
зивало комичне ефекте. Њихов најслабији део 
биле су ратне сторије. Док су немачки, руски и 
амерички оператери снимали на првој линији 
фронта, Италијани су по узору на сниматеље из 
Првог светског рата наступали тек по завршет-
ку борби и радије радили инсценације, а с об-
зиром на то како се италијанска војска показа-
ла у рату, морали су бити прилично маштовити. 
Тако оснивач кинематографије у НДХ Маријан 
Микац описује једну Лучеову сторију из Април-
ског рата: „Познати су италијански снимци ос-
вајања једног нашег града на мору који им је пао 
у руке без икакве борбе; јуначка је војска јуриша-
ла неустрашиво уз страховиту топовску и ми-
траљеску паљбу и експлозије граната, али код 
монтаже су заборавили исећи бабу, која је седе-
ла у центру тог ужаса, плетући мирно и спокој-

Educativa, LUCE – Светлост), с циљем да путем 
филмских журнала и документарних филмо-
ва шири филмску културу, али и спроводи по-
литичку пропаганду. Постојање Лучеа тесно је 
везано за фашистички режим – од њега је до-
бијао новчану подршку и садржаје који су му 
уобличили идентитет. Рођени политичар, све-
стан пропагандних могућности филма, Мусоли-
ни већ 1925. године том предузећу даје државни 
карактер, па фашистичка влада постаје прва у 
свету која врши директну контролу над доку-
ментарним филмом, а Мусолини први владар 
који тим средствима гради култ личности. Жур-
нал је почео редовно да излази 1927. и до појаве 
звука 1931. године (у почетку је то била само му-
зичка подлога, звучни коментар сторија јавља 
се 1934. године) изашло је око 900 бројева, а од 
1931. до капитулације 1943. још две серије журна-
ла. Прву, која је завршена с мартом 1940. чине 
1.693 броја, а другу 379 бројева, али ако рачунамо 
и венецијанско издање Републике Сало, укуп-
но 430 издања. Сваке недеље излазила су четири 
броја приближне дужине око 250 метара, која су 
укључивала домаће и иностране вести, практич-
но све садржаје који су се налазили у дневним 
новинама и недељницима, с нагласком на мито-
логизацију лика Дучеа и глорификацију достиг-
нућа фашизма, па поред уобичајеног праћења 
државничких активности, празника и пара-
да, сторије прате и полагање сваког камена те-
мељца, пресецање врпци и отварање најбезна-
чајнијих постројења. Наравно, по избијању рата 
сторије с бојишта заузимају централно место. 
Журнали Луче редовно су приказивани у оку-
пираној Југославији. За територије које је Ита-
лија директно анектирала и сматрала својим, 
журнали нису превођени, то је рађено за тери-
торију НДХ, али они тамо нису били радо гледа-
ни због анимозитета око територијалних разми-
рица. Сниматељи Лучеа прате напад на Југосла-
вију током Априлског рата, улазак у Сушак, За-
дар, Дубровник, Бар, Мостар… Од тих журнал-
ских сторија монтиран је и документарни филм 
Наша Далмација, који је режирао Ђакомо Поци 
Белини. Највећи број сторија из наших крајева 
снимљен је током 1941. године. У црној Гори су 
крајем априла снимљени митрополит Јоаникије 
и црногорски премијер Секула Дрљевић како на 
цетињу дочекују италијанске трупе, а у мају по-
сета италијанског краља Виторија Емануела це-
тињу. У журналу број 144 од 15. маја 1941. први 
пут је представљен Павелић као поглавник НДХ. 
И у каснијим издањима Луче редовно доноси ве-
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но, без обзира на ’страшну битку’.”
Десетог априла 1941, одмах по уласку Немаца 

у Загреб, формирана је марионетска Независна 
држава Хрватска, најмонструознија државна 
творевина у историји Европе. Заснована на то-
талитарним, клерикалним, расистичким и пре 
свега антисрпским основама, НДХ је одмах по 
свом оснивању показала посебно интересовање 
за филм као средство пропаганде. Непуне две 
недеље пошто је војсковођа Славко Кватерник 
прогласио нову државу, 23. априла 1941. форми-
рано је Равнатељство за филм (при Државном 
тајништву за народно просвећење). Повереник 
тајништва Иван Оршанић (иначе и заповедник 
„Усташке младежи”), за равнатеља Равнатељст-
ва за филм поставио је Маријана Микца, који 
није непосредно припадао усташком покрету. 
Микац је био интересантна личност, пре рата је 
радио у загребачком представништву „Фокса” 
и „Парамаунта”, а истовремено и као заступник 
америчких стрипова. Пре рата објавио је и са-
тирични роман „Доживљаји Мориса Шварца у 
Хитлеровој Немачкој”, због којег је одмах по по-
стављењу на место равнатеља био под истрагом 
усташке полиције, али су га моћни заштитни-
ци ослободили. Задатак Равнатељства био је да 
организује производњу филмова у пропагандне 
сврхе, а то није било једноставно. Јер, иако је 
због великог броја филмских предузећа која су 
се бавила увозом Загреб био сматран центром 
југословенске кинематографије, непосредно 
пред рат организоване филмске производње у 
Хрватској практично није било, па Иво Шкра-
бало тај период назива „кинематографијом без 
филмова”. Светао изузетак била је специјали-
зована продукција Школе народног здравља и 
Октавијан Милетић, са својим Зора филмом и 
продукцијом журнала Зора. Прву материјалну 
основу Равнатељство је добило на основу доне-
тих расних закона, по којима је Србима и Јев-
рејима било забрањено да се баве филмском де-
латношћу и морали су да предају камере и дру-
гу опрему. Маријан Микац позвао је на сарадњу 
све предратне загребачке сниматеље (о којима 
иначе није имао високо мишљење, сматрао их је 
самоукима) и сви су се одазвали, осим Октавија-
на Милетића, који се оправдао раније закључе-
ним уговорима за снимање кратких филмова с 
немачким „Тобисом”. Први рад те екипе био је 
кратки филм (заправо проба за будући журнал) 
Из великог повијесног говора поглавника др Анте 
Павелића на тргу Стјепана Радића у Загребу 21. 
свибња 1941. године. Како још нису били довољ-
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но уиграни, сниматељи нису успели да ухвате 
цео говор, па су у монтажи допуњени снимци-
ма „круговала”, а да би се разбила монотонија 
приказа искључиво говорника, умонтиране су 
и сцене географских карата с приказом (из-
мишљеним) хрватских територија од краља То-
мислава па до НДХ, док се филм завршава фо-
тографијом несуђеног хрватског краља војводе 
од Аосте. Копија је рађена у Рибаковој лабора-
торији и приказана већ следећег дана.

 Од августа (тачније, 28. августа 1941) почиње 
редовно издање журнала Хрватска у рије-
чи и слици. Продукцијом журнала руководио 
је Бранко Марјановић (син Милана Марјано-
вића, о коме сам раније писао), а сарадници су 
му били искусни филмски радници попут Сер-
геја Тагаца и Станислава Новорите, али и сни-
матељи почетници Јосип Акчић, Стјепан Барба-
рић, Бранко Блажина, Хрвоје Водопивец, Игњат 
Хабермилер, Иван Иванчић, Иван Политео и Бо-
рис Рудман. Некима од младих сниматеља обез-
беђена је врхунска обука у Немачкој, у берлин-
ском студију Уфе, где је израђиван Дојче вохен 
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ко Кватерник и његов син Дидо; исто се пред 
крај рата дешава и с министром Лорковићем; 
по стварању Хрватске православне цркве при-
казују се, што је дотад било незамисливо, пра-
вославна служба, па и литија кроз Загреб. У ко-
ментарима журналских сторија стриктно се ко-
ристи такозвани „коријенски” хрватски, а ства-
рање кованица (у чему врло радо предњачи Па-
велић) често иде до апсурда. Тако настају сли-
копис (филм), сликоказ (биоскоп), свјетлопис 
(фотографија), па затим зракомлат, самокрес, 
муњовоз, самовоз и даље у бескрај. Да је у свему 
томе било несналажења, илуструје најавна шпи-
ца првог броја журнала, исписана екавицом – 
Хрватска у речи и слици број 1.

У 1942. години тај журнал достиже технички и 
садржајно доста висок ниво, па чак и потискује 
до тада редовно приказиване Луче и Дојче во-
хеншау. Уосталом, било је и превише прикази-
вати три журнала пре филма. Колико су усташ-
ки властодршци били задовољни Хрватском у 
ријечи и слици, говори и то што је у Загребу, на 
Тргу бана Јелачића, постављено огромно платно 
на којем су, уз најаве нових филмова, пуштани 
журнали и пропагандни документарни филмо-
ви. А ти филмови рађени су најчешће од жур-
налских сторија и вишка материјала с њихо-
вог снимања. Тако су настали Младост Хрват-
ске, Како се стварају изложбе, Славље слободе и 

шау. Набављена је и модерна опрема, и то пре-
ко Међународне филмске коморе, заправо не-
мачке сателитске организације која је обухвата-
ла окупиране и неутралне земље које су грави-
тирале Рајху. На тај начин набављене су модер-
не камере „Арифлекс”, а Немци су обезбеђивали 
и снабдевање неопходним филмским материја-
лом. Рађена по узору на немачке и италијанс-
ке журнале, Хрватска у ријечи и слици излази-
ла је на сваке две недеље, обично у дужини до 
300 метара, а у изузетним случајевима и до две 
филмске ролне. Сторије журнала прате пре све-
га активности поглавника, државне посете, рад 
разних усташких организација (Женске усташ-
ке ложе, Усташке младежи, Радне службе), вој-
ничке заклетве, црквене свечаности, културна 
збивања, спортске приредбе, бизарне занимљи-
вости. Иако је највећи број сторија сниман у За-
гребу, водило се рачуна и о томе да се прика-
жу и остали крајеви, а нарочита пажња посвећи-
вана је Босни и доказивању хрватства муслима-
на. Срби су углавном игнорисани у журнали-
ма, појављују се само као реметилачки фактор, 
као припадници србочетничких или србокому-
нистичких банди које тероришу мирно станов-
ништво. Злочини над Србима, нарочито током 
офанзива на Козари, представљени су као зло-
чини Срба који тероришу мирно становништво, 
укључујући и страдање деце, а о сирочади (мало-
бројној која су залагањем Дијане Будисављевић 
избегла судбину да заврше у једином дечјем ло-
гору смрти на свету) милосрдно се старају ча-
сне сестре, уз неизбежно покатоличење. При-
силно покрштавање Срба (сторије из Миклеуша 
и Окучана) приказано је као добровољан, радо-
стан чин повратка вери прадедовској, а о лого-
рима се, наравно, не говори. Уз познате снимке 
(коришћене у филму Јасеновац) настале током 
посете мисије црвеног крста логору, јасеновач-
ки логораши још се виде на присилном раду у 
сторији посвећеној исушивању Лоњског поља, 
али представљени као хрватски сељаци који до-
бровољно раде. Коначно, и логор на Сајмишту 
(који се често злонамерно приписује Недиће-
вој Србији, а заправо је био на територији НДХ) 
појављује се само у два кадра по неколико се-
кунди, у првом кадру реч је о одвођењу сеља-
ка с Козаре у логор, а други је из сторије која 
приказује Земун као границу са Србијом. Уред-
ници журнала пажљиво региструју све политич-
ке промене унутар усташког режима – по па-
дању у немилост, дотле присутан у сваком броју, 
из журнала потпуно нестаје војсковођа Слав-
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Стража на Дрини. Међу њима својом злокобно-
шћу нарочито се издвајају Како се стварају из-
ложбе и Стража на Дрини. По узору на наци-
стичку Немачку и у Загребу је у мају 1942. ор-
ганизована антијеврејска изложба која је треба-
ло да прикаже штеточинску улогу Јевреја кроз 
целу историју хрватског народа, све до ства-
рања НДХ. Како се стварају изложбе заправо је 
дужа журналска сторија, али је као успела про-
паганда приказивана и у виду посебног филма. 
Она прати припрему изложбе, истиче се учешће 
Католичке цркве (загребачког Богословског фа-
култета и његових стручњака за ту област), нај-
ширих слојева становништва, интелектуалаца и 
уметника, па се у њој појављује и млади Валтер 
Нојгебауер, касније мајстор цртаног филма, али 
и тада већ славан захваљујући својим стрипови-
ма. Аутори изложбе (али и аутори филма) очиг-
ледно су добро познавали дело Фрица Хиплера 
Вечни Јеврејин (1940), пошто детаљно копирају 
стереотипе о Јеврејима утемељене тим делом. 
Иако аутори овог нечасног, расистичког дела 
нису потписани (на крају, реч је о журналској 
сторији), несумњиво је да иза њега стоји Бран-
ко Марјановић. Марјановић стоји и иза нају-
спелијег пропагандног филма НДХ – Страже на 
Дрини. На филмском плакату то дело описује се 
следећим речима: „Патријархалан и миран жи-
вот поремећен је провалом туђинског елемен-
та, који пали, уништава и убија невини хрват-
ски живаљ. Легендарна и прослављена Црна ле-
гија уништава вековног непријатеља хрватског 
народа. Њеним жртвама и борбом постављена је 
за векове – хрватска стража на Дрини”.  У фил-
му можемо уочити неколико пропагандних ни-
воа. Прво, то је приказ моћи хрватских оружа-
них снага и њихове најелитније усташке једи-
нице под командом Јуре Францетића (погинуо 
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исте године) и Рафаела Бобана (њих двојица се 
и појављују на обали Дрине на крају филма). 
Друга тенденција је потпуна расна сатаниза-
ција непријатеља. Српски побуњеници прика-
зани су као другачији, заостали, одрпани, фи-
зички ружни, у сваком погледу инфериорни 
према снажним, одлучним хрватским легиона-
рима. Трећи ниво је култ личности Павелића, 
грађен кроз приказ његове посете фронту, ра-
зореним босанским градовима, и одушевљен 
дочек међу становништвом, у коме доминирају 
муслимани. Његова пратња коју предводи на-
смејани зликовац Макс Лубурић уз тешке муке 
задржава налете раздрагане масе, с чиме је по-
везан и четврти пропагандни ниво – сведочан-
ство о историјском хрватству идиличне Босне, 
угрожене само четничким и партизанским зло-

чинима. Највећа слабост филма су сцене борби. 
Оно што је Микац замерао италијанским жур-
налима, инсценације борби, овде се појављује 
у још јаднијем виду, а у заробљеним партиза-
нима који се извлаче с тавана кућа и кукуру-
зишта није тешко препознати преплашене по-
хватане сељаке на чије су шубаре и капе при-
шивене гротескне, карикатурално велике зве-
зде петокраке. Тај недостатак провлачиће се 
кроз журнал Хрватска у ријечи и слици за све 
време његовог постојања. А под тим именом из-
лазио је све до новембра 1943. године, када је 
објављен и последњи, 100. јубиларни број, ком-
плетно посвећен управо настанку и начину из-
раде тог журнала. Са следећим бројем дошла је 
и промена имена, журнал се сада зове Хрват-
ски сликописни тједник, и уместо на четрнаест 
дана излази сваке недеље, али задржава исту 
основну структуру. Иако се НДХ после капиту-
лације Италије територијално проширила, по-
лако се јавља и свест о извесности пораза. Сада 
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нима одржавали преко Милана Катића и Бран-
ка Марјановића. Штавише, Фуис и Барбарић 
погинули су у покушају да партизанима доста-
ве камере и филмски материјал, али се авион 
срушио због преоптерећености. Коначно, жур-
нал су издавали до самог ослобођења како би са-
чували технику за нову кинематографију. Већи-
ну тих навода демантује Маријан Микац својом 
књигом „Филм у НДХ”. Он поуздано није био са-
радник партизанског покрета, па ипак после 
рата му није суђено, те је неколико година по 
ослобођењу искористио прилику и емигрирао. 
Даље наводи да му је познато да је у Сликопису 
било симпатизера партизана, али да се радило 
само о два младића и једној девојци (не наводи 
имена) који су касније пребегли партизанима, а 
један од њих је погинуо. За Фуиса и Барбарића 
тврди да су по задатку послати у Далмацију на 
снимање, те да су погинули када је њихов ави-
он оборен партизанском ватром. И коначно, 
тврдњу да су Марјановић и сарадници настоја-
ли да спасу филмску опрему од евакуације коју 
су усташе припремале, руши сама логика. Бер-
лин је већ неколико дана раније пао, и ко би у 
условима опште бежаније уопште размишљао о 
камерама и опреми, када је чак и злато оставља-
но по самостанима. У одговору на питање како 
су се они који су се компромитовали радом на 
усташкој пропаганди без проблема прикључили 
новој кинематографији, опет се можемо послу-
жити оним што је рекао Маријан Микац када је 
постављен за равнатеља Сликописа: „Нисам по-
стао усташа ни пре НДХ, ни за време њеног оп-
станка, што доказује да усташки покрет није 
био ускогрудан. У НДХ је било места за сваког 
Хрвата који је хтео радити за своју хрватску 
државу”. Очигледно је да су и хрватски комуни-
сти размишљали на исти начин.

се јављају и праве ратне репортаже, али не из 
жеље да се снима на првој линији, већ силом 
прилика. Тако, када је министар Едо Булат ишао 
у инспекцију новоприсаједињених области, пра-
тили су га сниматељи Борис Рудман и Иво По-
литео. Међутим, у околини Сплита упали су у 
партизански обруч из кога су их у последњи час 
спасле јаке усташке снаге. Из целог догађаја на-
стала је врло успела, животна репортажа о посе-
ти Булата Сплиту. Јављају се и прве жртве. Но-
винар Сликописа Фрањо Фуис и сниматељ Стје-
пан Барбарић упућени су авионом на снимање 
у Далмацију. Међутим, партизани су оборили 
авион у околини Плитвица, обојица су погину-
ла, као и пилот. Како се шири слободна тери-
торија, журналске сторије све се више своде на 
Загреб, а Павелићева путовања на околину Заг-
реба и подравске градове. У журнал се сада уво-
де и иностране сторије, по правилу преузете из 
Дојче вохеншауа, а све су чешће и оне посвеће-
не ратним страдањима, последицама савезнич-
ког бомбардовања, појави и прихвату избеглица, 
које се смењују са вестима из спорта и култу-
ре, па и оних с типично загребачким хумором, 
као што је сторија о женској моди инспириса-
на згражавањем Алојзија Степинца над женама 
које облаче панталоне. Зашто је то дозвољено, 
пита се надбискуп. И то је вероватно најоштрија 
осуда усташког режима од стране блаженог 
Алојзија. Хрватски сликописни тједник излазио 
је све до 5. маја 1945. када је три дана пре уласка 
партизана у Загреб објављен последњи, 175. број. 
Али тиме екипа Сликописа није завршила свој 
рад. Она наставља да снима, најпре повлачење 
усташа из Загреба, а потом и улазак партиза-
на у Загреб (уз, наравно, одушевљени дочек). Ти 
снимци објављени су у Филмским новостима за 
НР Хрватску број 1 – Ослобођење Загреба. Тако 
је цела екипа Сликописа сада у Филмским ново-
стима (име је дао Бранко Марјановић). И нису 
много шта мењали, избацили су коренски хр-
ватски, поглавника Павелића заменили марша-
лом Титом, шумске банде Народноослободилач-
ком војском, Женску усташку ложу Афежеом, 
Усташку младеж пионирима, а све друго оста-
ло је исто...

Поставља се питање како су се сарадници Хр-
ватског сликописа тако лако укључили у нову, 
партизанску кинематографију. Одговори које 
нуди хрватска историографија нису баш преви-
ше убедљиви. Они по правилу пишу да су са-
радници Сликописа заправо били симпатизери 
партизанског покрета, те да су везу с партиза-

Стража на Дрини



еномен зомбија, одавно за-
ступљен у светској, а у новије 
време и у овдашњој кинематог-
рафији, обрађен је из различи-
тих перспектива у књизи „Немр-
тви: теорије филма о зомбији-

ма”, коју су приредили филмски теоретичари из 
Немачке Михаел Фирст, Флоријан Крауткремер 
и Серјоша Вимер.

Филмски центар Србије (ФцС) објавио је 
прошле године овај зборник есеја и анализа у 
преводу Николе Јорданова, Биљане Пајић и Не-
бојше Бараћа. Рецензент српског издања је др 
Драган Јовићевић.

 У ФцС-у истичу да књига „Немртви” пред-
ставља изузетан допринос жанровској теорији 
филма, а притом је намењена не само стручној 
већ и широкој публици. 

Зомби филмови често се олако дисквалифи-
кују. Међутим, двадесетак аутора с немачког 
говорног подручја чији су истраживачки прило-
зи укључени у ову књигу исправља ту неправду. 
Њихове анализе су луцидне, ерудитске, ориги-
налне и пружају увид у све фазе историје фил-
ма у којима је, како се испоставља, зомби тренд 
одувек фигурирао као стабилно жанровско упо-
риште, оцењује ФцС.

Зборник фасцинира бројношћу перспекти-
ва и унакрсним ишчитавањима жанровских и 
поджанровских образаца. Природа, устројст-

пише:
зорица Димитријевић

са полица
БиБлиотеке

во, структура, естетика, али и идеологија зомби 
филмова сагледавају се из различитих углова – 
од зомби реторике колонијалног филма раног 
раздобља до зомбија као мисаоне слике у по-
литичкој филмској теорији, од родних аспеката 
зомби филмова до расне и сексуалне проблема-
тике класичног зомби наслеђа.

Како у уводу подсећају приређивачи, од краја 
19. века зомбији су стално освајали нове про-
сторе свакодневице, од хаићанског култа вудуа 
стигли су до ликовне и текстуалне продукције 
западне уметности и културе, а њихови много-
струки појавни облици на филму често служе 
и као метафоричне и алегоријске мисаоне кон-
струкције.

Пре него што су постали крвожедни, зомбији 
су били синоним за непоседовање воље. У књи-
зи се као један од првих утицајних филмова у 
том погледу наводи Бели зомби (1932) Виктора 
Халперина, с Белом Лугошијем у улози дија-
боличног власника плантаже који помоћу ма-
гијског напитка изазива привидну смрт урође-
ника да би их затим давањем дроге претворио у 
ропске раднике без слободне воље.

Тај филм је инспирисао бројне следбенике, а 
радикалан преокрет донела је Ноћ живих мр-
тваца (1968) Џорџа Е. Ромера. Истина, зомбији 
су ту и даље безвољна бића успорених покре-
та, изгледом слична људима, али за разлику 
од вуду зомбија имају један неутољив прохтев 

Ф

Немртви: 
ТеоРиЈе фиЛмА 
о зомБиЈимА
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 – кидишу на живе као вампири, да би се њима 
хранили, као и да би се множили јер угриз зо-
мбија инфицира уједеног и претвара га у чудо-
вишну сподобу. На трагу такве Ромерове интер-
претације, филмови о зомбијима су наредних 
деценија прерасли у поджанр хорор филмова.

Приређивачи књиге „Немртви” оцењују да је у 
погледу метафорике фигура зомбија од вуду ег-
зотике до иконе модерног хорора остварила ек-
стремну промену правца. Док је зомби у вуду 
контексту био симбол за обесправљене и екс-
плоатисане раднике, после Ромера претворио 
се у алегорију капиталистичке динамике репре-
сије или у карикатуру необуздане похлепе.

Приметна је и тенденција да се егзистенција 
зомбија доводи у везу са изазивачем тог стања, 
те се њихово множење приказује као вирусна 
инфекција која је резултат медицинских експе-
римената или бескрупулозности глобалних кон-
церна и шири се као епидемија апокалиптичних 
размера.

Упоредо се догађа да зомбији, који су осамде-
сетих и деведесетих морали да се задовоље јеф-
тиним Б-продукцијама, последњих година у раз-
ним медијима и форматима изазивају све шире 
интересовање и освајају „нова тржишта”. 

У опасности и монструозности коју зомбији 
шире својом појавом не огледају се само општи 
страх од смрти, канибализма и распадања већ 
и специфични страхови и актуелни друштвени 
проблеми. Фирст, Крауткремер и Вимер исти-
чу да алегоријска тумачења јесу важан приступ, 
али да се у овој књизи о зомбијима у свој њихо-
вој разноликости не расправља само као о зна-
цима за нешто друго него се у виду имају и те-
лесна језа, нелагодност, страва, а повремено и 
комика коју појава зомбија изазива код публи-
ке.

Текстови у књизи сврстани су у три поглавља: 
„Између култа и биоскопа: прилози историји 
филмова о зомбијима”, „Јебено мртви: зомби и 
род” и „Више мозга: теорије зомбификације”. 

Прилози у првом делу смештају фигуру зом-
бија у филмскоисторијски контекст и поред ана-
лизе појединих примера у филмовима узимају 
у обзир и њихову генезу унутар укупног раз-
воја филмова о зомбијима. Читаоцу се нуде пре-
гледни описи са специфичним фокусирањем на 
неко изабрано предметно подручје, као што су, 
на пример, колонијални зомби (аутор Волфганг 
Фурман) или друштвене групе у филмовима о 
инвазији зомбија (Јоахим Шец).

Други део посвећен је тематском пољу којем 

до сада, како сматрају аутори књиге, није по-
клањана довољна пажња. Реч је о фигури зом-
бија у његовој функцији тематизовања сексу-
алних односа. Прилози се баве конструкција-
ма родног идентитета у хомосексуалним зом-
би филмовима (Михаел Фирст), квир погле-
дом (Алесандро Гриљи), али и расном и сексуал-
ном проблематиком у класичном зомби филму 
(Хајке Клипел).

Полазећи од конкретних филмских примера, 
прилози у трећем делу књиге анализирају зом-
бија као теоретску фигуру и на тој основи раз-
вијају сопствене концепте за општије разуме-
вање тог особитог чудовишта. У тексту „Вирална 
зомбификација” Ролф Ф. Нор поставља питање: 
„Коме рећи да нисмо сви зомбији?”

Књига се завршава разговором из природно-
научне перспективе с форензичарем Марком 
Бенеком.

У додатку су објављени кратки подаци о ауто-
рима, индекс филмова са око 150 наслова и ин-
декс имена. Не чуди што се из потоњег види да 
је најчешће помињан редитељ Џорџ Ромеро, али 
се немали број пута појављује и име Сигмунда 
Фројда.
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СЕКС И ГРЕХ

нАпиСАо: 
Слободан Новаковић

„Људи мачке” 
Пола Шредера су 
веома ефектно 

режирано дело једног 
типичног „филмског 

интелектуалца”, 
човека који уме сасвим 

рационално и прецизно да 
дефинише драматуршко 

и метафоричко 
значење својих, без 

сумње атрактивних, 
али и претенциозних 
филмских прича, које 

представљају привлачни 
спој „комерцијалног” и 

„интелектуалног” филма, 
што само открива 
њихову суштинску 

помодност
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но „цитира” и неке старе мајсторе као што су 
Жорж Франжи (,,Очи без лица”) или Орсон Велс 
(„Процес”). Реч је о снажном експресивном кок-
телу, са фасцинантним покретима камере, који 
треба да делује и на наша чула и на наш инте-
лект. Но, како време пролази, дејство тог кокте-
ла (као и дејство свих Шредерових филмова, уо-
сталом!), све више слаби, јер мада је њихов ал-
хемијски рецепт универзалан, поетска чаролија 
ипак изостаје...

Ако имамо на уму комплетан ауторски опус 
Пола Шредера – бившег критичара и сценари-
сте Полакових, Скорцисових и Де Палминих 
филмова („Јакуза”, „Таксиста”, „Опсесија”) – мо-
жемо рећи да је реч о аутору мотивисаном и 
спутаном сопственом фрустрираношћу, који 
свесрдно рачуна и са фрустрираношћу гледа-
лишта. Шредер каже да је у младости хтео да 
постане протестантски свештеник, а да се вре-
меном претворио у знатижељног порнографа – 
воајера, који је у филму открио свој прави ме-
диј. Одраставши у средини која је забрањивала 
чулна искуства, Шредер се, сада, ослобођен кал-
винистичке стеге, баца у вртлог чулних филм-
ских прича: док његов филм ,,У подземљу сек-
са” говори о пастору који трага за кћерком 
која снима „порниће”, јунак „Америчког жиго-
ла” је једна успешна „мушка проститутка”, али 
над тим „богохулним причама” увек лебди укус 
„забрањеног воћа”. У том се погледу Шредерово 
„воајерство” битно разликује од Боровчиковог, 
јер за разлику од Боровчика, који не познаје и 
не признаје никакве „табуе” (сматрајући да је и 
порнографија ,,све оно што нам је забрањено”), 
Шредер прихвата „табуе” (али се, пасторски 
перверзно, поиграва са њима, тражећи у „греху” 
само подстицај за своју „еротску фантазију”)!

Као и „Плава крагна” и „Људи мачке” су, у 
основи, један  м о н д е н с к и  филм, као што 
је то и „Глад за крвљу” Тонија Скота, на пример. 
Због тога, кад је о оваквим филмовима реч, не 
треба много лупати главу око њиховог „фило-
зофског значења”, јер као кад је и о спотовима 
реч, свако дубље размишљање и трагање за не-
ким скривеним смислом, само могу да покваре 
оно задовољство које нам нуде снажни визуел-
ни ефекти!

онструишући филм „Људи мач-
ке” – иначе, свој четврти запа-
жен филм, снимљен после„Плаве 
крагне” (1978), „У подземљу сек-
са” (1979), „Америчког жигола” 
(1980) – Шредер мисли на „обич-

ну публику” (која воли „хорор”, секс и насиље), 
а не заборавља ни „филмске интелектуалце” 
(којима годе мит, еротска фантазија и „цита-
ти” из класике). Настојећи да задовољи све ове 
захтеве, Шредер – рафинирано и спретно – ск-
лапа своју хибридну причу о племену „људи-ма-
чака”, чији су корени негде у родоскрвном пле-
менском миту (тако да чланови овог племена 
могу само међусобно да воде љубав, јер ако сту-
пе у интимне односе са било ким другим, мењају 
кожу и претварају се у крволочне „црне панте-
ре”, у леопарде!).

Свестан да живимо у времену без тајни, у коме 
су људи већ огуглали на политику, крв и голо-
тињу – Шредер, овога пута, ослонац тражи у 
тајанственом миту о инцесту, приказујући нам 
голицави однос брата и сестре, Ирене и Пола, 
које привлаче магијске еротске везе, а њихова 
превелика чулност подједнако угрожава и њих 
саме и њихове ближње. Шредер, на тај начин, 
жели да у свом ,,хорор” коктелу помеша „пое-
зију, ерос, мит, магију и страву”, правећи мно-
го драстичнију верзију прилично уздржаног 
и чедног филма „Људи мачке”, из 1942. године, 
чији је аутор био Жак Тарнер, а успут дискрет-

к

„ФИЛМ КАО МЕТАФОРА ИЛИ КРАТКИ ДАХ” 
ИНСТИТУТ ЗА ФИЛМ, БЕОГРАД, 1990.
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ве је добро што се добро завр-
ши. Французи су измислили ту 
изреку вероватно онда када су 
им се сумње претвориле у наду, 
а нестрпљења у неочекивани 
чин задовољства.

Добродошла је мудрост те изреке и за нас, јер 
какве све сумње нису пратиле пословични про-
цес Ханкиног стварања, и какве све мреже нису 
плетене око њена имена. Ханка је сада ту, изло-
жена је објективности добре жеље и подозриво-
сти једне друге намере.

Ми не сумњамо да ће подозривост угледати 
своју заблуду, али верујемо да ће добра намера 
примити Ханку као филм који је те намере до-
стојан.

Да се разумемо: то није дело које даје пово-
да поносу, али је дело које рађа веру. А за нас, 
који већ деценију посрћемо, ослањајући се веч-
но на илузионистички штапић „младости”, вера 
је – готово бих рекао – равна гордости оних који 
се том „младошћу” не поштапају. Ханка је пока-
зала да ћемо ми тај фамозни „штапић младости” 
вући уза се све дотле док поједини наши филм-
ски уметници, једном заувек, не схвате да је 
учење услов знања и да без њега нема напретка, 
oног основног знања – занатско-артистичког, на 
коме управо почива мистерија ове уметности и 
без кога она не може опстајати и кретати се.

Ако један филм постиже углавном оно што 
хоће, онда се за такав филм каже да је добар. 
Ханка је хтела да нас једним временом, његовим 
људима, њиховим страстима и специфичности-
ма тих страсти – а кроз романтичарски успаље-
ну, лирски наивну, литерарно слабу љубавну 
причицу – опомене на тај свет и да нас његовим 
ћудима и нагонима загреје, заголица и забави. 
И то је постигла. Да исприча, филмски јасно и 
занимљиво, удес једне судбине, околности њена 
настанка и нестанка – не поносећи се нити ве-

личином те судбине, нити оригиналношћу свога 
причања. Јасноћу филмског говора и занимљи-
вост тога причања гледалац лако прима и живо 
осећа.

Рађен према новели Исака Самоковлије, прво-
битно у обради самог писца, касније у коначној 
верзији редитеља, сценарио не красе својства 
литературе којом бисмо били задовољни. Сиже, 
на коме је филм заснован, конвенционалан је и 
овештао. То је мозаички склоп људи и догађаја, 
прилично спретно организован, али књижевно 
површан и поетски непродубљен. Носи у себи 
притајену, склупчану, сурову снагу и страст 
људи о којима говори, али чија нам је лепота 
књижевно површински и наивно транспонова-
на. Психолошки, личности су дате директно и 
припросто; немају силину пуних и душевно це-
ловитих судбина. На тренутке, у сценарију се 
даду назрети и друштвена бића тих личности, 
али писци не желе да њихове односе социолош-
ки разматрају (однос церибаша–Сејдо, Ајкуна–
слуге). Но, иако нејак у уметничком обликовању 
материје, сценарио је солидна и постојана дра-
матуршка грађа, чије су драмске нити чврсто 
спојене и распоређене.

Редитељски деби Славка Воркапића код нас 
апсолутно потврђује претпоставке о зрелости 
једног знања и врлини једног дугогодишњег 
искуства. За њега, у филму нема тајни.

Ханком Воркапић демонстрира управо једну 
малу студију професионалног владања филм-
ском материјом. Његова реч је јасна и разговет-
на, можда одвећ професорски педантна, акаде-
мична и помало старомодна, али никад без сми-
сла, ни у једном тренутку вербалистички праз-
на. Хтео је да направи комерцијални филм. Да 
би то постигао, он се, природно, задржава на 
оним местима која ће збивања и личности у 
филму учинити што привлачнијим, узбудљи-
вијим и визуелно атрактивнијим. Пасионирано 

с
нАпиСАо: 
миЛУТиН ЧоЛић

„поЛиТикА” (1956)
JУгоСЛоВенСки фиЛм ЈУче и ДАнАС
инСТиТУТ зА фиЛм, БеогРАД, 2002.
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Кжимањем филм би добио у динамичности. Ме-

стимично, режија превише инсистира на де-
таљу који није важан, тако да се ток радње раз-
лива и успорава ритам акције.

Све су то, међутим, недостаци периферне при-
роде, који ниуколико не умањују очевидну Вор-
капићеву вредност, који зна шта хоће и који, то 
што хоће, уме филмски да реализује – ефектно, 
занимљиво и импресивно. Ретко кад је наша по-
зоришна сцена имала добру Коштану. Ако је 
лепа, онда није добра глумица. Ако је и једно и 
друго, онда није умела да пева. Вера Греговић 
асоцира сећање на Коштану, јер, она је лепа, али 
нема глумачког талента. Све што се из ње мог-
ло извући, редитељ је извукао, али њена Ханка 
је очајнички покушај, који више говори о труду 
редитеља, а не о пробуђеној снази једне глуми-
це. То је велики хендикеп за филм, свеједно што 
је знатно боља него у Софки.

Васа Косић у улози церибаше, мада мање 
упадљиво, још не успева да се ослободи ком-
плекса пренаглашености и грча, својствених 
глуми у каквој патетичној драми на романти-
чарској сцени.

Остале улоге су на нивоу досад најбоље глу-
ме нашег филма. Сејдо Ј. Милићевића је из-
ненађујуће охрабрење и подстицај, не само за 
њега него и за наш филм. Мушан М. Мрваље-
вића, Мајка Ј. Кашељевићеве, као и изванред-
на епизода Д. Дубајића (Слуга), А. Стојковића, 
Д. Тодића (Управник Ајкуниног имања), М. По-
повића-Мавида (Капетан) врло су надахнуто 
прављени портрети, који су потврда вредности 
не само њихових аутора, него и тога да квалитет 
глуме на филму зависи често и од квалитета ре-
дитељевог рада с глумцима. Ајкуну, ту страстве-
ну жену, за коју је љубав разлог животног по-
стојања, гради Мира Ступица сигурно и самоу-
верено, стилом глумице, за коју таква улога не 
представља проблем.

Музика др И. Маринковића стоји у неразлу-
чивом складу с редитељевим интенцијама, док 
је монтажа врхунски домет посла те врсте у до-
маћем филму.

Као садржај, Ханка је филм од кога не тре-
ба ништа изузетно очекивати. То је конвенци-
онална прича о једној несрећној љубави. Али, 
као филм који нема нарочитих претензија, већ 
има комерцијални карактер, она је, захваљујући 
првенствено редитељу Воркапићу, у занатско-
артистичком погледу најбољи југословенски 
филм.

тражи и духовито налази решења која гледао-
чеву пажњу везују. Испољава и личну радозна-
лост за фолклористичким појединостима и ег-
зотику, којом тежи да филм учини сочнијим и 
учини га посматрачу пријемчивим. Зато је дра-
му разматрао претежно у њеним спољним ма-
нифестацијама, не упуштајући се у њене пси-
холошке дубине и конфликте. Хтео је лаку љу-
бавну драмску причу, а не психолошку студију 
љубавне трагедије. Секвенце са чочеком, цирку-
ским призорима и њима сличним, који нису у 
оправданом драмском споју са збивањима, под-
влаче ту намеру и постижу жељену сврху.

Воркапић показује истанчан смисао да до-
гађаје испуни, и на тај начин их обогати, мно-
штвом спореднијих призора, које логички пове-
зује са средишњим догађајем. Управо је поучан 
његов рад с масама. Ансамбл-сцене на вашару, 
теферичу, свадби представљале су аутентични 
свет који је стално активан, живописан и живо-
тан. И поред извесне рационалности у поступку, 
редитељ налази неколико инвентивних детаља, 
симбола, којима допуњује карактере и испуња-
ва штимунг збивања.

Нису нам се свидела нека натуралистичка ме-
ста (воденичар, који по води трага за лешом и 
драстична сцена Ханкине операције). Тежећи да 
филм лирски оснажи, режија исувише оперише 
бехаром и сребрним жубором поточића, што је 
наивно и банално. Експозиција је предуга и са-
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програм
аПРил 2019

Југословенска кинотека
Косовска 11

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

1.
ДРам, ПослеДњи 
маНДиНго
(САД, 1976) Drum 
....................................................................................
Улоге: ворен оутс (Warren 
Oates), кен Нортон (Ken Norton)
Режија: стив карвер 
(Steve Carver)

јеДНооки ЧаРли
(ВБ/САД, 1973) Charley-One-Eye 
....................................................................................
Улоге: Ричард Раундтри 
(Richard Roundtree), 
Рој тинес (Roy Thinnes)
Режија: Дон Чејфи 
(Don Chaff ey)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

маНДиНго
(САД, 1975)
Mandingo
....................................................................................
Улоге: кен Нортон (Ken Norton), 
Џејмс мејсон (James Mason)
Режија: Ричард флајшер 
(Richard Fleischer)

пројекција у 21.00

пројекција у 17.00

ДуШа цРНог ЧаРлија 
(САД, 1973)
The Soul of Nigger Charley
....................................................................................
Улоге: фред вилијамсон 
(Fred Williamson), Д’ервил 
мартин (D’Urville Martin)
Режија: лари спанглер 
(Larry G. Spangler)

пројекција у 21.00

цРНи каРаваН
(САД, 1972)
Buck and the Preacher
....................................................................................
Улоге: сидни Поатје 
(Sidney Poitier), Хари 
Белафонте (Harry Belafonte)
Режија: сидни Поатје 
(Sidney Poitier)

УТОРАК

АПРИЛ

2. пројекција у 19.00

легеНДа о цРНом 
ЧаРлију (САД, 1972)
The Legend of Nigger Charley 
....................................................................................
Улоге: фред вилијамсон 
(Fred Williamson), Д’ервил 
мартин (D’Urville Martin)
Режија: мартин голдман 
(Martin Goldman)

ФЕЉТОН: цРНИ ФИЛМ

пројекција у 19.00

ЏуНгла На асфалту
(САД, 1950)
The Asphalt Jungle
....................................................................................
Улоге: стерлинг Хejден 
(Sterling Hayden), мерилин 
монро (Marilyn Monroe)
Режија: Џон Хјустон (John Huston)

пројекција у 21.00

Бафи уБица вамПиРа
(САД, 1992) 
Buff y the Vampire Slayer
....................................................................................
Улоге: лук Пери (Luke Perry), 
кристи свoнсон (Kristy Swanson)
Режија: фран Рубел кузуj 
(Fran Rubel Kuzui)

СРЕДА

АПРИЛ

3.

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

4.

ПЕТАК

АПРИЛ

5.

СЕЋАЊЕ НА – ЛУК ПЕРИ БЕОГРАД–ХОЛИВУД

пројекција у 17.00

ПослеДња БиоскоПска 
ПРеДстава
(САД, 1971) The Last Picture Show
....................................................................................
Улоге: Џеф Бриџиз (Jeff  Bridges), 
тимоти Ботомс (Timothy Bottoms)
Режија: Питер Богданович 
(Peter Bogdanovich)

пројекција у 21.00

исПовеДам се
(САД, 1953) I Confess
....................................................................................
Улоге: монтгомери клифт 
(Montgomery Clift), 
карл малден (Karl Malden)
Режија: алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 19.00

месец оД ХаРтије
(САД, 1973)
Paper Moon
....................................................................................
Улоге: Рајан о’Нил (Ryan O’Neal), 
тејтум о’Нил (Tatum O’Neal)
Режија: Питер Богданович 
(Peter Bogdanovich)

пројекција у 17.00

На Доковима 
њујоРка
(САД, 1954) 
On the Waterfront
....................................................................................
Улоге: марлон Брандо 
(Marlon Brando), 
карл малден (Karl Malden)
Режија: елија казан (Elia Kazan)

пројекција у 21.00

ХаНка
(ЈУг, 1955)
....................................................................................
Улоге: вера греговић, 
мира ступица
Режија: славко воркапић

пројекција у 19.00

ЗлоЧиН БеЗ стРасти
(САД, 1934) Crime Without Passion
....................................................................................
Улоге: клод Реjнс (Claude Rains), 
марго (Margo)
монт. и спец. ефекти: с. воркапић
Режија: Бен Хект (Ben Hecht), 
Чарлс макартур (Charles MacArthur)
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СУБОТА

АПРИЛ

6.

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

8.

НЕДЕЉА

АПРИЛ

7.

ЉуДи маЧке
(САД, 1942)
Cat People
....................................................................................
Улоге: симон симон 
(Simone Simon), 
том конвеј (Tom Conway)
Режија: Жак турнер 
(Jacques Tourneur)

ЉуДи маЧке
(САД, 1982)
Cat People
....................................................................................
Улоге: малколм макдауел 
(Malcolm McDowell), Настасја 
кински (Nastassja Kinski)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.00

ПРоклетство ЉуДи 
маЧака (САД, 1944)
The Curse of the Cat People
....................................................................................
Улоге: симон симон (Simone 
Simon), кент смит (Kent Smith)
Режија: гинтер фон фрич 
(Gunther von Fritsch), 
Роберт вајз (Robert Wise)

пројекција у 22.00

пројекција у 17.00

ЧетиРи маНгуПа
(САД, 1979) Breaking Away
....................................................................................
Улоге: Денис кристофер 
(Dennis Christopher), 
Денис квејд (Dennis Quaid)
Сценарио: стојан стив тешић 
(Steve Tesich)
Режија: Питер јејтс (Peter Yates)

пројекција у 19.00

оЧевиДац
(САД, 1981) Eyewitness
....................................................................................
Улоге: вилијам Харт 
(William Hurt), сигорни вивер 
(Sigourney Weaver)
Сценарио: стојан стив тешић 
(Steve Tesich)
Режија: Питер јејтс (Peter Yates)

пројекција у 17.00

госПоДиНе, ви сте 
уДовица
(чССР, 1970) Pane, Vy Jste Vdova!
....................................................................................
Улоге: ива јанжурова 
(Iva Janžurová), 
едуард цупак (Eduard Cupák)
Режија: вацлав ворличек 
(Václav Vorlíček)

пројекција у 21.00

НеБо На главу
(фРА/иТА, 1964)
Le Ciel sur la Tete
....................................................................................
Улоге: Aнри Пјеже 
(Henri Piegeay), 
андре смаг (Andre Smagghe)
Режија: ив Чампи (Yves Ciampi)
музика: Жак лусје 
(Jasques Loussier)

пројекција у 19.00

ко Жели уБити Џеси?
(чССР, 1966)
Kdo chce Zabit Jessii?
....................................................................................
Улоге: Дана медрика 
(Dana Medricka), 
јиржи совак (Jiří Sovák)
Режија: вацлав ворличек 
(Václav Vorlíček)

СЕЋАЊЕ НА – ЖАК ЛУСЈЕ СЕЋАЊЕ НА – ВАцЛАВ ВОРЛИЧЕК

УТОРАК

АПРИЛ

9.

СЕЋАЊЕ НА – ЏЕН МАЈКЛ ВИНСЕНТ

алеја ПРоклетства
(САД, 1977) 
Damnation Alley
....................................................................................
Улоге: Џен мајкл винсент 
(Jan-Michael Vincent), 
Џорџ Пепард (George Peppard)
Режија: Џек смајт 
(Jack Smight)

соколова сеНка
(кАн/САД, 1976)
Shadow of the Hawk
....................................................................................
Улоге: Џен мајкл винсент 
(Jan-Michael Vincent), мерилин 
Хасет (Marilyn Hassett)
Режија: Џорџ макауан 
(George McCowan)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

ДаН великиХ валова
(САД, 1978)
Big Wednesday
....................................................................................
Улоге: Џен мајкл винсент 
(Jan-Michael Vincent), 
гари Бјуси (Gary Busey)
Режија: Џон милијус 
(John Milius)

пројекција у 21.00

СРЕДА

АПРИЛ

10. пројекција у 17.00

како је Била ЗелеНа 
моја ДолиНа (САД, 1941)
How Green was my Valley
....................................................................................
Улоге: волтер Пиџон 
(Walter Pidgeon), морин O’Xapa 
(Maureen O’Hara)
Режија: Џон форд (John Ford)

пројекција у 21.00

мала вили виНки
(САД, 1937)
Wee Willie Winkie
....................................................................................
Улоге: Ширли темпл 
(Shirley Temple), виктор 
маклаглен (Victor McLaglen)
Режија: Џон форд (John Ford)

пројекција у 19.00

ПоШтаНска кола
(САД, 1939)
Stagecoach
....................................................................................
Улоге: клер тревор (Claire 
Trevor), Џон вејн (John Wayne)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – ЏОН ФОРД
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пројекција у 17.00

Носила је Жуту тРаку 
(САД, 1949)
She Wore a Yellow Ribbon
....................................................................................
Улоге: Џон вејн (John Wayne), 
Џоана Дру (Joanne Dru)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 21.00

ЖРтвоваНи
(САД, 1945)
They Were Expandable
....................................................................................
Улоге: Роберт монтгомери 
(Robert Montgomery), 
Џон вејн (John Wayne)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

11. пројекција у 19.00

БегуНац
(САД, 1947)
The Fugitive
....................................................................................
Улоге: Хенри фонда 
(Henry Fonda), Долорес 
дел Рио (Dolores Del Rio)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 17.00

могамБо 
(САД, 1953)
Mogambo
....................................................................................
Улоге: кларк гејбл (Clark Gable), 
грејс кели (Grace Kelly)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 21.00

Рио гРаНДе
(САД, 1950)
Rio Grande
....................................................................................
Улоге: Џон вејн (John Wayne), 
морин о’Хара (Maureen O’Hara)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 19.00

миРаН Човек
(САД, 1952)
The Quiet Man
....................................................................................
Улоге: Џон вејн (John Wayne), 
морин о’Хара (Maureen O’Hara)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

ПЕТАК

АПРИЛ

12.

СУБОТА

АПРИЛ

13. пројекција у 17.00

ПослеДњи ПоклиЧ
(САД, 1958)
The Last Hurrah
....................................................................................
Улоге: спенсер трејси 
(Spencer Tracy), 
Џефри Хантер (Jeff rey Hunter)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 21.00

мистеР РоБеРтс
(САД, 1955)
Mister Roberts
....................................................................................
Улоге: Хенри фонда 
(Henry Fonda), 
Џејмс кегни (James Cagney)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 19.00

сломЉеНа кРила
(САД, 1957)
The Wings of Eagles
....................................................................................
Улоге: Џон вејн (John Wayne), 
морин о’Хара (Maureen O’Hara)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 17.00

јесеН ЧејеНа
(САД, 1964)
Cheyenne Autumn
....................................................................................
Улоге: карл малден 
(Karl Malden), Ричард 
видмарк (Richard Widmark)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 21.00

коњаНици
(САД, 1959)
The Horse Soldiers
....................................................................................
Улоге: Џон вејн (John Wayne), 
вилијам Холден (William Holden)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

НЕДЕЉА

АПРИЛ

14. пројекција у 19.00

тај ПРоклети 
ДоНоваН 
(САД, 1963)
Donovan’s Reef 
....................................................................................
Улоге: Џон вејн (John Wayne), 
ли марвин (Lee Marvin)
Режија: Џон форд 
(John Ford)

пројекција у 17.00

ДРакула 
(САД, 1974) 
Dracula
....................................................................................
Улоге: Џек Паланс (Jack Palance), 
сајмон ворд (Simon Ward)
Режија: Ден кертис 
(Dan Curtis)

пројекција у 21.00

куЋа мРаЧНиХ сеНки
(САД, 1970)
House of Dark Shadows
....................................................................................
Улоге: Џонатан фрид (Jonathan 
Frid), грејсон Хол (Grayson Hall)
Режија: Ден кертис 
(Dan Curtis)

пројекција у 19.00

тРилогија теРоРа
(САД, 1975)
Trilogy of Terror 
....................................................................................
Улоге: карен Блек (Karen Black), 
Роберт Бертон (Robert Burton)
Режија: Ден кертис 
(Dan Curtis)

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

15.

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ДЕН КЕРТИС
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УТОРАК

АПРИЛ

16. пројекција у 17.00

куЋа мРтвиХ ДуШа
(САД, 1976) 
Burnt Off erings
....................................................................................
Улоге: карен Блек (Karen Black), 
оливер Рид (Oliver Reed)
Режија: Ден кертис (Dan Curtis)

пројекција у 21.00

НоЋНи ДавитеЉ
(САД, 1973)
The Night Strangler
....................................................................................
Улоге: Дарен макгавин 
(Darren McGavin), 
Џо ен флаг (Jo Ann Pfl ug)
Режија: Ден кертис (Dan Curtis)

пројекција у 19.00

НоЋ мРаЧНиХ сеНки
(САД, 1971) 
Night of Dark Shadows 
....................................................................................
Улоге: Дејвид селби 
(David Selby), 
грејсон Хол (Grayson Hall)
Режија: Ден кертис (Dan Curtis)

пројекција у 17.00

Нови вавилоН
(СССР, 1929)
новый Вавилон
....................................................................................
Улоге: јелена кузмина (елена 
кузьмина), Пјотр соболевски 
(пётр Соболевский)
Режија: григориј козинцев 
(григорий козинцев), леонид 
трауберг (Леонид Трауберг)

пројекција у 21.00

ЂавоЉи тоЧак
(СССР, 1926)
чёртовоколесо
....................................................................................
Улоге: Пјотр соболевски (пётр 
Соболевский), Људмила 
семјонова (Людмила Семёнова)
Режија: григориј козинцев 
(григорий козинцев), леонид 
трауберг (Леонид Трауберг)

СРЕДА

АПРИЛ

17. пројекција у 19.00

Шињел 
(СССР, 1926) шинель
....................................................................................
Улоге: андреј костричкин 
(Андрей костричкин), 
антоњина јеремејева 
(Антонина еремеева)
Режија: григориј козинцев 
(григорий козинцев), леонид 
трауберг (Леонид Трауберг)

пројекција у 17.00

славЉе слоБоДе
(нДХ, 1942)
....................................................................................
пп: Хрватски сликопис

како се стваРају 
иЗлоЖБе
(нДХ, 1942)
....................................................................................
пп: Хрватски сликопис

стРаЖа На ДРиНи
(нДХ, 1942)
....................................................................................
Режија: Бранко марјановић

пројекција у 19.00

луЧе ДНевНик
1941–1943
(иТА, 1941–1943)
Luce Giornale 1941–1943
....................................................................................
избор журналских сторија

иЗ великог ПовијесНог 
говоРа ПоглавНика 
ДР аНте ПавелиЋа На 
тРгу стјеПаНа РаДиЋа у 
ЗагРеБу 21. свиБња 1941
(нДХ, 1941)
....................................................................................
пп: Равнатељство за филм

пројекција у 17.00

ХРватска у РијеЧи и 
слици 1941–1943
(нДХ, 1941–1943)
....................................................................................
избор журналских сторија

ХРватски 
сликоПисНи тјеДНик 
1943–1945
(нДХ, 1943–1945)
....................................................................................
избор журналских сторија

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

18.

НЕМА СРЕДА

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

АПРИЛ

19.

МОЈ ИЗБОР – ПРЕДРАГ ЛИЧИНА

пројекција у 16.30

НаПаД На 
Полицијску стаНицу
(САД, 1976)
Assault on Precinct 13
....................................................................................
Улоге: остин стокер 
(Austin Stoker), Дарвин Џостон 
(Darwin Joston)
Режија: Џон карпeнтер 
(John Carpenter)

пројекција у 21.00

Рио БРаво
(САД, 1959)
Rio Bravo
....................................................................................
Улоге: Џон вејн (John Wayne), 
Дин мартин (Dean Martin)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks) 

пројекција у 19.00

стаРи ДивЉи ЗаПаД
(САД, 1973)
Westworld
....................................................................................
Улоге: јул Бринер 
(Yul Brynner), Ричард Бенџамин 
(Richard Benjamin)
Режија: мајкл крајтон 
(Michael Crichton)
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пројекција у 17.00

ПовРатак у БуДуЋНост 
(САД, 1985)
Back to the Future 
....................................................................................
Улоге: мајкл Џеј фокс 
(Michael J. Fox), кристофер 
лојд (Christopher Lloyd)
Режија: Роберт Земекис 
(Robert Zemeckis) 

пројекција у 21.00

Роки ХоРоР Шоу
(САД, 1975)
The Rocky Horror Picture Show
....................................................................................
Улоге: тим кари (Tim Curry), 
сузан сарандон 
(Susan Sarandon)
Режија: Џим Шарман 
(Jim Sharman)

пројекција у 19.00

осми ПутНик
(САД, 1979)
Alien
....................................................................................
Улоге: сигорни вивер 
(Sigourney Weaver), 
том скерит (Tom Skerritt)
Режија: Ридли скот 
(Ridley Scott)

СУБОТА

АПРИЛ

20.

НЕДЕЉА

АПРИЛ

21. пројекција у 17.00

12 мајмуНа 
(САД, 1995)
Twelve Monkeys 
....................................................................................
Улоге: Брус вилис (Bruce Willis), 
Бред Пит (Brad Pitt)
Режија: тери гилијам 
(Terry Gilliam)

пројекција у 21.00

Бојеви метак
(ВБ/САД, 1987) 
Full Metal Jacket
....................................................................................
Улоге: метју модин 
(Matthew Modine), 
адам Болдвин (Adam Baldwin)
Режија: стенли кјубрик 
(Stanley Kubrick)

пројекција у 19.00

ПлаЧЉивко
(САД, 1990)
Cry-Baby
....................................................................................
Улоге: Џони Деп (Johnny Depp), 
ејми локејн (Amy Locane)
Режија: Џон вотерс 
(John Waters)

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

22.

промоција у 19.00

ПРOмOциJа књигE „свEДOк суДБиНE” 
ВЛAДимиРA БУЊЦA (1928–1999), кЊижEВникA, 
нOВинAРА, фиЛмСкOг кРиТичAРA и 
некАДАшЊег УРеДникА ДРУгог пРогРАмА 
РАДио БеогРАДА, и пРOJEкЦиJА ДOкУмEнТAРнO-
-игРAнOг фиЛмA ВЛАДимиРА БУЊЦА „кAкO СE 
кAЛиO чEЛик – УЛAжEЊE У кOмУнизAм”

УТОРАК

АПРИЛ

23.

РеЗеРвисаН теРмиН

СРЕДА

АПРИЛ

24. пројекција у 17.00

јеЗик За ЗуБе 
(фРА, 1960)
Bouche couse
....................................................................................
Улоге: Дари каул (Darry Cowl), 
саша Питоеф (Sacha Pitoëff ), 
фернан сарду (Fernand Sardou)
Режија: Жан Боаје 
(Jean Boyer) 

пројекција у 21.00

мој сиН ПРофесоР
(иТА, 1946)
Mio fi glio professore
....................................................................................
Улоге: алдо фабрици (Aldo 
Fabrizi), марио Пизу (Mario Pisu), 
кончита Нава (Conchita Nava) 
Режија: Ренато кастелани 
(Renato Castellani)

пројекција у 19.00

оБеШЧаШЋеНа
(АРг, 1952)
Deshonra
....................................................................................
Улоге: фани Наваро 
(Fanny Navarro), 
меча ортиз (Mecha Ortiz), 
Жорж Риго (George Rigaud)
Режија: Данијел тинер 
(Daniel Tinayre)

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ
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слоБоДНи ДаНи
СУБОТА

АПРИЛ

27.
НЕДЕЉА

АПРИЛ

28.
ПЕТАК

АПРИЛ

26.

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

25. пројекција у 17.00

кавеЗ За славује
(фРА, 1945)
La cage aux rossignols
....................................................................................
Улоге: Ноел-Ноел (Noël-Noël), 
Рене Бланкар (René Blancard), 
мишлин франсе 
(Micheline Francey) 
Режија: Жан Древил 
(Jean Dréville)

пројекција у 21.00

тРомБа
(нем, 1948)
Tromba
....................................................................................
Улоге: Рене Делтген 
(René Deltgen), ангелика Хауф 
(Angelika Hauff), 
карл вери 
(Carl Wery)
Режија: Хелмут вајс 
(Helmuth Weiss)

пројекција у 19.00

јоШ Живе!
(мАЂ, 1954)
Eletjel
....................................................................................
Улоге: Бела Барши (Bela Barsi), 
каталин Берек (Katalin Berek), 
иван Дарваш (Ivan Darvas)
Режија: Золтан фабри 
(Zoltan Fabri)

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

29.
СЕЋАЊЕ НА – 
ЏУЊА САТО

пројекција у 17.00

Бог ми је Рекао
(САД, 1976) 
God Told Me To
....................................................................................
Улоге: тони ло Бјанко 
(Tony Lo Bianco), 
Дебора Рафин (Deborah Raffi  n)
Режија: лари коен (Larry Cohen)

пројекција у 21.00

голго 13
(ЈАп, 1970) 
Gorugo 13
....................................................................................
Улоге: кен такакура 
(Ken Takakura), мохсен 
сохраби (Mohsen Sohrabi)
Режија: Џуња сато (Jun’ya Satô)

пројекција у 19.00

кРилата Змија
(САД, 1982)
Q – The Winged Serpent
....................................................................................
Улоге: Дејвид карадин 
(David Carradine), мајкл 
моријарти (Michael Moriarty)
Режија: лари коен (Larry Cohen)

СЕЋАЊЕ НА – ЛАРИ КОЕН

УТОРАК

АПРИЛ

30.
СЕЋАЊЕ НА – 

ВЈАЧЕСЛАВ ОВЧИЊИКОВ

пројекција у 17.30

ПРви уЧитеЉ
(СССР, 1965)
первый учитель
....................................................................................
Улоге: Болот Бејшеналијев 
(Болот Бейшеналиев), 
Наталија аринбасарова 
(наталья Аринбасарова)
музика: вјачеслав овчињиков 
(Вячеслав овчинников) 
Режија: андреј михалков 
кончаловски (Андрей 
михалков-кончаловский)

пројекција у 20.00

ПлетиЉа ЧиПки
(фРА, 1977)
La dentellière
....................................................................................
Улоге: изабел ипер 
(Isabelle Huppert), 
ив Бенејтон (Yves Beneyton)
Режија: клод горета 
(Claude Goretta)

СЕЋАЊЕ НА – КЛОД ГОРЕТА



пРогРАм УРеДио: 
Грег де Кјур млађи

студената филмских академија, до младих ауто-
ра у 21. веку који у Холивуду препознају моде-
ле за проширивање хоризоната савремене ви-
зуелне експресије. Када су почели да се прика-
зују на репертоару Југословенске кинотеке на-
кон ослобођења Београда – први пут од смрто-
носних агресора из Другог светског рата, дру-
ги пут од идеолошких и политичкох окова Со-
вјетског Савеза – холивудски филмови изазва-
ли су нови талас филмофилије, који се појавио 
и у другим деловима Европе. Неки су Холивуд 
назвали „фабриком снова”, што је тачно, али он 
представља и огромно обећање филмским пре-
гаоцима да ће моћи да допринесу јединственом 
lingua franca, заједничком језику света. У том 
смислу, Холивуд припада свима нама.

Славко Воркапић је први српски филмски 
уметник који је утицао на холивудску сцену. 

оводом стогодишњице успо-
стављања дипломатских одно-
са између Србије и Сједиње-
них Америчких Држава, пред-
стављамо вам филмски програм 
„Београд–Холивуд”. Историјат 

Срба који су активно радили у холивудском сту-
дијском систему, и шире посматраној филмској 
индустрији САД, може се пратити већ од доба 
немог филма, раних двадесетих, па све до да-
нас. Холивуд је одувек представљао састајали-
ште креативаца с европског континента. Ти ев-
ропски дошљаци утицали су на све, од монтаже, 
преко музике, до мизансцена и других елеме-
ната филмског стила. Холивуд је, такође, пред-
стављао и референтну тачку, спрам које су си-
неасти широм света, па тако и филмаџије из Ср-
бије, оријентисали властите жудње и дела.

Генерације српских филмаџија одрастале су 
уз холивудске филмове – од представника међу-
ратне авангарде, преко послератних синеаста и 

П

БЕОГРАД – 
Холивуд

независни кустос и писац 
из Лос Анђелеса који живи 
и ради у Београду

Славко Воркапић

Бред Декстер
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Емигрирао је у САД двадесетих година прош-
лог века и убрзо режирао своје ремек-дело (у 
сарадњи с Робертом Флоријем), један од најра-
нијих примера међународне авангарде на фил-
му – Живот и смрт холивудског статисте 9413 
(1927). Воркапић је касније креирао монтажне 
секвенце у бројним дугометражним филмови-
ма класичне ера Холивуда, да би постао и шеф 
Катедре за филм Универзитета Јужне Калифор-
није у Лос Анђелесу (УСц), најважније и најути-
цајније институције за високо образовање у об-
ласти филмске уметности. 

Слободан Шијан је савременији пример изу-
зетног српског филмског уметника који је жи-
вео и радио у Калифорнији и за ког су култура и 
митологија Холивуда главне теме како у филм-
ским тако и у ликовним радовима. Шијан се 
преселио у Калифорнију деведесетих година 20. 
века да би предавао у филмској школи на Уни-
верзитету Лојола Меримаунт. Посебно се заин-
тересовао за Лос Анђелес и Сан Франциско, као 
архетипска места која су га стално привлачила 
својим филмским наслеђем и његовим одјеци-
ма. Шијана можемо сматрати настављачем Вор-
капићеве традиције, неком врстом естетске везе 
не само између Београда и Холивуда већ и фил-
ма 20. и 21. века. Пример те везе су два Шијанова 
рада – Вртоглавица, фото-секвенце (1998–1999) и 
Видео-фасцикла: траговима Хичкока (2005). 

„Београд–Холивуд” представља дугометражне 
филмове, првенствено у 35 мм формату, разних 
уметника који су припадали обема културама 
– Србије и Сједињених Америчких Држава. Ту 
су писац Стив Тешић, редитељ Питер Богдано-
вич, глумци Карл Малден, Бред Декстер, Дивајн 
и други. Реч је о ревији класичног холивудског 
филма, са српским предзнаком. Овај филмски 
програм пропраћен је изложбом радова Сло-
бодана Шијана и низом предавања универзи-
тетских професора, критичара, филмаџија. Бе-
оград и Холивуд нису тако удаљени, нарочито 
ако узмемо у обзир колективно несвесно које 
нас све повезује оног тренутка када уђемо у би-
оскоп и пустимо да нас покретне слике одведу у 
земљу без граница.

Карл Малден

Питер Богданович
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изложба у
киНотеци

су сведочанства о једном таквом истраживању 
које траје већ више деценија. Утисци забележе-
ни у тексту „Вртоглавице” таложили су се пак 
скоро четири деценије – од првог гледања фил-
ма у време његове премијере у Београду, па до 
вишеструких посета просторима на којима је 
филм сниман или који су у филму приказани, 
посета које су се дешавале углавном без неког 
унапред припремљеног плана током последњих 
двадесетак година, онако како су то прилике и 
могућности допуштале. Од првог издања моје 
књиге па до данас, појавило се неколико изван-
редних стручних књига које су се екстензивно 
бавиле настанком овога филма и прецизном 
идентификацијом сваког, па и најситнијег де-
таља у вези с његовом реализацијом. И мени се 
у међувремену пружила прилика да завирим у 
безбројне папире Хичкоковог архива и прегле-
дам сториборд скице за „Вртоглавицу” из збир-
ке Хала Переире у Лос Анђелесу. И поред тога, 
текст овог издања се минимално разликује од 
оног првог. Поред неких мањих исправки и не-
опходних „дотеривања”, додата је и једна значај-
на напомена уз текст „Шума и магла” као ре-
зултат моје прве посете локалитету „Биг Басе-
на” у Санта Круз планинама у првој половини 
јануара 1999. и увида у горе споменуте збирке 
током 2000. и 2001. године.

вучи готово невероватно, али 
у тренутку када је моја књига 
„Вртоглавица – кинематографске 
песме” објављена у издању „Гео-
поетике” почетком јуна 1998, била 
је то можда прва књига у свету 

посвећена у целости овом Хичкоковом фил-
му. Намера ми је била да забележим доживљај, 
онај унутрашњи одјек филма у нама, који траје, 
понекад, док трајемо и ми. Пишући књигу ни-
сам често посезао за видео-тејпом и стручном 
литературом, хтео сам да материјал црпим из 
сопственог сећања, јер ме је оно и гонило да 
„уживо” омиришем просторе приказане у фил-
му. Да ли је могућ физички продор у филмску 
„стварност”? Или бар у делић те стварности? Ово 

З

уЗ ово 
иЗдање 

ВРтоГлаВице

и з л о ж б а  о  к и н о т е ц и

нАпиСАо:
Слободан Шијан, 

београд, 5. јуна 2005.
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каФотографије које чине ову изложбу настале су 
током мојих посета Сан Франциску и Северној 
Калифорнији 1998. и 1999. године, а први пут их 
сада излажем и објављујем. Настале су јер сам 
осетио потребу да на тај начин забележим рас-
корак или пак синхронију стварности и филм-
ског доживљаја. Схватио сам да би била штета 
да то не урадим. Све ми је било ту, надохват 

руке. Знао сам тачно где је шта, на већини места 
сам већ био и по неколико пута, још док сам жи-
вео у Сан Франциску 1994–1995. Требало је само 
то и урадити. Али показало се да је „то” ипак по-
замашан подухват. Тако се прво појавила књига 
поетске прозе „Вртоглавица – кинематограф-
ске песме”. Фото-секвенце су склопљене када 
се указала прилика за ову изложбу. Оне су на-
стале као резултат потребе да се сукобљавањем 
познатог и мање познатог, оног специфичног 
„in situ” детаља или „доказа”, гледалац суочи са 
проблематиком овог истраживања. Такође, фо-
то-секвенце су и коментар о „филмској” димен-
зији овог пројекта јер се кроз смену и супрот-
стављање углова снимања, ширине плана али и 
самог садржаја сваке фотографије, симулирају 
процеси кадрирања и монтаже. Треба напоме-
нути да је фото-секвенца „Вертиго”, са корица 
ове публикације, настала као спој неколико слу-

чајно насталих снимака који су резултат оног 
„шкљоцања” што има за циљ да се тек ушнира-
ни филм помери у фото-апарату до „безбедног” 
дела траке. Ову сам секвенцу саставио, да тако 
кажем, „програмски”, управо зато што њен садр-
жај није настао намерно, али је настао у истом 
простору и на истим негативима као и остале 
фотографије. Међутим – и ту је парадокс овог 
пројекта – можда је у њој забележено баш оно 
што друкчије нисам могао забележити.

Фото-секвенце објављене у овој публикацији 
ни на који начин не покушавају да илуструју 
текст кинематографских песама већ пред-
стављају самосталан рад, који у крајњој инстан-
ци казује исто што и текст – био сам ту. У том 
смислу фото-секвенце и кинематографске пес-
ме представљају два паралелна записа о истом, 
начињена различитим средствима. Постављени 
заједно у исту књигу, ти записи се неумитно до-
пуњавају, нудећи се као наизменичне референ-
це оку и уму потенцијалног гледаоца/читаоца. 
Тако један пројекат премошћивања јаза између 
биоскопске сале и стварности, који се зачео још 
1984, током моје прве посете Сан Франциску и 
гробљу фрањевачке мисије Долорес, наставља 
да траје и да се развија, а вероватно ће трајати и 
даље, јер драж сусрета са просторима „Вертига”, 
оним „стварним” или пак „филмским”, не чили.
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потом на црвени кармин на њеним уснама, да 
би завршила с црвеним тапетима код „Ернија”, 
продукујући тако, у читавом следу корака, раз-
лику насупрот оне „тупе комунистичке црвене” 
у којој је аутор провео живот. Али, исто тако, 
и разлику у односу на нове, за Шијана бледе и 
неуверљиве, копије старих америчких филмо-
ва. Боја ТЕХНИКОЛОРА је нешто што измиче 
свим осталим техникама, јер позитив настаје 
попут штампања графике, поседујући магичну 
тактилност. Све друге технике израде копија 
разарају онај фантазам београдских клинаца 
који мољакају кино-оператере за неке крхоти-
не филмских снова. То су оне сличице које под 
прстима „раде”, попут коже, јер се „филм” из-
води из англосаксонског „филмен” или „танка 
кожа”.

Једном је добио сличицу – квадрат из
„Вртоглавице”. Био је то крупни план К.,
док седи испред камина у стану Јунака
и суши своју изблајхану косу.

То је сцена која управо претходи њеном по-
кушају самоубиства, када ју је Јунак спасао 
и потпуно мокру и без свести довезао својој 
кући. Али Хичкок непогрешиво следи „логику 
мушког фантазма” када у спасавање укључује 
и сушење, тачније ону нит прелома када Јунак 

еконструишући ментални про-
стор властите младости, али и 
читав низ различитих фрагме-
ната, прича других и сл., Слобо-
дан Шијан оцртава оквир једног 
необичног истраживања унутар 

два регистра – најпре у тексту у форми кине-
матографских песама, а потом и фотографија-
ма секвенцама локација на којима је снимана 
Хичкокова „Вртоглавица”. Ова два регистра се 
не поклапају у смислу у коме би фотографије 
илустровале текст или обратно – они кореспон-
дирају, понекад се узајамно пресецајући. За 
Шијана, ради се о две стварности, „оне испред и 
оне иза филмског платна”. К. је „машина жеље” 
која покреће читаво истраживање, читав подух-
ват картографисања, „имагинарног” кроз текст, 
и „реалног” кроз серију фотографија секвенци. 
Та „машина жеље” одређује правац кретања, 
по Сан Франциску, властитим београдским 
сећањима, фрагментима које је чуо од прија-
теља, или случајним упадима, понекад право-
линијски у недоглед, понекад правећи петље и 
превоје сличне Мебијусовој траци.

Једна од таквих петљи увезује се око боје у 
„Вртоглавици”, чинећи је неком врстом репера 
наспрам које се одређују све остале боје света. 
Тако се црвена боја кућног мантила који је К. 
обукла, калеми на црвену боју ватре у камину, 

р

„вртоглавица” 
И пРазна мЕста сЕћања
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„стицајем околности” види К. потпуно голу и 
под прстима осети њену кожу. Тако ће и кли-
нац у Београду осетити на позитиву ТЕХНИКО-
ЛОРА – њену кожу. Шијан се управо у оваквим 
склоповима, тамо где долази до превијања фраг-
мената сећања са сценама из филма, пита да ли 
ова два догађаја имају некакве везе или су само 
синхронитети без смисла.

Наравно да К. нема ни на једној фотографији. 
Њено одсуство као да генерише и одсуство сва-
ког субјекта приликом оваквог картографи-
сања. То су фотографије празних локација, или 

је барем такве требало да буду, на којима је сва-
ки упад, свако присуство људи или аутомобила 
у кадру – непожељно. За Шијана, који одлично 
познаје Хичкоков опус, као и интерпретације 
његовог дела, ту нема никаквог изненађења. 
Пре би се могло говорити о некаквом сaспен-
су, напетости која прати ово истраживање: на-
петости или тензији између два регистра чији 
интензитет структурира вишак смисла. Многе 

од локација које су фотографисане немају више 
исти изглед или су нестале. Њихова празнина 
сугерише како „удар реалног” разара магијско, 
не само у филмским сликама: „празна белина, 
није могла бити чаробно место, којег се сећао из 
филма”. Истовремено, та опустела и испражње-
на места упућују на једно друго, за Хичкоков 
опус, али и за читаву модерну, конститутивно 
празно место, оно које се отвара као модел у 
анегдотама о Мек Гафину.

Хичкок ће у разговору са Трифоом објаснити 
одакле потиче термин Мек Гафин. „Подсећа на 

шкотско име и може се замислити разговор из-
међу два човека у возу. Један каже другом: ’Шта 
има у том пакету који сте ставили у мрежу из-
над седишта?’ Други: ’Ах то! То је Мек Гафин.’ 
Онда први: ’Шта је то Мек Гафин?’ Други: ’Е па 
лепо, то је апарат за хватање лавова у планина-
ма Ејдирондека.’ Први: ’Али нема лавова у Ејди-
рондеку.’ Тада други закључује: ’У том случају, 
то није Мек Гафин.’ Та анегдота вам показује 
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смисао од њега да би му га поново вратило. Ако 
нема лавова у планинама Ејдирондека, онда 
Мек Гафин не функционише, а ако нема функ-
цију, онда то није Мек Гафин.

Кроз монтажу, реконструкцију тог необичног 
склопа властитих сећања, спољашњих фрагме-
ната, прича других и својих истраживања „ре-
алног” Шијан ће проћи кроз то искуство како 
функционише празно место модерне. Запра-
во, како то место заводи субјекта крадући му 
смисао само да би му га поново вратило попут 
искривљене слике у огледалу; као нешто друго 
што настаје у чудовишним петљама и пресеци-
ма који оцртавају властити хоризонт смисла. У 
превојима Сан Франциска и Београда, соција-
листичке црвене и холивудске црвене, мелан-
холичних сећања и „удара реалног”, не би било 
ничега да није било тог кретања, истраживања, 
пута. Најзад, да није било те „желеће машине” 
– да није било К. Из хичкоковског угла потпуно 
је свеједно да ли је К. жива или не, и да ли је 
уместо ње М. (Мадлен) или В. (Вера Мајлс), једи-
но је битно да ли још функционишу те „желеће 
машине”, оне не могу да се покваре, па самим 
тим ни поправе: оне напросто раде или не раде.

бесадржајност Мек Гафина... ништавност Мек 
Гафина.”

„Важна ствар коју сам научио у току година, 
да Мек Гафин није ништа. Ја сам у то уверен, 
али из искуства знам да је врло тешко у то уве-
рити друге.”

Постоји извесна збрка на коју Хичкок поку-
шава да укаже, а то је да идентификација самог 
места и нечег конкретног што се на њему нала-
зи, води у неспоразум. То што се на том месту, 
у неком тренутку може наћи је ништавно, оно 
читав смисао добија из функције коју то место 
има у неком пољу сила.

Шта је Мек Гафин? Па то је апарат за про-
дукцију смисла, који функционише тако што 
истовремено отвара празно место, ону тачку 
око које се структурира могући конструкт не-
ког стања ствари и њиховог читања. Модерна 
се мање усредсређивала на то празно место, а 
више на веровање да оно никада није празно, 
већ да оно што се ту налази структурира сми-
сао. Отуда Хичкокова тешкоћа у објашњењу 
Мек Гафина. Виртуелно, то место је могуће „от-
ворити” било чиме, документима, државним тај-
нама, уранијумом или већ...

Само место је функција. Могло би се рећи 
да оно, заправо, вара субјекат тако што краде 

Слободан Шијан, аутор
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милитаризму. У том црно-белом спектаклу иг-
рају најпопуларнији глумци тог времена Сони 
Чиба, Томисабуро Вакајама, Коџи Тусурта и 
Кен Такакура. У Насилној банди (Boryokudan sai 
buso, 1971) бави се фракцијом јакуза која контро- 
лише синдикате радника што раде на докови-
ма. Добија да режира десети филм у серијалу 
Bakuto, који заједно с претходна два, у режији 
Кинџија Фукасаке, спада у jitsuroku eiga, док су 
остали ninkyo драме. Поново прави гангстерс-
ку трилогију Yakuza to kôsô, адаптацију мемо-
ара некадашњег члана јакуза Нобуруа Анда. У 
послератној саги о бившим војницима и дивља-
штву које су спремни да спроведу само да би 
преживели Jitsuroku: Shisetsu Ginza keisatsu 
(1973) приказује највише бруталности до тада. 
Седамдесетих прави прву екранизацију попу-
ларне манге (јапански стрип) Голго 13 (Gorugo 13, 
1973) о интернационалном плаћеном убици. У 
Shinkansen daibakuha (1975) бави се домаћим те-
роризмом. Када остане без посла, мали произ-
вођач резервних делова за машине Тецуо удру-
жује се с радикалним студентима који му пома-
жу да постави бомбу у воз да би изнудили но-
вац од власти. Није пуно Сатових филмова до-
шло до западног тржишта у време када су били 
актуелни у Јапану. Светској публици највише је 
познат по Путу свиле (Tonkô, 1988), историјском 
спектаклу који се одиграва у једанаестом веку.
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трагови
На филму

пише: 
Ненад беквалац

уња Сато (1932–2019) увек се др-
жао снажних уверења о социјал-
ној неправди, националистичкој 
демагогији, економском угњета-
вању и сиромаштву. Његов први 
филм Прича о војној окрутно-

сти (Rikugun zangyaku monogatari, 1963) бави се 
хорором кроз који пролазе војни регрути на обу- 
ци током Другог светског рата. Постер на коме 
се види суицидни војник с бајонетом на врату 
остаје један од шокантнијих у историји јапанс-
ке кинематографије. У послератном јапанском 
филму одржала се левичарска традиција с по-
четка четрдесетих и то се осећало код аутора 
који су себе сматрали комунистима као што су 
били Тадаши Имај и Сато Јамамото, али ту су се 
уклопили и други аутори попут Акире Куроса-
ве. Истим стопама ишли су и Џуња Сато и Кинџи 
Фукасаку. Било је необично и то што су филм-
ске компаније на чијем су челу били конзерва-
тивци дозволиле лево оријентисаним ауторима 
да владају биоскопима. Сато је успео да доне-
се свест о томе како материјализам и лицемер-
на културна и економска политика могу да ого-
ле друштво и поткопају људске вредности. Он је 
један од родоначелника гангстерског поджанра 
jitsuroku eiga (ти филмови бавили су се после-
ратним јакузама које се нису придржавале са-
мурајског кода, већ су биле немилосрдне), који 
је утемељио трилогијом Организовани криминал 
(Soshiki bôryoku), у којој се бави истом бандом 
као Кинџи Фукасаку у свом серијалу Борба без 
части и хуманости (Jingi naki tatakai). У прва 
два дела главни јунак је полицијски инспектор 
Танаба, који се бори против корупције, убица и 
манипулативних стараца који ударају рекет сви-
ма. У трећем главни јунак је ветеран из Другог 
светског рата који на почетку одбрани Јапанку 
од напада разузданих америчких војника и оже-
ни се њоме, али се касније придружује јакузама 
које спасавају девојке од Американаца само да 
би радиле као проститутке за њих. Након трило-
гије прави хибридни вестерн Лутајући освет-
ник (Koya no toseinin, 1968), а у Последњем ками-
кази (Saigo no tokkôtai, 1970) враћа се јапанском 
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аријера Мирољуба Леша (1946–
2019), филмског „брудера”, можда 
најбоље илуструје стару позна-
ту „најтеже је бити пророк у свом 
селу”. Београђанин по рођењу, на 

својој калдрми није се ни школовао, ни запо-
чињао каријеру, нити је град којем се вратио 
градио култ изузетног поштовања. За најши-
ру јавност, Мирољуб Лешо отишао је како је и 
живео, тихо и нечујно. У срцима оних с којима 
је радио, важио је за истрајног професионалца. 
Рођен у Београду 27. јула 1946, растао је и до смр-
ти живео на Звездари, али је сан о глумачком 
позиву остварио као гимназијалац када је упи-
сао Драмски студио у Новом Саду у класи Деја-
на Мијача. По завршетку школе преселио се у 
Шабац, где је играо у тамошњем позоришту, да 
би 1965. постао члан Истарског народног позо-
ришта у Пули. У Београд се вратио 1969. и постао 
члан ансамбла Народног позоришта, где се пен-
зионисао и остварио највећи број улога. 

Мирољуб Лешо је, некако, због добро упамће-
них, али пре свега главних епизодних рола, по-
дразумевано био „наш”, глумац једног времена, 
уског лица, оштрине којој се без много речи ве-
ровало. И чијих речи на филмском платну није 
било много, али се нису заборављале. Први пут 
пред камере је стао у 23. години, глумећи једног 
од робијаша у филму Радоша Новаковића Бек-
ства (1968). Филм инспирисан истинитим бек-
ством тридесетак комунистичких робијаша из 
затвора у Сремској Митровици, био је прилика 
за неколико дебитаната. Међу њима су, уз Леша, 
били и Лане Гутовић, Драган Зарић и Јосиф Та-
тић. Први излет у свет филма није прошао не-
запажено, али је пажњу младог глумца држао 
позоришни живот којем се тада посветио. Тако 
је било до 1972. године, када је Стипе Делић, тек 
изабран да режира прескупу епопеју о фамоз-
ној Петој офанзиви на Сутјесци, видео фотог-
рафију Мирољуба Леша и одмах га позвао на 
пробно снимање. Додељена му је мала али упе-
чатљива улога неустрашивог митраљесца Боре 
и остварен глумачки сан да заигра поред Бар-
тона, Ирене Папас, Смокија и Бате. У Сутјесци 
(1973) Мирољуб је, иако млад и неискусан, оста-
вио снажан утисак како својим маркантним из-
разом тако и сведеном и веома убедљивом глу-
мачком игром. „Зато 1973. у Мирољубовој ка-
ријери долази до великог заокрета; највише за-
хваљујући успешном ангажману у ратном спек-
таклу ’Сутјеска’, стасити глумац продорног по-
гледа и дубоког гласа престаје са радом у позо-

ришту и потпуно се окреће глуми испред каме-
ра”, подсећа Младен Николић у својим сећањи-
ма на Леша. Исте, 1973. године појавио се у фил-
му Предрага Голубовића Бомбаши, добио уло-
ге у серијама Камионџије и Димитрије Туцовић, 
али и почео снимања још популарнијих серија 
Капелски кресови и Отписани, у којима је тума-
чио лик двоструког агента Славка. Годину 1975. 
у Лешиној филмографији обележили су урбана 
драма Влатка Гилића Кичма, партизанска сага 
Доктор Младен и улога по којој га је памтило 
гледалиште старе Југославије – брудера Пере 
Маљевића у филму Зимовање у Јакобсфелду и 
серији Салаш у Малом риту. Екранизација ро-
мана Арсена Диклића у режији Бранка Бауера, 
од које нас дели више од четири деценије, била 
је хит серија. Уз незаборавног Славка Штимца и 
Мргуда Радовановића, тада млади Лешо градио 
је сталожен и уверљив лик Милановог старијег 
брата Пере, кога Шицер узима за таоца у потра-
зи за човеком који је запалио жито. Током се-
дамдесетих Лешова каријера била је најплодо-
носнија јер се појавио у више од двадесет филм-
ских и ТВ остварења, између осталог и у такође 
Бауеровом филму и серији Бошко Буха (1978) 
као строги комесар Бата и филму свог профе-
сора Мијача Анчика Думас (1977) у улози мили-
ционера. За ту деценију важан је, у своје вре-
ме популарнији од других партизанских епопе-
ја, филм Микија Стаменковића Девојачки мост 
(1976), где се Лешо први пут на великом плат-
ну појављује као негативац, заробљени немачки 
војник. Мајстор за улоге храбрих и непоколе-
бљивих партизана, такорећи експерт за герил-
це с петокраком на челу, постао је Лешо и тиме 
се препоручио за све будуће улоге које су биле 
„војничке”. У филму Хајдук (1980) био је краљев 
жандарм у потери за одметнутим локалним ју-
наком. Играо је и код Лордана Зафрановића у 
Паду Италије (1981), а нису га мимоишле ни ТВ 
серије с војничком тематиком Последњи чин 
и Војници. У Кресојиној суморној драми Крај 
рата (1984) Мирољуб је глумио једног од усташ-
ких војника, виновника ужасног злочина кога 
стиже осветничка рука Бате Живојиновића. 
Лешо је био део екипе амбициозне иностране 
ТВ копродукције, шестоделне серије Кво вадис 
(1985), у режији италијанског синеасте Франка 
Росија. У екранизацији антологијског романа 
Хенрика Сјенкјевича улоге су добили и Марко 
Николић, Љубиша Самарџић, Светозар цветко-
вић... За њих је то била јединствена прилика да 
глуме поред таквих мајстора као што су леген-
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Живојина Павловића, потресној драми Држава 
мртвих.

Првобитни ентузијазам с којим је крочио у 
свет глуме сменило је искуство, а снове „разо-
чарања која, као и животни изазови, стижу с 
првим потписаним уговорима”. То је став који 
је Лешо подвукао у једном јавном обраћању и 
никада га није поновио. Није се ништа ни про-
менило. Мирољуб Лешо није припадао првом 
глумачком ешалону југословенског филма. Уло-

дарни шведски глумац Макс фон Сидов (у улози 
Св. апостола Петра) и Клаус Марија Брандауер 
(као Нерон). Лешо се крајем осамдесетих поја-
вио у још једном страном филму, америчкој ни-
скобуџетној хорор копродукцији Иза врата 3 
(1989), у којој је глумио железничара. Униформу 
железничара носио је и за улогу у Краљевском 
возу (1981) Александра Ђорђевића и као шеф ста-
нице у комедији Мртав ладан (2002). Исте годи-
не појавио се и у последњем остварењу великог 

т р а г о в и  н а  ф и л м у
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ге су се смењивале, редитељи и колеге несумњи-
во су ценили његов рад и таленат, а он је остао 
веран свом опредељењу да ничим не привла-
чи пажњу јавности и медија, живећи скромно и 
ненаметљиво, једнако као што је мало познато 
да му је животна сапутница била глумица Гиза 
Молдвај. Био је таксиста у филму који смо воле-
ли Булевар револуције (1992), крадљивац у ратној 
драми Вуковар, једна прича (1994)... Био је и поп 
Влада Зечевић у једној мини ТВ серији, па су 
многи тај историјски лик идентификовали с Ле-
шом. Пленио је неким несвакидашњим миром, 
чак и када је тумачио антагонисте. „Гајио је из-
весни минимализам у свом глумачком изразу, на 

филмском платну то је увек деловало убедљиво, 
ненаметљиво, а опет сигурно, зналачки. Значај-
не заслуге у томе имао је и његов убедљив, чист и 
разговетан дубок глас. И можда више од свега, по-
глед који је могао у сваком тренутку да ’севне’, а 
деловао је умирујуће, са разумевањем”, подсећа 
један критичар његовог рада. Мирољуб Лешо, 
већ у позном добу, појавио се у енглеско-ита-
лијанској историјској драми Затамњење (2006), 
редитеља Оливера Паркера, с Денијем Хјусто-

ном и Кристофером Вокеном у главним улога-
ма. Та интересантна прича о путешествију Ор-
сона Велса кроз послератну Италију снимана 
је једним делом у Београду 2006. Десет година 
касније ангажовао га је Дејан Зечевић (а зајед-
но су од Пакет аранжмана радили и серију Ко-
шаркаши) за футуристички хорор Процеп (2016) 
и улогу мистериозног старца с ловачком пуш-
ком негде у забити источне Србије где је уме-
сто америчких бомби пао тајанствени сателит. 
Већ идуће године доделио му је улогу клошара 
у филму Изгредници. Како је редитељски одо-
левао закону тржишне естетике тако је, према 
мишљењу неких, Зечевић изван сваког филм-

ског кокетирања неговао, макар и у кратком ка-
дру, филмски живот Мирољуба Леша. Трајањем 
је донекле исправљена неправда што Лешо ни-
када није стекао афирмацију коју је својим та-
лентом и изгледом заслужио. Безмало је напу-
стио епизодни филмски трон с круном на гла-
ви. И то у последњој улози, у серији Немањићи 
– рађање краљевине, седе дуге браде као слуга 
Радоје, саветник и пријатељ породице Немањић. 

Судбине (1978)
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пРиРеДио: 
бранислав Ердељановић

знања, и на инсистирање В. Бронина и Давида 
Ојстраха, он одлази у Москву како би наста-
вио даље образовање. Тамо у септембру 1951. 
бива примљен у Музичку школу Московског 
конзерваторијума, где похађа часове слобод-
ног састава код Евгенија Меснера. Већ као сту-
дент ствара дела која га чине популарним како 
код куће тако и у иностранству: симфоније, 
симфонијске свите, увертире, песме и симфо-
нијске минијатуре. После првог наступа Радио-
симфонијског оркестра СССР-а под вођством 
професора Гаука, у Москви, 1961. године, Ов-
чињиков постаје један од најтраженијих ком-
позитора свога времена. Добија позиве од нај-
бољих позоришта, издавачких кућа, филмских 
студија и редитеља. Сарађује са светски позна-
тим редитељима као што су Сергеј Бондарчук, 
Андреј Михалков Кончаловски, Андреј Тар-
ковски, пишe музику за класике А. Довженка 
и истовремено ради и у иностранству. Ствара 
музику за таква ремек-дела светске кинематог-
рафије као што су Рат и мир Сергеја Бондар-
чука, Иваново детињство и Андреј Рубљов Ан-
дреја Тарковског, Земља и Арсенал Александра  
Довженка, Први учитељ и Племићко гнездо Ан-
дреја Кончаловског. Сви ти радови добијали су 
награде на међународним такмичењима, попут 
Оскара у САД или Златног лава у Венецији. Го-
дине 1967. Британско удружење за међународ-
не награде доделило је Вјачеславу Овчињикову 
Златну медаљу за музику коју је компоновао за 
филмове.

Вјачеслав Овчињиков припадао је оним музи-
чарима чије су се представе и дела ишчекивали 
као велики догађаји, а он сам никада није разо-
чарао јавност. Арам Хачатурјан и Дмитриј Шос-
такович сматрали су да је Овчињиков најпозна-
тији представник своје генерације.

јачеслав Александрович Ов-
чињиков рођен је 29. маја 1936. 
у Вороњежу, у породици војни-
ка. Град Вороњеж одавно је био 
познат по својим историјским и 
културним традицијама. Када су 

1945. године након Другог светског рата поново 
отворене школе, укључујући и музичке, Вјачес-
лав Овчињиков уписује једну од њих и почиње 
да похађа часове виолине. У његовој породици 
било је четворо деце, три девојчице и дечак, и 
упркос послератним тешкоћама, сви су добили 
музичко образовање. Са само девет година по-
чео је да компонује и изводи своја дела. Истовре-
мено је био и мајстор клавира, а на неким школ-
ским приредбама наступао је као пијаниста и 
као виолиниста. Његов напредак био је толико 
импресиван да је седмогодишњи програм завр-
шио за само пет година. Стекавши општа при-

в
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Жак лусје
ак Лусје (1934–2019) био 
је признати француски 
композитор. Написао је 
музику за више од два-
десет играних филмо-
ва, махом у француској 

продукцији, али остаће упамћен пре свега по 
томе што је 1959. године основао Жак Лусје трио. 
Инспирацију за своје композиције састав је на-
лазио у делима Баха, чије је елементе успешно 
спајао са џезом и тако тај музички правац поди-
гао на посебан ниво. После шест година студи-
рања, Лусје је отпутовао на Далеки исток и у Ла-
тинску Америку, а једну годину провео је и на 
Куби. Током боравка, све време је трагао за ин-
спирацијом за свој будући музички рад. Сусрев-
ши се с различитим ритмовима који су га дове-
ли у стање стваралачке катарзе, увидео је да ће 
се трајно посветити импровизацији у компоно-
вању. До 1973. када се распао, трио је успео да 
прода више од шест милиона примерака пло-
ча. Након распада, Лусје отвара свој студио „Ми-
равал”, у коме је угостио неке од најпознатијих 
светских музичких стваралаца, од Елтона Џона 

и Криса Рије па све до Стинга, Шаде и групе 
„Пинк Флојд”. Делови албума „The Wall” тог бен-
да снимљени су баш у студију Жака Лусјеа.

Иако је рад у бенду подразумевао сталне кон-
церте, Лусје је успевао да компонује и за филм. 
Сарађивао је с неким од највећих француских 
редитеља и глумаца. Писао је музику за Les Pas 
Perdus (1964), у коме су глумили Жан Луј Трен-
тињан и Мишел Морган, Небо на главу (Le Ciel 
sur la Tete, 1965) режисера Ива Чампија, с Мар-
селом Бузуфијем у једној од главних улога, а у 
филмовима Pas de caviar pour tante Olga (1965), 
Друга истина (La seconde vérité, 1966), Jeu de 
massacre (1967), Последњи воз из Катанге (The 
Mercenaries, 1968) радио је с редитељима Жаном 
Бекером, Кристијаном Жаком, Аленом Жесуом 
и Џеком Кардифом. 

У богатој каријери компоновао је и музику за 
више од 40 телевизијских филмова и неке од 
најпопуларнијих француских серија тога вре-
мена.

Потпуно се повукао са светске филмске и му-
зичке сцене када је 2011. на једном музичком фе-
стивалу доживео мождани удар.

Ж
пише: 
бојан Ковачевић
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бојан Ковачевић

тизам и креативност. Седамдесетих година свр-
стао се у ону групу чешких режисера која је 
прихватала и свесно преузимала одговорност 
за рад на продукцији социјално ангажованих 
филмова.

Ипак, почетком деведесетих, Ворличек је 
уметнички исцрпљен и његов рад губи ориги-
налност, те он све више почиње да се уплиће у 
комерцијалне пројекте. То му није донело пре-
ко потребну стваралачку виталност, па се њего-
ви филмови из тог периода оцењују као веома 
просечни. И поред тога, он остаје један од нај- 
успешнијих и најпризнатијих чешких реди-
теља. Током каријере снимио је више од 25 иг-
раних филмова, од којих су многи сврстани у 
чешки кинематографски златни фонд будући 
да су освојили десетине награда на домаћим и 
међународним филмским фестивалима.

Ворличек је успео да уздигне чешку коме-
дију и дечји филм на један посебан ниво и да 
их приближи и гледаоцима ван граница Чешке. 
Његов свет филмске имагинације и даље живи 
у новим генерацијама чешких филмских ства-
ралаца упркос томе што је та врста филмова 
постала готово потпуно незанимљива за тамо-
шње филмске студије.

ацлав Ворличек (1930–2019) рођен 
је у Прагу, где је на престижном 
факултету завршио режију, ди-
пломиравши с кратким доку-
ментарним филмом Директива. 
У једном од најпознатијих ев-

ропских филмских студија „Барандов” запослио 
се прво као помоћник редитеља, да би почетком 
шездесетих и сам запловио редитељским вода-
ма. Његов режисерски деби била је дечја детек-
тивска прича Pripad Lupinek (1960). Филм је пра-
тио потрагу групе деце за изгубљеним кофером 
пуним лутака који је припадао пионирском ан-
самблу. Први Ворличекови филмови са стано-
вишта тема које су обрађивали и квалитета сце-
нарија и режије, били су веома просечни, али су 
указивали на таленат и потенцијал једног мла-
дог и новопеченог режисера. Међутим, он није 
ни слутио да ће убрзо постићи велики успех 
својим филмом из 1966. године Ко жели убити 
Џеси? (Kdo chce zabít Jessii?). Квалитетна глумач-
ка екипа предвођена прелепом Олгом Шоберо-
вом и комичарем Јиржијем Соваком и машто-
вита режија допринеле су да филм доживи ве-
лики комерцијални успех. То занимљиво оства-
рење које се поигравало односом између фанта-
зије и реалности, и било зачињено маестралним 
цртежима Каје Саудек, 1966. године освојило је 
Гран при на Фестивалу науке и технике у Трсту, 
као и специјалну награду за режију на Фести-
валу у Локарну. Захваљујући том успеху, Вор-
личек се етаблирао као режисер авантуристич-
ко-утопијских комедија. Тада је почела и њего-
ва сарадња са сценаристом Милошем Мацоуре-
ком, с којим је потписао игране филмове Госпо-
дине, ви сте удовица! (Pane, vy jste vdova!, 1971), 
Dívka na kosteti (1972), Coz takhle dát si spenát 
(1977), Rumburak (1985), као и научнофантастич-
не серије Létající Cestmír (1983) и Krecek v nocní 
kosili (1988), те телевизијску адаптацију познате 
бајке Арабела (1979).

Ворличекова остварења карактерише прече-
сто неумерена доза црног хумора, али његови 
бајковити филмови поседовали су огроман пое-

в
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лод Горета (1929–2019), један од 
најзначајнијих аутора швајцарс-
ке кинематографије и један од из-
ворних представника новог тала-
са швајцарског филма, преминуо 

је у 89. години. Радећи подједнако на телевизији 
и филму не само као редитељ већ и као сцена-
риста и продуцент, иза себе је оставио више од 
четрдесет остварења, од којих су нека постала 
класици светске кинематографије. 

Рођен је 1929. године у Женеви, где је завршио 
Правни факултет. Иако без формалног филмског 
образовања, будући да се, како је сам говорио, за 
филм школовао гледајући само добре филмове, 
Горета скупа с колегом и потоњим редитељем 
Аланом Тарнером одлази у Лондон, где се у Бри-
танском филмском институту (БФИ) бави архи-
вистиком и превођењем француских наслова. 
Две године касније, уз субвенцију од 250 фунти 
из БФИ-јевог експерименталног филмског фон-
да, они су режирали и написали 17-минутни до-
кументарац Лепо време (Nice Time), који говори 
о ноћном животу на Пикадилију. То остварење 
које му је донело награду на Фестивалу експе-
рименталног филма у Венецији, дубоко је ути-
цало на његов даљи рад и посвећеност незави-
сном филмском стварању у француском говор-
ном подручју Швајцарске. По повратку у Же-
неву Горета се прикључио швајцарској телеви-
зији „Роман”, за коју је снимио низ документар-
них и телевизијских филмова. Његов први игра-
ни филм ван оквира телевизије, Лудак (Le Fou, 
1970), прича о човеку доведеном до лудила због 
финансијске неизвесности, није успео да про-
нађе дистрибутера, тако да је приказан на теле-
визији. Ипак, само три године касније Горета ре-
жира филм Позивница (L’invitation, 1973), сторију 
о благом средовечном нежењи који наслеђеним 
новцем купује сеоску кућу и приређује забаву 
својим колегама. Та опрезна комедија која се 
бави унутрашњим конфликтом, извлачећи глав-
не карактере из контекста познатог, номино-
вана је за Оскар, а на Филмском фестивалу у 
Кану освојила је награду жирија. Горетино сле-
деће остварење Необичне крађе (Pas si méchant 
que ça, 1975), чији су главни протагонисти Же-
рар Депардје и Марлен Жобер, прати неизвесну 
судбину младића који наслеђује фабрику наме-
штаја и покушава да крађама надомести фи-
нансијски губитак, а истовремено се романтич-
но везује за једну од својих жртава. Сниман у 
мирним и провинцијским деловима Швајцарс-
ке, тај филм је с правом од часописа „Монд” до-

био епитет „швајцарски Бони и Клајд”. Уследио 
је Горетин најпознатији и најуспешнији филм, 
Плетиља чипки (La dentellière, 1977), перцептив-
на студија о некомпатибилном пару која се дис-
кретно креће од романтичне комедије до тра-
гедије. Насловна улога младе фризерке која до-
живљава нервни слом и растројство услед љу-
бавног разочарања, Изабел Ипер доноси награ-
ду Бафта за најперспективнију младу глумицу. 
У сличном маниру Горета ради и свој следећи 
филм Провинцијалка (La provinciale, 1980), који 
кроз искрен и помало сатиричан приказ живо-
та младе девојке из провинције која се досељава 
у Париз, доказује премису да је, ма колико до-
садан и тежак био, живот у провинцији свака-
ко морално супериорнији од живота у великом 
граду. Горета се бавио и разоткривањем ушуш-
каног живота у Швајцарској, на пример у ост-
варењу Смрт Марија Ричија (La mort de Mario 
Ricci, 1983), у коме приказује трагичну смрт ита-
лијанског радника који ради на изградњи туне-
ла. За насловну ролу у том филму, Ђан Марија 
Волонте награђен је на Филмском фестивалу у 
Кану.  

Готово сви Горетини филмови бавили су се 
маргиналцима и људима који су тешко изража-
вали своја осећања и давали им на неки начин 
глас подршке. Одлазак Клода Горете, као и од-
лазак Бруна Ганца, представља велики губитак 
не само за швајцарску већ и за светску кинема-
тографију.
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ла прича о младом пару који добија бебу – му-
тант-убицу. Три године касније, после промена 
у „Ворнеру”, челници му дају још једну шансу 
и његов филм постаје хит. Успех омогућује Ко-
ену да сними још два дела трилогије, Оно живи 
поново (It Lives Again, 1978) и It’s Alive III: Island 
of the Alive (1987). Своју јединствену каријеру на-
ставља филмом Бог ми је рекао (God Told Me To, 
1976), у коме људи насумично убијају тврдећи 
да им је то Господ наредио. У Крилатој змији 
(Q, 1982) терорише становнике Менхетна. Док је 
режирао своје филмове, налазио је времена да 
ради и за друге. Написао је сценарио за Поли-
цајца манијака (Maniac Cop, 1988) Вилијама Ла-
стига, који је и продуцирао. Аутор је сценарија 
и за неколико мејнстрим филмова: Телефонску 
говорницу (Phone Booth, 2002) Џоела Шумахера, 
Мобилни (Cellular, 2004) Дејвида Р. Елиса, Заро-
бљеништво (Captivity, 2007) Роланда Џофа. Ост-
варењем Original Gangstas (1996), у коме играју 
Фред Вилијамсон, Џим Браун и Пем Грир, за 
тренутак се враћа на почетак каријере и црном 
филму. Последње што је режирао био је кратак 
филм Pick Me Up (2006), за Мика Гариса и ње-
гов пројекат Masters of Horror. Пре две године 
изашао је документарни филм који се бави ње-
говом каријером King Cohen: The Wild World of 
Filmmaker Larry Cohen (2017), у режији Стива 
Мичела.

лаРи
коеН

ожемо га волети или мрзе-
ти, али никада више неће-
мо имати филмског стварао-
ца као што је био Лари Коен 
(1941–2019). Он је успео да доне-
се нове, смеле, фрапантне ви-

зије у своје нискобуџетне сулуде филмове и да 
их оплемени искреношћу и духом. Увек је ми-
слио да треба бити одважан и није се либио да 
буде први у нечему.

Рођен је 1941. у Њујорку. Одрастао је гледајући 
филмове, који су му постали опсесија, тако да 
су студије филма на Њујоршком универзите-
ту биле логичан избор. После дипломирања по-
четком шездесетих запошљава се на Ен-Би-Сију 
и већ у својим двадесетим пише за популарне 
серије као што су The Defenders, The Fugitive, 
Espionage, Branded.

Дебитује филмом Боун (Bone, 1972), у коме глу-
ме Јафет Кото и Џојс ван Патен. То је црна ко-
медија о силоватељу који проваљује у кућу на 
Беверли Хилсу и његовим таоцима што се међу-
собно мрзе и покушавају да га наговоре да убије 
оног другог. Коен је то остварење сматрао ко-
медијом, али дистрибутери су покушавали да 
га продају као драму, што је, према његовом 
мишљењу, уништило филм. Боун му је отворио 
врата у блексплоатацију, која је владала почет-
ком седамдесетих, и у том жанру биће и његова 
наредна два филма, Црни Цезар (Black Caesar, 
1973) и Пакао Харлема (Hell Up in Harlem, 1973). 
Као писац, редитељ и продуцент својих фил-
мова, Коен је радио онако како је желео, захте-
вао опасне каскадерске сцене, а неке од фил-
мова снимао у својој кући. Желео је да има то-
талну слободу. Филм Оно је живо (It’s Alive, 1974), 
којим је прешао на хорор, доживео је финансиј-
ски неуспех јер се публици, изгледа, није допа-

M
пише: 

Ненад беквалац

„Мислим да сам био испред свог времена и да 
још увек јесам. Филмови које сам правио били су 

одраз онога што се дешавало у земљи.”
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Ђорђе зеленовић

луК Пери 
и Кит ФлиНт

зА изнеВеРенУ генеРАЦиЈУ

су нас крајем јуна 2009. у истом дану напусти-
ли глумица Фара Фосет и певач Мајкл Џексон.

И Флинт и Пери били су део одрастања деце 
у Србији кризних деведесетих година прошлог 
века, за многе од њих прозор у свет, неко ко 
разуме све њихове проблеме и претаче их у ТВ 
серије и музику. Други албум који је „Продиџи” 
избацио звао се Музика за изневерену генера-

понедељак, 4. марта, свет су у раз-
маку од неколико сати потресле 
две тужне вести. Напустили су 
нас Кит Флинт, певач бенда „Про-
диџи”, и глумац Лук Пери. Oбоји-
ца иконе тинејџера и тинејџерки 

деведесетих година ХХ века. Да вас подсетимо, 
слично се десило пре непуних десет година кад 

у
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цију (Music for the Jilted Generation) и на много 
нивоа комуницирао је с младом публиком у Ср-
бији тих година.

Шта рећи о Киту Флинту и бенду „Продиџи” 
што већ није речено, тј. написано свих проте-
клих година у домаћој штампи и на порталима? 
То је бенд који је овде био посебно вољен, наро-
чито после концерта одржаног 8. децембра 1995. 
године, неколико дана пре потписивања Дејтон-
ског споразума и скидања санкција. „Продиџи” 
ће од тада бити радо виђен гост у Београду и Но-
вом Саду, у концертним аренама, стадионима и 
на фестивалу „Егзит”.

Неколико сати после вести о смрти Кита Флин-
та, медији су пренели да је преминуо Лук Пери, 
у 52. години, после можданог удара који је дожи-
вео неколико дана раније. За многе тинејџере из 
деведесетих који су данас у тридесетим и четр-
десетим годинама, а који су одрастали уз музи-
ку „Продиџија” и серију Беверли Хилс 90210, то 
је означило крај једне ере, што се каже. Да ли ће 
то можда значити и да ће Србија и околне земље 
коначно изаћи из деведесетих и њихових после-
дица и кренути даље, видећемо још. 

Каријеру Лука Перија свакако је обележио лик 
бунтовног тинејџера Дилана Макеја, веома бо-
гатог, у кога се заљубљују све девојке у школи, 
који вози „порше” и поврх свега воли да чита 
Бајрона и Вирџинију Вулф. Лук Пери је, иначе, 
конкурисао за улогу Стива, али је одбијен и про-
дуценти му додељују ролу бунтовника Дилана 
Макеја, који у првим епизодама серијала изго-
вара сад већ чувену реченицу: „Моје име је Ди-
лан и ја сам алкохоличар”.  

Сетимо се само тинејџ табора у основним и 
средњим школама подељених око тога ко је леп-
ши, Дилан или Брендон, па младалачких про-
блема што су морили главне, углавном веома 
богате јунаке серије Беверли Хилс, с којима су 
могли да се поистовете и овдашњи тинејџери и 
поред свих редовних свакодневних мука које су 
мориле Србију тих година. Или шишања на Ди-
лан или Брендон фризуру, омиљену код оних 
који нису били у дизелашком и падавичарском 
фазону, а мало касније и подела у одељењима 
на оне који су за серију Беверли Хилс 90210 и 
оне који су за Мелроуз Плејс. Многима у то доба 
сви ти проблеми деловали су некако лакше ма-
кар током тих сат времена док су слушали му-
зику „Продиџија” с пиратских компакт-дискова 
и касета из Бугарске и Пољске или гледали јед-
ну епизоду Беверли Хилса 90210 преко сателита 
ако су имали сателитску антену или на неком од 

ТВ канала који су нелегално емитовали серију.  
Паралелно, Лук Пери је снимао и филмове, 

али не претерано успешне. Први у ком је играо 
једну од главних улога, током емитовања Бевер-
ли Хилса 90210, био је Бафи убица вампира из 
1992. године, који је добио врло лоше критике. 

Лук 1995. напушта серију желећи да се више 
посвети филмским улогама, али његови фил-
мови не доживљавају успех. До данашњих дана, 
ретко је ко од његових колега и колегиница из 
Беверли Хилса 90210 постигао веће успехе по-
сле престанка снимања серије. Осим, наравно, 
Хилари Свонк, која је глумила у једној сезони 
крајем деведесетих и потом започела филмску 
каријеру, која јој је донела и два Оскара, 2000. 
и 2005. године, за главну женску улогу у фил-
мовима Мушкарци не плачу и Девојка од мили-
он долара.

Лук Пери појављује се у филмовима 8 Seconds 
и Vacanze di Natale ’95, а одиграће и епизодну 
улогу у Бесоновом филму Пети елемент 1997. 
године. Већина филмова у којима је глумио у 
том периоду неће доживети успех, те се 1998. 
враћа у серију Беверли Хилс као лик повратник 
и остаје у њој до краја емитовања 2000. године. 

После Беверли Хилса добија улогу у серији 
ХБО-а Оз и касније у ТВ екранизацији стрипа 
Џеремаја, коју снима од 2002. до 2004. године. 
Уследиће улоге у још неколико филмова, госто-
вања у популарним серијама (Симпсонови, За-
кон и ред, Спин Сити, Џони Браво), а 2008. нуђе-
на му је и улога у рестарту (reboot-у) Беверли 
Хилса 90210, коју је одбио, иако су се три глуми-
це из оригиналне серије Шaнен Доерти (Брен-
да), Џени Гарт (Кели) и Тори Спелинг (Дона) 
појавиле поново као специјалне гошће у неко-
лико епизода, у улогама оригиналних ликова. 
Своју одлуку да не прихвати да се нађе у но-
вој верзији серије и улоге која га је прослави-
ла, овако је коментарисао: „90210 без Арона Спе-
линга као продуцента? Једноставно, то није то.” 
Последњих неколико година тумачио је једну од 
главних улога у хит ТВ серији Ривердејл. Публи-
ка ће га на лето ове године видети постхумно у 
новом Тарантиновом филму Once Upon a Time 
in Hollywood.

Пре четири године снимљен је и неаутори-
зовани ТВ филм The Unauthorized Beverly Hills, 
90210 Story станице „Лајфтајм”, а Лука Перија 
глумио је Џеси Макини.

Занимљиво је да је неколико дана пред њего-
ву смрт објављена вест о поновном окупљању 
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ти огласио се и глумац Џејсон Пристли (Брен-
дон), који је оставио дирљиву поруку свом при-
јатељу: „Требало ми је неколико дана да разми-
слим како ово да кажем... С мојим драгим Лу-
ком Перијем био сам пријатељ 29 година. Он је 
био једна од оних заиста посебних особа којима 
је стварно стало... Није био само звезда, у њему 
је горело невероватно јако светло које се тако 
прерано угасило. То је оно што мене, и многе 
друге, толико боли. Ако сте имали среће да по-
знајете Лука или се барем сусретнете с њим, 
знам да је и вама данас тешко. Свећа која гори 
двапут сјајније, изгори двапут брже. А ти си го-
рео тако сјајно, Лук. Лаку ноћ, слатки принче.”

После овог догађаја можемо да претпо-
ставимо и шта ће бити тема нових шест 
епизода и окупљања старе екипе прија-
теља, на пример смрт школског друга Дила-
на Макеја. Видећемо на лето 2019. и сазна-
ти.                                                                                                                                              

(reunion) и снимању шест епизода серије Бевер-
ли Хилс 90210, као и да ће се у серији појави-
ти скоро сви глумци који су глумили у оригина-
лу, сем њега и Шaнен Доерти. Доертијева, која 
је и сама већ два пута током протеклих неколи-
ко година била оперисана од рака, објавила је, у 
последњем поздраву колеги, да јој је током бо-
лести и опоравка управо он био највећа подр-
шка. „У шоку сам. Срце ми је сломљено. Изгу-
била сам пријатеља. С Луком имам толико успо-
мена које ме терају да се насмешим и које ће 
заувек остати урезане у мом срцу и мислима. 
Био је паметан, миран и скроман, комплексан 
човек с дивним срцем и бескрајним капаците-
том за љубав и интегритетом. Kад ми се јавио 
док сам била болесна, најједноставније смо само 
наставили тамо где смо давно стали, старији и 
мудрији. Kад заједно прођете кроз тако нешто 
као ми, посебна врста љубави веже вас заувек. 
Недостајаће ми сваког дана. Сваког минута и 
секунде.” Неколико дана после Перијеве смр-
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ако живимо у електронско доба у 
коме се информације смењују бр-
зином светлости, вести да је глу-
мац Џен Мајкл Винсент (1945–2019) 
преминуо 10. фебруара требало је 

непуних месец дана да дође до свих медија. Ту 
информацију прво је објавио само портал ТМЗ, 
а тек 8. марта и портали и онлајн издања ува-
жених филмских часописа („Вaрајeти”, „Холивуд 
рипортер” и др.).

Винсент дебитује 1967. улогом у ТВ филму The 
Hardy Boys: The Mystery of the Chinese Junk, где 
бива потписан као Мајк Винсент. Исте године 
снима и филм The Bandits, на чијој се шпици 
појављује његово пуно име. Гостује и у бројним 
популарним ТВ серијама као што су Бонанца и 
Леси, да би у следећих неколико филмова био 
потписан само као Мајкл Винсент. 

Највеће успехе постигао је седамдесетих годи-
на улогама у филмовима The Mechаnic, Bite the 
Bullet, Hooper, White Line Fever, Алеја проклет-
ства, Соколова сенка и култном Дану великих 
валова (The Big Wednesday) Џона Милијуса. Био 
је и један од главних кандидата за улогу Мета 
Хупера у Спилберговом филму Ајкула (Jaws, 
1975), али је ту ролу добио Ричард  Драјфус.

Осамдесете године обележиће улоге у још не-
колико филмова, ТВ серија и ТВ филмова. Годи-
не 1983. игра у мини-серији Ветрови рата, која 
је већим делом снимана у бившој Југославији 
(Опатија, Загреб, Самобор). Следеће године сни-

ма ТВ филм и серију Airwolf, у којој ће глумити 
три сезоне и бити један од најплаћенијих глума-
ца на телевизији с хонораром од 200.000 дола-
ра по епизоди. Тих година често је био хапшен 
због барских туча у пијаном стању, а неколико 
пута био је ухваћен и под дејством кокаина. Го-
дине 1986. једва избегава одлазак у затвор због 
кршења условне казне, а ТВ станица Си-Би-Ес 
прекида снимање серије Airwolf после три сезо-
не емитовања. Остаје и без улоге у серији Рат и 
сећања, наставку Ветрова рата, коју ће преузе-
ти глумац Харт Бохнер.

Деведесетих углавном снима филмове Б-про-
дукције који иду директно на видео-касете, а 
од којих је у овим крајевима тих година у ви-
део-клубовима и на локалним ТВ станицама 
најпопуларнији био еротски трилер Страсти 
(Animal Instincts), у режији Грегорија Дарка, у 
ком је глумио с Максвелом Колфилдом (Мајлс 
Колби из серија Династија и Колбијеви) и Деј-
видом Карадином. Крајем деведесетих снима 
филм Buffalo’ 66 у режији Винсента Гала, који 
глуми и главну улогу у филму, да би почетком 
двехиљадитих снимао све мање и повукао се из 
света глуме. У то време коначно је успео да се 
излечи од алкохолизма и наркоманије, а како је 
сам тврдио, најтеже је било остати трезан. Годи-
не 2008. доживљава саобраћајну несрећу, а 2012. 
бива му ампутиран доњи део ноге. 

Тужна прича и неславан крај глумачке карије-
ре која је толико обећавала.
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програм
аПРил 2019

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

сеЋање На Бол 
маРгеРит ДиРас 
(фРА/БеЛ/шВе, 2017)
La douleur
....................................................................................
Улоге: мелани тјери 
(Mélanie Thierry), Беноа 
мажимел (Benoît Magimel)
Режија: емануел финкијел 
(Emmanuel Finkiel)

пројекцијe у 18.00 и 20.30

СУБОТА

АПРИЛ

6.

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

4.

каД БуДем мРтав и 
Бео
(ЈУг, 1967)
....................................................................................
Улоге: Драган Николић, 
Ружица сокић
Режија: Живојин Жика 
Павловић

ко то тамо Пева 
(ЈУг, 1980)
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић, 
александар Берчек
Режија: слободан Шијан

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ВИП КИНОТЕКА – ПРОЈЕКцИЈЕ РЕСТАУРИСАНИХ КОПИЈА ДОМАЋИХ ФИЛМОВА

СРЕДА

АПРИЛ

3.

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

1.

окРутНе НамеРе
(САД, 1999)
Cruel Intentions
....................................................................................
Улоге: Рајан филипи 
(Ryan Phillippe), 
сара мишел гелар 
(Sarah Michelle Gellar), Риз 
видерспун (Reese Witherspoon)
Режија: Роџер камбл 
(Roger Kumble)

пројекцијe у 18.00 и 20.30
УТОРАК

АПРИЛ

2.

20. ГОДИШЊИцА ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА „ОКРУТНЕ НАМЕРЕ”

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

пројекција у 18.00 пројекција у 19.00

РеЗеРвисаН теРмиН

отваРање иЗлоЖБе 
фотогРафија „вРтоглавица” 

слоБоДаНа ШијаНа

ПЕТАК

АПРИЛ

5.
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НЕДЕЉА

АПРИЛ

7.
маРатоНци тРЧе 
ПоЧасНи кРуг
(ЈУг, 1982)
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић, 
Данило Бата стојковић
Режија: слободан Шијан

сПецијалНо 
васПитање 
(ЈУг, 1977)
....................................................................................
Улоге: славко Штимац, 
Беким фехмиу
Режија: горан марковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ВИП КИНОТЕКА – ПРОЈЕКцИЈЕ РЕСТАУРИСАНИХ КОПИЈА ДОМАЋИХ ФИЛМОВА

пројекција у 19.00

NO COMMENT
документарни филм
....................................................................................
Режија: Драган станић 
Бесплатна пројекција

пројекција у 19.00

војнофилмски центар 
„Застава филм” у сарадњи 
с југословенском 
кинотеком „Да се Не 
ЗаБоРави – 20 година од 
Нато агресије на сРј”

пројекција у 19.00

милеНијумска 
гРеШка
документарни филм
....................................................................................
Режија: александар кајевић

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

8.

УТОРАК

АПРИЛ

9.
вРтоглавица
(САД, 1958)
Vertigo
....................................................................................
Улоге: Џејмс стјуарт (James 
Stewart), ким Новак (Kim Novak)
Режија: алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекцијe у 18.00 и 20:30

ДаНи РумуНског филма
пРогРАм Ће БиТи оБЈАВЉен нАкнАДно.

СРЕДА

АПРИЛ

10.
ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

11.
ПЕТАК

АПРИЛ

12.
СУБОТА

АПРИЛ

13.
НЕДЕЉА

АПРИЛ

14.

пројекција у 19.00

гНеЗДо
кратки играни филм
....................................................................................
Режија: миливоје Несторовић
Бесплатна пројекција

пројекција у 19.00

тРагови НеЧовеШтва 
– агРесија Нато На 
стаНовНиШтво и 
цивилНе оБјекте у сР 
југославији
документарни филм
....................................................................................
продукција: Застава филм

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

15.

УТОРАК

АПРИЛ

16.
вРтоглавица
(САД, 1958)
Vertigo
....................................................................................
Улоге: Џејмс стјуарт (James 
Stewart), ким Новак (Kim Novak)
Режија: алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекцијe у 18.00 и 20:30
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РеЗеРвисаН теРмиН

СРЕДА

АПРИЛ

17.
ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

18.

ПЕТАК

АПРИЛ

19.

ПРиЧа о витеЗу
(САД, 2001)
A Knight’s Tale
....................................................................................
Улоге: Хит леџер (Heath Ledger), 
Руфус сјуел (Rufus Sewell)
Режија: Брајан Хелгеланд 
(Brian Helgeland)

пројекција у 19.00 пројекција у 20.30

отваРање иЗлоЖБе 
фотогРафија ДуШаНа Д. 

аРаНЂеловиЋа „иЗмеЂу Два 
света”

БЕОГРАДСКИ МЕСЕц 
ФОТОГРАФИЈЕ

ВИТЕЗ ФЕСТ

РоБиН ХуД – ПРиНц 
лоПова
(САД, 1991) 
Robin Hood: Prince of Thieves
....................................................................................
Улоге: кевин костнер 
(Kevin Costner), 
алан Рикман (Alan Rickman)
Режија: кевин Рејнолдс 
(Kevin Reynolds)

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

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

АПРИЛ

20.

ПослеДњи самуРај
(САД/нз/ЈАп, 2003)
The Last Samurai
....................................................................................
Улоге: том круз (Tom Cruise), 
кен ватанабе (Ken Watanabe)
Режија: едвард Звик 
(Edward Zwick)

алексаНДаР Невски
(СССР, 1938)
Александр невский 
....................................................................................
Улоге: Николај Черкасов 
(николай черкасов), Николај 
охлопков (николай охлопков)  
Режија: сергеј ајзенштајн 
(Сергей Эйзенштейн�,), Дмитриј 
васиљев (Дмитрий Васильев) 

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
НЕДЕЉА

АПРИЛ

21.

РеЗеРвисаН теРмиН

ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

22.

УТОРАК

АПРИЛ

23.
ваРЉиво лето
(ЈУг, 1984)
....................................................................................
Улоге: славко Штимац, 
Данило Бата стојковић
Режија: горан Паскаљевић

леПота ПоРока 
(ЈУг, 1986)
....................................................................................
Улоге: мира фурлан, 
милутин мима караџић
Режија: Живко Николић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ВИП КИНОТЕКА – ПРОЈЕКцИЈЕ РЕСТАУРИСАНИХ КОПИЈА ДОМАЋИХ ФИЛМОВА
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НациоНалНа класа
(ЈУг, 1979)
....................................................................................
Улоге: Драган Николић, 
Богдан Диклић
Режија: горан марковић

ПетРијиН веНац
(ЈУг, 1980) 
....................................................................................
Улоге: мирјана карановић, 
Драган максимовић
Режија: срђан карановић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
СРЕДА

АПРИЛ

24.

пројекција у 17.00

миРис ПоЉског 
цвеЋа
(ЈУг, 1977)
....................................................................................
Улоге: Љуба тадић, 
александар Берчек
Режија: срђан карановић

пројекција у 19.00

тРи каРте За ХоливуД
(СРЈ, 1993)
....................................................................................
Улоге: Бранислав лечић, 
Богдан Диклић
Режија: Божидар Бота Николић

ЧЕТВРТАК

АПРИЛ

25.

слоБоДНи ДаНи

ПЕТАК

АПРИЛ

26.
СУБОТА

АПРИЛ

27.
НЕДЕЉА

АПРИЛ

28.

НосфеРату – фаНтом 
НоЋи
(нем/фРА, 1979)
Nosferatu: Phantom der Nacht
....................................................................................
Улоге: клаус кински (Klaus Kinski), 
Бруно ганц (Bruno Ganz)
Режија: вернер Херцог 
(Werner Herzog)

НоЖ у глави
(нем, 1978)
Messer im Kopf
....................................................................................
Улоге: Бруно ганц (Bruno Ganz), 
ангела винклер (Angela Winkler)
Режија: Рајнхард Хауф 
(Reinhard Hauff )

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

АПРИЛ

29.

ХитлеР – ПослеДњи 
ДаНи
(нем/иТА/АУТ, 2014)
Der Untergang
....................................................................................
Улоге: Бруно ганц (Bruno Ganz), 
александра марија лара 
(Alexandra Maria Lara)
Режија: оливер Хиршбигел 
(Oliver Hirschbiegel)

ПРијатеЉ иЗ амеРике
(нем/фРА, 1977)
Der Amerikanische Freund
....................................................................................
Улоге: Денис Хопер 
(Dennis Hopper), 
Бруно ганц (Bruno Ganz)
Режија: вим вендерс 
(Wim Wenders)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30
УТОРАК

АПРИЛ

30.

СЕЋАЊЕ НА... БРУНО ГАНц

ВИП КИНОТЕКА – ПРОЈЕКцИЈЕ РЕСТАУРИСАНИХ КОПИЈА ДОМАЋИХ ФИЛМОВА
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ативно одељење премештају га пошто је осми-
слио Мрачне сенке. Оно што је до тада радио ни-
мало није указивало на то да ће баш он постати 
отац телевизијског хорора. Серија је имала пре-
мијеру у поподневним часовима 27. јуна 1966. и 
почела је сценом коју је Кертис уснио, али гле-
даност није била добра. Тек када је све ставио на 
коцку и у причу почео да уводи чланове фами-
лије Колинс који имају натприродне моћи, се-
рија је постала популарна, а публици се посебно 
допао лик Барнабаса, меланхоличног вампира. 
Невероватно је што су се Мрачне сенке, у који-
ма се појављују вампири, зомбији, вукодлаци и 
вештице, емитовале у поподневним часовима. 
Међутим, врло брзо привукле су армију прати-
лаца, од професора до домаћица, који су чак по-
кренули и годишње окупљање на фестивалима у 
Њујорку и Калифорнији. Прича о Барнабасу Ко-
линсу и љубавном троуглу између њега, наив-
не младе жене по имену Жозет и осветољубиве 
вештице Анжелик очарала је гледаоце, ослобо-
дила њихову креативност и инспирисала многе 
да напишу књиге и направе веб-сајтове и фан-
зине посвећене серији. Седамдесетих, по завр-
шетку емитовања, Еј-Би-Си је Мрачне сенке по-
чео да нуди и другим станицама. Канал Sci-Fi 
емитовао је серију пре десет година, тако да се 
њен култ још увек шири. Мрачне сенке ушле су 
у историју поп-културе и подстакле многе ауто-

ре нешто више од пет деценија је-
дан продуцент с телевизије уснио 
је сан о младој девојци дуге црне 
косе која силази из празног воза 
у некој пустоши и долази до ста-

ре напуштене куће; пошто покуца, зачује се ур-
лик пса, а када врата почну да се отварају, ноћна 
мора се прекида. Продуцент је ујутро за доруч-
ком сан испричао својој жени Норми, која му је 
одмах одговорила да је то одличан почетак неке 
серије. Није био лењ, па је већ сутрадан отишао 
код челника телевизије Еј-Би-Си с том идејом 
и одмах добио зелено светло да окупи екипу и 
почне да ради на пројекту. Та мрачна кућа из 
сна постаје дом Колинсових у сада већ кул-
тној готик сапунској опери Мрачне сенке (Dark 
Shadows, 1966–1971). Продуцент постаје и реди-
тељ, чије вам име Ден Кертис некако увек из-
миче иако сигурно знате скоро сва његова дела. 
Овдашња публика памти га, пре свега, као ауто-
ра серије Ветрови рата.

Рођен је као Данијел Мејер Черкос у Бриџпор-
ту, у Конектикату. Завршио је социолошке сту-
дије на Универзитету Сиракуза и педесетих по-
чео да ради на телевизији, на продаји серијског 
програма. Пошто је био велики љубитељ голфа, 
ствара две спортске емисије, раних шездесетих 
Challenge Golf и касније The CBS Match Play Golf 
Classic, која се емитовала десет година. У кре-

П

Кућa мрачних сенки (1970)
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ставак, али се серија у међувремену завршила 
и Џонатан Фрид одлази да ради друге пројек-
те. Ноћ мрачних сенки (Night of Dark Shadows, 
1971) само је део истог универзума у коме се 
појављују ликови из прошлости: Анжелик, ве-
штица која се враћа после двеста година, и дух 
Чарлса Колинса, који опседа нове станаре куће. 
У том делу има више вриштања и крви, али и 
неколико сцена секса које нису биле погодне за 
млађе гледаоце, тако да се публика преполовила 
и тај филм није постигао успех као његов прет-
ходник. Чинило се да је прича о Колинсовима 
готова, али Кертис није био спреман да одуста-
не и покушава да је почетком деведесетих ожи-
ви поново као серију за МГМ, која није отиш-
ла даље од 12 епизода. Један од главних разло-
га неуспеха био је избор Бена Кроса за Барна-
баса. Тек Тим Бaртон, као и Џони Деп у улози 
меланхоличног вампира, даје нови живот мате-
ријалу старом пола века у биоскопском римејку 
из 2012.

Ден Кертис је почетком седамдесетих увидео 
потенцијал који има хорор жанр на телевизији 
и одлучио да продуцира такве пројекте. Док је 
радио на The Night Stalker (1972) Џона Левелина 
Моксија, допао му се главни лик, репортер Карл 
Колчак, који трага за серијским убицом, вам-
пиром, и одлучио је да направи своју верзију. У 
Ноћном давитељу (The Night Strangler, 1973) Кол-
чака ангажују да истражује убиства трбушних 
плесачица и он их повезује са сличним случајем 

ре да искористе идеју о спајању вечитих непри-
јатеља вампира, вукодлака и других бића ноћи. 
Међу њима је и писац књиге Вампирски днев-
ници Ел Џеј Смит. Многе детаље из Кертисовог 
чеда користиле су и ТВ серије: Бафи, убица вам-
пира; сапунска опера Port Charles, у којој вам-
пири преузимају власт над тим местом, а један 
од главних јунака презива се Колинс; Passions, 
где је један од ликова манипулативна вештица 
Табата. 

Кертис покушава да премести причу на би-
оскопско платно и снима Кућу мрачних сенки 
(House of Dark Shadows, 1970). У филмској вер-
зији Вили Лумис, Ренфилд модерног времена, 
случајно ослобађа Барнабаса Колинса, деценија-
ма заточеног у ковчегу, кога поново маестрално 
игра Џонатан Фрид. Он долази до куће у којој 
живе Колинсови и представља се као рођак из 
Енглеске. Наравно, фамилија прима шарман-
тног Барнабаса, а оно што следи у првих 75 ми-
нута филма преузето је скоро до детаља из се-
рије. Пошто крвави завршетак није био за те-
левизију, Кертис је то искористио за филмску 
верзију, која постаје хит. У припреми је био на-
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ла и г. Хајда (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde, 1968) Чарлса Џарота, на коме је Кертис 
био продуцент. У Окретају завртња (The Turn of 
the Screw, 1974) покушава да понови атмосферу 
из Невиних (1961) Џека Клејтона. Заједно са сце-
наристом Ноланом уноси минималне промене 
чисто да би прилагодио причу Хенрија Џејмса 
телевизијским камерама, којима је било тешко 
да се крећу у старој кући у којој се снимало. У 
Трилогији терора (Trilogy of Terror, 1975) Нолан 
и Метисон сами ће адаптирати своје приче за 
хорор антологију у којој Карен Блек игра чети-
ри различите измучене жене. С Кућом мртвих 
душа (Burnt Offerings, 1976) Ден прави искорак 
и покушава да успехе с телевизије понови на 
биоскопском платну. У том филму фамилија се 
досељава у стару вилу која се регенерише тако 
што се храни животима својих укућана. Пред 
крај осамдесетих Кертис осећа замор од филмо-
ва страве и полако остаје без идеја. Последњи 
успешан хорор који је радио за телевизију био 
је Dead of Night (1977), још једна антологија од 
три приче: прва се бави путовањем кроз време, 
друга вампирима, а трећа мајком која жели да 
јој се врати син који се удавио. То је уједно био 
и крај сарадње с Метисоном.

Током осамдесетих Кертис долази у бившу Ју-
гославију, где снима две до тада најскупље ми-
ни-серије, Ветрови рата и Рат и сећање, ратне 
драме за које добија више номинација за Еми. 
Хорору је покушао да се врати деведесетих с но-
вим освртом на Мрачне сенке и Трилогијом те-
рора 2 (Trilogy of Terror II, 1996), али није пости-
гао успех. Последњи филм који је снимио пре 
него што га је савладала тешка болест (тумор на 
мозгу), с којом се борио дуже време, био је Our 
Fathers (2005), о увек актуелној табу теми сексу-
алног злостављања у Католичкој цркви.

који се десио у деветнаестом веку. Уместо с вам-
пиром, овај пут суочава се с алхемичарем који 
је стар 144 године. Када га је телевизија „Универ-
зал” позвала да уради серију, Кертис је одустао 
јер су хтели да уведу хумор, тако да је Kolchak: 
The Night Stalker (1974–1975) прошао без његовог 
креативног мешања. 

Пошто је изгубио право на Колчаков лик, 
ствара свог новинара који истражује натпри-
родно у филму The Norliss Tapes (1973). Дејвид 
Норлис у потрази за причом набаса на уметни-
ка који је направио пакт са ђаволом и обавезао 
се да изваја статуу демона од људске крви и гли-
не. Кертис у том филму започиње дугогодишњу 
сарадњу са сценаристом Вилијамом Ф. Нола-
ном, а на претходном ради с писцем Ричардом 
Метисоном, с којим ће такође снимити неколи-
ко филмова. Током целе деценије њих двојица 
ће се смењивати, а на неким филмовима биће 
ангажована обојица. С Метисоном ће понудити 
ново тумачење романа Брема Стокера у Драку-
ли (1974), у коме Џек Паланс приказује Грофа као 
бесмртну душу која жуди за својом мртвом же-
ном. Он је осуђен на вечни живот који није же-
лео, а његова душа пати за љубављу коју више 
никада неће осетити, и то постаје срцепарајућа 
романтична прича с елементима хорора. Сви су 
мислили да је Кертис направио рискантан по-
тез када је ангажовао Паланса за улогу Дракуле, 
али он је знао да овај то може да изнесе јер су 
заједно радили на телевизијској адаптацији још 
једног хорор класика Необичан случај др Џеки-
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Трилогија терора (1975)

Кућа мртвих душа (1976)
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з моје књиге Филмски водич 
Београда (1944–1963), која уско-
ро излази из штампе у издању 
Југословенске кинотеке, за 
април сам одабрао следеће 
наслове:

Изврсну италијанску драмску комедију Мој 
син професор (1946) режирао је чувени Ренато 
Кастелани у најбољој традицији неореализма 
и уз помоћ одличне музике Нина Роте. Међу 
глумцима су се истакли Алдо Фабрици, Марио 
Солдати (касније истакнути синеаст), Марио 
Пизу и, нарочито, Кончита Нава у две роле.

Ефектну аргентинску криминалистичку дра-
му с видљиво наглашеним сликањем бруталног 
затворског система и отвореним социјалним 
жигосањем стања у земљи, Обешчашћена (1952), 
режирао је Даниjел Тинер, а у водећим рола-
ма су одлично одабрани глумци Фани Наваро, 
Меча Ортиз и Жорж Риго.

Духовиту француску комедију Језик за зубе 
(1960) режирао је Жан Боаје, проверени про-
фесионалац и специјалиста за тај жанр. Поред 
Дариja Каула и Фернана Сардуа, изврсну улогу 
остварио је и тајанствени/загонетни Саша Пи-
тоеф.

пише: 
Слободан  Аранђеловић

И

из личног
угла

БеогРаДски
филмоПлов
(1944–1963)

Напет, морбидан и драматичан западнонемач-
ки трилер Тромба (1948), лоциран у миље цирку-
са „Кроне”, снимио је Хелмут Вајс. Насловни лик 
Тромбе, злог кротитеља тигрова, морфинисте и 
женскароша, а заправо кукавице, сугерише на-
ционално стање свести у поратној СР Немачкој. 
Осим одлично насликане атмосфере безнађа и 
страха, Вајс је Ренеу Делтгену пружио шансу да 
се искаже до максимума, коју глумац није про-
пустио већ је остварио прави тријумф.         

Одлична друштвена драма Золтана Фабрија 
Још живе! (1954) може се сматрати претечом 
жанра филма катастрофе не само у Мађарској 
и Европи већ и много шире. Прецизна режија, 
добар сценарио и одличан рад с глумцима пре-
поручују ову напету и непредвидљиву причу 
реализовану уз помоћ познатих глумаца Ивана 
Дарваша, Беле Барши и Кати Берек.

Француска музичка драма Кавез за славује 
(1945), у поставци синеасте Жана Древила, за-
бележила је својевремено неочекивано велики 
комерцијални успех и несумњиво помогла у 
каријери главним интерпретаторима, нарочито 
Ноел-Ноелу, Ренеу Бланкару и Мишлин Франсе.
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