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Поштовани љубитељи филма,

На насловној страни мајског броја Кинотеке је овогодишњи 
лауреат награде за животно дело Међународног филмског 
фестивала у Кану Ален Делон, док је његовом америчком 
колеги Харвију Кајтелу овог месеца посвећена ретроспектива 
„Великани светског филма”.

Уредник престижног филмског програма „Кан класик” 
Жералд Дишосоа ексклузивно за Кинотеку сведочи о значају и 
актуелности поновног откривања филмских класика.

Како су Дечаци Павлове улице нашли пут до куће и стигли у 
Мађарски филмски архив испричаће нам Саша Ердељановић 
уз помоћ Ђенђи Балог. 

„Документарни четвртак” посвећен је филмовима који су у 
време стварања указивали на друштвене и социјалне парадоксе 
из којих и данас можемо много да научимо. 

Ексклузивни интервју Сандре Перовић с Клер Дени наставља 
линију разговора са женама иза камере, а још једна дама Ана 
Марија Роси овог месеца пружа нам увид у свој избор омиље-
них филмова.

Мај нам доноси 6. Фестивал фантастике, а његови уредници 
Јован Ристић и Ненад Беквалац приближавају нам својим тек-
стовима занимљивости из фантастичног света тог жанра.  

Уживајте у добром филму

Југослав Пантелић 
директор Југословенске кинотеке 
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великани
сВЕТскоГ ФиЛМа

пишЕ:
ђорђе Зеленовић

80. РОЂЕНДАН 
ФИЛМСКОГ ЖЕСТОКОГ МОМКА

ХАРВИ 
КАЈТЕЛ
ХАРВИ 
КАЈТЕЛ

Чувени глумац, посебно вољен и цењен код нас 
и чест гост Београда и Србије почетком деведесетих, 13. маја ове 

године слави 80. рођендан.

Рођен је 1939. у Њујорку, у Бруклину, у породици пољских 
и румунских Јевреја емиграната. Занимљиво је то што је 

и поред свог порекла ретко кад добијао улоге људи 
из Источне Европе, већ је углавном 

играо Итало-Американце
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а шеснаест година придружује се 
маринцима и 1958. одлази у Ли-
бан, где ће бити стациониран то-
ком блискоисточне кризе тих го-
дина. По повратку у САД почиње 

да студира глуму код Лија Страсберга и Стеле 
Адлер у студију „Херберт Бергоф”, а током сту-
дија издржава се као судски стенограф и прода-
вац ципела. 

Године 1967. добија улогу у дебитантском фил-
му Мартина Скорсезеа Who’s That Knocking at 
My Door и та сарадња обележиће њихове ка-
ријере и будућност. Шест година касније поно-
во сарађује са Скорсезеом у филму Улице на-
сиља (Мean Streets), који је био одскочна даска и 
глумцу Роберту де Ниру. Три године потом њих 
тројица заједно снимају филм Таксиста (Taxi 

Driver), који осваја Златну палму у Кану 1976. Са 
Скорсезеом и Де Ниром Кајтел ће највише са-
рађивати током каријере која траје више од 50 
година. Занимљива је чињеница да се појавио и 
у дебитантским филмовима редитеља Ридлија 
Скота Двобој до истребљења (The Duellists, 1977), 
Пола Шрејдера Плава крагна (Blue Collar, 1978), 
Џејмса Тобака Fingers (1978) и Квентина Таран-
тина Улични пси (Reservoir Dogs, 1992). О томе је 
рекао: „Мислим да сам им донео срећу појављи-
вањем у њиховим дебитантским филмовима јер 
су сви касније остварили успешне редитељске 
каријере.”

Френсис Форд Копола додељује му улогу ка-
петана Виларда у филму Апокалипса данас 
(Apocalypse Now), али га две недеље после почет-
ка снимања отпушта због креативних разлика 

Улични пси (1992)

С
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и несугласица, а улогу преузима Мартин Шин.
Током осамдесетих година каријера 

му помало стагнира јер добија вео-
ма сличне улоге мафијаша и пла-
ћених убица, што се донекле 
мења улогом у Скорсезеовом 
филму Последње Христово иску-
шење (The Las Temptation of 
Christ), у ком глуми Јуду. 

Почетком деведесетих деша-
ва се преокрет у Кајтеловој 
каријери и он почиње да доби-
ја мало разноврсније улоге. 
Године 1991. остварује упечат-
љиве епизодне роле у филмовима 
Телма и Луиз (Thelma and Louise) 
Ридлија Скота, Убојите мисли 
(Mortal Thoughts) Алана Рудолфа 
и Багзи (Bugsy) Барија Левинсона. 
Рола у Левинсоновом филму 
доноси му прве и засад једине 
номинације за Оскар и Златни 
глобус за најбољу епизодну улогу. 
Следеће године глуми у Уличним 
псима (Reservoir Dogs), дебитантском 
филму Квентина Тарантина, у ком 
је био и један од продуцената, 
и Злом порyчнику (Bad Lieutenant) 
Ејбела Фераре, у ком се у 
неколико сцена појављује 
фронтално наг, 
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што га чини једним од малобројних глумаца 
који су се усудили на то. Исто ће учинити и у 
филму Клавир (The Piano) Џејн Кемпион, до-
битнику Златне палме у Кану 1993. Те године, 
кризне и инфлаторне у нашој земљи, често бо-
рави у Београду и Србији, где у наредне две го-
дине с дужим или краћим прекидима снима 
филм Одисејев поглед Теа Ангелопулоса, а ње-
гово најупечатљивије сећање на Београд и Ср-
бију под санкцијама било је: „Идем центром Бе-
ограда и угледам на неколико локација џинов-
ски билборд с плакатом за филм Зли поручник, 
а на плакату ја скроз наг. Никад нисaм видео 
своју фотографију у тој величини. Каква част.” 
Одржао је неколико конференција за новина-
ре током боравка у Београду, а често је знао да 
изненади публику и поклони јој се пред пројек-
ције неких од својих филмова који су били на 
репертоарима београдских биоскопа (Клавир, 
Улични пси, Петпарачке приче). Свечано је за-
творио ФЕСТ почетком фебруара 1995.  

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

Дим (1995)

Клавир (1995)



11||

Од сумрака до свитања (From Dusk Тill Dawn), 
Земља полицајаца (Cop Land) и многим другим.

Појавио се и у музичким спотовима Џеј-Зија 
D.O.A. (Death of Auto-Tune) 2009. године, као и у 
споту Pretty Hurts његове супруге Бијонсе Ноулс 
Картер 2013. а већ пет година је рекламно лице 
једне осигуравајуће компаније у Великој Брита-
нији као Винсент Волф из Петпарачких прича. 
Проглашен је и почасним грађанином града Ле-
ордина у Румунији, одакле је његова мајка била 
пореклом и где је живела до своје дванаесте го-
дине. 

Последњих неколико година публика је могла 
да га види у филмовима Конгрес (The Congress) 
Арија Фолмана, Гранд Будапест хотел (The 
Grand Budapest Hotel) Веса Андерсона, Младост 
(Youth) Паола Сорентина, Мадам (Madame), у 
ком су му партнерке биле Тони Колет и Роси де 
Палма, а крајем 2019. појавиће се у „Нетфлик-
совом” филму The Irishman, у ком после дужег 
времена поново сарађује са Скоpсезеом и Ро-
бертом де Ниром. Можда му тај филм донесе 
још једну номинацију за Оскар и Златни глобус, 
а Скорсезеу други Оскар за режију.

Срећан осамдесети рођендан, господине Кај-
тел.

Током деведесетих oстварио је веома запаже-
не улоге и у филмовима The Young Americans, 
Петпарачке приче (Pulp Fiction), Дим (Smoke), за 
који је освојио Специјалну награду жирија на 
Берлиналу 1995, Модри у лицу (Blue in the Face), 

Х А Р В И  К А Ј Т Е Л
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Жан-Лика Годара
наГрада ФиаФ-а за

пишУ: 
Зорица Димитријевић

 Радиша Цветковић
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Mеђународна федерација 
филмских архива (ФИАФ) 
доделила је своју годишњу 

награду за 2019. легендарном 
француско-швајцарском 

синеасти Жан-Лику Годару. 
Награда је уручена 11. априла 

у Лозани, на свечаности 
у седишту Швајцарске 

кинотеке, током 
75. годишњег конгреса 

ФИАФ-а

Н А Г Р А Д А  Ф И А Ф - а

Како је навео Мер, Годар је духовни син Фран-
цуске кинотеке и њеног оснивача Анрија Лен-
глоа. Поред тога, увек је био заинтересован за 
филмске технологије, за развој камере и техни-
ке снимања. Мер је подсетио да Годар има двој-
но држављанство и да је од средине седамдесе-
тих година, живећи близу Лозане, обновио везе 
са Швајцарском кинотеком и њеним директо-
ром Фредијем Буашеом. Неке од својих филмо-
ва током осамдесетих година снимио је уз по-
моћ те кинотеке и користећи материјале из ње-
них фондова.

Годар је у свом раду увек испољавао велико 
интересовање и бригу за рад, мисију и циље-
ве филмских архива, а многа његова остварења 
односе се на историју филма или представљају 
омаж класицима седме уметности. Можда нају-
печатљивији пример јесу Историје филма, мо-
нументално дело од скоро 300 минута. Манипу-
лисао је огромном архивом од скоро 500 фил-
мова, 148 књига, романа, есеја, песама, 135 сли-
карских дела итд.

Образовање је стекао у кинотеци, као мно-
ги редитељи његове генерације. Био је један од 
бунтовника који су основали Одбор за одбрану 
Француске кинотеке шездесетих година, када је 
питање опстанка озбиљно удрмало филмофил-
ску институцију. 

Одувек је сматрао за себе да спасава част фил-
ма. Тако је овогодишњим признањем ФИАФ-а 
подсетио свет на Ајрис Бари, коју је већ поменуо 
у свом делу Похвала љубави (In Praise of Love, 
2001). Била је критичарка, списатељица, естети-
чарка, уредница програма, кустоскиња, једна од 
првих гласноговорница која је филм третирала 
као засебну уметност и инсистирала на томе да 
се направе прве „филмске библиотеке”, што ће 
касније развити у филмске архиве и кинотеке. 

Годар је, као искусни монтажер, одабрао тре-
нутак да скрене пажњу на лик и дело изузетне 
жене која је као пионир филмске културе по-
дарила визију и ентузијазам. У ери Нетфликса, 
ВОД-а и сличних сервиса, презервација и филм-
ска архивистика генерално, имају важну улогу 
јер филмска грађа постаје све несталнија и фра-
гилнија, што због самог тока времена, што због 
нових трендова продукције и дистрибуције.

еликом конгресу који је ФИАФ ор-
ганизовао од 7. до 13. априла прису-
ствовали су и Југослав Пантелић, 
директор Југословенске кинотеке, 
Александар Ердељановић, управ-

ник Архива Југословенске кинотеке и Марјан 
Вујовић, управник Музеја Југословенске кино-
теке. 

Од 2001. године, када је награду ФИАФ-а добио 
Мартин Скорсезе за изузетан допринос зашти-
ти филмске баштине, та федерација своје при-
знање додељује личностима ван света филмске 
архивистике чија су искуства и лична посвеће-
ност филму у духу мисије ФИАФ-а. Међу добит-
ницима, по одлуци Извршног комитета ФИАФ-а, 
били су и Ингмар Бергман, Мајк Ли, Хоу Сјао 
Сјен, Питер Богданович, Ањес Варда, Жан-Пјер 
и Лик Дарден, Кристофер Нолан, Апичатпонг 
Верасетхакул.

Годар је ове године посветио награду успоме-
ни на Ајрис Бари (1895–1969), прву кустоскињу 
Музеја модерне уметности (Museum of Modern 
Art Film Library) у Њујорку од 1935. године, која 
је била један од оснивача ФИАФ-а.

Жан-Лик Годар, рођен 1930. у Паризу, један 
је од водећих светских редитеља и један од по-
следњих живих представника француског новог 
таласа. Током каријере експериментисао је с но-
вим начинима причања приче и стварања фил-
мова који су утицали на читав низ млађих гене-
рација филмских уметника.

Директор Швајцарске кинотеке Фредерик 
Мeр (некадашњи челник филмског фестивала у 
Локарну) истакао је на церемонији доделе на-
граде да је Годарова креативност дубоко уко-
рењена у његовом широком познавању филмс-
ке историје и у годинама које је провео као кри-
тичар у часопису Филмске свеске (Cahiers du 
Cinéma).
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Прислушкивање је за мене посластица јер га 
увек доживљавам као дивну и интелигентну 
подвалу етаблираном Холивуду у коме највећи 
мајстор свог посла, као врхунски мејнстрим ре-
дитељ, себи за душу напише и режира мали арт-
хаус филм, психолошку драму коју фантастич-
но упакује у форму трилера, подједнако успеш-
но као и у најграндиознијим филмовима које је 
радио. И тај „мали” филм о драми једног опе-
ративца (у улози великог Џина Хекмана) режи-
ран је као да га је Копола радио прошле годи-
не. Копола је важан, између осталог, и зато што 
је његов кадар, као и целокупан његов рукопис, 

чврсто закуцан у времену и простору. И као та-
кав, не подлеже трендовима и јефтиним експе-
риментима. Филмски израз се мењао током де-
ценија, трендови су нас сустизали сваки час, и 
филмови неких мање важних аутора остали су 
у времену у ком су стварани. Кополини фил-
мови су добри, свежи и ововременски, кад год 
да их гледате. Као редитељу који говори о свом 
омиљеном редитељу, дозволићете ми и ову пре-
тенциозност: као што за једног Леонарда ни-
кад нећемо моћи да кажемо да га је прегазило 
време, да је архаичан и passe, тако је и Френсис 

писак мојих омиљених филмова 
броји педесетак наслова. Кино-
теци сам понудила половину, за-
тим ми је речено шта постоји у 
архиви, а онда сам ја од тога иза-
брала половину. Да не бисмо ми-

стификовали, тако је, отприлике, то изгледало.
И поред завршене школе и дугогодишњег гле-

дања филмова, и даље не знам одговор на пи-
тање зашто нам је неки филм омиљен, а неки се 
не задрже. Биће да су, поред уметничких вред-
ности, разлози обично једноставнији и личнији. 
И, наравно, нису општи. Филмове са ове листе 

волим због различитих разлога. Истине ради, 
трудила сам се да на њој не буду Кум 1 и 2, иако 
већ деценијама деле почасно прво место. Рачу-
нала сам да телевизије бар једном недељно то 
раде и без моје сугестије. Ни Било једном у Аме-
рици није згодан за приказивање јер directorş 
cut траје као два друга, подужа филма, па мало 
ремети програмску сатницу. Кад људе именом 
и презименом зовете у биоскоп, ред је да им ка-
жете зашто мислите да је важно да их виде. Пре 
свега, зато што су то филмови које је грех не 
гледати на великом платну. 
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Америчка лепота (1999)
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Фелинијев Амаркорд погледајте обавезно, по-
готово ако до сада нисте. Уколико вам се учи-
ни да сте из тог филма много шта већ видели у 
десетинама других, током протеклих пола века, 
добро вам се учинило. Рачунајте да сте отишли 
да погледате праизведбу, такозвани оригинал.

Уколико вам се учини да сте нешто од Казаб-
ланке већ негде видели, да вам делује познато и 
тако блиско, лоше вам се учинило. Казабланка 
је експеримент који успева једном у животу, и 
никад више. Мора превише звезда да се уједини 
на небу да би нешто постало култно, и као такво 
– недостижно. Казабланка има све. Као што није 
важно шта ћете ви мислити о Микеланђеловој 
Пијети или Моцартовом Реквијему, јер они су 
ту да остану, тако није важно ни да ли ћете во-
лети Казабланку. Она је већ остала.

Америчку лепоту и Писца из сенке препору-
чујем због сличног разлога. И Сем Мендес и Ро-
ман Полански имају храбрости и онога што би 
се с колоквијалног језика превело као парни део 
мушког полног органа, да се у својим филмо-
вима баве оним најгорим, или макар најмрач-
нијим у нама, а зарад узвишеног циља. Треба 
много редитељског умећа да би се тако и толико 
оголио филмски јунак, да му пред нама проспе-
те утробу а да га не деградирате, већ да га воли-
те, јер вас редитељ тера да препознате оно нај-
горе у себи. И да то најгоре у себи прихватите, 
или да га мењате, или макар да на путу до куће 
размишљате о томе ко сте, шта желите, која је 
ваша цена и колику сте цену ви спремни да пла-
тите. Укратко, дирљиво, помало болно и јефти-
није од кауч терапије.

Антонионијева Ноћ је guilty pleasure за оне 
који не пате од класичног филмског наратива. 
То је софистицирана ода умирућој љубави и ако 
бар једну такву до сада нисте сахранили, не тр-
чите у биоскоп, стићи ће вас већ, кад-тад.

И на крају, гледајте Париз, Тексас. Она је 
најлепша од свих најлепших плавуша на свету. 
Он је најзаљубљенији од свих несрећно заљубље-
них мушкараца на свету. Париз је село у Текса-
су до кога се шипчи преко пустиње док Рај Ку-
дер свира да те убије где си најслабији. Гледајте 
га, то је Вим Вендерс, онај Немац што се не пла-
ши да воли. Гледајте га јер је опроштај на фил-
му дирљивији него у животу. Ако немате други 
разлог, гледајте га да бисте се исплакали у мра-
ку, тамо вас нико не види.
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Форд своје постоље у кинематографији заслу-
жио одавно. Мени су чак и његови мање успеш-
ни филмови апсолутно неодољиви. Ето, зато Ко-
пола. 

Чаплина гледајте да видите како су филмови 
некада били црно-бели, али због тога не и мање 
добри. Да видите да је мелодрама постојала и 
пре филма Nothing Hill, да је социјална драма 
постојала и пре Мајка Лија, да је све на свету, 
осим Твитера, постојало одувек, и да ће оно нај-
важније што нас покреће постојати заувек. Уо-
сталом, ако ни због чега другог, идите у биоскоп 
да се тестирате да ли сте здрави. Јер, просто, 
није нормално не волети Чарлија Чаплина.

Кабаре Боба Фосија гледајте јер живите у 2019. 
години кад је свет, ако се ја питам, окренут на-
главачке. Да вас поштедим приче о систему 
вредности, Европи у којој јача десница, гажењу 
свих цивилизацијских тековина и сурвавању у 
19. век, рећи ћу вам само да је то мјузикл, да је 
очаравајуће гледати женску хероину из времена 
пре хијалуронске грознице, и да је то најспек-
такуларнији приказ надолазећег рата, оног нај-
већег, који без испаљеног метка најављује ка-
тастрофу, ко уме да је види. Да је све то увије-
но у обланду неодољиво декадентног предрат-
ног Берлина, уз песму с опомињућим насловом 
„Tomorrow belongs to me ”. Рекох ли, гледајте Ка-
баре јер живите у Србији 2019.

Казабланка  (1942)
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Прислушкивање (1974)

Ноћ (1961)

Париз, Тексас (1984)
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 сВЕТЛосТи ВЕЛЕГрада  
(САД, 1931) Режија: Чарли Чаплин 
....................................................................................
 
ноЋ  
(иТА/ФРА, 1961) 
Режија: Микеланђело антониони 
....................................................................................

Париз, ТЕксас 
(ФРА, 1984) Режија: Вим Вендерс 
....................................................................................

казаБЛанка 
(САД, 1942) Режија: Мајкл кертиз
....................................................................................

каБарЕ
(САД, 1972) Режија: Боб Фоси 
....................................................................................

сЕЋаМ сЕ
(иТА/ФРА, 1973) 
Режија: Федерико Фелини
....................................................................................

ПрисЛуШкиВаЊЕ  
(САД, 1974) 
Режија: Френсис Форд копола
....................................................................................

аМЕриЧка ЛЕПоТа 
(САД, 1999) Режија: сем Мендес
....................................................................................

Писац из сЕнкЕ 
(ФРА/НЕМ/ВБ, 2010) 
Режија: роман Полански
....................................................................................

мој иЗбоР
АНА МАРИЈА
РОСИ

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 29, 30. и 
31. маја у Косовској 11.
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Клер Дени, једном од најважнијих и најин-
тригантнијих редитељки данашњице која 
на 72. Канском фестивалу председава жи-
рију кратких филмова Sinefondasion, разго-
варала сам поводом њеног најновијег фил-

ма Живот међу звездама, о неухватљивој перцепцији чове-
чанства. То је први филм који је француска ауторка сними-
ла на енглеском језику и први који је урадила у жанру на-
учне фантастике с једном холивудском звездом. Реч је о ре-
дитељки чија остварења обично гледамо на телевизији или 
на арт ревијама. 

Иако је рођена у Паризу, већи део детињства и младо-
сти провела је у разним афричким државама. Када је има-
ла четрнаест година, с мајком и млађом сестром вратила се 
у Француску, у предграђе Париза, и наставила школовање. 
Ипак, време проведено у некадашњим француским коло-
нијама оставило је трага, што је видљиво у њеној филмог-
рафији. Најпре је студирала економију, али је убрзо схвати-
ла да то није за њу. На наговор супруга, уписала је париску 
филмску школу данас познату као La Fémis.

Клер Дени је после студија редитељски занат изучила аси-
стирајући највећим светским редитељима – од Душана Ма-
кавејева, преко Косте Гавраса и Вима Вендерса, до Џима 
Џармуша. 

Сценаристички и редитељски деби имала је 1988. с фил-
мом чоколада. Већ за тај први рад, инспирисан детињством 
у Африци, примила је похвале критике и публике, а филм 
је био приказан и на фестивалу у Кану.

Често је била инспирисана радовима филозофа Жан-Ли-
ка Нансија, коме је посветила део „Vers Nancy” омнибуса 
Ten Minutes Older: The Cello, проговарајући о проблемима 
прихватања странаца, интеграције и асимилације. Филмом 
Бела роба са Изабел Ипер, редитељка се 2009. поново врати-
ла афричкој теми и локацијама. 

Чињеница је да се Клер Дени више од три деценије вешто 
бави филмским и друштвеним табуима. Проналази хума-
ност својих ликова пажљивим посматрањем. Бави се тели-
ма, и споља и изнутра, њиховим осећањима и жељама. Њен 
најновији филм Живот међу звездама делује друкчије од 
осталих остварења која је урадила. Снимљен је у ретро ди-
зајну шездесетих. Одиграва се у далеком свемиру и прати 
свемирски брод пун затвореника који су послати на ризич-
ну мисију у космос. Пропитује људску сексуалност и односе 
моћи. Првенствено прати самотњака Монтија (игра га Ро-
берт Патинсон), једног од затвореника који су послати на 
експедицију кроз црну рупу. Током пута, докторка Дибс 
(тумачи је Жилијет Бинош) врши необичне експерименте 
плодности на Монтију и осталима, у покушају да створи 

С
кинотека

инТЕрВЈу

РАЗГОВОР ВОДиЛА:

Сандра Перовић
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Живот међу звездама је ваш први филм 
снимљен на енглеском језику и ваш први 
филм са звучним холивудским именима. За-
што сте желели да испричате причу на енг-
леском?

– Просто зато што сам мислила да нико у све-
миру не би говорио француски или неки други 
језик осим енглеског, руског, сад можда и кине-
ског. Само би се ти језици могли говорити у све-
мирском програму. Гледала сам свемирске про-
граме – нико не говори француски, италијански 
или српски. Људи морају усвојити међународ-
ни језик.

Улогу коју у филму тумачи Роберт Патин-
сон заправо сте били наменили Филипу Си-
мору Хофману?

– Да. Замислила сам да је тај човек уморан од 
живота, пун безнађа и да неће ни да се претва-
ра да ће им се нешто ново догодити. У то време 
мислила сам да је глумац који то најбоље изра-
жава Филип Симур Хофман. То ми је био сан, 
али он је, нажалост, умро. Роберт је контакти-
рао са мном, хтео је да радимо заједно. Онда сам 
схватила да, иако он није оно што сам замисли-

живот у лабораторији, иако се све више удаља-
вају од Земље и од све крхкије свести о самима 
себи.

Догађаје у свемирском броду покрећу пре-
тежно ниске страсти и негативне емоције – од 
страха и презира до потребе да се други пот-
чине. Још једно занесено портретисање муш-
ког идентитета и кризе у затвореној заједници, 
Клер Дени је донело репутацију једне од најин-
тригантнијих ауторки у Европи. 

Живот међу звездама користи језик кул-
тних свемирских филмова смештених у сав-
ремени филмски дијалог. Који су аутори ути-
цали на ваш креативни процес? Тарковски, 
Кјубрик?

– Тешко је избећи утицај Кјубрикове Оди-
сеје 2001. То је својеврстан камен темељац. А и 
Тарковски је, истина, нешто што ми је блиско. 
Филм као што је Соларис још је снажно прису-
тан у мени због свог вапаја за љубављу. Ваљда 
чак и у Сталкеру постоји дужност да будеш 
мушкарац или жена, али то не зауставља ни љу-
бав ни емоције.

Живот међу звездама (2018)
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дили страва и ужас. Шта је вас конкретно 
привукло таквој визији свемира?

– За мене то чак није ни била научна фанта-
стика зато што сам знала сваки елемент. Ако 
одете у Сунчев систем на пример, то значи да 
имате моћ да одете и даље од њега. Трајаће мно-
го година и вероватно се нећете вратити. А кад 
стигнете тамо, изван Сунчевог система, праз-
но је. Нема атмосфере, нема ваздуха, знате? Све 
сам то знала и мислила сам да је једноставније 
испричати причу тако, без посебног дизања пра-
шине око научне фантастике. То су црне рупе и 
црна материја. Знамо да постоје.

Стиче се утисак да су многи филмови који 
се одвијају у свемиру на неки начин опте-
рећени изгледом свемирског брода. Ако уз-
мемо да сте брод замислили више као затвор, 
откуд контраст с баштом на њему?

– Мислила сам да је то неопходно јер људско 
тело није створено да тако живи, и да би било 
сјајно да јунаци имају неке витамине, свеже на-
мирнице, и за елан и за тело. И за очи, јер без 
витамина губе вид. Одмах сам помислила да би 
то био њихов једини сувенир са Земље. Једина 
жива ствар, ако изузмемо бебу.

ла... Био је тако млад... Али одмах ме је убедио 
својом... Не знам како то да опишем. Мени је ли-
чио на средњовековног витеза, на неког ко све 
држи у себи.

Тај филм представља и својеврстан ради-
калан заокрет у вашој филмографији. Зашто 
сте пожелели да у једном тренутку кренете у 
том правцу?

– Тачно. Не знам, увек ми је било на уму да 
ако желиш да користиш затворенике осуђене 
на смрт, можеш добро да их искористиш експе-
риментишући с њима као са животињама у ла-
бораторијама... А то је нешто што постоји – бити 
предмет експеримента.

Зашто сте и жене и мушкарце представили 
као ликове без прошлости?

– Има наговештаја њихових прошлости, али 
нисам желела да испричам све њихове приче, 
мислила сам да ће то бити изузетно досадно. 
Знамо да су сви осуђеници. И знамо мало о до-
кторки, убила је мужа и децу.

Научнофантастични филмови или филмо-
ви чија се радња дешава у далеком свемиру, 
обично теже да у гледаоца усаде осећај стра-
хопоштовања и чуђења, макар касније усле-
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Филм Живот међу звездама поиграва се по-
реклом пожуде, а посебно тиме како се на 
различите начине може приказати како се 
ум и тело мењају. Видите ли вид растерећења 
у оквиру простора брода или је растерећење 
за ваше јунаке немогуће?

– Једини тренутак кад ја осећам растерећење 
јесте кад су отац и ћерка заједно, и одједном 
нема границе. Може да је додирне, да је носи. 
Његова је. Он је њен, знате, и како девојчица 
расте, и њихова љубав расте. Мислим да је чак 
и теже заборавити питање табуа. Али за мене, 
тај лик Монти, кад гледа како беба спава, или 
је храни, шета... за мене је то тренутак чистог 
уживања.

Снимили сте филм у пустињи, у руралној 
Африци. У француском предграђу. Куда ћете 
следећи пут отићи?

– Не знам, вратићу се кући!

Поново у Француску?
– Не знам, тренутно радим на једном пројек-

ту, али видећемо.

Хвала вам на разговору, Клер.
– Хвала вама.

У многим филмовима посебну пажњу 
обраћате на физички изглед глумаца које сте 
ангажовали. У смислу начина на који сте же-
лели да изразите ту телесност, шта вас је до-
датно привукло?

– Мислим да је Роберт Патинсон већ знао, није 
било тешко. Одмах је био спреман. Видела сам 
да је то била његова улога. Није било сумње у то. 
Исто важи и за остале, за Жилијет. Сви су у за-
твору. Њихова телесност је искрена. Није лажна. 
Нису то мишићи. То је, ако смем да кажем, ду-
ховна телесност.

Још једна од главних тема јесте начин на 
који филм представља ужитак. Начин на који 
га представљате често се мења кроз филм, 
посебно кад додир с човечношћу почне да се 
мења и мутира?

– Мислим да моји јунаци жуде за ужитком, а 
нема га. Очајнички покушавају да осете ужи-
так, али то је као нека непрекидна мастурбација 
тела и ума. Заправо, они су и даље затвореници 
и још су у затвору. Једини начин да се секс нор-
мално изрази јесте да будеш слободан, а то је 
секс у затвору. 

Живот међу звездама (2018)
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СРПСКА ВЕЗА
МАЂАРСКИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ФИЛМОВИ ИЗ БЕОГРАДА

еома много филмског блага крије се у збирци нитратних филмова Југословенске кино-
теке, а добар део још није истражен. Филм Јудини синови, који је пронађен у Београду и 
враћен кући 2005. године, сада је четрдесети из збирке наших немих филмова. 

Историчари филма из шездесетих година каријеру Едена Ухера могли су да оцене 
само на основу написа из тадашње штампе. Данас можемо стећи утисак о његовом делу 

на основу већ три његова пронађена филма, што је сасвим добар однос, у поређењу са Шандором Кор-
дом, од чијих је двадесет пет мађарских играних филмова пронађен само један, а од тридесет осам 
филмова Михаља Кертеса није нам остао ниједан. 

У време стварања филма Јудини синови, продукција мађарског филма показује силазну линију. По-
сле рата укинута је забрана увоза америчких филмова, а због одлуке у Тријанону, на иначе скуче-
ном тржишту мађарског филма које је било преплављено америчким филмом, продукција филмова 
постала је губитничка. Наше филмске фабрике редом су пропадале. Пројекција је постала бољи по-
сао од продукције. Продукција „Ухер” је 1920. године још функционисала. У њој је Еден Ухер млађи 
раније радио као главни редитељ, али осим продукцијом филмова, све се више бавио и пројекцијом 
страних филмова у Мађарској. Можда је то био разлог због којег се Еден Ухер млађи 1919. издвојио 
из очеве фирме и с Ласлом Маркушем основао филмску фабрику „Омега”. Међутим, њихова фирма 
је након два снимљена филма пропала, а Ухер млађи је Јудине синове, који су уједно били и његов по-
следњи филм, режирао у фабрици „Корвин” према сопственом  сценарију. У грчевитом настојању да 
својим филмом постигне успех и да га учини конкурентним и на међународном филмском тржишту, 
уврстио је у њега скоро све модерне детаље и обрте из филмова и тривијалне литературе тог време-
на, Грифитове историјске паралеле, упућивања на Библију, митолошке елементе, егзотичне просторе, 
проклете љубави. У причи се појављује цигара отрована хашишем, стеновита планина из Либана, тра-
гач за благом који се сурвава у бездан, пећина која се обрушава, робови који очекују своје ослобађање, 
хемијска лабораторија која експлодира већ у другом минуту филма, бунар у чијој се дубини крије све-
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да Махедина, наследника великих хероја из 20. 
века, слабе воље, колебљив и размажен. Ласло 
З. Молнар, вечити интригант у мађарским не-
мим филмовима, добио је велику могућност у 
својој трострукој улози. Он игра Тонија, Јуду и 
Јудасиха, који је издао Махедина. У улози аван-
туристе појављује се једна од највећих глумач-
ких личности из тог периода, Јене Торж, а то је 
и једини његов неми филм. У двострукој улози 
Клото и грофице Алеа Ст. Марсен коначно мо-
жемо да видимо једну од најпопуларнијих зве-
зда мађарског немог филма Сенди Игалич, коју 
смо дотле могли да видимо само на сликама. 
Она аутентично игра улогу фаталне жене која 
слама мушка срца. „Нико од ње не игра боље 
улоге зрелих жена, вреле, велике страсти. Она 
је рођена ’велика жена’ која организује мушке 
судбине, која жели да блиста, достојна је станов-
ница похотних луксузних будоара и салона из 
филма. Њену глуму окружује некаква немир-
на аура, покретом који ступа на сцену, доноси 
са собом фаталност”, пише о њој знаменити пи-
сац Пал Форо (часопис Свет филма, бр. 11/1919). 
Маргит Макај, наивка Комедије, игра улогу зе-
маљске супарнице небеске жене, Марту која 
је мање женствена и помало је груба, али која 
својом пожртвованом љубављу на крају придо-

тиња, а после се испоставља да је поп из тог све-
тог места у цивилу неуропсихијатар.

Идеје и мотиви смештени у Јудине сино-
ве били би довољни барем за пет филмова, те 
радњу чине сложеном, несагледивом, а гледао-
цу се повремено чини да је филм насумице скр-
пљен од филма о анђелу, од авантуристичког 
филма о потрази за благом, од друштвене дра-
ме, од историјског филма и од љубавне мелодра-
ме. У филму о анђелу небеско биће се спушта 
на земљу, обавља нешто, и враћа се на небо. А 
учесници потраге за благом убијају без икаквих 
скрупула да би дошли до блага које на крају ни-
коме неће припасти. Друштвена драма говори о 
вечитој људској слабости, о непостојаности која 
доводи до издаје. Главни лик у историјском фил-
му је касни спаситељ неког покореног народа. 
У љубавној мелодрами заљубљена жена жели да 
мушкарца спасе од саме себе и због тога га се 
великодушно одриче. Била би предност Ухеро-
вог филма да сценарио није писао он сам него 
неки стручни писац, неко ко не би желео да то-
лико много одједном захвати, већ да одабере 
једну од набројаних тема и да је боље разради. 

Ухер сарађује са успешним позоришним 
глумцима из тог периода. Калман Затоњи, умет-
ник Комедије, веома је убедљив у улози Рејмон-
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која је сачинила српске натписе. 
Пројекција за штампу одржана 
је 28. септембра 1924. године. Пу-
блика је топло дочекала филм. 
Гледаоци су се смејали и плака-
ли. Балога и сараднике обасули 
су честиткама. Међутим, власни-
ци биоскопа у Будимпешти изра-
жавали су жаљење што им је ре-
пертоар све до пролећа попуњен 
америчким филмовима. 

Критика из тог доба издвојила 
је природност филма: „Никакве 
позе, никакве надмености. Скоро 
да и не одаје утисак да је то игра-
ни филм, већ изгледа као сасвим 
природан снимак, што је, на при-

мер, уобичајено код снимања живота птица. 
Тако некако је Балог посматрао из прикрајка 
живот ђака, није их много стилизовао и обли-
ковао, једноставно им је оставио природну ле-
поту. То је разлог што све време осећамо свежу 
и сугестивну снагу стварности” (часопис Филм, 
бр. 40/1924). 

Захваљујући можда добрим критикама, није 
требало чекати до пролећа да се филм прикаже. 
Премијера Дечака Павлове улице била је 15. ја-
нуара 1925. године у биоскопима „Корвин” и „Ка-
питол”. Филм је доспео и у иностранство, успеш-
но је приказиван у деловима Сједињених Аме-
ричких Држава насељеним мађарским живљем, 
у више европских земаља, чак и у Совјетском 
Савезу. 

Нажалост, копија која је пронађена у Београду 
није потпуна. Недостаје одлучујућа битка која 
је вођена за напуштени плац, између осталог и 
сцена у којој се Немечек с повишеном темпе-
ратуром искрада из болесничког кревета и по-
беђује капетана црвенокошуљаша Ферија Ача, 
те тиме извојује победу дечака Павлове улице. 
Тренутно се преговара о доношењу кући тог 
филма који ће и тако непотпун бити драгоцен 
део наше збирке.

бија срце Рајмонда Махедина. 
Макајева је присутна у мађар-
ском филму од самог рођења иг-
раног филма, њено најбоље ост-
варење је улога Тимеје из Злат-
ног човека (1918).

НА ВИДИКУ 
ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГИ 
МАЂАРСКИ НЕМИ 

ФИЛМ

Тек што је завршена реста-
урација филма Јудини синови, 
управник архива Југословенске 
кинотеке Александар Ердељано-
вић наишао је на нови сензационални мађарски 
историјски филмски налаз. Пронашао је верзију 
Дечака Павлове улице из 1924. године и лично је 
донео у Будимпешту, снимљену на ДВД. 

Док је у зениту продукције немих филмова 
годишње снимано чак и сто филмова, у годи-
ни снимања Дечака Павлове улице снимљено је 
само седам мађарских играних филмова, а до-
бар део фабрика филмова је пропао, међу њима 
и „Астра”. Балог је био годинама главни редитељ 
у тој кући, а мађарска филмска продукција кре-
нула је силазним путем. Продуцент Дечака Пав-
лове улице, филмска кућа „Паштори”, изнајмила 
је складиште филмске фабрике „Корвин” у Мар-
тонвашару за снимање. Са две камере истовре-
мено снимљена су два негатива. Једну је снимао 
Деже Нађ, а другу Иштван Еибен. Улогу Неме-
чека играо је Ђури Фараго, познат по свом му-
зичком таленту. Улогу Боке и Гереба играли су 
публици већ добро познати глумци-дечаци Ерне 
Веребеш и Ферко Сечи. Остале дечаке тумачили 
су чланови извиђачке чете „Езерместер” број 13. 
У захтевно режираном филму Беле Балога чак 
су и инсерти између слика сачињени веома па-
жљиво. Писца натписа Ласла Калмара, који је 
касније режирао Самртно пролеће (1939), крити-
ка је посебно похвалила. „Сваком појединачном 
натпису дао је посебан карактер који је у сва-
кој линији и сваком цртежу изражавао ситуа-
цију и атмосферу коју је саткао у речи. На при-
мер, код плакања и слова су пуштала сузе, код 
страха су се тресла, а приликом лажи, кукавич-
ки су ишчезавала.” Нажалост, копија пронађе-
на у Београду има српске натписе, од оригинал-
них инсерата Ласла Калмара остао је само један 
– захваљујући непажњи дистрибутерске фирме 
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Оливер Твист (1918)

Око осам процената преживелих немих фил-
мова у Мађарској испод је међународног про-
сека (креће се од десет до петнаест одсто). 
Међународно признати пионири бурне мађар-
ске неме филмске индустрије као што су Шан-
дор Корда, Михаљ Кертес, Пал Фејош, Геза Бол-
вари, Михаљ Варкоњи, Бела Лугоши, Луси До-
рејн, Марија Корда, Лиа де Пути и многи дру-
ги, касније су постали славне личности свет-
ске филмске историје. Међутим, жалосна је 
чињеница што је само један од филмова Шан-
дора Корде (у Америци Александра Корде) на-
стао у Мађарској и данас доступан, Златан чо-
век (1919), а није пронађен нити један од мађар-
ских филмова Пала Фејоша. Легендарни глум-
ци Бела Лугоши и Луси Дорејн могу се видети 
само у пар кадрова филма, а мађарски филмо-
ви Марије Корде и Лие де Пути су изгубљени.

Било је скоро равно чуду када је 2008. у Сје-
дињеним Државама пронађен један од првих 
филмова редитеља славне Казабланке  Михаља 
Кертеса (у Америци Мајкла Кертица), Непо-
жељна из 1914. године, који је за стогодишњицу 
дигитално рестаурисан у Мађарској филмској 
лабораторији и тријумфално приказан у двора-
ни „Бела Барток”, у присуству стотина званица 
из земље и иностранства, међу којима су били и 

првом тексту за мајску Нему среду 
искоришћен је до сада само дели-
мично објављен дужи спис Ђенђи 
Балог, архивисткиње Мађарске 
кинотеке и водећег стручњака за 
мађарски неми филм. Писала је 

о филмовима који су пронађени у првој деце-
нији двадесет првог века у Архиву Југословенс-
ке кинотеке, што сада презентујемо с великим 
задовољством. Али то није био крај. Кренимо од 
историје мађарског филма. Доба мађарског не-
мог филма (1901–1931) било је време невероват-
не динамике и продуктивности, али веома мало 
је сачувано из тог првог златног доба. За три де-
ценије, у за филм заинтересованој Мађарској 
(за разлику од аустријског, тзв. јачег дела Двој-
не монархије, у коме је први филм, и то ерот-
ски, снимљен тек око 1905/06), произведено је 
чак око шест стотина дугометражних филмова, 
од којих су многи укључивали највеће личности 
домаће филмске историје. Нажалост, до данас 
је преживело само неколико од више десетина 
филмова познатих редитеља Шандора Корде и 
Михаља Кертеса. Све у свему, сачувано је само 
око педесет радова из читавог периода између 
1901. и 1931, а неколико њих само у фрагментима.

Мађарски филмски архив основан је пу-
них педесет шест година после првог мађар-
ског филма, Игра Беле Житковског (1901). Сре-
дином шездесетих година прошлог века у збир-
ци архива било је само дванаест мађарских не-
мих филмова. Међутим, захваљујући неумор-
ном труду архивиста и сарадњи с пријатељима 
из других архива, број новооткривених филмо-
ва је растао, па је од пада социјализма до наших 
дана пронађено близу четрдесет мађарских не-
мих филмова. То је још увек врло мало с обзи-
ром на фантастичан број од шест стотина сни-
мљених филмова.

POST SCRIPTUM 
или 

ЈЕДАН ДОБАР 
НАСТАВАК СЛЕДИ

пишЕ: 
александар саша ердељановић
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Дечаци Павлове улице (1924)

као Монкса и Ласла З. Молнара као злочинач-
ког Фегина. Рестаурисана верзија тог филма с 
великим успехом приказана је на водећем свет-
ском фестивалу немог филма у италијанском 
градићу Порденонеу 2012. године. Уследио је по-
том још један, верујемо не и последњи београд-
ски проналазак, драма Маћеха из 1924. Гезе Бол-
варија, изузетно продуктивног режисера који је 
касније, током тридесетих и четрдесетих годи-
на, постао још познатији по низу лаких коме-
дија и музичких филмова у Аустрији и Немач-
кој.

Пријатељство архивиста и историчара фил-
ма не зна за границе и наставља се и даље, са 
жељом за новим откровењима...

П. С. Овде није крај, јер морам рећи да су осим 
четири нема филма у нашем Архиву пронађена 
и три „изгубљена” звучна мађарска играна фил-
ма, Породични додатак (1937) Јенеа Чепрегија, 
Седам ружа / Хусари из Фехервара (1939) Иштва-
на Ђерђија и Зов земље (1939) Кларе Ридл. 

стари пријатељи из Југословенске кинотеке.
Што се нас тиче, чудо се наставило, јер је нег-

де у исто време у надалеко познатом Нитрат-
ном архиву на Кошутњаку пронађен још један 
бисер раног мађарског филма, Оливер Твист из 
1919. године у режији Мартона Гараша. Тај пре-
рано преминули редитељ спадао је у најплодо-
носније ауторе мађарске неме кинематографије 
(у периоду Првог светског рата режирао је про-
сечно шест филмова годишње). Специјалиста за 
обраде књижевних дела, запамћен је по врсној 
екранизацији Толстојеве Ане Карењине (1918), 
а тик уз њу по квалитету би се могао сврстати 
и његов Оливер Твист. У периоду краткотрај-
не Мађарске Совјетске Републике (април–ав-
густ 1919), снимљен је чак тридесет један играни 
филм, од којих три Гарашева, а до проналаска 
Оливера Твиста само је један фигурирао као са-
чуван. Иако непотпун (од укупно шест ролни 
недостају четврта и пета) и са српским међунат-
писима, у естетском смислу изненађујуће је ве-
што и модерно режиран, са честом употребом 
флешбекова и двоструких експозиција. Стара 
Будимпешта је врхунски заменила сиротињске 
четврти Лондона из Дикенсовог дела, а нарочи-
то су импресивне роле негативаца, Јенеа Торжа 
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сторија је учитељица живота, а ин-
телигенција појединаца и друш-
тава у антиципацији будућих до-
гађаја, дакле предвиђању. Између 
прошлости и будућности јесте 

подсмешљива стварност, али с њом, чини се, ни-
кад нисмо били на „ти”. Као народ склони исто-
ријским мистификацијама због недостатка по-
требне дистанце и правог начина сагледавања 
догађаја, или погрешним проценама због по-
требе да омаловажимо домаћу и туђу памет, 
у креирању будућности остали смо умногоме 
ускраћени за оно нужно у напретку свих гра-
на живота. Тај својеврсни напредак дешавао се, 
али на нивоу инцидента. Могло се предвиђати 
једино да ће се напредак десити... два-три пута 
у једном веку. Осим када су појединци, што се 
и данас догађа, изван инструмената власти, по-
кушавали да готово прстом, директно, укажу на 
одређене појаве и проблеме у нади да ће колек-
тивна свест прорадити, а механизам социјалног 
живота бити олакшан тренутном, а не накнад-

документарни
ЧЕТВрТак

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

И

ГдЕ наМ ЈЕ 
БиЛа ПаМЕТ

Парничење (1964).

пишЕ: 
маријана терзин стојчић

ном памећу. У томе су од појаве филма предња-
чили документаристи, најпре с намером да вер-
но и непосредно представе чињенице ухваће-
не објективом камере у њиховом аутентичном 
или затеченом стању. Документарни филм је, 
изворно говорећи, својеврсно путовање. Реч 
документарни изведена је од француске речи 
documentarie, којом су се означавали путописни 
филмови, а у свакодневни говор ушла је после 
1926. када ју је први пут употребио Џон Грир-
сон. Документарни филм обрађивао је најраз-
личитије аспекте живота да би с временом по-
чео да уноси субјективан став стваралаца, ту-
мачећи објективну стварност личним виђењем. 
За то је био потребан и својевсрни кредибили-
тет. Људи који су сматрали да имају право да 
одређују друштвене интересе у домену култу-
ре, с поносом су истицали да су сагледали сми-
сао суштине филма и његова многострука зна-
чења. Али они су, бар на нашем филмском про-
стору, били гласноговорници идеологије, врло 
потковани знањем у области седме уметности. 

Програм „Где нам је била памет” обухвата кратке и средњометражне филмове 
домаће продукције који су у време стварања храбро указивали на друштвене и 
социјалне парадоксе чије последице и данас осећамо, а појединце коштали живота и 
статуса. На клацкалици филмских приказа су сатире, трагедије, ироније, из којих, 
нажалост, нисмо много научили
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Цењени документариста Мирослав Јокић на-
рочито је познат по својим делима Пошто кош-
та жена, с темом куповања жена код Албанаца, 
и фестивалски награђиваном Баладом о наф-
ти (1970). Посебна занимљивост тог филма је-
сте то што на ведар и готово црнохуморан на-
чин говори о више него озбиљној и ангажованој 
теми, када је у моравском селу Обрве на међи 
општина Краљево и Чачак откривена нафта. То 
је створило озбиљне проблеме и сукобе у селу 
с вечним питањем коме се приволети у име бу-
дућег просперитета, Чачку или Краљеву, а бу-
дући да тако типично за Србе није било сагласја, 
на крају је село остало да тавори не искористив-
ши прилику столећа. Целу ову причу Мирослав 
Јокић проткао је занимљивим исказима мешта-
на за и против и изванредном народном музи-
ком у извођењу аутохтоног оркестра који је сео-
ску муку преточио у духовите текстове и риме.

Никша Јовићевић проговорио је у филму Ту-
жим државу и сина (1983) о рак-рани Србије – 
пропасти њеног села, изнајмљивању штала за 
потребе фабрика, притварању људи који су се 
осмелили да чупају коров, идеји младих да ће 
им, уместо дедовине, лагодан живот донети фа-
бричке униформе. Никола Никша Јовићевић 
спада у најцењеније црногорске документари-
сте, мада је нека од најбољих остварења, укљу-
чујући и своје животно дело Тужим државу и 
сина, снимио у Београду. Увек су га привлачи-
ле теме о људској глупости, нашим наопаким 
наравима, свемогућој бирократији, узурпацији 
власти. Одумирање села врсни документариста 
не види као природан процес већ као системс-
ку грешку, али филм поседује и становиту дозу 
горког хумора којим се нада у бољитак не одба-

Срећом, када је у Југославији стварана нова ки-
нематографија, а Београд био природни цен-
тар уметничких конфронтација, идеје условље-
не идеологијом изискивале су бројне расправе. 
Индивидуална храброст надјачавала је и друш-
твени интерес у филмском стваралаштву, па је 
и природа филма добијала различита тумачења 
која су младом кругу синеаста доносила под-
стрек. Међу таквим ауторима били су Живко 
Николић, Мирослав Јокић, Владан Слијепчевић, 
који су једноставно иза кулиса агресивне дема-
гогије снажили филмска опажања и перцепцију. 
И све то у служби народа, који због њихових са-
чуваних филмова има над чим да се запита, рас-
тужи и – извесно насмеје. Програм кратких и 
средњометражних филмова домаће продукције 
који су у време стварања храбро указивали на 
друштвене и социјалне парадоксе чије последи-
це и данас осећамо, а појединце коштали живо-
та и статуса, зато је и назван „Где нам је била па-
мет”. На клацкалици филмских приказа су сати-
ре, трагедије, ироније из којих је могло много да 
се научи и грешке исправе, али филм дугороч-
но, нажалост,  није имао ту моћ.

Међу најгоре особине српског народа, које до-
душе није споменуо Арчибалд Рајс у свом теста-
ментарном делу „Чујте Срби!”, спадају пакост и 
завист. Из тих осећања најчешће се рађају судс-
ки спорови и парничења који знају да трају го-
динама, а чији трошкови износе много више од 
предмета спора. Користећи своје познавање срп-
ског села и менталитета, бритки Драгослав Ла-
зић методом филма истине и скривеном каме-
ром, ухвативши сам живот у јагодинском суду, 
створио је један од најлуциднијих српских до-
кументараца шездесетих година, Парничење 
(1964). Парница око потпуно безначајних ства-
ри, као што су чија је клупа или петао, рекла-
-казала и сличне, било је у нашим судовима на 
стотине. Таква суђења доказивала су неукост и 
инфантилну страст озбиљних људи ка ситном 
ћару, а с друге стране, пружила могућност ре-
дитељу да на благо хуморни начин и са симпа-
тијом посматра своје земљаке којима је од свега 
најдраже „да комшији цркне крава”. Из идеје тог 
веристички снимљеног и блиставо замишљеног 
дела, касније ће се у Лазићевој режији изродити 
и телевизијски серијал сличне тематике, Парни-
чари (1967/68). Свака ситна зађевица коју су људи 
решавали на суду, довела је до низа комичних и 
парадоксалних ситуација, али пре свега оптере-
тила правосуђе, које се и данас, рекло би се, су-
среће са истим проблемима. 

Ф
от

ог
ра

ф
иј

е:
 А

рх
ив

 Ј
К

Тужим државу и сина (1983)
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„проблемски начин” покушавају да дођу до од-
говора на нека од горућих друштвених питања 
у СФРЈ. Само наизглед саздан као репортажа о 
једном младом граду у успону, Новом Травни-
ку, филм Данас у новом граду (1962) код нас је 
антиципирао жанр филма истине, тако попула-
ран и одомаћен код француских новоталасова-
ца. Кроз зналачки изабране кадрове града и ње-
гових институција, интервјуе с појединцима из 
различитих слојева и узраста, Владан Слијеп-
чевић отворио је тематску Пандорину кутију о 
градовима-спаваоницама, без душе и идентите-
та, ускраћеним за места где ће се људи забави-
ти, одморити, дружити и живети живот вредан 
човека. У овом делу које не осваја на прво гле-
дање, можда најфасцинантније изгледају сце-
не забаве у хотелу у којима мајсторска „скриве-
на камера” Ђорђа Николића хвата нелагодност, 
страх и отуђеност младих људи, учаурених у 
својим столицама и неспремних да ступе у кон-
такт с другим полом. Владан Слијепчевић тру-
дио се да на духовит начин подвуче и то да по-
лиција у Новом Травнику  има највише посла с 
удавачама из целе Југославије! Осећај привре-
меног боравка у новим градовима прилично се 
растегао. Читаве комуне и данас чине људи не-
промењених навика и наречја упркос чињени-
ци да су „привремено” настањени у једном гра-
ду скоро пола века. 

Својеврсни наставак тог „фабричког омажа” 
јесте остварење посвећено миграцији мушка-
раца из села у градове, због чега највише трпе 
сеоске девојке јер остају неудате. На тај со-
цијални феномен указала је филмом Девојке 
без момака (1963) Вера Јоцић, која се из сли-
карства и бављења шминком одметнула у ства-
рање лутка-филмова, да би касније самостално 
режирала више документарних остварења као 
што су Стубови маште, Апел, Кућа без фасаде. 
Тема савремених документариста није далеко 
од ове. Данас снимају села из којих су девојке 
отишле у градове, а њих у пословима жена и до-
маћица одмењују младе доведене из Албаније и 
Румуније. 

Редитељ Владимир Царин је у филму Пале-
те и контејнери (1972) наставно предочио раз-
лике у третирању саобраћаја у Београду и Ро-
тердаму. Модернизација и убрзање саобраћај-
них услуга постиже се применом интегралног 
система манипулације и транспорта робе који 
су европске земље већ увеле. Ипак, до нивоа 
упитаности и парадокса доведене су паралеле 
између две слике – делегације српских званич-

цује до краја... логично, јер сада, скоро четири 
деценије касније, све су гласнији повици да се 
селу вратимо! 

Живко Николић и Црна Гора јесу два нераски-
дива и нераздружива појма. Тај велики српски 
редитељ своју душу и себе самог налазио је само 
у причама лоцираним у крају одакле су сви ње-
гови преци кроз историју одлазили у бели свет 
и коме су се враћали – црногорском кршу и ка-
мену. За разлику од ранијих дела сатканих од 
особених и специфичних, готово филозофских 
филмских сентенци, понекад не до краја разум- 
љивих гледаоцима с других српских страна, у 
филму Биљег (1981) Николић се одлучио да ви-
зуелизује већ деценијама виђану збиљу о про-
машеним инвестицијама, какве и данас среће-
мо на све стране. Како објаснити изградњу хи-
дроелектране у безводном кршу, која је сигурно 
коштала папрено и због чега, без сумње, нико 
није одговарао? Николићевски – уз народног пе-
вача који је догађај превео у историју за потом-
ке, чувара с пушком који бесциљно лута по ни-
кад неискоришћеној електрани чувајући је за 
скору „комунистичку будућност” и јадне али ус-
правне жене које и даље, као вековима уназад, 
из даљине, уз брдо као мазге, на леђима вуку 
течност људског опстанка. Има ли занимљивијег 
документа о нама и о нашој глупости? Направи-
ли смо хидроцентралу, донели турбине, дотера-
ли до свечаног отварања... и онда се неко сетио 
да нема воде! Нема капи воде! Ни тај филм, чини 
се, није дневног карактера и има судбинско зна-
чење у виду метафоре о људској глупости.

Још пре невероватног бума Београдске шко-
ле документарног филма из друге полови-
не шездесетих година, у Дунав филму, водећој 
кући и најзначајнијем жаришту документариз-
ма тога доба, настало је неколико дела која на 

Девојке без момака (1963)
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Некрунисани краљ документаристике, уте-
мељивач документарне драме Желимир Жил-
ник, сличну тему обрадио је у филму Незапо-
слени људи (1968), и то кроз серију портрета и 
ситуација које су људе оставиле без посла у вре-
ме спровођења привредне реформе која је тре-
бало да успостави тржишно пословање у Југос-
лавији. У интервјуима учесници говоре о недо-
умицама и конфузијама јер су од социјализма 
очекивали већу социјалну сигурност. Критикују 
паразитизам бирократије, пријављују се за од-
лазак на рад у Немачку, с којом је држава тих 
месеци потписала споразум о преузимању рад-
не снаге. Да ли треба подсетити да се исти со-
цијални осећај подгрева и данас када је Немач-
ка поново финансијска мека за медицинаре и 
физикалце?

На крају, као да сви наши пропусти и илузије, 
удадбе и размирице на које су филмски доку-
ментаристи с правом указивали, стају у један 
подсмешљив Анабелин сан (1966) Дејана Ђурко-
вића о чобанину који стадо оваца доводи на Те-
разије не би ли их подшишао и извео на прави 
пут. Старог пастира, на крају, такси вози до нај-
ближег гробља... да утихне као што бисмо и ми 
лоше приче о нашим наравима да коначно уко-
памо, али бар... с много смеха... задржимо само 
у филмским аналима као сведочанство времена 
прошлог, а не и будућег!

ника која отвара уметнути перончић широк два 
метра на некадашњој Главној железничкој ста-
ници и луке Ротердам која на 26 хектара оба-
вља транспорт робе за цео свет. Србија и даље 
није позиционирала стратешке тачке транспор-
та нити је, иако транзитна земља, ослоњена на 
бројне стручне студије, унапредила теретни сао-
браћај. Напротив, десетковала је железнички са-
обраћај, који свет користи као најекономичнији. 

Млади радник Радосав Виторовић примио је 
лични доходак од 18.000 старих динара. Када је 
вратио дуг, није имао за кирију, струју, воду и 
кредит. Купио је само литар млека деци. Нашли 
су га у подруму фабрике обешеног. То је тема 
најтрагичнијег филма у овом програму, Трену-
так истине (1969) Милорада Јакшића Фанђа. У 
његовом редитељском опусу посебно се истиче 
с намером скрајнути баш овај политички доку-
ментарац. Фанђо је истакнути српски филмски 
стваралац, али познатији као филмски снима-
тељ, нарочито као верни сарадник у неким од 
најбољих остварења Живојина Жике Павловића. 
У Тренутку истине, тешком и депресивном ос-
тварењу које је међу првима отворило питања 
беде и сиромаштва у чатрљама на периферији 
Београда (због чега је главни јунак филма заиста 
и извршио самоубиство), састављеном на бази 
интервјуа с познаницима покојника, у маниру 
тада популарног жанра филма-истине, Милорад 
Јакшић само је, заправо, констатовао да друш-
тво које говори о самоуправљању и дохотку који 
деле радни људи у ствари није друштво правде 
јер се у њему ти исти убијају због немогућности 
да преживе с мизерним платама. Занимљиво је 
да нико од руководилаца није хтео да говори у 
том филму, па прилично лако може да се закљу-
чи зашто је овај храбри покушај врло брзо не-
стао из наших биоскопа.

Тренутак истине (1969)

Незапослени људи (1968)



Кан
кЛасик

во је, ево, петнаеста година 
како постоји програм „Кан 
класик” и ви сте све то вре-
ме на челу селекције. Када 
се данас, у доба малог јуби-
леја, осврнете уназад, ка-

кав је ваш утисак? Да ли је програм оправдао 
очекивања и по чему је још значајан осим 
по буђењу свести о томе да су великом броју 
филмова потребне рестаурације? 

– Шест година радим с директором Канског 
фестивала Тјеријем Фремоом, који је основао 
селекцију 2004. Тјери је, као и у званичној се-
лекцији, главни програмер који одобрава избор 
и за „Кан класик”. Блиско сарађујем с њим, али 
ипак он даје завршну реч. Стиче се утисак да је 
избор за „Кан класик” све теже направити јер 
сваке године добијамо много више и играних 
и документарних филмова из целог света. Тје-
ри увек напомиње да је некада позивао људе да 
предлажу програм, а сада предлози сами стижу, 
што је доказ да је селекција постигла свој циљ. 
Програм је веома атрактиван и сведоци смо да 
пројекције у оквиру „Кан класика” помажу по-
тражњи и продаји филмова. Учешћем на фести-
валу скреће се пажња на чињеницу да постоји 
потреба за очувањем класика, као и за филм-
ском баштином у новом паковању.

На основу ког критеријума правите селек-
цију? Да ли је пресудан квалитет рестаура-
ције и значај филма за комплетну историју 
кинематографије или постоји још нешто на 
основу чега одлучите да неки филм уврстите 
у програм?

– Постоји много фактора које узимамо у обзир 
сваке године. Ми увек тражимо да нам се при 
подношењу пријаве филма за фестивал доста-
ви ДВД који можемо да погледамо. Затим филм 
посматрамо као део филмске историје, узима-
мо у обзир чињеницу да је опстао, да и даље за-
узима битно место у комплетној историји фил-
ма, гледамо на његов квалитет, атрактивност, на 
оно по чему се разликује од савременог филма. 

О
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кође, и 25. годишњицу култне француске ко-
медије La Cité de la peur, редитеља Алена Бер-
беријана, а имаћемо и поноћну пројекцију Кју-
бриковог Исијавања, коју ће нам представити 
мексички редитељ Алфонсо Куарон.

Колико вам је близак југословенски и срп-
ски филм? Да ли бисте неке ауторе или фил-
мове посебно издвојили? 

– Нећу се хвалити и трудити да будем пре-
тенциозан и рећи да познајем све филмове из 
свих кинематографија или држава које подно-
се пријаве за „Кан класик”. Зато и захтевамо да 
нам сви пошаљу филм на ДВД-у да бисмо мо-
гли да га погледамо. Моја лична историја поче-
ла је с филмом Отац на службеном путу, који 
је објављен у Француској када сам ја имао де-
сет година. Филм је доживео успех и још јасно 
памтим његов плакат. Тада, као тинејџер, читао 
сам књигу Le Cinema Yugoslave, коју је написао 
историчар филма Жан-Луп Пасек и преко које 
сам открио филмове Душана Макавејева, Лор-
дана Зафрановића, Александра Петровића, Же-
лимира Жилника и Марка Бапца.

То су филмски класици, поново откривени фил-
мови, тј. новооткривени филмови свих жанрова. 
Наравно, захтевамо и да постоји бар узорак на 
основу кога можемо да предвидимо какав ће на 
крају бити квалитет рестаурације. Све више нам 
радо шаљу такве узорке да би показали како су 
урадили рестаурацију одређеног филма. Баш 
због тога волимо да сарађујемо са озбиљним и 
мотивисаним компанијама и институцијама. 
На Канском фестивалу ствари се брзо одвијају, 
тако да смо и приморани да сарађујемо само са 
озбиљним установама и компанијама.

Шта можете да нам кажете о филмовима 
који ће се ове године наћи у селекцији „Кан 
класик”?

– У тренутку док разговарамо, селекција није 
комплетирана, па самим тим ништа још није 
званично. Могу само рећи да ће бити разнолика 
и пуна изненађења. Прославићемо 50. годишњи-
цу америчког филма Голи у седлу, који је при-
казан у Кану 1969, с Денисом Хупером као ре-
дитељем и косценаристом и копродуцентом и 
глумцем Питером Фондом. Прославићемо, та-
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за ДВД / Blue ray, као и за ВОД – видео на захтев. 
Чињеница да смо у могућности да их приказује-
мо у биоскопима јесте срж овог програма. Сва-
ке године добијамо све више пријава и уопште 
нам није лако да се одлучимо за коначан списак.

Да ли се слажете да не постоје стари и нови 
филмови, већ да је за свакога ко данас први 
пут гледа неки стари филм, то у ствари нови 
филм?

– Нема старих филмова, као што никада не ка-
жемо „то је стара књига или стара слика”. Зашто 
бисмо их тако и називали? Техника, кинематог-
рафија, глума, специјални ефекти, монтажа, све 
је то еволуирало, али из прошлости може да се 
научи много што ће помоћи да се развијате док 
се суочавате с новим гледиштима.

Будући да данас све више фестивала ши-
ром света популарише дигитално рестаури-
сане класике, како се осећате као неко ко је 
делимично заслужан за то?

– Осећам се веома срећно што могу да радим 
на пољу на којем радим. Рекао бих да је Тјери 
Фремо тај који је највише допринео том фено-
мену, а да му ја већ одређени број година пома-
жем у томе.

Југословенска кинотека је пре две године 
у програму „Кан класик” представила филм 
Александра Петровића Скупљачи перја. Какво 
је интересовање на фестивалу за југословен-
ски и српски филм? Да ли постоји неки југо-
словенски филм који бисте, рестаурисан, во-
лели да видите у „Кан класику”?

– На фестивалу постоји велико интересовање 
за различите предлоге и разне кинематогра-
фије. На тај начин сваки филм може да пронађе 
своју публику, која је често захтевна. Лично бих 
волео да видим још филмова који су припадали 
југословенском црном таласу. Тада се у светској 
кинематографији појавила нова, техничка тачка 
гледишта, која је имала везе с филмом, а изгледа 
врло занимљиво чак и у ретроспективи. 

Знамо сви колико је битно да многи стари 
филмови поново оживе кроз рестаурације. 
То је скуп и дуготрајан процес. Да ли је при-
метан пораст интересовања за те филмове, а 
самим тим и пораст броја пријављених фил-
мова?

– Несумњиво, да. Публика, као што можемо 
видети на разним фестивалима, расте. Исто је и 
с интересовањем у биоскопима, интересовањем 

С пројекције Скупљача перја у оквиру програма Кан класик 2017. године
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филм у питању. Шта волите да гледате и који 
су то филмови који су вам значили и који су 
можда формирали вашу личност?

– Ја сам велики обожавалац жанровских фил-
мова – трилера, хорора, акција, филмова науч-
не фантастике, да поменем само неке. Са својим 
пријатељем Роменом Вандестихелеом написао 
сам књигу о естетици у филмовима италијан-
ског редитеља Марија Бава која ће у Француској 
бити објављена у јуну. Наводим је као пример да 
вам наговестим шта волим да гледам. Веома во-
лим и спортске филмове! Ово ће вам можда зву-
чати чудно, али ја бих као дете гледао филмове с 
борилачким вештинама. Тренирао сам и карате 
неколико година. Филм који је на мене највише 
утицао свакако је Роки Џона Г. Авилдсена. Гле-
дао сам тај филм много пута и још га изузетно 
волим. Мој деда је био из радничке класе, био је 
веома фин и бавио се спортом, тако да можда то 
има неке везе, у личном смислу. Тај Роки став.

– Рекао бих, такође, да чињеница да можеш да 
напредујеш ако си тешко и напорно вежбао и 
радио јесте нешто у шта и даље верујем. Као и 
у својеврсну једноставност и отвореност према 
људима.

Данас се инсистира на новом тржишту тзв. 
старих филмова. Ви сте, такође, и као особа 
која је ангажована на фестивалу у Лиону је-
дан од покретача Интернационалног марке-
та класика. Да ли се може очекивати раст у 
тој  индустрији?

– Када на фестивалу Lumiere Head видим ве-
лики број младих људи који желе да погледају те 
филмове, знам да програмер ради одличан по-
сао, заједно с Тјеријем Фремоом. Ја се на том 
фестивалу бавим документарним филмови-
ма о филму и радим на платформи за профе-
сионалце која се зове DocCine. Радим, такође, 
и на међународном маркету класичног филма 
и надам се да ћемо успети да учинимо класи-
ке атрактивним како би што лакше и више кру-
жили по светским биоскопима. Постоји велика 
потреба за откривањем филмова из прошлости. 
Због тога се надам да ћемо наставити да се раз-
вијамо. Био сам на фестивалу у Мађарској, на 
коме је било много тинејџера заинтересованих 
за те филмове. Иста је ситуација и у Швајцар-
ској, као и на фестивалу Cinema ritrovato у Бо-
лоњи. Сваки пут када путујем на фестивал, при-
мећујем да постоји интересовање и да оно расте, 
као и апетит за филмовима из прошлости.

Шта су приватно ваши афинитети када је 

Исијавање (1980)
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ЗЛАТНЕ пАЛМЕ
пишЕ:
Зорица Димитријевић
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егендарни француски глумац 
Ален Делон примиће почасну 
Златну палму на 72. фестивалу у 
Кану, који се одржава од 14. до 25. 
маја. Награда се додељује као знак 

признања његовом изузетном учешћу у исто-
рији филма.

 – Говоримо о диву, живој легенди и глобалној 
икони – истакао је директор Канског фестивала 
Тјери Фремо, напомињући да Алена Делона изу-
зетно цене и у далеком Јапану, где је познат као 
Пролећни самурај.

– Више од 80 филмова, небројена ремек-дела 
и суперлативи, тестамент су уметничког достиг-
нућа и међународне ауре човека који се пробио 
на сцену улогом у крими филму Purple Noon (У 
зениту сунца, 1960), а такође и ода његовој неве-
роватној лепоти. Редитељ Рене Клеман открио 
је Делона тим филмом. Неизбрушени дијамант, 
имао је тада свега 25 година – изјавио је Фремо.

Кански фестивал саопштио је да је поносан и 
одушевљен што је Делон, који је играо у Лео-
парду Лукина Висконтија, награђеног Златном 
палмом 1963. године, пристао да прими почасно 
признање. Према речима Фремоа, Делон је дуго 
одбијао да прими почасну Златну палму јер је 

сматрао да треба да дође у Кан само у славу ре-
дитеља с којима је радио.

Међу досадашњим добитницима почасне 
Златне палме су Жана Моро, Вуди Ален, Бер-
нардо Бертолучи, Џејн Фонда, Клинт Иствуд, 
Жан-Пол Белмондо, Маноел де Оливеира, Ањес 
Варда…
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пишЕ:
властимир судар

ПОРТРеТ УМЈеТНИКА КАО 
ПОЛИТИчКОГ ДИСИДеНТА: ЖИвОТ И ДЈеЛО 

АЛеКСАНДРА ПеТРОвИћА

ле Оскара у Лос Анђелесу, Петровић је у Пари-
зу вечерао са Иљом Лопертом, тада шефом ев-
ропске бранше предузећа Јунајтед артистс, у 
Француској регистрованог као Ле’ продуксион 
артист асосије. Вечери је присуствовао и Дра-
гиша Ђурић, нови директор београдског Авала 
филма, а за столом је Лоперт Петровићу пону-
дио да Јунајтед артистс, или прецизније њего-
ва европска бранша, кофинансира његов нови 
пројекат. За Петровића се ово показало витал-
ним из неколико разлога, а најочигледнији је 
био да ће почети са радом на новом пројекту у 
врло кратком временском року. У претходним 
годинама, Авала филм је пролазила кроз раз-
норазне финансијске тешкоће, које су се мани-
фестовале и недостатком готовог новца за те-
куће продукције. Због оваквог недостатка го-
товине за плаћање текућих трошкова, снимање 
Скупљача перја умало је заустављено услијед 
недостатка новца. Снимање је требало да се од-
годи – иако је познато да је веома тешко поно-
во стартовати снимања која су прекинута (ба-

УМЈЕТНИК КАО 
САКУПЉАЧ ПЕРЈА 

опису пулског филмског фе-
стивала из 1967. године, Душан 
Стојановић, један од најзна-
чајнијих теоретичара филма 
у бившој Југославији, са вели-
ком страшћу хвали Скупља-

че перја. Он тврди да је тај филм „величанстве-
на поетска алегорија сачињена од привидно до-
кументаристичких ’цртица’ живота: откровење 
фантастичног у стварноме. Чудесна симбиоза 
традиционалног и модерног приступа медију-
му”. Стојановић своју кратку анализу завршава 
закључком да су Скупљачи перја „апотеоза пра-
ве уметности филма”. Пријем овог филма запра-
во јесте био изузетан. Још један југословенски 
теоретичар и историчар филма Милан Ранко-
вић, говорио је како је то риједак примјер фил-
ма који нису вољели и хвалили само филмски 
образовани – или боље, информисани – крити-
чари, већ и најшира публика, и у Југославији и 
у свијету. У јануару 1968, Скупљачи перја су били 
номиновани за Оскара и били фаворит. Филм 
награду није добио, али је то била Петровићева 
друга номинација заредом јер је и филм Три био 
номинован 1967. године. Петровићева међуна-
родна репутација је тако била учвршћена, а ко-
мерцијални профит који су Скупљачи перја ост-
варили у глобалној дистрибуцији отвориће ново 
поглавље у његовој каријери – поглавље окрену-
то међународним копродукцијама. 

На повратку у Београд по завршетку додје-

У

Скупљачи перја (1967)
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рем због логистичких разлога, односно понов-
не расположивости екипе и локација) – када је 
Петровић одлучио да то ријеши властитим нов-
цем, док Авала филм не среди своје проблеме. У 
томе су му помогли и други чланови екипе који 
су такође одлучили да попуне потенцијално фа-
талан финансијски вакуум: између осталих, глу-
мац Беким Фехмиу и камерман Томислав Пин-
тер ставили су своје уштеђевине на располагање 
продукцији. Ова ’фискална’ интервенција си-
гурно показује колико су синеасте биле преда-
не свом раду и колико су имали чврсту вољу да 
спасавају пројекат, и заврше га по плану. Одла-
зак Ратка Дражевића са мјеста директора Ава-
ла филма, особе заслужне за Авалину обновље-
ну филмску продукцију, сигурно је имао везе 
и са овим недостацима у организовању финан-
сијске политике, те и немању ’кеша’ за снимање. 
То што се, међутим, заправо дешавало у Авали, 
највећем филмском студију у Србији, поготово 
њеном финансијском политиком, заслужује јед-
ну посебну студију. Оно што је овдје битно је 
да је Петровић могао да настави са својим ра-
дом одмах само ако су кључни фондови стигли 

од негдје друго. Тако са принципијелним фи-
нансијама обезбијеђеним у Француској, Авала 
филм је и даље могла да буде адекватан копро-
дуцент јер су и даље били предузеће, по рије-
чима Лазара Стојановића, са „најбољом опре-
мом и инфраструктуром” за производњу фил-
мова у Србији. Финансијско учешће из Фран-
цуске износило је 160.000 америчких долара, 
што је с обзиром на тадашњи курс динара и у 
комбинацији са Авалином опремом и радном 
снагом, било суштински приличан буџет за је-
дан  југословенски филмски пројекат и до тада 
најскупљи Петровићев филм. 

Страни капитал омогућио је Петровићу 
неке сасвим нове продукционе карактеристи-
ке, које ће развијати и сачувати у својим пре-
осталим дјелима. Вјероватно са намјером да 
олакша међународну дистрибуцију овог фил-
ма, Ле’артист асосије понудио је да ангажује 
француску филмску звијезду – Ани Жирардо, 
тада веома популарну француску глумицу која 
је каријеру изградила у серији филмских коме-
дија. У том тренутку своје каријере она се бо-
рила да прошири спектар улога па је са вели-

Скупљачи перја (1967)

Скупљачи перја (1967)
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ве”, односно направити неукусан трик да би се 
публика намамила да гледа филм. У истом ин-
тервјуу из 1969, он је такође веома скептичан 
о такозваном ’стар систему’. Међутим, у свом 
Биће скоро пропаст света, Петровић је снимио 
своју прву нагу љубавну сцену у којој су глу-
миле двије младе и атрактивне филмске звије-
зде, једна позајмљена са запада, а друга са исто-
ка тада политички подијељене Европе. Било би 
лако претпоставити да је Петровић ово урадио 
управо из ових, поменутих разлога, које је нед-
восмислено критиковао: да би се олакшало ре-
кламирање и продаја филма што широј публи-
ци. Ако је то био компромис на који је Петро-
вић био спреман, онда је вјероватно и једини, 
јер је филм Биће скоро пропаст света завршио 
као његова најдиректнија и најмрачнија крити-
ка југословенског социјализма. У оцјени Мила-
на Ранковића: „Александар Петровић у својој 
заинтересованости за сеоску средину еволуира 
од сугестивног поетског реализма у Скупљачи-
ма перја до шокантног натурализма у Биће ско-
ро пропаст света”.

ким задовољством прихватила пројекат. Петро-
вић је позвао младог и згодног словачког глум-
ца Ивана Палуха, тада звијезду у настајању у 
Чехословачкој, да јој буде партнер. Ниједно од 
двоје главних глумаца није, дакле, говорило срп-
ски језик, па је њихов говор касније ’нахован’, 
односно синхронизован у постпродукцији. У то 
вријеме то је била веома честа пракса у европ-
ском филму, а систем ’посуђивања филмских 
звијезда’ и те како уобичајен и данас. Овдје је 
интригантнија честа појава да када филмови до-
бију веће фондове из различитих извора онда 
и одређени принципи морају да се компроми-
тују. Петровић је био познат као теоријом ве-
ома ’поткован’ аутор, опрезан и савјестан ре-
дитељ, поготово у односу на проблеме експло-
атације својих субјеката, те није био осјетљив 
само на питања репрезентације етничких међу-
односа. Послије телевизијске премијере филма 
Биће скоро пропаст света, на примјер, одлуч-
но је тврдио како се „ни у једном мом филму, 
па ни у Скупљачима, нису појавиле голе жене, 
па чак ни голишаве у црним корсетима”, додав-
ши како је то исто као и причати „јефтине вице-

Скупљачи перја (1967)
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ИМПРОВИЗАЦИЈЕ 
И БЕРТОЛТ БРЕХТ 

У детаљном интервјуу датом Богдану Тирна-
нићу за југословенски филмски магазин Сине-
аст из Сарајева прије него је филм отишао у 
биоскопе, Петровић објашњава коријене свог 
новог пројекта – Биће скоро пропаст света. 
Основна идеја била је врло једноставна и до-
шла је из кратке новинске вијести објавље-

не у београдском таблоиду Политика експрес. 
Вијест је јављала о злочину почињеном у неком 
селу у Војводини, средини у којој су смјеште-
ни Скупљачи перја, и да је отац злочинца пре-
узео кривицу и отишао у затвор умјесто свог 
сина. Петровић је објаснио како га је ова крат-
ка вијест инспирисала јер је она „у свом нукле-
усу, идентична са темом Нечистих сила До-
стојевског”, те ју је он спојио са неким елемен-
тима у конструкцији Нечистих сила и направио 
сиже свог филма. На бази овог синопсиса и, на-
равно, снази претходног рада, Јунајтед артистс 
одлучио је да финансира његов пројекат. С об-

зиром на претходне награде и реноме, Петро-
вић није имао проблема у добијању подршке 
Авала филма за овај пројекат. Иако је сценарио 
био завршен прије снимања – како је и обичај – 
овај филм се може сматрати најмање унапри-
јед дефинисаним Петровићевим пројектом. То 
се може објаснити и чињеницом да је Петро-
вић свакако хтио да искористи прилику коју је 
Јунајтед артистс понудио и одмах је кренуо у 
нови пројекат. Најјачи аргумент у потврду та-
кве тврдње може се наћи у једној новој компо-

ненти, односно видној новини филма Биће ско-
ро пропаст света у односу на претходне фил-
мове. Редитељ признаје у једном интервјуу да су 
неки врло важни елементи овог филма додати 
за вријеме снимања: „Када сам кренуо у реали-
зацију откриле су се ствари које апсолутно ула-
зе у конструкцију овог филма, а које су, такође, 
апсолутни продукт овог тренутка политичке и 
друштвене ситуације.” Нова компонента је тако 
постала импровизација, која је подразумијевала 
дужи рад на локацијама, резултирајући у много 
више материјала снимљеног него што је плани-
рано по сценарију. Глумица Ева Рас, која је иг-

На снимању филма 
Биће скоро пропаст света (1968)
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рисани су као опозиција званичном систему, 
али са политички љевичарских платформи и са 
студентима који су носили слике Чеа Геваре и 
Лењина. Пошто је Петровићев филм био смје-
штен на селу, снимио је сцене са сеоским де-
монстрацијама на којима се такође носе слике 
Геваре и Лењина. Један од ликова експлицитно 
прави паралелу са студентским протестима и 
тако је снимљена комплетна сцена која је очиг-
ледно додата оригиналном сценарију. Други 
политички догађај који је подједнако – ако не и 
више – запријетио могућим тектонским поре-
мећајем унутар југословенског друштва била је 
совјетска инвазија на Чехословачку – моменат 
застрашујући за земљу, чији значај историчар 
Џон Лемпи описује овако: 

„Совјетска инвазија на Чехословачку августа 
1968. године успјела је да уједини мишљење јав-
ности и партије. Ако је совјетска сила могла да 
окупира једног од својих блоковских савезни-
ка без икаквих посљедица, зар није онда ста-
ра опасност од напада на јеретичку Југосла-
вију поново постала сасвим реална? Уз то, Ти-

рала жртву убиства, глувонијему дјевојку Гоцу, 
сјећа се да је Петровић потрошио знатно веће 
количине филмске траке него што је то за та-
кав филм било уобичајено. Управо му је финан-
сијска подршка Јунајтед артистса омогућила да 
сними више филмског материјала него што је 
обично, а Ева Рас потврђује да је он ту могућ-
ност искористио до максимума. Тако на при-
мјер, када је у тесту за лабораторију она сни-
мана да би се утврдиле нијансе боја, поготово 
тена, она је то одиграла у ’свом карактеру’ и сла-
ла пољупце камери. Петровићу се тај материјал 
допао па га је снимио поново, али да би га овај 
пут смонтирао у филм.  

Импровизовани елементи су ипак били најо-
чигледнији и најупечатљивији у сценама о до-
гађајима које је Петровић дефинисао као „апсо-
лутни продукт овог тренутка политичке и друш-
твене ситуације”. Филм Биће скоро пропаст све-
та снимљен је током љета 1968, када су два по-
литичка догађаја озбиљно уздрмала социјали-
стичку Југославију. Као што је већ описано, јун-
ски студентски протести у Београду окаракте-

Биће скоро пропаст света (1968)
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това одлучна и недвосмислена критика ове ин-
вазије и званично одбијање да врати и једног од 
више хиљада Чеха и Словака који су љетовали 
на Јадрану, у очима Запада знатно је подигла 
значај Југославије.”  

Петровић тако у филм додаје и сцену са гру-
пом чехословачких туриста залуталих у село у 
којем је радња филма смјештена, и који не могу 
да се врате кући због инвазије и нових политич-
ких неслагања између Југославије и Совјетског 
Савеза која је та инвазија и изазвала. И ова сце-
на је осмишљена за вријеме снимања, у вријеме 
док су се поменути политички догађаји одвија-
ли. Петровић је, дакле, имао јасну намјеру да 
чврсто угради своју причу у тренутан политич-
ки и историјски контекст. Поступајући на такав 
начин, његов филм Биће скоро пропаст света 
отворено преиспитује друштвене и политичке 
проблеме са којим се земља суочавала током изу-
зетно немирног периода 1968, периода даље ли-
берализације у цијелој земљи.

Властимир Судар рођен је у Сарајеву, где 
је завршио основну и средњу школу. Од авгу-
ста 1992. године живи у Лондону, а од октобра 
1993. студира на познатом Сентрал Сејнт Мар-
тинс колеџу за уметност и дизајн. Дипломирао 
је 1997. кратким филмом Аут, који је у јесен те 
године приказан на Фестивалу експериментал-
ног филма у Центру за савремену уметност у 
Барселони. 

По завршетку студија снимио је неколико 
кратких филмова који су приказивани на углед-
ним фестивалима, најчешће у Лондону, Берли-
ну и Мадриду. Снимао је и кратке промотивне 
музичке спотове, као и спотове за моду. Један од 
њих радио је за познатог фотографа Ника Најта 
и култног дизајнера Питера Савила, аутора омо-
та манчестерске групе „Џој дивижн”. Снимио је 
и два спота за групу „Бус 47” (Сам и Мислиш да 
је кул...), који су емитовани на домаћој телеви-
зији крајем деведесетих година.

Крајем 1999. вратио се на факултет као аси-
стент и од тада ради у образовању. У јануа-
ру 2004. почиње докторске студије у оквиру 
пројекта за Балкански филм. Докторира на раду 
Александра Саше Петровића 2007. године, на 
Универзитету у Сент Андреји у Шкотској. Књи-
гу базирану на докторату под насловом Пор-
трет умјетника као политичког дисидента: 
живот и дјело Александра Петровића објављује 
за „Интелект” из Бристола 2013. на енглеском је-
зику. На педесетогодишњицу премијере фил-
ма Скупљачи перја, 2017. године, Филмски цен-
тар Србије објављује ауторов превод ове књиге. 
Овде објављујемо скраћени одломак из књиге, 
без фуснота, о успеху тог филма који је аутора 
довео у позицију да сними своју прву међуна-
родну копродукцију Биће скоро пропаст света, 
нек пропадне није штета, због које је Алексан-
дар Петровић ушао у прве озбиљне идеолошке 
размирице с политиком свога времена. 

Властимир је предавао филм као историјски 
ресурс на Голдсмитс колеџу у Лондону, те исто-
рију и теорију филма на Универзитету уметно-
сти у Лондону, Оксфорд Брукс универзитету у 
Оксфорду, а тренутно предаје на Кингстон уни-
верзитету у Лондону. Објавио је низ есеја углав-
ном о балканском филму, а редовно пише и за 
познати филмски магазин „Сајт енд саунд”. 

Један је од аутора играног филма Границе 
кише, који је премијерно приказан 2018. године. 
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филмски
СЦЕНАРИО

1. ИСПРЕД ШКОЛЕ

Зора. 
Први јутарњи аутобус се зауставља на окретишту. Излази неколико сањивих путника, 
међу њима и Кева. Упућује се пустом улицом према згради модерне школе. Зграда до-
минира простором јер је помпезно грађена, налази се на великој заравни и окружена 
је ситним домаћинским кућерцима и баштицама у цвећу. Кева уђе у велико двориште 
ограђено гвозденом оградом и упути се прво преко фискултурног игралишта, а затим 
и преко простора испред главног улаза. Простор је крајње пуст и нељудски велики, 
тако да Кевина прилика изгледа као нека бубашваба која преваљује брисани простор 
од каде до рупе у зиду. Кева дође до огромног улаза и звони. После неколико трену-
така на вратима се појави поспани домар Столе. 
Откључава врата.
СТОЛЕ: Добро јутро.
КЕВА: Добро јутро.

2. ХОЛ, ХОДНИЦИ, КЕВИН БУЏАК, НАСТАВНИЧКИ КЛОЗЕТ

Кева иде кроз пространи хол, украшен радовима ученика. 
Столе поспано трља очи.
СТОЛЕ: Црко сам, нисам спавао целу ноћ. Радио наставници Дуњи генералну на  спаче-
ку”, па све још ово, још оно... Идем да легнем, неће нико да ме пробуди три дана...
КЕВА: Јеси поправио браву на наставничком клозету?
СТОЛЕ: Јао, заборавио сам!
Он стрчава према просторијама за ложење, а Кева настави пространим ходницима, за-
стртим таписонима и обасјаним зидовима од стакла. Кева уђе у један ограђени буџак. 
Иза завесе се налазе метле и кофе које спрема. Пресвлачи се у радни мантил.
У наставничком клозету Кева пуни кофе водом. Око улазних врата Столе нешто мајсто-
рише. Кева подигне поглед и погледа се у огледалу.
СТОЛЕ: Готово. Одох да се испружим.
Кева спусти поглед и сипа детерџент у кофе. Затвори воду.

3. ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Кроз капију прође један  вартбург” и заустави се насред дворишта. Притрчава му Сто-
ле. Из кола излазе секретар школе Вуксан и дактилографкиња Боса.

ф и л м с к и  с ц е н а р и о
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СТОЛЕ: Не можете да паркирате у дворишту, директорка је забранила.
ВУКСАН: Знам. Промени ми филтер за ваздух, на задњем је седишту.
СТОЛЕ: Не могу сада, уморан сам.
БОСА: Добро јутро, Столе.
СТОЛЕ: Рекао сам добро јутро.
БОСА: Нисте.
Вуксан извади петохиљадарку и пружи је Столету.
ВУКСАН: И опери га мало, само споља.
Вуксан и Боса се упућују весело ка школи и Столе незадовољно гледа за њима.
СТОЛЕ: Да ти га префарбам и променим гуме за пет хиљада, стипсо...

4. ХОЛ

Вуксан и Боса весело иду и приближавају се Кеви која брише под.
ВУКСАН: Тај лежи на милионима, сигурно...
БОСА: Шта вам је, Вуксане, одакле му?
ВУКСАН: Одржава, бре, кола целој школи и половини комшилука!... Добро јутро, Кево.
КЕВА: Добро јутро.
Боса застане и пружи јој неколико хиљадарки.
БОСА: Кад завршиш, скокни до приватника по бурек и јогурт.
ВУКСАН: Мени празан, двеста педесет грама!
Улазе весело у једну канцеларију. Кева наставља да гланца хол.

5. СЕКРЕТАРИЈАТ

Врата се отворе и на њима се појави невесело лице заменика Богдана. За столовима, 
Боса и Вуксан  се даве” у буреку.
БОГДАН: Добро јутро! Ако вас ухвати директорка да загађујете човекову околину, биће 
свашта!
ВУКСАН: Неће она још, рано је.
Богдан слегне раменима и нерасположено крене да оде.
БОСА: Замениче, чекајте! Јесте ли чули шта је наставник Ђорђе рекао за директорку?
БОГДАН: Нисам. Шта је опет смислио?
БОСА: Каже: За њу је Хитлер био Косовска девојка!
Она почиње да се кикоће, а Вуксан се загрцне јогуртом. Богдан, још увек тужан, по-
ново крене. Боса снажно лупи Вуксана по леђима.
БОСА (Богдану): Шта вам је? Нешто сте тужни?
БОГДАН: Не... Није ми добро.
ВУКСАН: Не заборавите, данас је плата.
БОГДАН: Шта је данас? Тридесети, па да...
Изађе замишљено. Боса седне весело за сто, чистећи језиком зубе.
БОСА: Проблеми, проблеми... и то љубавни, богами!
Вуксан је гестом упита да ли се њена примедба односи на Богдана, а она зналачки 
потврди главом.

6. НАСТАВНИЧКИ КЛОЗЕТ

Кева брише наставнички клозет. 
Богдан уђе и затвори се у једну кабину.
БОГДАН: Иди после код Вуксана и Босе и поспреми онај свињац што су направили. Ако 
их директорка затекне, биће...

Г О Р А Н  М А Р К О В И Ћ  —  М А Ј С Т О Р И ,  М А Ј С Т О Р И
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Кева одобравајући климне главом. Проспе кофу у клозет до Богдана.
БОГДАН: Грозно је време данас. Осећам да ми је скочио притисак... Кево, јеси ту?!
КЕВА: Јесам.
БОГДАН: Осећаш како је тешко време?
Она слегне раменима незаинтересовано, а Богдан пусти воду.

7. ХОДНИК

Гужва. 
Деца трче, бију се, лармају. Кроз гужву се пробија наставница енглеског Гоца. За-
стане код највеће гужве и са мржњом гледа у децу која се лудирају. Деца је не кон-
статују, она се не одлучује да прође кроз гужву. Дрекне:
ГОЦА: Места!... Хоћете ли да ми направите места да прођем?!
Деца се пресеку на овај излив хистерије и ћутке направе места. Она нерасположено 
прође кроз њих и оде ка зборници. Један дечак јој се иза леђа исплази.

8. ЗБОРНИЦА

У зборници је петнаестак наставника и Кева која брише прозоре. Гоца нервозно узме 
дневник и почне да пребира по некаквим папирима. Наставник српскохрватског Ђорђе 
седи на ивици стола и са смешком је посматра.
ЂОРЂЕ: Гоцо! Јесте ли чули како вас деца зову?
Она га за тренутак погледа непријатељски и настави да пребира по папирима, ис-
прављајући грешке у тексту. Наставници се утишају.
ЂОРЂЕ: Хијена. Чуо сам јуче...
Она застане у раду, али га не погледа. Наставници очекују расплет.
ЂОРЂЕ: Стварно. Један мали каже: Забила ми Хијена кеца. Ја му кажем: Ко је та хије-
на? А он: Наставница енглеског. Ја му онда кажем: Срам те било, како смеш тако да 
говориш о својој наставници! Часна реч, изгрдио сам га као...
Ућути суздржавајући смех. И међу наставницима настаје комешање и суздржавање од 
смеха. Гоца покупи нервозно своје ствари и дође до Ђорђа, погледавши га неприја-
тељски у очи.
ГОЦА: А, знате ли, колега, како вас зову?
ЂОРЂЕ: Не. Баш ме занима...
ГОЦА: Виски... Зову вас Ђока Виски! Кад се отрезните мало, размислите одакле вам 
то име.
Сви, укључујући и самог Ђорђа, слатко се насмеју. Кева незаинтересовано брише про-
зоре. Кроз окно се види велики  ситроен” како улази у школско двориште и застаје 
код Столета који пере Вуксанов ауто.
НАСТАВНИК: Иде!
Наставници, очигледно се плашећи, журно покупе дневнике и остале ствари и за-
глављују на врата. Наставница МАТЕМАТИКЕ Дуња застане са шестаром у рукама поред 
Ђорђа.
ДУЊА: Колега Виски, бојим се да вам је метод удварања крајње погрешан.
ЂОРЂЕ: Глупости, ко је видео да просветне раднике зову Виски? Брља, Љута, Вињак – 
то је за нас сиротињу.
Дуња се насмеје и боцне га шестаром.
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9. ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Директорка нервозно залупи врата лимузине. Столе услужно стоји поред Вуксановог 
аута. Директорка му да кључеве.
ДИРЕКТОРКА: Вози га на сервис, лупа нешто напред.
СТОЛЕ: Шта лупа, другарице директорка?
ДИРЕКТОРКА: Откуд знам? Нешто лево, напред. Нек прегледају све. Опет правиш пар-
киралиште од дворишта?
СТОЛЕ: Само сам мењао филтер...
ДИРЕКТОРКА: Немој да ми причаш приче! Да се избаце сва кола из дворишта!
Љутито крене ка школској згради одакле управо истрчавају деца у фискултурној опре-
ми. Наставник фискултуре Шиља застане као укопан.
ШИЉА: Стој!
Деца стану на местима где су се затекла. Директорка пролази поред њих.
ШИЉА: Пооо-здрав!
ДЕЦА: Добро јутро, другарице директор!
Директорка преврне очима, незадовољна овим циркусом.
ШИЉА: Добро јутро и срећан радни дан, другарице директор!
ДИРЕКТОРКА: Сто пута сам ти рекла да је ово школа, а не војска! Утуви то већ јед-
ном, Шиљо!
Љутито уђе у школу.

10. ДИРЕКТОРКИНА КАНЦЕЛАРИЈА

Канцеларија је велелепна, опремљена луксузним намештајем, пуна зеленила, са интер-
фоном, телевизором и тејп-рекордером. Директорка телефонира покушавајући, притом, 
да догорелoм цигаретoм запали новом...
ДИРЕКТОРКА: Јесте, Милоје, ради код нас, предаје енглески... Свашта! Појма нисам 
имала! Да сам знала, прво бисмо ми овде, у нашем дворишту очистили то... Да... 
Да... А шта пише?... Добро, пошаљи га. Нека дође право код мене... Здраво, Милоје, 
поздрави Мацу... Здраво.
Спусти слушалицу и бесно погледа испред себе, дишући дубоко. Онда нервозно притис-
не дугме на интерфону.
ДИРЕКТОРКА: Зови Кеву!
БОСА (OFF): Одмах, другарице директор!

11. СЕКРЕТАРИЈАТ

Врата секретаријата се отворе и на њима се појави Боса. 
Погледа низ ходник.
БОСА: Кевооооо!!!
Иза њених леђа се отворе врата која воде у директоркину канцеларију и на њима се 
појави љутито директоркино лице.
ДИРЕКТОРКА: Ово је школа, није стадион, шмизло једна! Шта се дереш?!
БОСА: Извините, другарице директор...
Директорка са треском залупи врата. Боса се искези према вратима, а Вуксан се на-
смеје. Врата се опет отворе и на њима се појави директорка. Боса се уозбиљи, а Вук-
сан се још јаче насмеје.
ДИРЕКТОРКА: Шта се смејеш ти?
ВУКСАН: Нисам се смејао...
ДИРЕКТОРКА: Јесте, ниси! Тако матор а блесав... Где има час она успијуша?
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ВУКСАН: Ко?
ДИРЕКТОРКА: Наставница енглеског Гоца!
Вуксан почне брзо да прегледава некакве спискове. На вратима се појави Кева. Ди-
ректорка јој пружи новац.
ДИРЕКТОРКА: Иди у апотеку и купи ми  фосфалугел”. Велико паковање.
Кева климне главом. Вуксан је нашао у плану наставе оно што тражи.
ВУКСАН: Четврто један.
Директорка излети из секретаријата, а Боса прсне у смех.
БОСА: А смејете се, смејете...
КЕВА: Босо, напиши ми на артији како се зове то...
БОСА:  Фосфалугел”?
Кева климне стрпљиво главом.

12. УЧИОНИЦА

Директорка са треском отвори врата учионице у којој за катедром седи и замишљено 
гледа кроз прозор Гоца. Деца која су писала диктат ђипе као опарена. И Гоца се тр-
гне и устане. Директорка климне главом према Гоци и стане испред деце.
ДИРЕКТОРКА: Добро јутро. Како то стојите? Како се стоји?
Тајац међу ученицима, очигледно је директорка баук. Гоца нервозно гледа час у њу, 
час у децу. Неколико деце изађе изван клупа.
ДИРЕКТОРКА: Ван клупа се стоји. Тако, брате... Шта сте радили?
ГОЦА: Диктат...
ДИРЕКТОРКА: Диктат?... Добро, изађи на тренутак.
Директорка крене ка вратима, а Гоца за њом.
ГОЦА: Предраже!  WASH, WASH YOUR HANDS”.
Дечак изађе испред клупа и штреберски стане у диригентску позу. Директорка и Гоца 
изађу, а деца певају енглеску песмицу. Директорка стоји у ходнику и чека је. Гоца 
затвори врата учионице одакле допире песма ученика. Гоца стане неодлучно и очекује. 
Директорка запали цигарету.
ДИРЕКТОРКА: Шта ти је то требало, Гоцо?
Гоца стоји неодлучно не схватајући о чему је реч. Директорка пуши и гледа је пре-
теће.
ДИРЕКТОРКА: Ја сам од ове школе направила оно што јесте и ја сам ЈЕДИНА која може 
да је уништи. Нико нема права да срозава углед и реноме онога у шта сам уложила 
цео живот! Нико осим мене!
ГОЦА: Не разумем, шта сам...
ДИРЕКТОРКА: Не прави се луда! Навлачиш нам на врат надзорни орган!
ГОЦА: Нисам...
ДИРЕКТОРКА: Шта ниси?! Ко је написао пријаву? Ја?
Гоца спусти посрамљено главу. Директорка баци цигарету и бесно је згази. Гоца диже 
поглед.
ДИРЕКТОРКА: Вртигузу један... Ајд, на час! Чујеш?!
Гоца посрамљено ћути, а онда се окрену и оде у учионицу.

13. ДВОРИШТЕ

Девојчице на спортском терену вежбају неку слетску вежбу, а дечаци седе са стране 
и задиркују своје другарице. Шиља стоји насред терена и надгледа вежбу.
ШИЉА: Ена, два, три, четр! И – ена, два, три, четр! Сузана, пази, губиш ритам, 
три, четр! И...
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ДЕЧАК I: Сузана! Губиш ритам!
ШИЉА: Ена, два, три, четр! Испрси се, затегни тело, три шетр! И...
ДЕЧАК II: Сузана, испрси се! Затегни тело!
Дечаци се насмеју, а дотична Сузана, која се од осталих девојчица разликује по томе 
што већ помало личи на девојку, заплаче се и изађе из строја. 
Девојчице губе ритам и вежба почиње да се осипа. 
Шиља се бесно окрене дечацима, црвен у лицу.
ШИЉА: Који је тај јунак? Нека се јави!
Дечаци, наравно, ћуте. 
Испред њих прође Кева која носи у руци пакет са лековима. Сузана јеца, тешена од 
својих другарица. Шиља стоји испред дечака, бесно их гледајући.
ШИЉА: Рано сте почели о томе да мислите. Рано!
Нас интересује Кева која улази у школу.

14. ДИРЕКТОРКИНА КАНЦЕЛАРИЈА

Директорка чита за својим столом некакав документ, хукћући и вртећи главом. Ис-
пред ње стоји Мирослав, младић уредног и смерног изгледа. У руци држи ташну „бон-
довку” и стрпљиво чека.
ДИРЕКТОРКА: Седите, седите...
МИРОСЛАВ: Хвала.
Седне преко пута ње и стави ону ташну у крило. Гледа је леденим погледом. Дирек-
торка запали нову цигарету и одложи онај документ.
ДИРЕКТОРКА: И? Шта сад?... Написала, пријавила, и...
Мирослав уопште не реагује, стамен је као стена.
ДИРЕКТОРКА: Шта вам је рекао Милоје?
МИРОСЛАВ: Да испитам ствар.
ДИРЕКТОРКА: Како?
МИРОСЛАВ: Не знам.
Мирослав је, уопште, чудан. Носи металне наочаре, носи се уштогљено и говори леде-
ним гласом. Директорка је помало збуњена његовим неодређеним ставом. Врата се от-
воре и у канцеларију уђе Кева са леком и чашом воде. Спусти то на сто испред ди-
ректорке која угаси цигарету и попије лек.
ДИРЕКТОРКА: Зови Богдана.
Кева климне главом и изађе из канцеларије. Мирослав и даље седи мирно, а директор-
ка га погледа неодлучно.
ДИРЕКТОРКА: Чир ме уби... На ово променљиво време.
Мирослав не реагује, не интересује га. Директорка устане и прошета се по канцела-
рији.
ДИРЕКТОРКА: Морате знати да је заменик поштен човек, дугогодишњи члан нашег колек-
тива, педагог са изузетним искуством...
Мирослав климне главом.
ДИРЕКТОРКА: Уопште, цела ова ствар, како да кажем, мирише на нешто прљаво, непо-
штено... Прича се свашта, људи оговарају, измишљају, интригаре. Када би наседали 
на сваку причу, где би нас то одвело?...
Она застане и одмери његове реакције. Он не показује ништа.
ДИРЕКТОРКА: Поготову у школи. Ту су људи изложени, на тапету. Ништа лакше него по-
казати прстом на просветног радника... Разумете? 
Мирослав јој не одговори неколико тренутака.
МИРОСЛАВ: За мене постоји само пријава наставнице енглеског језика о злоупотреби 
службеног положаја. Моје је да утврдим тачност или нетачност тога. У остало се не 
разумем.
Директорка га гледа разочарано. Очигледно је да је Мирослав тврд орах.
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15. ХОДНИК, КЕВИН БУЏАК

Наставница Дуња проба да отвори врата наставничког клозета која су закључана. Љу-
тито оде до Кевиног буџака. Кева је управо скувала три кафе и ставља их на послу-
жавник.
ДУЊА: Зашто је наставнички тоалет закључан?
КЕВА: Наредила директорка.
Кева крене ходником, а наставница Дуња корача за њом бесно.
ДУЊА: Какав је то начин? Сместа ми отвори!
КЕВА: Не смем, рекла је да ви употребљавате онај други. Овај је за њу и Богдана.
ДУЊА: Тако, дакле! И клозете је почела да узурпира. То се зове приватизација!

16. СЕКРЕТАРИЈАТ

Боса одскочи од врата директоркине канцеларије. Очигледно је прислушкивала разго-
вор унутра. Кева не реагује на то и отвори врата директоркине канцеларије. Вуксан 
који је прегледавао спискове викне за њом:
ВУКСАН: Кево, оди после овамо!
Она климне главом и уђе у просторију. Боса задовољно седне за писаћу машину.
БОСА: Биће свашта, биће свашта...
Ово је процвркутала расположено. Вуксан је нешто озбиљно забринут.
ВУКСАН: Да ли ти знаш да је ово Кевина задња плата?
БОСА: Како то?
ВУКСАН: Лепо. Иде сутра у пензију. Потпуно смо заборавили!

17. ДИРЕКТОРКИНА КАНЦЕЛАРИЈА

Кева спушта кафе испред Богдана и Мирослава. Спусти и једну кафу на директоркин 
сто. Директорка нерасположено гледа у њих двојицу. Кева оде. Богдан и не сања шта 
га чека.
БОГДАН: Шта ради Милоје? Како је?
МИРОСЛАВ: Добро је.
БОГДАН: Сила је он! Одемо ми на неко саветовање, не сећам се више где, мислим да 
је било у Аранђеловцу или на Златибору... Добро, није важно; шта је он радио, људи! 
Забављао нас је, изваљивао штосове... Изузетно духовит човек, изузетно...
Ућути јер не наилази на директоркино саучествовање. Она га нерасположено гледа, а 
Мирослав вади из ташне онај документ. Богдан ућути схвативши да није време некој 
великој забави. Директорка упали цигарету и окрене се ка прозору, као неко ко неће 
да гледа нешто шокантно. Мирослав погледа онај документ и мирно почне да говори.
МИРОСЛАВ: Будите љубазни и објасните нам какви су ваши односи са наставницом ен-
глеског језика Горданом Лукић?
Тајац. Директорка изнервирано угаси цигарету. Богдан је беспомоћно погледа. Ми-
рослав на то још извади нотес и хемијску оловку, спреман да запише његову изјаву.
БОГДАН: Молим?...
Директорка изнервирано устане и изађе из канцеларије. Богдан је гледа запрепашћен. 
Онда погледа у Мирослава који чека са оловком у рукама.
МИРОСЛАВ: Ваши односи са Горданом Лукић. Шта имате да кажете о томе?
БОГДАН: Какви односи?... Немам ја никакве односе са њом...
Мирослав пажљиво запише ову његову изјаву, а Богдан се престрашено нагне да погле-
да шта то он пише.
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18. СЕКРЕТАРИЈАТ

Директорка пролази нервозно поред Босе.
ДИРЕКТОРКА: Зови ми Колета из Заједнице образовања, одмах се враћам...
БОСА: Одмах...
Поред Вуксана стоји Кева.
ВУКСАН: Другарице директорка, има један проблем са Кевом...
Међутим, директорка је већ изашла одмахнувши руком. Вуксан нерасположено погледа 
Кеву која стрпљиво чека.
ВУКСАН: Шта ћемо с тобом?... Знаш неку жену која би радила?
КЕВА: Не знам...
БОСА: Друг Коле?... Само тренутак, молим вас... (Кеви) Иди брзо зови директорку, 
имамо Колета на линији!

19. ХОДНИК

Код наставничког клозета стоји наставник уметности Ћира и покушава да га отвори. 
Кева приђе вратима и закуца.
КЕВА: Имате Колета на линији!
Ћира се тргне и одступи корак од врата.
ЋИРА: Она је унутра?
Кева потврдно климне главом, а Ћира уплашено одмагли низ ходник.

20. СЕКРЕТАРИЈАТ

Директорка улети у секретаријат.
БОСА: Ало!... Прекинула се веза.
ДИРЕКТОРКА: Како прекинула?! Зови поново.
Боса окреће поново бројеве. Директорка је нервозна.
ВУКСАН: Шта да радимо са Кевом? Она оде сутра у пензију...
ДИРЕКТОРКА: Сад си то приметио?! Лепо сте ми ви друштво! Ангажуј другог радника, 
откуд знам...
ВУКСАН: Не можемо без конкурса, а због стабилизације немамо права да исплаћујемо 
хонораре...
БОСА: Друг Коле?... Извините, нешто се прекинуло... Имате другарицу директор...
Пружи јој слушалицу. Директорка поклопи микрофон руком.
ДИРЕКТОРКА: Снађи се, за шта ти служи глава!
ВУКСАН: Како?! Кад су ми везане руке?!
ДИРЕКТОРКА: Баш ме брига! И не дери се, матора дртино, да ти ово не би било по-
следње драње у животу... Ало! Ало!
Вуксан сагне главу увређено. Директорка нервозно лупи по телефону.
ДИРЕКТОРКА: Опет се прекинуло. Мислиће да га завитлавамо.

21. ДИРЕКТОРКИНА КАНЦЕЛАРИЈА

Мирослав мирно чита онај документ који је извадио из  бондовке”.
МИРОСЛАВ: ...тога дана ме је пресрео и на директан начин ми рекао да ће употреби-
ти сва расположива средства, сав свој ауторитет да ме, ако не пристанем да му бу-
дем љубавница, уништи.
Подигне мирно поглед и погледа Богдана. Овај је исколачио очи и тешко дише. Мирослав 
га одгледа ледено још тренутак, па настави.

Г О Р А Н  М А Р К О В И Ћ  —  М А Ј С Т О Р И ,  М А Ј С Т О Р И
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МИРОСЛАВ: Могао је тако отворено да ме уцењује јер у близини није било ко би могао 
да буде сведок. Уплашена претњама, нарочито речима:  Летећеш из школе као куфер!”, 
нисам имала куд и пристала сам...
Погледа поново ледено Богдана. Он већ кркља, потпуно избуљених очију.
МИРОСЛАВ: Шта вам је? 
Богдан у руци која страховито дрхти држи некакву кутијицу. Мирослав га гледа збуње-
но.

22. СЕКРЕТАРИЈАТ

Директорка телефонира, промењеног расположења. Сва се претворила у љубазност.
ДИРЕКТОРКА: Коле, знаш зашто те јурим? Код вас треба да стигне неки наш захтев за 
куповину  Горење” фрижидера за дубоко залеђивање... Јесте. Види: неко ће, то сам 
сигурна, одмах да почне да пита – зашто, из којих средстава, они су већ толике паре 
добили – схваташ...
На вратима се појави помало збуњени Мирослав и прстом позове Босу. Она на прстима 
дође до њега. Он јој нешто шапне и обоје уђу у директоркину канцеларију.
ДИРЕКТОРКА: Молим те само да пажљиво саслушаш наш захтев, ништа више... Никаква 
ми протекција не треба... Уосталом, шта радиш вечерас?... Правимо неку малу про-
славу и закуску, па би могао да свратиш... Иде једна наша радница у пензију, па 
правимо опроштајно вече...
Вуксан скочи као опарен и почне да је мимиком пита о каквој је прослави реч. Она 
му одмахне руком да је остави на миру. На вратима се појави узбуђена Боса и машући 
рукама позове Вуксана унутра. Вуксан оде у директоркину канцеларију журно, а Боса 
истрчи у ходник.
БОСА (ОFF): Кево! Воде, брзо! Воде! Кеевоооо!!!
ДИРЕКТОРКА: Дођи, биће згодно, само наши... У шест. Поведи и Цуцу... Иде на ре-
вију? Добро, дођи сам онда... Здраво, Коле...
На вратима из ходника се појављује Боса која усплахирено трчи са Кевом која носи 
бокал воде.
ДИРЕКТОРКА: Рекла сам да ми се не дерњаш по ходницима, шмизло једна!
БОСА: Богдану позлило!

23. ДИРЕКТОРКИНА КАНЦЕЛАРИЈА

Кева из трка проспе цео онај бокал воде на Богданову главу. Он не промени стање, 
још увек ропће. Вуксан прилети и почне да му развезује кравату.
ВУКСАН: Угушиће се! Откопчавајте му кошуљу!
Боса почне да му кида дугмета на кошуљи, а Кева се судара са директорком на вра-
тима. 
Директорка намрштено гледа из даљине, без храбрости да приђе. 
Богдан кркља тресући оном кутијицом у руци. Мирослав приђе директорки која ужасну-
то посматра цео призор, са руком на устима.
МИРОСЛАВ: Извините што се мешам, али он држи неку кутијицу у руци, можда има 
везе...
ДИРЕКТОРКА: Вуксане!... Стави му пилулу под језик!
ВУКСАН: Коју пилулу?!
ДИРЕКТОРКА: Пилулу!!!
Мирослав притрчи и Богдану из руке отме ону кутијицу. Брзо извуче из ње једну пилулу 
и покушава да му је угура у уста. Али тресућа Богданова чељуст је чврсто затворена.
МИРОСЛАВ: Помозите ми да му отворим уста...

“
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Вуксан и Мирослав покушавају да рашчепе Богдану уста, улажући у то огроман напор.
ВУКСАН: Неће, мајку му...
БОСА: Богдане, отворите уста!
У канцеларију утрчава Кева и поново из трка полије водом Богдана, закачивши добро 
Вуксана и Мирослава. Њих двоје скоче као опарени и почну да чисте мокра одела.
ВУКСАН: Па, пази мало, мајковићу!
БОСА: Отворио је уста!
Сви погледају у Богдана који је отворио стварно уста. Мирослав почне да му гура 
целу руку у уста.
ДИРЕКТОРКА: Под језик! Под језик!!!
Мирослав извади руку и гурне пилулу Богдану под језик. Овај одједном почне да се 
смирује. Сви га напето посматрају. Он почне равномерно да дише.
БОСА: Боље му је!

24. СЕКРЕТАРИЈАТ

Боса куца некакав списак, а лекар хитне помоћи преписује некакав рецепт Богдану 
који, опорављен, седи на столици.
БОГДАН: Ово је већ шести пут како ме је нитроглицерин спасао...
ЛЕКАР: Да... Било би боље да одете кући и одморите се.
БОГДАН: А, не! У целој каријери нисам имао ни дана боловања!
Боса узме оне спискове и крене ка директоркиној канцеларији.
БОСА: Препали смо се, докторе, премрли смо били...

25. ДИРЕКТОРКИНА КАНЦЕЛАРИЈА

Боса уђе и дође до стола за којим седи примирена директорка. Испред стола је Вук-
сан, а у позадини стоји Мирослав.
ВУКСАН: Не могу да издам ни динар, без одобрења збора радних људи!
ДИРЕКТОРКА: Вуксане, последњи пут ти кажем да не повисујеш тон!
ВУКСАН: Извините, ја тако говорим...
ДИРЕКТОРКА: Сазови збор за велики одмор. Кад смо могли свакој шуши која је проше-
тала гузицу кроз ову школу да правимо опроштаје и делимо златне сатове, онда може-
мо и једној радници, која је посветила пола живота томе да чисти говна иза нас, да 
приредимо мало радости на крају!
ВУКСАН: Немам ја ништа против, него...
ДИРЕКТОРКА: Немаш... Закинуо би и рођеној мајци, а не Кеви... (Боси) Шта је?
БОСА: Хтела сам да питам за плате. Смиља је болесна...
ДИРЕКТОРКА: То је велика мудрост поделити коверте! Неће рука да ти се осуши што 
ћеш да замениш болесну колегиницу! (Мирославу) А ви?
МИРОСЛАВ: Ја...
ДИРЕКТОРКА: (Боси и Вуксану) Шта гледате вас двоје? Оћете да чујете? Напоље!...
Њих двоје покуњено излазе напоље. Директорка уморно погледа у Мирослава који стоји 
мирно. Вуксан провири кроз врата.
ВУКСАН: Како ћемо збор кад се деле плате за време одмора?...
ДИРЕКТОРКА: Ма, немој! Ваљда је важније да одлучимо за Кевину прославу него да крц-
камо парице! Је л’ тако?...
Вуксан покуњено климне главом и изађе. Директорка је већ преморена од непрестаног 
драња и грдње.
ДИРЕКТОРКА: Ви радите свој посао.
Мирослав задовољно климне главом и изађе из просторије.
Кева слегне раменима и уђе са кафама у секретаријат.

Г О Р А Н  М А Р К О В И Ћ  —  М А Ј С Т О Р И ,  М А Ј С Т О Р И



ФЕСТиВАЛ ФАНТАСТиКЕ
 ПоВраТак у БиоскоП 6
„Ово је твоја последња шанса. После овога, више нема повратка. Ако узмеш 

плаву пилулу, прича се завршава, пробудићеш се у свом кревету и веруј у оно 
што желиш да верујеш. Ако узмеш црвену пилулу, остајеш у земљи чуда и ја ћу 

ти показати колико дубоко досеже зечја рупа. Запамти, ја ти нудим 
само истину – ништа више од тога.”

Морфеус, Матрикс (1999)

филмски
цикЛус

ЈуГосЛоВЕнска киноТЕка 
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ништа ново већ само унапређено оно што је 
Чанг Чех радио док је снимао акционе филмове 
седамдесетих година двадесетог века у Хонгкон-
гу. Тада су се у полукруг ређале десетине 35 мм 
камера, што је на Западу било веома скупо, док 
су тамо то добијали скоро за џабе. Сестре Вачов-
ски су уместо филмских камера поређале фото- 
-апарате. Иновације које многи приписују Мат-
риксу то заправо нису: кореографија борби пре-
узета је из кунг-фу филмова; костими, тј. кожни 

струкирани мантили, годину дана раније виђе-
ни су у Блејду (Blade, 1998), где су, у ствари, били 
преузети из акционих бисера које је осамдесе-
тих правио Џон Ву, чији јунаци носе дуге ман-
тиле и наочаре за сунце, што су, опет, детаљи 
које је он копирао од Француза, тачније од Жан-
Пјера Мелвила и Алена Делона. Теме и приче 
које се провлаче кроз Матрикс постоје у мно-
гим филмовима и романима научне фантасти-
ке, а сестре Вачовски узеле су најбоље од њих и 
направиле савршену компилацију која се држи 
већ две деценије. 

Да ли сте с тим мишљењем сагласни или не, 
моћи ћете да кажете ако првог дана фестивала 

во је најпознатија реплика из фил-
ма Матрикс (The Matrix, 1999) се-
стара Вачовски – тада су још биле 
браћа – који пуни двадесет година 
и омиљени је филм генерације ми-

ленијалаца. Пре интернет бума, пре друштвених 
мрежа, пре живота који је био могућ без памет-
них мобилних телефона и таблета, у време када 
је све било доступно на додир, Матрикс је наја-
вио модерно доба које се све више аутоматизује 
и у којем велики дата центри обрађују податке 
о нама које добијају тако што прате сваки наш 
клик. Тим информацијама касније манипулишу 
и одређују наш ток живота. Самовозећи аутомо-
били увелико се тестирају, јавни превоз је на до-
бром путу ка томе, ускоро нећемо морати да ко-
ристимо папирни новац, а људи су почели да уг-
рађују чипове у себе. Све више слушамо о веш-
тачкој интелигенцији, али још имамо среће јер 
није толико савршена да може потпуно да за-
мени људски рад, а када буде и то успела или 
се уморила од покушаја да нас сабије у одређе-
не параметре да би контролисала сваки аспект 
нашег живота, она ће нас елиминисати. Мат-
рикс од једне дистопије постаје управо наша ре-
алност. Деценију и по раније Џејмс Камерон је 
у Терминатору (The Terminator, 1984) представио 
своју визију будућности, у којој напредна веш-
тачка интелигенција Скaјнет постаје самосве-
сна и види људску расу као претњу када науч-
ници покушају да је убију, после чега одлучи да 
покрене нуклеарни холокауст. Код сестара Ва-
човски имамо друкчију ситуацију: машинама 
смо потребни за опстанак, али да би нас контро-
лисале, оне стварају виртуелни свет у коме ми-
слимо да је све у реду и да још увек одлучујемо о 
својој судбини. За разлику од јунака Матрикса 
који желе да изађу из тог кошмара, ми тренут-
но улазимо својевољно у бројне светове вирту-
елне реалности које нам нуде разне компаније. 
Додуше, технологија је и даље скупа, али када 
је се докопате, већина ствари је бесплатна зато 
што је скоро све у бета фази тестирања. Тре-
нутно се смејемо филмовима као што су Играч 
број 1 (Ready Player One, 2018), у којем сви актери 
једва чекају да ставе кациге на главе да би побе-
гли од тмурног живота, али већ сада појединци 
безуспешно покушавају да их скину у реалном 
животу, па остају у том свету и по тридесет сати 
без прекида угрожавајући тиме своје здравље. 
Сем што је најавио нашу пропаст, Матрикс је и 
увео многе техничке иновације као што је сни-
мање акционих сцена. То, додуше, није било 
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„Art of Technotise” Алексе Гајића, којом обеле-
жавамо деценију откако је изашао његов филм 
Технотајз – едит и ја (2009). 

У суботу, другог дана, на програму је ми-
ни-циклус филмова о нуклеарној апокалип-
си. Приказујемо: анимирани Када ветар дуне 
(When the Wind Blows), о наивном старијем се-
оском британском брачном пару на почетку 

атомског рата; Нити (Threads), 
у којем видимо ефекте нуклеар-
ног холокауста на радничку кла-
су у Шефилду и могуће дуготрај-
не последице по цивилизацију; 
Дан после (The Day After, 1983), о 
малом граду у Канзасу на који је 
бачена атомска бомба, премијер-
но приказан на aмеричкој теле-
визији, а због велике популарно-
сти у Европи пуштен у биоскопе. 
Истог дана пре последње пројек-
ције имаћемо трибину посвеће-
ну тој теми. 

Недеља је обично резервисана 
за сарадњу с друштвом „Сакура-
бана”, које ће направити пресек 
каријере Сатошиja Кона на три-

бини пре пројекције аниме за коју је писао сце-
нарио – Сећања (Memorizu, 1995). То је омнибус 
од три приче: Магнетска ружа, о свемирским 
путницима и напуштеном свемирском броду 
у коме се налази свет сачињен од сећања јед-
не жене; Смрдљива бомба, о младом лаборато-

дођете на трибину која је посвећена Матриксу 
и његовом утицају. Након ње можете да ужива-
те у оригиналној биоскопској верзији с филмс-
ке траке. 

Фестивал Повратак у биоскоп ове године по-
мерили смо с априла на мај, али немојте да бри-
нете – настављамо све док будемо имали шта да 
пуштамо са 35 мм и док се буду снимали фил-
мови научне фантастике, фанта-
зије, хорора и других поджанро-
ва који могу да се подведу под 
овај фестивал. Има сувише оства-
рења која још нисте погледали и 
оних којих би требало да се при-
сетите. Ове године почињемо ју-
билејима. Један смо већ спомену-
ли, две деценије од изласка Мат-
рикса, а други је четрдесет годи-
на од премијере Побеснелог Мак-
са (Mad Max, 1979). То је филм 
који слика свет мрачне будућно-
сти у коме влада само закон силе 
и предапокалиптична атмосфе-
ра која ће у каснијим наставци-
ма – засада су изашла укупно че-
тири филма у франшизи – прећи 
у постапокалиптичну. Аустралијска пустош, мо-
тори, брза кола, банде које тероришу забачене 
делове земље и само један човек који одлучује 
да брани остатак цивилизације, али на крвавом 
путу освете постаје као они због којих је изгу-
био жену и дете. Потом следи отварање изложбе 

Свемирска станица број 1 (1977)

Технотајз – едит и ја (2009)
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ријском асистенту који се случајно трансфор-
мише у биолошко оружје чија је мета Токио; 
Храна за топове, која описује један дан живо-
та у граду чија је једина сврха да испаљује топо-
ве на невидљивог непријатеља. Први филм у не-
дељу посвећен је најмлађима. Они ће уживати 
у Гунисима (The Goonies, 1985), причи о дечаку 
који је кренуо у авантуру да би пронашао скри-
вени гусарски брод и његово благо, а они који 
воле свет јапанских филмских чудовишта могу 
да погледају Годзилу (Gojira ni-sen mireniamu, 
1999). 

Понедељком увек приказујемо бисере европ-
ске кинематографије, а овај пут изабрали смо: 
Два мускетара (Blaznova kronika, 1964), која нас 
воде кроз магични свет полуанимираних фил-
мова Карела Земана; Крај августа у хотелу Озон 
(Konec srpna v Hotelu Ozon, 1967), о свету после 
нуклеарног холокауста у коме група жена ту-
мара земљом у потрази за преживелима; Град 
Зеро (Город Зеро, 1988), црну комедију апсурда 
о рокенрол скандалу, замењеном идентитету и 
животу у сенци стаљинизма прожету кафкијан-
ском атмосфером и најбољим елементима Зоне 
сумрака. 

Ове године обележава се и пет деценија од 
слетања на Месец и за ту прилику спремили 
смо три филма. Планета проклетих (Outland, 
1981) одиграва се на Јупитеровом месецу на коме 
се налази рударска колонија у којој федерални 

шериф открива операцију кријумчарења дроге. 
Узбуна сателит 02 (Moon Zero Two, 1969) наста-
ла је исте године када је људска нога први пут 
крочила на Месец. Радња је смештена у 2021. а 
главни јунак је капетан свемирског брода кога 
унајме да поврати астероид намерно срушен 
на Месец. Свемирска станица број 1 (Capricorn 
One, 1977) бави се чувеном мисијом, која је овде 
осуђена на неуспех јер је финансирање угроже-
но, те НАСА одлучи да лажира спуштање на Ме-
сец, али то нико не сме да сазна. 

Током последња два дана фестивала подсећа-
мо се заборављених домаћих филмова: Рат 
(1960) Вељка Булајића, једини наш филм нукле-
арне катастрофе, и Лијепе жене пролазе кроз 
град (1986) Желимира Жилника, који се одиграва 
у Београду 2041. Шестог дана обележавамо десет 
година од премијере првог српског зомби фил-
ма Зона мртвих (2009). Пре пројекције имаће-
мо прилику да се дружимо с екипом филма и 
да на трибини разговарамо о његовом настајању 
и значају за домаћу поп културу. Фестивал зат-
варамо специјалном пројекцијом поводом десет 
година од премијере и трибином о првом срп-
ском дугометражном анимираном филму науч-
не фантастике Технотајз – едит и ја (2009), на 
којој ће говорити и редитељ Алекса Гајић.

Планета проклетих (1981)
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(bronze – непреводива игра речи у вези с бојом 
полицијске значке). Судство пушта криминалце 
на слободу јер преплашени грађани неће да све-
доче против њих. Сазнајемо да је у појединим 
секторима на снази полицијски час, а пред крај 
филма видимо да неки друмови имају статус 
„забрањене зоне”, што имплицира да снаге реда 
више не гарантују безбедност на целој терито-
рији Аустралије. А судећи по руинираном из-
гледу Палате правде, седишта Главне патролне 
јединице аустралијске полиције (МФП), безбед-
ност се претворила у запуштену категорију, и 
њу држава као да је препустила приватној ини-
цијативи: фамозни црни форд фалкон са В8 по-
гоном направљен је само да би се Макс, најбољи 
возач Главне патролне јединице, умилостивио 
да остане у служби, и то моћно возило финан-
сирао је један бизнисмен који дотичну инвести-
цију сматра „бацањем новца”. Пољуљан је, чини 
се, и систем здравствене заштите, барем за по-
лицајце, јер њима су за одлазак у болницу по-
требни „ваучери”, који су доступни само повре-
мено.  

Побеснели Макс је дистопијски вестерн, и на 
први поглед следи матрицу филмова освете као 
што је Смртоносна жеља – главном јунаку убију 
неког драгог и он убицама враћа мило за драго. 
Али у Милеровом ремек-делу не постоји глори-
фикација освете, нити је поента у освети, него у 
постепеном отуђењу главног јунака, већ начетог 
губљењем илузија. Нагласак није на томе шта 
„побеснели Макс” ради да би се осветио, већ на 
разлозима због којих је Макс „побеснео”, о чему 
сведочи структура филма. 

Уводна потера за одбеглим убицом Ноћним ја-
хачем – силовита, распиштољена, сурова и хи-
перреалистична – поставља тон и стандард за 

рошле су тачно четири деценије 
откако је аустралијски режисер 
Џорџ Милер, уз подршку парт-
нера-продуцента Кенедија Миле-
ра и сценаристе Џејмса Мако-

сленда, снимио Побеснелог Макса (1979), чувеног 
по првој и најславнијој улози Мела Гибсона, ди-
стопијској визији садашње цивилизације која се 
распада, минималистичком приступу у припо-
ведању, постављању стандарда за сцене врато-
ломних јурњава колима и по врхунској стили-
зацији – упркос смешно малом буџету, који је 
условио да се највећи део постпродукције оба-
вља у условима кућне радиности. Побеснели 
Макс је широм света зарадио 100 милиона дола-
ра, једно време био је „Гинисов” рекордер по од-
носу уложених средстава и остварене зараде, и 
отворио планетарно тржиште за остварења ау-
стралијског новог таласа. Побеснели Макс је, та-
кође, био и први филм у истоименом, жанров-
ски и уметнички утицајном серијалу под аутор-
ском контролом Џорџа Милера, а који још чине 
Друмски ратник (1981), Побеснели Макс иза Гро-
мовне куполе (1985) и Побеснели Макс: aуто-пут 
страха (2015). Иако су други и четврти филм у 
серијалу такође постали класици, ниједан не по-
седује злокобну, готово хорор атмосферу ориги-
нала коју ствара опипљив осећај угрожености 
од распада државних механизама који би грађа-
не требало да штите и од неспутаног дивљаштва 
варваризованих разбојника на моторима.     

Радња Побеснелог Макса дешава се „за неко-
лико година од сада”. Стање аустралијског друш-
тва наоко је у границама нормале: видимо да се 
људи слободно крећу, возе кола, једу у ресто-
ранима, проводе се по ноћним клубовима, иду 
на одморе, иду на плаже, једу сладоледе, имају 
здравствену заштиту. Инфраструктура је нета-
кнута, нема трагова никаквог рата, нити се он 
у разговорима помиње. Међутим, зло се осећа у 
ваздуху; разбацани али брижљиво одабрани де-
таљи, као и дозиране информације (приповедач-
ка стратегија коју ће преузети стрип Џеремаја), 
поручују гледаоцу да је у току друштвени слом. 
Његови узроци се не експлицирају, а последице 
се постепено разоткривају. Расподела горива је 
ограничена, разуздане друмске банде краду го-
риво из цистерни и јуре се са отуђеним, све ма-
лобројнијим полицајцима, којима бирократија 
везује руке и који се разликују од криминала-
ца само по значки коју носе. Моторизовани бан-
дити злостављају грађане, који пак немају по-
верења у полицајце и погрдно их зову „рђама” 

П
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бољи је у послу. Скроман је, суздржаних реак-
ција (супротност екстровертном другару Гусу) 
и нема битнијих људских мана. Постао је друм-
ска звезда, али иако се чини да му слава прија, 
он је дубоко растрзан између вредности који-
ма је посвећен – породици и правди – и уби-
лачког усхићења које запажа код себе и својих 
колега док одржава ред на све опаснијим дру-
мовима. Први догађај који ће га знатније уздр-
мати, смрт Гуса, кога убијају Прсторезови мо-
тористи, смештен је на половини радње. Мак-
сов одговор није освета већ напуштање службе. 
Он са женом одлази на путовање кроз идиличне 
крајеве Аустралије како би повратио људскост, 
јер му се чини да је, као и његове бивше коле-
ге, почео да ужива у суровим окршајима с друм-
ским бандитима и да је на те бандите почео да 
личи. Макс, који не прича много и није вичан 
вербализацији осећања, на дирљиво неспретан 
начин покушава својој жени Џеси да објасни ко-
лико је воли; говори јој како то никада није учи-
нио јер је подразумевао да она то зна, али је, су-
очен с безумљен око себе и губитком Гуса, по-
чео да се преиспитује, па је одлучио да своју љу-

цео филм. Ноћни јахач је члан Прсторезове мо-
тоциклистичке банде и узрок је Максовог усу-
да. Он је наркоман, психопата и љубитељ пес-
ме Rocker групе АC/DC. С њим је у украденим 
полицијским колима панкерка која се понаша 
разуздано као и њен компањон. Ноћни јахач с 
лакоћом избацује из строја своје прогонитеље, 
укључујући и Максовог најбољег пријатеља 
Гуса, и успева да направи хаос на друмовима, 
при чему, јурцајући кроз насељено подручје, за-
мало згази једно дете. Међутим, када се Ноћни 
јахач суочи с Максом, његова хистерична еуфо-
рија нестаје у трену; он се претвара у плачљи-
ву, депресивну руину и губи живот тако што у 
безглавом бекству улеће на поприште неке са-
обраћајне несреће и закуцава се у једну од олу-
пина. Иако се не може рећи да је Макс тај који 
је убио Ноћног јахача, он као његов прогонитељ 
бива означен за освету, која га напослетку сти-
же, обележава за цео живот и претвара у цинич-
ног антихероја. Максов лик је типизиран и само 
је скициран, али беспрекорно функционише у 
задатим жанровским координатама. Он је млад, 
талентован возач у полицијској служби, и нај- 
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плозији камионета тако што ће тестером пре-
пилити лисице за десет минута или сопствену 
ногу за пет минута – као и немилосрдност пре-
ма Џонију упркос његовом кајању, сведочанство 
је слома Максове људскости и свођења тог хе-
роја на све против чега се некада борио и због 
чега је напустио полицију. Макс се не враћа у 
цивилизацију, већ украденим фордом фалко-
ном и аветињски празним друмом одлази у ау-
стралијске пустаре, с празним погледом у очи-
ма. Негативци су кажњени и мртви, али гледао-
ци неће доживети никакву катарзу, већ ће чак 
можда имати утисак, док сцену пустог друма 
замењује одјавна шпица, да је филм недовршен. 
Међутим, крај је на правом месту. Побеснели 
Макс није стандардна прича о појединцу који, 
разочаран у бирократизовани, отуђени систем, 
узима правду у своје руке и тиме преноси пу-
блици поруку да је зло увек кажњиво. Побесне-
ли Макс је прича о трагедији једног квалитетног 
човека који се из хероја претворио у антихероја 
да би казнио зло, али није могао да уклони њего-
ве последице, већ је успут изгубио – себе.

бав изрази и речима. Међутим, када га Прсторе-
зова банда пронађе и моторима изгази његову 
жену и дете – при чему дете умре, а жена буде 
критично осакаћена – пропада његов покушај 
да се промени. С том трагедијом радња улази у 
последњи чин: Макс губи контролу над собом 
и претвара се у машину за убијање. Из поли-
цијске базе краде црни службени В8, направљен 
само за њега, чиме практично постаје одмет-
ник, и лишава живота једног по једног бандита, 
укључујући и хладнокрвног Бабу и психотичног 
Прстореза (један од најупечатљивијх филмских 
негативаца свих времена), који у паничном бек-
ству од Макса завршава преполовљен под точ-
ковима камиона. Последњи на листи је, међу-
тим, Прсторезов миљеник Џони Бој, размаже-
ни „фини дечко” који је постао наркоман и бан-
дит, а под присилом свог ментора претворио се 
у невољног убицу Гуса. Макс проналази Џонија 
дубоко у забрањеној зони, крај олупине похара-
ног камионета, док скида чизме с ногу мртвог 
возача – по свој прилици убијеног због бензина. 
Макс му лисицама везује ножни чланак за бра-
ник камионета, а затим методом штапа и ка-
напа прави темпирану бомбу. Цинични избор 
остављен Џонију Боју – да избегне смрт у екс- 
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у Семипалатинску, у августу 1949. комунистич-
ки Совјетски Савез обзнанио је свету да и он 
поседује атомску бомбу, и тим чином почео је 
Хладни рат двеју идеолошки супротстављених 
суперсила. Обе земље парирале су једна другој 
у осмишљавању и производњи што разорнијег 
и далекометнијег оружја: после атомске бомбе 
дошла је термонуклеарна (хидрогенска) бомба; 
за њихово испоручивање више се нису користи-
ли само бомбардери већ и пројектили, који су 
се могли испаљивати и са земље и са подмор-
ница, с дометом од неколико десетина до неко-
лико хиљада километара. На Земљи више није 
било безбедног места, а онај ко не би страдао од 

уклеарно бомбардовање Хиро-
шиме и Нагасакија у августу 
1945. године натерало је Јапан да 
потпише капитулацију у Другом 
светском рату и увело човечан-

ство у еру оружја за масовно уништeње које 
може да стигне на сваки крај планете, с потен-
цијалом да збрише читаву људску расу. Поседо-
вање и коришћење атомске бомбе устоличило је 
Сједињене Америчке Државе као једину земљу 
на планети Земљи којој се нико не може војно 
супротставити а да не буде згромљен. Међу-
тим, нуклеарни монопол Вашингтона потрајао 
је само четири године. Шокантном детонацијом 
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Н
Др Стрејнџлав или како сам престао да бринем и заволео бомбу (1964)
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и јефтине експлоатације колективних страхова 
развио до моћног средства критике војностра-
тешких доктрина САД и СССР-а. Најславнији 
жанровски представници, телевизијски филмо-
ви Дан после (Николас Мејер, 1983), Тестамент 
(Лин Литман, 1983) и Нити (Мик Џексон, 1984), 
постали су оружје јавног притиска на америчке 
и совјетске политичаре, и катализатор промене 
њиховог понашања. 

Нискобуџетни Five бавио се последицама 
атомског рата веома нереалистично, у време 
када термонуклеарна бомба још није била те-
стирана, а последице ширења радијације још 
нису ушле у колективну свест. Ситуација се 
променила после злосрећног Кесл Браво теста 
у Тихом океану 1. марта 1954. године, који се 
претворио у највећу радиолошку катастрофу у 
историји САД, довевши до формирања разних 
покрета против нуклеарног оружја. Последица 

експлозије, био би угрожен радијацијом. Међу 
раније еуфоричне Американце уселио се дубо-
ки немир јер су схватили да могу страдати од 
сопственог ратног проналаска на исти начин 
као житељи Хирошиме и Нагасакија, и њихови 
страхови пренели су се на филмско платно. 

Независно продуцираним остварењем Five 
(Арч Оболер, 1951), које се бавило судбинама 
преживелих у глобалном атомском песничењу, 
покренут је тренд филмова и серија на тему 
нуклеарног ратовања и нуклеарног оружја који 
није посустајао пуне четири деценије, произ-
вевши закључно са 1991. годином најмање стоти-
ну наслова. Тај својеврсни жанр, који је имао ба-
рем четири поджанра (нуклеарни рат, страх од 
нуклеарног рата или злоупотребе нуклеарног 
оружја, нуклеарна постапокалипса, историјско 
приказивање атомског бомбардовања Јапана), 
значајан је по томе што се од пуке рефлексије 

Планета мајмуна (1968)
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атомског наоружавања САД и ширења трке у 
наоружавању на свемир, клима се поново про-
менила, што је изазвало њујоршки „Марш ми-
лиона”, са захтевом за забрану нуклеарног ору-
жја (1982). Ужас јавности подгрејала је ТТАПС 
студија (1983), у чијем је стварању учествовао 
научник Карл Саган, лансиравши теорију о „ну-
клеарној зими” као фаталној последици глобал-
ног термонуклеарног сукоба. ТТАПС је поручи-
вао – нуклеарни рат се не може добити и није 
вредан војевања јер ће живи завидети мртвима.

Серија Трећи светски рат (1982) покренула је 
низ телевизијских пројеката који су нуклеар-
ном рату и његовим последицама пришли ре-
алистички. Потресни Тестамент (1983) са Џејн 
Александер у главној улози приказао је уми-
рање једног градића, нетакнутог бомбама, од 
последица радијације. Дан после (1983) траума-
тизовао је генерације гледалаца хорор призо-
рима нуклеарног напада на Канзас Сити. Режи-
сер Николас Мејер, који је желео да застраши 
становништво и доносиоце политичких одлука, 
морао је под притиском челника мреже Еј-Би-
-Си да одустане од радикалнијег приказивања 
последица рата, али је циљ свеједно постигнут. 
После емитовања Дана после у ударном тер-
мину, уследила је жучна телевизијска дебата у 
којој су учествовали гледаоци, научници и поли-
тичари, а филм је дистрибуиран по целом све-
ту, па и по СССР-у. А у Британији, Би-Би-Си је 
режисеру Мику Џексону и сценаристи Барију 

нове климе био је први уметнички вредан филм 
о нуклеарној (пост)апокалипси, Последња оба-
ла (Стенли Крејмер, 1959) с Грегоријем Пеком, 
Авом Гарднер и Фредом Астером у главним 
улогама, чија је радња смештена у Аустралију, 
физички нетакнуту трећим светским ратом, 
којој се свеједно приближава смрт у виду ра-
диоактивних облака с уништене северне полу-
лопте. Годину дана касније (1960), Вељко Булајић 
снимио је занимљиви Рат (Atomic War Bride на 
англоамеричком говорном подручју), први југо-
словенски и европски филм на тему нуклеарног 
армагедона. Потом је објављена књига О термо-
нуклеарном рату стратега и футуристе Херма-
на Кана, у којој се помиње „оружје судњег дана” 
(1961), догодила се Кубанска ракетна криза (1962) 
и осмишљена је апсурдна војна стратегија МАД 
(Mutually Assured Destruction), заснована на по-
тенцирању страха од обостраног уништења су-
персила као средству зауздавања од повлачења 
атомског обарача (1962). Све је то инспирисало 
филмски класик Др Стрејнџлав или како сам 
престао да бринем и заволео бомбу (Стенли Кју-
брик, 1964) и готово подједнако успели Fail Safe 
(Сидни Лумет, 1964). Али најснажнији филм не-
мирних шездесетих био је лажни документарац 
Ратна игра (Питер Воткинс, 1965) у продукцији 
Би-Би-Сија, који је ултрареалистичким прика-
зом атомског напада на Британију и његових 
последица по друштво изазвао панику у еста-
блишменту и – забрану приказивања. Дистри-
буиран је, међутим, у Америци, где је освојио 
Оскар за најбољи документарац. 

Лидери САД и СССР-а су између 1963. и 1968. 
потписали споразуме о забрани надземних и 
свемирских нуклеарних проба и о неширењу 
нуклеарног оружја, па је поджанр филмова о 
нуклеарном ратовању посустао, а јавио се тренд 
остварења с мотивом нуклеарне постапокалип-
се, с врхунцима у Планети мајмуна (Френклин 
Шефнер, 1968), чешком ремек-делу Крајем авгу-
ста у хотелу Озон (Јан Шмит, 1967) и Дечаку и 
његовом псу (Ел Кју Џоунс, 1975). Седамдесетих 
година прошлог века, које су биле богате ди-
стопијским и постапокалиптичним филмови-
ма свих врста, снимљен је само један који при-
казује нуклеарни армагедон, а то је просечна 
Алеја проклетства (Џек Смит, 1977). Међутим, 
када су две суперсиле крајем деценије почеле 
да распоређују балистичке пројектиле средњих 
домета по Европи (совјетски СС-20 и амерички 
Першинг 2), а на сцену ступио нови амерички 
председник Роналд Реган, заговорник појачаног 
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оскопима је жртва те геостратешке промене 
била чудесна миља (Стив де Жарна, 1988), кул-
тна мелодрама о пару који се упознао у предве-
черје нуклеарне апокалипсе. Филм пружа ретко 
уверљив приказ друштвеног хаоса који настане 
кад се прочује да је неки лудак довео до ланси-
рања нуклеарних пројектила. Ера „нуклеарног 
жанра” завршила се огромним хитом Термина-
тор 2: Судњи дан (Џејмс Камерон, 1991), који, с 
једне стране, садржи најреалистичнију сцену 
атомске експлозије која је икада снимљена, а с 
друге, признаје нову геостратешку стварност: 
САД и СССР су пријатељи, а нуклеарна претња 
долази од „неког трећег”. Тај трећи су овде хума-
ноидне машине, а у наредним, све ређим жан-
ровским остварењима – међу којима се истиче 
ТВ серија Џерико (2006) – то ће по правилу бити 
терористи или „одметничке државе”. Страх од 
нуклеарног рата је избледео. Међутим, с растом 
тензија у свету након разлаза Запада с Русијом, 
поново се рађа интересовање за филмове с тим 
мотивом, а врло је индикативна чињеница да су 
током турбулентне 2018. године своја блу-реј из-
дања коначно добили Дан после и Нити.  

Хајнсу дао одрешене руке да сниме неразбла-
жен, ултимативни приказ нуклеарног рата. Њи-
хова документарна драма Нити (1984), производ 
вишемесечних саветовања с Карлом Саганом 
и бројним стручњацима, постала је управо оно 
што су њени творци желели да направе. Нити 
су својом бескомпромисношћу избезумиле јав-
ност Британије, која се суочила с реалистичким 
приказима разарања Шефилда, распада свих 
јавних служби, голготом дубоко трауматизова-
ног, болесног становништва које умире од ра-
дијације, глади и хладноће у нуклеарној зими, 
и потонућа Британије у ново прединдустријско 
доба у којем се и енглески језик извитоперио. 
Сличну снагу и мотиве имао је анимирани филм 
Кад ветар дуне (Џими Мураками, 1986) по моти-
вима истоименог стрипа, а с доласком Михаила 
Горбачова на власт у Совјетском Савезу, тамо 
су на тему преживљавања нуклеарног рата сни-
мљена бриљантна, филозофска Писма мртвог 
човека (Константин Лопушански, 1987). 

Трка у наоружавању је, практично, обуставље-
на споразумом о ограничењу нуклеарног ору-
жја средњег домета (1987), а с падом Берлин-
ског зида (1989) завршио се и Хладни рат. У би-

Терминатор 2: Судњи дан (1991)
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идећете ви једног дана... славиће 
се годишњице!

Тако сам охрабривао своје врле 
колеге у тренуцима помањкања 
ентузијазма на раду.

Годишњице су добре јер се не-
како резимира шта се све урадило у претходној 
деценији. Годишњице су, такође, и лоше јер се 
резимира и шта се није урадило у истом перио-
ду. Довољан разлог да човек помисли: шта ми је 
ова годишњица уопште и била потребна. 

На почетку рада на филму, све је упућива-
ло на то да треба да дигнем руке и наставим да 
радим стрипове за Французе од којих сам већ 
лепо живео. Касније су разлози за то да треба да 
прекинем постали и чешћи, али онда више није 
било важно, јер толико сам дубоко загризао да 
се није могло назад. Волим да кажем да су ми 
то биле три најтеже и најлепше године живота. 
Много се ствари десило, и много је људи прош-
ло кроз мој живот. Добио сам својих пет минута 
славе, титулу фрајера месеца у Космополитену, 
путовања и прегршт тапкања по рамену. Мало 
ли је? 

Упућенији су рекли да је овај филм инцидент, 
а ја сам знао да само на један начин могу да 
их убедим у супротно. Авај, упућенији су ипак 
били упућенији, и Technotise никад није добио 
свој наставак. Али ја се не предајем, знам да ме 
тамо негде и даље чека кофер пун новца који ћу 
уложити у нови филм, јер амерички нас филмо-
ви уче да су чуда могућа кад се искрено верује у 
њих. Зато данас, на десетогодишњицу премије-
ре филма едит и ја, ухватимо се за руке, зажму-
римо и снажно пожелимо да Алекса Гајић нађе 
свој кофер с парама.
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програм
МаЈ 2019

Југословенска кинотека
Косовска 11

пројекција у 17.00

скиТница 
(ФРА, 1985)
Sans toit ni loi
....................................................................................
Улоге: сандрин Бонер 
(Sandrine Bonnaire), 
Маша Мерил (Macha Meril)
Режија: ањес Варда 
(Agnes Varda)

пројекција у 20.30

кЛЕо од ПЕТ до 
сЕдаМ
(ФРА, 1962) 
Cleo de 5 a 7
....................................................................................
Улоге: корин Маршaн 
(Corinne Marchand), антоан 
Бурсеје (Antoine Bourseiller)
Режија: ањес Варда 
(Agnes Varda)

ПЕТАК

МАЈ

3.

СУБОТА

МАЈ

4.

НЕДЕЉА

МАЈ

5. пројекција у 17.00

ПоПЛаВЕ сТраХа
(ВБ, 1958)
Floods of Fear
....................................................................................
Улоге: Хауард кил (Howard Keel), 
Ен Хејвуд (Anne Heywood)
Режија: Чарлс крајтон 
(Charles Crichton) 

пројекција у 21.00

сВЕ зБоГ ЊЕ
(иТА, 1949) 
Al diavolo la celebrità  
....................................................................................
Улоге: Мерилин Баферд (Marilyn 
Buferd), Миша ауер (Mischa Auer)
Режија: Марио Моничели (Mario 
Monicelli), стено (Steno) 

пројекција у 19.00

иЋи ЋЕМо у МонТЕ 
карЛо 
(ФРА, 1951) 
Nous irons a Monte Carlo  
....................................................................................
Улоге: одри Хепберн 
(Audrey Hepburn), 
Марсел далио (Marcel Dalio)
Режија: Жан Боаје (Jean Boyer) 

пројекција у 17.00

ЛЕПо ЈЕ БиТи МЛад
(ВБ, 1955) 
It’s Great to Be Young
....................................................................................
Улоге: Џон Милс (John Mills), 
сесил Паркер (Cecil Parker)
Режија: сирил Франкел 
(Cyril Frankel)    

пројекција у 21.00

ВраГоЛан из ТорМЕса
(шпА, 1959)
El lazarillo de Tormes  
....................................................................................
Улоге: Марко Паолети (Marco 
Paoletti), карлос касаравиља 
(Carlos Casaravilla) 
Режија: сезар ардавин 
(Cesar Ardavin) 

пројекција у 19.00

зВЕзда риЈа
(НЕМ, 1955) 
Stern von Rio     
....................................................................................
Улоге: Марија Фрау (Maria Frau), 
Вили Фрич (Willy Fritsch)
Режија: курт нојман 
(Kurt Neumann) 

сЛоБодни дани

СРЕДА

МАЈ

1.
ЧЕТВРТАК

МАЈ

2.

пројекција у 19.00

срЕЋа
(ФРА, 1965) 
Le bonheur
....................................................................................
Улоге: Жан-клод друо 
(Jean-Claude Drouot), 
Мари Франс Боаје 
(Marie-France Boyer)
Режија: ањес Варда 
(Agnes Varda)

СЕћАЊЕ НА… АЊЕС ВАРДА 

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ

пројекција у 17.00

из русиЈЕ с ЉуБаВЉу 
(ВБ, 1963)
From Russia with Love
....................................................................................
Улоге: Шон конери 
(Sean Connery), нађа регин
Режија: Теренс Јанг 
(Terence Young)

пројекција у 20.30

куЋа на оБаЛи
(јУГ, 1954) 
....................................................................................
Улоге: рене делтген (René 
Deltgen), нађа Подерегин
Режија: Бошко косановић

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

6. пројекција у 19.00

ЕШаЛон докТора М
(јУГ, 1955)
....................................................................................
Улоге: нађа Подерегин, 
северин Бијелић
Режија: Живорад Жика 
Митровић

СЕћАЊЕ НА... НАЂА ПОДЕРЕГИН
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СРЕДА

МАЈ

8.

УТОРАК

МАЈ

7.
ЖЕсТоки МоМци
(САД, 1991)
Boyz n the Hood
....................................................................................
Улоге: кјуба Гудинг Џуниор 
(Cuba Gooding Jr.), Лоренс 
Фишберн (Laurence Fishburne)
Режија: Џон синглтон 
(John Singleton)

како она ХоЋЕ
(САД, 1986)
She’s Gotta Have It
....................................................................................
Улоге: Трејси камила Џонс 
(Tracy Camilla Johns), 
Томи редмонд Хикс 
(Tommy Redmond Hicks)
Режија: спајк Ли (Spike Lee)

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00

Њу ЏЕк сиТи
(САД, 1991)
New Jack City 
....................................................................................
Улоге: Весли снајпс 
(Wesley Snipes), ајс Ти (Ice-T)
Режија: Марио ван Пиблс 
(Mario Van Peebles)

пројекција у 21.00

пројекција у 18.00

црни динаМиТ
(САД, 2009)
Black Dynamite
....................................................................................
Улоге: Мајкл Џај Вајт (Michael Jai 
White), арсенио Хал (Arsenio Hal)
Режија: скот сандерс 
(Scott Sanders)

пројекција у 20.00

ЂанГоВа осВЕТа
(САД, 2012)
Django Unchained
....................................................................................
Улоге: Џејми Фокс (Jamie Foxx), 
кристоф Валц (Christoph Waltz)
Режија: квентин Тарантино 
(Quentin Tarantino)

ЧЕТВРТАК

МАЈ

9.

ФЕСТИВАЛ БЕЛДОКС (BELDOCS) 

срЕЋни ПринЧЕВи
(ГРЧ, 2018)
Happy Princes
....................................................................................
Режија: Панајотис делијанис 
(Panagiotis Deligiannis)

Ману
(БЕЛ, 2018)
Manu
....................................................................................
Режија: Емануел Бонмаријаж 
(Emmanuelle Bonmariage)

пројекција у 16.30 пројекција у 18.30

ПЕТАК

МАЈ

10. пројекција у 16.30

сунцЕ заЛази на 
исТоку
(ЛиТ, 2018)
The Sun Sets in the East
....................................................................................
Режија: александер Белински 
(Alexander Belinski), агне 
довидаитите (Agne Dovydaityte)

пројекција у 18.30

МоЈ нЕзнани Јунак
(СЛО/ЛЕТ/ЧЕш, 2018)
My Unknown Soldier
....................................................................................
Режија: ана Kривенко 
(Anna Kryvenko)

ФЕЉТОН: ЦРНИ ФИЛМ

ЧЕТВРТАК

МАЈ

9.
дЕЧак раТа
(ЧЕш/НЕМ, 2018)
Boy of War
....................................................................................
Режија: сипријaн клeмaн-делмас 
(Cyprien Clément-Delmas), 
игор Kосенко 
(игорь Косенко)

роЊЕЊЕ – риТуаЛи у 
Води
(иСЛ, 2017)
Dive – Rituals in Water
....................................................................................
Режија: Хана Бјерк Валсдотир 
(Hanna Björk Valsdottir), 
Елин Хансдотир (Elin Hansdottir), 
ана рун Тригвадотир 
(Anna Run Tryggvadottir)

пројекција у 20.00 пројекција у 21.30
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ПЕТАК

МАЈ

10. пројекција у 20.00

МоЈа Бака са Марса
(БЛР/УКР, 2018)
My Granny From Mars
....................................................................................
Режија: александар Михалкович 
(Александр Михалкович)

пројекција у 21.30

сВЕ ТЕ нЕПросПаВанЕ 
ноЋи
(пОЉ/ВБ, 2016)
All These Sleepless Nights
....................................................................................
Режија: Михал Марчак 
(Michal Marczak)

СУБОТА

МАЈ

11. пројекција у 16.30

осЕЋаЈ арВоа ПарТа
(ХОЛ, 2019)
That Pärt Feeling
....................................................................................
Режија: Паул Хегеман

пројекција у 20.00

ПосЛЕдЊи БоГуМиЛи
(БиХ, 2018)
....................................................................................
Режија: недим Лончаревић

пројекција у 18.30

KарТоЛинЕ 
(ХРВ, 2018)  
....................................................................................
Режија: игор Безиновић, 
Хрвослава Бркушић, Kатерина 
дуда, ивана Пипал, анте златко 
столица, дарован Тушек

СУБОТА

МАЈ

11. пројекција у 21.30

Пандури су ГЛуМци
(шВЕ, 2018)
Cops Are Actors  
....................................................................................
Режија: Това Мозард

пројекција у 21.30

сТаТисТи, акциЈа!
(БЕЛ, 2018)
Backstage Action 
....................................................................................
Режија: саназ азари

НЕДЕЉА

МАЈ

12. пројекција у 16.30

Посао у русиЈи
(ЧЕш/РУС, 2018)
The Russian Job
....................................................................................
Режија: Петер Хорки (Petr Horky)

пројекција у 20.00

сВЕци, саВо и срБиЈа
(СРБ/јАР, 2019)
Saints, Savo&Serbia
....................................................................................
Режија: саво Туфегџић
светска премијера

пројекција у 18.30

Мс ВаЛЕнТина
(АУС, 2019)
....................................................................................
Режија: Мелани Холаус 
(Melanie Hollaus)
светска премијера

НЕДЕЉА

МАЈ

12. пројекција у 20.00

ЈаХаЧи
(пОЉ, 2018)
Horse Riders 
....................................................................................
Режија: ана Гавлита 
(Anna Gawlita)

пројекција у 21.30

аниМус аниМаЛис (ПриЧа о ЉудиМа, 
ЖиВоТиЊаМа и сТВариМа)
(ЛиТ, 2018)
Animus Animalis (a story about People, Animals and Things) 
....................................................................................
Режија: аисте зегулите (Aiste Zegulyte)

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

13. пројекција у 16.30

ЧЕкаЈуЋи БарсЕЛону
(ФиН, 2018)
Waiting for Barcelona 
....................................................................................
Режија: Јухо-Пека Тансканен 
(Juho-Pekka Tanskanen)

пројекција у 18.30

МиЊон
(МАЂ, 2018)
Mignon
....................................................................................
Режија: Kата олах 
(Kata Olah)

пројекција у 16.30

суМа
(пОЉ/БЛР, 2018)
Summa 
....................................................................................
Режија: андреј Kутсила 
(Andrei Kutsila)

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

13. пројекција у 20.00

ГЕТо БаЛБоа
(МАЂ, 2018)
Ghetto Balboa  
....................................................................................
Режија: арпад Богдан 
(Árpád Bogdán)

пројекција у 22.00

инсТанТ сноВи
(ХОЛ, 2017)
Instant Dreams 
....................................................................................
Режија: Вилем Баптист 
(Willem Baptist)
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УТОРАК

МАЈ

14. пројекција у 16.30

насТаВиЋЕ сЕ
(ЛЕТ, 2018) To Be Continued
....................................................................................
Режија: иварс селекис 
(Ivars Seleckis)

пројекција у 18.30

МаЈ дорис
(шВЕ, 2018)
Maj Doris
....................................................................................
Режија: Јон Блохед (Jon Blåhed)

УТОРАК

МАЈ

14.
БЕЛи сВЕТ По 
даЛиБорЕку
(ЧЕш/СЛО/ВБ, 2017) The White 
World According to Daliborek
....................................................................................
Режија: Вит Kлусак (Vit Klusak)

ТоПионица дуШа
(ФРА, 2018)
Melting Souls
....................................................................................
Режија: Франсоа-ксавије 
десторс (François-Xavier Destors)

пројекција у 20.00 пројекција у 21.30

НЕМА СРЕДА

СРЕДА

МАЈ

15. пројекција у 17.00

оЛиВЕр ТВисТ
(МАЂ, 1919)
Оliver Twist
....................................................................................
Улоге: сари алмаши (Sari Almasi), 
Ђула сореги (Gyula Szoreghy)
Режија: Мартон Гараш 
(Marton Garas)

пројекција у 17.00

МаЋЕХа
(МАЂ, 1924) Egy Fiunak a fele
....................................................................................
Улоге: Пал Лукач (Pal Lukacs), 
Хелена фон Болвари 
(Helene von Bolvary)
Режија: Геза фон Болвари 
(Géza von Bolváry)

СРЕДА

МАЈ

15.
синоВи ЈудЕ
(МАЂ, 1920)
Judas Fiai
....................................................................................
Улоге: калман затоњи 
(Kálmán Zátony), 
санди игалич (Sandy Igalits)
Режија: Еден ухер (Ödön Uher)

дЕЧаци 
ПаВЛоВЕ уЛицЕ
(МАЂ, 1924) A Pal Utcai Fiuk
....................................................................................
Улоге: Ђерђ Фараго 
(György Faragó), 
Ерне Веребеш (Ernö Verebes)
Режија: Бела Балог (Béla Balogh)

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК – „ГДЕ НАМ ЈЕ БИЛА ПАМЕТ”

ЧЕТВРТАК

МАЈ

16. пројекција у 18.00

БиЉЕГ
(јУГ, 1981)
....................................................................................
Режија: Живко николић

дЕВоЈкЕ БЕз МоМака
(јУГ, 1963)
....................................................................................
Режија: Вера Јоцић 

анаБЕЛин сан
(јУГ, 1966)
....................................................................................
Режија: дејан Ђурковић

пројекција у 20.00

данас у ноВоМ Граду
(јУГ, 1962)
....................................................................................
Режија: Владан слијепчевић

ПаЛЕТЕ и конТЕЈнЕри
(јУГ, 1972)
....................................................................................
Режија: Владимир царин

нЕзаПосЛЕни Људи
(јУГ, 1968)
....................................................................................
Режија: Желимир Жилник

ТрЕнуТак исТинЕ
(јУГ, 1969)
....................................................................................
Режија: Милорад Јакшић Фанђо

пројекција у 20.00

БаЛада о наФТи
(јУГ, 1970)
....................................................................................
Режија: Владан слијепчевић

ТуЖиМ дрЖаВу и 
сина
(јУГ, 1983)
....................................................................................
Режија: никола никша 
Јовићевић 

ПарниЧЕЊЕ
(јУГ, 1964)
....................................................................................
Режија: драгослав Лазић
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ПЕТАК

МАЈ

17. пројекција у 17.30

МаТрикс
(САД, 1999) 
The Matrix
....................................................................................
Улоге: кијану ривс (Keanu 
Reeves), Лоренс Фишберн 
(Laurence Fishburne)
Режија: Лана Вачовски 
(Lana Wachowski), 
Лили Вачовски (Lilly Wachowski)

пројекција у 20.30

ПоБЕснЕЛи Макс
(АУС, 1979) 
Mad Max
....................................................................................
Улоге: Мел Гибсон (Mel Gibson), 
Џоана самјуел (Joanne Samuel)
Режија: Џорџ Милер 
(George Miller)

пројекција у 19.00

СУБОТА

МАЈ

18. пројекција у 16.00

када ВЕТар дунЕ
(ВБ, 1986) 
When the Wind Blows
....................................................................................
Режија: Џими Т. Мураками 
(Jimmy T. Murakami)

пројекција у 17.30

ниТи
(ВБ/АУС/САД, 1984) 
Threads
....................................................................................
Улоге: карен Мар 
(Karen Meagher), 
рис динсдејл (Reece Dinsdale)
Режија: Мик Џексон 
(Mick Jackson)

СУБОТА

МАЈ

18. трибина у 19.30

дан ПосЛЕ
(САД, 1983) 
The Day After
....................................................................................
Улоге: Џејсон робардс 
(Jason Robards), Џобет Вилијамс 
(JoBeth Williams)
Режија: николас Мејер 
(Nicholas Meyer)

пројекција у 20.30

БЕОКОН И ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА ПРЕДСТАВЉАЈУ 
ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ: ПОВРАТАК У БИОСКОП 6

ТРИБИНА: 
МАТРИКС ПОСЛЕ 20 ГОДИНА

ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА И 
ИЗЛОЖБЕ „ART OF TECHNO-

TISE” АЛЕКСЕ ГАЈИћА

ПЕПЕО 
НУКЛЕАРНЕ ВАТРЕ

НЕДЕЉА

МАЈ

19. пројекција у 16.00

Гуниси
(САД, 1985) 
The Goonies
....................................................................................
Улоге: Шон астин (Sean Astin), 
Џош Бролин (Josh Brolin)
Режија: ричард донер 
(Richard Donner)

пројекција у 18.00

ГодзиЛа
(јАп, 1999) 
Gojira ni-sen mireniamu
....................................................................................
Улоге: Такехиро Мурата 
(Takehiro Murata), 
Хироши абе (Hiroshi Abe)
Режија: Такао окавара
(Takao Okawara)

НЕДЕЉА

МАЈ

19. трибина у 20.00

сЕЋаЊа
(јАп, 1995) 
Memorizu
....................................................................................
Режија: коџи Моримото 
(Koji Morimoto), Тенсај окамура 
(Tensai Okamura), кацухиро 
отомо (Katsuhiro Otomo)

пројекција у 21.00

САКУРАБАНА 
ПРЕДСТАВЉА: 
САТОШИ КОН
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ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

20. пројекција у 17.00

Град зЕро
(СССР, 1988) 
Город Зеро
....................................................................................
Улоге: Леонид Филатов (Леонид 
Филатов), Владимир Мењшов 
(Владимир Меньшо�в)
Режија: карен Шахназаров 
(Карен шахназаров)

пројекција у 21.00

дВа МускЕТара
(ЧССР, 1964) 
Blaznova kronika 
....................................................................................
Улоге: Петер костка 
(Petr Kostka), Емилија Васариова 
(Emília Vásáryová)
Режија: карел земан 
(Karel Zeman)

пројекција у 19.00

краЈ аВГусТа у 
ХоТЕЛу озон
(ЧССР, 1967)
Konec srpna v Hotelu Ozon  
....................................................................................
Улоге: Владимир Хлавати 
(Vladimír Hlavatý), 
Јитка Хорејс (Jitka Horejs)
Режија: Јан Шмит (Jan Schmidt)

пројекција у 17.00

сВЕМирска сТаница 
БроЈ 1
(САД/ВБ, 1977) 
Capricorn One  
....................................................................................
Улоге: Елиот Гулд (Elliott Gould), 
Џејмс Бролин (James Brolin)
Режија: Питер Хајамс 
(Peter Hyams)

пројекција у 21.00

ПЛанЕТа ПрокЛЕТиХ
(ВБ, 1981) 
Outland 
....................................................................................
Улоге: Шон конери 
(Sean Connery), 
Питер Бојл (Peter Boyle)
Режија: Питер Хајамс 
(Peter Hyams)

УТОРАК

МАЈ

21. пројекција у 19.00

узБуна саТЕЛиТ 02
(ВБ, 1969) 
Moon Zero Two  
....................................................................................
Улоге: Џејмс олсон 
(James Olson), катарина Шел 
(Catherine Schell)
Режија: рој Ворд Бејкер 
(Roy Ward Baker) 

СРЕДА

МАЈ

22. пројекција у 18.00

зона МрТВиХ
(СРБ, 2009)
....................................................................................
Улоге: кен Фори (Ken Foree), 
кристина клебе (Kristina Klebe)
Режија: Милан коњевић, 
Милан Тодоровић

пројекција у 21.00

раТ
(JУГ, 1960)   
....................................................................................
Улоге: антун Врдољак, Ева 
кшижевска (Ewa Krzyżewska)
Режија: Вељко Булајић

трибина у 20.00

ЧЕТВРТАК

МАЈ

23. пројекција у 18.00

ТЕХноТаЈз – ЕдиТ и Ја
(СРБ, 2009) 
Technotise – Edit i ja
....................................................................................
Режија: алекса Гајић

пројекција у 21.00

ЛиЈЕПЕ ЖЕнЕ 
ПроЛазЕ 
кроз Град
(јУГ, 1986)  
....................................................................................
Улоге: Љубивоје Тадић, 
рахела Ферари 
Режија: Желимир Жилник

трибина у 20.00

пројекција у 17.30

у зЕниТу сунца
(ФРА/иТА, 1960)
Plein soleil  
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
Морис роне (Maurice Ronet)
Режија: рене клеман 
(René Clément)

ПЕТАК

МАЈ

24. пројекција у 20.00

роко и ЊЕГоВа БраЋа
(ФРА/иТА, 1960)
Rocco e i suoi fratelli  
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
ани Жирардо (Annie Girardot)
Режија: Лукино Висконти 
(Luchino Visconti)

„ЗОНА МРТВИХ” – 
ДЕСЕТ ГОДИНА 
ОД ПРЕМИЈЕРЕ

„ТЕХНОТАЈЗ – ЕДИТ И ЈА” 
ДЕСЕТ ГОДИНА 
ОД ПРЕМИЈЕРЕ

ФОКУС: ЗЛАТНА ПАЛМА ЗА КАРИЈЕРУ –  АЛЕН ДЕЛОН
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СУБОТА

МАЈ

25. пројекција у 17.30

ПоМраЧЕЊЕ
(иТА/ФРА, 1962)
L’eclisse 
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
Моника Вити (Monica Vitti)
Режија: Микеланђело антониони 
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 20.00

ГЕПард
(иТА/ФРА, 1963)
Il Gattopardo 
....................................................................................
Улоге: Берт Ланкастер 
(Burt Lancaster), 
ален делон (Alain Delon)
Режија: Лукино Висконти 
(Luchino Visconti)

НЕДЕЉА

МАЈ

26. пројекција у 17.30

БорсаЛино
(ФРА/иТА, 1970)
Borsalino
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
Жан-Пол Белмондо 
(Jean-Paul Belmondo)
Режија: Жак дере 
(Jacqes Deray)

пројекција у 20.00

саМураЈ / БЛЕдоЛики 
уБица
(ФРА/иТА, 1967)
Le samouraï 
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
натали делон (Natalie Delon)
Режија: Жан-Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Melville)

пројекција у 17.30

црВЕни круГ
(ФРА/иТА, 1970)
Le cercle rouge 
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
Ђан Марија Волонте 
(Gian Maria Volontè)
Режија: Жан-Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Melville)

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

27. пројекција у 20.00

Жаца
(ФРА/иТА, 1972)
Un fl ic 
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
катрин денев 
(Catherine Deneuve)
Режија: Жан-Пјер Мелвил 
(Jean-Pierre Melville)

СРЕДА

МАЈ

29. пројекција у 17.00

Париз, ТЕксас
(ФРА, 1984)
Paris, Texas
....................................................................................
Улоге: Хари дин стантон 
(Harry Dean Stanton), 
настасја кински (Nastassja Kinski)
Режија: 
Вим Вендерс 
(Wim Wenders)

пројекција у 21.00

сВЕТЛосТи ВЕЛЕГрада
(САД, 1931)
City Lights 
....................................................................................
Улоге: Чарли Чаплин (Charlie 
Chaplin), Вирџинија Черил 
(Virginia Cherrill)
Режија: Чарли Чаплин 
(Charlie Chaplin)

пројекција у 19.00

ноЋ
(иТА/ФРА, 1961)  
La notte  
....................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni), 
Жана Моро (Jeanne Moreau)
Режија: 
Микеланђело антониони 
(Michelangelo Antonioni)

УТОРАК

МАЈ

28. пројекција у 17.30

нЕдодирЉиВи
(ФРА, 1985)
Parole de fl ic
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
Жак Перен (Jacques Perrin)
Режија: Жозе Пињеиро 
(José Pinheiro)

пројекција у 20.00

ГосПодин кЛаЈн
(ФРА/иТА, 1976)
Mr. Klein 
....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon), 
Жана Моро (Jeanne Morreau)
Режија: Џозеф Лоузи 
(Joseph Losey)

МОЈ ИЗБОР – АНА МАРИЈА РОСИ
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пројекција у 17.00

сЕЋаМ сЕ 
(иТА/ФРА, 1973)
Amarcord
....................................................................................
Улоге: Бруно занин (Bruno Zanin), 
Магали ноел (Magali Noël)
Режија: Федерико Фелини 
(Federico Fellini)

пројекција у 20.30

казаБЛанка
(САД, 1942)
Casablanca
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт 
(Humphrey Bogart), ингрид 
Бергман (Ingrid Bergman)
Режија: Мајкл кертиз 
(Michael Curtiz)

ЧЕТВРТАК

МАЈ

30.

ПЕТАК

МАЈ

31. пројекција у 17.00

Писац из сЕнкЕ
(ФРА/НЕМ/ВБ, 2010)
The Ghost Writer
....................................................................................
Улоге: Пирс Броснан 
(Pierce Brosnan), 
Јуан Макгрегор (Ewan McGregor)
Режија: роман Полански 
(Roman Polanski)   

пројекција у 21.00

ПрисЛуШкиВаЊЕ
(САД, 1974)
The Conversation  
....................................................................................
Улоге: Џин Хекман 
(Gene Hackman), 
Џон казале (John Cazale)
Режија: Френсис Форд копола 
(Francis Ford Coppola)

пројекција у 19.00

аМЕриЧка ЛЕПоТа
(САД, 1999)
American Beauty     
....................................................................................
Улоге: кевин спејси 
(Kevin Spacey), 
анет Бенинг (Annette Bening)
Режија: сем Мендес 
(Sam Mendes)

пројекција у 19.00

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

ФИЛМОВИ ИЗ 1949. ГОДИНЕ

СУБОТА

ЈУН

1. пројекција у 17.30

ТрЕЋи ЧоВЕк
(ВБ, 1949)
The Third Man
....................................................................................
Улоге: Џозеф котен 
(Joseph Cotten), 
орсон Велс (Orson Welles)
Режија: керол рид 
(Carol Reed)

пројекција у 20.00

ПриЧа о ФаБрици
(јУГ, 1949)
....................................................................................
Улоге: Марија црнобори, 
страхиња Петровић
Режија: Владимир Погачић

пројекција у 17.00

МаЈка каТина
(јУГ, 1949)
....................................................................................
Улоге: нада скрињар, 
Берт сотлар
Режија: никола Поповић

НЕДЕЉА

ЈУН

2. пројекција у 20.00

Горак ПиринаЧ
(иТА, 1949) 
Riso amaro 
....................................................................................
Улоге: силвана Мангано 
(Silvana Mangano), Виторио 
Гасман (Vittorio Gassmann) 
Режија: Ђузепе де сантис 
(Giuseppe De Santis)

ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

3. пројекција у 17.30

ШаМПион
(САД, 1949)
Champion
....................................................................................
Улоге: кирк даглас 
(Kirk Douglas), Мерилин Максвел 
(Marilyn Maxwell)
Режија: Марк робсон 
(Mark Robson)

пројекција у 20.00

БунТоВник
(САД, 1949)
The Fountainhead 
....................................................................................
Улоге: Гари купер (Gary Cooper), 
Патриша нил (Patricia Neal)
Режија: кинг Видор 
(King Vidor)
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УТОРАК

ЈУН

4. пројекција у 17.30

Био саМ 
раТна нЕВЕсТа
(САД, 1949)
I Was a Male War Bride
....................................................................................
Улоге: кери Грант (Cary Grant), 
Ен Шеридан (Ann Sheridan)
Режија: Хауард Хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 20.00

ПЕсак 
иВо ЏиМЕ
(САД, 1949)
Sands of Iwo Jima 
....................................................................................
Улоге: Џон Вејн (John Wayne), 
Џон агар (John Agar)
Режија: алан двон 
(Allan Dwan)

пројекција у 17.30

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)

СРЕДА

ЈУН

5. пројекција у 20.00

саМсон и даЛиЛа
(САД, 1949)
Samson and Delilah 
....................................................................................
Улоге: Хеди Ламар 
(Hedy Lamarr), Виктор Матјур 
(Victor Mature)
Режија: сесил Б. демил 
(Cecil B. DeMille)
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пишЕ:
Зорица Димитријевић

са полица
БиБЛиоТЕкЕ

онографија посвећена Хајрудину Шиби Крвавцу (1926–1992), аутору антологијског 
филма валтер брани Сарајево, врло студиозно и уз велики број фотографија пред-
ставља опус и животни пут редитеља који се прославио партизанским филмовима, 
али је био и аутор значајних документараца у некадашњој Југославији.

Књигу је уредио Небојша Јовановић, а објавила ове године Академија сценских 
уметности из Сарајева, у едицији Кинематографија Босне и Херцеговине, на ини-

цијативу Удружења редитељица и редитеља у БиХ.
Редитељка Јасмила Жбанић пише у предговору да је та књига плод жеље да се сва спорадично сте-

чена сазнања о Шиби сакупе, сачувају од заборава и поделе с другима, посебно с новим генерацијама, 
а такође и да се баци више светла на историју босанскохерцеговачке кинематографије која има ква-
литетне и награђиване ауторе и филмове, али о њима једва да постоје историјске и теоријске студије.

М

МОНОгРАФИјА

ХАјРУДиН 
крВаВац

М О Н О Г Р А Ф И Ј А  Х А Ј Р У Д И Н  К Р В А В А Ц



„Шиба – антифашист, атеист и алтру-
ист – и његови филмови не припадају 
вриједностима и нормама које доми-
нирају раздобљем након социјализма и 
рата деведесетих. Али зато је њихова људ-
ска, умјетничка и занатска вриједност да-
нас још и већа. И када говоримо о Шиби 
са одушевљењем, и када дијелимо њего-
ве вриједности или смо према њима кри-
тични, и када бисмо вољели да није био 
толико патријархалан и да у женским ли-
ковима имамо своје јунакиње које нам 
недостају, и даље уживамо у филмским 
дјелима генија, редитеља који је подигао 
ниво наше професије до врхунских стан-
дарда”, истиче Јасмила Жбанић.

У уводном тексту „Диверзант за нову 
епоху” Небојша Јовановић цитира одред-
ницу коју је о Хајрудину Крвавцу напи-
сао редитељ и критичар Никола Стојано-
вић за Филмску енциклопедију из 1986. 
године. Крвавац је био илегалац и уче-
сник Народноослободилачке борбе, од 
1948. је радио у Босна филму, режирао 
велики број наменских филмова и доку-
ментараца, као што су Скидање зара и 
фереџе (1949), Успомене с пруге (1952), Пла-
нинци (1954), Голим рукама (1981). У игра-
ном филму дебитовао је 1964. у омнибусу 
вртлог, а уследили су Диверзанти (1967), 
Мост (1969), валтер брани Сарајево (1972) 
и Партизанска ескадрила (1979). За вал-
тера и ескадрилу добио је Сребрне арене 
за режију на фестивалу у Пули.

Према Стојановићевој оцени, опус 
Крвавца је жанровски доследно кодиран 
и професионално чисто изведен, што му 
је осигурало велику популарност код ју-
гословенске публике и запажен успех на 
иностраном тржишту – у Кини и неким 
земљама Трећег света.

Јовановић додаје да је Крвавца једна 
успутна опаска одвела на Голи оток, али 
да касније никада није говорио о томе и 
да је остао веран идеалима комунизма и 
југословенства све до смрти, 11. јула 1992, 
када га је, већ исцрпљеног здравственим 
проблемима, опсада Сарајева и дефини-
тивно сломила.

 Критикујући филмологе који су југо-
словенску кинематографију поједно-
стављено расекли на прорежимски и ди-
сидентски пол, Јовановић напомиње да 

80 | |||



|| 81

таква оптика гура Крвавца у пропагандистички 
камп, али да се ова монографија супротставља 
таквој претпоставци и износи тезу да дихото-
мија пропаганда–уметност није одржива јер је 
југословенска кинематографија била превише 
сложен економски и културни систем да би се 
могла свести на само те две позиције. 

О томе у овој књизи сведочи мноштво гласова, 
пре свих сам Крвавац, затим обиље докумената 
који бацају додатно светло на његов рад, потом 
његови сарадници, критичари, филмолози. 

Монографија је конципирана као мини-архив 
чија грађа нуди довољно елемената за стварање 
личне и професионалне слике Хајрудина Крвав-
ца.

У првом делу књиге засебна поглавља посвеће-
на су сваком од играних филмова, по којима је 
Крвавац најпознатији и о којима постоји најви-
ше грађе (фотографија, сценарија, уговора, кри-
тика), док се једно поглавље бави његовим крат-
ким, а једно документарним филмовима.

Наредни део под насловом „У првом лицу” до-
носи Крвавчев глас кроз изводе из бројних ин-
тервјуа и изјава у медијима. Међу њима се из-
дваја разговор који су за часопис „Синеаст” с 
њим водили Мирза Идризовић и Никола Стоја-
новић 1972. године. У најдужем интервјуу који 

је икада дао, Крвавац открива не само мноштво 
детаља из своје биографије него и цео свој ре-
дитељски и животни светоназор. Тај разговор, 
оцењује Јовановић, има посебну вредност јер 
ревалоризује Крвавца као жанровског аутора у 
време када су његови филмови сматрани мање 
вредним од ауторских дела Душана Макавеје-
ва, Анте Бабаје, Живојина Павловића, Ватросла-
ва Мимице...

Поглавље „Сјећања” доноси гласове његових 
ближњих, колега, сарадника и познаника, у рас-
пону од текстова који су настали непосред-
но након Крвавчеве смрти (чији су аутори Ацо 
Штака, Мидхат Ајановић, Изет Сарајлић), преко 
мемоарске прозе објављиване последњих десе-
так година (Беким Фехмиу, Мирза Идризовић, 
Мишо Марић), до прилога који имају премијеру 
у овом издању (Ешрефа Крвавац, Никола Стоја-
новић, Игор Гало). У ту групу спадају и мемоар-
ске белешке Ђорђа Лебовића и дневнички запи-
си Емира Кустурице.

Критичке и теоријске интерпретације Крвав-
чевих филмова окупљене су у поглављу „Чи-
тања”. Уз претходно објављене анализе и есеје 
(Мирон Черњенко, Гордан Бобинац, Алексан-
дар Хемон, Павле Леви), ту су и текстови напи-
сани специјално за ову монографију (Иван Ве-
лисављевић, Марцел Штефанчич јр.).

Небојша Јовановић напомиње да монографија 
није настала с намером да створи једну верзију 
Крвавчевог лика и дела и наметне је као једину 
исправну, али да се на њеним страницама ипак 
искристалисао један специфични Крвавац. „То 
је Крвавац као постмодерниста avant la lettre: 
редитељ ухваћен у бесконачну игру филмских 
утјецаја, рефлексија, цитата, посвета... Не само 
да су његови филмови инспирирани другим 
филмовима – они сами надахњивали су друге”, 
закључује Јовановић.

М О Н О Г Р А Ф И Ј А  Х А Ј Р У Д И Н  К Р В А В А Ц
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з моје књиге Филмски водич 
Београда (1944–1963), која уско-
ро излази из штампе у издању 
Југословенске кинотеке, за мај 
сам одабрао следеће наслове:

Необично поетичан, племенит и узбудљив 
шпански авантуристички филм враголан из 
Тормеса (1959) заслужено је награђен Златним 
медведом као најбољи филм фестивала у Бер-
лину 1960. У веома јакој конкуренцији у којој 
су фаворити били Годаров До последњег даха, 
Игре љубави Де Броке и Пожањи буру Стенлија 
Крејмера, то остварење нама мало познатог си-
неасте Сезара Ардавина надмоћно је и једно-
гласно понело ту ласкаву титулу. Заснован на 
причи из XVII века непознатог аутора, филм на 
једноставан и шармантан начин говори о нео-
чекиваним и дирљивим пустоловинама малог 
Лазариља на путевима средњовековне Шпаније. 
Креће из Саламанке у друштву остареле слепе 

пишЕ: 
слободан  аранђеловић

и

БЕоГрадски
ФиЛМоПЛоВ
(1944–1963)

скитнице, да би убрзо спознао глад и немило-
срдне животне ударце, а онда се, коначно, ос-
мелио и одлучио да у живот и сазревање крене 
без ичије помоћи. Поред инспиративне режије 
и функционалне црно-беле фотографије Ману-

и з  л и ч н о г  у г л а

Ићи ћемо 
у Монте Карло (1951)

Поплаве страха (1958)
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ела Беренгуера, филмом доминира и мали Мар-
ко Паолети у захтевној роли Лазариља. Филм за 
све узрасте и сва поднебља.

Енглески бескомпромисан и драматичан три-
лер Поплаве страха (1958) режирао је Чарлс 
Крајтон убрзо по одласку из познатог студија 
„Илинг” (Ealing Studios), специјализованог за 
типично британске и откачене комедије. Радећи 
за студио/дистрибуцију „Ренк” (Rank), успешно 
је екранизовао истоимени роман Џона и Ворда 
Хокинса, лоциран у САД током опасне поплаве 
која пред собом све уништава. Филм је у цело-
сти снимљен у Енглеској, а Хауард Кил, америч-
ка звезда мјузикла и вестерна, одлично се сна-
шао у типично енглеском остварењу уз бројне 
локалне колеге. Импонују сниматељски рад 
Кристофера Чалиса и глумачки домети младе и 
лепушкасте Ен Хејвуд, као и искусног Сирила 
Кјусака. Напет филм кога се ни сер Алфред Хич-
кок не би постидео.

Западнонемачки филм Звезда Рија (1955), ре-
жисера Курта Нојмана, квалитетна је кримина-
листичко-авантуристичка драма која обилује 
изврсном музиком Вилија Матеса и необичним 
ситуацијама у добро сроченом сценарију Фре-
дерика Конера. Поред Марије Фрау, Јоханеса 
Хестерса и Вилија Фрича, ефектну улогу оства-
рио је и италијански глумац Фолко Лули.

Забавна музичка комедија Ићи ћемо у Монте 
Карло (1951), коју је снимио Жан Боаје, означила 
је тријумфалан филмски деби балерине и глуми-
це Одри Хепберн. Изврсна музика Пола Мисра-
кија и сликовити пејзажи Азурне обале допуње-

ни су добрим ролама Марсела Далија, Филипа 
Лемера и Данијеле Годе. Посебну посластицу 
чини свирање (тачније џезирање) Оркестра Реја 
Вентуре, својевремено једног од најпознатијих 
великих састава у Француској.

Урнебесну италијанску комедију Све због ње 
(1949) режирао је најпознатији национални 
двојац синеаста, Марио Моничели – Стефано 
Ванзина (познатији по надимку Стено), у виду 
забавне и оригиналне пошалице на рачун својих 
земљака. Међу глумцима су се издвојили Миша 
Ауер, Мерилин Буферд и Фолко Лули, чије ин-
терпретације остају дуго у сећању.

Енглеска омладинска музичка комедија Лепо 
је бити млад (1955) разиграна је и весела прича 
о припремама школског оркестра за национал-
ни фестивал. Режисер Сирил Франкел толико је 
добро одговорио постављеном сценаристичком 
изазову аутора Теда Вилиса да је филм неочеки-
вано био месецима најгледанији у Великој Бри-
танији. Ништа лошије није прошао ни у европ-
ским земљама, као ни код нас. Џез емпромти 
којим је започет низ неспоразума у школи из-
ненада је кулминирао побуном ученика забари-
кадираних у гимнастичкој сали. Врхунска коме-
дија са одличном музиком и врцавим хумором у 
пристојној мери зачињена је сладуњавом млада-
лачком романсом. Нама добро познати глумци 
Џон Милс и Сесил Паркер заиста бриљирају као 
професори. Филм се може сматрати претечом 
низа филмова намењених средњошколцима 
који су убрзо уследили не само у Енглеској већ 
и много шире. 

Звезда Рија (1955) Лепо је бити млад (1955) Све због ње (1949)
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ађа је морала бити примећена и 
када седи на клупи у парку – овим 
речима започиње разговор с нама 
Сребренка Илић, познати ТВ уред-
ник у пензији, сестричина глуми-

це Нађе Регин, коју су лепота и глумачки позив 
одвели у свет и као ниједну из ових крајева про-
славили у филмовима о тајном агенту Џејмсу 
Бонду. Листамо заједно породичне албуме, из-
воде из стране штампе које је Сребренка годи-
нама брижљиво чувала и размењивала са својом 
рођаком. Сазнајемо све оно што овдашња јав-
ност никада није. Нађа је била кротка, скромна, 
научена да знање увек треба да иде испред њене 
раскошне лепоте. То што су је уочавали лако, још 
из времена када је уз другарицу с глумачке кла-
се Јелену Жигон важила за најлепшу даму Бе-
ограда, учинило је њен живот друкчијим. Рође-
на је као Надежда Подерегин у Нишу 1931. годи-
не од оца Игњатија, руско-украјинског емигран-
та који је у току рата као професор и научник 
стрељан са својим ђацима у Краљеву, и мајке 
Милке, такође професорке, родом из пљеваљске 
угледне породице Бајић. Уз Београд, то су два 
места у Србији која је Нађа посећивала у отаџ-
бини. Нађина мајка Милка, најмлађа од сестара, 
ситна, али пре свега храбра и борбена професор-
ка књижевности, по завршетку рата као удови-
ца са две мале кћери долази у Београд. Из куће 
Омера Глухића (оца Сребренке Илић, рођене 
Глухић), који им први чини гостопримство, сели 
се у Млатишумину 4 и убрзо почиње да ради као 
професор у Шестој београдској гимназији. Како 
је потицала из угледне породице Бајић, једна-
ко познате као Шећеровићи из тог краја, Мил-
ка, по којој и једна улица у Пљевљима носи име, 
написала је роман „Свитање” о својим славним 
прецима, а Нађа га је склопила и објавила у Ср-
бији 2012. Да је лепота пролазна, а ученост благо-
дет, Милка Бајић Подерегин усађивала је ћерка-
ма Нађи и неколико година млађој Јелени зва-
ној Љоља. Тако је Нађа, уписавши глуму, пара-
лелно студирала и књижевност код чувеног Ми-
лоша Ђурића, што ће јој бити посебно значајно 
у даљем раду. Ипак, филмским радницима запа-
ла је за око одмах по доласку на студије глуме. 
Прво појављивање имала је у Причи о фабрици 
(1949), да би је Воја Нановић ангажовао на почет-
ку студија у филмовима чудотворни мач (1950) 
и Фросина (1952). Ипак, први талас славе Нађа 
Подерегин осетила је на трећој години студија 
када су представници Немачке и Босне трагали 
за актерима приче о необичном ривалству мајке 

и ћерке, обе заљубљене у једног човека. О сни-
мању Куће на обали (1954) Нађа исцрпно пише у 
својим недовршеним мемоарима које нам Сре-
бренка даје на увид. Изазов појављивања у стра-
ном, копродукцијском остварењу Бошка Коса-
новића, по сценарију Меше Селимовића и Нор-
берта Кунца, донео је Нађи пробна снимања у 
студију Авала филма и на обалама Дунава. Нађа 
се присећа да ју је избор за улогу Марине зате-
као на крају године у еуфорији завршних испи-
та, недостатку средстава и очекивању снимања 
којим ће помоћи кућном буџету. Снимало се у 
Дубровнику, под тихим ауторитетом Косано-
вића и гламуром западноевропских звезда Си-
бил Шмиц и Ренеа Делтгена, уз домаћу звезду 
у успону Берта Сотлара. На крају, сећа се Нађа 
момента када је неочекивано на станици у Хам-
бургу дочекују блицеви фото-репортера и тада-
шње славе на немачком тлу. Дело Босна филма 
у сарадњи са Штајрер-Робертсом из Беча, ау-
стријском компанијом ЕОС и огранком Артура 
Ренка за Немачку доживело је велики успех у 
Немачкој, диспропорционалан оном у Југосла-
вији након приказивања на Пулском фестивалу, 
где га је критика дочекала на нож. 

У међувремену, један филмски одлазак у Кан 
с мајком и сестром променио јој је живот. Нађа 
је у Кану упознала Мајкла Шрајбера, високог, 
елегантног хемичара пољског порекла за којег 
се удала 1957. и живот наставила у Лондону. У 
браку су добили ћерку Тању, донедавно истори-
чара уметности у Британском музеју, а касније 
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Немачка серија виљем Тел (1958/59), у чијој је 
само једној епизоди играла, вишеструко је зна-
чајна. Отворила је врата продукције у којој се 
касније и задржала – ТВ серијама, и од тада се 
потписивала уметничким, за Запад прихватљи-
вијим именом Нађа Регин. После учешћа у ен-
глеској серији Невидљиви човек (1959), до краја 
каријере појавила се у још 25 серијала, међу 
којима су и Светац (1967), Осветници (1961/69), 
Опасан човек (1961), Трећи човек (1965) и Бени Хил 
(1963). Постала је препознатљива и по остварењу 
Новог Зеланда Runaway Killer (1964). Баш та сре-
дина шездесетих донела јој је улоге по којима 
ће је свет памтити, у два култна филма о тај-
ном агенту Џејмсу Бонду – Из Русије с љубављу 
(1963), где је глумила љубавницу шефа МИ6 Ке-
рима Беја, и Голдфингер (1964), у коме је игра-
ла Бониту, плесачицу у ноћном клубу. Колико 
се неговало сећање на звезде тог серијала мо-
жда најбоље говори податак да је Movie memorie 
magazine у пролеће 2015. Нађи Регин посветио 
четири стране, међу текстовима о Деби Реј-
нолдс, Мајклу Крејгу, Вероники Херст, Роберту 
Озборну. Аутори текста Питер Херберт и Џим 
Симпсон истичу и да је Кућу на обали Нађа сма-
трала изгубљеним филмом све док није откри-
вено да Југословенска кинотека поседује копију. 
Захваљујући Кинотеци, она ју је поткрај живо-
та добила и поново видела. У ексклузивном ин-
тервјуу Нађа је истакла да је највећи професи-
оналац на филму за њу био Педро Армендарис, 
који је током снимања саге о тајном агенту 007 
већ умирао од рака. И поред редукованих сцена 
с Нађом, која га је одушевила познавањем њего-

и унука Антона, оксфордског ђака који је већ 
боравио на Балкану, на местима живота својих 
предака. 

Због одласка у Британију, Нађа није остала у 
миљеу германске уметности и ангажману За-
падне Немачке, где је после Куће на обали сте-
кла огромне симпатије публике. Ипак, 1954. сни-
мила је Roman eines Frauenarztes, годину дана 
касније Du mein stilles Tal с Куртом Јиргенсом 
(касније најпознатијим европским глумцем и 
партнером Брижит Бардо у Вадимовом оства-
рењу И бог створи жену), а 1957. појавила се у три 
немачка филма, и то у главним поделама: Die 
Unschuld vom Lande у режији Рудолфа Шинд- 
лера, познатог немачког глумца, Franziska Волф- 
ганга Либенајнера, више пута номинованог на 
фестивалима у Кану и Венецији, и то уз тзв. 
прву даму немачког платна Рут Лојверик, и Es 
wird alles wieder gut. До тада се Нађа појавила у 
само још једном филму југословенске продук-
ције ешалон доктора М. (1955), где јој је Жика 
Митровић поверио насловну улогу Хатиџе. У 
причи о народној борби с балистима око Пећи, 
најављиваној као први југословенски вестерн, 
више је било замерки на Митровићев недоста-
так захтева глумцима него на неупечатљиву 
улогу Нађе, која се тада и последњи пут званич-
но потписала као Подерегин. 
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ве улоге у мексичком филму La Perla (1949), Пед-
ро је захваљујући договору с редитељем изгу-
рао последњом животном снагом снимање како 
би своју породицу обезбедио најављеним хоно-
раром. Нађа је подједнако уживала и у сарадњи 
са Шоном Конеријем. Када је закуцала на вра-
та његове гардеробе, молећи за аутограм за свог 
шофера, Конери се слатко насмејао и пристао... 
у замену за пољубац. Професионалан и преду-
сретљив, Конери је у њеном сећању остао као из-
ванредан глумац и сјајан колега. Дивила се лич-
ним и професионалним квалитетима Теренса 
Јанга и Гаја Хамилтона. Мало је познато да је уз 
Кларка Гејбла за филм Почело је у Напуљу (1960), 
редитељ Мелвил Шавелсон на уму имао најпре 
Нађу, али је доступност Софије Лорен учинила 
да она преузме главну улогу.  

Улоге лепотица и шпијунки готово да је нису 
заобилазиле, али нису биле блиске њеном бићу. 
Преданост породичним вредностима била је 
важнија. Зато седамдесетих година Нађа при-
хвата рад на читању и изборима сценарија у 
филмским компанијама „Ранк” и Хамер филм. 
Такође непозната, а веома битна чињеница јесте 
то да су јој Ратови звезда донели огроман успех 
на том радном месту и повишен хонорар. Заду-
жена за избор, Нађа је код главних продуцената 

Н А Ђ А  ( П О Д Е ) Р Е Г И Н

инсистирала на финансирању серијала дајући 
позитивне рецензије за откуп сценарија. Дуго је 
требало да их убеди у успех футуристичке при-
че за коју испрва нису имали слуха. Како успех 
Ратова звезда на крају није изостао, заслуге је 
побрала баш наша Нађа Регин. 

Љубав према књижевности коју јој је мајка 
усадила, на крају се испоставила као њен конач-
ни позив. Са сестром Јеленом, с којом је и про-
вела последње године живота у Лондону, Нађа је 
1980. основала малу издавачку кућу Honeyglen 
Publishing Ltd. Осим историје филозофије и 
биографија, објавила је и мајчину књигу „Сви-
тање” на неколико језика, своје приче за децу 
„Планета лутака” и свој роман „Жртве и будале”, 
који је штампала под пуним именом Нађа Поде-
регин. Реч је о ратом разореној романси између 
идеалистичког песника и лепе плесачице током 
Другог светског рата. До краја живота радила је 
на писању мемоара, али ју је смрт у томе преки-
нула 6. априла ове године. Вест о њеном одласку 
објављена је на званичном налогу 007 на Твите-
ру, а у Србији су, осим шире породице, ту вест 
с тугом дочекали Нађини српски пријатељи Ра-
дован Поповић и Небојша Брадић. Нађа Поде-
регин сахрањена је у Лондону 17. априла у кру-
гу породице. 



| |88

АЊЕС ВАРДА
пишЕ: 

ненад беквалац

већ дела с видљивом поетском визијом и сми-
слом за иронију и хумор. Следе Замкови на Ло-
ари (O Saisons, O Chateaux, 1957), филм о дворци-
ма у долини Лоаре, Опера Муф (L’Opera Mouffe, 
1958), лирска евокација париских уличних пија-
ца у Rue Mouffetard виђених оком труднице 
(Ањес Варда била је трудна током снимања). Тек 
са остварењем Клео од пет до седам (Cleo from 5 
to 7, 1962) заузима место међу редитељима новог 
таласа, који је тада направио велики пробој. 
Филм је подељен у два поглавља тарот карта-
ма, које симболизују судбину, и у њему посма-
трамо два сата у животу певачице из ноћног 
клуба док чека резултате лекарских налаза од 
којих зависи да ли ће живети или умрети. Сва-
ки тривијални детаљ за њу добија ново значење 
и као да Париз гледа последњи или се с њим су-
среће први пут. Камера Жана Рабијеа хвата сјај 
града тако бриљантно да је анксиозност прота-
гонисте само незнатно умањена. Те исте годи-
не Ањес Варда одлази на Кубу, где прави више 
од четири хиљаде црно-белих фотографија од 
којих ће сачинити Salut Les Cubains, за који је 
сама рекла: „Овај весели филм подсећа нас на 
енергију, наду и ентузијазам који су стварно 
постојали у 1962.” Срећа (Le Bonheur, 1965) при-
ча о столару који жели да његова жена прихва-
ти чињеницу да могу да буду срећни у браку 
иако он воли и своју љубавницу. Жена се убија 
и он наставља да живи срећно с љубавницом и 
децом. Његова аморалност изазвала је контро-
верзе, поготово зато што су права жена и деца 
глумца играли породицу на филму. Срећа те го-
дине добија специјалну награду у Берлину. Сле-
де Створења (Les Creatures, 1966), у којима опет 
постоје две приче, једна о настанку романа, а 
друга о рођењу детета. Сви ликови су фигуре 
у фасцинантној партији шаха која се игра на 
преувеличаној табли. Коришћење унутрашњег 
и оквирног заплета који се меша са стварним и 
измишљеним догађајима многи нису разумели 
и филм је лоше прошао у биоскопима, због чега 
ће Ањес Варда тешко добити прилику да поно-
во ради филм у Француској.

ођена је у Бриселу 1928. као Ар-
лет Варда, од оца Грка и мајке 
Францускиње. Белгију с роди-
тељима напушта 1940. и сели 
се у Сет на обали Француске. 
Када је напунила осамнаест го-

дина, сама је променила име у Ањес. Студирала 
је психологију на Сорбони у Паризу, историју 
уметности на École du Louvre и фотографију у 
вечерњој школи. Потом је почела да ради као 
фотограф за фестивал „Жан Вилар” у Авињону 
и Theatre National Populaire у Паризу.

На филмском платну као редитељ дебитује 
средином педесетих. До тада, како је сама гово-
рила, није имала никаквог искуства с филмом и 
одгледала их је врло мало. То је није спречило да 
с Кратком поентом (La Pointe Courte, 1955) уђе 
у историју кинематографије као „мајка фран-
цуског новог таласа”. Жорж Садул, тада утицај-
ни филмски критичар, то остварење назвао је 
„првим филмом Nouvelle vague”. У њему је успе-
ла да повеже савест, емоције и стварност, што 
га чини претходником филма Хирошимa љуба-
ви моја (Hiroshima mon amour, 1959) Алена Ре-
неа, који је био монтажер на њеном остварењу. 
Кратка поента снимана је у малом рибарском 
селу на југу Француске, где се истовремено 
одвијају две приче: о борби рибара против еко-
номске доминације великих комбината и о мла-
дићу из села који долази кући са женом Пари-
жанком и покушава да спасе брак. Ањес Варда 
ту поставља шему за све своје будуће филмо-
ве, фикције и документарне, које је писала, про-
дуцирала и режирала. Одликује их уметничка 
композиција, персонификација, бинарне струк-
туре, манипулација простором и временом, не-
посредна близина реализма и фантазије и однос 
између индивидуалне субјективности и друш-
твене објективности. Она је веровала да филм-
ски аутори треба да практикују слободу као и 
писци, што су редитељи новог таласа прихва-
тили као мантру. Каријеру наставља правећи 
кратке филмове за Француску туристичку ор-
ганизацију, али то нису били обични путописи, 
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Крајем шездесетих одлази у Лос Анђелес 
заједно с мужем Жаком Демијем, он да режира 
Model Shop (1969), а она Љубав лава (Lions Love, 
1969). У том филму, који је одраз тадашњег вре-
мена, редитељка Ширли Кларк игра авангард-
ног редитеља који долази из Њујорка и усеља-
ва се код Џејмса Рада и Џерома Рагнија (обојица 
глуме у Коси), и Виве, једне од Ворхолових глу-
мица, да би снимила филм о глумцима и Холи-
вуду. У пиранделовском тренутку, када Кларко-
ва не може да изврши самоубиство, Варда стаје 
испред камере и сама глуми ту улогу, док на те-
левизији иде снимак убиства Кенедија. Прола-
зи скоро десет година пре него што ће Ањес по-
ново снимити играни филм Једна пева, друга не 
(L’une chante l’autre pas, 1977), који је резултат 
њеног учешћа у женском покрету. За тему фил-
ма узима максиму Симон де Бовоар: „Жена се 
не рађа, жена се постаје”. Две пријатељице раз-
личитих темперамената и порекла представљају 
аспекте феминизма од 1962. до 1967. године. Иако 
је филм био прилично идеолошки оптерећен и 
у неким тренуцима романтичан, до тада је рет-
ко могло да се види како женски ликови пости-
жу независност и испуњење. После осам година 
Варда избацује до тада најуспешнији биоскоп-
ски филм Скитница (Sans toit ni loi, 1985), који 
се отвара проналажењем смрзнутог мртвог тела 
младе жене у јарку, коју тумачи Сандрин Бонер. 
Разни сведоци причају о сусрету с њом и о томе 
како је напустила посао да би живела на отво-

реном путу. Скитница је студија о бесциљном 
постојању, којем редитељка намеће ригорозну 
форму – низ секвенци, од којих неке трају свега 
неколико секунди. Ањес Варда и Сандрин Бонер 
дочарале су сву трагику главног лика чије тело 
пропада у суровом али лепом зимском пејзажу.

У великим паузама снимања играних филмо-
ва, Варда прави маштовита дирљива докумен-
тарна остварења, визуелно поетска, која спа-
дају међу њена најбоља дела. У Les glaneurs et 
la glaneuse (2000) интервјуише бројне бераче/
скупљаче, од оних који раде на пољима до оних 
који пребирају по контејнерима Париза, а две 
године касније снима наставак Les glaneurs et la 
glaneuse... deux ans apres (2002). Ydessa, les ours 
et etc. (2004) јесте медитативно ремек-дело у 
коме Варда истражује природу фотографије по-
сматрајући изложбу радова са истим мотивом 
– плишаним медведом. Магични филм Visages 
villages (2017), у коме Варда и Џеј Ар, улични 
уметник и фотограф на пропутовању по селима 
Француске, интервјуишу и фотографишу раз-
не људе, номинован је за Оскар за најбољи до-
кументарни филм. Ањес није освојила награду, 
али јој је исте године на додели Оскара уручено 
почасно признање.

Варда је снимила три филма која је посвети-
ла сећању на мужа, редитеља Жака Демија, који 
је умро од сиде 1990. године: Les demoiselles ont 
eu 25 ans (1993), носталгичан поглед на снимање 
филма Госпођице из Рошфора (Les demoiselles de 
Rochefort, 1967), L’univers de Jacques Demy (1995), 
биографија Жака Демија састављена од ин-
тервјуа и инсерата из филмова, и Плажа Ањес 
варде (Les plages d’Agnes, 2008), аутобиографски 
филм у коме одаје почаст Демију. 

Ове године на Берлинском филмском фести-
валу добила је почасну награду Берлинаре ка-
мера и представила свој последњи филм Varda 
par Agnes (2019).

Клео од пет до седам (1962)

Клео од пет до седам (1962)
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ИГОР ПЕРВИЋ
шАНСА НА ЧЕКАЊУ

срећна је то што морам да се доказујем више од 
осталих. Осим тога, мој отац је познат као по-
зоришни критичар без длаке на језику и сигурно 
је да се многима замерио, а људи се свете на раз-
не начине. [...] Уосталом, бити син таквих роди-
теља је прилично бреме јер је задатак детета 
да превазиђе родитеље. А ја сам са 23 године ипак 
успео да изађем из њихове сенке.”

Первић је, међу педесетак, остварио и улоге 
историјских личности. Два пута у каријери, у 
два животна доба, тумачио је лик Лазе Костића, 
као тек пунолетан у ТВ филму Случај Лазе Ко-
стића (1985) и Доба Дунђерских (2014). Први пут 
је посебну пажњу скренуо улогом Ралета у по-
пуларној серији Сиви дом (1986). Када готово 
претећи закључа канцеларију управника Бате 
Живојиновића и наведе гледаоца на чекање ка-
кве прекршајне радње, застане и у даху, опра-
штајући се од домског живота, одаје захвалност 
парафразом десетерца „шта се бијели у гори зе-
леној”:

„Да их скрену са лошега пута, да изведу нешто 
карактерно,

Да промене што је пропануло, да обнове што 
се разрушило,

Да утеше што је неутешно у несрећном мало-
летном бићу.”

Као да је баш тај слик утро пут Игору Пер-
вићу, ход по танкој маргини професије и живо-
та који се наставио бунтовном одбраном рокен-
рола редитеља Милана Живковића Црна Ма-
рија (1986). Као Гаги, гитариста групе „Зенит”, 
Первић учествује у утврђивању идеала своје ге-
нерације и слогана „Рокери су људи”. (Осамдесе-
тих година био је идол  као музичар и вођа бен-
да „Дух Нибор”.) А онда је уследио ватромет обо-
жавања. Ноћ у кући моје мајке (1991) Жарка Дра-
гојевића, у ерозији моралних вредности југо-
словенског друштва, социјалном раслојавању 
и распаду једне идеологије, винула је Первића 

остоје каријере и животи на који-
ма се прелама понека народна му-
дрост, попут „херој је онај који 
има храбрости за своју судбину”. 
Баш се она преломила у имену и 

животу Игора Первића, тог београдског шмеке-
ра и генерацијског идола пред којим је у реду 
поклоника стајао и писац ових редова. За нас је 
он једноставно био најлепши, са тим закривље-
ним смешком, украсом витког стаса. Бескрајно 
талентован, али са шансама на чекању. Генера-
ција рођених крајем шездесетих, којој је Первић 
припадао, добила је свог Џејмса Дина или Але-
на Делона у плавооком лепотану који је наше 
филмске чежње оживљавао улогама рокера и 
бунтовника. Уосталом, припадао је београдском 
кругу младих којима су филмске теме и мотиви 
градили статус шмекера, али и „храбрих” бун-
товника чији су приватни животи одисали ру-
шењем табуа, највише на њихову штету. Пер-
вић се испред и иза камера дружио са Соњом 
Савић, Браниславом Лечићем, Банетом Видако-
вићем, Миланом Младеновићем, Нeбојшом Ба-
кочевићем. Неки су се извукли из пошасти дро-
ге. На Первића је оставила последице. Утицала 
је на његову испрва могуће блиставу каријеру. 
Почела је рано, 1974, нимало необично јер је као 
дете познате балерине Лидије Пилипенко и по-
зоришног критичара и писца Мухарема Пер-
вића, одрастао у свету уметности. Прве улоге 
дечака одиграо је са свега седам и десет година 
у ТВ филмовима Мире Траиловић, Породичном 
оркестру (1974) и, по Ибзеновом најпознатијем 
делу, Нори (1975), да би у филму Аничка Думас 
(1977) играо сина Милене Дравић. На завршетку 
студија, Первић је овако говорио о утицају ро-
дитеља на професију:

„То што сам син таквих родитеља у исти мах 
је срећна и несрећна околност. Срећна је што 
сам наследио изглед, памет и креативност. А не-
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улогом заљубљеног Борка у сам врх великих 
очекивања. Његова популарност порасла је до те 
мере да су лудило, вриштање и скидање девоја-
ка како би им исписао аутограм на голим леђи-
ма личили на холивудску, а не српску филмску 
стварност. Да славу није прихватио као мери-
ло вредности, показало је и касније његово са-
мовољно одрицање од ње. По младалачким при-
знањима, од Драгана Николића узео би шарм, 
од Роберта де Нира супериорност покрета и ос-
меха, од Дастина Хофмана упорност и перфек-
ционизам. Био је дечак коме су предвиђали не-
стварну каријеру. Да се није успавао за један са-
станак који му је организовала Ванеса Редгрејв, 
можда би се прославио у иностранству. Мада 
је боравио и у Америци и у Лондону и на селу 
и у градовима, Первић се увек враћао, снимив-
ши претходно филмове Свето место (1990), ја-
пански Beyond the door III, Мој брат Алекса 
(1991). Постао је носилац глумачке смене генера-
ција. велика фрка (1992) Милана Јелића, који је у 
духу својих комедија екранизовао причу о по-
слушнику Чеди што по повратку из бање зати-
че велику фрку у својој кући, пуну изазовних 
девојака и локалних силеџија, спојила је у ка-
дру времешне Гагу Николића, Бату Живојино-
вића и Раду Живковић и младе Оливеру Јежи-
ну, Горана Радаковића, Небојшу Бакочевића и 
Игора Первића. Кроки младог бунтовника Пер-
вић је неговао кроз ликове које су му додељива-
ли редитељи попут Дарка Бајића у Црном бом-
бардеру (1992), где нараста читава плејада нових 
идола, од Бјеле до Уликса. Вођа банде Кира обла-
чи убрзо карловачку кецељу као Михајлов брат 

у Лајању на звезде (1998), да би се, такође, на-
шао и у подели филмског хита Горана Паскаље-
вића Буре барута (1998). Ни нова генерација ре-
дитеља није га заобишла, па је у јеку Первиће-
вих највећих искушења Стефан Арсенијевић 
пожелео београдског шмекера у подели филма 
Љубав и други злочини (2008). Сви су га на се-
товима памтили као врхунског професионалца. 
Филм је само донекле прегазио његову млада-
лачку снагу и лепоту. Дочекао је бар да у филму 
заигра улогу оца у Кад љубав закасни (2014). Иг-
рао је и инспекторе, судије, свештенике, бивше 
партнере. Значајну улогу остварио је у серија-
лу Немањићи – рађање краљевине (2018). Њего-
во тумачење лика византијског цара Исака Дру-
гог Анђела стручна јавност издвојила је као нај-
бољу улогу. Последњу, улогу начелника Савића, 
остварио је у серији Шифра Деспот (2019). Није 
одиграо многе роле које су му биле намењене, 
није прошао кроз многа врата која су му се от-
ворила, али никада није бежао од признања соп-
ствених грешака, нити од покушаја да их испра-
ви. И то је, искреност, може бити благодет те ге-
нерације шездесетих. Напустио нас је у васкр-
шњој седмици, тихо како је годинама у дорћол-
ској свакодневици живео. Тужно за све праз-
не кадрове, чежњиво чекане позоришне ангаж-
мане, жене које су годинама ка њему пружале 
руке пријатељства. Понајвише за ону чије су га 
руке од самртног гашења спасавале, мајку. Има 
ли веће туге од те и... од скупо плаћене млада-
лачке грешке и терета великих очекивања?
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програм
МаЈ 2019

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

сЛоБодни дани

СРЕДА

МАЈ

1.
ЧЕТВРТАК

МАЈ

2.

ПЕТАК

МАЈ

3.

ПЛаВа краГна
(САД, 1978)
Blue Collar
....................................................................................
Улоге: Харви кајтел 
(Harvey Keitel), 
ричард Прајор (Richard Pryor)
Режија: Пол Шрејдер 
(Paul Schrader)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – ХАРВИ КАЈТЕЛ

ПосЛЕдЊЕ ХрисТоВо 
искуШЕЊЕ
(САД, 1988)
The Last Temptation of Christ
....................................................................................
Улоге: Вилем дафо 
(Willem Dafoe), 
Харви кајтел (Harvey Keitel)
Режија: Мартин скорсезе 
(Martin Scorsese)

ЛоШ сПоЈ
(ВБ, 1980)
Bad Timing
....................................................................................
Улоге: арт Гарфанкел 
(Art Garfunkel), 
Харви кајтел (Harvey Keitel)
Режија: николас роуг 
(Nicolas Roeg)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

МАЈ

4.

дВоБоЈ до 
исТрЕБЉЕЊа
(ВБ, 1977)
The Duellists
....................................................................................
Улоге: кит карадин 
(Keith Carradine), 
Харви кајтел (Harvey Keitel)
Режија: ридли скот (Ridley Scott)

НЕДЕЉА

МАЈ

5.
зЛи ПоруЧник
(САД, 1992)
Bad Lieutenant
....................................................................................
Улоге: Харви кајтел 
(Harvey Keitel), 
Виктор арго (Victor Argo)
Режија: Ејбел Ферара 
(Abel Ferrara)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

кЛаВир
(НЗ/АУС/ФРА, 1993)
The Piano
....................................................................................
Улоге: Холи Хантер 
(Holly Hunter), 
Харви кајтел (Harvey Keitel)
Режија: Џејн кемпион 
(Jane Campion)

од суМрака до 
сВиТаЊа
(САД, 1996) 
From Dusk Till Dawn
....................................................................................
Улоге: Џорџ клуни 
(George Clooney), 
Харви кајтел (Harvey Keitel)
Режија: роберт родригез 
(Robert Rodriguez)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

6.

уЛиЧни Пси
(САД, 1992) 
Reservoir Dogs
....................................................................................
Улоге: Харви кајтел 
(Harvey Keitel), Мајкл Мадсен 
(Michael Madsen)
Режија: квентин Тарантино 
(Quentin Tarantino)
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УТОРАК

МАЈ

7.
аМЕриканац у 
Паризу
(САД, 1951)
An American in Paris
....................................................................................
Улоге: Џин кели (Gene Kelly), 
Лесли карон (Leslie Caron)
Режија: Винсент Минели 
(Vincente Minnelli)

зВонар БоГородиЧи-
нЕ цркВЕ у Паризу
(ФРA/иТA, 1956)
Notre-Dame de Paris
....................................................................................
Улоге: Ђина Лолобриђида 
(Gina Lollobrigida), 
Ентони квин (Anthony Quinn)
Режија: Жан деланој 
(Jean Delannoy)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

НОТР ДАМ

пројекција у 16.00

ноЋ ГЕнЕраЛа
(ВБ/ФРА, 1967)
The Night of the Generals
....................................................................................
Улоге: Питер о’Тул (Peter O’Toole), 
омар Шариф (Omar Sharif)
Режија: анатол Литвак 
(Anatole Litvak)

пројекција у 18.00

БунТоВник
(ВБ, 1961)
The Rebel
....................................................................................
Улоге: Тони Хенкок 
(Tony Hancock), Џорџ сандерс 
(George Sanders)
Режија: роберт деј (Robert Day)

СРЕДА

МАЈ

8.

ЧЕТВРТАК

МАЈ

9.

зБоГоМ цП
(јАп, 1972)
Goodbye CP
....................................................................................
Режија: Kазуо Хара 
(Kazuo Hara)

пројекција у 21.00

ФЕСТИВАЛ БЕЛДОКС (BELDOCS)

ОТВАРАЊЕ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
РЕДИТЕЉА KАЗУА ХАРЕ У 

ПРИСУСТВУ АУТОРА

ПосВЕЋЕни ЖиВоТ
(јАп, 1994)
A Dedicated Life
....................................................................................
Режија: Kазуо Хара 
(Kazuo Hara)

пројекција у 14.00ПЕТАК

МАЈ

10.
ВаЛдЕн
(АУС/шВА, 2018)
Walden
....................................................................................
Режија: данијел цимерман
(Daniel Zimmermann)

пројекција у 17.00пројекција у 17.00

ПоТкорЊак из 
ШуМаВЕ
(ЧЕш/ФРА, 2018)
The Bark Beetle of Šumava
....................................................................................
Режија: димитри Мартин 
Женодо 
(Dimitri Martin Genaudeau)

оТВараЊЕ ПроГраМа 
„Фокус: ПорТуГаЛ” у 
ПрисусТВу кураТоркЕ аЊЕс 
ВиЛдЕнсТаЈн (сЕЛЕкТорка на 
ФЕсТиВаЛу докуМЕнТарноГ 
ФиЛМа DOCLISBOA) и 
уМЕТниЧкоГ дирЕкТора 
ФЕсТиВаЛа „БЕЛдокс” Марка 
ГрБЕ синГа

пројекција у 19.30ПЕТАК

МАЈ

10.
ЕксТрЕМно ПриВаТни 
Ерос: ЉуБаВна ПЕсМа 
1974
(јАп, 1974)
Extreme Private Eros: Love Song
....................................................................................
Режија: Kазуо Хара 
(Kazuo Hara)

пројекција у 22.00пројекција у 19.30

БЕЛарМино
(пОР, 1964)
Belarmino
....................................................................................
Режија: Фернандо Лопес
(Fernando Lopes)
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СУБОТА

МАЈ

11. пројекција у 14.00 пројекција у 16.00

азБЕсТно сЕЛо у 
ЈаПану
(јАп, 2016)
Sennan Asbestos Disaster
....................................................................................
Режија: Kазуо Хара 
(Kazuo Hara)

саЊаЈуЋи сЕЋаЊа на 
данас
(МЕК/шВЕ, 2018)
Dreaming the Memories of Now
....................................................................................
Режија: Геска Хелена Бречевић, 
роберт Бречевић

пројекција у 17.30 пројекција у 19.30СУБОТА

МАЈ

11.

царЕВа оГоЉЕна 
ВоЈска и даЉЕ 
МарШира
(јАп, 1987)
The Emperor’s Naked Army 
Marches On
....................................................................................
Режија: Kазуо Хара 
(Kazuo Hara)

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

пројекција у 12.00

МасТЕркЛас: 
МариЈана ЛаМБЕр, 
дирЕкТорка 
ПродукциЈЕ ШанТаЛ 
акЕрМан

пројекција у 16.00

МрТВЕ дуШЕ
(ФРА/шВE/КиН, 2018)
Dead Souls
....................................................................................
Режија: Ванг Бинг  
(Wang Bing)

НЕДЕЉА

МАЈ

12.
САЛА МАКАВЕЈЕВ

пројекција у 18.00

Три
(ХРВ, 2008)
....................................................................................
Режија: Горан девић

пројекција у 18.00

уВознЕ ВранЕ
(ХРВ, 2004)
....................................................................................
Режија: Горан девић

пројекција у 18.00

нЕМаМ Ти ШТа рЕЋ’ 
ЛиЈЕПо
(ХРВ, 2006)
....................................................................................
Режија: Горан девић

НЕДЕЉА

МАЈ

12.
ОТВАРАЊЕ РЕТРОСПЕКТИВЕ ФИЛМОВА ГОРАНА ДЕВИћА У ПРИСУСТВУ АУТОРА

ТВоЈЕ ЛицЕ
(КиН. Тјп, 2018)
Your Face
....................................................................................
Режија: Тсаи Минг-Лијанг 
(Tsai Ming-liang)

руШЕВинЕ
(пОР, 2009)
Ruins
....................................................................................
Режија: Мануел Мозос 
(Manuel Mozos)

пројекција у 20.00 пројекција у 22.00НЕДЕЉА

МАЈ

12.

пројекција у 14.00

са исТока
(БЕЛ, 1993)
From the East
....................................................................................
Режија: Шантал акерман 
(Chantal Akerman)

МАЛА САЛА

САЛА МАКАВЕЈЕВ

пројекција у 14.00 пројекција у 16.00

срЕТна зЕМЉа
(ХРВ, 2008)
....................................................................................
Режија: Горан девић

пројекција у 14.00

донЖуани: оПросТи-
ТЕ, ГосПодиЧна
(ХРВ, 2011)
....................................................................................
Режија: Горан девић

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

13.

МАСТЕРКЛАС: 
Горан дЕВиЋ

МАСТЕРКЛАС: 
Kазуо Хара
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ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

13.
МУЛТиМЕДијАЛНА САЛА
ПроМоциЈа кЊиГЕ 
ПаВЛа ЛЕВиЈа 
„циМаЊЕ сЛика”, 
МодЕраТор ПЕТар 
МиЛаТ

пројекција у 17.30 пројекција у 18.00

насукан
(пОР, 2018)
Ashore
....................................................................................
Режија: Леонор Телес 
(Leonor Teles)

на ЧаЈу са даМаМа
(ВБ, 2018)
Nothing like A Dame
....................................................................................
Режија: роџер Мичел 
(Roger Michell)

пројекција у 19.30 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

13.

рио KорГо
(пОР, 2015) 
Rio Corgo
....................................................................................
Режија: Маја Kоза (Maya Kosa), 
сергио да коста 
(Sérgio Da Costa)

пројекција у 16.00

ПоздраВ из 
сЛоБодниХ ШуМа
(САД/СЛО/ХРВ, 2018)
Greetings from Free Forests
....................................................................................
Режија: ијан сорока 
(Ian Soroka)

пројекција у 18.00

БиЛо ШТа и сВЕ
(пОР, 2018)
Sobre tudo sobre nada 
....................................................................................
Режија: дидио Пестана  
(Dídio Pestana)

УТОРАК

МАЈ

14.

пројекција у 20.00

у иМЕ рЕПуБЛикЕ 
ХрВаТскЕ
(ХРВ, 2019)
....................................................................................
Режија: Горан девић

пројекција у 20.00

ПоПЛаВа
(ХРВ, 2010)
....................................................................................
Режија: Горан девић

пројекција у 20.00

дВиЈЕ ПЕЋи за 
ударника ЈосиПа 
ТроЈка (ХРВ, 2012)
....................................................................................
Режија: Горан девић

УТОРАК

МАЈ

14.

ПоГраниЧна оГрада
(АУС, 2018)
The Border Fence
....................................................................................
Режија: николас Гејрхалтер 
(Nikolaus Geyrhalter)

пројекција у 22.00УТОРАК

МАЈ

14.

пројекција у 18.00

дрЖаТи оБЛакЕ
(ФиН, 2018)
Holding Clouds 
....................................................................................
Режија: сара Патхиране 
(Sara Pathirane)

криЛа срЕЋЕ
(шпА, 1993)
El pájaro de la felicidad
....................................................................................
Улоге: Мерседес сампјетро 
(Mercedes Sampietro), Хосе 
сакристан (José Sacristán)
Режија: Пилар Миро (Pilar Miró)

БЕЛТЕнЕБрос
(шпА/ХОЛ, 1991)
Beltenebros
....................................................................................
Улоге: Теренс стемп 
(Terence Stamp), 
Петси кенсит (Patsy Kensit)
Режија: Пилар Миро (Pilar Miró)

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00СРЕДА

МАЈ

15.

НАГРАДА ГОЈА – ПИЛАР МИРО
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Гари куПЕру коЈи си 
на нЕБЕсиМа
(шпА, 1980)
Gary Cooper, que estás en los 
cielos
....................................................................................
Улоге: Мерседес сампјетро 
(Mercedes Sampietro), 
Џон Финч (Jon Finch)
Режија: Пилар Миро (Pilar Miró)

ТВоЈЕ иМЕ ТруЈЕ Ми 
сноВЕ
(шпА, 1996)
Tu nombre envenena mis sueños
....................................................................................
Улоге: кармело Гомез 
(Carmelo Gómez), 
Ема суарез (Emma Suárez)
Режија: Пилар Миро (Pilar Miró)

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00ЧЕТВРТАК

МАЈ

16.

НАГРАДА ГОЈА – ПИЛАР МИРО

ПЕТАК

МАЈ

17.
ПриЧаЋЕМо ВЕЧЕрас
(шпА, 1982)
Hablamos esta noche
....................................................................................
Улоге: Виктор Валверде 
(Viktor Valverde), данијел 
дисента (Danijel Disenta)
Режија: Пилар Миро (Pilar Miró)

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

ВрТЛарЕВ Пас
(шпА/пОР, 1996)
El perro del hortelano
....................................................................................
Улоге: Ема суарез (Emma Suárez), 
кармело Гомез (Carmelo Gómez)
Режија: Пилар Миро (Pilar Miró)

СУБОТА

18. ноЋ МузЕЈа 2019

ГраЂанин МаЛЕ ВароШи
(јУГ, 1961)
....................................................................................

Улоге: Јелена Јовановић Жигон, раде Марковић
Режија: Младомир Пуриша Ђорђевић

пројекција у 20.00НЕДЕЉА

МАЈ

19.

УСПОМЕНА НА ЈЕЛЕНУ ЖИГОН

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

20.
ХЕроЈи одБранЕ, ТрЕЋа 
арМиЈа ВЈ у одБрани 
од наТо аГрЕсиЈЕ
Документарни филм
....................................................................................
Редитељ: Миливоје несторовић 

БЕсПЛаТна ПроЈЕкциЈа

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00

ЖиВоТ ЈЕ ЈаЧи
Документарни филм
....................................................................................
Редитељ: Миливоје несторовић
Сниматељ: Мирко Лукановић
добитник специјалног признања 
на 9. међународном фестивалу у 
Москви

ВоЈноФиЛМски 
цЕнТар „засТаВа ФиЛМ” 
у сарадЊи с 
ЈуГосЛоВЕнскоМ 
киноТЕкоМ: „да сЕ нЕ 
заБораВи – 20 Година 
од наТо аГрЕсиЈЕ 
на срЈ”

пројекција у 19.00

ФЕсТиВаЛ иТаЛиЈанскоГ ФиЛМа
пРОГРАМ ЋЕ БиТи ОБјАВЉЕН НАКНАДНО.

УТОРАК

МАЈ

21.
СРЕДА

МАЈ

22.
ЧЕТВРТАК

МАЈ

23.
ПЕТАК

МАЈ

24.
СУБОТА

МАЈ

25.
НЕДЕЉА

МАЈ

26.

ПОНЕДЕЉАК

МАЈ

27. рЕзЕрВисан ТЕрМин

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

МАЈ
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дВоЈЕ
(јУГ, 1961) 
....................................................................................
Улоге: Беба Лончар, Миха Балох
Режија: александар саша 
Петровић

ЈЕдини изЛаз
(јУГ, 1958) 
....................................................................................
Улоге: Мија алексић, 
златко Мадунић
Режија: александар саша 
Петровић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

МАЈ

28.

АЛЕКСАНДАР САША ПЕТРОВИћ – 90 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА И 25 ГОДИНА ОД СМРТИ

СРЕДА

МАЈ

29.
Три
(јУГ, 1965)
....................................................................................
Улоге: Велимир Бата 
Живојиновић, али ранер
Режија: александар саша 
Петровић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

дани
(јУГ, 1963)
....................................................................................
Улоге: олга Вујадиновић, 
Љубиша самарџић
Режија: александар саша 
Петровић

скуПЉаЧи ПЕрЈа
(јУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: Беким Фехмиу, 
оливера катарина
Режија: александар саша 
Петровић

пројекција у 18.00ЧЕТВРТАК

МАЈ

30.

ПЕТАК

МАЈ

31.
МаЈсТор и МарГариТа
(иТА/јУГ, 1972) 
Il maestro e Margherita
....................................................................................
Улоге: уго Тоњаци (Ugo Tognazzi), 
Мимси Фармер (Mimsy Farmer)
Режија: александар саша 
Петровић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

БиЋЕ скоро ПроПасТ 
сВЕТа
(ФРА/јУГ, 1968) 
....................................................................................
Улоге: ани Жирардо 
(Annie Girardot), Мија алексић
Режија: александар саша 
Петровић

пројекција у 18.00
ГруПни ПорТрЕТ са 
даМоМ
(ФРА/НЕМ, 1977)
Gruppenbild mit Dame
....................................................................................
Улоге: роми Шнајдер 
(Romy Schneider), 
Бред дуриф (Brad Douriff )
Режија: александар саша 
Петровић

пројекција у 23.00

уз друГа ЈЕ друГ
(јУГ, 1955)

ЛЕТ над МоЧВароМ
(јУГ, 1956)

ПЕТар доБроВиЋ
(јУГ, 1957)

ПуТЕВи
(јУГ, 1958)

пројекција у 18.00

раТ – раТу, иЛи 
диМиТриЈЕ ТуцоВиЋ
(јУГ, 1960)

заПисник
(јУГ, 1964)

саБори
(јУГ, 1965)
....................................................................................
Режија: александар саша 
Петровић

СУБОТА

ЈУН

1. ПРОГРАМ КРАТКИХ ФИЛМОВА
АЛЕКСАНДРА САШЕ ПЕТРОВИћА
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ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

3.
раТна БЕЛЕЖница 126. 
БриГадЕ
Документарни филм
....................................................................................
Редитељ: данило Пешкван

БЕсПЛаТна ПроЈЕкциЈа

пројекција у 19.00 пројекција у 19.00

одЛикоВанЕ раТнЕ 
БриГадЕ – 125. 
МоТоризоВана 
БриГада
Документарни филм
....................................................................................
Редитељ: Марко каменица 

ВоЈноФиЛМски 
цЕнТар „засТаВа 
ФиЛМ” у сарадЊи 
с ЈуГосЛоВЕнскоМ 
киноТЕкоМ „да сЕ нЕ 
заБораВи – 20 Година 
од наТо аГрЕсиЈЕ 
на срЈ”

пројекција у 19.00

НЕДЕЉА

ЈУН

2.
сЕоБЕ 2
(јУГ/ФРА, 1989)
....................................................................................
Улоге: драган николић, 
Владислава Владица 
Милосављевић
Режија: александар саша 
Петровић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

сЕоБЕ
(јУГ/ФРА, 1989)
....................................................................................
Улоге: изабел ипер 
(Isabelle Huppert), 
ришар Бери (Richard Berry)
Режија: александар саша 
Петровић

УТОРАК

ЈУН

4. пројекције у 18.00 и 20.30

МадаМ X
(САД, 1966)
Madame X
....................................................................................
Улоге: Лана Тарнер (Lana Turner), 
Џон Форсајт (John Forsythe)
Режија: дејвид Лоуел рич 
(David Lowell Rich)

ПуТ у Високо 
друШТВо
(ВБ, 1959)
Room at the Top
....................................................................................
Улоге: Лоренс Харви 
(Laurence Harvey), 
симон сињоре (Simone Signoret)
Режија: Џек клејтон 
(Jack Clayton)

пројекције у 18.00 и 20.30СРЕДА

ЈУН

5.

60 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА „ПУТ У ВИСОКО ДРУШТВО”

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






