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Поштовани љубитељи филма,

У јуну Југословенска кинотека прославља свој дан и почиње обележа-
вање првих 70 година постојања. Данас је Кинотека архив, музеј, библи-
отека, биоскоп, место легата оних који су задужили филмску уметност, 
извориште и поприште разноврсних програмских целина и разговора о 
филмској уметности. Кинотека је филмска народна библиотека, чувар и 
презерватор филмске историје, издавач, гласило и још много шта. Овог 
јуна поново је домаћин Нитратног фестивала, који се одржава 21. пут.

Управо због тога јунско издање осврће се на време оснивања и раз-
воја наше институције, али и на ово време, време дигитализације класи-
ка светске, југословенске и српске филмске баштине.

 Да Љубав и мода на филму иду руку подруку и да интересовање за 
њих никад не јењава, сведочи и овомесечна рестаурација ВИП Кинотеке. 

 Из пера Димитрија Војнова долази текст о писцу, редитељу, филмском 
лику, али и филмском протагонисти Мишелу Уелбеку, док је Удо Кир у 
фокусу ексклузивног интервјуа Сандре Перовић. Свој избор овог месеца 
приредила нам је увек упечатљива Мира Фурлан.

 Седамдесет година постојања је и прилика да неким од најзначајнијих 
филмских уметника укажемо почаст додељивањем Златног печата Југо-
словенске кинотеке, а овог јуна награде смо наменили редитељима, пред-
ставницима прашке школе који су оставили значајан печат на филму на-
ступајући сваки за себе. 

Да их не окупи само најмањи заједнички именилац оличен у имену 
школе у којој су испекли занат, побринула се Југословенска кинотека, 
а они су се својим поетикама одавно побринули да заузму своја места у 
историји светског филма. 

 Уживајте у програмима Југословенске кинотеке, као и у одабиру 70 
класика овдашње и светске кинематографије за сваку од 70 година на-
шег постојања. 

 

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке
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70 година
кинотеке

материјала створи базу за изучавање историје 
наше и светске кинематографије.

Данас је Кинотека у Републици Србији уста-
нова културе, централна установа заштите кул-
турних добара – филмске грађе. 

Организационе темеље поставио је први ди-
ректор Миленко Карановић, по угледу на по-
стулате рада светских филмских архива.

Како тада тако и данас, седам деценија од 
оснивања, мисија Кинотеке јесте да прикупља, 
сређује, обрађује, чува, али и да приказује фил-
мове, као и пратећу филмску грађу, предмете и 
друге материјале из историје кинематографије.

Прве деценије седме уметности карактери-
сало је безобзирно и неконтролисано уништа-
вање филмова. Средином тридесетих година 
прошлог века ентузијасти у Паризу, Лондону 
и Њујорку дижу глас за спасавање филмова, а 
уништавање филмске траке карактеришу као 
дивљаштво које будуће генерације неће опро-
стити. 

И у свету и код нас, на тај начин нестао је ве-
лики број дела филмске уметности, као и филм-
ски документи непроцењиве вредности. 

Архив Кинотеке у Кошутњаку започео је рад 
са свега две стотине несређених кутија нитрат-
них филмова пронађених у бункерима у Таш-

о да је данас већ сутра јуче више 
него игде приметно је у филм-
ским архивима широм света, те 
тако и у српском филмском ар-
хиву – Југословенској киноте-
ци. Вишегенерацијски труд, пре 

свега оних који су стварали и стварају филмску 
уметност, те запослених у Кинотеци, омогућио 
је да се данас, седам деценија од оснивања, 
осећамо поносно. Поносни смо на наше збир-
ке, на нашу публику, претходнике и пут којим 
настављамо да корачамо осврћући се за собом 
и ослушкујући дух новог времена. Уз помоћ др-
жаве Србије и Министарства за културу, Југо-
словенска кинотека као српски филмски архив 
и данас извршава задатке утврђене документом 
о оснивању Комитета за кинематографију тада-
шње Федеративне Народне Републике Југосла-
вије, који је пре 70 година потписао маршал Јо-
сип Броз Тито.

Већ на самом почетку утврђено је да ће Кино-
тека прикупљати и чувати сва значајна филмска 
дела свих националних продукција од настанка 
кинематографије, као и разна документа и ма-
теријале из наше и светске филмске уметности. 
Документом о оснивању предвиђено је и да ће 
други задатак Кинотеке бити да од сакупљеног 

T

 Првих 
70 година
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Архив у Кошутњаку



мајданској пећини. Но непосредно после Дру-
гог светског рата, из различитих побуда – не-
мара, али и идеолошких разлога – заувек је из-
губљено много филмова, међу којима, извесно, 
и оних који би, да су сачувани, сведочили о раз-
воју наше и светске филмске уметности.

Уз поклоне грађана, откупе, преузимање но-
вих копија од домаћих продуцената и размену 
с иностраним архивима, фонд је брзо растао и 
већ 1964. Југословенска кинотека постала је је-
дан од пет најзначајнијих филмских архива на 
свету. Збирка је расла, а нада да је још могуће 
пронаћи изгубљене филмове не напушта нас ни 
данас.

Благо Архива било је угрожено у НАТО бом-
бардовању, али је тадашња генерација запосле-
них у Кинотеци, с директором Радославом Зе-
леновићем на челу, успела да га сачува. Поред 
многих, и славни редитељ Бернардо Бертолучи 
упутио је у пролеће 1999. апел за спас Кинотеке 
„која чува кључна сећања на овај век”.

Архив чува нитратну колекцију у специјал-
ним бункерима, а 2007. године, уз помоћ Мини-
старства културе и информисања, Владе Србије, 
као и Владе Француске, добио је нови, савреме-
но опремљени депо са 700 квадратних метара на 
четири нивоа.

Две године касније у Архиву је почело да ради 
Одељење за дигитализацију и дигиталну реста-
урацију филмске грађе. Први комплетно диги-
тално рестаурирани целовечерњи филм после-
ратне домаће продукције у Архиву Југословен-
ске кинотеке био је Пластични Исус Лазара 
Стојановића. Дигитална рестаурација тог фил-
ма важног за нашу кинематографију обављена 
је у лето 2016. године.

Музеј Кинотеке отворен је 1952. као специја-
лизовани биоскоп који свакодневно у више тер-
мина приказује филмове из фондова Кинотеке. 
Сала у Косовској улици убрзо је постала култно 
место. Уз њене програме одрасле су многе гене-
рације филмофила. Тако је и данас. Врло брзо 
нову Кинотеку и њену салу која од ове зиме 
носи име „Макавејев”, филмофили свих генера-
ција препознали су као оазу филма из свих пе-
риода кинематографије. Само у протеклој годи-
ни Кинотека је приредила више од 1.600 пројек-
ција у својим дворанама. Од самог настанка ор-
ганизује ретроспективе и програме попут Чап-
линовог фестивала, Фестивала совјетског и бри-
танског филма или филмова великих редитеља. 
Уз ретроспективе великана седме уметности Ју-
гословенска кинотека и њен програмски уред-
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Сала Макавејев

Библиотека Југословенске кинотеке Издања Југословенске кинотеке у нашој продавници

Филмско благо у депоу



Царска панорама

Детаљ из Легата

Нова управна зграда 
у Узун Мирковој 1
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ник Марјан Вујовић данас приказују и програм-
ске циклусе попут популарног „Мог избора”, од-
носно ретроспективе националних кинематог-
рафија, међу којима су често и оне, такозване 
мале, чији филмови нису на репертоару срп-
ских биоскопа.

Нова управна зграда Југословенске кинотеке, 
у реновираном здању, званично је отворена 2011, 
а за публику, после опремања и усељења, 2014. 
године. У прелепом ентеријеру налазе се био-
скопске сале, стална музејска поставка, библи-
отека и дирекција Кинотеке.   

Највећу вредност Кинотеке представљају ни-
тратни фонд и колекција српских филмова.

Укупни фонд броји више од 100.000 копија.
Нитратна колекција има више од 10.000 ко-

пија насталих од 1896. до 1953. када се снимало на 
запаљивој траци. Неке од њих су уникати који 
су дуго сматрани изгубљеним.

Пре неколико година у нитратном фонду про-
нађена је једина на свету копија италијанског 
филма Тровачица из 1916. године. У припреми 
нове копије Кинотека је сарађивала с архивима 
у Болоњи и Торину.

Најстарији сачувани филм сниман у Србији 
јесте документарни Крунисање краља Петра 
Првог Карађорђевића из 1904. године.

Први српски играни филм Живот и дела бе-
смртног вожда Карађорђа снимљен је у Београ-
ду 1911. године, а пронађен 2003. у Аустријском 
филмском архиву у Бечу.

Драгоценост тог фонда јесу документарни 
филмови српских продуцената Ђоке Богдано-
вића и Светозара Боторића из друге деценије 
XX века. 

Фонд страних филмова чува играна, докумен-
тарна и анимирана остварења и филмске жур-
нале, анимиране филмове из више од 130 наци-
оналних кинематографија.

Фототека садржи 270.000 идентификованих 
(и још толико необрађених) фотографија из 
18.000 домаћих и страних филмова, као и пор-
трета филмских стваралаца. Ту је и вредна ко-
лекција од 7.500 филмских наслова, унутар које 
се налази више од 15.000 архивираних плаката.

Збирку предмета чини 3.200 експоната из 
историје, али и предисторије филма.

У сталној музејској поставци могу се видети 
функционална Царска панорама, камера браће 
Лимијер из 1896. године, магика латерна – пре-
теча свих уређаја за пројектовање, глава Едисо-
новог кинематоскопа, прва студијска филмс-
ка камера – Лифкина камера, Едисонов фоног-

раф, фото-апарати из збирке Угљеше Рајчевића 
и многи други.

Богатство Кинотеке чине и легати филмских 
уметника: Милене Дравић и Драгана Нико-
лића, Павла Вуисића, Ружице Сокић, Љубише 
Самарџића, Вељка Деспотовића, Миомира Де-
нића, Жоржа Скригина, Карла Малдена и дру-
гих.

У Библиотеци Кинотеке налази се 22.000 књи-
га, часописа, филмских каталога, као и 10.000 
сценарија, књига снимања и дијалог листа.

Југословенска кинотека свакодневно ради на 
богаћењу својих збирки како би онима који до-
лазе оставила још богатији архив.

Југословенска кинотека од првих дана негује 
међународну сарадњу. Већ 1951. постаје редов-
на чланица Светске федерације филмских ар-
хива (FIAF). Та угледна међународна организа-
ција основана је 1938. године с циљем да развија 
сарадњу међу чланицама, те да олакша размену 
филмова и доприноси ширењу филмске култу-
ре, што чини и данас.

Афирмацију и успон у европским и светским 
оквирима Југословенска кинотека бележи од 
1955. до 1981. када је њен директор био редитељ 
Владимир Погачић.

Кинотека је 1995. године постала члан Европ-
ске федерације филмских архива (ACE) по по-
зиву, као први члан изван Европске уније. 

Члан Програмске комисије Светске федера-
ције филмских архива и Извршног одбора Ев-
ропске федерације филмских архива годинама 
је био управник Музеја Кинотеке Динко Туца-
ковић.

П Р В И х  7 0  Г О Д И Н А  Ј У Г О С Л О В Е Н С К Е  К И Н О Т Е К Е
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Само прошле сезоне дигитално смо рестау-
рирали десет култних домаћих филмова, међу 
којима су класици Слободана Шијана, Срђана 
Карановића, Горана Марковића, Живојина Пав-
ловића, Горана Паскаљевића, Божидара Нико-
лића…

Новоизрађене копије и дигитално рестаури-
ране филмове Југословенска кинотека прика-
зује на најугледнијим светским филмским фе-
стивалима, попут оних у Кану, Берлину, Болоњи. 
Прошле године у оквиру Берлинског фестивала 
публици смо представили дигитално рестаури-
ран филм Кад будем мртав и бео Живојина Пав-
ловића (Центар филм, 1967), а годину дана пре 
тога филм Скупљачи перја (Авала филм, 1967) 
Александра Петровића у оквиру програма Кан 
класик престижног Међународног филмског 
фестивала у Кану.

Приказивање домаћих класика које је диги-
тално рестаурирала Југословенска кинотека ове 
године Јавном сервису обезбедило је милионс-
ку гледаност.

Дигитална рестаурација у оквиру програма 
Вип Кинотека се наставља, а публика широм Ср-
бије већ крајем овог месеца биће у прилици да 
погледа дигитално рестаурирани филм Љубав и 
мода (Авала филм, 1960) редитеља Љубомира Ра-
дичевића.

У Извршном одбору Европске федерације од 
2018. је директор Кинотеке Југослав Пантелић.

Фестивал нитратног филма, основан 1999. го-
дине, нуди ретку прилику да се на великом 
екрану виде бисери филмске баштине из прве 
половине XX века.

Уметнички директор и селектор фестивала је 
управник Архива Кинотеке Александар Саша 
Ердељановић, а на програму су дела из фондова 
више десетина архива из целог света. Нитратни 
фестивал јединствена је прилика за сусрет до-
маће публике с брижљиво одабраним наслови-
ма из историје седме уметности који нису део 
наше збирке.

Старајући се о домаћој баштини, Кинотека је 
крајем 2016. организовала избор сто најбољих 
српских филмова у XX веку и прогласила их 
културним добром од великог значаја, што је и 
један од критеријума за њихово дигитално ре-
стаурирање.

Уследио је изузетно важан, а истовремено 
атрактиван пројекат Кинотеке и компаније 
ВИП мобајл (VIP Mobile), ВИП Кинотека, у ок-
виру којег је до сада дигитално рестаурирано 
десет класика српске кинематографије. Пре-
мијерне пројекције нових копија, уз разгово-
ре с филмским ствараоцима, наилазе на велико 
интересовање публике и медија.

7 0  г о д и н а  Ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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Данашњи изглед сале у Косовској 11...

...и призори из протеклих деценија



Скупљачи перја
Кан класик 2017.

Ред испред нове зграде Кинотеке пред пројекцију филма Рома

Часопис Кинотека



Југословенска кинотека осим дигиталне реста-
урације наставља и дигитализацију материјала и 
израду нових копија на 35 mm траци, која, заса-
да потврђено, одолева зубу времена.

Издавачка делатност обухвата књиге из обла-
сти филма и разноврсне публикације, а 2017. по-
кренут је и часопис „Кинотека”, који се бави те-
мама из историје седме уметности, али и зби-
вањима на савременој филмској сцени, те наја-
вама и свеобухватном афирмацијом програма 
Кинотеке. У часопису „Кинотека” у ове прве три 
године ауторске текстове, осим запослених у на-
шој институцији, објављивали су и Жика Богда-
новић (дугогодишњи директор Југословенске ки-
нотеке), Стеван Јовичић (дугогодишњи управник 
Архива Југословенске кинотеке), Димитрије Вој-
нов, Ненад Полимац, Даниел Рафаелић, Сандра 
Перовић, Срђан Вучинић, Ивана Кроња и многи 
други.         

Своја прва признања Кинотека је доделила 
1956. пионирима југословенског и српског фил-
ма. Спомен-плакете Југословенске кинотеке 
тада су добили Милтон Манаки, Јосип хала, Ер-
нест Бошњак, Тито Строци и други, међу који-
ма и постхумно Александар Лифка и Коста Но-
ваковић.   

Златни печат за допринос филмској уметности 
установљен је 1995. поводом прославе првог века 

филма. То признање до сада су добили истакну-
ти страни и домаћи уметници: Ђузепе де Сан-
тис, Лив Улман, Александар Сокуров, Тео Анге-
лопулос, Никита Михалков, Јиржи Менцл, Кен 
Расел, харви Кајтел, Вим Вендерс, Карлос Сау-
ра, Рејф Фајнс, Емир Кустурица, Душан Мака-
вејев, Мирјана Карановић, Петар Божовић, Ду-
шица Жегарац, Богдан Диклић, Оливера Ката-
рина, Викторија Абрил, Ричард Драјфус, Фер-
нандо Труеба, Желимир Жилник и многи дру-
ги.

За Дан Кинотеке одабран је 6. јун као дан када 
је одржана прва филмска пројекција у Београ-
ду и на Балкану – 1896. године у кафани „Зла-
тан крст”. Попут Уласка воза у станицу браће 
Лимијер, који је тада био приказан на Теразија-
ма, и овог 6. јуна у Кинотеци почиње ново из-
дање нашег Нитратног фестивала са 70 филмо-
ва у част 70 година Југословенске кинотеке. У 
част јубилеја, 26. септембра Југословенска ки-
нотека ће у сали „Макавејев” представити ка-
питалну монографију „70 година Кинотеке”, ау-
торке Маје Медић, док ће 25. октобра бити от-
ворена нова стална музејска поставка Југосло-
венске кинотеке у Узун Мирковој 1.

Кинотека ће и даље бити филмска народна 
библиотека, како је у стручној штампи и карак-
терисана непосредно после свог настанка пре 
70 година.

15||П Р В И х  7 0  Г О Д И Н А  Ј У Г О С Л О В Е Н С К Е  К И Н О Т Е К Е
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70 година
кинотеке

алфред

 нАше KњигE
из

хиЧКоК

УТИСАКА
оком година кроз врата наше институције про-
шао је велики број уметника свих генерација и 
многи од њих уписали су се у Књигу утисака Југо-
словенске кинотеке. Поводом јубилеја издвојили 
смо неке од најупечатљивијих.T
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улман
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Ентузијастима који великим трудом 
и љубављу одржавају ово јединствено благо 
треперавих сличица.

Са захвалношћу 
Београд, септембар 1973.

Потпуно сам се заљубила у овај „Дом филма”.
хвала што сте га поделили са мном.
Први филмски редитељ у Вашој књизи
Лив Улман

9. децембар 1997.
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Са радошћу и дивљењем
29. јануар 1972.

Захваљујем из 
дубине срца људима 

који воле и цене филм.

С љубављу хвала свима
Con Amor Gracias

With Love Thank All

Сем
ПеКинПо
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Под небом Београда 
џиновска сенка историје филма!

3. март 2006.

На многим мјестима у свијету постоје
кинотеке. Нити једна није као ова. 
Богата и велика колекција тражи више 
пажње и његе дужне.
Много среће и здравља 
од Емира Кустурице

15. јун 1993.

К Њ И Г А  У Т И С А К А

КуСТуриЦа
емир





                                                        
директор и селектор фестивала

Пише: 
Александар Саша Ердељановић

свега различите кућне снимке на аматерском 
формату од 9,5 милиметара, популарном и ко-
ришћеном током двадесетих и тридесетих го-
дина. Наравно, уз филмове који чине основу и 
срж нашег фестивала, имаћемо и пратеће до-
гађаје као што су традиционална додела Злат-
ног печата, највишег признања за допринос 
кинематографији које Југословенска киноте-
ка додељује истакнутим филмским ствараоци-
ма, затим неколико округлих столова о зашти-
ти филмског културног блага, али и сарадњи у 
дигитализацији и презентацији тих дела, као и 
промоције значајних књига и актуелних ДВД 
издања филмова, пре свега у вези са историјом 
филма. 

У јубиларној години приказаћемо 70 филмова 
из 30 архива и угостити око 50 гостију из триде-
сетак кинотека, архива и сродних институција. 
Верујемо да ће овогодишњи фестивал својим 
свечаним али и радним карактером још једном 
привући праве и проверене љубитеље филма, 
а били бисмо најсрећнији када би неки млади 
људи први пут дошли у наше сале у Косовској 
и Узун Мирковој улици и постали стални посе-
тиоци Кинотеке. Верујемо, такође, да ће овај ју-
билеј бити и прилика да Кинотека, а нарочито 
њен Архив као срце установе, у најскорије вре-
ме, пре свега уз помоћ надлежног Министарст-
ва културе и информисања, добије нове депое 
за чување филмова и пратеће филмске грађе, 
као и проширење простора за Одељење дигита-
лизације и рестаурације филмова.

У то име вас поздрављамо и позивамо да при-
суствујете фестивалу и уживате у 70 ФИЛМО-
ВА ЗА 70 ГОДИНА.

ред нама је 6. јун, дан када је 1896. 
године одржана прва филмска 
пројекција у Србији и на Балка-
ну, у кафани „Златан крст”, и дан 
на који већ пуну 21 годину по-
чиње Фестивал нитратног фил-

ма у Југословенској кинотеци. Тај дан прогла-
шен је и даном наше институције – Југословен-
ске кинотеке, која овог јуна прославља седамде-
сет година постојања.

Размишљали смо интензивно пре неколико 
месеци о уметничкој крилатици фестивала за 
ову годину, али и о репертоару којим ћемо об-
радовати верне посетиоце. На крају смо одлучи-
ли да слављенички кинотечки фестивал ове го-
дине иде под називом 70 ФИЛМОВА ЗА 70 ГО-
ДИНА, што значи и нашу обавезу да обезбедимо 
до сада највећи број филмова који ће бити при-
казани у знаку великог јубилеја. 

Ернст Лубич, Дзига Вертов, Георг Вилхелм 
Пабст, Дино Ризи, Андерс Вилхелм Сандберг, 
Франтишек Влачил, Френк Борзејџ, Евалд Ан-
дре Дипон, Марио Солдати, Кенџи Мизогучи, 
Виљем Дитерле, Јулиј Рајзман, само су нека од 
великих ауторских имена чији ће филмови обе-
лежити фестивал, који ће трајати пуних десет 
дана, од 6. до 16. јуна. Програм ће бити пун при-
јатних изненађења и филмова најразличитијих 
жанрова – од постанка кинематографије па до 
краја шездесетих година прошлога века. Посеб-
но бих истакао већ традиционални програм ста-
рих и непознатих остварења о Србији и Југос-
лавији (ове године у томе ће нам помоћи наши 
пријатељи из Госфиљмофонда – Руске киноте-
ке, Краљевске кинотеке из Белгије и Македон-
ске кинотеке), као и до сада невиђена дела, пре 

П
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 за 70 година
70 филмова

70 година
кинотеке
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70 година
кинотеке

рајем септембра Југословенска кинотека представиће монографију о 70 година свог 
постојања. Мало друкчија од оног што би се можда очекивало, та публикација са-
стављена је скоро искључиво од докумената, фотографија, новинских чланака и дру-
ге фактографске грађе која се односи на историјат Кинотеке. У њој је коришћен ко-
лажни поступак, а замишљена је као уметнички, ауторски концепт и представља је-
динствен пример монографије о институцији код нас. 

К
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монографија
Поводом 
јубилеја
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Монографија садржи материјале о Југосло-
венској кинотеци од њеног оснивања 1949. годи-
не одлуком Комитета за кинематографију тада-
шње Федеративне Народне Републике Југосла-
вије, преко периода развијања и ширења делат-
ности (прикупљање филмских материјала, пра-
теће грађе и музејских предмета, оснивање би-
блиотеке, покретање издавачке делатности), до 
данас, када представља једну од најважнијих 
установа културе у земљи, која баштини кул-
турно благо седме уметности како Србије и бив-
ше Југославије тако и целог света. 

Аутор публикације је Маја Медић, која је 
до сада приредила монографију о фотографу 
Александру Долгију, „Национална класа: играни 
филмови Горана Марковића”, „40 година серије 
Грлом у јагоде” са Стефаном Арсенијевићем, „70 
година Југословенског драмског позоришта” са 
Александром Миловановићем и радила одабир 
фотографија за „Критички водич кроз српски 
филм 2000–2017”, монографију „Небојша Глого-
вац” и „Најбољи српски филмови XXI века”.
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академије ФАМУ у главном граду некадашње 
Републике Чехословачке и да свој петорици ре-
дитеља истовремено додели своје највише при-
знање – Златни печат Југословенске кинотеке 
за допринос филмској уметности.

Уручење тих признања на Дан Кинотеке, 6. 
јуна, представља једну од свечаности којима се 
током 2019. обележава 70 година од оснивања 
Југословенске кинотеке.

Након студија у Прагу у другој половини 
шездесетих година 20. века, нова генерација 
синеаста у оквиру југословенске кинематогра-
фије снима током седамдесетих дебитантске 

рослављени редитељи Лор-
дан Зафрановић, Срђан Кара-
новић, Горан Марковић, Горан 
Паскаљевић и Рајко Грлић ост-
варили су међусобно разноли-
ке опусе, остављајући свако свој 

оригинални ауторски печат, али су у свести ши-
роке публике повезани местом из којег су пре 
више од пола века кренули у свет седме умет-
ности и по чијем је имену давно скована згодна 
синтагма „прашка школа”.

Југословенска кинотека одлучила је да још 
једном споји бивше студенте чувене филмске 

П

злАтни 
ПечАт 

за ПеТориЦу 
неКадашЊих 

ПрашКих СТуденаТа 

70 година
кинотеке
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Срђан Карановић

Лордан Зафрановић

Пише: 
зорица Димитријевић
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дугометражне игране филмове и готово сви од-
мах привлаче пажњу публике и критике и освајају 
награде. Тада се и појавио израз „прашка школа”, 
који они, међутим, не прихватају.

Горан Марковић је чак своју књигу сећања на 
студентске дане насловио „Чешка школа не по-
стоји”.

– ФАМУ је био добро екипиран факултет на 
коме је радило неколико изврсних професора. И 
ништа више. На њему се могло стећи знања запра-
во исто тако мало као и на свакој другој филмској 
школи, нешто од занатске вештине и уобичајена 
количина опште културе. Уметност је сматрана 

приватним проблемом, о њој се овде није мно-
го нагваждало – записао је Марковић.

Изричит у том смислу био је и Срђан Кара-
новић, објашњавајући у једном интервјуу: 

– Не могу порећи да сам студирао у Прагу, 
и да сам тамо много (али не и све) научио, и 
да сам се дружио и дружим се са својим коле-
гама из наших крајева који су тамо студира-
ли у слично време. Ипак, мислим да смо сви 
ми врло различити… Тај назив су измислили 
разни новинари или критичари због разних 
разлога, можда највише због чињенице да смо 
се у слично време са својим професионалним 
радовима појавили на нашем филму и теле-
визији. Ми никада и нигде нисмо наступали 
заједно, нисмо писали никакве естетске ма-
нифесте нити радили ишта слично осим што 
смо имали разумевања једни за друге и ту и 
тамо један другом помагали колико смо уме-
ли. Можда нам је заједничко било то што смо 
у Прагу добро испекли занат, али се често за-
боравља да је већина нас на ФАМУ дошла с 
пристојним филмским знањем стеченим у на-
шим кинотекама и кино-клубовима у Београ-
ду, Загребу или Сплиту. 

Горан Паскаљевић

Горан Марковић

Рајко Грлић
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Поменути филмови Карановића и Марко-
вића, као и нешто каснији Варљиво лето ’68 
(1984) Паскаљевића, ушли су у први циклус ди-
гиталне рестаурације српске филмске баштине 
у оквиру пројекта Вип Кинотека.

Осамдесетих су уследили нови успеси: Нешто 
између (Карановић), Штефица Цвек у раљама 
живота (Грлић), Вечерња звона (Зафрановић), 
Већ виђено (Марковић), Време чуда (Паскаље-
вић)…  

Путеви каријере петорице редитеља ишли 
су у различитим правцима. Како је реч о ком-
плексним ауторским личностима и веома ши-
роком тематском, жанровском и стилском рас-
пону њихових филмова, нема места једностав-
ним поређењима – ко је био плоднији или попу-
ларнији, ко више друштвено ангажован, чији је 
филмски ираз иновативнији. 

Што се тиче међународне сцене, Паскаљевић  
може да се похвали учешћем у главним програ-
мима на сва три фестивала А-категорије. Њего-
ва прва два филма приказана су у Берлину, По-
себан третман у Кану, а у Венецији Танго ар-
гентино (награда публике), Буре барута (награ-
да Фипресци) и европска копродукција Како је 
Хари постао дрво. На фестивалу у Ваљадолиду 
победио је три пута, с филмовима Туђа Амери-
ка, Оптимисти и Медени месец. 

У конкуренцији у Кану били су и Зафрановић 
са Окупацијом у 26 слика, Грлић са Браво, ма-
естро и Карановић, чији је Мирис пољског цвећа 
поделио награду Фипресци са Човеком од мра-
мора Анджеја Вајде. У главни програм у Вене-
цији селектовани су Зафрановићев Пад Ита-
лије и Карановићев Сјај у очима. 

Марковић и Грлић освојили су Гран при у 
Монтреалу, први за Кордон, а други за Устав 
Републике Хрватске. Марковић је у Монтреа-
лу два пута проглашен за најбољег редитеља, за 

Слично је говорио и Рајко Грлић пре неколи-
ко година на трибини у кину „Тушканац” у За-
гребу:

 – У Прагу су нас учили занату, а не умјетно-
сти. Учили су нас да се филмови раде за гледа-
теље, а не за маме и тате. Добре су оне школе 
које те науче занату. Занат није нешто ружно, 
он је врхунац који човјек може савладати. Занат 
вас научи игри, како неку тему можете постави-
ти на пуно начина. У Прагу смо научили и то да 
се и паметни филмови могу направити тако да 
буду гледани међу широком публиком. 

Добро владање занатом свакако им јесте зајед-
ничко, а уз то и чињеница да су сви били и сце-
наристи или косценаристи својих филмова, као 
и да су се сви осим играним у знатној мери ба-
вили и документарним филмом.

И сви су освајали Златне арене у Пули, главне 
награде некада најважнијег фестивала домаћег 
филма. 

 Све остало је различито и заслужује подробне 
теоријске анализе појединачних опуса који су, 
сваки за себе, оставили битан траг у југословен-
ској и потом српској, односно хрватској кине-
матографији, а судећи по успеху на међународ-
ним фестивалима и по већем броју снимљених 
копродукција – и у историји европског филма.

Подсетимо овом приликом само на нека од 
њихових антологијских остварења из прве фазе 
стваралаштва, као што су Окупација у 26 сли-
ка и Пад Италије Зафрановића, Мирис пољског 
цвећа и Петријин венац, али и незаборавна ТВ 
серија Грлом у јагоде Карановића, Специјално 
васпитање и Национална класа Марковића, Бра- 
во, маестро и Само једном се љуби Грлића, Чу-
вар плаже у зимском периоду и Пас који је волео 
возове Паскаљевића.

Каква је то кинематографија била! Читава ова 
ниска бисера настала је за свега неколико годи-
на, од 1976. до 1981. 
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Само једном се љуби (1981)

Чувар плаже у зимском периоду (1976)



Пад Италије (1981)

филмове Урнебесна трагедија и Турнеја, а исто 
признање добио је у Сан Себастијану за филм 
Тито и ја, док је Грлић награде за најбољу ре-
жију добио у Токију за Ђавољи рај (којем је при-
пао и Гран при) и у Карловим Варима за Нека 
остане међу нама. 

Дуго би трајало набрајање свих награда које су 
овој петорици аутора додељивали жирији ши-
ром света. Поменимо само куриозитет да су чак 
четворица власници Гран прија из Валенсије, 
Зафрановић за Пад Италије, Грлић – За срећу је 
потребно троје, Марковић – Сабирни центар и 
Карановић – Вирџина. 

Распад заједничке земље и успостављање но-
вих држава, али и нових продукционих околно-
сти различито су утицали на њихове каријере. 
Зафрановић је због рада на епском документар-
цу о усташком режиму у НДх Залазак столећа 
(Тестамент Л. З.) морао да напусти Загреб. Пре-
шао је у Праг, филм завршио тек 1994. и дуго 
није успео да добије нови пројекат. 

Грлић је емигрирао у Америку, где је предавао 
на Универзитету у Охају. На домаћу сцену вра-
тио се документарцем Ново, ново вријеме (2001).

И Карановић је имао дугу паузу у играном 
филму. Крајем деведесетих режирао је серију 
видео документараца о чувеним српским глум-
цима. Марковић се посветио ангажованим до-
кументарцима, као што је Србија, године нул-
те (2001), писању драма и позоришној режији, 

а Паскаљевић међународним копродукцијама.
У новом веку некадашњи прашки ђаци и даље 

су активни. Грлић, који потписује последњи, 
условно речено, југословенски филм Чаруга 
(1991), режирао је и прву велику екс-ју копро-
дукцију Караула (2006). У Београду је био и на 
премијери Устава Републике Хрватске (2016), а 
прошле јесени у Кинотеци је представио своју 
књигу у форми филмског лексикона „Неиспри-
чане приче”. 

Карановићев засада последњи филм је Беса 
(2009), драма из доба Првог светског рата, сни-
мљена у копродукцији земаља нашег региона и 
Француске. 

Чест гост Београда Зафрановић учествовао је 
на овогодишњем Мартовском фестивалу с крат-
кометражним документарцем Дух времена, док 
је Марковић нешто раније на Фесту премијер-
но приказао играни филм Делиријум тременс.  

Паскаљевић је стигао чак до Индије, где је 
режирао Земљу богова (2016), а ових дана ради 
нови пројекат – у Италији.

Околности транзиционог периода сигурно су 
нас ускратиле за још нека значајна остварења 
ових аутора, али је такође сигурно да Златни пе-
чат Југословенске кинотеке одлази у праве руке.

Друштвена игра (1972) Тито и ја (1992)
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„нашим прашким ђацима” пружена лепа при-
лика да се побрину за своје место под раскош-
ним филмским небом. Чувени оскаровац Ел-
мар Клос био је велико име чешког филма, мен-
тор и духовни вођа у јеку чешког новог таласа. 
Стицај околности баш њега је доделио актери-
ма наше приче за сталкера кроз филмске све-
тове. 

Као студенти престижне филмске академије 
ФАМУ у Прагу, један по један, Срђан Ђиђа Ка-
рановић, Рајко Грлић, Лордан Зафрановић, Го-
ран Паскаљевић, Горан Марковић и други, ула-
зили су на мала врата кинематографије фор-
мирајући стилске индивидуалности изграђене 
према новим моделима. У некаквој дијалектич-
кој синтези, не подилазећи филмовима идеали-

е давне 1968. године, „липањска 
гибања” тресла су Источни и За-
падни блок, Драгољуб Алексић 
имао је свој опроштајни лет над 
Београдом, градски превоз је по-
скупео, Никсон је постао пред-

седник САД, оружане снаге Варшавског пакта 
ушле су у Чехословачку, а група младих Југо-
словена тражила је своју филмску шансу сведо-
чећи отпору Јана Палаха у зачетку једног бун-
товног пролећа.

Филмска судбина им се осмехнула на нај-
бољи могући начин у смени генерација у пра-
вом тренутку и на правом месту. ФАМУ су већ 
тада прославили Јиржи Менцл, Милош Форман, 
Јан Нијемец, Вера хитилова и други, тако да је 

T
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Пише:
 радиша Цветковић

Јагоде у грлу (1985)
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зованих протагониста супериорног титоистич-
ког уређења, али и без црноталасовских аутсај-
дера као хероја, не пркосећи режиму, поменута 
група филмаџија демистификовала је социјали-
стичку утопију с дозом хуманизма и емотивно-
сти. Филмска група бива обележена као „праш-
ка школа” или „прашки талас”, с чиме се уврште-
ни аутори никада неће потпуно сложити. (Њи-
хове биографске одреднице, према речима њих 
самих, чине их много блискијим него естетске.)

Када се занатски потковани искуством у про-
фесионалнијој кинематографији врате у матич-
ну Југославију седамдесетих година, њихова ка-
ријера на прави начин добија узлет и осваја до-
маће фестивале и публику. Рађа се филмски ју-
гословенски соцнеореализам покренутом духо-
витошћу што је подсећала на чешки нови талас, 
који је већ освојио Европу, тако да се тада кроз 
филмове „прашке школе” можда и највише раз-
вио специфичан хумор домаћих филмова, што 
је публика посебно одобравала. 

Усамљени људи, студенти, лумпенпролетери, 
најчешће су главни ликови интимистичких тра-
гикомедија и неореалистичких драма које тада 
снимају – они обични људи који у игри маште 
и свакодневице откривају највеће тајне живота.

За разлику од тзв. црноталасоваца, њихова 
естетска матрица формира поетичност спрам 
карактера и њихових судбина. Особени поет-
ски реализам који код Зафрановића има еле-
менте надреалног, еротичног и политичког, мо-
жда највише одудара. Као киноклубаш и већ 
награђивани аутор краткометражних филмо-
ва, он је био ваљано припремљен за будућу про-
фесију, што су препознали у Прагу на Акаде-
мији. Његов темперамент и политички светона-
зори обојили су иконографију тзв. медитеран-
ског филма, ком се често враћао као свом упо-
ришту. Не напуштајући свој поглед на свет, пра-
вио је излете у документарном филму с претеж-
но историјско-политичким темама. И са око 80 
филмова иза себе, још чезне за својим „живот-
ним филмом”. 

Срђан Карановић најчешће је сценариста или 
косценариста својих филмова. Уз сноликост и 
фантазију, чак и када снима озбиљне драме, Ка-
рановићеви лирски коментари дају пре свега 
осећај хуманизма. Поигравање с формом кла-
сичне нарације, коришћење натуршчика или 
необичне музике постаје његов заштитни знак. 
Испробавајући разне, скоро експерименталне 
искораке у свом претежно носталгичном, сет- 

Буре барута (1998)
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Међународну каријеру вероватно је обележи-
ла велика ретроспектива његових филмова у 
МОМИ, у Њујорку.

Грлић је као испитни филм те давне ’68. сни-
мио Ми из Прага, краткометражни докумен-
тарни филм о групи Југословена који су тада 
били на чувеној филмској школи. Осим поме-
нутих ту се појављују и Пега Поповић и Радо-
слав Јовановић (филмска камера), Павле Гру-
зинчић (документарни филм)… У форми ин-
тервјуа-репортаже профилише групу окупље-
ну у студентској соби као у салону за диску-
сију. Прича се о животу у дијаспори, условима 
студирања, новим шансама. Рајко Грлић, и сам 
учесник тог филма, даје успутну опаску о њихо-
вим заједничким афинитетима у тадашњој спе-
цифичној стваралачкој клими и о томе како ће 
функционисати као група по повратку у домо-
вину. Оно што је занимљиво, практична питања 
финансирања пројеката и освајања креативних 
слобода занимала су их много више од про-
мишљања естетских преференција услед зајед-
нички стваране аутономије на прашкој акаде-
мији. С друге стране, може бити да је то и врло 
логична ствар.

Грлић је волео да пише заједно са Ђиђом Ка-
рановићем: шест филмова и серију Грлом у ја-
годе. („Онај који је режирао писао је прву и за-
дњу руку, између тога смо један другоме поку-
шавали рушити то што је онај који носи проје-
кат замислио”, Р. Грлић.).  Своју љубав и знање 

ном изразу, долази до врхунца каријере с теле-
визијском серијом Грлом у јагоде. Она је обеле-
жила епоху и читаву генерацију у Југославији 
осамдесетих постављајући стандард који до да-
нас остаје репер за врхунска ТВ остварења. 

Горан Марковић гради трагикомичне све-
тове богате жанровске разноликости. Њего-
ва стилска динамика и неизбалансираност из-
међу филмског и позоришног углавном су до-
носиле препознатљива остварења. Мрачни под-
текст његових дела, можда као производ изве-
сних унутрашњих лутања, даје посебну ноту до-
метима Марковићеве шаренолике филмогра-
фије, која се кретала од хорора, преко комедија, 
до породичних и историјских драма итд.

Можда највише рада на међународним ка-
ријерама у бројним копродукцијама имали су 
Горан Паскаљевић и Рајко Грлић.  

Паскаљевић је доста од документаристич-
ког маниризма (телевизијско искуство) пренео 
у своја потоња играна дела. Иако његови први 
филмови након ФАМУ долазе у духу времена, 
драмски оквири претапају се са социјално кри-
тичким преокупацијама. Каснији филмови, на-
рочито трилогија везана за Балкан, тицали су се 
критике национализма, ксенофобије и слепила 
насиља. 

Уједно и вешт продуцент, Паскаљевић својом 
сналажљивошћу успева да допре до колега и 
сарадника који његове мотиве препознају као 
интернационалне, и то од Индије до Америке. 
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Пад Италије (1981)



спрам процеса стварања филма срдачно је ши-
рио као предавач широм света, највише у Сје-
дињеним Државама.

Тешко је одредити који заједнички кредо ве-
зује ове редитеље, али они су можда и несвесно 
у тој завери против етикетирања, али у међусоб-
ном подржавању и разумевању, правили фил-
мове новог правца. Тражили су се професионал-
но на међи историјских заблуда и личних исти-
на, интимних победа и револуционарних разо-
чарања. Свакако да су превирања те 1968. годи-
не била и извесни подстрек на путу социјали-
стичке утопије која се никада није остварила, 
али која је дала наду у промену, баш данас тако 
потребну. 

Омнибус „ђака прашке школе” као филмски 
изазов био би можда позив погодан за биоскоп-
ско гледатељско окупљање, али би значио и као 
омаж времену које романтизујемо више из но-
сталгије него из збиље. 

Вариола вера (1982)

У раљама живота (1984)
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70 година
кинотеке

југоСловенСКа
КиноТеКа

Напомена:
Рукопис овог чланка, написан 1954. године, налази се у Фонду 
Миленка Карановића у Архиву Југословенске кинотеке. 
Није познато да ли је објављен.

наПиСао: 
миленко 
Карановић
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инематографија – најмлађа умет-
ност – једва да је стара као сре-
довечан човек, наша кинематог-
рафија се родила кад и социјали-
стичка Југославија, а Кинотеци је 

управо пет година. Можда би било занимљиво 
да се на овом месту изнесе како је постала ова 
установа, који су њени задаци и где је њено ме-
сто у нашем културном животу.

Кад је неколико пасионираних љубитеља фил-
ма решило да сакупе све старе филмове и од 
сваког новог домаћег филма по једну копију 
са целе територије наше земље да би их спасли 
од пропадања и сачували за будућност, нађено 
је у самом почетку око десет камиона филмо-
ва! Установа која је преузела даљи посао на при-
купљању, сређивању и проучавању филмова и 
филмске грађе названа је Југословенска кино-
тека.

Сличне установе постоје и у другим земљама, 
углавном основане између последња два светс-
ка рата. У Паризу Musée du cinéma, у Лондону 
National Film Library, у Милану Cineteca italiana, 
у Бриселу Cinématheque Belgique итд. Негде се 
овакве установе називају и филмским архиви-
ма.

Двадесет и осам кинотека са свих континената 
чине Федерацију филмских архива (ФИАФ) чије 
је седиште у Паризу и која се из године у годи-
ну нагло развија, упоредо са развојем „најпопу-
ларније уметности”. На прошлогодишњем Кон-
гресу у Амстердаму наша Кинотека примљена 

је за редовног члана и уврстила се већ у првих 
десет кинотека света. Од тада са једанаест чла-
ница Федерације врши сталну размену значај-
нијих филмова који се приказују на специјал-
ним приредбама. Требало би, можда, објасни-
ти зашто је ова установа у иностранству добила 
такво признање и популарност. Из тога би се ви-
дели и њени задаци.

Мали је број кинотека у свету које су у држав-
ним рукама, а већина су полуприватне устано-
ве са незнатним дотацијама. Огромна средст-
ва дата нашој младој кинематографији од стра-
не државе учинила су да и наша Кинотека до-
бије све што је потребно за нормалан рад. Мате-
ријална средства у првом реду: просторије, људ-
ство, филмове, новац и друго.

На почетку рада требало је сакупити све по-
кушаје из домаће кинематографије, од првих 
почетака до Другог светског рата, најзначај-
нија светска класична дела и од сваког новијег 
филмског дела по једну копију. Затим отворити 
стручну библиотеку са читаоницом, Музеј ки-
нотеке, одељење фототеке и добро уредити сав 
тај материјал у стручним каталозима тако да 
сав тај сређени материјал може корисно да слу-
жи свим културним и јавним радницима, сту-
дентима, а првенствено филмским стручњаци-
ма.

Архив кинотеке је смештен на десет киломе-
тара од Београда у шест магацина, који су грађе-
ни по најмодернијим принципима, а у којима 
се нарочито води рачуна о температури ваздуха 
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месна штампа, наглашавају велики успех, ин-
тересовање гледалаца и популарност коју Ки-
нотека ужива у културном животу наших на-
рода. На позив грчких филмских радника, Југо-
словенска кинотека ће фебруара месеца госто-
вати у Атини. Поред популаризације класичних 
и наших одабраних филмова, сарадници наше 
установе помоћи ће да се том приликом покре-
не оснивање Грчке кинотеке.

Библиотеци се такође поклања велика пажња. 
Она је смештена, заједно са читаоницом, у сав-
ремено уређене просторије. Располаже са око 
2.500 стручних књига и редовно је претплаћена 
на 50 филмских часописа. То је једина библио-
тека овакве врсте у земљи, јавна и приступачна 
свакоме. Разумљиво је да се њоме највише слу-
же филмски стручњаци.

Фототека, иако има тридесет хиљада фотог-
рафија, спрема своју сопствену фотолаборато-
рију, која ће првенствено израђивати репро-
дукције филмских класика и копије за кори-
снике.

По угледу на Британски филмски институт, 
наша установа ипак највећу пажњу посвећује 
каталогу, попису и класификацији свога фон-
да, филмова и фотоса. Ради се о многим ката-
лозима: азбучни каталог филмова по њиховој 
уметничкој форми, затим по предмету обраде 
(сређен по општој децималној класификацији), 
каталог филмских новости, филмских радника 
итд. Фотографије се сређују такође по сличним 
принципима.

* * *
Док се о кинематографији још расправља, да 

ли је она уметност или индустрија, многе науч-
не установе у свету и код нас увиђају практич-
ност примене филма. Значи да филм и са овог 
гледишта има будућност и није никакво чудо 
што се у школама многих културних земаља 
поред школске црне табле ставља и бело био-
скопско платно.

Исто тако до скоро нико није водио рачуна 
шта бива са снимљеним филмовима (или се во-
дило само толико док су актуелни или комер-
цијални). А ко би се старао да се филмови са-
чувају за будућност? Тако се и дошло на идеју 
да се оснивају специјални архиви – киноте-
ке – чији би био задатак да сакупљају целоку-
пан филмски материјал до кога могу доћи, да 
га сређују и чувају, како би касније могао ко-
рисно да служи националној и општој култу-
ри. Међународна федерација филмских архи-

и количини влаге. У њима је смештено око пет 
и по хиљада филмова разне величине и старо-
сти. У засебној згради врши се техничко сређи-
вање материјала, које сарадницима задаје најви-
ше брига, јер је највећи број филмова у лошем 
стању.

Одабране, или по нечем за историју кинема-
тографије значајне филмове, Кинотека у своме 
Музеју приказује. Музеј се налази у центру Бе-
ограда и у њему се од пре две године приказују 
само некомерцијални филмови, заправо они 
који више нису у редовном биоскопском „сао-
браћају”, уз облигатно уводно предавање. Посе-
тиоцима је омогућено да пре гледања филмова 
посете пригодне изложбе, које заједно са пројек-
цијом чине „филмски музеј” или „музеј снова”. 
Од отварања музеја до данас било је пет излож-
би из области кинематографије и у припреми 
је гостовање изложбе Француске кинотеке. За-
мишљено је да се до оснивања сталне изложбе 
повременим изложбама употпуњује збирка му-
зејских предмета.

Један део музејског материјала, са седам кла-
сичних филмова на 16 милиметара, под именом 
„Покретни музеј кинотеке” обишао је дванаест 
највећих градова наше земље, задржавајући се 
свуда две до три седмице. Извештаји сарадни-
ка који држе предавања и прате изложбу, као и 
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ва у својим правилима наглашава да, поред не-
комерцијалности, првенство има сакупљање на-
ционалног филма.

Југословенска кинотека је млада установа и 
још није добила свој прави изглед и место које 
јој припада у развитку наше културе. Још има 
приличан број проблема које треба пребродити: 
још јача сарадња са културним организацијама 
и установама, комплетирање домаћег материја-
ла, набавка најважнијих докумената снимљених 
на филмској траци а који се још налазе у ино-
странству, издавачка филмска делатност, затим 
питање просторија, цензуре итд. Од свега тога 
највећу главобољу задаје стручност особља, од 
кога посао, који је врло компликован, тражи па-
сионираност и несебично залагање, јер од њега 
зависи озбиљно и систематско сређивање цело-
купног материјала.

Из ових информативних цртица о Југословен-
ској кинотеци може се извести следећи закљу-
чак: Кинотека је обухватила највећи део задата-
ка и послова будућег Филмског института, јер 
је исто толико филмски архив, музеј или библи-
отека. У сваком случају није биоскоп – као што 
неки мисле – чији је задатак само да забавља 
свет.

Резиме:
Југословенска кинотека је савезна филмс-

ка установа са седиштем у Београду. Њен је за-
датак да сакупља, проучава и сређује сав филм-
ски материјал до ког је могла доћи, а нарочито 
филмове националне продукције.

Поред угледне уређене библиотеке са читао-
ницом (2.500 стручних књига и претплата на 50 
часописа), фототеке (30.000), шест савремено 
израђених магазина, стручног каталога, Киноте-
ка има и свој музеј у коме се организују повре-
мене изложбе из области кинематографије и где 
се приказују класична или специјална филмска 
дела – праћена редовно уводним предавањем.

Југословенска кинотека је редован члан Међу-
народне федерације филмских архива (ФИАФ) 
чије је седиште у Паризу и најтешње је повеза-
на са десет чланица Федерације, са којима врши 
редовну размену значајних филмова. Својим 
богатством (5.000 филмова!) ова установа има 
велики углед у Међународној федерацији.

Извор:

Косановић, Дејан: Миленко Карановић, први директор 
Југословенске кинотеке, пионир филмске архивистике 
и ширења филмске културе, 
Југословенска кинотека, Београд, 2004, стр. 75–77.

Миленко Карановић 
са пикерима ЈК 1949. године
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Пише: 
Слободан Шијан

јунака. Кинотека је заиста један од најсубвер-
зивнијих едукативних центара у овоме граду, 
јер се значење филмова не може контролисати, 
оно функционише на једном другом нивоу који 
се углавном отима цензури, и увек је подложно 
новим интерпретацијама, заснованим на тим 
снимљеним комадићима стварности (или тор-
те3). Њени посетиоци чине најширу лепезу не-
обичних и опасних ликова: од студената фил-
ма и ликовних уметности, преко разних анар-
хиста, левичара, десничара, фашиста, амери-
канофила, германофила, русофила, па до кли-
ничких лудака, пијанаца, генијалаца, сексуал-
них манијака, случајно забасалих хулигана, ре-
зигнираних пензионера и усамљених домаћи-
ца. Филмских критичара је ту понајмање. Али је 
енергија која се акумулира и празни у том под-
руму невероватна и јединствена, јер је то ме-
сто директног и перманентног сусрета са циви-
лизацијама и идејама, и то у њиховом најсиро-
вијем стању – истом оном у којем су те цивили-
зације и те идеје презентиране и конзумиране 
тамо где су и настајале.

3–4 и бр. 5, СКЦ Београд 1971. и материјал Документација II (за 
интерну употребу), Неопланта филм (о случају ВР – Мистерије 
организма) 1971. Види и коментар и прилог уз Филмски летак бр. 
26 – Пластични Исус; пп: Центар ФРЗ, АПФРТ и ТВБ; пс, р, мт: 
Лазар Стојановић; ф: Бранко Перак; гл: Томислав Готовац, Свет-
лана Глигоријевић, Вукица Ђилас; тп: 2100 м, 35 мм, ц.б.-колор, 
1971–90.
3 „Неки филмови су исечци из живота, моји филмови су исечци 
из торте.” Алфред хичкок

евероватна сличност ове епизо-
де Алана Форда1, стрипа у којем 
сам неизмерно уживао у то вре-
ме, са ситуацијама често до-
живљаваним у оронулој сали Ју-
гословенске кинотеке у Косов-

ској 11, подстакла ме је да направим овај летак. 
Оно што заиста фасцинира је сличност запосле-
них у стрип-биоскопу са ликовима дка Мајцена 
и хромог кинооператера Љубе из Кинотекиног 
биоскопа. хапшење Алана Форда на крају ове 
приче може се доживети и као неумитна судби-
на редовног посетиоца ЈК, оличена у сличности 
лица Лазара Стојановића2 са лицем овога стрип-

1 Алан Форд, бр. 131, епизода „Дванаест умјетника”, Вјесник, За-
греб, 1978. Очигледно је летак настао током 1978. судећи по датуму 
издања из којег су коришћене сличице стрипа. У сваком случају, 
нумерација овог броја је узела у обзир недостајуће бројеве и 11 и 
12, што показује да сам имао у плану нешто у вези с најављеним 
реновирањем Кинотеке за бр. 12. А онда се појавила епизода Алана 
Форда. Могуће је да је више летака од бр. 11 до 21 било у заостат-
ку после обесхрабрујућег искуства са бр. 11. Вероватно је већина 
чекала повољан тренутак у СКЦ-у да буде доштампана. Број 12 је 
штампан у ситоштампи у графичкој радионици СКЦ-а, а бр. 21 
на новој фотокопир машини коју су добили као донацију из ино-
странства. Остале сам фотокопирао можда на време, а можда са 
мањим заостатком на обичном фотокопир апарату.
2 Лазар Стојановић (1. март 1944, Београд), редитељ забрањеног 
филма Пластични Исус (1971, одобрен за приказивање 1990), због 
којег је осуђен на три године робије. Филм је 1972/73. послужио 
властима као детонатор хајке на „црни филм”, после које су на 
дужи период заустављене каријере најбољих српских редитеља: 
Александра Петровића, Душана Макавејева, Живојина Павловића 
и надолазеће генерације: Желимира Жилника, Јована Јовановића 
и Лазара Стојановића. О овој афери види: Милан Никодијевић, 
Забрањени без забране, Југословенска кинотека, Београд, 1995; та-
кође о уводу у горепоменуте догађаје: Билтен Филмфорума, бр. 
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улогу играле емоције. Да ли вам је избор био 
тежак и на чему сте га засновали? 

– Листу сам скројила одока, без много раз-
мишљања, и по сјећању. Да сам се одлучила за 
дубинско промишљање и поновно гледање, ли-
сту вам највјеројатније никада не бих послала. 
Задатак је толико тежак, а количина драгих ми и 
важних филмова тако дуга да је једино рјешење 
било у површности. И у ослањању на сјећање, 
емоције и инстинкт.

 
Одабрали сте филмове који су на високом 

уметничком нивоу, а у своје време били су 
занимљиви и за широку публику. Има ли ре-
цепта за постизање таквог споја?

една од најбољих глумица бивше Ју-
гославије Мира Фурлан саставила је 
листу својих омиљених филмова за 
мајски програм „Мој избор”. У ин-
тервјуу за Кинотеку изјавила је да 
јој је то био тежак задатак због вели-
ког броја драгих и важних филмова, 

те да се приликом избора ослањала на емоције 
и инстинкт. Као свог идола навела је шведског 
редитеља Ингмара Бергмана, признајући да је у 
младости замишљала себе у његовим филмови-
ма.

 
Када се погледа ова листа филмова, стиче 

се утисак да су у њеном састављању приличну 
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заинтересована за ту врсту филма?  
– Један од мојих студената протестно је на-

пустио учионицу кад сам показала неке сцене 
из мог омиљеног Седмог печата. Рекао је да је 
филм превише депресиван! На то нисам имала 
што рећи. Мислила сам: то је ВАШ губитак!

 
Програм „Мој избор” обухвата изузетне 

улоге Лив Улман, Мерил Стрип, Жане Моро… 
Шта ви, као такође изузетна глумица, сма-
трате да је најважније како би један лик ожи-
вео и оставио траг у души гледалаца? 

 – Знам да ништа не знам једино је што могу 
рећи о томе. А и о било чему другом.

 
Прошло је доста времена откако смо ужи-

вали у вашим креацијама у филмовима Тур-
неја (2008) Горана Марковића и Циркус Ко-
лумбија (2010) Даниса Тановића. Када ћемо 
опет бити у прилици да вас видимо на вели-
ком екрану?

– Можда ускоро, можда никада. Можда у дру-
гом животу.

– О томе не знам ништа. То спада у домен 
филмског бизниса, којим се никада нисам ба-
вила, нити се пожељела бавити. Већински укус 
обично није мој укус. Избор већине обично није 
мој избор ни у умјетности ни у политици. 

 
Ваш избор обухвата дела славних редитеља. 

Кога од њих посебно цените и због чега? 
– Бергман је био мој апсолутни идол у младо-

сти. Тишина, Персона, Дјевичански извор. У так-
вим сам филмовима замишљала себе. Промакла 
ми је чињеница (или је нисам жељела видјети и 
освијестити) да не живим у прогресивној Швед-
ској него на конзервативном, жестоко патријар-
халном Балкану.

 
На овој листи су углавном драме и романсе. 

Да ли је то иначе ваш омиљени жанр? 
– Не знам који од ових филмова сматрате ро-

мансом нити ми је познато који је то жанр. Али 
да, драма. Што друго?

 
Бавите се и педагошким радом. Колико је, 

према вашој оцени, данашња млада публика 

Алис више не станује овде (1974)
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лумац немачког порекла, на-
стањен у Палм Спрингсу, сте-
као је култни статус у европ-
ским хорорима и другим жан-
ровским филмовима седамде-
сетих година. Током више од 

пет деценија изванредне каријере, првенстве-
но као карактерни глумац, остварио је око 200 
главних и споредних улога у Европи, Северној и 
Јужној Америци. Изазов му је добра и иноватив-
на прича. Мајсторски глуми језу и кемп, а ње-
гов нежан глас с немачким акцентом истовре-
мено је и заводљив и злокобан. С друге стране, 
Кир уме да пројектује и сензибилитет европског 
преваранта. Величина његове улоге није важна, 
јер увек има по једну снажну сцену којом без-
резервно привлачи пажњу. Већина мисли да је 
то због продорних плавих очију и силовитог по-
гледа. Његови квалитети подстакли су неке од 
највећих редитеља у светском филму да га ан-
гажују, између осталих Рајнера Вернера Фаз-
биндера, Гаса ван Сана, Дарија Арђента, Пола 
Морисија, Александра Пејна. Појавио се чак и 
у филму Бладрејн Увеа Бола, прозваног „најго-
рим редитељем на свету”. Уз то, на малом и ве-
ликом екрану био је партнер Оливере Катари-
не, Мадоне, Памеле Андерсон, Ен Никол Смит, 
Џералдине Чаплин, Никол Кидман. Један од нај-
већих негативаца у историји филма, у својој ка-
ријери био је, између осталог, Дракула, Фран-
кенштајн, Доктор Џекил и Мистер хајд, Сото-
нино дете, хитлер и Џек Трбосек. У 2019. бриљи-
рао је на два престижна фестивала – на Берли-
налу се представио у аргентинско-мексичко-до-
миниканској хорор драми Свете звери, а у Кану 
у бразилској трилер мистерији Бакурау, која је 
у конкуренцији за Златну палму.

Почетак ваше каријере има везе са Ср-
бијом, Београдом?

– Пре педесет пет година направио сам своја 
прва два филма у Аустрији, црно-бели Pitiless, 
у коме глумим главну улогу, и Знак ђавола, са 
сјајним британским глумцем хербертом Ло-
мом, који је био Пинк Пантер, и прелепом же-
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филм за Карла Понтија, Франкенштајн, и имам 
улогицу за тебе.” Рекох, дивно, шта глумим, а он 
каже – Франкенштајна. То је био почетак. Није 
требало да будем Дракула, али кад сам завршио 
Франкенштајна, па смо ушли у кантину у Риму, 
Ћинећита, Фелини је снимао све оне чудне људе 
и дошао је, а ја сам тамо седео и пио чашу вина, 
те помислио: „Па, Енди Ворхол је рекао да је сва-
ко славан на петнаест минута, а моји су прош-
ли.” А онда је он опет дошао и рекао: „Изгледа 
да имамо немачког Дракулу.” Ја сам питао кога, 
а он ће: „Тебе, али мораш ослабити.” Рекох да 
нема проблема. Престао сам да једем, узимао 
сам само салату и воду. Кад смо почели да сни-
мамо Дракулу, седео сам у инвалидским коли-
цима јер нисам имао снаге да ходам. То је био 
почетак, он ме је открио за хороре. Али кад сам 
почињао, нисам хтео да снимам тај жанр. хтео 
сам да будем... што сам касније и радио. У The 
Story of O, најеротичнијем француском филму, 
био сам главни глумац. Али он је изазвао то с 
хорором. Да ми је неко рекао да ћу бити Драку-
ла, мислио бих да се шали. Међу 200 филмова 
снимио сам сто лоших, педесет да их гледаш уз 
вино и педесет добрих. Има много добрих фил-
мова, али већином су били лоши. Знак ђавола 
био ми је други филм. Родио сам се крајем рата 
и нисмо имали новца, а ја сам желео да научим 

ном Оливером Катарином Вучо. Била ми је пар-
тнерка у филму, и љубавница, зато што је била 
вештица. Ја сам ловац на вештице, али волим 
је, па њу не ловим. То је било тако давно. И увек 
сам пратио... Мислим да сад њен син прави фил-
мове, а она се преселила у Шпанију. Никад је 
више нисам видео, али никад нисам заборавио 
колико је било дивно кад је певала циганске пе-
сме. Били смо у неком хотелчићу, пили вино, и 
Оливера је устала и запевала те песме које ја, 
наравно, нисам разумео, али атмосфера и њена 
изражајност биле су феноменалне.

Одиграли сте двеста улога, али најпозна-
тији сте по хорорима. Шта је то што вас при-
влачи том жанру?

– Кад сам почео своју глумачку каријеру, имао 
сам среће. Седео сам у авиону, а поред мене се 
нашао један Американац. Питао ме је – нарав-
но, то Американци увек питају – шта радим, а 
ја сам рекао да сам глумац и показао му фотог-
рафију јер је то био почетак моје каријере. То 
га је заинтересовало и затражио ми је број. Из-
вадио је пасош и записао број у њему, на по-
следњој страници. Питао сам га ко је, а он је ре-
као да се зове Пол Мориси, редитељ Ендија Вор-
хола. Добро! После неколико недеља, зазвонио је 
телефон: „Здраво, овде Пол из Њујорка, снимам 
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нарио. Ако схватим да филм може бити сни-
мљен и без мене, онда нема разлога да се поја-
вим у њему. Волим да сарађујем с добрим реди-
тељима.

Списак редитеља с којима сте радили заи-
ста је импресиван.

– С Рајнером Вернером Фазбиндером упознао 
сам се кад сам ја имао шеснаест, а он седамна-
ест година. Нисам желео да будем глумац, али 
упознали смо се у мом родном месту. Радио 
сам с њим, с Вернером херцогом, Вимом Вен-
дерсом… Био сам у свим филмовима Ларса фон 
Трира, осим у онима који су снимани на дан-
ском. Ја сам кум његовом детету. Глумио сам 
мужа у Медеји. Ларс ми је рекао: „Не изгледаш 
као Викинг. Немој се бријати нити прати косу.” 
Две недеље касније добио сам улогу. Снимао сам 
Европу са Жан-Марком Баром. Остали смо при-
јатељи, диван човек. После педесет година ка-
ријере знам да су одлични глумци најбољи људи. 
Жан-Марк и Бил Пулман и Мартин Ландау. Мо-
жеш да одеш у књижару и разговараш о нече-
му што није филм који снимамо. Кад смо ради-
ли Догвил с Ларсом, сви су добили исти третман: 
Лорен Бекол, Никол Кидман, Жан-Марк, Бен Га-
зара, Џејмс Кан... Сви смо добили исте приколи-
це, више је то била барака, и сви смо били за-
довољни. Невероватно је како Ларс може да на-
веде све те људе да то прихвате. Вечераш сваке 
ноћи с Лорен Бекол или с Мартином Ландауом 
и слушаш приче. Рекли би: „Кажем ја Џимију...”, 
а мисле на Џејмса Дина! Невероватно.

Често вас ангажују да глумите злокобне Ев-
ропљане. Како стварате атмосферу мисте-
рије и лудила у ликовима које тумачите?

– Блок 99 био је први филм који сам снимио 

енглески, па сам отишао у Лондон. Учили су ме: 
„It’s a nice day, isn’t it?” Ишао сам да научим то 
„Isn’t it?”. Људи су ми рекли да снимају филм у 
Француској [Пут у Сен Тропе] и да желе да глу-
мим главну улогу. Никад то нисам радио. Упући-
вали су ме и били баш драги. Снимали су ме ду-
гим сочивом. Питао сам се где је камера. Сни-
ман изблиза, тражио сам камеру! Доспео сам на 
насловну страницу часописа и пажња ми се до-
пала – а коме се не допада? – и добио главну уло-
гу у Бестиднима у Бечу, па у Знаку ђавола хер-
берта Лома. Кад је тај филм изашао, добијала се 
кеса за повраћање уз карту. И та кеса сад мно-
го вреди! Тако је почела моја каријера. Забављам 
се док радим. Да се не забављам, одмах бих пре-
стао.

Чувени сте и по својим кемп улогама у Вор-
холовим остварењима Крв за Дракулу и Месо 
за Франкенштајна, које је режирао Пол Мо-
риси. Али глумили сте и сумњиве ликове у 
филмовима као што су Сви краљичини људи, 
или се пресвукли у жену да глумите мадам у 
Кући дечака. Можете ли да кажете нешто о 
тим улогама?

– Писац нешто напише, а редитељ режира. У 
Свим краљичиним људима Мет Лебланк ме је 
ударио зато што сам га стартовао. У Кући де-
чака желео сам да будем у женској одећи. Било 
је феноменално бити са свим тим травестити-
ма. Шминкали су ме. Нисам себе могао да пре-
познам! То је било веома смешно. Одиграо сам 
много улога, рецимо папу Иноћентија VIII у 
Борџијама. Глумио сам и вампире. Играо сам 
у Ејс Вентури и супер се провео са Џимом Ке-
ријем. Био је баш смешан. Најважније ми је да 
прочитам сценарио пре него што прихватим 
улогу. Прво прочитам своју улогу, па онда сце-

Downsizing (2017)
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рио је: „Добро је, добили сте улогу.” Постојала је 
сцена у филму кад лик то ради. Блејд је режирао 
Британац Стивен Норингтон... Ја сам срећник, 
добијем улогу било да је редитељ Пољак било да 
је Мађар. Упознали су ме или су нешто гледали, 
па су пожелели да се састану са мном. 

Требало је да радите филм с Фон Триром 
који се снима по један дан, и то тридесет го-
дина?

– То смо оставили. Била је сјајна идеја снима-
ти филм тридесет година, али престали смо по-
сле шест-седам година. Стелан Скарсгорд, Еми-
ли Вотсон, Ларс и ја налазили смо се сваке годи-
не на један дан око Божића и снимали три мину-
та филма, па бисмо онда сели за божићну вече-
ру. Идеја је била одлична. Нисмо смели да при-
чамо о томе прве две године да нас нико не би 
копирао. Сарађујем с невероватним људима. По-
стоји документарац о мени, Артехолик. Причам 
о љубљењу Елизабет Тејлор на конвенцији у Ба-
зелу. Рекао сам: „Пољубићу Елизабет Тејлор”, а 
они су ми казали да нећу. Онда сам узео ружу 
из аранжмана, пришао Елизабети, пољубио је и 
дао јој цвет док је говор држала Одри хепберн.

Постоји ли филм или улога за које мислите 
да су потцењени, они којима се посебно по-
носите или којих се стидите?

– Снимио сам филм Нарцис и Психа с једним 
од најбољих редитеља, Габором Бодијем. Глумим 
песника који је митолошка фигура од 1800. до 
1920. Снимали смо годину дана зато што је ре-
жисер желео четири годишња доба. Ставили су 
камеру на мој гроб и види се како снег пада и 
топи се. Камера је снимала сваки дан током го-
дине. Не знам како су то урадили. Али редитељ 
Мађар убио се исте године као и мој лик.

са С. Крегом Залером. Прочитао сам га и поми-
слио: „Не могу ово да изговорим. Толико је бру-
тално. Не могу да говорим о томе шта би мој 
шеф урадио фетусу нечије жене.” Али постоји 
начин – такав је и Кристоф Валц – да кажеш: 
„хоћу да те убијем!” Можеш да заурлаш: „хОЋУ 
ДА ТЕ УБИЈЕМ!”, а можеш и да чистиш нокте 
и да кажеш: „Кад завршим, убићу те.” Кажу да 
је мој начин зао. Није зао, необичан је. Не могу 
да одговорим кад људи питају зашто сам толи-
ко злокобан. Кажу: „Тако си зао”, и јесам, нарав-
но – то је од мене захтевала улога! За филм Све-
те звери звала ме је редитељка Лора Амели-
ја Гусман. Никад нисам био у Санто Домингу. 
Послала ми је сценарио, а ја сам питао ко глу-
ми жену. Кад је одговорила да је то Џералдина 
Чаплин, рекао сам да ћу доћи. Већ сам сарађи-
вао с њом, и прошли филм који сам снимио та-
кође је био са Џералдином. Она ми се много до-
пада јер је дивна. Сећам се, кад сам снимао с 
њом први пут, на неколико секунди, док сам је 
грлио, помислио сам: „Боже, у наручју држим 
кћерку Чарлија Чаплина.” Тако сам прихватио 
тај филм. Допао ми се сценарио и онај вампир-
ски елемент у врту, у тропском врту. Не знам... 
Глумио сам луде научнике, глумио сам вампире, 
у Блејду сам био господар вампира, али никад 
се нисам специјализовао. Кад сам снимио Фран-
кенштајна, добио сам многе понуде из Енглеске 
да будем нови Кристофер Ли. Рекао сам: „Ако 
снимим још два, онда ћу добијати само хороре.” 
Одбио сам.

Блокбастери као што су End of Days, Блејд, 
Ајс Вентура, Армагедон, поставили су вас на 
холивудску мапу. Који је од поменутих фил-
мова ипак одиграо најважнију улогу?

– Наравно! Армагедон... Направио сам две ре-
кламе с Мајклом Бејом, једним од најцењенијих 
режисера реклама. Позвао ме је и рекао да одем 
на кастинг за Армагедон. Појавим се ја, али јед-
на жена ми каже да ту нема ничега за мене. И ја 
одем. Онда ме је он позвао и рекао да има улогу 
за мене, улогу научника, и да ће ми дати све зве-
зде на један сат. Написаће „једносатна импрови-
зација с Удом Киром”. Тако је то било. Ајс Венту-
ра дошао је нормално, морао сам да идем код 
некога у канцеларију. Није то био кастинг, некој 
жени сам се много допао, али морао сам да се 
упознам са Џимом Керијем да би и он одобрио. 
Пристао сам. Отишао сам увече у канцеларију 
Дина де Лаурентиса, а на руци сам носио свој 
прстен. Џим Кери ми је пришао и узео ми га. 
Рекао сам му: „Шта то радите, побогу?” Одгово-

Ајс Вентура (1994)
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односно сведоке те заражености филмом пре 40 
година, Анђелку Слијепчевић, професора у пен-
зији на одсеку костима Факултета примењене 
уметности, Мирка Милорадовића, књижевни-
ка, и Лепу Велимановић, просветног радника 
у пензији, да одгонетну шта је то овај филм са 
естетским недостацима учинило феноменолош-
ки битним.

РЕЦЕПТ ЗА ДУГОВЕЧНОСТ: „Чим је урађен, 
тај филм се издвојио тиме што није припа-
дао струји критичког филма која је изражава-
ла више или мање експлицитан став према сав-
ременом друштву. Имао је лирску димензију и 
није претендовао да расправља о драматичним 
питањима друштва. То је мек филм који не за-
нима оштра социјална критика, о свакодневном 
животу говори на нов начин. Љуба Радичевић 

уфорију је изазвао филм сцена-
ристе и редитеља Љубомира Ради-
чевића у продукцији Авала фил-
ма и Морава филма у коме су иг-
рали Беба Лончар, Душан Булајић, 

Миодраг Петровић Чкаља, Мија Алексић, Љуба 
Дедић и други, и у коме су на музику Дарка 
Краљића и Бојана Адамича певали Иво Робић, 
Габи Новак, Властимир Ђуза Стојиљковић, квар-
тет Предрага Ивановића и други.

За само неколико месеци, од Триглава до 
Ђевђелије, није било живог створа незараже-
ног филмом: девојке су мислиле да ће ако носе 
хаљине у ситно-каро дезену постати лепе као 
што је лепа Беба Лончар, момци су мислили да 
ће је срести ако се провозају веспом по граду, 
неоткривени певачки таленти били су убеђени 
да ће ако науче песме које у филму пева Иво Ро-
бић постати славни колико је он био, они мало 
старији оба пола препуштали су се слатким сли-
кама са екрана какве немају у животу, и тако 
даље и тако даље. За све то време, критичари су 
покушавали да становништво ослободе поша-
сти која их је захватила, поредећи филм са кок-
телом „најразноврснијих напитака справљен за 
прилике брзог послужења” (Милутин Чолић), чу-
дећи се „Боже драги, шта све трпи наш дијалог 
и шта све трпимо ми који слушамо” (Д. Адамо-
вић), упозоравајући на намеру филма да пружи 
„деформацију савременог живота” (Жика Богда-
новић), као и да „хтио не хтио, човјек се ника-
ко не може отети дојму да је цијело ово филмс-
ко приказаније нешто далеко од наше стварно-
сти, па и од захтјева и укуса доброг дијела наше 
публике” (С. Б.), али без успеха. Штампа је беле-
жила за то време невероватну гледаност: у Кру-
шевцу се, на пример, приказивао у сва три био-
скопа, у сва три могућа термина, и видело га је 
преко 15.500 људи, а продуценти и приказивач 
наградили су петнаестохиљадитог гледаоца, Ма-
рију Анастасијевић, седамнаестогодишњу уче-
ницу у трговини – није забележено чиме.

Овог 9. децембра Југословенска кинотека обе-
лежила је четрдесетогодишњицу београдске пре-
мијере филма Љубав и мода свечаном пројек-
цијом филма којој су присуствовали Љуба Ра-
дичевић, још увек прелепа Беба Лончар, Чкаља 
и Ђуза Стојиљковић. Том приликом се чуло и да 
је овај филм феномен у нашој кинематографији 
и друштву. Замолили смо стручњаке, др Мила-
на Ранковића, професора у пензији социологије 
уметности на Универзитету уметности, Динка 
Туцаковића, филмског критичара, и гледаоце, 
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га је и правио да забави људе, и у томе је успео. 
После филмова о партизанима, какве је снимао 
Вјеко Афрић и какви су једино неговани у тада-
шњој кинематографији, људима није било теш-
ко да прихвате забаву”, оцењује професор Милан 
Ранковић. Поред допадљивости, филм је учини-
ла популарним „урбана димензија, показао је 
део београдског живота који и данас може да де-
лује интересантно”, и веома атрактивна глуми-
ца Беба Лончар. „Приближио се италијанским 
филмовима који су после неореализма пошли у 
меко приказивање стварности. И, ето, та неам-
бициозност, да се бави социјалним проблемима 
учинила је да му се опрости извесна доза наив-
ности у представљању ликова и у драматургији, 
а да се запамти шарм који је, верујем, најза-
служнији за његово трајање. Али, мислим да не 
би требало од Љубави и моде правити епохални 
филм, јер он то није био. Има специфично зна-
чење за наш тадашњи живот, и то га је учинило 
важним”, оцењује професор Милан Ранковић.

И Динко Туцаковић сматра да Љубав и моду 
треба гледати као социолошки бум. „Љуба Ра-
дичевић је говорио да су у Русији, филм је тамо 
био откупљен, девојке носиле у биоскоп блоко-
ве за скицирање и са екрана прецртавале ко-
стиме. Мислим да су за успех филма били пре-
судни познати певачи, комичари и прелепа глу-
мица. Јер, руку на срце, сад кад се гледа филм, 
у њему је велика промаја што се тиче и драма-
тургије и логике, чак је и глума некад на ивици 
шмире. Али, био је бум. Мислим да је и филмски 
колико и социолошки феномен. Филм је скло-
пљен по јасној рецептури: Љуба је узео позна-
те комичаре Мију и Чкаљу, који су били јуна-
ци Веселе вечери, радио емисије због које су не-
дељом сви остајали код куће; откриће је била 
Беба Лончар, Ђуза је отпевао неколико песама, 
појавили су се најпознатији уметници шоу биз-
ниса тог времена (шоу бизнис је била забрање-
на реч). Беба Лончар је направила невероватну 
каријеру, почела је у филму Девети круг, био је 
кандидат за Оскара, тада је била девојчица, па 
је у Љубав и мода постала вамп, дошли су Дуги 
бродови, копродукција, она је ту изгледала фа-
тално, затим је отишла у Италију и тамо напра-
вила завидну каријеру која је овде мало позна-
та, а онда је имала стидљиви come back југосло-
венском филму у Другарчинама Миће Милоше-
вића, и након тога је стала. Невероватно да је ју-
гословенска кинематографија имала ту жену на 
диспозицији, са таквим искуством и светским 
изгледом, а да ју је заборавила.”
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се само љубави десило због тог филма! Знам да 
су се Митровићи, још пре много година су оти- 
шли за Шпанију, упознали у биоскопу: он је 
имао карту до ње, а она је кришом од мајке оти-
шла да гледа филм. И, ето, сад су заједно. Сећам 
се да сам имала хаљину каро дезена, ја црвену, 
а моја другарица Драгана плаву. Не питајте од 
чега смо их шиле! Сећам се и да је моја рођака 
Вера Богдановић шила такву хаљину кад је пу-
товала за Париз, и то од правог евергласа, мате-
ријала који је тада био хит, добила га је од мужа 
из Париза. Било је то лепо време, вероватно и 
зато што смо сви били 40 година млађи.”

Професор Анђелка Слијепчевић сећа се да је 
филм Љубав и мода био „веома гледан и велика 
атракција када се појавио”: „У то време најбољи 
вид забаве били су ретки концерти забавне му-
зике у које ће се касније укључити и модне ре-
вије. Ти садржаји су се појавили у филму Љубав 
и мода, па се у њима могло уживати, не само на 
концертима у великим градовима него и у сва-
ком биоскопу у земљи. И данас су модне ревије 
нека врста естраде. Костиме за тај филм прави-
ла је Божана Јовановић, а ја сам их правила за 
филм Воје Нановића Боље је умети, који је до-
живео исту судбину као и филм Љубав и мода. 
Божанини костими били су прави хит, и о њима 
се дуго причало и по њима су се шиле хаљине за 
вечерње прилике. Тада су се носили жипони са 
фишбајнима, балетанке и коњски репови. Свака 
друга девојка хтела је да личи на Брижит Бардо 
и Бебу Лончар. Све те костиме смо правили уз 
огромне напоре и са врло мало пара. Костимог-
рафова довитљивост била је важнија од његовог 
талента. За филм Боље је умети правила сам ко-
стиме у Будви, тамо се снимало, тако што сам 
свакодневно силазила у Котор једним раскли-
матаним кадилаком званим ’антилопа’, који је 
играо у филму. Материјале сам набављала у ко-

ВРЕМЕ ПРЕ 40 ГОДИНА: Динко Туцако-
вић смешта филм у време које је било лом-
но и за нашу филмску индустрију и за друш-
тво: „Прошло је 15 година од Другог светског 
рата и дошло је време кад су се људи окретали 
бољем и опуштенијем животу. Пробијале су се 
стидљиво информације шта се догађало на за-
паду, а после краја Информбироа водили смо 
политику моста између истока и запада. Све је 
то било знак за кинематографију пуну парти-
занских филмова да се укључи у нове токове. И 
појавио се низ филмова који су покушавали да 
о животу говоре са ведрије стране, рађени су у 
техниколору, покушали су да унесу мало гла-
мура и замене напаћене партизанске и раднич-
ке јунаке. Осим Радичевићевог филма, постојао 
је филм Николе Поповића Сви на море и Боље 
је умети Воје Нановића, у којима је приказана 
лепша страна живота. Шлагерашки, неко би ре-
као буржоаски тон улазио је у нашу културу.”

Професор Ранковић се сећа да су се у то вре-
ме појавиле неке карактеристике „западног 
живота, новог грађанског живота” и да их је 
било у филму: „То је било време првих игран-
ки и првих веспи, можда то сада све изгледа 
смешно, али ја, који припадам тој генерацији, 
знам да је у то време тада све то било изузет-
но важно. хтели смо да се ослободимо ратних 
траума које су нас пратиле и после рата кроз 
уметност.”

Госпођа Лепа Велимановић каже: „Тада се 
ишло на матине, тако смо ми звали игранке, на 
којима су се обавезно свирале песме из фил-
ма Љубав и мода. Музичари су водили рачуна 
да за крај програма оставе Девојко мала, што 
су, наравно, заљубљени једва чекали. Колико ли 
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је пре Боље је умети снимио Бесмртну младост 
и Чудотворни мач. Интересантно је да су међу 
онима који су жестоко критиковали филм били 
носиоци нашег будућег црног таласа. У двора-
ни Кинотеке био је кино клуб, на сесијама пет-
ком се причало о филму, и ту су Радичевића и 
Нановића урнисали људи као што су Макавејев 
и Жика Павловић, из своје визије радећи добру 
ствар – борили су се за нову врсту филма коју 
су касније истерали, а то је црни талас, највред-
није што има југословенска кинематографија. 
Били су прилично оштри, а као оштри и млади 
можда и помало бескрупулозни према старијим 
колегама, па Љуба Радичевић више није снимио 
ниједан филм, отишао је на ТВ, био је један од 
оснивача Феста, предавао је на ФДУ-у, али није 
наставио филмску каријеру.” У свим филмским 
кућама постојала су уметничка већа, нека врста 
аутоцензуре, у којима су виђенији људи (Динко 
Туцаковић подсећа да су у Авали били Слободан 
Селенић и Драгослав Михајловић Михиз) одлу-
чивали о подобности филма. „Чуо сам анегдоту 
коју нисам проверио, може да буде и легенда, да 
су Тито и Јованка заједно гледали Љубав и моду 
да провере да ли је филм добар или није, да ли 
га треба забранити, па се Јованки филм јако до-
пао, а Титу није.”

Најкритичнији текст објављен је у „Студенту”. 
Мирко Милорадовић, тада члан редакције овог 
листа, овако коментарише тај став: „Ми смо као 
млади људи у Љубави и моди понешто и ужива-
ли, а били смо свесни духовне манипулације, па 
смо се, писањем и оговарањем, супротставили 
тренду који се увек звао хлеба и игара. Ми смо 
тада били против замајавања кичом, макар био 
и холивудски. И било нам је жао најбољих ко-
мичара у улогама блесастих празноглаваца. Ис-
ход (у боји ружичастој): видели смо како, след-
ствено, емисија Љубав и мода постоји и одоле-
ва на Пинку! Утеха је да многе данашње девојке 
и младићи гледају и презиру Пинк, а отпора-
ши гарантовано немају времена за ту ТВ стани-
цу. А наслов чланка у Студенту, Љубав и мода 
или мода Марјанова дуго је приписиван мени, 
и имало је то неке везе. Заборавили смо Марја-
на Вајду, редитеља комедије Шеки, пази снима 
се, којом је започет тај пинковски жанр у нашој 
кинематографији. Али у успоменама све изгле-
да ружичастије, па и читав век тражи од поште-
ног мемоаристе да изјави: лепо је да има и бу-
даластих дела која личе на уметност, ако нису 
прескупа. Од тога нема штете колико то млади 
људи замишљају.”
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мисиону и тако што сам непознатим добро обу- 
ченим пролазницима нудила новац за њихова 
одела. Ту је било невероватних доживљаја и сме-
ха до суза.”

КРИТИКА И ПУБЛИКА: Професор Ранко-
вић мисли да је критика о филму била подеље-
на: „Неки су прихватили необавезност филма, а 
неки су му замерали управо тај меки приступ. 
Зато га је публика одмах прихватила, препозна-
ли су своје време. Власти није могао да смета 
јер није задирао у неуралгичне друштвене тач-
ке, можда им је сметало позивање на сладак жи-
вот, али то није могло да се прогласи идеолош-
ком грешком.”

Динко Туцаковић сматра да су критике ско-
ро на нож дочекале филм зато што је и тада 
превладавао зоговићевско-ђиласовски концепт 
уметности: „И Воја Нановић је после низа нега-
тивних критика једноставно побегао у Америку, 
иако се ради о човеку који је био скојевац и који 
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НАЈАВА НОВИХ ФОРМИ: „Љуба је, правећи 
филм о савременом обичном младом човеку, 
тематски пошао у новом правцу који се касније 
развио”, каже професор Ранковић, а Динко Ту-
цаковић упућује на појаву мјузикла, у нашој 
кинематографији иницираног овим филмом. 
„Мјузикл је тада деловао као покушај уплива са 
запада нечега што је неопростиво, па ипак, тада 
су мексички мјузикли били изузетно популар-
ни, Прича са западне стране била је хит. Ка-
сније у кинематографији никада нисмо имали 
аутентичан мјузикл, и као сурогат се појавила 
српска новокомпонована музика чији су филм-
ски експоненти били Зоран Чалић и Мића Ми-
лошевић, филмови са Лепом Бреном, као ком-
бинација новокомпоноване културе и форме 
мјузикла која није наша аутентична.”

Због великог интересовања, Југословенска 
кинотека ће Љубав и моду опет приказати нај-
вероватније идућег месеца. Динко Туцаковић 
каже: „Изгледа да се сваких двадесет година ре-
циклира слава овог филма: осамдесетих су Идо-
ли направили римејк песме из филма Девојко 
мала, што му је опет вратило медијску пажњу, 
а ове године су клинци из Б2-92 изабрали Бебу 
Лончар за најбољу рибу XX века.” 
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Пише: 
Димитрије Војнов

окоравање (Unterwerfung, 2018) је не-
мачка телевизијска адаптација Уел-
бековог истоименог романа у којој 
се позоришна монодрама настала 
по књизи и деонице фикционали-
зованог уласка иза сцене представе 

комбинују с драматизованим реконструкција-
ма призора из прозног текста. 

Такав поступак отвара питање ко је протаго-
ниста тог телевизијског филма, да ли глумац 
који игра представу и ког прво упознајемо као 
личност или лик из Уелбековог романа који он 
игра на сцени, односно лик из романа који исти 
човек игра у играним драматизацијама.

Наравно, такво преиспитивање јесте нека вр-
ста теоријског цепидлачења према фином теле-
визијском производу који збиља изазива само 
беневолентност. То свакако није дефинитивна 
екранизација Уелбековог Покоравања, али јесте 
веома добар путоказ како се може направити 
занимљив телевизијски третман прозног пред-
лошка кроз театар.

У ово преиспитивање протагонизма у немач-
кој екранизацији Покоравања стога нисам ни 

П

У Е Л Б Е К  Н А  Ф И Л М У  –  Д О С Л О В Н О  И  Ф И Г У Р А Т И В Н О

Покоравање (2018)



стио славу и углед као погонско гориво не само 
за креацију на екрану већ и, што је још зани-
мљивије, за претварање самог себе у филмски 
лик.

Пођимо, стога, можда с краја, али свакако из 
те врло специфичне позиције. 

Поступак интегрисања пишчевог стварног 
живота, личног имена, делова биографије, за-
ступљен је већ дуго у књижевности, а свој врху-
нац достиже у постмодернистичким рукописи-
ма. Уелбекови романи упркос својој Ich форми, 
нису прибегавали таквим захватима директно, 
али јесу повремено били смештени у свет у ком 
се зна за писца Мишела Уелбека. Тако, реци-
мо, у роману Карта и територија описује сце-
ну своје сахране, која је наишла на велике сим-
патије дела читалаца. Сличне захвате правио је 
и његов предак по нихилизму Џејмс Грејем Ба-
лард.

Управо тим периодом бави се филм Отми-
ца Мишела Уелбека (L’enlèvement de Michel 
Houellebecq, 2014) Гијома Никлоа. Уелбек у том 
филму игра самог себе, у пренаглашено дегла-
муризованој  фази, када је изгубио зубе, на чему 
прилично инсистира, и његова појава на екрану 
без икакве сумње носи одређени бизарни маг-
нетизам који вероватно треба приписати њего-
вој репутацији, али и неспорној филмичности, о 
којој ће касније бити више речи.

Оно што је окосница филма јесте комични 
трилер о отмици Уелбека од стране неспособне 
банде с нејасним мотивима, и њеном постепе-
ном потонућу у фасцинацију великим писцем 
као саговорником и арбитром за разна питања. 

Идеја да нечији статус јавне личности спон-
тано трансцендира јасну криминалну намеру 
отмичара и да они уместо у користи од откупа 
почињу да уживају у комуникацији с тим чове-
ком, прилично је интересантна. Међутим, Ни-
кло успева да загребе тек површину теме.

Један од разлога за то јесте чињеница што 
упркос Уелбековој надахнутој интерпретацији 
самог себе, филм не излази изван оквира интер-
ног вица чија су циљна група искључиво позна-
ваоци пишчевог опуса. Мишел Уелбек из насло-
ва није постао име лика већ само име личности 
чији фанови треба да гледају тај филм.

Дух времена наклоњен је, нажалост, таквом 
приступу. Чак и сам холивуд, који се обраћа 
најширим циљним групама, све чешће снима 
такве интерне шале намењене фановима поје-
диних звезда, а понекад чак и само инсајдери-
ма из филмске индустрије. Узмимо као пример 
филм I’m Still Here (2010) Кејсија Афлека, у коме 
хоакин Финикс игра самога себе, или Апока-
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ушао да бих проблематизовао рад редитеља Ти-
туса Зелгеа или драматуршкиње Карин Бејер, 
већ да бисмо кроз то започели полемику са са-
мим Уелбеком, који је данас истовремено и књи-
жевник и редитељ и филмски глумац и филм-
ски лик. 

Уелбекова улога на екрану данас је врло ши-
рока. Слободно можемо рећи да је он књижев-
ник који је врло рано показао изузетно снаж-
но и врло предузимљиво интересовање за филм. 
Још док није био познат као Мишел Уелбек, док 
се потписивао својим крштеним именом Ми-
шел Тома, снимио је два кратка филма (Cristal 
de souffrance и Déséquilibre) у размаку од четири 
године (1978–1982), и то читаву деценију пре из-
ласка на књижевну сцену. Упркос томе што га 
данас знамо као књижевника, на неки начин ње-
гово стваралаштво креће из филма, те будући 
да се тиме и даље бави, не би било нетачно ако 
бисмо га дефинисали и као филммејкера.

Наша кинематографија имала је пример Жи-
војина Павловића као успешног филмског ау-
тора и награђеног књижевника. холивуд има 
Мајкла Крајтона, упамћеног пре свега као писца 
који је пре тога био изузетно занимљив филм-
ски редитељ чији би опус свакако био значајан 
независно од онога што је касније постигао.

Нико од њих не може се ипак поредити с Уел-
беком јер је он, поставши књижевник, искори-
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Отмица Мишела Уелбека (2014)
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липса у Холивуду (This Is the End, 2013), у ком 
цела плејада комичара, такође, игра саму себе. 
Франко и Роген отишли су корак даље у филму 
Интервју (The Interview, 2014), у ком су играли 
фикционалне новинаре који добијају задатак 
да убију Ким Џонг Уна, а та неукусна шала оби-
ла се о главу студију „Сони” после освете север-
нокорејских хакера. Стога, Никло није напра-
вио ексцес, пре ће бити да је цењеног књижев-
ника покушао да претвори у протагонисту не-
чега попут серије Свита (Entourage) само за ин-
телектуалце. 

Уелбеков интерес је можда заиста само биза-
ран вид самопромоције и покушај да укорени 
имиџ неугледног самотњака, који је у том тре-
нутку већ гајио. Неке од медијских диверзија 
из времена промоције романа Карта и тери-
торија могу се препознати у овом филму, као 
и поједини мотиви, рецимо размишљања о пис-
цу Тјерију Жонкеу и некадашњој виталности 
француског кримића.

Гијом Никло, који је каријеру покренуо не-
ким готово па вулгарним комерцијалним ра-
довима, у Мишелу Уелбеку пронашао је своју 
франшизу. Уелбек ће, наиме, крајем године у 
Никлоовом новом филму C’est extra поновити 
улогу самога себе. С њим ће се појавити Жерар 
Депардје, такође играјући самог себе, а заплет 
се тиче спа-центра за релаксацију познатих.

Друга значајна сарадња коју је Уелбек оства-
рио била је она с белгијским редитељима Бе-
ноа Делпаном и Гиставом Керверном, у чијем 
је филму Near Death Experience, арт хаус меди-
тацији о човеку који одлази да изврши самоу-
биство, играо главну улогу.

Тај филм има сва својства Уелбековог рома-
на, укључујући и самог Уелбека у главној уло-
зи. Он игра протагонисту и наратора приче – 
средовечног Француза који жели да се убије, и 
само потпис на шпици указује да то није његов 
рукопис.

Уелбек овде достиже тоталитет једног од глав-
них песника суицида западне цивилизације. 
Иако не потписује сам текст, он носи његов пе-
чат, изречен је његовим гласом и коначно от-
еловљен у физички захтевној улози човека који 
напушта кућу и одлази у дивљину, или нешто 
најближе њој – у овом случају оближње излети-
ште с очуваном природом (не заборавимо Уел-
бекову фасцинацију јавним објектима и тури-
стичким дестинацијама за масовне посете).

Кијаростами се на сличне теме изражавао у 
сличним формама, међутим Уелбеков минули 
рад даје овом филму посебну интертекстуал-
ност. Но, овај пут сасвим сигурно не можемо 

говорити само о вештом случају експлоатисања 
пишчеве јавне персоне. Његова глума овде је из-
врсна, сведена, уз пуну свест о филмичности ње-
говог, рекао бих намерно запуштеног лица, до-
веденог до деформације. Уелбек врло прецизно 
контролише те моћне знаке и рекао бих да уло-
гу гради средствима професионалног глумца, 
али не и натуршчика.

У више наврата Уелбек се појављивао и у ка-
мео улогама, једном баш код Делпана и Кервер-
на. Ипак, те главне улоге у којима игра себе или 
свог прототипског јунака остају можда и најза-
нимљивији Уелбеков допринос филму. Код Ни-
клоа је, додуше, одиграо и лик који нема везе 
ни с њим лично ни с писањем, и то се десило 
у телевизијском филму о афери Горђи (L’affaire 
Gordji, histoire d’une cohabitation, 2012), обавеш-
тајном скандалу који је потресао Француску 
1985. године.

Истини за вољу, као што је француски филм 
имао разна искуства с књижевницима који 
искорачују у филм (сетимо се само Алана Роб- 
-Гријеа), тако је последњих година та кинема-
тографија изнедрила и два бестселер писца која 
су се и ауторски и глумачки исказала на филму. 
Ту, наравно, првенствено мислим на Фредерика 
Бегбедеа и Мишела Уелбека.

Бегбеде је као писац мање комплексних дела 
на филму непосредније и брже постигао већи 
успех. Међутим, та два случаја не могу се раз-
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главни јунак. У скоро двочасовном филму такво 
решење испоставило се као велика сметња.

Естетизација је на трагу француског арт хау-
са у толикој мери да је доведена до пароксизма, 
и понекад заличи на некакав Тарантинов филм 
коме је пројектни задатак да полемише с том 
естетиком. У извесном смислу можемо чак рећи 
да се у том филму уметност више десила у фор-
ми него у садржају.

Већ на првом кораку било је јасно да је Уел-
бек тежак за екранизацију због тога што њего-
ви романи имају заплет и наизглед су подат-
ни за драматизацију, али њихова снага и значај 
нису у томе већ у надградњи текста кроз читав 
низ изразито антидрамских детаља. Арелов по-
кушај да то реши увођењем наратора дорпинео 
је само атмосфери и ничему другом.

Елементарне честице (Еlementarlichen, 2006) 
Оскара Ролера, немачка је екранизација романа 
која иде обрнутим путем од Арела. Док је овај 
редитељ покушао да кроз два наратора сачува 
нешто од Уелбековог рукописа који се опире 
драматизацији, Ролер се искључиво бави драм-
ским адутима књиге. Резултат је перверзна ме-
лодрама о два брата и њиховим сексуалним лу-
тањима која делује мање уелбековски од фил-
мова попут Срама (Shame, 2011) Стива Меквина.

Ова два случаја показују зашто је коначно 

двојити, тј. немогуће је тумачити Уелбека на 
филму без Бегбедеа.

Љубав траје три године (L’amour dure trois ans, 
2011) редитељски је деби Фредерика Бегбедеа. 
Када је Уелбек доживео фијаско са својим ре-
дитељским биоскопским првенцем, Бегбеде се 
уплашио и умало одустао од своје режије.

Упркос томе што је знатно слабији писац од 
Уелбека, нема никакве сумње да је Бегбеде до 
сада много боље профилисао своје екраниза-
ције. Прво је Јан Кунен екранизовао његов ро-
ман 399 динара (99 Francs, 2007) у форми моћ-
ног, високоестетизованог, анархичног кине-
матографског удара на сва чула, да би потом 
Бегбеде сам преузео нешто од тих естетских ре-
шења и од камео роле одраза Октава Парангоа 
у огледалу код Кунена, постао малтене главни 
глумац властитог филма.

Роман по коме је овај филм снимљен спада 
међу Бегбедеова слабија дела и карактерише 
га епизодична, готово дневничка структура, те 
понекад личи на колекцију колумни. Међутим, 
филм има доста солидну структуру. Једностав-
на љубавна прича је у центру, а жанр је вудиа-
леновска романтична комедија, јер главни јунак 
често излази из сцене и нуди опсервације, де-
лом пробијајући четврти зид, делом интелекту-
ализујући унутар драмских ситуација.

Бегбеде је увек инсистирао на томе да су про-
тагонисти његових романа пишчев алтер его. 
Како рекох, Кунен у 399 динара то решава у јед-
ном сјајном детаљу, али Октава Парангоа ипак 
игра Жан Дижарден. У редитељском дебију, 
Бегбеде проналази глумца Гаспара Пруста, који 
има врло сличне црте лица, скоро као да му је 
двојник.

Та дигресија у причу о Бегбедеу показује како 
су Уелбек и он умногоме преузели сличне фил-
машке стратегије – од режије властитих екра-
низација до схватања да се на екрану морају 
појавити они лично или барем њихови двојни-
ци. Међутим, Уелбек се никада није појавио као 
глумачки протагониста властите адаптације, 
већ само дела која су њиме инспирисана.

Но, вратимо се сада његовим радовима.
Филм Мишела Уелбека Могућност острва (La 

Possibilité d’une île, 2008) трећа је екранизација 
његових романа, а како је писац преузео улогу 
редитеља, требало је да буде и ултимативна. 

Прву екранизацију Проширење подручја борбе 
(Extension du domaine de la lutte, 1999) снимио је 
Филип Арел, пет година после изласка романа. 
Тај филм патио је од велике литерарности у са-
мом поступку. Имао је чак два наратора, једног 
у лику свезнајућег приповедача и другог који је 
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Љубав траје три године (2011)



Уелбек требало да постави ствари на своје ме-
сто филмом Могућност острва. 

У том филму, Уелбек као да је успео да докучи 
шта би било идеално као приступ у стилском 
погледу, али на крају није направио остварење 
које збиља функционише.

Успео је да напипа да би за његову поетику 
био идеалан кроненберговски приступ у коме 
би се кроз наизглед конвенционално грађење 
приче улазило у њихове евентуалне филозоф-
ске импликације. За разлику од ранијих екра-
низација које су биле или атмосферичне као 
Арелова или се базирале на покушају да пре-
причају заплет и мелодраму романа као Роле-
рова, Уелбекова доноси мистичну атмосфе-
ру научнофантастичних филмова седамдесе-
тих и наслова као што је Кроненбергов Мла-
дунци (The Brood, 1979), оличену у избору лока-
ција које имају геометризовану форму без из-
ражене функционалности, фокусом на мањи 
број ликова упркос причи која обухвата читаво 
друштво и има својства апокалиптичног нара-
тива, те доста тишина на местима где би се оче-
кивао дијалог и конструкцијом сцена из слика 
много више него из ситуација.

Логично, филм нема драмски набој од ког је 
аутор свесно бежао, али га ничим није заменио. 
Заплет овог филма је формалан а не функцио-
налан и Могућност острва је, пре свега, филм 
стања, приказује унутрашње промене лика – 
али оне нису јасно мапиране и остају нејасне.

На Кроненбергове Младунце најпре подсећа 
балардовска атмосфера амбијената у којима се 
прича одвија, као и једноставност редитељског 
поступка која препушта садржају унутар кадра 
да буде сугестиван.

Уелбек храбро и самокритично редуцира ро-
ман, и показује да је нашао занимљив смер у 
погледу приступа, међутим домет филма је за-
нимљив арт хаус ексцес, фуснота у историји 
филмске научне фантастике и не много више 
од тога.

Уелбек је један од ретких писаца чије је ско-
ро свако дело екранизовано и ниједан од тих 
филмова није успео да достигне сав потен-
цијал дела. Нажалост, за разлику од помену-
тог Крајтона, Уелбек није ни сам успео да заро-
би оно што је желео на филму. Но, Могућност 
острва на крају ипак даје јасну идеју о томе 
шта је прави пут.

Слично Покоравању у Немачкој, и Проширење 
подручја борбе добило је телевизијску екрани-
зацију позоришне драматизације, овај пут у ре-
ализацији чувеног данског драматичара и сине-
асте Јенса Албинуса. Уелбекова дела привлаче 

велику пажњу позоришних стваралаца, па смо 
пре неколико година и на простору бивше Југос-
лавије имали поставку Елементарних честица у 
режији Ивице Буљана, која је наишла не велике 
контроверзе.

Можда је управо у театру кључ за приступ 
Уелбековим романима убудуће, можда је запра-
во вишеслојност његових дела позив за екрани-
зацију у којој ниједна неће бити дефинитивна и 
где се целовитост филмске транспозиције њего-
ве прозе може постићи само кроз више различи-
тих поступака у више различитих филмова. Ако 
је тако, онда би Уелбек могао да се уброји у ред 
малобројних класика које свака генерација мора 
екранизовати на свој начин.

Но, екран сам по себи јесте део Уелбекове има-
гинације, његовог контакта с јавношћу и умет-
ничког рада. У свему томе прозна дела јесу по-
кретач, било као грађа за драматизацију било 
као биографски багаж који га чини занимљи-
вим глумцем и личношћу. Слично свом прете-
чи Џејмсу Грејему Баларду, Уелбек можда само 
мора да сачека тренутак када ће бити адекват-
но екранизован, а дотле ће свет бити пун значај-
них дела која ће носити епитет уелбековских, као 
што су ономад многа важила за балардовска. 

Елементарне честице (2006)
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.......................................................
Специјална пројекција филма 

Елементарне честице на програму је
 8. јуна у 18.00 у сали Макавејев.
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„Према томе, ја сам отишао на село са уве-
рењем да је основни социјални проблем овог 
друштва тамо стациониран. Преко половине 
становништва ове земље живи на селу, а село 
нам, богами, није онакво какво би требало да 
буде – оно, право да кажем, није никакво! Одла-
зећи тамо ја сам се упутио у једну област коју 
треба открити да би је се друштво сетило.”  

Може се зато закључити да је смјештањем 
радње свог филма на село, Петровић имао на-
мјеру да и у овом филму преиспита један зна-
чајан друштвени проблем. Тако је филм Биће 
скоро пропаст света снимљен са политичком 
критиком на уму од самог почетка.  

Петровић је у филм увео и једну структурал-
ну новост. Ова иновација на први поглед под-
сјећа на Скупљаче перја јер је заснована на упо-
треби оркестра циганске музике. И у Биће ско-
ро пропаст света, Петровић се ослања на че-
сту употребу мањег циганског оркестра који 
свира специфичну врсту народне музике, од-
носно пјесме, познату као бећарци. У интервјуу 
датом чехословачком филмском магазину Film 
a doba, Петровић објашњава функцију бећара-
ца: „они су нека врста хора који је постављен 
мимо збивања, а текстови њихових песама 
представљају коментар примењен на брехтов-
ски начин”; тако да филм, по њему, постаје нека 
врста „народне опере”. Петровић даље бећарце 
описује као пјесме у којима се „налази нека вр-
ста специфичног народног односа према свим 
могућим проблемима које живот пред тај на-
род поставља и цео филм је, у ствари, као нека 
врста великог ‘бећарца’”. Начин на који су ове 
пјесме искориштене представља тај елемент до 

КИШЕ ПАДАЈУ НА НАША СЕЛА 

ромјенљиве глобалне и до-
маће политичке околности 
нису биле једине друштвене 
бриге које је Петровић увео 
у радњу свог филма Биће 
скоро пропаст света. При-

је почетка снимања било је јасно, као и у слу-
чају Скупљача перја, да ће и нови филм бити 
смјештен у војвођанско село. Међутим, понов-
ни избор руралне средине изгледа није био ве-
зан само за изворни догађај преузет из новин-
ске вијести. Историчар Миша Глени наглашава 
да је до „краја шездесетих година” Југославија 
креирала „константно нерјешиво питање сеља-
ка”. Проблем је настао тако што су велике инве-
стиције редовно ишле у градове и индустрија-
лизацију, те су и прво и друго охрабрили фено-
мен који Џон Лемпи назива „рурални егзодус”. 
По Гленијевој оцјени, дошло је до перманентног 
„раста друштвене разлике између села и града”, 
са све већим продубљењем „међусобних антипа-
тија између руралних и урбаних заједница”, по-
готово током седамдесетих и осамдесетих годи-
на прошлог вијека. И Лемпи се слаже са оцјеном 
да село није имало видљивије користи од опш-
тег економског раста потврђујући да је створен 
очигледан проблем који је временом наставио 
прогресивно да се увећава. Петровић је поно-
во показао да је био савјестан интелектуалац, те 
тиме и потпуно свјестан овог проблема који је 
и сам објаснио у интервјуу датом прије него је 
филм отишао у биоскопе: 

П

Пише:
Властимир Судар

аЛеКСаНДар 
ПеТрОВИЋ

ИЗ КЊИГЕ ПОРТРЕТ УМЈЕТНИКА КАО 
ПОЛИТИЧКОГ ДИСИДЕНТА: ЖИВОТ И ДЈЕЛО 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋА
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Скупљачи перја (1967)

тада невиђен у Петровићевом дјелу, који он на-
зива „Брехтовска композиција [...] у којој циган-
ски оркестар куплетима, то јест бећарцима, ко-
ментарише радњу (интегрисан у сцену, или из-
ван ње)”. Са овом стилском иновацијом Петро-
вићева дескрипција његовог новог пројекта који 
садржи „проблем села, вест у Експрес полити-
ци, Достојевски, ’бећарци’, Че Гевара у Владими-
ровцу, окупација Чехословачке и грађани те зе-
мље изгубљени на војвођанским ораницама” – 
изгледа потпуна. Међутим, уза све то он ће се 
осврнути на још један друштвени феномен који 
ће идентификовати као прави предмет своје 
истраге. 

Филмом Биће скоро пропаст света Алексан-
дар Петровић по први пут недвосмислено кон-
ципира оно што је тада вјеровао да је фундамен-
тални проблем југословенског друштва. Он при-
казује тај проблем без његове уобичајене емпа-
тије и разумијевања, односно без свог, како га 

је сам називао, „поливалентног погледа”. Умјесто 
тога, он идентификује тај проблем као нешто на 
чему се мора радити, и тај проблем ће поста-
ти фокус и његовог сљедећег филма. Петровић 
је осјетио да је социјалистички систем створио 
етичку кризу, и објашњава: „Ми смо разруши-
ли конвенционални морал, али нисмо створи-
ли нов. Ми се налазимо у страшној кризи мо-
рала, у скоро потпуном етичком вакуму.” Уз по-
раст друштвених и економских неједнакости у 
Југославији тог периода, Петровић наглашава и 
„чињеницу да живи[мо] у свету страховите аку-
мулације деструктивног”. Свјетска политичка 
сцена била је оптерећена сукобима у Бијафри и 
Вијетнаму који нису јењавали, као и са студент-
ским протестима као већ глобалном појавом. 
Петровић је осјетио да је тај савремени свијет 
ушао у „једну кризу свести и морала”. Као што 
је анализа његових претходних филмова до сада 
и показала, био је пажљив посматрач друштва 
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БИЋЕ СКОРО ПРОПАСТ 
СВЕТА, НЕК ПРОПАДНЕ НИЈЕ 

ШТЕТА 

Цигански оркестар стиже у војвођанско село, 
гдје треба да почну да свирају у локалној кафа-
ни. Млади свињар Триша им покаже пут.  

Јошка, власник кафане, гледа локалну сеоску 
луду, младу и глувонијему али лијепу и згод-
ну дјевојку Гоцу како поред жељезничке ста-
нице води љубав са непознатим сезонским рад-
ником. Он је касније пресреће тражећи од ње 
да спава и са њим, али га она одлучно одбија. 
На сеоском вјенчању, Јошка је из освете сурово 
исмијава, али је пијани Триша брани од даљег 
понижавања. 

Јошка изгледа дубоко увријеђен Тришиним 
понашањем на свадби па са још неколицином 
сеоских дангуба непрестано провоцира Тришу 
у својој кафани. То кулминира једно вече када 
за опкладу наговоре пијаног Тришу да ожени 
Гоцу. У почетку Триша је пажљив према Гоци 
и они ускоро добију и бебу, али послије пар го-
дина Триша одбија да је види. О Гоци и дјетету 
почиње да се брине Тришин отац, религиозан и 
побожан човјек који са локалним свештеником 
напорно ради на обнови сеоске цркве. 

Млада и прелијепа учитељица стиже у село. 
Као убијеђена комунисткиња спремна је да 

у стању да детаљно рашчлани његове проблеме. 
Међутим, у интервјуу датом прије дистрибуције 
Биће скоро пропаст света, Петровић по први 
пут одаје утисак да би радије да понуди рецепт 
него само дијагнозу, односно анализу проблема 
објашњавајући да: „Ја превазилажење кризе ви-
дим, пре свега, у том расвештавању људи”. На 
основу овог новог филма он додаје: 

„Моји филмови полазе од претпоставке да, 
ако се акумулација те деструкције открије на је-
дан ангажован начин, мора доћи код гледаоца до 
потребе за њеним превазилажењем, до потребе 
за конституисањем једног новог морала.” 

Иако Петровић чврсто остаје на позицији да 
његово „становиште није политичко” већ „је по-
етско”, филм Биће скоро пропаст света постаје, 
што ће бити и показано, његова далеко најкри-
тичкија анализа, ако не и отворен напад на со-
цијалистички режим у Југославији. Као што је 
раније показано, то је ипак било и у духу вре-
мена. Дух тог времена адекватно је описао један 
студент, учесник београдских демонстрација 
1968, у чланку који је Живојин Павловић укљу-
чио у своју књигу о том догађају – Испљувак пун 
крви. Лако се у ријечима тог младог бунтовни-
ка могу наћи и мисли које стоје иза Петровиће-
вог филма: „У питању је свест да овај свет за нас 
није добар, и спремност да се тај исти свет про-
мени.” 
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Саша Петровић на снимању филма 
Биће скоро пропаст света (1968)

прославе његовог одласка и поновног полетања, 
Учитељица започиње аферу са младим војником 
који је послат да Пилоту помогне са авионом. 
Јошка организује протесте захтијевајући да и 
њихово село добије свој пољопривредни авион, 
али када спази групицу чехословачких туриста 
како кампују поред њиховог села јер не могу да 
се врате кући због совјетске инвазије, он рас-
пушта протест. У међувремену, Тришин отац 
умире у затвору исповиједајући пред смрт да је 
заправо Триша убио Гоцу. Касније, усред ноћи, 
Јошка и његови пајтоси намаме Тришу у цркве-
ни звоник и вежу га за конопце којима се повла-
че звона. Пробуђени звоњавом, ту га налазе по-
бјешњели сељани и истуку на смрт свјесни ње-
гове кривице и трагичне судбине његовог оца. 

Дан послије, Учитељица је презадовољна што 
су скоро сви сељани изашли да гласају на локал-
ним изборима и, у његовом одсуству, љутито го-
вори о Триши јер није гласао очигледно несвје-
сна шта му се десило. Послије тога је посљедњи 
пут видимо на вратима управо реновиране се-

еманципује локалне сељане. Један од локалних 
старјешина запошљава Тришу како би јој не-
дјељом помагао са платнима и осталим прибо-
ром када воли да изађе и слика оближња поља и 
пејзаже. Пошто је млада и усамљена, и пошто јој 
је досадно, она један дан води љубав са Тришом, 
али му јасно ставља до знања да нема намјеру 
ни жељу да настави ту везу на било који начин. 

Једног дана аграрни авион се сруши у селу и 
Учитељица започне аферу са његовим пилотом, 
што Тришу направи љубоморним. Када Триша 
коначно схвати да Учитељица дефинитивно није 
заинтересована за њега, он убија своју жену 
Гоцу. Триша вјерује да је Гоца крива што он 
није са Учитељицом, јер је на путу њиховој новој 
вези. Он то чини када се пијан и несрећан вра-
ти кући јер га је Учитељица одбила. Сутрадан, 
Тришин отац пред милицијом преузима кри-
вицу на себе, да заштити Тришу. Триша у селу 
постаје непожељан и омражен јер свако зна да 
је он прави кривац. Уз то, увијек је пијан и још 
увијек занесен Учитељицом. Ускоро се испо-
стави да је Пилот ожењен, међутим, за вријеме 
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већ објашњено – он то ради много отвореније 
и знатно више је критичан него у Скупљачима 
перја. Као што је раније расправљано, друштве-
ни контекст у Скупљачима перја је више смје-
штен у позадину, док је главни акценат на љу-
бавној причи. У споредним радњама у позадини 
главне приче Петровић је приказао однос глав-
них ликова (који су уз то из маргинализоване 
етничке групе – Роми), са институцијама друш-
тва и са Српском православном црквом, која 
овдје представља такође маргинализовану или 
„алтернативну” институцију социјалистичкој 
држави. Петровић такође приказује видне еко-
номске разлике али одабирајући Роме, етнич-
ку мањину са веома специфичном културом, 
као сегмент друштва који живи у овом осиро-
машеном и заосталом свијету, његово прикази-
вање таквих друштвених односа није схваћено 
као директна критика југословенског система, 
па је филм ипак био добро примљен. Да поно-
вим, у Скупљачима перја Петровић промишља 
друштвени контекст у споредним дешавањи-
ма, дакле у позадини главне приче филма. По-
што користи маргиналну групу која живи у не-
маштини као метафору за све неповлаштене у 
друштву, Петровићева критика се може схва-
тити као естетизирана и увијена. 

оске цркве како својим заводљивим погледом 
изазива свештеника који покушава да заврши 
проповијед. Напољу пролази погребна кочија 
носећи кофер за виолину умјесто Тришиног 
ковчега, а музичари напуштају село. 

СКИЦИРАЊЕ ПАДА, 
АНТИЦИПАЦИЈА ПРОПАСТИ  

Наратив филма Биће скоро пропаст света 
очигледно садржи многе сличности са нарати-
вом Скупљача перја. Приче оба филма су о љу-
бави и страсти које се заврше трагичним убист-
вом. Бели Бора из Скупљача перја несрећно је 
заљубљен у младу циганку Тису, али када се њи-
хова веза не оствари, он убије њеног очуха Мир-
ту коме се она управо вратила. Уз то, Бели Бора 
је већ ожењен за неког кога не воли. У Биће скоро 
пропаст света, Триша је такође ожењен за не-
кога до кога му није стало: глувонијему дјевојку 
Гоцу. Он је страсно заљубљен у сеоску учитељи-
цу која му не узвраћа љубав. Схватајући своју 
супругу као препреку својој срећи, он је пијан 
убија. Дакле, из свега овога је јасно да мотиви 
љубави и смрти настављају да прожимају Петро-
вићево дјело. Од већег је интереса за ову анали-
зу, међутим, како Петровић третира друштвени 
и политички контекст овог филма, и као што је 

Биће скоро пропаст света (1968)
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Pp/PC. Section 
cinematographique de l’armee

СУБОТА

ЈУН

8.

ПРОГРАМ ФИЛМОВА О СРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ

СКОПЉЕ 30. МАРТА 
1941. / ПРОСЛАВА 
ОСЛОБОЂЕЊА СКОПЉА
(ЈУГ, 1941)
....................................................................................

пројекција у 19.00 пројекција у 19.00

СВЕЧАНА ПОСЕТА Њ. В. 
КРАЉА АЛЕКСАНДРА I 
И Њ. В. КРАЉИЦЕ 
МАРИЈЕ ЦРНОЈ ГОРИ 
И ДАЛМАЦИЈИ 
(ЈУГ, 1925)
....................................................................................

СУБОТА

ЈУН

8.
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ПРОГРАМ ФИЛМОВА МОРИСА МАРИОА

сПлит
(1933)
....................................................................................

стВАрАње 
серПентинА
(фра, 1908)
Creation de la serpentine
....................................................................................
улоге: Loie Fuller, Max Linder
режија: Segundo de Chomon

пројекција у 17.00

исиДорА секУлиЋ 
– излет нА 
стрАЖилоВо 
(1928-1932)
....................................................................................

МеАнДри
(рум, 1966)
Meandre
....................................................................................
улоге: Margareta Pogonat, 
Mihai Paladescu
режија: Mircea Saucan

пројекција у 19.00пројекција у 17.00

WIENER BILDERBOGEN 
NR. 1
(ауС, 1925)
....................................................................................
режија: Luis Seel 

МАнДАрин
(ауС, 1918)
Der mandarin
....................................................................................
улоге: Harry Walden, Karl Götz,
режија: Fritz Freisler

НЕДЕЉА

ЈУН

9.

осВеЋење рУске 
сПоМен костУрниЦе 
нА ноВоМ гробЉУ У 
беогрАДУ  (1935) 
....................................................................................

робиЈА (СССр, 1928) Katorga 
....................................................................................
улоге: Andrej Žilinski, 
Pavel Tamm, Vladimir Popov
режија: Julij Rajzman

пројекција у 17.00ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

10.
трке нА хиПоДроМУ  
(1934-1938)
....................................................................................

некА ЏорЏ то Учини!
(вб, 1940)
Let George Do It!
....................................................................................
улоге: George Formby, 
Phyllis Calvert, Garry Marsh
режија: Marcel Varnel

пројекција у 19.00

сАхрАнА 
ВоЈВоДе стеПе 
стеПАноВиЋА
(1929)
....................................................................................
уз КлавирСКу ПраТЊу

пројекција у 17.00

тАЈнА АбеА X
(нем, 1927)
Das geheimnis des abbe x
....................................................................................
улоге: Wilhelm Dieterle, 
Marcella Albani
режија: Wilhelm Dieterle

пројекција у 19.00пројекција у 17.00

лАсе МАнсон из 
скАнА
(дан, 1923)
Lasse månsson fra skaane
....................................................................................
улоге: Poul Reumert, 
Frederik Jacobsen
режија: Anders Wilhelm 
Sandberg

УТОРАК

ЈУН

11.

коштАнА 
(стАро ВрАње)
(1928-1932)
....................................................................................

пројекција у 17.00

гАлебоВи (фра, 1917)
Les mouettes
....................................................................................
улоге: Paul Vermoyal, Yvonne 
Sergyl, Julien Clément
режија: Maurice Mariaud

пројекција у 17.00пројекција у 17.00

сУМрАк срЦА (фра, 1916)
Le crepuscule du coeur
....................................................................................
улоге: Berthe Jalabert, Yvonne 
Mario, Madeleine Ramey
режија: Maurice Mariaud

СРЕДА

ЈУН

12.

ДрАгоЉУб АлексиЋ 
нА Аеро-МитингУ
(1935-1938)
....................................................................................

пројекција у 19.00

небо
(грЧ, 1962)
Ouranos
....................................................................................
улоге: Aimilia Pitta, 
Takis Emmanouil
режија: Takis Kanellopoulos

пројекција у 19.00СРЕДА

ЈУН

12.

Ј У Н  У  К О С О В С К О Ј
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ПРОГРАМ РАНИх ФИЛМОВА ИЗ ШВЕДСКОГ ФИЛМСКОГ ИНСТИТУТА

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

изгрАДњА 
ПАнчеВАчког МостА 
1928-1935
(1935)
....................................................................................

тАЈАнстВене ДУбине
(ауС, 1949)
Geheimnisvolle tiefe
....................................................................................
улоге: Paul Hubschmid, 
Ilse Werner, Stefan Skodler
режија: Georg Wilhelm Pabst

пројекција у 17.00 пројекција у 19.00ЧЕТВРТАК

ЈУН

13.

ЂАВолски 
ПлАМеноВи
(фра, 1907)
Les fl ammes diaboliques
....................................................................................

лУксор и тебА
(фра, 1911)
Louqsor et thebes
....................................................................................

Астролог
(фра, 1907)
L’astrologue
....................................................................................

рАД ЖАкА серВАлА
(фра, 1909)
L’ouevre de jacques serval

кАко ПреВАрити 
ЦАринике 
(фра, 1908)
Comment on fraude a la frontiere
....................................................................................

рУт и боАз
(фра, 1910)
Ruth et boaz
....................................................................................

фАтАлнА рУкА
(вб, 1907)
The Fatal Hand

пројекција у 19.00 пројекција у 19.00ЧЕТВРТАК

ЈУН

13.
излет У ЈАрУге 
еДМУнДA клАнА 
У шВАЈЦАрскоЈ 
сАксониЈи
(нем, 1911)
Excursion dans la ravine 
d’edmunds klamm en suisse 
saxonne

кАлино ПокУшАВА 
ДА изВрши 
сАМоУбистВо
(фра, 1910)
Calino veut se suicider

пројекција у 19.00

МУшкАрАЦ У 
нАшоЈ кУЋи
(еги, 1960) Fi baytina ragoul
....................................................................................
улоге: Omar Sharif, Hassan Youssef
режија: Henry Barakat

пројекција у 15.00

ПозАЈМЉени зАМАк
(маЂ, 1937)
A kolcsonkert kastely
....................................................................................
улоге: Gyula Kabos, Klari Tolnay
режија: Laszlo Vajda

пројекција у 18.00пројекција у 18.00

сАхрАнА крАЉА 
АлексАнДрА
(1934)

СУБОТА

ЈУН

15.

тиЈАо МеДоњо / 
нАПАД нА ПоштАнски 
Воз
(бра, 1962) Tiao medonho / assalto 
ao trem pagador
....................................................................................
улоге: Eliezer Gomes, 
Reginaldo Faria
режија: Roberto Farias

пројекција у 15.00 пројекција у 17.00

зАПАД
(фра, 1928)
L’occident
....................................................................................
улоге: Claudia Victrix, 
Andrée Rolane
режија: Henri Fescourt

НЕДЕЉА

ЈУН

16.

Пренос ПосМртних 
остАтАкА брАнилАЦА 
беогрАДА нА 
ноВо гробЉе
(1934)

пројекција у 16.00

гоДишњиЦА 
реВолУЦиЈе
(СССр, 1918)
Godovščina revoljucjii
....................................................................................
режија: Dziga Vertov

пројекција у 18.00пројекција у 16.00

ПерикА
(нем, 1925) Die perücke 
....................................................................................
улоге: Otto Gebuhr, 
Jenny Hasselqvist
режија: Berthold Viertel

ПЕТАК

ЈУН

14.
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СЕЋАЊЕ НА... ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ ЖИГОН – ГОДИШЊИЦА СМРТИ

НЕМА СРЕДА: БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ

СЕЋАЊЕ НА... 
МИхАИЛО МИША ЈАНКЕТИЋ

СЕЋАЊЕ НА... МИхАИЛО МИША ЈАНКЕТИЋ

СЕЋАЊЕ НА... 
ДУШИЦА ЖЕГАРАЦ

Ј У Н  У  К О С О В С К О Ј

ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

17. пројекција у 17.00

хороскоП 
(југ, 1969)
....................................................................................
улоге: Михаило Миша Јанкетић, 
Милена Дравић, 
Драган николић
режија: боро Драшковић

пројекција у 21.00

ДеВоЈкА сА косМАЈА
(југ, 1972)
....................................................................................
улоге: Михаило Миша Јанкетић, 
Људмила лисина, 
Михаило костић Пљака
режија: Драгован Јовановић

пројекција у 19.00

УбистВо нА 
ПоДМУкАо и сВиреП 
нАчин и из ниских 
ПобУДА (југ, 1969)
....................................................................................
улоге: Михаило Миша Јанкетић, 
Марко тодоровић
режија: Живорад Жика Митровић

пројекција у 17.00

неМирни (југ, 1967)
....................................................................................
улоге: Душица Жегарац, шпела 
розин, Милена Дравић
режија: Војислав кокaн ракоњац

пројекција у 21.00

сАн (југ, 1966)
....................................................................................
улоге: Михаило Миша Јанкетић, 
Љубиша самарџић
режија: Младомир П. Ђорђевић

пројекција у 19.00

ДеВети крУг (југ, 1960)
....................................................................................
улоге: Душица Жегарац, 
борис Дворник
режија: франце штиглиц

УТОРАК

ЈУН

18.

пројекција у 16.30

шАнгАЈски ДокУМент 
(СССр, 1928)
шанхайский документ
документарни филм
....................................................................................
режија: Јаков бљох (Яков блиох)

пројекција у 19.00

МАкс и три
МУскетАрА (Сад, 1922)
The Three Must-Get-Theres
....................................................................................
улоге: Макс линдер (Max Linder), 
Џобина ралстон (Jobyna Ralston)
режија: Макс линдер (Max 
Linder), фред кејвен (Fred Caven)

пројекција у 16.30

тихи Дон
(СССр, 1930) Тихий дон
....................................................................................
улоге: Андреј Абрикосов 
(андрей абрикосов), Јелена 
Максимова (елена максимова)
режија: олга Преображенскаja 
(ольга Преображенская), иван 
Правов (иван Правов)

СРЕДА

ЈУН

19.

пројекција у 19.00

ДВорАЦ и тВрЂАВА
(СССр, 1923) дворец и крепость  
....................................................................................
улоге: генадиј Мичурин 
(геннадий мичу�рин), кондрат 
Јаковљев (Кондрат Яковлев), 
сергеј шишко (Сергей шишко)     
режија: Александар ивановски 
(александр ивановский)

пројекција у 21.00

кАин и АртеМ
(СССр, 1928) Каин и артем
....................................................................................
улоге: Јелена Јегорова 
(елена егорова), георгиј Уваров 
(георгий уваров)
режија: Павел Петров-битов 
(Павел Петров-бытов) 

пројекција у 21.00

сПореДно 
стеПениште
(нем, 1921) Die Hintertreppe
....................................................................................
улоге: хени Портен (Henny Porten), 
фриц кортнер (Fritz Kortner)  
режија: леополд Јеснер 
(Leopold Jessner)   

СРЕДА

ЈУН

19.

ЧЕТВРТАК

ЈУН

20. пројекција у 17.00

лАВиринт сМрти 
(нем/југ, 1965) Old Surehand 
....................................................................................
улоге: Јелена Јовановић Жигон, 
стјуарт гренџер (Stewart Granger)
режија: Алфред Ворер 
(Alfred Vohrer)

пројекција у 21.00

МоЈА стрАнА сВиЈетА
(југ, 1969)
....................................................................................
улоге: Јелена Јовановић Жигон, 
изет хајдархоџић
режија: Влатко филиповић

пројекција у 19.00

ДВе ноЋи У ЈеДноМ 
ДАнУ (југ, 1963)
....................................................................................
улоге: Јелена Јовановић Жигон, 
борис тешија, шпела розин
режија: раденко остојић
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реВиЈА филМског стВАрАлАштВА
ДеЦе и оМлАДине србиЈе

Програм Ће биТи објавЉен наКнадно.

МОЈ ИЗБОР – МИРА ФУРЛАН

СЕЋАЊЕ НА... ВОЈИСЛАВ ВОЈА МИРИЋ

пројекција у 17.00

Призори из брАчног 
ЖиВотА (шве, 1974)
Scener ur ett äktenskap
....................................................................................
улоге: лив Улман (Liv Ullmann), 
ерланд Јозефсон 
(Erland Josephson)
режија: ингмар бергман 
(Ingmar Bergman)

пројекција у 21.00

нА ДокоВиМА 
њУЈоркА
(Сад, 1954)
On the Waterfront
....................................................................................
улоге: Марлон брандо 
(Marlon Brando), 
карл Малден (Karl Malden)
режија: елија казан (Elia Kazan)

пројекција у 19.00

Жил и ЏиМ
(фрA, 1962) 
Jules et Jim
....................................................................................
улоге: Жана Моро 
(Jeanne Morreau), 
оскар Вернер (Oscar Werner)
режија: франсоа трифо 
(François Truff aut)

ПЕТАК

ЈУН

21.

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 16.30

тАЈне и лАЖи 
(вб, 1996)
Secrets & Lies
....................................................................................
улоге: тимоти спол 
(Timothy Spall), бренда 
блетин (Brenda Blethyn)
режија: Мајк ли (Mike Leigh)

пројекција у 21.00

Пет лАких коМАДА
(Сад, 1970) 
Five Easy Pieces
....................................................................................
улоге: Џек николсон 
(Jack Nicholson), 
карен блек (Karen Black)
режија: боб рафелсон 
(Bob Rafelson) 

пројекција у 18.30

ПослеДњи тАнго У 
ПАризУ (фра/иТа, 1972)
Ultimo tango a Parigi
....................................................................................
улоге: Марлон брандо 
(Marlon Brando), Марија шнајдер 
(Maria Schneider)
режија: бернардо бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

СУБОТА

ЈУН

22.

НЕДЕЉА

ЈУН

23. пројекција у 16.30

кроз тАлАсе 
(дан/шве/фра/хол/нор/иСл/
шПа, 1996)
Breaking the Waves
....................................................................................
улоге: емили Вотсон 
(Emily Watson), стелан 
скарсгорд (Stellan Skarsgård) 
режија: ларс фон трир 
(Lars von Trier)

пројекција у 21.00

АлисА Више не 
стАнУЈе оВДе
(Сад, 1974)
Alice Doesn’t Live Here Anymore
....................................................................................
улоге: елен берстин (Ellen 
Burstyn), крис кристоферсон 
(Kris Kristoff erson)
режија: Мартин скорсезе 
(Martin Scorsese)

пројекција у 18.30

ЖенА фрАнЦУског 
ПорУчникА
(вб, 1981)
The French Lieutenant’s Woman
....................................................................................
улоге: Мерил стрип 
(Meryl Streep), 
Џереми Ајронс (Jeremy Irons)
режија: карел рајс 
(Karel Reisz)

пројекција у 17.00

ДВобоЈ зА ЈУЖнУ 
ПрУгУ (југ, 1978)
....................................................................................
улоге: Војислав Воја Мирић, 
Драгомир бојанић гидра 
режија: здравко Велимировић

пројекција у 21.00

чУДнА ДеВоЈкА
(југ, 1962)
....................................................................................
улоге: Војислав Воја Мирић, 
шпела розин, зоран радмиловић
режија: Јован Живановић

пројекција у 19.00

слУЖбени ПолоЖАЈ
(југ, 1964)
....................................................................................
улоге: Војислав Воја Мирић, 
оливера Марковић
режија: фадил хаџић

ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

24.

пројекција у 17.00

три
(југ, 1965)
....................................................................................
улоге: Војислав Воја Мирић, 
Велимир бата Живојиновић, 
режија: Александар Петровић

пројекција у 21.00

брАт ДокторА хоМерА
(југ, 1968)
....................................................................................
улоге: Војислав Воја Мирић, 
Велимир бата Живојиновић 
режија: Живорад Митровић

пројекција у 19.00

ДерВиш и сМрт
(југ, 1974)
....................................................................................
улоге: Војислав Воја Мирић, 
Велимир бата Живојиновић
режија: здравко Велимировић 

УТОРАК

ЈУН

25.

СРЕДА

ЈУН

26.
ЧЕТВРТАК

ЈУН

27.
ПЕТАК

ЈУН

28.
СУБОТА

ЈУН

29.
НЕДЕЉА

ЈУН

30.



стална поставка

музеја југословенске кинотеке

јесен 2019.

плакат из архива југословенске кинотеке
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з моје књиге Филмски водич Бе-
ограда (1944–1963), која ускоро 
излази из штампе у издању Ју-
гословенске кинотеке, за јун сам 
одабрао следеће неме филмове:

Немачку љубавну (мело)драму Споредно сте-
пениште (1921) режирао је познати позоришни 
режисер Леополд Јеснер као варијацију на пу-
блици омиљену причу о љубавном троуглу. Ини-
цирајући стил камершпил (kammerspiel), који 
ће ускоро постати једна од главних одредница 
немачког немог филма, Јеснер је снимио ремек-
-дело, лежерну интимистичку драму, уз помоћ 
изврсно одабраног трија интерпретатора (хени 
Портен, Фриц Кортнер, Вилхелм Дитерле). У ка-
дрирању и уобличавању визуелног стила Јесне-
ру је много помогао сценограф Паул Лени, не-
измерно доприносећи општем повољном ути-
ску о филму који је успешно снимио Карл ха-
селман по одличном сценарију Карла Мајера. 

Најзанимљивији и најбољи филм у овом из-

Пише: 
Слободан  Аранђеловић

и

беогрАДски
филМоПлоВ
(1944–1963)

бору је, без икакве дилеме, америчка аванту-
ристичка комедија Макс (Линдер) и три му-
скетара (1922), снимљена као урнебесна слеп-
стик пародија на познати роман Александра 
Диме „Три мускетара” и истоимени филмски 

из личног
УглА

и з  л и ч н о г  у г л а

Тихи Дон (1930)

Споредно степениште (1921)
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хит Дагласа Фербанкса. Несхватљиво скрајнут 
и запостављен, француски комичар Макс Лин-
дер овим незаборавним филмом, у улози сце-
наристе, гегмена, режисера и главног глумца, 
тријумфално је демонстрирао своју оригинал-
ност, галски шарм и особен стил глуме. Притом, 
усред холивуда! Не би требало заборавити да су 
генерације комичара широм света од њега бес-
тидно „позајмљивале” идеје и стил које ће пла-
сирати као своје. Најбољи пример је Чарли Чап-
лин, који је од Линдера преузео идеју о цилин-
дру, брковима и штапу, притом ни приближно 
успешно као француски комичар par excellence. 

Изврстан совјетски документарац Шангајски 
документ (1928) потписао је талентовани сине-
аст Јаков Бљох, коме је то било најбоље оства-
рење у каријери. Занат је стекао као шеф про-
дукције код Сергеја Ејзенштајна (Оклопњача 
Потемкин, 1925), али после тог врсног докумен-
тарца није више добио шансу да сними неки 
значајнији пројекат. Штета. 

Снажну социјалну драму Тихи Дон (1930), по 
истоименом класичном совјетском роману Ми-
хаила Шолохова, режирали су Олга Преображен-
скаја и Иван Правов. Екранизујући само први 
део романа, бавећи се страсном љубављу Аксиње 
и Григорија, избијањем Првог светског рата и 
Григоријевим изненадним доласком кући на 
одмор, чврстом режијом и уз помоћ добро иза- 
браних глумаца остварили су огроман комер-
цијални успех у време када је звучни филм ос-
вајао екране широм света.

Занимљива социјална драма Каин и Артем 
(1928), коју је потписао Павел Петров-Битов, у 

СССР-у, и поред добре приче Maксима Горког и 
професионалне реализације, доживела је крах, 
вероватно због чињенице што је њен аутор ра-
дио као искусан царски синеаст који се није 
уклопио у нови совјетски режим. Колико је тај 
режисер био занемарен најбоље говори податак 
да његови филмови нису поменути ни у значај-
ној књизи Џеја Лејде „Историја совјетског немог 
филма” (1960)!

Потресна социјално-политичка биографска 
драма Дворац и тврђава (1923), режисера Алек-
сандра Ивановског, успешна је екранизација 
романа Олге Форш. Бави се судбином и стра-
дањем демократе и револуционара Михаила 
Бајдемана (у другој половини XIX века), кога су 
због политичких убеђења царистичке власти за-
твориле у злогласну Петропавловску тврђаву. 

Дворац и тврђава (1923)

Шангајски документ (1928)
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а њу се увијек тврдило да ће доживје-
ти стоту. Дорис Деј је и у позној доби 
била невјеројатно витална, кретала 
се у уском кругу пријатеља, брину-
ла за своју закладу за помоћ живо-

тињама, а са својим сусједом Клинтом Иствудом 
(живјели су у калифорнијском градићу Карме-
лу, у којем је он некад био градоначелник) при-
је четири године чак је договарала филмски 
пројект. Није се појављивала у свечаним приго-
дама, ту и тамо дала би понеки интервју, а онда 
је обољела од упале плућа и умрла. Имала је 97 
година, дуго је мислила да је двије године млађа, 
али су је 2014. суочили с крсним листом и она га 

је отад поштовала. Забранила је комеморације, 
хтјела је да је сахране без халабуке, што јој је и 
удовољено.

Што нисте знали о холивудској легенди која 
је и у нас била неизмјерно популарна? Можда 
то да јој је право име Дорис Мери Ен Капелхоф 
(под тим именом је 1971. снимила један ТВ спе-
цијал) и да је маштала о плесачкој каријери, али 
ју је прометни удес са 13 година на неко вријеме 
приковао за кревет. Из досаде је слушала радио, 
пјевала је сама у соби уз тада популарне биг 
бендове и обожавала Елу Фицџералд. Мајка јој 

је ангажирала учитељицу пјевања, а та је била 
толико импресионирана њезиним гласом да јој 
је наплаћивала само једну од три сеансе. Прву 
аудицију прошла је од шуба, између 200 канди-
даткиња, наступала с оркестрима Леса Брауна и 
Боба Крозбија, а први велики хит „Sentimental 
Journey” снимила је 1945. Пјесму су прихвати-
ли амерички војници као симбол чежње за по-
вратком кућама, но помогло је и то што је До-
рис посједовала осебујан стил: имало се дојам да 
се обраћа изравно слушатељу, а не да пјева пред 
неким анонимним концертним аудиторијем. 

Тада је већ била разведена, ускоро се понов-
но удала, и 1948. готово случајно упала на пробу 

за филм Мајкла Кертиза Романса на оцеану. Ре-
датељу – једном од најпродуктивнијих у повије-
сти холивуда, који је, између осталих, потписао 
и Казабланку и Милдред Пирс – испричавала се 
да нема никаквог глумачког искуства, а он ју је 
управо зато и ангажирао. Послије је тврдио да 
му је Дорис највеће глумачко откриће у карије-
ри.

У нас смо је прво слушали на радију, а затим 
гледали у култном филму Младић с трубом 
(1950): главном глумцу Кирку Дагласу помагао 
је славни трубач хари Џејмс, но она је пјевала 
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Шапутање на јастуку (1959)
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звијезда број један, и то пуно десетљеће, а сад 
је постала и најомиљенија холивудска глумица, 
држећи тај статус неколико година. У том фил-
му партнер јој је био Рок хадсон, постали су од-
лични пријатељи, играли још у комедијама Пи-
жама за двоје (1961) и Не шаљи ми цвијеће (1964), 
добро се слагала и с Керијем Грантом (Тај до-
дир крзна, 1962) и Џејмсом Гарнером (Помакни 
се, драга, 1963), но поступно је тај жанр филмо-
ва у којима се једва спомињао секс све више гу-
био гледатеље. Прогласили су је „вјечном дјеви-
цом”, амерички глазбеник и повремени глумац 
Оскар Левант шалио се да ју је упознао при-
је но што је постала „дјевица”, што је свакако 
била истина. Тада је већ била у трећем браку 
с Мартином Мелчером, он је посвојио њезиног 
сина Терија из првог брака, касније успјешног 
глазбеног продуцента (албуми групе Byrds „Mr. 
Tambourine Man”, „Turn! Turn! Turn!”) и увео је у 
секту Кршћанске науке, која није препоручи-
вала одлазак лијечнику: њу је то трауматизира-
ло јер је сумњала на рак дојке, но кад се рије-
шила своје нове религије и отишла у болни-
цу, испоставило се да тумор није злоћудан. До-
ста необичан животни пут звијезде која је још 
крајем четрдесетих сексуално експерименти-

сама и била сјајна у оних неколико глазбених 
бројева. Био је то филм за џез манијаке, неки су 
га гледали и по десет пута, међутим, Љубимица 
Дивљег запада (Каламити Џејн) из 1953. освојила 
је широку публику: пјесма из тог филма „Secret 
Love” награђена је Оскаром.

Више од мјузикла вољела је драмске улоге, по-
пут оне у филму Воли ме или ме остави (1955), 
у којем је играла кабаретску звијезду двадесе-
тих Рут Етинг у вези с гангстером (Џејмс Кегни): 
требали су је номинирати за Оскара, али су их 
ваљда сметале бројне пјевачке дионице. Алфред 
хичкок препознао је у њој тај драмски потен-
цијал (видио га је још у филм ноару Опомена 
пред олују из 1951) и искористио га у популар-
ном трилеру Човјек који је сувише знао (1956): у 
њему је пјевала само двије пјесме, а једна од њих 
– „Que Sera, Sera” – добила је Оскара. Сними-
ла је још неколико сјајних филмова, понајприје 
„раднички” мјузикл Игре у пижами из 1957. (ње-
зине плесне дионице – сада се већ потпуно опо-
равила од некадашње повреде – кореографирао 
је легендарни Боб Фоси) и комедију Учитељи-
чин миљеник (1958) с Кларком Гејблом, али након 
филма Шапутање на јастуку (1959) више ништа 
није било исто. Дотад је била америчка пјевачка 

Каламити Џејн (1953)
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као да је у питању најелитнији бизнис. Њезин је-
дини син Тери Мелчер продуцирао је прије смр-
ти (умро је 2004) неке од пјесама с албума „True 
Heart”, које су прије тога изводили Џо Кокер и 
Beach Boys, а најузбудљивије раздобље живота 
било му је крајем шездесетих. Тада је са својом 
цуром Кендис Берген живио у красној вили на 
Бел Еру, његов пријатељ Денис Вилсон из бенда 
Beach Boys упознао га је с хипијем који је имао 
необичну комуну и неизмјерне глазбене амби-
ције – звао се Чарлс Менсон. Мелчер је преслу-
шао његове демо снимке и поручио му преко 
посредника да није за њих заинтересиран. Мен-
сон је то хтио чути изравно, па је слао Сузан Ат-
кинс, једну од злогласних чланица своје комуне, 
с поруком да му се Мелчер особно јави, но он се 
преселио у потпуно други дио града, а власник 
је вилу изнајмио Роману Поланском. Због тога 
су страдали Шерон Тејт, њезино нерођено дије-
те и пријатељи Поланског и његове супруге који 
су се тамо затекли кад су чланови комуне кре-
нули у покољ. Мелчер је послије био на суђењу 
Менсону и његовој клики као свједок и доимао 
се поприлично уздрмано. Никад нисмо дознали 
што је његова мајка изјавила о читавом случају.

рала, мијењала партнере, па је између осталог 
била у љубавној вези с бисексуалним Тајроном 
Пауером. Сада то више није долазило у обзир, 
њезини филмови све слабије су пролазили јер 
нису одговарали стандардима нове сексуалне 
револуције, а она сама била је све конзерватив-
нија, па је одбила улогу гђе Робинсон у Диплом-
цу (на чему јој је Ен Бенкрофт била захвална), 
јер је сценариј сматрала неморалним. Ипак, и 
њезина конзервативност имала је граница: кад 
је Рок хадсон признао да болује од АИДС-а, она 
га се није одрекла, говорећи да сватко има пра-
во на свој приватни живот.

Године 1968. кад је снимила свој посљедњи 
филм, чекао ју је посебан шок. Умро је Марти 
Мелчер и она је дознала не само да је у дугови-
ма него и да ју је обвезао на ТВ серију Doris Day 
Show. Тужила је његовог партнера и одвјетника, 
добила је седам милијуна долара од 35 колико 
је тражила, а спасио ју је и ТВ шоу који је имао 
изнимну гледаност и одржао се пуних пет сезо-
на. Отад је повремено наступала, више као пје-
вачица него глумица, а са 89 година снимила је 
албум „True Heart” објављен 2011. Доспјела је на 
британску топ листу 10 најпродаванијих албума 
и постала најстарија пјевачица којој је тако не-
што успјело с новим материјалом.

Отад се посветила животињама, не само кућ-
ним љубимцима него и коњима, и бавила се тиме 

Човек који је сувише знао (1956)
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26. ХОЛ

Мирослав стоји на средини великог, пустог хола и размишља. Измакне се мало у 
страну и погледа према велелепним терасама изнад себе. Завири по степеништу које 
води нагоре. Онда се окрене на другу страну и завири у ложионицу. Одустане од 
тог правца и крене ка ресторану.

27. РЕСТОРАН

Крочи у велики и луксузни ресторан и осмотри. Све је пусто. 
Мирослав уђе унутра и прође ка средини. 
У делу кухиње седе и пуше две сервирке. Тргну се када га примете. Мирослав за-
стане и примети их. Без промене односа, седне за сто и љубазно-ледено погледа 
према њима. Оне се нешто сашаптавају гледајући га сумњичаво. Мирослав седи за 
столом мирно, као да има времена напретек. Једна сервирка устане и крене нељу-
базно ка њему. Он се не узбуђује. 
СЕРВИРКА I: Изволите?
МИРОСЛАВ: Кафу и киселу воду.
Сервирке се запањено погледају. Друга сервирка љутито изађе из кухиње и придру-
жи се првој.
СЕРВИРКА II: Ово је школа, није кафана! Шта ви мислите, где сте? 
Мирослав мирно премести ногу на којој је држао  бондовку”.
МИРОСЛАВ: Опростите, нисам мислио ништа лоше.
Обе сервирке га гледају намргођено, али већ и помало збуњено.
СЕРВИРКА I: Ви радите код нас?
МИРОСЛАВ: Не.
СЕРВИРКА II: Па, ко вам је дозволио да ту... будете?
МИРОСЛАВ: Другарица директор.
СЕРВИРКА I: Наша директорка?
МИРОСЛАВ: Да.
Сервирке се значајно погледају. Нису више онако агресивне.
СЕРВИРКА II: Али ми не можемо да вас послужимо ако нисте члан нашег колектива...
СЕРВИРКА I: Немате бонове...
МИРОСЛАВ: У реду.
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Сервирке се опет погледају, сада већ озбиљно пољуљане у својој сигурности. Миро-
слав их гледа ледено и крајње неодређено.
СЕРВИРКА I: Уосталом, ми и не кувамо кафу. Можда хоће да вам скува Кева.
СЕРВИРКА II: То је спремачица. Она је иза степеништа, чим изађете одавде идете...
МИРОСЛАВ: Нека, хвала. Иначе сам јутрос попио већ три. Хвала, не треба.
Сада настаје тешка пауза иза сервирки које предосећају да је он неко јако опасан. 
Он, наравно, не одаје својим понашањем ништа.
СЕРВИРКА I: Можете ту да седите, али сад ће деца на ужину...
СЕРВИРКА II: Ајмо, Добрила...
Обе, шушкајући нешто успут, оду назад у кухињу. Док припремају ужину, домунђа-
вају се нешто и погледују према Мирославу. Он једно време игнорише њихово прису-
ство, гледајући по ресторану, па онда полако устане и крене ка њима. Сервирка II 
муне прву. Обе раде, правећи се да га не виде. Мирослав застане код шубера и из 
ташне извади онај нотес и хемијску оловку.
МИРОСЛАВ: Будите љубазни, ваша имена.
Оне прекину са радом и забезекнуто га погледају.
СЕРВИРКА I: Наша? Зашто?
МИРОСЛАВ: И радне функције.
Оне се грдно уплаше, Сервирки II чак испадне нож. Сервирка I је беспомоћно по-
гледа.
СЕРВИРКА I: Стојановић Добрила, сервирка...
СЕРВИРКА II: Љиљана Грбић, исто...
МИРОСЛАВ: Сервирка?
Она климне главом преплашено, а Мирослав то запише у тефтер.
МИРОСЛАВ: На основу члана 316 Закона о васпитању и образовању, дозволите да уз-
мем ваше исказе који би могли да допринесу расветљавању случаја... односно наво-
да другарице наставнице енглеског језика о присиљавању на... овај, љубавни, од-
носно интимни однос...
Сервирке су се укочиле у положај у ком су се затекле. Мирослав није успео да за-
држи до краја онај  језиви” тон јер се мало спетљао. Први пут видимо да није ау-
томат и да га то и те како нервира.
СЕРВИРКА I: Не знамо ми ништа!
СЕРВИРКА II: Ми с тим немамо везе!
МИРОСЛАВ: Знам, али сигурно сте нешто чуле о...
СЕРВИРКА I: Ништа ми нисмо чуле!
СЕРВИРКА II: То ви питајте њега!
МИРОСЛАВ: Кога?
СЕРВИРКА I: Не знамо ми кога!
СЕРВИРКА II: Он је један... Он би нас све...
СЕРВИРКА I: Љиљо!
СЕРВИРКА II: Шта ́оћеш? Шта сам рекла?...
Тог тренутка у кухињу улази гомила деце и размили се по ресторану.
Галаме и играју формирајући ред за ужину. Неколико наставница се надгласава са 
њима покушавајући да их умири и консолидује ред. Мирослав одустане од даљег раз-
говора, јер су сервирке заузете, и запише нешто у свој нотес.

28. ЗБОРНИЦА

У релативно малој просторији присутни су сви који чине колектив школе, осим Кеве, 
домара Столета и сервирки. За столом седи нешто као радно председништво, са-
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стављено од директорке, Вуксана и Ћире. Наставници стоје или седе, са дневници-
ма или училима у рукама.
ДИРЕКТОРКА: То нисам желела да одлучим сама, да после не би, по школи и ван ње, 
кружиле приче како ја све сама одлучујем и како од школе подижем себи лични спо-
меник... (Жамор) Да, да! То се прича, и то из извора које сви добро познајемо!
Седне љутито, наравно. Наставници жаморе и коментаришу њену оптужбу.
ВУКСАН: Има ли неко нешто да дода?

Нико. Неколико наставника устане и крене ка вратима.
ВУКСАН: Чекајте! Да се гласа о предлогу!
ЂОРЂЕ: Сви смо за! Шта има да гласамо? Треба да идемо по плату...
ДИРЕКТОРКА: Велики си ти самоуправљач, Ђорђе!
Они који су кренули невољно се враћају на своја места.
ВУКСАН: Ко је, дакле, да се вечерас одржи мала прослава поводом одласка у пен-
зију нашег дугогодишњег радника Танкосаве Ђукић Кеве и да јој се притом преда по-
клон наше радне организације?
Сви дижу руке у знак пристанка и моментално заглављују на врата. Директорка да 
знак Ђорђу да остане и овај јој невољно приђе. Вуксан и Ћира такође полтронски 
чекају на њене даље директиве.
ДИРЕКТОРКА: Вуксане, пробај да мало поиздаље испиташ Кеву шта би јој требало. Да 
не купујемо неке глупости које ће после да баци.
ВУКСАН: Аха, добро. А до које цене да идемо?
ДИРЕКТОРКА: Па, до једно седамсто, осамсто хиљада...
ВУКСАН: Молим?! Одакле нам...
ДИРЕКТОРКА: Ма, немој! Можемо да бацамо милионе на разноразне прославе, те фуд-
балере, те математичка олимпијада, те... А кад треба нешто сиротињи да помогне-
мо, онда се стискају паре!
ВУКСАН: Приредбу за фудбалере је плаћала  Звезда”, ми ни динара нисмо...
ДИРЕКТОРКА: Ајде, ћути, срам да те буде!... Вас двојица да припремите нешто 
кратко, али лепо да буде.
ЋИРА: Шта? За вечерас?
ДИРЕКТОРКА: Не, него за догодине! Нешто што имате готово, само да буде пригод-
но за Кеву.
ЂОРЂЕ: Последње смо спремали за Дан армије...
ДИРЕКТОРКА: Ето, видиш! Преправите мало, измислите, бре, нешто! Ионако ватате 
зјала по цео дан...
Сва тројица су ућуткана. Директорка устане и оде.

29. ХОДНИК

Наставница биологије Христина журно дође до наставничког клозета, али не успе-
ва да га отвори. Журно крене ка горњем спрату и налети на Мирослава који, пома-
ло дезоријентисан, лута ходницима. 
МИРОСЛАВ: Опростите, где бих могао да нађем наставницу математике Гордану?...
ХРИСТИНА: У свом кабинету...
Не доврши реченицу и отрчи степеницама оставивши збуњеног Мирослава да се чуди. 
Он извади свој нотес и забележи ову појаву.
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30. УЧИОНИЦА И ХОДНИК ИСПРЕД

На вратима учионице појави се Мирослављево лице. Гоца је у исто онако замишљеној 
пози, гледа кроз прозор. Деца сва устану, овог пута ван клупа.
МИРОСЛАВ: Колегинице, будите љубазни и изађите минут.
ГОЦА: Ја?
МИРОСЛАВ: Да. Ви.
ГОЦА: Зоране!  WASH, WASH YOUR HANDS”.
Опет један дечак изађе и почне да диригује деци песму. Гоца изађе у ходник. Ми-
рослав из  бондовке” извади њену пријаву.
МИРОСЛАВ: Ви сте Гордана Лукић?... Да ли сте ви написали ово?
Она погледа у документ и смркнуто климне главом.

МИРОСЛАВ: Можете ли ми поближе објаснити како је дошло до злоупотребе службеног 
положаја од стране друга заменика? Наведите детаљно све што...
ГОЦА: Ја о томе не желим да разговарам, поготову не овде!
МИРОСЛАВ: Морате знати да заменик негира ваш однос и да једино уз вашу сарадњу 
можемо...
ГОЦА: Не тиче ме се! Све што сам имала, ја сам написала! Молим вас да ме оста-
вите на миру!
Окрене се и уђе брзо у разред. Мирослав стоји тренутак неодлучно. Крене корак ка 
вратима учионице, па одустане. Почеше се по глави и у недоумици се осврне око 
себе.

31. ЂАЧКИ КЛОЗЕТ

Неколико старијих ученика пуши и чаврља нешто. За то време, не обазирући се на 
њих, Кева брише кабине. На вратима се појави Вуксан и сви ученици моментално са-
крију цигарете иза леђа. Вуксан отвори врата кабине коју управо брише Кева.
ВУКСАН: Кево... Слушај: ти живиш са сином и снајом?
Она климне главом.
ВУКСАН: Одлично. Реци ми, има ли нешто да вам недостаје?
Она га погледа са разумевањем.
ВУКСАН: Шта бисте ви, онако, волели да имате? Има ли нешто што вам јако треба?
Кева се замисли тренутак, па климне главом.
КЕВА: Стан.
ВУКСАН: Ма, не то! Него нешто од ствари. Нешто од једно пола милиона, може и мало 
више.
Она се опет замисли, па одмахне главом и настави да чисти.
ВУКСАН: Фрижидер? Онај мали  Горење”, од петсто тридесет хиљада... А шпорет? На 
струју и бутан...
Она одмахује главом незаинтересовано. Ученици су поново припалили цигарете и не-
што жучно дискутују, димећи у шеснаест.
ВУКСАН: А аспиратор паре и мириса за кухињу?... Чекај... Знам!  Кенеди” столица 
за гледање телевизије! А?...
Кева одмахне руком и пређе у другу кабину. Вуксан иде за њом.
ВУКСАН: Мора да ти нешто треба!
КЕВА: Зашто питаш?
ВУКСАН: Тако... Видећеш. То је изненађење.
КЕВА: Не треба ми ништа.
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Оде са кофом ка лавабоима. Прође поред ученика који сакрију цигарете. Вуксан за-
стане и погледа их кроз дим.
ВУКСАН: Пушите!
УЧЕНИЦИ: Не пушимо...
ВУКСАН: Пушите, пушите. Знам ја... Кево, чекај!
Изађе за њом, а ученици мирно наставе да пуше.

32. ХОДНИЦИ

Два дежурна ученика се муну јер примете у дну ходника Мирослава који бесциљ-
но лута. Повуку се мало уназад да их овај не би приметио. Мирослав отвори врата 
једне учионице. Наставница Дуња управо шестаром црта по табли круг. 
Деца устану.
ДУЊА: Изволите?...
Мирослав јој не одговори ништа. Гледа детаљно по разреду, као да тражи нешто 
скривено. Деца га гледају.
МИРОСЛАВ: Седите...
Деца седну. Мирослав погледа продорно и себи својствено неодређено Дуњу.
МИРОСЛАВ: Извините, погрешио сам.
Затвори врата и поново се осврне по ходнику. Приђе другим вратима и ослушне. 
Ништа се не чује. Отшкрине полако врата и затекне писање писменог задатка из ср-
пскохрватског. Ђорђе, који се шетао између редова, застане и погледа га упитно. 
Мирослав брзо затвори врата. 
Дежурни ученици га посматрају из прикрајка. 
Мирослав приђе и трећим вратима. Прислушкује. 
Дечаци му се пришуњају с леђа.
ДЕЧАК I: Шта тражите ви?!
Мирослав се тргне као опарен и збуњено погледа строга лица дежурних.
МИРОСЛАВ: Ја... ништа.
ДЕЧАК II: Па, шта тражите овде?!
МИРОСЛАВ: Ништа. Само сам ишао... ту сам пролазио.
Дечаци га гледају сумњичаво. Мирослав се поврати мало од изненађења.
ДЕЧАК I: Ко вам је дозволио?
МИРОСЛАВ: Директорка.
ДЕЧАК II: Ко сте ви?
МИРОСЛАВ: Шта те брига?!
Ова контраофанзива имала је учинка. Дечаци се повуку корак назад.
МИРОСЛАВ: А ко сте вас двојица?
ДЕЧАЦИ: Ми смо дежурни у ходнику...
МИРОСЛАВ: Па шта?
ДЕЧАК I: Ми морамо да пазимо да страна лица не уђу и да сваком ко улази тражи-
мо личну карту...
МИРОСЛАВ: Ајд, доста!... Разлаз! Чистите се!
Они га гледају уплашено тренутак, па се покупе и оду, осврћући се непријатељски 
према њему. 
Мирослав кроз прозор погледа према дворишту у коме Шиља држи час фискултуре.
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33. ТЕРЕН ЗА ФИСКУЛТУРУ

Шиља стоји по страни и надгледа  спартанску обуку” дечака. Девојчице овога пута 
не раде, као да се Шиља помало свети дечацима за оно малопређашње задиркивање 
девојчица. Дечаци трче укруг, поприлично изнемогли, а Шиља даје ритам пиштаљком.
ШИЉА: Ајде, ајде, бабе једне!... Не вуци се тамо ко црево!
Дечаци тешко дишу и клатарају се трчећи.
ШИЉА: Стој! Удахни три пута, па по двадесет склекова!
ДЕЧАК I: Јаооо! Не можемо више!
ШИЉА: Ћути тамо! Ако не можеш, моћи ћеш на поправном! Ако ни онда не можеш, моћи 
ћеш кад будеш понављао! Склекови!
Дечаци, гунђајући, лежу на земљу и с муком праве склекове.
ШИЉА: Пет... Шест... Не забушавај, Цвејићу... Седам...
ДЕЧАК II: Осам!
ШИЉА: Седам!.. Осам...
Према мучилишту се лаганим кораком приближава Мирослав. Застане недалеко од Шиље 
и са занимањем посматра сцену. Дечаци су на ивици снага.
ШИЉА: Дванаест... тринаест... Физички напор који сада улажете је инвестиција у 
оно што вас чека у животу... Петнаест... Да, када дођу искушења... Шеснаест... 
можете да станете усправно... Седамнаест... и да дочекате сваки ударац... Осам-
наест... као мушкарци... Деветнаест... Да не кукате као бабе... Деветнаест 
и по... Него да узвратите ако треба... Деветнаест и три четврт!... као прави 
људи... Двадесет!
Косово! Дечаци леже по земљи, а девојчице се смеју. Мирослав приђе Шиљи.
ШИЉА: Диши! Удахни дубоко, па јахање!
ДЕЧАК III: Цркли смо, наставниче!
ШИЉА: Удиши дубоко!... Тако, дубоко... Јаши! (Дечаци узјахују своје другове.) 
До коша и назад за двадесет пет секунди! Ко стигне касније, иде поново! Позор! 
Старт!
Дечаци појуре као суманути преко терена, а девојчице навијају.
МИРОСЛАВ: Добар дан. Симић.
ШИЉА: Добар дан.
Летимично га погледа и настави да гледа у штоперицу. Мирослав извади онај свој 
нотес и почне нешто у њега да записује, пажљиво пратећи сваки Шиљин потез. Де-
чаци се посрћући враћају.
МИРОСЛАВ: На основу члана 325 Закона о васпитању и образовању, којим је утврђе-
на обавеза васпитно-образовних организација да лицима која врше надзор над зако-
нитошћу њиховог рада, достављају податке и обавештења, будите љубазни и реците 
ми све што знате или сте приметили у вези одржавања интимних веза између члано-
ва вашег колектива.
Шиља прекине гледање у штоперицу и погледа га запањено. Дечаци су се вратили и 
дахћући их посматрају.
ШИЉА: Не разумем... Шта треба да радим?
МИРОСЛАВ: Не могу пред децом...
ШИЉА: Промените се! Они што су јахали доле!
Дечаци невољно мењају улоге, а Шиља то искоришћава да мало размисли. Мирослав га 
чека са нотесом у руци.
МИРОСЛАВ: Само ми реците да ли сте видели или чули да између, на пример, на-
ставнице енглеског и неког члана колектива има нечега.
ШИЉА: Кога?
МИРОСЛАВ: Није важно. Не мора то она да буде, њу сам узео само као пример...

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

“



| || |

ШИЉА: На погрешну сте се адресу, младићу, обратили. Ја нисам цинкарош. Ја не ши-
рим, као она атрофирана алапача, сплетке и оговарања по школи!
МИРОСЛАВ: Нисте ме разумели...
ШИЉА: Све приче потичу од ње, иде около...
МИРОСЛАВ: Ко?!
ШИЉА: Деформисана бабускера, и деци пуни главу глупостима...
МИРОСЛАВ: Ко?!
ШИЉА: Ја нисам цинкарош! Хапсите ме, отпустите ме, радите шта хоћете, од мене 
нећете доживети да било шта кажем против својих колега!
Мирослав га разочарано погледа. Дечаци, бауљајући, долазе назад.
МИРОСЛАВ: Значи, ви тврдите да наставница математике представља извор сплетка-
рења и да руши међуљудске...
ШИЉА: Ја то рекао?! Зашто математике?!
МИРОСЛАВ: Учинило ми се...
ШИЉА: Биологија, нисам рекао математике!
ДЕЧАК: Наставниче, можемо да попијемо мало воде?
ШИЉА: Не!
Окрене се ка Мирославу који је нешто записао у свој нотес.

34. ДИРЕКТОРКИНА КАНЦЕЛАРИЈА

Директорка контролише списак испред себе, штриклирајући нешто оловком, а другом 
руком држи слушалицу. Вуксан стрпљиво чека поред.
ДИРЕКТОРКА: Не знам, Милоје, био је код мене пре сат... Није се вратио? Не знам, 
стварно... Мани, Богдану је тешко пало, добио је моментално аритмију... Знам, 
радиш свој посао, разумем... Знам, ни ти баш не волиш то... Шта радиш вечерас? 
Правимо неку прославу, па би било лепо да скокнеш... Кад стигнеш, прво је приред-
ба, а после ћемо да седнемо мало. Само наши... Дођи сигурно... Здраво, Милоје...
Заврши преправке у списку и погледа Вуксана.
ВУКСАН: Неће ништа, не жели ништа.
ДИРЕКТОРКА: Не лупетај! Ниси способан да утврдиш шта је жени потребно. Нико ништа 
не уме без мене, да ме нема сви бисте поцркали од глади!
ВУКСАН: А и не вреди да се купује нешто гломазно кад она, син и снаја станују у 
једној собици...
ДИРЕКТОРКА: Кева има сина! Где да га нађемо? Шта ради?
ВУКСАН: Откуд знам...
ДИРЕКТОРКА: Сазнај! Жена има једино на свету то дете, а ми да га не позовемо! На 
шта би то личило?
ВУКСАН: Шта ћемо за послужење?
ДИРЕКТОРКА: Лепо да се спреми, долази Коле, а можда и Милоје.
ВУКСАН: Како ћемо кад смо изгласали да укидамо фонд за репрезентацију?...
ДИРЕКТОРКА: Не знам, смисли. Не дајеш своје паре!
ВУКСАН: Не могу кад...
ДИРЕКТОРКА: Излази напоље! Највише мрзим људе који на све кажу: не могу. Излази!
Вуксан увређено крене ка вратима. Застане размишљајући. Директорка притисне ин-
терфон.
ДИРЕКТОРКА: Где је онај мали од јутрос?
БОСА (ОFF): Не знам, нисам га видела.
ДИРЕКТОРКА: Знаш ли ти нешто уопште?! (искључи) Козо!
Вуксан се врати ка директорки с неким пакосним изразом на лицу.
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ВУКСАН: Долазе и Коле и Милоје?... Па, зар они нису?...
Директорка се лупи по челу.
ДИРЕКТОРКА: Па, да! Они уопште не говоре! Ја сам кретен!...
Вуксан задовољно изађе из канцеларије.

35. УЧИОНИЦА

Мирослав седи у последњој клупи у једном разреду и са досадом слуша предавање на-
ставнице биологије Христине. Деца шушкају између себе, окрећу се и гледају пре-
ма њему, гађају се папирићима.
ХРИСТИНА: Тишина! Хоћете да се покажете пред гостом?... Дејана, наброј ми ко-
сти лобање.
Једна девојчица штреберски устане и почне да декламује.
ДЕЈАНА: Имамо: чеона, две слепоочне, две темене, носна...
ХРИСТИНА: То је кост лица, не спада у лобањске. Даље.
ДЕЈАНА: Потиљна... ситаста... чеона...
ХРИСТИНА: То си већ рекла! Изабрала сам те зато што си петичар, да наш гост види 
како учимо, а ти...
Љубазно се смеши ка Мирославу који седи очајан.
ДЕЈАНА: Знала сам... Ситаста... клинаста...
Дечак испред Мирослава се окрене ка њему.
ДЕЧАК: Умеш да играш подморнице?
МИРОСЛАВ: Молим?!
ДЕЧАК: Подморнице. Да играмо?
ХРИСТИНА: Тишина тамо доле!
Мирослав се махинално тргне као кривац. Христина се кокетно насмеши.
ХРИСТИНА: Не кажем вама... Децо, говорила сам увек научено треба одмах прове-
рити у пракси. На пример: претпрошле зиме смо ћерка и ја ишле у Рим са оним... 
пакетом аранжмана. И, како смо обилазиле оне рушевине, ћерка се оклизне и падне 
са четири метра висине и поломи руку. Брзо хитна помоћ, у болницу, ја сва избез-
умљена, ставе јој руку у гипс, кад! Неће да је пусте из болнице јер хоће да јој 
сниме главу! Да се није нешто пореметила кад је пала. Ја да полудим, авион нам 
иде то поподне, а они запели да је сниме, да виде да није мало... Једва се ми 
ишчупамо, стигнемо у Београд, кад царина! Не верује да је гипс због руке, сумњи-
во им. Два сата смо се убеђивале, сви су они наши из групе отишли кући, док нас 
на крају нису пустили...
Мирослав напето слуша, покушавајући да ухвати некакав смисао приче.
ХРИСТИНА: То вам говорим зато што увек морате мислити на последице и шта ради-
те. Играјте се, али пазите!
Спасоносно звоно зазвони и деца ђипају са места. Мирослав прилази Христини која 
сва блиста.
ХРИСТИНА: Како је било? Није вам било досадно?
МИРОСЛАВ: Какви!... Него, да наставимо. Да ли могу да будем директан?
Христина је и сама штреберка, сарадња са надзорним органом јој, изгледа, и те 
како годи.
ХРИСТИНА: Наравно. Све што вас интересује а ја сам у моћи...
МИРОСЛАВ: Мене интересују односи међу запосленима. Конкретније, мушко-женски. 
Има ли тога код вас?
ХРИСТИНА: Како не! Узмите мене, на пример.
МИРОСЛАВ: Како вас, шта вас?!
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ХРИСТИНА: Нисте чули?
МИРОСЛАВ: Не. Шта?
ХРИСТИНА: За мога мужа. Предаје техничко.
МИРОСЛАВ: Не то, него...
ХРИСТИНА: Морате да га упознате, диван човек! Хајдете...
МИРОСЛАВ: Нисам мислио то...
ХРИСТИНА: Њега треба да видите па да схватите шта човек са собом може да постиг-
не. Идемо у његов кабинет.
Одлучно га ухвати под руку и Мирослав пође и против своје воље.

36. ХОДНИК 

Богдан излази из наставничког клозета и таман крене да га закључа кад примети 
како низ ходник долазе Христина и Мирослав. Помало панично откључа клозет и брзо 
уђе у њега, очигледно са намером да се сакрије.
ХРИСТИНА: Он је био столар кад смо се упознали. Обичан столар, радник. Ја оста-
нем у другом стању и решимо да се узмемо. Од тог тренутка он, да би ме сустигао, 
почне да ради на себи. Заврши педагошку, најстарији је био у класи, али га ништа 
није било срамота, почне да чита, да се образује, књигу из руку не испушта...
Замачињу низ ходник. Богдан полако отвори врата и осмотри. На вратима се појави 
Гоца која је кренула у клозет. Непријатан сусрет.
БОГДАН: Здраво...
Она не говори са њим, уђе у клозет. Богдан, очигледно смртно заљубљен у њу, тр-
гао се.
БОГДАН: Наредила је директорка да нико... сем ње и мене, не сме да употребљава 
овај тоалет... Мислим, због кључа, закључава се...
Гоца, која је почела да пере руке, застане у тој радњи и крвнички га погледа. 
Крене ка вратима, тресући демонстративно мокре руке.
БОГДАН: Не, опери руке, сачекаћу...
Она застане код њега јер је препречио телом излаз из тоалета. Гледа га са мржњом, 
а он је гута погледом.
БОГДАН: Гордана... Хтео бих да разговарамо.
ГОЦА: Склони се да прођем!
Он је гледа тужно тренутак, па јој се уклони са пута.

37. КАБИНЕТ ОТО

Христина и Мирослав, директно спроведен довде, застану код врата кабинета за оп-
штетехничко образовање.
ХРИСТИНА: Данас, ја не могу нешто да кажем а да ме не поклопи. Та памет, та ин-
телигенција, видећете!
Она дражесно закуца на врата и отвори их. Унутра, наставник Сава чита  Спорт” 
док деца рендишу неке даске и замајавају се са неким тестерама и чекићима. Сава 
их погледа преко новина и настави да чита.
Христина на прстима уђе, пазећи да не ремети радну атмосферу. Сава не диже по-
глед са  Спорта”.
ХРИСТИНА: Радите, децо, само радите... Саво, ово је млади... колега, друг, који 
је дошао да се упозна са односима у нашој школи...
МИРОСЛАВ: Симић...
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Сава незадовољно климне главом у знак поздрава. Христина би хтела да мало убла-
жи Савин неуљудни однос. 
ХРИСТИНА: Био је код мене на часу, па сам га довела да мало види шта ви ради-
те овде...
САВА: Шта - шта радимо?! Радимо.
ХРИСТИНА: Видите, Симићу. Што год кажем, он ме поклопи. Чудо једно од човека!
Ово је рекла са великим дивљењем и респектом. Сава заклопи новине.
САВА: Рендишемо, хоблујемо, туткалишемо, куцамо ексере. То радимо, шта би друго?
Христина прође по учионици и са љубављу гледа полице и хоклице које деца праве. 
Помилује једног малишана по глави.
ХРИСТИНА: Ако, ако... Шта је то што правиш? Библиотека?
САВА: Библиотека! Јеси ли ти при свести?! Полица, бре, за туршију у кујни! Би-
блиотека! Боже господе!
Ужасно се ражестио, очигледно му Христина иде на нерве. Мирослав је у небраном 
грожђу, врло незадовољан што све иде ван њега.
ХРИСТИНА: Добро, Саво, добро. Нисам знала... (Мирославу, тријумфално) Видите, 
реч не може да му се каже... (Сави) Причала сам другу о твом путу, како си по-
стао наставник, како си радио и то...
САВА: Јесте, много сам се усрећио! До сада би на ренде  волво” зарадио, а не да 
се за мале паре зезам са овима...
ХРИСТИНА: Саво, немој тако пред...
САВА: Шта - немој! Шта - немој!
Скочи са столице тотално разгоропађен. Христина се нагне ка Мирославу.
ХРИСТИНА: Личност. О свему има своје мишљење.
Сава, у грдној нервози, прошета разредом и заустави се код једне тезге. Два де-
чака га гледају са страхом. Сава узме једну хоклицу и почне да јој дрмуса ноге.
САВА: Шта је ово?! Је л́ ово туткалисање?!
ДЕЧАК: Није се још осушило...
САВА: Шта - није!
Тресне хоклицу на земљу и седне на њу, намерно се клатећи. Столица почне опасно 
да се криви и Сава се спасе пада ухвативши се за тезгу. Ухвати хоклицу и докрај-
чи је, бесно јој кидајући ноге. Деца, Христина и Мирослав ужаснути посматрају.
САВА: Поново! Да се истурпијају лежишта, гвоздена ојачања да се ставе! Да не би 
неко скро врат...
Деца тужно у рукама држе остатке некадашње столице. Сава, лупајући ногама на-
мерно, дође до своје столице, лупи и њу о земљу и седне, мало примирен. Ни дах 
се не чује. Христина крене на прстима напоље.
ХРИСТИНА: Идем на час, чекају ме деца...
Ишуња се напоље и затвори полако врата за собом.

38. КЕВИН БУЏАК

Кева са џезвом улази у свој буџак. Стави џезву на мали решо. Оде до завесом ог-
рађеног дела у коме држи кафу. Отвори завесу и застане изненађено. 
Иза некаквих метли и кофи, чудно уфачловане главе, стоји сакривени домар Столе. 
Кева га гледа изненађено. 
Столе стави прст на уста.
СТОЛЕ: Јеси сама?
КЕВА: Јесам. Шта је било?
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Столе, очајан и скрхан, седне на столицу поред решоа. Уплашено погледа према пу-
стом ходнику. Погледа Кеву трагично.
СТОЛЕ: Слупô сам директоркину лимузину.
Кева га гледа нетремице, али као да не схвата сву трагику те чињенице.
СТОЛЕ: Излетела ми једна будала и дум! У предњи трап... Скроз отишао блатобран, 
браник се тотално искривио...
На ивици је плача. Кева не зна шта да каже, па почне да закувава кафу.
СТОЛЕ: Дошлеповао сам га ту, две улице одавде. Кад би га видела, шлог би је стре-
фио!
Кева сипа кафу у две шољице и наточи две чаше воде. Стави то на послужавник.
СТОЛЕ: Где је она сада?
КЕВА: У канцеларији.
СТОЛЕ: Па, да... Слушај, да останем ја овде док не смислим шта да радим?
Кева одобравајући слегне раменима и са послужавником изађе напоље.

39. КАБИНЕТ УМЕТНОСТИ

Мирослав седи, са спремљеним папиром и оловком. Кева спушта кафе које је донела 
на оном послужавнику. Ћира се маши за џеп.
ЋИРА: Колико сам дужан, Кево?
Она слегне раменима, а Ћира јој тутне у руку неку сићу. Кева изађе. Ћира стави 
услужно једну кафу испред Мирослава. Седе преко пута, чудно забацивши ногу пре-
ко ноге.
ЋИРА: То Кева скува кафу, понекад, за ситниш, онако...
Мирослав не реагује, ледено гледа Ћиру. 
Ћира направи још један чудан покрет: нагло избаци руку испред себе, па је спу-
сти на колено, подметнувши длан под браду.
ЋИРА: Да ли да будем отворен?
МИРОСЛАВ: Потпуно.
Мирослав стави оловку на папир уверен да најзад долази оно право.
ЋИРА: Што се тиче љубавних односа, ово је немогућа средина.
Мирослав почне интензивно да пише његов исказ.
ЋИРА: Који су ово људи, какав је ово примитиван свет! Не може ништа да промак-
не, мува да пролети, а да не буде примећено. Само се гледа ко с ким, ко је кога 
видео, ко је за кога чуо... Паланка, завист, злоба...
Мирослав уздахне и прекине са писањем. Очигледно, не иде како се понадао.
ЋИРА: Ја кажем деци:  Децо, чувајте се оговарања! То је најгора особина код чо-
века!”
МИРОСЛАВ: Шта је узрок тим оговарањима?
ЋИРА: Гледајте: ми смо патријархална средина. Ово је школа, још увек грађански 
конципирана, која сваку од грађанских норми увећава на квадрат. Она аутоматски 
од сваке људске потребе за слободом прави морални преступ...
Мирослав уздахне, сада већ нестрпљиво. Изгледа да су и његови челични нерви по-
чели да попуштају.
МИРОСЛАВ: Чекајте... Ја сам поставио конкретно питање и молим вас да ми конкрет-
но одговорите!
Ћира премести ногу с ноге, опет јако нагло и чудно. Сркне кафу женствено.
ЋИРА: То и покушавам... Али да бих био конкретан, морам да знам шта је то љу-
бав. Је ли тако?...
Мирослав, који је поново био спреман да записује, уздахне тешко.
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ЋИРА: Љубав је слобода, између та два појма стоји знак једнакости! Слобода да бу-
деш с ким хоћеш, да волиш кога хоћеш, био он бео или црн, леп или ружан, висок 
или низак, девојка или...
МИРОСЛАВ: Молим вас, друже наставниче, реците ми директно кога највише огова-
рају и зашто!
ЋИРА: Мене. Знате како ме зову?... Емануела!
МИРОСЛАВ: Зашто?!
ЋИРА: Зато што је то такав свет - примитиван.
Мирослав стави оловку у џеп, а нотес у  бондовку”. Разочарано устане.
ЋИРА: Чекајте! Нисте попили кафу.
Мирослав испије остатак кафе.
ЋИРА: Преврните шољицу.
МИРОСЛАВ: Молим?...
Ћира му приђе, значајно га гледајући. Узме шољицу, окрене је наопако и положи на 
тацну.
ЋИРА: Овде пише све. И о љубави, и о будућности...
Мирослав се најзад досети и грдно се препадне. Крене полако ка вратима.
МИРОСЛАВ: Морам да идем...
ЋИРА: Сачекајте, да вам погледам у шољу...
МИРОСЛАВ: Не, хвала...
Изађе, брже-боље, а Ћира га отпрати сетним погледом.

40. КЕВИН БУЏАК

Наставница Дуња провири и затекне Кеву како се пресвлачи у своје одело.
ДУЊА: Где ћеш ти?!
КЕВА: Кући.
ДУЊА: Каква кућа?! У чему ћеш на прославу? Не можеш таква.
Кева се погледа збуњено. Дуња погледа низ ходник и примети Вуксана који покуша-
ва да провали у закључани наставнички клозет.
ДУЊА: Вуксане! Оди!
Он невољно дође. Кева се понаша као кривац под критичким погледима.
ДУЊА: Јелда не може овако на прославу? Види на шта личи.
ВУКСАН: Што? Шта фали?
ДУЊА: Свашта! Види каква јој је коса, види у чему је.
ВУКСАН: Јесте мало онако... Јеси ме зато звала?
Она климне одсутно главом, интензивно прегледавајући Кеву. Вуксан одмахне руком 
и одмагли. Кева стоји као оптуженик.
ДУЊА: Ништа, све крпе... Имаш ли нешто да обучеш преко?
Зађе мало у буџак и разгрне ону завесу. Међу метлама стоји скривени Столе и гле-
да је уплашено.
ДУЊА: Ију! Шта ћеш ти ту? Шта ти је то на глави?
СТОЛЕ: Ударио сам се...
Она је незаинтересована, исувише је опседнута Кевом.
ДУЊА: Прво: морамо да ти набавимо нешто за облачење, а друго, мораш да уредиш ту 
косурдачу. Чекај ме ту и не мрдај! Јеси чула?! Чекај ту...
Кева потврдно климне главом, а Дуња егзалтирано излети напоље. Столе, још очај-
није, изађе иза завесе.
СТОЛЕ: Готово. Видела ме је.
КЕВА: О каквој прослави она прича?...
СТОЛЕ: Појма немам...
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ни који су отишли не знају, они 
који су остали памте, Миша Јанке-
тић никада није испратио ниједног 
свог колегу ни пријатеља. Никад 
се није опраштао од драгих људи, 

нити је пристајао на то да их више нема. Вођени 
том дирљивом логиком, и ми можемо на трен, 
па изнова да се сетимо значаја пет деценија ду-
гог рада врхунског глумца Михаила Мише Јан-
кетића. Пореклом Црногорац из Томашева, 
рођен у Новом Саду, живео у Београду, био је 
дуже у браку с позориштем него са својом же-
ном. Остајао је веран тој трострукој географској 
предности, чувајући порекло и освајајући иден-
титет. Био је господин и помало боем, ношен 
истакнутом крилатицом да се мане исправљају, 
више поштован него омиљен. На сценама и на 
великом платну играо је четнике, партизане и 
Немце, раднике, очеве, бизнисмене. Био је вој-
вода Живојин Мишић, Стаљин, Иво Андрић, 

Тито, Мрђен Несретниковић, онај чувени по-
зоришни Љуба Врапче у време када је брањено 
да цветају тикве и Гаврило Гавриловић наших 
дана који чува породично благо. Имао је обичај 
да каже: „Само још бабу нисам играо.” Страхо-
вали су од његове величине и они којима није 
био узор, па и они којима је у уметничкој ради-
оници и кампу, у скривеној црногорској врлети, 
био домаћин. Намиривао се фантастичним жи-
вотним дуализмима, природом и градом, кафа-
ном с Томом Здравковићем и речима Достојев-
ског, џентлменским другарством с Бранком 
Петрић или Радом Ђуричин и Момом Капором у 
познатој поставци 011, а с друге стране био одан 
својој јединој љубави Свјетлани Кнежевић. Мо-
гао је са сваким, али био је један од оних који су 
знали с ким кафу пију. Истина, можда је те ге-
нерације из којих остадоше још Бранка и Рада, 
прослављени професор Мата Милошевић учио 
неким посебним манирима. Тешким животним 
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Пише:
маријана 
Терзин Стојчић

МИХАИЛО 
МИША 

ЈАНКЕТИЋ
„Знаш, доме мој, свако од нас има мане, али ако 

си довољно паметан и интелигентан да их схва-
тиш и упознаш, онда као да их и немаш.”
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мало који глумац пред камере је први пут стао 
у француско-црногорском копродукционом 
филму Не убиј (Tu ne tueras point, 1961), уз фран-
цуског глумца Лорана Терзијефа, али и Мићу 
Орловића, Маријана Ловрића, Петра Баниће-
вића. Филм за који је музику писао Шарл Азна-
вур, режирао је француски редитељ Клод Отан 
Лара. Рад у студију у Коштуњаку од почетка је 
пратило велико интересовање јавности, јер је 
његово снимање, а потом и приказивње, било

лекцијама Миша се научио оставши сироче, 
раздвајајући се и спајајући изнова с члановима 
своје породице. Сва та искушења, па и филмо-
ви изван платна, каква је она чувена истинита 
епизода отмице авиона у којем је с уметници-
ма био и он, чинила су га човеком огромних саз-
нања и искустава захваљујући којима је и његов 
глумачки израз био богатији. 

Ако је судити по филмском дебију Мише Јан-
кетића, његов пут могао је да буде светски. Као 
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забрањено у Француској у време Алжирског 
рата. Уследио је Сан (1966) Пурише Ђорђевића, у 
коме је у трећој деценији живота играо дечака, 
а сарадњу с тим редитељем наставио је у фил-
му Јутро (1967). Ипак, највеће симпатије публи-
ке побрао је ролом бунтовног и у Шпелу Розин 
заљубљеног младића у филму Како су се волели 
Ромео и Јулија (1966). Не пристајући на избор де-
војке, која је уместо њега изабрала за брак ста-
тусно прихватљивијег Ацу Гаврића, Миша по-
пут Ромеа следи тај и још неколико парова на 
путу ка мору, намећући се, мењајући њихове, 
па и свој однос према тајној љубави. Слика хра-
брог бунтовника неретко је подвлачена у њего-
вој филмографији. Уследио је дует са у то вре-
ме једнако атрактивном Дином Рутић у филму 
Опатица и комесар (1968) Гојка Шиповца. Ври-
сак наклоности добио је на самом крају шезде-
сетих година прошлог века тројац филма Хо-
роскоп Боре Драшковића, који је Милени Дра-
вић и Гаги Николићу донео брак (њој и Сребр-
ну арену у Пули), Миши Јанкетићу запамћену 
улогу Косте, а целокупној екипи похвалу Бер-
линског фестивала, опчињеног већ награђеним 

Раним радовима Желимира Жилника. Исте го-
дине праву буру изазвао је филм „ненамерно 
повезан” са стварним убиством адвоката Соти-
ровског и случајем „Точиловац”, изашао из но-
винарског пера, а с потписом опробаног мајсто-
ра трилера Жике Митровића, за који се верова-
ло да треба да заслужи посебну награду за нас-
лов. Убиство на свиреп и подмукао начин и из ни-
ских побуда (1969), где игра главну улогу, нови-
нара који се меша у истрагу убиства, сам на њу 
утиче и на крају решава случај, довео је Мишу 
у зенит филмске критике. Позитивне, наравно. 
До тада је ТВ публика у њега стекла велико по-
верење гледајући га у петнаестак ТВ филмова 
и серија, међу којима су најпознатије Терговци, 
Еуридика, Била си дужна да те нађем, Прљаве 
руке, Не играј се љубављу, Величанствени рогоња. 
До краја каријере, Јанкетић је, осим у позориш-
ту, тријумфовао и пред малим екранима, рекор-
дерски остваривши деведесет улога у ТВ драма-
ма и серијама као што су Обично вече, Злочин и 
казна, Наши очеви, Сиви дом, Отписани, Забо-
рављени, Симпатија и антипатија и последња 
мини-серија Жмурке из 2019.
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Слава и сан (1972)
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Добитник је најзначајнијих глумачких награ-
да и признања, као што су Добричин прстен, на-
града Павле Вуисић, Нушићева награда за жи-
вотно дело, Сатуета Јоаким Вујић, четири Сте-
ријине награде, Октобарска награда града Бе-
ограда, Статуета Ћуран, награда Раша Плаовић, 
две годишње награде ЈДП-а.   

Последњи филм, Пети лептир, Јанкетић је 
снимио 2014. године. У том делу домаћих аутора, 
романописца Уроша Петровића и редитеља Ми-
лорада Милинковића, уједно првом српском ос-
тварењу снимљеном у 3Д технологији, Миша је 
одиграо последњу главну филмску улогу – злог 
мага Јовице Вука. Као и Тања Бошковић и Мар-
ко Николић, који су играли са својом децом, и 
Миша је овде играо са својим сином Марком. 
Богатство Мишиног породичног живота чини 
четворо деце, Радомир, Ива, Марко и Милица, 
од којих је двоје кренуло глумачким путем.  

Уз подсећање да је био војник професије, бри-
жан за младе генерације, човек принципа и 
уметник бриљантне каријере, Миша Јанкетић 
сахрањен је у Алеји заслужних грађана. Од њега 
су се многи опростили с дубоким наклоном. 

У остварењу Драгована Јовановића Девојка са 
Космаја (1972) Миша постаје Мрки, младић који 
умире на рукама девојке у коју се заљубљује по 
доласку у партизане. У наставку филмске ка-
ријере био је актер ратних и социјалних драма, 
али не и носилац главних улога у остварењима 
Свадба (1973), Зимовање у Јакобсфелду (1975), 13. 
јул (1982), Како сам систематски уништен од 
идиота (1983), Секс, партијски непријатељ број 
1 (1990), Почетни ударац (1990), Вуковар, једна 
прича (1994). Као да је изостанак оних градских 
филмских кулиса, померање филмских тема др-
жавних пројеката, задужило Јанкетића да свој 
дубок и племенит драмски таленат чува за ТВ 
и позоришне класике. Јанкетић је био члан ан-
самбла Југословенског драмског позоришта од 
завршетка студија 1962. до 1998. године. У њему 
је одиграо више од шездесет улога, којима је 
подизао тај београдски ансамбл. Последњу пре-
мијеру имао је на седамдесетогодишњицу ЈДП-
а (2018) у представи Краљ Бетајнове. С великим 
успехом играо је и у осталим београдским позо-
риштима, а радио је и као професор Академије 
уметности у Новом Саду.  
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СубоТом на другом, 
недеЉом на Првом
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тишао је последњи из старе гар-
де српског глумишта. С Бранком 
Плешом, Љубом Тадићем и Сте-
вом Жигоном стварао је лик глум-
ца – врхунског уметника, воље-

ног и дубоко поштованог од публике и критике. 
Кроз незаборавне позоришне и филмске уло-
ге, кроз муку и славу, стварало је ово поколење 
појам народног уметника у изворном значењу 
те речи, оно најбоље што је приказивачка умет-
ност могла да пружи свом народу. У свести тог 
народа они ће остати као велики знаци свог вре-
мена, мајстори који су живом речи обележили 
своје доба. 

Рођен у Трстенику 7. априла 1933. године, по-
чео је као ђак гимназије у полупрофесионалном 
крушевачком позоришту, а уздигао се до врхун-
ског протагонисте на престоничким сценама. 
Дипломирао је глуму на Академији за позориш-
те, филм, радио и телевизију и врло млад ушао у 
ансамбл Београдског драмског позоришта сре-
дином педесетих година, када је тај театар но-
сио репертоар главног града. Из тог доба понео 
је Воја најчистији глумачки језик и дуго остао 
симбол најбољег могућег говора на сцени и 
екрану. После неколико сјајних улога на фил-
му, међу којима се издвајала улога студента Не-
нада у љубавној причи Чудна девојка са Шпе-
лом Розин (режија Јован Живановић, 1962), био 
је међу првима који су остварили статус слобод-
ног филмског глумца и заједно с Велимиром Ба-
том Живојиновићем основао Удружење филм-
ских глумаца. То је био веома важан корак. За-
хваљујући успону српског филма и огромној по-
пуларности домаћег екрана шездесетих година 
прошлог века (што се у тој мери више никада 
није поновило!), ступио је у нашу културу филм-

ски глумац као самостална уметничка појава и 
то остао до данашњег дана. Сви наши филмски 
глумци су, на известан начин, Батина и Војина 
породица. Они то знају и на то су поносни. Воја 
је до прошле године био последњи који је пред-
стављао једну велику генерацију на глумачком 
фестивалу у Нишу.

Међу десетинама филмских партија Воје Ми-
рића издвајају се улоге у филмовима Службени 
положај Фадила хаџића (Сребрна арена за глу-
му у Пули, 1964) и Дервиш и смрт Здравка Ве-
лимировића (Гран при у Нишу, 1974; његов по-
следњи незаборавни Ахмет Нурудин стоји и да-
нас као образац антологијске улоге у нашем 
савременом филму и спада међу трајне допри-
носе уметности екрана), као и оне у филмови-
ма Три Саше Петровића (1965), Немирни Кока-
на Ракоњца (1967), Брат доктора Хомера Жике 
Митровића (1968), Валтер брани Сарајево (1972), 
Отписани (1974) и друге. Био је управник Позо-
ришта на Теразијама (стручњаци кажу – нају-
спешнији) и директор дистрибутерске куће 
Инекс филм. Угледни посленик културе и редак 
пример истинске скромности и човекољубља, 
Војислав Воја Мирић био је оличење господина 
Глумца током целог свог људског и уметничког 
постојања.
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Дервиш и смрт (1974)

Кораци кроз магле (1967)

Службени положај (1964)
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трагови
нА филМУ

лумица Душица Жегарац, звезда срп-
ске и југословенске кинематографије, 
преминула је у 75. години.

Цењена уметница рођена је у Београ-
ду 1944. Као средњошколка случајно је 
запажена и ангажована за главну улогу 

прогоњене Јеврејке у филму Девети круг (1960), за коју 
је награђена на фестивалу у Пули.

Жртвујући студије медицине, наставља да игра слич-
не улоге девојака које помажу партизанима, у фил-
мовима Степенице храбрости (1961) и Саша (1962), те 
1962. године уписује глуму на Академији за позориш-
те, филм, радио и телевизију у Београду. После дужег 
раздобља без ангажмана, од улоге у филму Топле годи-
не (1966) Драгослава Лазића гради стабилну каријеру. 
Зрелија, тамнокоса и привлачна, велике моћи уживља-
вања, тумачи главне и веће споредне улоге (све чешће 
карактерне) у бројним филмовима, међу којима се из-
двајају оне у Буђењу пацова (1967) Живојина Павловића 
и Пошаљи човека у пола два (1967) Драгољуба Ивкова.

Г
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Топле године (1966)

душиЦа
жеГарац
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Радила је с низом истакнутих редитеља, а већ за 
прву главну улогу младе Рут Алкалај у Деветом 
кругу Франца Штиглица добила је награду на фе-
стивалу у Пули. Још две Арене донели су јој фил-
мови Опклада (1971) Здравка Рандића и Посебан 
третман Горана Паскаљевића.

Душица Жегарац добитница је највишег при-
знања Југословенске кинотеке за допринос филм-
ској уметности – Златног печата. На свечаности по-
водом Дана Кинотеке, 6. јуна 2016. године, дирек-
тор Југословенске кинотеке Југослав Пантелић, до-
деливши то признање славној глумици, истакао је:

– Од давног тренутка када ју је Крешо Голик 
угледао у Пионирском парку и понудио јој да уђе 
у свет глуме, Душица Жегарац деценијама је кроз 
уметнички израз испољавала себе стварајући уло-
ге најразличитијих жена, свакој дајући део себе на 
начин који изазива поштовање како код публике 
тако и код критике и чланова жирија разних фе-
стивала.

Примајући Златни печат, Душица Жегарац рекла 
је да је у први мах пожелела да побегне, али да јој је 
драго што није, јер јој је сада пуно срце.

Подне (1968)

Буђење пацова (1967)

т р а г о в и  н а  ф и л м у



На церемонији доделе Златног печата

– Ваљда сам заслужила ово, трудила сам се – 
рекла је глумица, поздрављена бурним аплау-
зом.

– Све што долази од институција као што је 
Кинотека или Филмски центар значи посебно 
вредно признање за све филмске раднике. По-
ручила бих министру културе, садашњем и бу-
дућима, да чувају те институције, али и људе 
који их чине, који их воде и брину о њима – 
изјавила је славна глумица помињући Радосла-
ва Зеленовића, Мирољуба Стојановића, Пуришу 
Ђорђевића.

– У Кинотеку смо као млади ишли свакоднев-
но. И данас су многи филмски радници овде, 
хвала им и поздрављам ту моју велику филмску 
породицу – рекла је Душица Жегарац.

За изузетан допринос уметности глуме Души-
ца Жегарац добила је награду „Павле Вуисић”, а 
у монографији о њој коју је тим поводом прире-
дио, Ранко Мунитић назвао ју је „црном дамом 
са звезданом сенком”.

Душица Жегарац одиграла је много улога и у 
домаћим ТВ серијама: Од сваког кога сам волела, 
Микеланђело, Боје слепила и друге.

Поводом смрти наше знамените глумице, ми-
нистар културе и информисања Владан Вуко-
сављевић упутио је телеграм саучешћа поро-
дици, пријатељима и бројним поштоваоцима 
њене уметности. „Душица Жегарац деценијама 
је зрачила с великог платна својим крупним, ду-
боким очима и сензибилном драмском појавом. 
Оличавала је тананост и снагу женских судби-
на ликова које је играла. Остаје значајна фигура 
у историји наше кинематографије”, наводи се у 
телеграму.

Рам за слику моје драге (1968)

Д У Ш И Ц А  Ж Е Г А Р А Ц
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трагови
нА филМУ Пише: 

Ненад беквалац

 комедији Ђавоље око (Djävulens öga, 1960), у 
којој игра девицу. Након филма О свим жена-
ма (För att inte tala om alla dessa kvinnor, 1964) 
била је убеђена да Бергман мисли да она нема 
више шта да му понуди и одлучила је да покаже 
какав драмски таленат поседује, што је и учи-
нила у Персони (Persona, 1966). Бергман је до-
шао на идеју о филму тако што је видео неверо-
ватну сличност на фотографији између Андер-
сенове и њене пријатељице Лив Улман, која ће 
постати његова следећа инспирација. Бергман 
описује филм као „сонату за два инструмен-
та”. Биби игра медицинску сестру која води ра-
чуна о глумици која остаје нема, а коју тумачи 
Лив Улман. Постепено, долази до замене моћи 
и њихових личности, која је симболично при-
казана у тренутку када се у кадру њихова лица 
стапају. У Страсти (En passion, 1969) Биби први 
пут има прилику да употреби своју сексуалност 
код Бергмана као несрећно удата жена која за-
води усамљеника кога игра Макс фон Сидов. 
Следи Бергманов први филм на енглеском је-
зику Додир (The Touch, 1971), у коме игра уда-
ту мајку двоје деце која има аферу с неуротич 

ођена је у Стокхолму 1935. годи-
не као Берит Елизабет Андер-
сон. Отац јој је био власник ком-
паније за испоруке, а мајка со-
цијални радник. Мајка је под-
стицала уметничке амбиције 

своје деце, те Биби одлази да студира глуму у 
Royal Dramatic Theatre, док њена сестра Герд 
постаје балерина у Royal Opera. Током педесе-
тих придружује се позоришној трупи коју води 
Ингмар Бeргман. С њим се први пут срела ра-
них педесетих, док је још студирала. Појавила 
се у једној реклами за сапун коју је он режирао 
– играла је принцезу која је морала да свиња-
ру да сто пољубаца у замену за сапун. Врло 
брзо започињу везу и она с њим одлази у Мал-
ме да наступа у Municipal Theatre. У позориш-
ном комаду Осмех летње ноћи (Sommarnattens 
leende) појављује се свега неколико минута на 
сцени, што је било довољно да је Бергман узме 
за филмовану верзију 1955. Током каријере иг-
раће у десет биоскопских и три телевизијска 
филма, које ће режирати Бергман. У његовом 
Седмом печату (Det sjunde inseglet, 1957) доно-
си лепоту у свет погођен кугом у четрнаестом 
веку, док служи дивље јагоде (као симбол надо-
лазећег пролећа) лутајућем витезу, кога игра 
Макс фон Сидов. Исте године у Дивљим јагода-
ма (Smultronstället, 1957) опет пројектује младу 
наду и невиност у двострукој улози, као рођа-
ка времешног професора који хоће да се оже-
ни њоме (што гледамо у флешбеку), кога тумачи 
Виктор Шестрем, али је преотима старији брат 
јер га подсећа на изгубљену љубав. Само годи-
ну дана касније поделиће награду за најбољу 
глумицу у Кану с Ингрид Тулин и Евом Далбек 
за филм Тако близу живота / На прагу живо-
та (Nära livet, 1958), који се одиграва на гинеко-
лошком одељењу болнице где будуће мајке од-
лучују судбину своје деце. То је Бергманов ци-
нични, песимистични филм у коме Андерсено-
ва игра неудату младу жену која одлучи да задр-
жи своју бебу. Биби није имала много да пока-
же као весела слушкиња у филму Лице (Ansiktet, 
1958), али је зато била кључна у метафизичкој 

р
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да напусти своју супру-
гу, и Моја сестра, моја љу-
бав (Syskonbädd, 1782, 1966), 
мрачној бергмановској сту-
дији инцеста. У Девојкама 
(Flickorna, 1968) Маи Зетре-
линг, пасионираној феми-
нистичкој причи о моралу и 
глумцима који анализирају 
своје ставове према Аристо-
фановој Лисистрати, глуми 
скоро цела редовна постава 
из Бергманових филмова. 

Биби Андерсон течно је го-
ворила енглески, што јој је 
омогућило да глуми у неко-
лико америчких филмова, у 
којима је била хомогенизо-
вана верзија саме себе, без 
обзира на то да ли је играла 

заробљеницу Апача у вестерну Двобој код Дија-
бла (Duel at Diablo, 1966) Ралфа Нелсона или рус-
ку шпијунку код Џона хјустона у Кремаљском 
писму (The Kremlin Letter, 1970). Била је саосећај-
ни психијатар у Нисам ти обећала врт ружа (I 
Never Promised You a Rose Garden, 1977) Антонија 
Пејџа, а у Непријатељу народа (An Enemy of the 
People, 1978) Артура Милера, базираном на вер-
зији Ибзенове драме, играла жену Стива Мек-
вина. У Аеродрому’79 Конкорд (Concorde – Airport 
’79, 1979) тумачила је лик француске прости-
тутке. За њену глуму у енигматичној алегорији 
Квинтет (Quintet, 1979) Роберта Алтмана, Полин 
Кеjл је написала: „Она чини чуда у монологу о 
сну… за тренутак имамо илузију да смо увуче-
ни у филм.” Крајем седамдесетих у интервјуу за 
American Film, причајући о прве две деценије 
своје глумачке каријере, Биби је рекла да није 
осећала никакву повезаност с оним што је ра-
дила на почетку и своје улоге чак описала као 
баналне, сем једног изузетка: „На Персону сам 
и даље поносна. Сваки пут када је погледам, 
знам да сам као глумица постигла све што тре-
ба, створила сам персону.”

Током деведесетих највише ради као реди-
тељ у позоришту и за хуманитарне организа-
ције које шаљу помоћ на територију бивше Ју-
гославије за време грађанског рата. Последње 
на чему је радила били су The Frost (2009), дра-
ма о пару који је изгубио сина, и Арн, серија о 
темпларима у којој у три епизоде игра злу опа-
тицу. Пре деценију, након шлога остаје нема и 
завршава глумачку каријеру.
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ним америчким археологом, кога тумачи Ели-
от Гулд. Пишући у „Вилиџ војсу” критику о том 
филму, Моли хаксел је навела: „Еволуција глуме 
Биби Андерсон под Бергманом је била величан-
ствена: од једноставне, некомпликоване и по-
вршне до једноставне, некомпликоване и про-
дубљене. Њено лепо, некада празно лице, сада 
одражава мудрост њене племените душе, њено 
ментално здравље постаје предност. Ако је она 
најједноставнија и најмање неуротична од Бер-
гманових жена, онда је уједно и најјача и најви-
ше одрасла.”

Додир је био последњи филм на којем ће ра-
дити с Бергманом. После тога појавиће са само 
у малој улози у једној епизоди његових Призора 
из брачног живота (Scener ur ett äktenskap, 1973), 
мини-серији од шест делова коју је радио за те-
левизију. Деведесетих ће поново радити заједно, 
али само у позоришту, и то на представама које 
су изведене на Бродвеју, Ибзеновоj Пер Гинт 
(1993) и Шекспировој Зимскa причa (1995).

У исто време док је глумила код Бергмана Ан-
дерсенова је радила и с другим редитељима и 
остварила интернационалну каријеру на фил-
му, телевизији и у позоришту, али његова сен-
ка остала је над већином филмова које је снима-
ла шездесетих у Шведској. Он је написао сцена-
рио за Врт ужитка (Lustgården, 1961) Алфа Ће-
лина, сатиру о моралу малог града, у којем Ан-
дерсенова изгледа запањујуће у колору. За Бер-
гмановог протежеа Вилгота Шемана играће 
у два филма: Љубавнице (Älskarinnan, 1962), за 
који у Берлину добија награду за најбољу глу-
мицу, за улогу жене која воли човека који неће 

Б И Б И  А Н Д Е Р С О Н

Дивље јагоде (1957)
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СвеЧано оТвараЊе 
21. фестиВАлА 

нитрАтног филМА 

ФЕСТИВАЛ НИТРАТНОГ ФИЛМА

ФЕСТИВАЛ НИТРАТНОГ ФИЛМА

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

програм
ЈУн 2019

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ЧЕТВРТАК

ЈУН

6.
слобоДАн ЈоВАноВиЋ  
(1930-1935) 
....................................................................................

лУЈо ВАЈсМАн сВирА
(1940)
....................................................................................
режија: Миодраг Мика Ђорђевић

пројекција у 20.00 пројекција у 20.00

ДрУгА стрАнА ВетрА
(Сад, 2018)
The Other Side Of The Wind
....................................................................................
режија: Orson Welles

геЦА кон  
(1930-1935) 
....................................................................................

пројекција у 20.00 пројекција у 22.00ПЕТАК

ЈУН

7.

СУБОТА

ЈУН

8.

сАблАст
(иТа, 1942)
Malombra
....................................................................................
улоге: Isa Miranda, 
Andrea Checchi
режија: Mario Soldati

пројекција у 18.00 пројекција у 21.15

фАДо, историЈА ЈеДне 
ПеВАчиЦе
(Пор, 1948)
Fado, historia d’uma cantadeira 
....................................................................................
улоге: Amalia Rodrigues, 
Virgilio Teixeira
режија: Perdigao Queiroga

пројекција у 21.00НЕДЕЉА

ЈУН

9.

елеМентАрне честиЦе
(нем, 2006)
Elementarteilchen
....................................................................................
улоге: Мориц блајбтрој 
(Moritz Bleibtreu), 
франка Потенте (Franka Potente)
режија: оскар релер 
(Oskar Roehler)

ДрУгА стрАнА ВетрА
(Сад, 2018)
The Other Side Of The Wind
....................................................................................
режија: Orson Welles

пројекција у 22.00

АДелхАЈД
(Чеш, 1969)
Adelheid
....................................................................................
улоге: Petr Čepek, Emma Černa
режија: František Vlačil

пројекција у 20.00

СПЕЦИЈАЛНА 
ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА

стАри зАкон
(нем, 1923)
Das alte gesetz
....................................................................................
улоге: Ernst Deutsch, 
Henny Porten
режија: Ewald Andre Dupont

пројекција у 21.00ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

10.
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пројекција у 21.00

чУДоВиштА
(иТа, 1963) I mostri 
....................................................................................
улоге: Ugo Tognazzi, 
Vittorio Gassman
режија: Dino Risi

+ додатне две епизоде 
које нису ушле у филм:
IL CERBERO DOMESTICO
L’ATTORE

УТОРАК

ЈУН

11.

СРЕДА

ЈУН

12. пројекција у 21.00

зАбрАњени рАЈ
(Сад, 1924)
Forbidden Paradise
....................................................................................
улоге: Pola Negri, Rod La Rocque
режија: Ernst Lubitsch

пројекција у 21.00

сАхрАнА ПАтриЈАрхА 
ДиМитриЈА
(1930)
....................................................................................

осенин сУноВрАт
(јаП, 1935)
Orizuru osen
....................................................................................
улоге: Isuzu Yamada, 
Daijiro Natsukawa 
режија: Kenji Mizoguchi

излет У ПАнчеВо о 
ДУхоВиМА
(колор филм, 1939)
....................................................................................

пројекција у 21.00 пројекција у 21.00ЧЕТВРТАК

ЈУН

13.

ПЕТАК

ЈУН

14.
ЈАДи зАбрАњеног 
грАДА
(Кин, 1948)
Qing gong mi shi 
....................................................................................
улоге: Ping Chang, Po Hung
режија: Shilin Zhu

пројекција у 21.00

СУБОТА

ЈУН

15. пројекција у 20.00

ЖиВот У сенкАМА
(шПа, 1949)
Vida en sombras
....................................................................................
улоге: Fernando Fernán Gómez, 
MarIa Dolores Pradera
режија: Lorenzo Llobet Gracia

пројекција у 20.00

ВоЈно скиЈАшко 
ПрВенстВо нА 
ЈАхорини
(1935–1937)
....................................................................................

сВетлА стАрог 
броДВеЈА
(Сад, 1925)
Lights Of Old Broadway
....................................................................................
улоге: Marion Davies, 
Conrad Nagel
режија: Monta Bell

хАзАрДери
(ПоЉ, 1928)
Szalency
....................................................................................
улоге: Marian Czauski, Irena 
Gawecka
режија: Leonard Buczkowski

пројекција у 19.30 пројекција у 22.00НЕДЕЉА

ЈУН

16.
беогрАД – ЦентАр 
грАДА
(1930–1935)
....................................................................................

пројекција у 22.00
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резерВисАн терМин

ДАни хрВАтског филМА
Програм Ће биТи објавЉен наКнадно.

резерВисАн терМин

СЕЋАЊЕ НА... ДОРИС ДЕЈ

МилениЈУМскА 
грешкА
документарни филм
....................................................................................
редитељ: Александар кајевић

бесПлАтнА ПроЈекЦиЈА

ВоЈнофилМски ЦентАр 
„зАстАВА филМ” У сАрАДњи с 
ЈУгослоВенскоМ кинотекоМ: 
„ДА се не зАборАВи – 20 
гоДинА оД нАто АгресиЈе 
нА срЈ” оДликоВАне рАтне 
бригАДе – 37. МоторизоВАнА 
бригАДА
....................................................................................
редитељ: Марко каменица 

пројекција у 19.00 пројекција у 21.00ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

17.

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

ПЕТАК

ЈУН

21.
СУБОТА

ЈУН

22.
НЕДЕЉА

ЈУН

23.

УТОРАК

ЈУН

18.
СРЕДА

ЈУН

19.
ЧЕТВРТАК

ЈУН

20.

ПОНЕДЕЉАК

ЈУН

24.

УТОРАК

ЈУН

25.
ЉУбАВ и МоДА
(југ, 1960)
рестаурисана копија
....................................................................................
улоге: Десанка беба лончар, 
Душан булајић, Мија Алексић, 
Миодраг Петровић чкаља
режија: Љубомир радичевић

пројекције у 18.00 и 20.30виП КиноТеКа ПредСТавЉа

Воли Ме или Ме 
остАВи
(Сад, 1955)
Love me or leave me
....................................................................................
улоге: Дорис Деј (Doris Day), 
Џејмс кегни (James Cagney)
режија: чарлс Видор 
(Charles Vidor)

пројекција у 17.00ЧЕТВРТАК

ЈУН

27.
ПоноЋнА чиПкА
(Сад, 1960)
Midnight lace
....................................................................................
улоге: Дорис Деј (Doris Day), 
рекс харисон (Rex Harrison)
режија: Дејвид Милер 
(David Miller)

пројекција у 21.00пројекција у 19.00

чоВек коЈи Је 
сУВише знАо
(Сад, 1956)
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
улоге: Џејмс стјуарт (James 
Stewart), Дорис Деј (Doris Day)
режија: Алфред хичкок 
(Alfred Hitchcock)

не шАЉи Ми ЦВеЋе
(Сад, 1964)
Send Me No Flowers
....................................................................................
улоге: рок хадсон (Rock Hudson), 
Дорис Деј (Doris Day)
режија: норман Џуисон
(Norman Jewison)

пројекција у 17.00

ПоМери се, ДрАгА
(Сад, 1963)
Move over, darling
....................................................................................
улоге: Дорис Деј (Doris Day), 
Џејмс гарнер (James Garner)
режија: Мајкл гордон 
(Michael Gordon)

пројекција у 21.00пројекција у 19.00

грАД У МрАкУ
(Сад, 1968)
Where Were You When the Lights 
Went Out?
....................................................................................
улоге: Дорис Деј (Doris Day),
роберт Морс (Robert Morse)
режија: хај Авербек 
(Hy Averback)

СРЕДА

ЈУН

26.

СЕЋАЊЕ НА... ДОРИС ДЕЈ
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ФИЛМОВИ ИЗ 1951. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1950. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1949. ГОДИНЕ

СЕЋАЊЕ НА… БИБИ АНДЕРСОН

Ј У Н  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

четВоро нА летоВАњУ
(иТа, 1966)
Violenza al sole
....................................................................................
улоге: Ђулијано Ђема 
(Giuliano Gemma), 
биби Андерсон (Bibi Andersson)
режија: флорестано Ванчини 
(Florestano Vancini)

пројекција у 17.00

ПерсонА
(шве, 1966)
Persona
....................................................................................
улоге: биби Андерсон 
(Bibi Andersson), 
лив Улман (Liv Ullmann)
режија: ингмар бергман 
(Ingmar Bergman)

пројекција у 21.00пројекција у 19.00

ДВобоЈ коД ДиЈАблА
(Сад, 1965)
Duel at Diablo
....................................................................................
улоге: Џејмс гарнер 
(James Garner), биби Андерсон 
(Bibi Andersson)
режија: ралф нелсон 
(Ralph Nelson)

ПЕТАК

ЈУН

28.

горАк ПиринАч
(иТа, 1949) 
Riso amaro
....................................................................................
улоге: силвана Мангано 
(Silvana Mangano), Виторио 
гасман (Vittorio Gassmann) 
режија: Ђузепе де сантис 
(Giuseppe De Santis)

МАЈкА кАтинА
(југ, 1949)
....................................................................................
улоге: нада скрињар, берт 
сотлар
режија: никола Поповић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

НЕДЕЉА

ЈУН

30.
бУлеВАр сУМрАкА
(Сад, 1950)
Sunset Boulevard
....................................................................................
улоге: Вилијем холден 
(William Holden), глорија 
свансон (Gloria Swanson)
режија: били Вајлдер 
(Billy Wilder)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

чУДотВорни МАч
(југ, 1950)
....................................................................................
улоге: раде Марковић, 
Вера илић Ђукић
режија: Војислав нановић

СУБОТА

ЈУН

29.

трАМВАЈ зВАни ЖеЉА
(Сад, 1951)
A Streetcar Named Desire
....................................................................................
улоге: Марлон брандо 
(Marlon Brando), 
карл Малден (Karl Malden)
режија: елија казан (Elia Kazan)

кекеЦ
(југ, 1951)
....................................................................................
улоге: Матија барл, 
фране Милчински
режија: Јоже гале

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

1.
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ФИЛМОВИ ИЗ 1952. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1954. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1953. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1955. ГОДИНЕ

програм
ЈУл 2019

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

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

ПеВАЈМо нА киши
(Сад, 1952)
Singin’ in the Rain
....................................................................................
улоге: Деби рејнолдс (Debbie 
Reynolds), Џин кели (Gene Kelly)
режија: стенли Донен (Stanley 
Donen), Џин кели (Gene Kelly)

У олУЈи
(југ, 1952)
....................................................................................
улоге: Миа оремовић, 
Драгица Малић
режија: Ватрослав Мимица

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

ЈУЛ

2.

СРЕДА

ЈУЛ

3.
МУшкАрЦи Више Воле 
ПлАВУше
(Сад, 1953)
Gentlemen Prefer Blondes
....................................................................................
улоге: Џејн расел 
(Jane Russell), 
Мерилин Монро 
(Marilyn Monroe)
режија: хауард хокс 
(Howard Hawks)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

неВЈерА
(југ, 1953)
....................................................................................
улоге: Марија Црнобори, 
Миливоје Живановић
режија: Владимир Погачић

зВезДА Је роЂенА
(Сад, 1954)
A Star Is Born
....................................................................................
улоге: Џуди гарланд 
(Judy Garland), 
Џејмс Мејсон (James Mason)
режија: Џорџ кјукор 
(George Cukor)

сУМњиВо лиЦе
(југ, 1954)
....................................................................................
улоге: Михајло бата Паскаљевић, 
раде Марковић
режија: Предраг Динуловић, 
соја Јовановић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

4.

бУнтоВник без 
рАзлогА
(Сад, 1955)
Rebel Without a Cause
....................................................................................
улоге: Џејмс Дин (James Dean), 
натали Вуд (Natalie Wood)
режија: николас реј 
(Nicholas Ray)

хАнкА
(југ, 1955)
....................................................................................
улоге: Вера греговић, 
Мира ступица
режија: славко Воркапић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

ЈУЛ

5.
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ФИЛМОВИ ИЗ 1957. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1956. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1958. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1959. ГОДИНЕ

Ј У Л  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

СУБОТА

ЈУЛ

6.
чоВек коЈи Је сУВише 
знАо
(Сад, 1956)
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
улоге: Џејмс стјуарт 
(James Stewart), 
Дорис Деј (Doris Day)
режија: Алфред хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ПослеДњи колосек
(југ, 1956)
....................................................................................
улоге: Јован Милићевић, 
Маријан ловрић
режија: Живорад Жика 
Митровић

крВАВи Престо
(јаП, 1957)
Kumonosu-jô
....................................................................................
улоге: тоширо Мифуне 
(Toshirô Mifune), 
исузу Јамада (Isuzu Yamada)
режија: Акира куросава 
(Akira Kurosawa)

ПоП ЋирА и ПоП 
сПирА
(југ, 1957)
....................................................................................
улоге: Љубинка бобић, 
невенка Микулић
режија: соја Јовановић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

ЈУЛ

7.

ЉУбАВниЦи
(фра, 1958)  
Les amants
....................................................................................
улоге: Жана Моро 
(Jeanne Morreau), Жан-Марк 
бори (Jean-Marc Bory)
режија: луј Мал 
(Louis Malle)

х-8
(југ, 1958)
....................................................................................
улоге: борис бузанчић, 
Ђурђа ивезић
режија: никола танхофер 

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

8.

неки то Воле ВрУЋе
(Сад, 1959) 
Some Like It Hot
....................................................................................
улоге: Мерилин Монро 
(Marilyn Monroe), 
тони кертис (Tony Curtis), 
Џек лемон (Jack Lemmon)
режија: били Вајлдер 
(Billy Wilder)

ВрАтА остАЈУ 
отВоренА
(југ, 1959)
....................................................................................
улоге: Милена Дравић, 
раде Верговић
режија: франтишек чап 
(Frantisek Cáp)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

ЈУЛ

9.
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ФИЛМОВИ ИЗ 1961. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1960. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1962. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1963. ГОДИНЕ

СРЕДА

ЈУЛ

10.
слАДАк ЖиВот
(иТа/фра, 1960) 
La Dolce Vita 
....................................................................................
улоге: Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni), 
Анита екберг (Anita Ekberg)
режија: федерико фелини 
(Federico Fellini) 

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

кАПетАн леши
(југ, 1960)
....................................................................................
улоге: Александар гаврић, 
Петар Прличко
режија: Живорад Жика 
Митровић

ДорУчАк коД тифАниЈА
(Сад, 1961)
Breakfast at Tiff any’s
....................................................................................
улоге: одри хепберн 
(Audrey Hepburn), 
Џорџ Пепард (George Peppard)
режија: блејк едвардс 
(Blake Edwards)

ДВоЈе
(југ, 1961)
....................................................................................
улоге: беба лончар, 
Миха балох
режија: Александар саша 
Петровић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

11.

лолитА
(вб/Сад, 1962) 
Lolita
....................................................................................
улоге: Џејмс Мејсон 
(James Mason), 
шели Винтерс (Shelley Winters), 
су лајон (Sue Lyon)
режија: стенли кјубрик 
(Stanley Kubrick)

обрАчУн
(југ, 1962)
....................................................................................
улоге: Александар гаврић, 
Јелена Јовановић Жигон
режија: Живорад Жика 
Митровић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

ЈУЛ

12.

ПтиЦе
(Сад, 1963)
The Birds
....................................................................................
улоге: типи хедрен 
(Tippi Hedren), 
род тејлор (Rod Taylor)
режија: Алфред хичкок 
(Alfred Hitchcock)

грАД
(југ, 1963)
....................................................................................
улоге: бранка Јовановић, 
Михајло костић Пљака
режија: Марко бабац, Живојин 
Жика Павловић, Војислав кокан 
ракоњац

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

ЈУЛ

13.

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ФИЛМОВИ ИЗ 1964. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1965. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1966. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1967. ГОДИНЕ

Ј У Л  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

тихо, тихо, шАрлотА
(Сад, 1964)
Hush...Hush, Sweet Charlotte
....................................................................................
улоге: бет Дејвис (Bette Davis), 
оливија де хевиленд 
(Olivia de Havilland)
режија: роберт олдрич 
(Robert Aldrich)

изДАЈник
(југ, 1964)
....................................................................................
улоге: Данило бата стојковић, 
олга Вујадиновић
режија: Војислав кокан ракоњац

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

ЈУЛ

14.

ЂУлиЈетА и ДУхоВи
(иТа/фра, 1965)
Giulietta degli spiriti
....................................................................................
улоге: Ђулијета Мазина 
(Giulietta Masina), 
сандра Мило (Sandra Milo)
режија: федерико фелини 
(Federico Fellini)

чоВек ниЈе тиЦА
(југ, 1965)
....................................................................................
улоге: Милена Дравић, 
Јанез Врховец
режија: Душан Макавејев 

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

15.

УВеЋАње
(Сад, 1966)
Blow up
....................................................................................
улоге: Дејвид хемингс 
(David Hemmings), Ванеса 
редгрејв (Vanessa Redgrave)
режија: Микеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

ронДо
(југ, 1966)
....................................................................................
улоге: Милена Дравић, 
стево Жигон
режија: звонимир берковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

ЈУЛ

16.

оДсЈАЈи У злАтноМ 
окУ
(Сад, 1967)
Refl ections in a Golden Eye
....................................................................................
улоге: елизабет тејлор 
(Elizabeth Taylor), 
Марлон брандо (Marlon Brando)
режија: Џон хјустон 
(John Huston)

брезА
(југ, 1967) 
....................................................................................
улоге: Велимир бата 
Живојиновић, фабијан 
шоваговић
режија: Анте бабаја

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СРЕДА

ЈУЛ

17.
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ФИЛМОВИ ИЗ 1968. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1969. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1970. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1971. ГОДИНЕ

резерВисАн терМин

СУБОТА

ЈУЛ

20.
ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

18.
ПЕТАК

ЈУЛ

19.
НЕДЕЉА

ЈУЛ

21.

зАбАВА
(Сад, 1968) 
The Party
....................................................................................
улоге: Питер селерс 
(Peter Sellers), клодин лонже 
(Claudine Longet)
режија: блејк едвардс 
(Blake Edwards)

ВишњА нА 
тАшМАЈДАнУ
(југ, 1968)
....................................................................................
улоге: неда Арнерић, 
гојко Друловић
режија: столе Јанковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

22.

голи У сеДлУ
(Сад, 1969) 
Easy Rider
....................................................................................
улоге: Питер фонда 
(Peter Fonda), 
Џек николсон (Jack Nicholson)
режија: Денис хопер 
(Dennis Hopper)

УбистВо нА ПоДМУ-
кАо и сВиреП нАчин и 
из ниских ПобУДА
(југ, 1969)
....................................................................................
улоге: Михаило Миша Јанкетић, 
Марко тодоровић, 
Александар гаврић
режија: Живорад Жика 
Митровић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

ЈУЛ

23.

кВАкА 22
(Сад, 1970) 
Catch 22
....................................................................................
улоге: Алан Аркин (Alan Arkin), 
Мартин балсам (Martin Balsam)
режија: Мајк николс 
(Mike Nichols)

тко ПЈеВА зло не 
Мисли
(југ, 1970)
....................................................................................
улоге: фрањо Мајетић, 
Мирјана боханец
режија: крешимир голик

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СРЕДА

ЈУЛ

24.

ПАкленА ПоМорАнЏА
(вб/Сад, 1971) 
A Clockwork Orange
....................................................................................
улоге: Малколм Макдауел 
(Malcolm McDowell), 
Мајкл бејтс (Michael Bates)
режија: стенли кјубрик 
(Stanley Kubrick)

Вр – МистериЈе 
оргАнизМА
(југ/нем, 1971)
....................................................................................
улоге: Милена Дравић, 
ивица Видовић
режија: Душан Макавејев

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

ЈУЛ

25.

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ФИЛМОВИ ИЗ 1972. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1974. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1973. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1975. ГОДИНЕ

Ј У Л  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

Дискретни шАрМ 
бУрЖоАзиЈе
(фрA, 1972)
Le charme discret de la bourgeoisie
....................................................................................
улоге: фернандо реј 
(Fernando Rey), Делфин сејриг 
(Delphine Seyrig)
режија: луис буњуел 
(Luis Buñuel)

и бог стВори 
кАфАнскУ ПеВАчиЦУ
(југ, 1972)
....................................................................................
улоге: Вера чукић, 
Велимир бата Живојиновић
режија: Јован Живановић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

ЈУЛ

26.

СУБОТА

ЈУЛ

27.
АМерички грАфити
(Сад, 1973) 
American Gaffi  tti 
....................................................................................
улоге: ричард Драјфус 
(Richard Dreyfuss), 
рон хауард (Ron Howard)
режија: Џорџ лукас 
(George Lucas) 

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

кроникА ЈеДног 
злочинА
(југ, 1973)
....................................................................................
улоге: хермин Пипинић, 
божидар Јеленић
режија: лордан зафрановић

кинескА четВрт
(Сад, 1974)
Chinatown
....................................................................................
улоге: Џек николсон 
(Jack Nicholson), 
феј Данавеј (Faye Dunaway)
режија: роман Полански 
(Roman Polanski)

сб зАтВАрА крУг
(југ, 1974)
....................................................................................
улоге: Душица Жегарац, 
слободан Димитријевић
режија: Миомир Мики 
стаменковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

ЈУЛ

28.

лет изнАД кУкАВичЈег 
гнезДА
(Сад, 1975) 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
....................................................................................
улоге: Џек николсон 
(Jack Nicholson), луиза флечер 
(Louise Fletcher)
режија: Милош форман 
(Milos Forman)

кичМА
(југ, 1975)
....................................................................................
улоге: Драган николић, 
Мира бањац
режија: Влатко гилић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

ЈУЛ

29.
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ФИЛМОВИ ИЗ 1976. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1977. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1978. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1979. ГОДИНЕ

зМиЈА У неДриМА
(шПа, 1976)
Cría cuervos
....................................................................................
улоге: Џералдина чаплин 
(Geraldine Chaplin), 
Ана торент (Ana Torrent)
режија: карлос саура 
(Carlos Saura)

избАВитеЉ
(југ, 1976)
....................................................................................
улоге: ивица Видовић, 
Мирјана Мајурец
режија: крсто Папић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

ЈУЛ

30.

ени хол
(Сад, 1977)
Annie Hall
....................................................................................
улоге: Вуди Ален (Woody Allen), 
Дајана китон (Diane Keaton)
режија: Вуди Ален 
(Woody Allen)

Мирис ПоЉског 
ЦВеЋА
(југ, 1977)
....................................................................................
улоге: Љуба тадић, 
Александар берчек
режија: срђан карановић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СРЕДА

ЈУЛ

31.

лоВАЦ нА Јелене
(вб/Сад, 1978)
The Deer Hunter
....................................................................................
улоге: роберт де ниро 
(Robert de Niro), 
кристофер Вокен 
(Christopher Walken)
режија: Мајкл Ћимино 
(Michael Cimino)

ДВобоЈ зА ЈУЖнУ 
ПрУгУ
(југ, 1978)
....................................................................................
улоге: Драгомир бојанић гидра, 
Војислав Воја Мирић
режија: здравко Велимировић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

АВГУСТ

1.

сАВ тАЈ Џез
(Сад, 1979)
All That Jazz
....................................................................................
улоге: рој шајдер (Roy Scheider), 
Џесика ланг (Jessica Lange)
режија: боб фоси 
(Bob Fosse)

нАЦионАлнА клАсА
(југ, 1979)
....................................................................................
улоге: Драган николић, 
богдан Диклић
режија: горан Марковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

АВГУСТ

2.

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ФИЛМОВИ ИЗ 1980. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1982. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1981. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1983. ГОДИНЕ

А В Г У С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

обични ЉУДи
(Сад, 1980) 
Ordinary People
....................................................................................
улоге: Доналд садерленд 
(Donald Sutherland), 
тимоти хатон (Timothy Hutton)
режија: роберт редфорд 
(Robert Redford)

ко то тАМо ПеВА 
(југ, 1980)
....................................................................................
улоге: Павле Вуисић, 
Драган николић
режија: слободан шијан

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

АВГУСТ

3.

НЕДЕЉА

АВГУСТ

4.
ВАтрене кочиЈе
(вб, 1981) 
Chariots of Fire
....................................................................................
улоге: ијан чарлсон 
(Ian Charleson), 
бен крос (Ben Cross)
режија: хју хадсон 
(Hugh Hudson)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ритАМ злочинА
(југ, 1981)
....................................................................................
улоге: фабијан шоваговић, 
ивица Видовић
режија: зоран тадић

блеЈД рАнер
(Сад, 1982) 
Blade Runner
....................................................................................
улоге: харисон форд 
(Harrison Ford), 
рутгер хауер (Rutger Hauer)
режија: ридли скот 
(Ridley Scott)

МАрАтонЦи трче 
ПочАсни крУг
(југ, 1982)
....................................................................................
улоге: богдан Диклић, 
Данило бата стојковић
режија: слободан шијан

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

АВГУСТ

5.

никАД не реЦи никАД
(вб/Сад/Срн, 1983)
Never Say Never Again
....................................................................................
улоге: шон конери 
(Sean Connery), 
ким бејсингер (Kim Basinger)
режија: ирвин кершнер 
(Irvin Kershner)

бАлкАн ексПрес
(југ, 1983)
....................................................................................
улоге: Драган николић, 
бора тодоровић
режија: бранко балетић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

АВГУСТ

6.

програм
АВгУст 2019

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1
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ФИЛМОВИ ИЗ 1985. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1984. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1986. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1987. ГОДИНЕ

СРЕДА

АВГУСТ

7.
ПАриз, тексАс
(фрA, 1984)
Paris, Texas
....................................................................................
улоге: хари Дин стантон 
(Harry Dean Stanton), настасја 
кински (Nastassja Kinski)
режија: Вим Вендерс 
(Wim Wenders)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ВАрЉиВо лето ’68
(југ, 1984)
....................................................................................
улоге: славко штимац, 
Данило бата стојковић
режија: горан Паскаљевић

собА сА ПоглеДоМ 
(вб, 1985)
A Room with a View
....................................................................................
улоге: Меги смит (Maggie Smith), 
хелена бонам картер 
(Helena Bonham Carter)
режија: Џејмс Ајвори 
(James Ivory)

отАЦ нА слУЖбеноМ 
ПУтУ
(југ, 1985)
....................................................................................
улоге: Предраг Мики 
Манојловић, 
Морено де бартоли 
(Moreno De Bartolli)
режија: емир кустурица 

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

АВГУСТ

8.

остАни Уз Мене
(Сад, 1986) 
Stand By Me
....................................................................................
улоге: ривер феникс 
(River Phoenix), кори фелдман 
(Corey Feldman)
режија: роб рајнер
(Rob Reiner)

леПотА ПорокА
(југ, 1986)
....................................................................................
улоге: Мира фурлан, 
Милутин Мима караџић
режија: Живко николић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

АВГУСТ

9.

ПослеДњи кинески 
ЦАр
(вб/иТA/Кин/фрA/Сад, 1987)
The Last Emperor
....................................................................................
улоге: Џон лоун (John Lone), 
Џоун чен (Joan Chen)
режија: бернардо бертолучи 
(Bernardo Bertolucci)

ДогоДило се нА 
ДАнАшњи ДАн
(југ, 1987)
....................................................................................
улоге: Жарко лаушевић, 
срђан тодоровић
режија: Мирослав лекић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

АВГУСТ

10.

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ФИЛМОВИ ИЗ 1988. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1989. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1990. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1991. ГОДИНЕ

биоскоП ПАрАДизо
(иТA/фрA, 1988)
Nuovo Cinema Paradiso
....................................................................................
улоге: филип ноаре 
(Phillipe Noiret), Марко леонарди 
(Marco Leonardi)
режија: Ђузепе торнаторе 
(Giuseppe Tornatore)

зА сАДА без Доброг 
нАслоВА
(југ, 1988)
....................................................................................
улоге: Мето Јовановски, 
Мира фурлан
режија: срђан карановић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

АВГУСТ

11.

кУВАр, лоПоВ, 
његоВА ЖенА и њен 
ЉУбАВник
(хол/вб/фрA, 1989)
The Cook, The Thief, His Wife & Her 
Lover
....................................................................................
улоге: Мајкл гамбон 
(Michael Gambon), 
хелен Мирен (Helen Mirren)
режија: Питер гринавеј 
(Peter Greenaway)

Полтрон
(југ, 1989)
....................................................................................
улоге: зоран Цвијановић, 
Љубиша самарџић
режија: светислав бата Прелић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

АВГУСТ

12.

ДиВЉи У срЦУ
(Сад, 1990)
Wild at Heart
....................................................................................
улоге: николас кејџ 
(Nicolas Cage), 
лора Дерн (Laura Dern)
режија: Дејвид линч 
(David Lynch)

сВето Место
(југ, 1990)
....................................................................................
улоге: Драган Јовановић, 
бранка Пујић
режија: Ђорђе кадијевић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

АВГУСТ

13.

бАртон финк
(Сад/вб, 1991)
Barton Fink
....................................................................................
улоге: Џон туртуро 
(John Turturro), 
Џон гудман (John Goodman)
режија: Џоел коен 
(јoel Coen)

чАрУгА
(југ, 1991)
....................................................................................
улоге: иво грегуревић, 
Давор Јањић
режија: рајко грлић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СРЕДА

АВГУСТ

14.

А В Г У С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј
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ФИЛМОВИ ИЗ 1992. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1994. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1993. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1995. ГОДИНЕ

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

Улични Пси
(Сад, 1992) 
Reservoir Dogs
....................................................................................
улоге: харви кајтел (Harvey Keitel), 
Мајкл Медсен (Michael Madsen)
режија: квентин тарантино 
(Quentin Tarantino)

Црни боМбАрДер
(Срј, 1992)
....................................................................................
улоге: Аница Добра, 
Драган бјелогрлић
режија: Дарко бајић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

АВГУСТ

15.

ПЕТАК

АВГУСТ

16.
злАтнА ЈАЈА
(шПа/иТа/фра, 1993)
Huevos de oro
....................................................................................
улоге: хавијер бардем 
(Javier Bardem), Марија де 
Медеирос (Maria de Medeiros)
режија: бигас луна 
(Bigas Luna)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

кАЖи зАшто Ме 
остАВи
(Срј, 1993)
....................................................................................
улоге: Жарко лаушевић, 
Милица Михајловић
режија: олег новковић

ПетПАрАчке Приче
(Сад, 1994) 
Pulp Fiction
....................................................................................
улоге: Џон траволта (John Travolta), 
Ума турман (Uma Thurman)
режија: квентин тарантино 
(Quentin Tarantino)

ни нА небУ ни нА 
зеМЉи
(Срј, 1994)
....................................................................................
улоге: светозар Цветковић, 
бојана Маљевић
режија: Милош радивојевић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

АВГУСТ

17.

ЦВет МоЈе тАЈне
(шПа/фра, 1995) 
La fl or de mi secreto
....................................................................................
улоге: Мариса Паредес 
(Marisa Paredes), роси де Палма 
(Rossy de Palma)
режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

УбистВо с 
ПреДУМишЉАЈеМ
(Срј, 1995)
....................................................................................
улоге: бранка катић, 
небојша глоговац
режија: горчин стојановић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

АВГУСТ

18.
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ФИЛМОВИ ИЗ 1997. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1996. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1998. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 1999. ГОДИНЕ

А В Г У С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

ПОНЕДЕЉАК

АВГУСТ

19.
фАрго
(Сад/вб, 1996) 
Fargo
....................................................................................
улоге: стив бушеми (Steve 
Buscemi), френсис Макдорманд 
(Frances McDormand)
режија: Џоел и итан коен 
(Joel Coen, Ethan Coen)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

леПА селА леПо горе
(Срј, 1996) 
....................................................................................
улоге: Велимир бата 
Живојиновић, Драган 
бјелогрлић
режија: срђан Драгојевић

ПоВерЉиВо из лА
(Сад, 1997)
LA Confi dential
....................................................................................
улоге: ким бејсингер 
(Kim Basinger), 
кевин спејси (Kevin Spacey)
режија: кертис хансон
(Curtis Hanson)

До коске
(Срј, 1997)
....................................................................................
улоге: лазар ристовски, 
никола Ђуричко
режија: слободан скерлић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

АВГУСТ

20.

трчи, лолА, трчи
(нем, 1998)
Lola rennt
....................................................................................
улоге: франка Потенте 
(Franka Potente), 
Мориц блајбтрој 
(Moritz Bleibtreu)
режија: том тиквер 
(Tom Tykwer)

бУре бАрУтА
(Срј/маК/фра/грЧ/Тур, 1998)
....................................................................................
улоге: небојша глоговац, 
Александар берчек
режија: горан Паскаљевић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СРЕДА

АВГУСТ

21.

борилАчки клУб
(Сад, 1999) 
Fight Club
....................................................................................
улоге: бред Пит (Brad Pitt), 
едвард нортон (Edward Northon)
режија: Дејвид финчер 
(David Fincher)

ноЖ
(Срј, 1999)
....................................................................................
улоге: бојана Маљевић, 
Жарко лаушевић
режија: Мирослав лекић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

АВГУСТ

22.
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ФИЛМОВИ ИЗ 2000. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2001. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2002. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2003. ГОДИНЕ

МеМенто
(Сад, 2000)
Memento
....................................................................................
улоге: гај Пирс (Guy Pearce), 
кери ен Мос (Carrie-Anne Moss)
режија: кристофер нолан 
(Christopher Nolan)

небескА УДиЦА
(Срј, 2000)
....................................................................................
улоге: небојша глоговац, 
Ана софреновић
режија: Љубиша самарџић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

АВГУСТ

23.

бУлеВАр зВезДА
(фра/Сад, 2001)
Mulholland Drive
....................................................................................
улоге: наоми Вотс 
(Naomi Watts), лора елена 
херинг 
(Laura Elena Harring)
режија: Дејвид линч 
(David Lynch)

МУње
(Срј, 2001)
....................................................................................
улоге: сергеј трифуновић, 
борис Миливојевић
режија: радивоје раша Андрић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

АВГУСТ

24.

фриДА
(Сад/Кан/меК, 2002)
Frida
....................................................................................
улоге: салма хајек 
(Salma Hayek), 
Алфред Молина 
(Alfred Molina)
режија: Џули тејмор 
(Julie Taymor)

корДон
(Срј, 2002)
....................................................................................
улоге: Милутин Милошевић, 
Марко николић
режија: горан Марковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

АВГУСТ

25.

21 грАМ
(Сад, 2003)
21 Grams
....................................................................................
улоге: шон Пен 
(Sean Penn), 
бенисио дел торо 
(Benicio Del Toro)
режија: Алехандро гонзалес 
ињариту 

ПрофесионАлАЦ
(СЦг, 2003)
....................................................................................
улоге: бора тодоровић, 
бранислав лечић
режија: Душан ковачевић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

АВГУСТ

26.

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



119||

ФИЛМОВИ ИЗ 2004. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2006. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2005. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2007. ГОДИНЕ

лоше ВАсПитАње
(шПа, 2004) 
La mala educación
....................................................................................
улоге: гаел гарсија бернал 
(Gael García Bernal) , феле 
Мартинез (Fele Martínez) 
режија: Педро Алмодовар 
(Pedro Almodóvar)

ЖиВот Је чУДо
(СЦг/фра/иТа, 2004)
....................................................................................
улоге: славко штимац, 
наташа шолак
режија: емир кустурица

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

АВГУСТ

27.

СРЕДА

АВГУСТ

28.
грАД грехА
(Сад, 2005)
Sin City
....................................................................................
улоге: бенисио дел торо 
(Benicio Del Toro), 
Мики рорк (Mickey Rourke)
режија: роберт родригез 
(Robert Rodriguez), 
френк Милер (Frank Miller), 
квентин тарантино 
(Quentin Tarantino)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

ЈУг – ЈУгоисток
(СЦг, 2005)
....................................................................................
улоге: соња савић, 
борис Миливојевић
режија: Милутин Петровић

ДВострУкА игрА
(Сад/хК, 2006)  
The Departed 
....................................................................................
улоге: леонардо Дикаприо 
(Leonardo DiCaprio), 
Мет Дејмон (Matt Damon)
режија: Мартин скорсезе 
(Martin Scorsese)

кАрАУлА
(вб/Срб/хрв/Сло/маК/бих/
маЂ/ауС, 2006)
....................................................................................
улоге: тони гојановић, 
сергеј трифуновић
режија: рајко грлић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

АВГУСТ

29.

сВини тоД: ПАклени 
берберин из УлиЦе 
флит
(вб/Сад, 2007)
Sweeney Todd: The Demon Barber 
of Fleet Street
....................................................................................
улоге: Џони Деп (Johnny Depp), 
Алан рикман (Alan Rickman)
режија: тим бартон 
(Tim Burton)

клоПкА
(Срб/нем/маЂ, 2007)
....................................................................................
улоге: небојша глоговац, 
наташа нинковић
режија: срдан голубовић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

АВГУСТ

30.

А В Г У С Т  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј



120 | |

ФИЛМОВИ ИЗ 2009. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2008. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2010. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2011. ГОДИНЕ

СУБОТА

АВГУСТ

31.
ЉУбАВ У бАрселони
(шПа/Сад, 2008)
Vicky Cristina Barcelona
....................................................................................
улоге: скарлет Јохансон 
(Scarlett Johansson), 
хавијер бардем 
(Javier Bardem)
режија: Вуди Ален
(Woody Allen)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

чАрлстон зА огњенкУ
(Срб, 2008)
....................................................................................
улоге: соња колачарић, 
катарина радивојевић
режија: Урош стојановић

ПроклетниЦи
(Сад, 2009)
Inglourious Basterds
....................................................................................
улоге: бред Пит (Brad Pitt), 
кристоф Валц (Christoph Waltz)
режија: квентин тарантино 
(Quentin Tarantino)

беогрАДски фАнтоМ
(Срб/буг/маЂ, 2009)
....................................................................................
улоге: Милутин Милошевић, 
радослав Миленковић
режија: Јован б. тодоровић 

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

СЕПТЕМБАР

1.

ПочетАк
(Сад/вб, 2010)
Inception
....................................................................................
улоге: леонардо Дикаприо 
(Leonardo DiCaprio), 
том харди (Tom Hardy)
режија: кристофер нолан 
(Christopher Nolan)

ЖенА сА слоМЉениМ 
носеМ
(Срб/нем, 2010)
....................................................................................
улоге: небојша глоговац, 
нада шаргин
режија: срђан кољевић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

СЕПТЕМБАР

2.

глУМАЦ
(фра/бел/Сад, 2011)
The Artist
....................................................................................
улоге: Жан Дижарден 
(Jean Dujardin), 
беренис бежо (Bérénice Bejo)
режија: Мишел хазанавичијус 
(Michel Hazanavicius)

неПриЈАтеЉ
(Срб/бих/хрв/маЂ, 2011)
....................................................................................
улоге: тихомир станић, 
славко штимац
режија: Дејан зечевић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

СЕПТЕМБАР

3.

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ФИЛМОВИ ИЗ 2012. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2014. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2013. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

С Е П Т Е М Б А Р  У  У З У Н  М И Р К О В О Ј

ПроМетеЈ
(Сад/вб, 2012)
Prometheus
....................................................................................
улоге: нуми рапас 
(Noomi Rapace), 
Мајкл фасбендер 
(Michael Fassbender)
режија: ридли скот 
(Ridley Scott)

Доктор реЈ и ЂАВоли 
(Срб/Цг, 2012)
....................................................................................
улоге: Пол леонард Мари 
(Paul Leonard Murray), 
Драган бјелогрлић
режија: Динко туцаковић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СРЕДА

СЕПТЕМБАР

4.

ПЕТАК

СЕПТЕМБАР

6.

ВеликА леПотА
(иТа/фра, 2013)
La grande bellezza
....................................................................................
улоге: тони сервиљо 
(Toni Servillo), карло Вердоне 
(Carlo Verdone)
режија: Паоло сорентино 
(Paolo Sorrentino)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

(с)киДАње
(Срб, 2013)
....................................................................................
улоге: Марко Јанкетић, 
никола ракочевић
режија: коста Ђорђевић

тУристА
(шве/фра/нор/дан, 2014)
Turist
....................................................................................
улоге: Јоханес кунке 
(Johannes Kuhnke), лиса ловен 
конгсли (Lisa Loven Kongsli)
режија: рубен естлунд 
(Ruben Östlund)

ничиЈе Дете
(Срб/хрв, 2014)
....................................................................................
улоге: Денис Мурић, 
Милош тимотијевић
режија: Вук ршумовић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

МАнДАринА
(Сад, 2015)
Tangerine
....................................................................................
улоге: китана кики родригез 
(Kitana Kiki Rodriguez), 
Маја тејлор (Mya Taylor)
режија: шон бејкер 
(Sean Baker)

ПореД Мене
(рС, 2015)
....................................................................................
улоге: христина Поповић, 
славен Дошло
режија: стеван филиповић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

СЕПТЕМБАР

7.

програм
сеПтеМбАр 2019

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

ЧЕТВРТАК

СЕПТЕМБАР

5.
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ФИЛМОВИ ИЗ 2016. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2018. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

ФИЛМОВИ ИЗ 2019. ГОДИНЕ

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

бУЂење ЈеДне нАЦиЈе
(Сад/Кан, 2016)
The Birth of a Nation
....................................................................................
улоге: Арми хамер 
(Armie Hammer), 
нејт Паркер (Nate Parker)
режија: нејт Паркер 
(Nate Parker)

ВлАЖност
(Срб/хол/грЧ, 2016)
....................................................................................
улоге: Милош тимотијевић, 
тамара крцуновић
режија: никола Љуца

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

СЕПТЕМБАР

8.

ПОНЕДЕЉАК

СЕПТЕМБАР

9.
скриВенА ЉУбАВ
(иТа/фра/бра/Сад, 2017)
Call Me by Your Name
....................................................................................
улоге: тимоте шаламе 
(Timothée Chalamet), 
Арми хамер (Armie Hammer)
режија: лука гвадањино 
(Luca Guadagnino)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30

рекВиЈеМ 
зА госПоЂУ Ј
(Срб/буг/маК/руС/фра/нем, 
2017)
....................................................................................
улоге: Мирјана карановић, 
Јована гавриловић
режија: бојан Вулетић

УкрАДени кАрАВАЂо
(иТа/фра, 2018)
Una storia senza nome
....................................................................................
улоге: Јежи сколимовски 
(Jerzy Skolimowski), 
лаура Моранте (Laura Morante)
режија: роберто Андо 
(Roberto Andò)

EDERLEZI RISING
(Срб, 2018)
....................................................................................
улоге: себастијан каваца 
(Sebastian Cavazza), 
стоја (Stoya)
режија: лазар бодрожа

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30УТОРАК

СЕПТЕМБАР

10.

У тУЂоЈ кУЋи
(Сад, 2019) 
The Aftermath
....................................................................................
улоге: кира најтли 
(Keira Knightley), 
Александер скарсгорд 
(Alexander Skarsgård)
режија: Џејмс кент 
(James Kent)

слУчАЈ МАкАВеЈеВ 
или ПроЦес У 
биоскоПскоЈ сАли
(Срб, 2019)
документарни филм
....................................................................................
режија: горан радовановић

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СРЕДА

СЕПТЕМБАР

11.






