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ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА 
ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ 
ПРОГРАМА!

.......................................................
Стална музејска поставка и легати 
у Узун Мирковој 1 отворени су сваког дана 
осим понедељка 0д десет до 20 часова.

Поштовани љубитељи филма,

У октобарском издању Кинотеке закључујемо фељтон о 
Александру Петровићу промишљањима Властимира Судара 
о уделу „отворене метафоре” у поетици тог аутора, као и о 
антидогматском принципу и догматском начину.  

Разговор који је с Душаном Макавејевим у Хамбургу 2005. 
године водила Олга Стојановић сведочи о културолошким 
одликама времена у коме су настајали његови филмови, као и о 
самој филмској генерацији редитеља. 

Рубрика Са полица библиотеке осврће се на мемоаре Влади-
мира Погачића, некадашњег директора Југословенске кинотеке, 
док интервју с Мајом Медић, аутором монографије о седам де-
ценија наше институције, доноси поглед, споља и изнутра, на ду-
гогодишњи рад великог броја кинотечана, познавалаца и чувара 
филмског наслеђа и открива њен ауторски приступ и израз.

Да су путеви филма увек авантура, сведочи и текст Игора М. 
Тохоља о поджанру познатом под термином роуд муви, а Даниел 
Рафаелић говори о поновном откривању филма Бранка Бауера 
Три Ане и његовој свевременој поруци.

Норвешки филм овај пут представљен нам је кроз обимно 
дело упечатљиве Едит Карлмар.

Раскошну каријеру, необичан живот и филмски успех Клау-
дије Кардинале приближава нам наш Марјан Вујовић, а ексклу-
зивни интервју Сандре Перовић с канадским редитељем Атомом 
Егојаном поводом његовог новог остварења приказаног на 76. 
Филмском фестивалу у Венецији представља редитеља и њего-
во интересовање за неразјашњене породичне тајне и њихове по-
следице.

 
Уживајте у октобру
и отворености великог платна!

Југослав Пантелић  
директор Југословенске кинотеке  
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Даниел Рафаелић

Игор М. Тохољ

Ингрид Дока  

Олга Стојановић Frechette  

ЕДИТ КАРЛМАР

филмски сценарио
МАЈСТОРИ, МАЈСТОРИ – 4. део

трагови на филму
ПЈЕР ЛОМ / ЕНИО ГВАРНИЈЕРИ / КЕРОЛ ЛИНЛИ 
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фељтон
ЖИВОТ И ДЈЕЛО АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋА – 4. ДЕО
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ПРОГРАМ КИНОТЕКЕ – Косовска 11
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ПРОГРАМ КИНОТЕКЕ – Узун Миркова 1

Властимир Судар

са полица библиотеке

интервју из прошлости

Горан Марковић

Зорица Димитријевић

ИМАГИНАРНИ ЗАПИСИ ВЛАДИМИРА ПОГАЧИЋА 

ДУШАН МАКАВЕЈЕВ

МАЈА МЕДИЋ: КОЛАЖНА МОНОГРАФИЈА
О СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ
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ПиШЕ:
марјан Вујовић

„Испод барокних хаљина, свиле и венецијанске, бриселске и енглеске 
чипке, испод тих баршунастих, попут пене лаких и прозирних тка-
нина, ја сам била заробљена у једном старом корсету који ми је на-
носио неописив бол. То је била магија Висконтијевих филмова. Испод 
привидне лакоће, иза природне елеганције крила се патња. Попут мог 
тела које је било заробљено у тој стези, ми глумци били смо само ма-
теријал у рукама нашег великог демијурга. Дуго након снимања остао 
ми је ожиљак на струку који ме је подсећао на ране које ми је тај 
корсет направио и који сам носила а да се нисам жалила, а готово 
ни патила, јер сам била пуна ентузијазма и уверена да учествујем 
у стварању једног вечног дела, свесна лепоте која нас је окруживала. 
Тај филм променио је мој живот и отворио ми пут ка међународној 
каријери. Надасве после тих снимања ја више нисам била иста” 

(Калудија Кардинале у књизи „Звезде мог живота” 
о снимању Гепарда (Il Gattopardo) Лукина Висконтија)
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ПиШЕ:

илУСТраЦиЈа: 
Вук Попадић 

великани
сВЕТскОГ ФилМА
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Први важан филм у њеној каријери била је 
Проклета превара (Un maledetto imbroglio, 1959) 
Пјетра Ђермија. Све до тада, по сопственом при-
знању, глумила је зато што је морала то да ради, 
али је филм уопште није занимао. Захваљујући 
сарадњи са Ђермијем почела је заиста да учи за-
нат глуме и да се пријатно осећа испред филмс-
ке камере. Похвале за њену глуму у том филму 
нису изостале, чак је и Фелини написао: „Дуго 
ћу се сећати Клаудије Кардинале и њене стра-
ствене интерпретације истинске људске траге-
дије”.

Пошто је морала да прикрива свој приватни 
живот, њена јавна појављивања била су искљу-
чиво професионалне природе, а у то време и 
врло честа, будући да је снимила велики број 
филмова, чак пет у току 1960. године, међу који-
ма су и Лепи Антонио (Il bell’Antonio) Маура 
Болоњинија, Аустерлиц Абела Ганса и Роко и 
његова браћа (Rocco e i soui fratelli) Лукина Вис-
контија. Стратегија Франка Кристалдија била 
је да јој обезбеди што већи број улога, па чак и 
мањих, али с најзначајнијим редитељима.

Сарадња с Болоњинијем осим пет филмова до-
носи јој и могућност да напредује у изградњи 
ликова које тумачи, али и прилику да сарађује 
с великим звездама попут Марчела Мастроја-

алудија Кардинале рођена је у 
Тунису 15. априла 1938. године као 
ћерка италијанских емиграната. 
Готово случајно, заједно са школ-
ским другарицама појавила се у 
краткометражном филму Злат-

на година (Anneaux d’or, 1957) Ренеа Вотјеа, који 
је с великим успехом представљен на фестивалу 
у Берлину. Био је довољан само један њен круп-
ни план у том филму да јој редитељ Жак Бар-
тје понуди улогу уз тада већ познатог египат-
ског глумца Омара Шарифа. Током 1957. године 
Unitalia Film у Тунису је организовао Недељу 
италијанске кинематографије, у оквиру које је 
Клаудија Кардинале освојила титулу „најлепша 
Италијанка у Тунису” и наградно путовање на 
Филмски фестивал у Венецији. Својом појавом 
у Венецији привукла је пажњу бројних редитеља 
и продуцената и добила позив да упише студије 
глуме у Centro Sperimentale di Cinematografia, 
најзначајнијој филмској школи у Италији. Због 
слабог познавања италијанског језика и не пре-
великог интересовања за глуму, након само 
једног семестра напушта школу. То јој доноси 
насловну страну часописа „Епока” јер је њено 
напуштање филмске школе у тренутку када су 
хиљаде младих желеле по сваку цену да уђу у 
свет кинематографије представљало својеврсни 
скандал и свакако преседан. По повратку у Ту-
нис схвата да је остала у другом стању и бива 
приморана да се врати у Италију. Како би себи 
обезбедила средства за живот, потписује уговор 
с продуцентском кућом „Видес” Франка Кри-
сталдија, што ће заправо представљати почетак, 
иако случајан, њене импресивне филмске ка-
ријере. Њен први филм у Италији био је Обично 
непознати лопови (I soliti ignoti, 1958) Марија Мо-
ничелија. Упркос малој улози, али захваљујући 
великом успеху филма, Клаудија Кардинале 
постаје врло препознатљива, а поједине новине 
почињу да је називају „италијанском верени-
цом”. Све до седмог месеца успешно је скривала 
да је у другом стању, а због уговора с „Видесом”, 
који је детаљно прописивао не само њене про-
фесионалне обавезе већ по узору на тадашње 
америчке уговоре и њен приватни живот, тј. 
слику коју је јавност требало да има о њој, била 
је приморана да оде у Лондон, наводно да би 
научила енглески језик, и да се тамо у тајности 
породи. Дете је послато код њених родитеља и 
готово десет година јавности представљано као 
њен млађи брат.

Ф
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Било једном на дивљем западу (1968)
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саму себе. Била су то двојица великих уметника, 
али потпуно различитих карактера. На Вискон-
тијевом сету владала је готово религијска ти-
шина, живело се само за филм и сав спољашњи 
свет био је изолован. Колико је Висконтију била 
потребна тишина за рад толико су Фелинију 
пријали бука и хаос. Код првог није било могуће 
променити ни једну једину запету, док је код 
другог владала потпуна импровизација, иако 
остаје чињеница да је у таквој атмосфери Фели-
ни ипак усмеравао глумце управо тамо куда је 
он желео а да они то нису ни примећивали. Оба 
филма су с великим успехом приказана на Кан-
ском фестивалу: Гепард је освојио Златну пал-
му, а 8½ приказан је ван конкуренције. Са тог 
фестивала у историју је отишла и Клаудијина 
чувена фотографија са три „гепарда“: Лукином 
Висконтијем, Бертом Ланкастером  и једним 
правим гепардом.

Исте године учествује у првом филму америч-
ке продукције, Пинк Пантеру (The Pink Panther, 
1963) Блејка Едвардса, у којем глуми с Питером 
Селерсом и Дејвидом Нивеном, који је за њу 
рекао да је „нешто најлепше из Италије... после 

нија и Жан-Пола Белмонда. Девојка са кофером 
(La ragazza con la valigia, 1961) Валерија Цурли-
нија може се назвати „филмом њеног живота”. У 
њему тумачи улогу младе самохране мајке Аиде, 
у коју је успела савршено да уђе захваљујући 
бројним блискостима с њеним приватним жи-
вотом и дететом које је скривала. Успех филма 
овенчан је селекцијом на фестивалу у Кану. Сва-
како на Кроазети млада глумица није могла да 
парира дивама попут Софије Лорен, која је те 
године добила награду за најбољу женску уло-
гу у филму Ћоћара (La Ciociara, 1960) у режији 
Виторија де Сике, и Ђине Лолобриђиде, али је 
ипак у појединим часописима наведена као ле-
гитимна супарница Брижит Бардо. Штавише, 
„Пари мач” посветио јој је насловну страницу уз 
натпис: „Већ је зову КК”.

Најзначајнија година њене каријере свакако је 
1963. Те године имала је непоновљиву прилику 
да сарађује с двојицом најзначајнијих италијан-
ских редитеља тог периода, и то на филмовима 
који ће постати симболи њихових каријера, с 
Лукином Висконтијем на Гепарду и с Федери-
ком Фелинијем на филму 8½, у којем је играла 

Гепард (1963)
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веда (Vaghe stelle dell’Orsa, 1965), који је награђен 
и Златним лавом на Венецијанском фестивалу.

Крајем шездесетих година прошлог века са-
рађује са Серђом Леонеом на филму Било јед-
ном на Дивљем западу (C’era una volta il West, 
1968), ремек-делу шпагети-вестерна, у којем ту-
мачи лик проститутке Џил, једине значајне жен-
ске улоге у Леонеовом опусу.

Почетком седамдесетих година наставља са-
радњу са значајним италијанским и европским 
редитељима попут Марка Ферерија, Луиђија 
Цампе, Маура Болоњинија, Јежија Сколимов-
ског, Кристијана Жака на филму Револвераши-
це (Les pétroleuses, 1971), необичном „женском” 
вестерну у којем је глумила заједно с Брижит 
Бардо. Вредан пажње је и последњи њен филм 
с Лукином Висконтијем Затворени породич-
ни круг (Gruppo di famiglia in un interno, 1974). 
Средином те деценије њен приватни и послов-
ни живот биће поново везани за продуцент-
ску кућу „Видес”, с којом је имала ексклузив-
ни уговор, и Франка Кристалдија, који је већ 
дуго био и њен партнер у приватном животу. 
Чак су се и венчали у Сједињеним Држава-

шпагета”. Следеће три године углавном ће про-
вести радећи у Сједињеним Државама: „Моја 
предност у Холивуду било је то што ја нисам 
сама отишла тамо већ су ме они желели. То је 
био период када су Американци позивали све 
значајније европске глумице, не из великодуш-
ности или жеље за отварањем ка Европи, већ 
зато што су хтели да имају монопол над свим 
филмским звездама, и када би их запазили нег-
де другде, желели су да их одмах начине својим... 
Најчешће су заправо само уништавали њихове 
каријере: оне би отишле у Америку и вратиле се 
а да више нису нико и ништа. Ја сам успела да 
се одбраним тако што сам одбила ексклузивни 
уговор с ’Универзалом’ и што сам, иако уз мање 
хонораре, потписивала појединачне уговоре за 
сваки филм. Али на крају сам ипак успела да 
се спасем.” У том периоду радила је са Џоном 
Вејном, Ритом Хејворт, Роком Хадсоном, Ен-
тонијем Квином, Барбром Страјсенд и Стивом 
Меквином. 

Повремено се ипак враћала у Италију због 
снимања, а најзначајнији филм из тог периода 
свакако је Висконтијев Драге звезде Великог мед-

Чудовишне жене (1966)



Осам и по (1963)
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Вернера Херцога, у којем је морала да се избо-
ри не само са тешким условима снимања усред 
Амазонске шуме већ и са „озлоглашеним” Кла-
усом Кинским и ништа мање непредвидљивим 
и ћудљивим Херцогом. Наставља сарадњу с 
Коменчинијем, али и Мастројанијем у филму 
Хенрик IV (Enrico IV, 1984). Заједно са Сквите-
ријем 1989. сели се у Париз, где ће дебитовати 
и у позоришту десет година касније управо на 
његову сугестију, иако је у младости више пута 
одбијала да се опроба и у театру, па чак и када 
су је звали редитељи попут Висконтија и Ђорђа 
Стрелера.

Осим најпрестижнијих награда најзначај-
нијих фестивала, Клаудија Кардинале добила је 
и награде за целокупну каријеру, Златни лав у 
Венецији и Златни медвед у Берлину, два Злат-
на глобуса и чак четири Nastro d’argento и пет 
Davide di Donatello, најзначајнија италијанска 
признања у области кинематографије.

ма, али брак никада није потврђен у Италији.
Након необнављања уговора с „Видесом” за-

вршава се и њена дугогодишња веза с Кристал-
дијем: „Видес и Кристалди су ме створили и лан-
сирали. Захваљујући њима имала сам насловне 
стране свих најзначајнијих часописа широм 
света, али су ми укинули све, сву слободу и при-
ватан живот... Годинама сам се осећала неспо-
собном: увек је неко говорио у моје име, увек 
су ми говорили шта морам да радим, говорим 
и мислим.” У том периоду, током сарадње на 
филму I guappi, започиње везу с контроверзним 
редитељем Пасквалеом Сквитеријем. После се-
дамнаест година непрекидног снимања, и то 
бар три или четири филма годишње, Клаудија 
Кардинале скоро две године неће радити, што је 
било последица утицаја који је Франко Кристал-
ди, један од најмоћнијих италијанских продуце-
ната, имао. Осим тога што је забранио Вискон-
тију да је ангажује у свом последњем филму Не-
виност (L’innocente, 1976), Кристалди је утицао 
и на друге продуценте како ни Сквитери не би 
могао да режира, а продуцентска кућа „Видес” 
оставила јој је порески дуг од преко 100 милио-
на италијанских лира. Клаудија Кардинале вра-
тила се глуми у телевизијском филму Исус из 
Назарета (Gesù di Nazareth, 1977) Франка Зефи-
релија, а чињеница да се снимало у њеном род-
ном Тунису, како је касније сама изјавила, за њу 
је представљала знак новог почетка. Током на-
редних година често је радила са Сквитеријем, 
између осталог и на филмовима са Ђулијаном 
Ђемом, Корлеоне (Corleone) и Гвоздени префект 
(Il prefetto di ferro), оба из 1977.

Осамдесете године прошлог века почињу са 
два значајна филма: Кожа (La Pelle, 1981) Ли-
лијане Кавани и Фицкаралдо (Fitzcarraldo, 1982) 

Don’t Make Waves (1967)
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осле четворогодишње паузе је-
дан од најзначајнијих и најори-
гиналнијих савремених филм-
ских аутора Атом Егојан пред-
ставио је свој нови филм Поча-
сни гост на 76. Филмском фе-
стивалу у Венецији. Канађанин 

јерменског порекла кога многи зову Бергманом 
из Торонта, вратио се на терен истраживања не-
разјашњених личних траума и њихових после-
дица. А то је терен који памтимо из Слатке су-
трашњице, једног од Егојанових најбољих фил-
мова, који се пред гледаоцима појавио 1997.

Познат као херметичан, повремено дистанци-
ран и хладан редитељ и сценариста који о патњи 
говори без патетике, овај изванредан позна-
валац људске душе (у чему је готово недости-
жан), каријеру је почео 1984. године дебитант-
ским филмом Најближи род. На почетку свог 
стваралаштва снимао је филмове који су при-
казивали његове личне опсесије на тему савре-
меног живота, али је први значајан успех ост-
варио 1994. с тајанственом арт драмом Егзоти-
ка о свету искушења и замки, о повезаним суд-
бинама јунака концентрисаних око бара „Егзо-
тика”. То остварење исте године проглашено је 
најбољим канадским филмом, а Егојана промо-
висало у једног од најзанимљивијих и најинтри-
гантнијих аутора.
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ма трилера заснованој на роману Вилијема Тре-
вора. Филм у коме влада типична егојановска 
кафкијанско-хипнотичка атмосфера приповеда 
о односу младе жене у потрази за изгубљеном 
љубављу и старијег мушкарца који крије мрач-
ну тајну. И већ након та три филма – Егзотика, 
Слатка сутрашњица и Фелицијино путовање – 
Атом Егојан добио је епитет мајстора визуелног 
и језичког приповедања. Уследили су филмови 
Крапова последња трака (адаптација позориш-
ног комада Семјуела Бекета), Арарат (о траге-
дији и историјском памћењу Егојановог народа 
и о одјецима стравичног геноцида над Јермени-
ма 1915. у животима данашњих исељеника), Тамо 
где је истина (провокативна, мрачна, заводљива 
драма о деструктивној страни славе и богатства 
и испреплетаним животима који су поремеће-
ни злонамерним чиновима преваре и амбиције) 
и Сећања (прича о примеру заборава на холо-

У филмографији канадског синеасте готово 
да нема јунака који су срећни. Њихова стања 
крећу се од усамљености, отуђености, недостат-
ка комуникације до сексуалних опсесија. Када 
је о стилу приповедања реч, заједнички имени-
лац у Егојановој филмографији јесте нелинеар-
ни наративни ток, фрагментарна драматургија, 
елиптичан временски след догађаја и црни ху-
мор који никада није окрутан. После Егзотике 
и Слатке сутрашњице (драме награђене Гран 
пријем у Кану, наградом жирија критике ФИ-
ПРЕСЦИ и номиноване за Оскар), о шоку који је 
уздрмао градић у Британској Колумбији после 
саобраћајне несреће у којој је погинула већина 
градске деце, уследио је филм редитељски кон-
венционалнији и широј публици прихватљивији 
од његових ранијих дела, Фелицијино путовање, 
којим је заокружио своју трилогију о губитку и 
очају. Реч је о психолошкој драми с елементи-
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ло се нешто што родитељ не би испричао дете-
ту да би га заштитио од нечег што не би могло 
да схвати. Причу би онда заборавио, али би она 
вребала негде у дететовом памћењу и почела да 
дегенерише читав њихов однос. То ме је заин-
тересовало, као и налажење начина да се прича 
исприча тако да смо у уму оба лика – ћерке, док 
покушава да обради шта је тај тренутак значио 
и последице тога по њен живот, и оца, који по-
кушава да схвати шта је кћи урадила и последи-
це тога у његовом животу. И да ли је он одгово-
ран или не и на који би начин могао бити одго-
воран. Ми, као људска бића, скоро да смо ство-
рени да поричемо. Ако постоји нешто што може 
да се пориче, ми ћемо то учинити. Томе је врло 
тешко одупрети се зато што је то у супротности 
с нашим карактером, на тај начин се штитимо. 
Истраживао сам то у многим својим филмови-
ма, али ово ми је дошло у овом облику. А ту су 
и три лика која раде ствари које не би требало, 
укључујући и свештеника. Тако је, заправо, по-
чело. Приватно сам отворио мали клуб, филм-
ски бар, имао сам посла са санитарним инспек-
торима и почео сам да схватам како ти људи 
имају велику моћ, па ме је и то заинтересовало. 
Људи који постоје да би одржали кодексе друш-
тва, а заправо то користе да одрже сопствено 
достојанство и сопствени кодекс.

 
Зашто као редитељ стално истражујете не-

разрешене личне трауме и њихове последи-
це?

– Зато што мислим да је могуће снимити 

кауст). Егојанов најкомерцијалнији и најиспла-
тивији филм у каријери настао је 2009. Клои је 
еротски трилер, римејк француског филма На-
тали из 2003. који доноси омиљене редитеље-
ве мотиве, еротику, инцест, прељубу, манипула-
цију, овај пут помешане у неку врсту трилер-
ско-драмског заплета. Године 2014. снимио је 
криминалистички трилер Заточеница, у коме 
је наставио своју готово опсесивну потребу да 
говори о злоупотреби деце, јер је и претходни, 
не толико успешан филм Ђаволов чвор (2013) го-
ворио о смрти деце и неразјашњеном случају 
који је потресао Америку деведесетих година 
20. века, када су у америчкој руралној заједници 
брутално убијена три дечака.

У Почасном госту, најновијој Егојановој поро-
дичној драми, у средишту је талентована компо-
зиторка и диригент, ћерка санитарног инспек-
тора лажно оптужена за сексуално злостављање 
шеснаестогодишњег дечака. Иако је отац спре-
ман да плати кауцију, она одбија да изађе из за-
твора. Коришћењем флешбекова редитељ нас 
упознаје с генезом нарушених породичних од-
носа.

 
Уврнута психолошка драма Почасни гост 

истражује сложену везу између оца и ћерке. 
Шта вас је подстакло да направите још једну 
компликовану породичну драму, вишеслојну 
причу о породичним тајнама оптерећеним 
трагичним догађајима?

– Фасцинирала ме је идеја о породичној при-
чи и тајни која не може да се исприча. Догоди-

Заточеница (2014)
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више није желео да отвори ресторан, сматрао 
је да је све изгубљено. Ово је почело од те при-
че. Али ту су, такође, и приче у којима су учи-
тељи искористили ситуацију и... Тешко је рећи, 
у одређеном тренутку почнеш да пишеш, па 
се ти ликови појаве. Није да су то људи које си 
упознао, то је скоро као да добијеш позив да 
нађеш глумце који ће их натопити човечношћу. 
Коначни део процеса писања је створити с глум-
цима такав однос да можеш ликове да обојиш, а 
у Слаткој сутрашњици читаву заједницу људи. 
У овом случају, то су само три врло јасна лика. 
Али хтео сам да сви делују стварно иако су ситу-
ације у којима се налазе екстремне.

 
Који су редитељи директно и индиректно 

утицали на ваш рад?
– Наравно, Ингмар Бергман је важан, и Хичкок 

је важан, много ми се допадају Бресонови фил-
мови. Овде су приказали рестаурирану верзију 
Буњуеловог Криминалног живота Арчибалда де 
ла Круза, то је био врло утицајан филм. Мислим 
да његов утицај можете видети у овом филму. 
Заиста на мене много утичу ти велики европски 
редитељи, мислим да су ми променили живот.

 
Које место, према вашем мишљењу, ауто-

ри независних остварења имају на данашњој 
филмској сцени?

– Данас је много тешко. Тешко је зато што је 
форма у којој радим, дугометражни филм, вео-

филм који је скоро направљен као терапеутски 
процес, покушај да се све склопи. Гледалац има 
потребу да покуша да схвати, па иако ликови 
настоје да схвате себе, занимљиво ми је да пра-
вим структуру у којој би и гледаоци покушава-
ли да склопе слагалицу и укључе се у исти про-
стор који окупирају ликови. Често су у филму 
сцене изостављене, нема их, па гледалац мора 
да их замисли и то су врло занимљиви просто-
ри. Али ако сте гледали неке моје филмове, Ег-
зотику, Слатку сутрашњицу, приметили сте да 
ликове мотивише нешто што не разумеју у пот-
пуности и нађу се на месту које је заправо врло 
екстремно. Отац у стриптиз клубу у Егзотици 
користио је бебиситерку као плесачицу. Како је 
дошао до те тачке? Како је кћи у Слаткој сутра-
шњици дошла до фазе да лаже на суђењу, шта 
ју је на то нагнало? Исто је и у овом филму. Де-
војка саму себе отера у затвор, а отац покушава 
да схвати зашто би она то урадила. То је скоро 
као да ликови желе да други открију истину, јер 
ће им, ако то ураде, пружити потврду.

 
Изворни материјал за ваше филмове веома 

је разнолик. Шта прича мора да садржи да би 
вам привукла пажњу?

– За ову причу то је био текст у „Њујорк тајм-
су” о чувеном француском ресторану на Мен-
хетну који је затворила санитарна инспекција. 
То је потпуно поразило власника, који је пао у 
страшну депресију и – почео сам да схватам – 

Егзотика (1994)
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неких приватних ствари. И Арарат је врло ли-
чан, у смислу личне националне историје. Али 
рекао бих да су филмови уопште лични, па је та-
кав и овај. Сви они потичу из нечег личног.

 
Ви сте и редитељ и приповедач и вајар и му-

зичар. Сарађивали сте са сјајним људима на 
свим тим пољима. Ко је стварно Атом Егојан?

– Родитељи су ми били сликари, па сам оду-
век био веома свестан рама, платна. Кад погле-
дам филм, мислим да ту доносим свој осећај за 
визуелно уоквиравање из детињства, а и у при-
поведање. Али без обзира на то, много волим да 
радим у позоришту с музиком и драмом, пра-
вим много опера. И то се некако ради кроз рам. 
Ту се осећам блиско Егзотици, у којој се музика 
и драма преплићу, а мотиви уливају. И у овом 
филму је тако, помало. Музике стално има. За-
иста мислим да ми је оно где се нађу чврсто по-
везане музика и драма најближе од свега што 
радим.

 
Прочитала сам да вас је легендарни Шарл 

Азнавур позвао да би вам понудио идеју за 
филм. Сарађивали сте на Арарату.

– Како сте чули ту причу?
 

ма угрожена. Видим да у ограниченим серија-
ма за ТВ има више прилика, али овакви пројек-
ти, филмови од сат и по – два, угрожени су јер 
захтевају концентрацију, коју овде, на фести-
валима, можда и добијеш, али с обзиром на из-
бор који људи имају на свим уређајима, мислим 
да је то скоро немогућа мисија. И зато сам вео-
ма поносан на каријеру која траје 35 година, али 
знам и да се све много променило. Кад се прича 
о дугометражним филмовима, повремено скоро 
да имам утисак да је то као питање у чему је раз-
лика између писца кратких прича и романопис-
ца. Оба имају своју форму. Дугометражни филм 
је блискији краткој причи. А ово што видимо у 
серијама, то се постизало романима. Велики ро-
мани Достојевског, Дикенса и Балзака били су 
у виду серије. Ту форму људи су одувек разу-
мели. Али кратка прича и њена концентриса-
на способност да прикаже портрет људи помало 
је, према мом мишљењу, угрожена. Не у смислу 
да ју је тешко направити, већ у смислу да ли ће 
људи знати како да је гледају.

 
Који је ваш најличнији филм?
– Најличнији филм ми је филм који већина 

људи није гледала, зове се Family Viewing. То је 
мој други филм. Егзотика је такође лична због 

Почасни гост (2019)
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ви као што су Клои и Сећања више су традици-
онални трилери. Али кад снимам овакав филм с 
мањим буџетом, имам већу контролу јер не мо-
рам да радим с формулама на исти начин. Одлу-
чиш који ти буџет дозвољава да испричаш при-
чу коју највише желиш да испричаш.

 
Шта следи после Почасног госта? Имате ли 

жеље?
– Занимају ме серије, евентуално ограничена 

ТВ серија. Можда ћу истражити ту форму. Ни-
кад то нисам радио. А импресионира ме четво-
роделна форма. Волео бих да видим како би то 
могло да ми иде и у ком би се жанровском прав-
цу кретало. 

Можда баш у правцу који већ држите у 
својој каријери – ка трилеру, мистерији?

– Морало би да има елементе трилера, али још 
је рано да о томе говорим. Нудили су ми и друге 
пројекте. Ове четири године режирао сам много 
опера. Тужно је што с опером не можеш да пу-
тујеш као с филмом.

Прочитала сам негде тај податак.
– Звао ме јесте, али после Арарата, с још јед-

ном идејом, о два брата. Али то је било феноме-
нално, невероватно, тај контакт с њим. Био је за-
иста посебан, невероватан уметник. Себе је до-
живљавао као кантаутора. Волео је да глуми, али 
сматрао је да је рођен за писање песама. Био је 
страствен према томе. Мој пријатељ је напра-
вио представу у Торонту на основу његових пе-
сама. Дошао је чак из Париза. Имао је толико 
енергије! Био је диван човек. Право надахнуће. 
Ти тренуци у Јерменији, кад смо тамо могли да 
му одамо почаст, и то је било невероватно. Има-
ли смо снимак како он долази шездесетих, то-
ком совјетских времена, и то смо пустили. Био 
је као фигура божанства. Сећам се да су моји ро-
дитељи пуштали његове плоче кад сам био мали. 
Диван човек.

Јесте. У Београду је имао сјајан концерт. Је 
ли вам сада важније да вам филмови буду за-
бавнији него на почетку каријере?

– Зависи од филма и од буџета. Скупљи фил-
мови морали су да нађу ширу публику. Филмо-

Ђаволов чвор (2013)
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равно мењати се током времена, сазревати и 
потврђивати се, или бледети. Тако се дешава 
да се у нека нова остварења аутора које волим 
понекад разочарам, али с друге стране, поне-
кад останем закован за столицу док иде одјавна 
шпица, одушевљен нечим за шта нисам очеки-
вао да ће ми се толико допасти од неких реди-
теља или глумаца. Ако бих баш пробао да опет 
сужавам несузиво, рецимо да су то Алфред Хич-
кок, Леос Каракс, Шарлота Ремплинг, Хоаким 
Финикс, Филип Симор Хофман, Сузан Саран-
дон, Хари Дин Стантон и сада иде још двадесе-
так осталих.

Зашто нисте уврстили ниједан српски или 
екс-ју филм? Шта мислите о домаћој кинема-
тографији из друге половине 20. века? 

– Колико год поштовао домаћу кинематогра-
фију, некако нисам успео да у исти, овако ли-
митиран кош ставим једно и друго а да неки ау-
тори не буду неправедно изостављени. Изузет-
но ценим радове и старијих генерација попут 
Жике Павловића или Слободана Шијана, па све 
до нових снага које у последњој деценији изба-
цују наслове који ни продукцијски ни жанров-
ски ни по сценарију не заостају за другим свет-
ским кинематографијама.

Шта мора да има један филм да би био по 
вашем укусу?

– Све и ништа. Некако је свака прича посеб-
на на свој начин. Филм може да буде Б-продук-
ција, снимљен „из руке”, с малим буџетом, не-
познатим глумцима, па да те „помери” и оста-
ви данима замишљеног или насмејаног. С друге 
стране, гледао сам и филмове с плејадом глума-

иректор Културног центра Град 
Дејан Убовић открио је у интервјуу 
за Кинотеку да је још као основац 
водио „филмски дневник” и да је и 
даље очаран одласком у мрак био-

скопа. Листу за програм „Мој избор” описао је 
као скуп филмова о позитивним отпадницима 
и чудним карактерима с маргине, а нит која их 
повезује јесте љубав или потрага за срећом. За 
Убовића Фест је уметничка слава, телевизијске 
серије не прати, док програмима Кинотеке даје 
оцену пет плус. 

Саставили сте врло разноврсну листу фил-
мова. Који вам је био основни критеријум? 

– За почетак морам признати да ми је са-
стављање ове листе представљало (слатку) ноћну 
мору. Скратити списак са 50 филмова који су 
ми били у глави на 10 стварно је изузетно теш-
ко. Наравно, на листи нема много легендар-
них остварења за која сматрам да су свакако на 
свачијој листи, тако да могу да кажем да ми је 
критеријум био принцип Б2, значи као када се 
на плочама изненадите не првом страном или 
првим синглом или очекиваним хитом, већ Б-
-страном, и то другом песмом. Рецимо да се 
кроз ове филмове провлаче (позитивни) отпад-
ници, чудни карактери с маргине, али када бих 
пробао да нађем неку нит, тј. мотив који пове-
зује бар већину филмова с листе, била би то љу-
бав или константна потрага за срећом. Као уо-
сталом и у животу. 

Били сте премлади да већину ових филмо-
ва гледате у време премијера. Како сте их ка-
сније открили? Ко вас је упутио? 

– Хвала на комплименту за године. Хм, још 
као основац водио сам некакав „филмски днев-
ник” у који сам уписивао ког сам датума шта 
гледао, редитеље, глумце и слично. И како се та 
база пунила, повезивао сам појмове и ауторе и 
тако откривао нове наслове и стварао неке своје 
интимне хероје с великог платна. Све у свему, 
открила ми их је сопствена велика радозна-
лост, очараност одласком у мрачну салу, мре-
жа добрих биоскопа и квалитетан телевизијски 
филмски програм у време ових ранијих наслова 
(на само два-три канала). 

Да ли неким ауторима и глумцима дајете 
кредит „за цео живот” или се то с временом 
мења? 

– Љубав може имати више лица и нивоа и на-
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Тај мрачни предмет жеља (1974)
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погледао једну или можда две целе серије. Не-
како ми је тих 90 минута у мраку биоскопске 
сале незаменљиво у поређењу с ма колико сезо-
на тамо нечега.

Какву врсту филмског програма негује КЦ 
Град?

– Колико год нам филм био неизоставно ва-
жан, због техничких могућности, права и вели-
ког броја других програма, филмски програм 
правимо када то околности дозволе, у сарадњи 
са страним институцијама као што су Институт 
Сервантес, Амбасада Израела, Гете институт и 
сличне. 

Како оцењујете програме Југословенске 
кинотеке? 

– Апсолутно 5+. Врло квалитетан спој темат-
ских циклуса, омажа великанима који више 
нису међу нама, гостовања специјалних про-
грама, домаћи аутори… Хајде да кажем једна од 
ретких кућа културе код нас која с правом носи 
назив институција од националног значаја. За 
крај бих рекао ону најочекиванију реченицу – 
надам се да ће тако и остати и да ћемо се виде-
ти свакако у новој Узун Мирковој или вечитој 
Косовској. 

ца прве класе, продукцијом од неколико година 
и десетина милиона, па сам их преко ноћи за-
борављао. Дакле, мора да кликне, да се направи 
нека хемија, да не кажем као у љубави… Некако 
– или јесте или није.

Да ли и на који начин пратите савремену 
продукцију?

– Фест ми је светковина године, као нека вр-
ста уметничке славе с великом трпезом у виду 
платна која траје две недеље и после које ни-
када не останете гладни. Последњих година та-
кође пратим и Фестивал ауторског филма, ре-
вију немачког филма коју прави Гете институт 
итд. Нажалост, комерцијализација је апсолут-
но узела под своје редован биоскопски реперто-
ар, али се нађе понекад и на том репертоару не-
што вансеријско. Рекао бих да се веома пријат-
но изненађујем шпанским савременим филмом 
или, рецимо, ауторима као што су Јоргос Ланти-
мос, Фатих Акин, неким источноевропским ки-
нематографијама као што су румунска, пољска, 
мађарска или руска, где бих издвојио Андреја 
Звјагинцева. Ако бисмо под савременом про-
дукцијом која преузима и ауторе и глумце, али 
и публику, узели и серије, исповедам се овде 
пред вама да сам у последњих неколико година 

Зачарана (1945)
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вије је био уврштен – Три Ане Бранка Бауера из 
1959. године. 

Када сам се запослио у Хрватској кинотеци 
почетком двехиљадитих, Бауеров се филм у Хр-
ватској није нигдје могао видјети. Хрватска ки-
нотека, а ни Хрватска телевизија нису посједо-
вале копију. Једини начин да видим Три Ане био 
је путем VHS-а. Била је то казета коју је у Хр-
ватску кинотеку донио сам Бауер – а на њој је 
била застрашујуће лоша копија филма. Формат 

ада је крајем деведесетих годи-
на двадесетог стољећа Рајко Гр-
лић објавио тада револуционар-
ни CD-ROM назива How to make 
your movie, посебно је интриган-

тна била виртуална соба посвећена повијести 
филма. Између осталог, студент те виртуалне 
Филмске академије могао је испринтати и по-
пис од стотину најбољих филмова свих време-
на. Само један филм с подручја бивше Југосла-

Т Р И  А Н Е

К
Три Ане (1959)
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њему као о зачетнику хрватског и југославен-
ског црног таласа, те је у сваком случају неза-
обилазна станица проучавања, али и умјетнич-
ког ужитка којег домаћи филм ипак понекада 
пружи.

Бранко Бауер створио је трагичну причу о 
оцу Марку (Душан Стефановић) који по свр-
шетку рата трага за својом изгубљеном кћер-
ком Ане. Како се чини, она је преживјела рат-
не страхоте, и Марко избор сужава на три Ане 
(Дубравка Гал, Марија Кон, Светлана Мишко-
вић). Оно што је овај атмосферични филм де-
текције оплеменило свакако су филмски ин-
теријери. Сценографија Владимира Тадеја у 
сваком је погледу брутална. Станови у којима 
људи живе – можда прецизније њихове настам-
бе и хранилишта – приказани су без икаквог 
гарнирунга и што вријеме више пролази, ти 
интеријери постају готово стравични. Сиро-
маштво и необразованост, бесперспективност 
у самом срцу социјалистичких градова, Загре-
ба и Београда, само је поставило додатно бреме 

филма, познат као Totalscope, дисторзиран је 
тако да су сви ликови изгледали јајасто, филм-
ска је слика била невјеројатно оштећена али... 
ни такво тешко стање Три Ане није могло сакри-
ти чињеницу да се радило о једном од највећих 
филмова које је овај простор икад произвео.

Генерације филмофила биле су осуђене на та-
кав начин (не)гледања. Ипак, 2013. Македонска 
је кинотека у сурадњи с овом нашом рестаури-
рала Три Ане. Видјети тај Бауеров филм на вели-
ком платну, чист, кристално јасан и једностав-
но диван био је заиста празник. Нису то нажа-
лост сматрали домаћи филмаши који су (изузев 
увијек агилног Вељка Булајића) у великом луку 
заобишли тај јединствени догађај. Зашто? Вје-
ројатно зато јер у њему виде оно што не могу 
досећи, свевременску умјетност која и данас 
посрамљује њихов аматеризам, који је ионако 
само параван за прање државног новца. 

Три Ане предстојећег новембра славе своју 
шездесету обљетницу. Филм је у међувремену 
постао поновно хваљен и слављен, говори се о 
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Три Ане (1959)



ца неколико десетљећа касније покренути нови 
рат. Је ли разлог томе што нису слушали учи-
тељицу кад је требало? Не! Разлог лежи у чиње-
ници да тада на Калемегдану нису уопће при-
мијетили не топове већ Марка, који је свима 
њима требао бити упозорење. Марка који и нас, 
захваљујући генију Бранка Бауера, и данас упо-
зорава да морамо гледати Три Ане више од ијед-
ног другог југославенског филма. Марко је про-
живио ужасе на филму – зато да их ми избјег-
немо у стварности. Због тога ће Три Ане увијек 
бити велики филм и – нажалост – увијек реле-
вантан и опомињући.

како на главног лика тако и на филм опћени-
то. Јасно приказивање друштвене дијалектике 
(сељак–професор, радница–глумица, рат–мир), 
морао је посебице код онодобног гледатеља иза- 
звати макар узнемиреност. Гдје је та пропа-
гирана друштвена једнакост? Зашто побједа у 
рату има наличје?

Филм је на филмском фестивалу у Пули на-
грађен трећом наградом, али и Златном аре-
ном за епизоду (Светлана Мишковић), у кини-
ма није био посебно успјешан, а у Сарајеву га 
је цензура чак накратко забранила за прикази-
вање. Све то у своје вријеме није помогло фил-
му да постане класик – попут неких других Ба-
уерових наслова. Но, ако га је нешто смјестило 
у ранг највећих свјетских филмова, онда је то 
свакако секвенца на самом крају. Марко, пот-
пуно уништен и без икакве наде за будућност, 
бесциљно лута Калемегданом, док поред њега 
„разредна другарица” појашњава дјеци смисао 
прошлог рата. Око дјеце су топови, „ти неми 
сведоци једне историје” – како ће их једном на-
звати Филмске новости, но дјеца су савршено 
незаинтересирана за идеолошки али и хисто-
ријски момент. Она су несташна и безобразна 
и својом прштећом енергијом, готово анархи-
стички поништавају, из сличице у сличицу, сва-
ки смисао монолитности побједе, узноситости 
тријумфа и поноса трагедије. Управо ће та дје-

Три Ане (1959)
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пИше:
Игор М. Тохољ

Роуд муви – новија анатомија 
аутентичног амеРичког поджанРа

Јеси ли икад био у времеплову? 
Тамо је будућност, а овамо је прошлост... 

Ово овде, то је садашњост, Филипе. 
Уживај у њој док можеш и додај гас. 

Кевин Костнер као Роберт Буч Хејнс 
у филму Савршен свет Клинта Иствуда
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амо трен удаљени од будућности, опет смо на друму, у сјајно офар-
баном пикапу или старом Т-бирду, с резервоаром срушених снова 
и револвером који се још увек пуши на задњем седишту. Можда 
управо некуд журимо или некога остављамо иза себе, далеко. Било 
како било, изгубљени смо негде, усред ничега...

Жестина с којом су се појавили роуд филмови може се пореди-
ти једино с оном која је пратила појаву филм ноара или касније француског но-
вог таласа, иако их по упливу контракултуре у мејнстрим кинематографију дале-
ко надилази. Голи у седлу, један од најчувенијих филмова тог поджанра из позних 
шездесетих година ХХ века, родоначелник посебног правца у историји друмског 
филма, доживели су недавно и својих пола века. У међувремену се променило го-
тово све око нас, осим можда пејзажа. Тај филм доживео је и своју метаверзију, 
из половине осамдесетих, у Изгубљенима у Америци, где фрустрирани јапи ими-

С
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тира свој омиљени филм и његове протагонисте 
на нимало очаравајући начин.

Роуд филм је као последња бензинска пум-
па на имагинарној филмској мапи, која пре-
живљава све налете очаја, наде и немира што 
спопадају нашу културу сваких четврт века и 
постављају пред нас сувише гломазне изазове. 
Понекад се потрага за покретним, по могућст-
ву кабриолетским склоништем од стварности, 
чини као најбоље могуће решење. Често се на-
лази на пола пута између идеосинкразије и хо-
ливудског испробавања жанрова. Роуд филмо-
ви надиру у таласима, а неки од њих су продукт 
генерације одрасле на класичној телевизији и 
њеним серијалима налик на ауто-пут. Тако је 
и друга генерација пост беби-бум филмских 
деришта потпуно фасцинирана аутомобил-
ском магијом и нихилистичком опуштеношћу 
друмског филма. Филмови као што су Дуел С. 
Спилберга, Двосмерни асфалт Монтеа Хелма-
на, Кишни људи Ф. Ф. Кополе, Месец од папира 
Питера Богдановича неповратно су утицали на 
многе студенте филмских школа који не могу 
да одоле још увек актуелној иконографији ау-
томобилског филма.

Рецепције забачених мотела усред ничега, ау-
то-путеви који пресецају бескрајне пустоши, и 
све друге изван социјалне средине, места су на 
којима уобичајене представе о урбаној култу-
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пијског нереда.
Зашто још увек правити такве филмове сем 

да би се усавршила и надградила временом ис-
трошена иконографија? 

Остављене девојке, припадници маргиналних 
група, вампири, хендикепиране особе, домаћи 
љубимци – сви они у постмодерном кључу роуд 
филма улазе у најближи, макар и украдени ау-
томобил, пуштајући музику из Елвисове епохе 
и остављајући своје прошле животе далеко иза 
себе.

У роуд мувију, као на мало места, још увек оп-
стаје идеограм људске жеље и базичне потраге 
за сопственом суштином. Па ипак, друмска пу-
товања нису увек последица бекства због личне 
трагедије, криминалног чина или напросто не-
достатка вере у свакодневни живот. Припадник 
било које заједнице слободан је да зграби кан-
ту бензина и ускочи у понекада безглави еска-
пизам на точковима. Сама представа о антихе-
роју или одметнику чије је модерно упориште у 
оваквој врсти филма је редефинисана. Недавно 
преминули Питер Фонда и Денис Хопер из по-
менутог класика немају заиста много заједнич-
ког с данашњим протагонистима роуд филмо-
ва, какви су, на пример, мизантропи и хив по-
зитивни лузери из филма Мој приватни Ајдахо 
Гаса ван Санта.

Савршени свет (1993)
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Ова опуштена поджанровска форма нема у 
свом проседеу увек изражене озбиљне социјал-
но-политичке конотације. Ти филмови увек пак 
изражавају патњу и бунт екстремног дела мото-
ризоване популације који се опредељује за кар-
ту у једном правцу за непознато.

Поджанр је увек био помало шизоидан у својој 
структури с обзиром на амалгам романсе на ау-
томобилском седишту, праћене бескрајним бо-
лом и поразом протагониста који путују погле-
да упртог у бескрајни асфалт и крајолик који 
брзо савладава захуктали мотор неке друмске 
крстарице. Атмосфера тих филмова још увек 
нас прожима додирујући архетип велике сео-
бе, од старовременских пророка до Џека Керу-
ака, и повезујући га са свим реинкарнацијама 
бунтовничке културе младих од рокенрола на-
овамо, оличене у помахниталој џејмсдиновској 
вожњи без свести о будућности. Презревши у 
својој суштини аутоматизовану свакодневицу, 
стварајући узвишену слику о губитничкој кул-
тури, роуд филмови увек су били посвета про-
клетима, упозорења на опасност заласка у свет 
бескрајне пусте земље између великих градова 
на путу без повратка. 

Његови јунаци, препуштени сами себи насу-
прот судбини и естаблишменту у свим његовим 
облицима, осећају мистериозни и болни лири-
цизам самоће, суочени са сопственим лудилом, 
понекада несвесни да се све то догађа само не-
колико миља од куће.

Савршени свет (1993)
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КОЛАЖНА МОНОГРАФИЈА 
O СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА 
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ

MAJA МЕДИЋ

70 година
киНОТЕкЕ

7 0  г о д и н а  к и н о т е к е

разговор водила: 
зорица 
Димитријевић



33||

Шта вас је инспирисало за такав колажни 
приступ? 

– Већ на почетку разговора о књизи директор 
Југослав Пантелић и ја договорили смо се да то 
не буде типична монографија и практично сам 
добила одрешене руке да осмислим концепт, а 
то је прилика из снова за сваког ствараоца – да 
вам неко да дозволу и могућност да се играте. 
Одлучила сам се за колажни приступ (за већи 
део књиге) због неколико разлога, првенстве-
но јер је мени то један од омиљених и најбли-
жих начина изражавања: колаж омогућава да 
се (по)каже више ствари на визуелно ограниче-
ном простору, пружа далеко богатији доживљај 
него уобичајена смена текста и илустрација, 
и коначно – колаж је врста монтаже, монтажа 
је суштина филма, а филм је оно што Киноте-
ка баштини, те ми је стога такав приступ дело-
вао крајње адекватно. Истовремено, имала сам 
велики осећај одговорности према материјалу 
којим баратам и искрено сам захвална господи-
ну Пантелићу на указаном поверењу и прилици 
да реализујем један свој сан. 

њига „70 година Југословенске 
кинотеке” приказује најважније 
догађаје у историји те институ-
ције кроз визуелне материјале – 
новинске исечке, документа, фо-

тографије, позивнице, програме – спојене ко-
лажно. Ауторка Маја Медић истиче да су се ди-
ректор Кинотеке Југослав Пантелић и она на са-
мом почетку договорили да монографија не буде 
типична. У интервјуу за Кинотеку објашњава да 
јој је колажни приступ један од омиљених на-
чина изражавања јер омогућава да се (по)каже 
више ствари на визуелно ограниченом просто-
ру, пружа богатији доживљај него уобичајена 
смена текста и илустрација и коначно – колаж 
је врста монтаже, монтажа је суштина филма, а 
филм је оно што Кинотека баштини.

Монографија о Југословенској кинотеци 
настала је према вашем ауторском концеп-
ту. По чему се та књига разликује од класич-
них издања поводом јубилеја културних ин-
ституција?  

– У монографији постоје три основне цели-
не: Хронологија, Директори и Архив (Кинотеке). 
Највећи део књиге, више од половине, посвећен 
је хронологији, која је подељена по деценијама 
и у којој се највише огледа ауторски приступ јер 
сам изабрала да најважније догађаје у историји 
Кинотеке прикажем кроз визуелне материјале 
– новинске исечке, документа, фотографије, по-
зивнице, програме – спојене колажно. То значи 
да сам правила страну по страну, некада само 
спајајући неколико визуелних елемената, нека-
да вршећи и ликовне интервенције, некада ком-
бинујући фотографије и новинске наслове, не-
када комбинујући вест из неколико новина да 
изгледа као да је једна... То је био дуг и инспира-
тиван процес коме је претходило вишемесечно 
истраживање и прикупљање материјала с раз-
них страна (осим Кинотекине архиве претражи-
вала сам и архиву Радио Београда, Танјуга, Бор-
бе, Архив Југославије и архиву ФИАФ-а).

– У другом делу су текстови свих директора 
Кинотеке, што је, мислим, такође редак пример 
када је у питању књига овог типа. Најчешће по-
стоји текст само актуелног директора, али мени 
је била намера да читалац може да доживи Кино-
теку из угла сваког директора понаособ. Трећи 
део посвећен је ономе што је суштина сваке Ки-
нотеке, њеном Архиву и ономе што он садржи. 

К
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не врсте архива, неке су сређене, неке нису, али 
сам успела да се изборим уз помоћ запослених 
који су ми излазили у сусрет на сваком кораку 
и захвална сам им што су ме трпели месецима. 

Шта вам је задавало највише тешкоћа у би-
рању материјала који ће ући у књигу? 

– Највећи изазов био је како превазићи зна-
чајне разлике у количини материјала по деце-
нијама – неке деценије, као што су прва и по-
следња, обилују догађајима и материјалима који 
о њима сведоче, али има и деценија у којима се 
нису дешавале велике ствари већ се радило на 
повећању филмског фонда, разменама с дру-
гим кинотекама, тј. међународној сарадњи, што 
је свакако значајно за Кинотеку, али историјски 
гледано, то је једна реченица у хронологији. 

– И наравно, оно што је увек клизав терен: 
како обухватити све што је битно а не презаси-
тити књигу гомилањем материјала, посебно ви-
зуелног, дакле – наћи праву меру. Као и у живо-
ту, то је увек највећи изазов. 

Кинотека је врло присутна у јавности и 
чини се да се о њој доста зна. Да ли сте наи-
шли на неки податак из њене историје који 

У каквом су односу текстуални и визуелни 
материјал у монографији? 

– Грубо гледано, рекла бих да визуелни мате-
ријали воде са 2 : 1 „у гостима”, а вероватно би 
разлика била још већа да књига није двојезична 
(српско-енглеска), па су текстови ту добили на 
габариту. Осим текстова свих директора Кино-
теке, ту је и текст управника Архива Алексан-
дра Ердељановића у трећем делу. Као што сам 
већ напоменула, више од половине књиге чине 
само колажне стране, а визуелних материјала 
има у целој монографији, само су у наставку 
коришћени на мање-више уобичајен начин бу-
дући да је то књига о институцији која чува по-
кретне слике.

Како оцењујете стање документације која 
вам је била доступна током припремања 
пројекта? 

– Не знам шта бих рекла а да то буде кратак 
одговор. Свака архива било које врсте захтева 
много рада и људе који се посвећено баве само 
тиме, а у нашим институцијама најчешће није 
тако. Она постоји, али углавном није обрађе-
на, заведена, пописана, што знатно успорава 
истраживачки процес. У Кинотеци постоје раз-
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се надам да би заправо то могло да се промени 
ускоро захваљујући могућностима које пружају 
нове технологије и да се дигитализацијом и ди-
гиталном рестаурацијом разних материјала, не 
само филмова већ и пратеће архивске грађе, 
фотографија, старих часописа и сличног, широј 
публици приближи богатство Архива Кинотеке.  

Шта мислите, какву ће слику о Југословен-
ској кинотеци стећи читаоци (гледаоци) ове 
књиге из будућих генерација?

– Искрено се надам да ће управо ова књи-
га приближити широј публици ову важну ин-
ституцију и заинтересовати је за њу, њен зна-
чај и богатство које има, јер је сад први пут на-
прављен пресек не тако кратког периода њеног 
рада, да ће ова књига превазићи причу о Кино-
теци као институцији и бити сведок културног 
деловања једне земље. А највише бих волела, и 
могу томе само да се надам, да ова књига под-
стакне и инспирише неке будуће истраживаче, 
историчаре филма или уметнике који свој рад 
базирају на архивском материјалу да се баве 
Кинотеком и откривају је на неке потпуно нове 
и оригиналне начине.  

вас је изненадио, било позитивно било нега-
тивно?

– Не бих се сложила с вама да се доста зна. 
Људи углавном мисле да знају, а најчешће ми-
сле да је Кинотека само биоскоп, јер је по тој 
функцији најпознатија међу најширом публи-
ком. За Кинотеку се у највећој мери интересују 
филмофили, студенти филма и филмски про-
фесионалци, што је већ мали део опште попу-
лације, а међу њима је још мање оних које инте-
ресује историјат саме институције или садржај 
пратеће архивске грађе, већ Кинотеку познају 
само на основу њеног филмског репертоара. Ра-
дећи на књизи, разговарала сам с много људи о 
Кинотеци и велики број њих, иако посећује њен 
биоскоп, не зна да је чине Архив у Коштуњаку, 
стара библиотека у Кнез Михаиловој, Музеј у 
Косовској, дирекција у Узун Мирковој и мага-
цин на Вилиним водама. А то је само прва ин-
формација о Кинотеци.

– Што се проналажења података тиче, тренут-
но ми ништа посебно не пада на памет. Фасци-
нантно ми је било то што сам приметила, док 
сам пролазила кроз новинске чланке, колико се 
ствари заправо мало и споро мењају када су у 
питању институције и начин њиховог функцио-
нисања, а ми имамо илузију да свако време до-
носи неке велике и значајне промене. Искрено 
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угословенска кинотека обележила је 
стогодишњицу рођења и двадесет го-
дина од смрти свог некадашњег ди-
ректора и једног од најзначајнијих 
пионира југословенског филма Вла-
димира Погачића (1919–1999) великом 

ретроспективом његовог опуса прошлог месеца 
у Музеју кинотеке.

О Погачићевом делу и каријери, уметничким 
и животним ставовима речито сведочи његова 
мемоарска књига „Имагинарни записи”, коју су 
1994. године објавили „Прометеј”, ГП „Просвета” 
и „Yu филм данас”.

Како је оценио славни редитељ Слободан 
Шијан, и сам једно време директор Кинотеке, 
„све је у овој књизи дубоко лично, па ипак се све 
у њој тиче дубоко и свих нас. Лапидарним за-
махом, Погачић успева да обухвати готово чита-
ву историју покретних слика, од кинеског позо-
ришта сенки до савременог филма”.

А у свет филма стигао је случајно! Рођен у Кар-
ловцу, студирао је историју уметности у Загре-
бу, основао Студентско казалиште, бавио се по-
зоришном и радио режијом пре и првих година 
после Другог светског рата. Када су га партијски 
кадровици преместили с Радио Загреба у један 
синдикални лист, Погачић се 1947. пријавио за 
Високу филмску школу у Београду.

„И сада и увек изнова постављам себи исто пи-
тање: зашто сам се одлучио за филм који је по-
стао моја судбина? Да ли зато што сам бежао од 
синдикалних, једносмерних новина у које су ме 
против моје воље угурали?... Немам одговора на 
то питање”, признаје он и додаје да је у младости 
био, као и његови пријатељи, оријентисан на по-
зориште, литературу, сликарство и музику.

МЕМоари

ПиШЕ:
зорица Димитријевић

Из Високе филмске школе послат је у преду-
зеће „Звезда филм” из Новог Сада са задатком 
да напише сценарио о раднику који је постао 
директор фабрике. Убрзо му је поверена и ре-
жија и за тај дебитантски филм Прича о фабри-
ци добио је 1949. награду Савезне владе. 

Уследили су други филмови, затим ангаж-
ман у Кинотеци и ФИАФ-у, цео живот посвећен 
седмој уметности. Међутим, размишљајући о 
пређеном путу, Погачић закључује да су за све 
што је постигао и за све што је промашио „кри-
ве” књиге:

„Са Шекспиром у руци удварао сам се мојој 
будућој жени, са књигама сам васпитавао нашу 
ћерку, а сада на књигу упућујем нашу унуку. А 
ја, захваљујући књизи, нисам постао ни бараба, 
ни политичар, али сам постао нешто одиозније 
– можда интелектуалац.”

Управо на тај аспект указује Шијан оцењујући 
да промишљања сабрана у ову књигу недвосми-
слено показују Погачићеву припадност светској 
интелектуалној елити, да читаоца импресиони-
рају ширина образовања аутора и способност да 
се виртуозно креће кроз ткиво културе света, 
комбиновани са изванредном филмском еру-
дицијом, обогаћеном и личним искуством реди-
теља, директора Кинотеке и председника Међу-
народне федерације филмских архива ФИАФ.

„Успевајући да доведе у сумњу све идеале своје 
генерације, али у исто време и да нам их пред-
стави у свој њиховој заносној привлачности, он 
супериорно полемише са умовима који су об-
ликовали ’вјерују’ његовог поколења. Од Малроа 
до Еренбурга, од Крлеже до Андрића, од Жида 
до Сартра, његов радознали и увек критички ус-
мерени дух, у вечитом унутрашњем дијалогу са 
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отишао чувени Анри Ланглоа, за кога тврди да 
је био само „генијални опсенар”. 

Стил књиге је често есејистички, а има и еле-
мената путописа. Посебно упечатљив је део када 
Погачић приликом посете Шпанији размишља 
о Луису Буњуелу, Мигелу де Унамуну, Салвадо-
ру Далију и о периоду Републике из тридесетих 
година, коју назива, као и Андре Малро, својом 
„лирском илузијом”. Путовање у Кину описао је 
као откровење. 

С друге стране, аутор се не устручава да отво-
рено говори о својим незадовољствима, па и по-
вређености због неких критика његовог рада и 
као редитеља и као функционера.

Погачић је „Имагинарне записе” започео 1981. 
године, али је у књигу укључио и своје дневнике 
писане с прекидима у ранијим периодима, као и 
радне белешке настале током припрема и сни-
мања неких филмова, а такође и писма, новин-
ске чланке, многе цитате… Његови утисци, ана-
лизе и коментари творе сложену слику једне бо-
гате каријере и једног времена веома различи-
тог од данашњег.  

свим и сваким, немирно тражи одговоре на пи-
тања о смислу живота и стваралаштва”, истиче 
Шијан. 

У Погачићевом редитељском опусу након по-
менуте социјалне драме Прича о фабрици следе 
први југословенски шпијунски филм Последњи 
дан (1951); Невера (1953), која је приказана у Кану, 
а 1955. проглашена за најбољи филм у првих де-
сет година југословенске кинематографије; Ани-
кина времена (1954) према новели Иве Андрића, 
први југословенски филм дистрибуиран у Сје-
дињеним Државама; документарни филм Сведо-
чанство о Тесли (1955), награђен у Пули; Велики 
и мали (1956), први југословенски играни филм 
награђен на неком међународном фестивалу, 
за режију у Карловим Варима; Суботом увече 
(1957), репрезентативни филм савремене тема-
тике оног доба, награђен у Пули; те Сам (1959), 
за оно време неуобичајено психолошки оријен-
тисан партизански филм; Пукотина раја (1959); 
англо-југословенска копродукција Каролина 
Ријечка (1961) и последњи филм Човек са фотог-
рафије (1963), награђен на фестивалу у Пезару. 

Као директор Југословенске кинотеке од 1954. 
до 1981. године Погачић је изразито унапредио 
њену делатност, обезбедивши јој велики међу-
народни углед. Већ 1955. постао је члан Извр-
шног комитета ФИАФ-а. На Конгресу у Њујор-
ку 1969. изабран је за потпредседника, у Букуре-
шту 1972. за председника. У Лозани 1979. на свој 
захтев разрешен је те дужности и изабран по-
ново за потпредседника, а када је 1981. напустио 
место директора Кинотеке, изабран је у Мек-
сико Ситију 1982. за доживотног почасног чла-
на ФИАФ-а. Од 1972. до 1987. био је и потпредсед-
ник Савета за филм, радио и телевизију (CICT) 
при Унеску.

Помињући да је на функцији директора Кино-
теке одбијао да буде администратор, Погачић у 
својој књизи наводи:

„Ја сам се ограничавао само на једно: спаса-
вање и конзервацију слика у покрету… Ја сам, 
у ствари, водио Кинотеку кроз све њене битне 
фазе од прчварнице до установе светског ранга 
по линији своје властите логике. Упорно сам на-
стојао да она буде културна институција, да се 
њен живот не бирократизује.”

Погачић се присећа и како је као председник 
ФИАФ-а заједно с колегама стварао фундамен-
тална акта те организације у бесаним ноћима у 
Хелсинкију, након целодневних заседања Извр-
шног комитета. Детаљно пише о „афери” из 1968. 
када је са места директора Француске кинотеке 
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но на радном месту којим доминирају мушкар-
ци. Она би само одмахнула и рекла: „Ма не, и 
ја сам у мушком клубу!” Тиме је хтела да каже 
да је осећала да је њене колеге потпуно прихва-
тају; по њеном мишљењу, једино што је важно 
јесте да се посао добро обави. Као извршни про-
дуцент морала је да се носи са стресом, дугим 
радним данима, а понекад и с грдњама и шефа и 
глумаца. У томе јој је помогло одрастање на Гри-
нерлеки. Ту је научила да се бори и узвраћа уда-
рац, у најбуквалнијем смислу. Ту је, такође, нау-
чила и да се ослони на себе, посебно у тренуци-
ма највећих невоља.

Инспирацију за режију увек је налазила у 
себи. Није имала узора и није покушавала ни-
кога да опонаша. Она то каже овако: „Имала сам 
само себе и своје... илузије.” Мотивација да ре-
жира потекла је, пре свега, из жеље да ради на 
филму. У мери у којој је уопште изгарала за не-
чим, изгарала је за тим да добро осликава обич-
не људе. И да прави филмове који личе на жи-
вот, у којима се клатно постојања непрестано 
креће између својих крајњих тачака, смеха и 
плача, туге и радости. Говорила је да све види у 
сликама. Њен начин посматрања и осећања све-
та одвијао се пре свега кроз слике, мање кроз 
речи.

ЕДИТ КАРЛМАР КАО РЕЖИСЕР

интервјуима које је Едит Кар-
лмар дала јасно се види да је 
она контроверзна жена сло-
бодног језика. Још од времена 
кад је као млада радила с Тан-
кредом Ибзеном, с времена 

на време портретисана је и цитирана у филм-
ским часописима и журналима јер је и тада сма-
трана „ретком зверком”. Крајем тридесетих го-
дина у норвешком филму није било уобичајено 
да жене буду извршни продуценти. Млада Едит 
Карлмар истицала се својом смелошћу и енер-
гичношћу. Била је лепа, плава и имала је диван 
осмех. Често је носила панталоне и причала да 
тренира џију-џицу и карате. У једном интервјуу 
за Филмски журнал из 1943. изјавила је да по-
стоји једна ствар коју не жели – а то је да буде 
домаћица. Пред крај интервјуа мало је ублажи-
ла свој став и додала да не жели да буде само до-
маћица. Као и све друге мајке, и она мора да ку-
пује хлеб и млеко.

Њене колеге причају да је псовала као кочијаш 
и да се није плашила да постави на своје ме-
сто оне који би јој се супротставили. Умели су 
да је питају да ли се понекад осећала недостат-
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огромна цистерна чији је возач видео да сам ја 
’прегажена’. Онда сам ја, ’леш’, устала и викну-
ла: ’То је само филм!’ Био је тако бесан! Препао 
се, јадан.”

Едит Карлмар била je врло вична и креатив-
ним решењима:

„Снимали смо филм Ни тренутак мира и пре-
гледали смо неке снимке које смо одавно сни-
мили. Надзорница сценарија била је проверила 
костиме, и све је требало да буде у реду. Одјед-
ном смо схватили да Турид Холанд, која је игра-
ла мајку, носи погрешну хаљину. Публика при-
мећује такве ствари, тако да је то било прилич-
но озбиљно. Карлмар је почео да виче и да бес-
ни. ’Ућути’, рекла сам му, ’морамо да размисли-
мо!’ Онда смо ту на лицу места смислили сцену 
у којој дечаку, кога игра Андреас Дисен, кашика 
падне у супу и испрска све около. Тада му мајка 
каже: ’Види шта си урадио, сад морам и хаљину 
да пресвучем!’ Забавно је то, смишљати ствари у 
ходу. У таквим ситуацијама, кад нема времена 
за размишљање, често се рађају најбоље идеје.”

Едит Карлмар је у својој режији умела да се 
користи и суровим методама. Глумци који су 
играли главне улоге у филму Смртоносни за-
грљај, Клаус Висе и Бјерг Рисер-Ларсен, заправо 

КРЕАТИВНА РЕШЕњА

Током различитих продукција десиле су се 
многе забавне епизоде, које је Едит Карлмар 
посебно волела. Обожавала је све врсте изазо-
ва. Клаус Висе, који је играо у филму Смрто-
носни загрљај (Døden er et kjærtegn), био је млад 
и згодан, и мислили су да има возачку дозволу. 
У више сцена требало је да вози кола. Кад су те 
сцене дошле на ред, испоставило се да уопште 
не уме да вози. Завршило се тако што је Едит 
Карлмар морала да лежи на поду кола и управља 
квачилом и гасом, а углађени Висе се заводнич-
ки осмехивао у камеру.

Једна друга епизода догодила се током сни-
мања филма Ни тренутак мира (Aldri annet enn 
bråk) 1954. Ево како је она сама то описала:

„Ти момци требало је да прегазе једну стару 
госпођу у филму. Нисам хтела да излажем друге 
опасности, па сам рекла да ћу ја бити та госпођа. 
Имали смо одличног возача који је питао шта 
треба да ради. Рекла сам му да треба да ме пре-
гази, али не стварно. Он је возио према мени, и 
ја сам пала. Било је тако забавно! Нисмо били за-
уставили саобраћај и одједном се појавила једна 

Fjols til fjells (1957)
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и коментарисана млада Лив Улман купа се нага. 
Она се игра и смеје у води, и гледано данашњим 
очима, то делује сасвим природно и лепо. Ове 
невине слике дигле су штампу на ноге. Делова-
ло је скоро као хајка. О том филму се чак рас-
прављало и у парламенту, с идејом да се забра-
ни. Едит Карлмар била је резигнирана због так-
вих реакција. Она себе није сматрала недолич-
ном. Једном је изјавила: „Сматрам да нагост на 
филму није ништа погрешно све док се укла-
па у причу. Сматрам да оно што је испод одеће 
може да буде десет пута горе!”

СТРОГА АЛИ ПРАВЕДНА

И сарадници и глумци који су радили с Едит 
Карлмар истичу њено ведро биће као једну од 
њених најупадљивијих карактеристика. Увек 
предусретљива, никад никоме није одбила да 
учини услугу. Због њеног великог поштовања 
према филмској струци, људи с којима је ради-
ла њој указују одговарајуће стручно поштовање. 
Ото и Едит увек су били добро припремљени за 
снимања, увек су знали шта желе. То је остави-
ло врло позитиван утисак на многе који су ра-
дили с њима. Код њих никад није било окле-
вања нити непотребних понављања кадрова. За-
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се нису подносили. Каква катастрофа! Како на-
терати две леденице да одишу еротиком? Едит 
Карлмар везала их је лицем у лице на столици, 
да буду довољно близу да би се на платну поја-
вило оно што публика жели да види: еротска 
жудња.

ЕГЗИБИЦИОНИСТА

Под старе дане често су је питали зашто је 
у својим филмовима толико волела да прика-
зује еротику и наге људе. Без задршке би одго-
варала: „Ја сам егзибициониста. Обожавам нага 
тела!” Али Едит је против порнографије и уоп-
ште се не слаже с митом о томе да су њени фил-
мови порнографски. Каже да су они који тако 
мисле пуни предрасуда. Она сматра да сексу-
ални однос може да зачини филм, али да секс 
и порнографија нису исто. Едит Карлмар каже 
да се никад није узбуђивала због тога што су 
је многи називали „потпуно неморалном”. Она 
сматра да је нагост природна, лепа и исправ-
на. Данас се већина људи слаже с њом. Можемо 
само да замислимо колико је отпора било у вре-
ме кад су снимани филмови брачног пара Карл-
мар. Филм Млади грешници (Ung flykt) оптужи-
ван је за недоличност. У сцени која је истицана 

Bedre enn sitt rykte (1955)
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’Вигдис, чорба од рабарбаре!’ То је највише воле-
ла, и осмех би јој се вратио на лице.”

 
ПЕЧАТ И ПОТПИС

Шта карактерише филмове Едит Карлмар и 
шта је њен редитељски потпис? Тематски гледа-
но, филмови брачног пара Карлмар били су ти-
пични за педесете године – почетком деценије 
мрачне драме, средином деценије брачне коме-
дије, а крајем деценије друштвено ангажоване 
теме. Ипак, сматрам да има доказа да је Едит 
Карлмар у својој режији пронашла нова и ори-
гинална решења унутар те мејнстрим тенден-
ције. Указала сам на значај женских улога и те-
матску тенденцију која се фокусира на пози-
цију отпадника у друштву. Њене филмове та-
кође карактерише и темељна припрема, мину-
циозно компоноване слике, ефектни сликовни 
језик, сензуални крупни планови, хумор и цен-
тралне позиције глумаца. То су особености које 
се понављају из филма у филм.

Избор прича на којима су засновани филмо-
ви брачног пара Карлмар у великој мери може 

хваљујући свом вишегодишњем искуству извр-
шног продуцента, Едит је врло добро познавала 
читав процес настанка филма. Увек је покази-
вала много разумевања за начине размишљања 
других филмских радника у тиму. Врло добро је 
знала и шта може да тражи од других кад је ре-
жирала. Ту јој је од користи било њено глумач-
ко искуство.

Едит Карлмар радо је радила с натуршчицима. 
Умела је да прибегава нетрадиционалним мето-
дама мотивације. Ево још једне епизоде са сни-
мања филма Ни тренутак мира.

Вигдис Рејсинг дебитовала је у том филму. 
Ото Kарлмар чуо ју је како пева у једном гимна-
зијском мјузиклу и сматрао да би могла да од-
говара за улогу. Позвана је код Едит и Ота кући 
и смештена за велики писаћи сто, на ком је ле-
жао папир с неколико реплика. „Читај!”, рекла 
је Едит. И Вигдис је читала. „Звучало је потпу-
но природно”, прича Едит, „па сам је замолила 
да се мало прошета по соби.” Прихватила је ту 
„режију” и тако је добила своју прву филмску 
улогу.

Али Вигдис је умела да буде баш незгодна ако 
не би било по њеном. Тад би се осамила и дури-
ла. Едит прича:

„Тада бих је пустила да неколико минута буде 
у потпуној тишини у атељеу. А онда бих рекла: 

Млади грешници (1959)
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чају разлике међу половима нису толико значај-
не? Познавање људи јесте оно што је у највећој 
мери допринело веродостојности њених филм-
ских улога.

ПОТПИС

Оно што је омогућило нетрадиционалне при-
казе мушкараца и жена у норвешком филму 
јесте снага јединствене, неустрашиве и снаж-
не личности Едит Карлмар. То је њен редитељ-
ски потпис. Оно што се често понавља у крити-
кама јесте фокус филмова брачног пара Карл-
мар на пол и сензуалност. И због Смртоносног 
загрљаја и због Младих грешника подигла се ог-
ромна прашина у штампи и дискусије о мора-
лу одвијале су се на највишем државном нивоу. 
Редитељка је непоколебљиво бранила свој став 
да је еротика лепа и на месту док год се укла-
па у радњу. Чини се јасним да је Едит Карлмар 
својим филмовима отворила пут ка опуште-
нијем односу према еротици у норвешком фил-
му.

Ингрид Дока: одломак из књиге Видим све у 
сликама. Филмска редитељка Едит Карлмар 
(Jeg ser alt i bilder. Filmregisørren Edith Carlmar), 
NFIs skriftserie nr. 12, Осло, 2000.
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се везати за животну филозофију Едит Карл-
мар. Иако је њен муж Ото био задужен за тра-
жење прича, приликом коначне одлуке Едитин 
глас био је пресудан. Едит је говорила да ако иза 
њених филмова уопште постоји некакав проје-
кат, онда је то тематизовање вредности човека, 
јер је желела да буде гласноговорник малих и 
слабих људи у друштву. Када се проучавају ти-
пови улога у њеним филмовима, може се виде-
ти да су управо ти ликови приказани с дубоким 
увидом и великом љубављу. Овде бих спомену-
ла Герд из Младих грешника, Мајкен и мајку из 
Ни тренутка мира и Ерика из Смртоносног за-
грљаја. Да не спомињемо младе из филма Бољи 
од своје репутације (Bedre enn sitt rykte). То је 
свакако повезано с Едитиним посебним окол-
ностима одрастања и њеном великом способно-
шћу да посматра ситуације и људе.

Шта је допринос Едит Карлмар, прве норвеш-
ке редитељке играних филмова, норвешком 
филму? Њен феминизам није се огледао у све-
сном одабиру нетрадиционалних женских лико-
ва. Говорила је да су јој жене далеко занимљи-
вије од мушкараца, да имају већу дубину. Гледа-
но споља, делује природно да редитељка боље по-
знаје женски живот од редитеља. Но Едит Карл- 
мар чувена је и по веродостојним и изнијан-
сираним мушким улогама. Можда у овом слу-
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била су државна, друштвена, и отприлике се 
знало шта желимо да направимо. Нису постоја-
ле директиве као у Русији, већ је било много ле-
жерније. 

– Авала-филм је правила филмове. Док ми ни-
смо стигли на ред, та кућа снимила је Поп Ћиру и 
поп Спиру, разне друге лепе филмове, али један-
-два годишње. Почело је оно што се звало при-
вредна реформа, кад су хтели да стварно буде 
економских рачуница, да стварно буде тргови-
на, а не продукција без плана. Испоставило се да 
нам треба више филмова. Дошао је Ратко Дра-
жевић, бивши удбаш, историјска личност. Он је 
био један од оних дванаест који су ухватили ру-
кама Дражу Михаиловића, у шуми, с брадама, 
као да су четници. Био је један од оних који су 
стављали главу у торбу, иначе студент ветери-
не пре рата, и са 27 година, наводно, пуковник. 

азговор с редитељем вођен је
у биоскопу „Метрополис” у 
Хамбургу 6. децембра 2005. 
године. Душан Макавејев тих 
дана боравио је у том граду на 
позив Вима Вендерса, профе-

сора на тамошњој Академији ликовних умет-
ности, а биоскоп „Метрополис” приказао је тим 
поводом четири његова филма. 

У ранијим интервјуима кажете да сте у фил-
му Човек није тица радили свој први „ствар-
носни филм” јер сте добили камеру, а нисте 
добили прописани сценарио, па сте снимали 
праве, реалне људе.

– То није било никад баш прописано; мислим, 
то је питање како оцењујемо оно време. Пошто 
се партија бринула о култури, сва предузећа 
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У том филму појављује се хипнотизер, а ка-
сније, у следећем, два научника, др Костић и 
криминолог. Како сте дошли до тог поступка, 
до убацивања научног дискурса?

– Све има своје вулгарно, примитивно поре-
кло. Прво, тај хипнотизер био је најчувенији 
хипнотизер на Балкану. Кад је на Ташмајда-
ну прављен базен, он је добио задатак да у ста-
ром каменолому направи клизалиште и фабри-
ку леда, у којој се производио лед за клизалиш-
те и за град. На том стадиону приредбе је давао 
Роко Ћирковић, Влах из граничног појаса. Једи-
на ствар коју ја нисам знао до краја снимања 
било је то да је имао дрвену ногу. Он је био ме-
талац, радник у борском руднику, и нека маши-
на одсекла му је ногу, па није могао да ради. У 
болници је открио да уме да хипнотише. Дакле, 
лечио се, па је почео да хипнотише људе и да 
хипнотише за паре. Знате шта он сада ради? Он 
је још активан, продаје воћне сокове као трго-
вачки путник. Замислите човека који уме да вас 
хипнотише као трговачки путник! Може да про-
да вагоне воћних сокова... Он је био тај чувени 
хипнотизер који је одушевио цео Београд и ре-
шим да почнем с њим. Довео сам га, па смо на-
правили ону приредбу у филму тако што смо 
уштедели – нисмо платили статисте него смо 
рекли: ко год хоће, хипнозу може да гледа за 
џабе. Платили смо само онима који су пристали 
да се хипнотишу, који су изашли на сцену. Дали 
смо им да потпишу и добили су новац. На тај на-
чин смо за паре за десет статиста добили гомилу 
од триста гледалаца. 

– Тако је у филм ушао хипнотизер. Последњу 
реченицу у филму нисам имао у сценарију, оно 
„да под хипнозом човек може и да убије”. Ја сам, 
просто, њему дао да говори шта хоће и тај ње-
гов говор је диван, о бабама на Косову које једу 
фреске... Кад смо монтирали филм, испало је 
згодно да се на крају појави та реченица која 
је после постала врло политичка, а која говори 
да сви живимо под неком врстом хипнозе. Ја ту 
нисам имао никаквих проблема, јер прво нисам 
имао проблема са осећањем да је социјализам 
нека врста хипнозе. То није била тајна. Просто, 
о томе се није говорило, али код нас није била 
диктатура, ми смо били одушевљени. Међутим, 
у сваком одушевљењу имате елеменат...

– Знате ли Николетину Бурсаћа? Ја сам Ни-
колетину Бурсаћа видео у Новом Саду кад сам 
био дете. Николетина Бурсаћ написан је седам-
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Када је дошао на место директора Авала-фил-
ма, питао је колико се тамо филмова ради. Ре-
кли су му два-три, а он им каже да морамо бар 
десет. Њему лепо сутрадан доведу десет људи, 
он се распита, пита Михиза и друге ко је ту од 
младих талентован, и мене пробуди сутра ују-
тро његов шофер. Ја сам био у неком вагону, био 
је снег, сећам се како куца Ратков шофер, буди 
ме и каже: „У дванаест треба да будеш код Ратка 
у Авали.” Тако сам упознао Вука Бабића, младе 
људе који су или завршили Академију или ради-
ли у академском позоришту.

– Нас дванаесторо је, дакле, ту седело и Драже-
вић пита: „Имате ли неку идеју, хоћемо да кре-
немо, реците шта вам треба, прво да напишете 
сценарио.” Ја кажем да бих ишао у борски руд-
ник. Као ђак водио сам екскурзију нашег раз-
реда, шестог гимназије из Новог Сада, у бор-
ски рудник јер смо имали сјајног професора хе-
мије Виктора Кунца. Тамо је било страшно, бла-
то, киша, грозно време, а то је рудник који обух-
вата десетине километара. Они копају, читава 
брда претварају се у рупе, има неких дванаест 
копова испод земље. Ми смо га прокрстарили са 
шеснаест година, ја сам то већ знао. 

– Зашто сам волео борски рудник кад сам имао 
шеснаест година? Био сам председник омла-
динске организације у школи и веровао сам да 
мењамо свет, а пошто је радничка класа, руда-
ри, била важна, ми направимо тај пут у рудник, 
спојимо хемију и индустрију. Могло је тамо сва-
шта да се види и била је то лепа авантура. Тада, 
1948. године, долазимо и у једном одељењу зати-
чемо пакао од ватре и варница, неки концен-
трат. То одељење звало се пржионица, ту је дим, 
сумпор, не може да се дише, грозно. Неки људи 
раде у прогорелим кецељама, у неким чизмети-
нама, са шеширима да им не ударају варнице у 
очи, имају оволике лопате јер је то неки влажни 
песак, па га они бацају у ватру. Један човек то-
тално је исцепан, али ради као олуја. Сетим се да 
је ту био неки Јовановић, чувени ударник, као 
у Босни Алија Сиротановић. Гледам да то није 
тај Јовановић. Они мени покажу најлуђег, најис-
цепанијег, то је Јовановић. А тај ради као жи-
вотиња јер је вишеструки ударник, херој рада. 
Гледајући тог човека, сударио сам се са стварно-
шћу. Схватим да је то крвав, страшан рад, и пи-
там (нисам ја доводио у питање политику) како 
дозвољавају да тако славан човек ради тако ужа-
сан посао. 
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десетих и кад сам прочитао Ћопића, сетио сам 
се ове сцене: било је ослобођење и у биоскопи-
ма су били редови за филмове. Ишли су руски 
филмови, било је и неких француских и америч-
ких, и писало је „за војнике бесплатно”. Сећам 
се да сам стајао у реду за биоскоп и да одједан-
пут неки младић у партизанском оделу каже: 
„Зашто наплаћујете овом народу?” Ови одгово-
ре: „Морате да платите улазницу.” Он каже: „Али 
мени сте дали џабе улазницу, зашто не дате и 
њима? Што њима наплаћујете?” „Па знате, плаћа 
се улазница...” Не може култура да се наплаћује, 
њему је комесар рекао нешто друго. „Немојте ви 
сад мени, знам ја шта је посао, ви имате право 
на две карте.” Он узме две карте и кад је изашао, 
дао их је некоме ко је тамо стајао, па се вратио 
у ред, опет узео две карте и неком дао... Он је 
спроводио свој комунизам. То је било врло ди-
рљиво јер је он очигледно био сељачко дете које 
никада није видело биоскоп. Њега су научили да 
је то култура, а он је дошао у средину у којој 
се то плаћа. Ја сам веома волео Бранка Ћопића, 
који је писао много истинитије, осећао и хаос... 

– Ми смо имали искуство са светом који је до-
шао из шуме, сишао са дрвета, али имали смо 
и нешто своје, тако да је то ипак био наш свет. 
Директиве су често биле прејаке или претешке 
зато што је било разних, полуобразованих људи 
на положајима. Морали смо да се сналазимо.

– Имали смо радну бригаду на Новом Београ-
ду и носили смо шортсеве. Нови Београд, песак, 
вукли смо плоче, правили бетон... Ту је био ло-
гор на песку и наше цуре ставиле би неку ће-
бад и легле да се сунчају. Кад отворе очи, а око 
њих Албанци, једна бригада с Косова, све муш-
карци и гледају женске ноге. Ми смо се жалили, 
али они су тврдили да наши изазивају, то је био 
културни неспоразум. Међутим, ја сам као ре-
ферент за културу бригаде имао проблем у так-
мичењу за зидне новине. То су били чланци, цр-
тежи, песме. Ми издамо три, четири, пет броје-
ва, стигнемо до седмог-осмог, а друга бригада 
изда дванаести, петнаести број и ја не могу да 
схватим како они брже од нас праве а полупис-
мени су, имали су три и по учитеља у целој бри-
гади. Откријем да они после 15. броја издају 17. 
па 23. Прескачу бројеве. Контрола која гледа ка-
кав је културни живот види код њих број 23, а 
код мене број 15. Покушавао сам да их тужим, 
али нисам успео. Тамо смо учили шта су сеља-
ци, шта смо ми, а шта су радници. У бригадама 
смо се упознавали, упознавали смо целу земљу. 

 – То време памтим као занимљиво вре-

и н т е р в ј у  и з  п р о ш л о с т и
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ме, јер су се сударале културе. Наравно, и руска 
култура, будући да је стигло много руских књи-
га и песама, а брзо је почела да стиже и поли-
тичка, партијска контрола, али осећало се да то 
не одговара нашем народу. Срећом, знали смо 
много људи који су били борци, тако да, кад би 
нас млађе неко малтретирао, умели смо да лане-
мо, а неко би увек рекао „ма пустите, бре, људе”. 
Знали смо коме да се жалимо. Према тој „бур-
жоаској уметности” врло рано је постојала толе-
ранција. А сетите се да је Титов пријатељ био Кр-
лежа, да је Тита крио Ступица, један феномена-
лан уметник, да је Титов пријатељ био Едо Мур-
тић, феноменалан модерни сликар. Тако је било 
и у Црној Гори и Босни, сви модерни надреали-
сти били су левичари. Имали смо ту срећу што 
од свих комунистичких земаља једино код нас 
шпански борци нису били протеривани. Они су 
били сумњиви Русима и многи су заглавили у 
Сибиру. Међутим, код нас су они били органи-
затори, Коча Поповић, Пеко Дапчевић... Сви ко-
манданти војске на крају рата били су шпански 
борци. Наша револуција добрим делом била је 
аутентична, само се комбиновала с руским ути-
цајем. Та ’48. нама није значила ништа, нико од 
нас није био у затвору, имали смо шеснаест го-
дина. Страдали су студенти славистике и исто-
рије, ваљда због русољубља. Кад смо ми дошли 
на студије, те су катедре биле десетковане, сви 
су били на Голом отоку.

Да ли је на вас утицао француски филм 
шездесетих?

– На нас је много више утицао пољски филм, 
који је био феноменалан, а који нису познава-
ли на Западу. Пољаци су имали политичку стегу, 
али је култура била пуштена јер је представља-
ла националну ствар код њих и Мађара. Фран-
цуска нам се, наравно, допадала, али Французи 
су увек били слабији и нису имали ниво Поља-
ка. Нико не зна много о Пољацима, а била су 
четворица о којима је писао нобеловац Чеслав 
Милош. То смо ми читали, то је превођено код 
нас, као и гомила руских ствари. Руси су има-
ли добре романописце, епске писце, књижури-
не од по хиљаду страна... Код нас је било Златно 
теле, превођени су Пилњак, Бабељ, све оно што 
Руси нису штампали превођено је пре рата. Ми 
смо имали феноменални увид у праву руску ре-
волуцију и модерну, па и француску због надре-
алиста. Nouvelle Vague памтим као нешто неза-
нимљиво, то су били моји вршњаци међу који-
ма сам се ја осећао супериорно... Трифо је сла-
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дак, ми смо исто годиште, мада је он правио 
филмове раније него ја. Али оно што су радили 
Пољаци, то је за нас било велико – снимање из 
руке, па у блату, све изгорело, људи живе у не-
ким рупама, па иду партизани и наиђу на село 
где су свима који су гласали за комунисте од-
сечене руке. Монархисти су онима који су гла-
сали за комунисте одсецали шаке. Замислите 
село у коме нико нема десну шаку након избо-
ра. То нисмо никад више видели. Они су има-
ли праве статисте, сељаке који немају руку. У 
Београду је била Кинотека, ту смо гледали ста-
ре филмове, ту су Французи мени много више 
значили, цела Француска кинотека, класика, 
Реноар... Трифо је звао Сашу и мене да дођемо 
кад су имали ону побуну шездесет осме. Она 
је почела у Француској кинотеци и два аутора 
из Југославије су се потписала, нас неколико су 
звали. Ја нисам био француски ђак, ја сам знао 
енглески, ишао у енглеско забавиште као дете 
у Београду, знао сам и руски, а француски и да-
нас слабо знам.

Р А З Г О В О Р  С А  Д У Ш А Н О М  М А К А В Е Ј Е В И М
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програм
ОкТОБАР 2019

Југословенска кинотека
Косовска 11

УТОРАК

ОКТОБАР

1.

СРЕДА

ОКТОБАР

2. пројекција у 18.00

MARBLE ASS
(СрЈ, 1995)
....................................................................................
Улоге: Вјеран Миладиновић 
Мерлинка, Ненад Џони Рацковић
режија: Желимир Жилник

пројекција у 20.30

ВиРЏиНА
(ЈУг/Фра, 1991) 
....................................................................................
Улоге: Миодраг кривокапић, 
Марта келер
режија: срђан карановић

пројекција у 18.00

ПОЉуБАц ЖЕНЕ ПАукА
(Бр/Сад, 1985)
Kiss of the Spider Woman
....................................................................................
Улоге: Вилијем Харт (William 
Hurt), Раул Хулија (Raul Julia)
режија: Хектор Бабенко 
(Hector Babenco)

пројекција у 20.30

цРНи БОМБАРДЕР
(СрЈ, 1992)   
....................................................................................
Улоге: Аница Добра, 
Драган Бјелогрлић
режија: Дарко Бајић

ДАНИ ИНДОНЕЖАНСКОГ ФИЛМА

пројекција у 18.00

кОБОЈ ФАкулТЕТ
(иНд, 2019)
Koboy Kampus
....................................................................................
Улоге: Џејсон Ранти (Jason Ranti), 
Рики Харун (Ricky Harun)
режија: Пиди Баик (Pidi Baiq), 
Тубагус Деди (Tubagus Deddy)

ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

3. пројекција у 20.30

БОВЕН ДиГОЕл
(иНд, 2017)
Boven Digoel
....................................................................................
Улоге: Џошуа Матулеси 
(Joshua Matulessy), кристина 
Хаким (Christine Hakim)
режија: ФХ Пурномо 
(FX Purnomo)

ПЕТАК

ОКТОБАР

4. пројекција у 18.00

ЏАМиЈА и силЕк
(иНд, 2017)
Surau dan Silek
....................................................................................
Улоге: Ранду Арини (Randu Arini), 
Бари Ф. Челн (Barry F. Cheln)
режија: Аријеф Малинмудо 
(Arief Malinmudo)

пројекција у 20.30

ВиЂЕНО и НЕВиЂЕНО
(иНд/Хол/аУС/КаТ, 2017)
Sekala Niskala
....................................................................................
Улоге: Тали Тити касих (Thaly Titi 
Kasih), ида Багус Махијасена
(Ida Bagus Mahijasena)
режија: камила Андини 
(Kamila Andini)

СУБОТА

ОКТОБАР

5. пројекција у 18.00

ВиТЕЗ кРис
(иНд, 2017)
Knight Kris 
....................................................................................
кратки анимирани филм
режија: Антонијус (Antonius)

пројекција у 20.30

ШТА сЕ ДЕсилО сА 
ЉуБАВЉу? (2. ДЕО)
(иНд/Мал/БрУ, 2016)
Ada Apa dengan Cinta? 2
....................................................................................
Улоге: Николас сапутра (Nicholas 
Saputra), Дијан састровардојо 
(Dian Sastrowardoyo)
режија: Рири Риза (Riri Riza)

СТРАХ ОД ЛЕПТИРА
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МикРО ФАФ
ПрограМ ЋЕ БиТи оБЈавЉЕН НаКНадНо.

ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

10.
ПЕТАК

ОКТОБАР

11.
СУБОТА

ОКТОБАР

12.

пројекција у 18.00

ВиТЕЗ кРис
(иНд, 2017)
Knight Kris 
....................................................................................
кратки анимирани филм
режија: Антонијус (Antonius)

НЕДЕЉА

ОКТОБАР

6. пројекција у 20.30

иНсТАНТ ХЕРОЈ
(иНд, 2016)
Jagoan Instan
....................................................................................
Улоге: Меријам Белина 
(Meriam Bellina), 
кевин Џулио (Kevin Julio)
режија: Фаџар Бустоми 
(Fajar Bustomi)

ПОНЕДЕЉАК

ОКТОБАР

7. пројекција у 18.00

БОВЕН ДиГОЕл
(иНд, 2017)
Boven Digoel
....................................................................................
Улоге: Џошуа Матулеси 
(Joshua Matulessy), кристина 
Хаким (Christine Hakim)
режија: ФХ Пурномо 
(FX Purnomo)

пројекција у 20.30

икРО, ПуТ ДО ЗВЕЗДА
(иНд, 2019)
Iqro petulangan meraih bintang
....................................................................................
Улоге: Ајша Нура Датау 
(Aisha Nurra Datau), 
Чок симбара (Cok Simbara)
режија: игбал Алфаџри 
(Iqbal Alfajri)

УТОРАК

ОКТОБАР

8. пројекција у 18.00

кОБОЈ ФАкулТЕТ
(иНд, 2019)
Koboy Kampus
....................................................................................
Улоге:  Џејсон Ранти (Jason Ranti), 
Рики Харун (Ricky Harun)
режија: Пиди Баик (Pidi Baiq), 
Тубагус Деди (Tubagus Deddy)

пројекција у 20.30

ЏАМиЈА и силЕк
(иНд, 2017)
Surau dan Silek
....................................................................................
Улоге: Ранду Арини (Randu Arini), 
Бари Ф. Челн (Barry F. Cheln)
режија: Аријеф Малинмудо 
(Arief Malinmudo)

ROAD MOVIE 1

пројекција у 18.00

24 ЧАсА лЕ МАНА
(Сад, 1971)
Le Mans
....................................................................................
Улоге: стив Меквин 
(Steve McQueen), 
Зигфрид Раух (Siegfried Rauch)
режија: ли Х. кацин 
(Lee H. Katzin)

СРЕДА

ОКТОБАР

9. пројекција у 20.30

ДВОБОЈ ДО сМРТи
(Сад, 1971)
Duel
....................................................................................
Улоге: Денис Вивер 
(Dennis Weaver), Џеклин скот 
(Jacqueline Scott)
режија: стивен спилберг 
(Steven Spielberg)
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ROAD MOVIE 2

пројекција у 18.00

АуТО сМРТи / ТАЧкА 
НЕсТАНкА
(Сад, 1971)
Vanishing Point 
....................................................................................
Улоге: Бари Њуман (Barry New-
man), кливон литл (Cleavon Little)
режија: Ричард сарафијан 
(Richard C. Sarafi an)

НЕДЕЉА

ОКТОБАР

13. пројекција у 20.30

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

ПОНЕДЕЉАК

ОКТОБАР

14. пројекција у 18.00

МЕсЕц ОД ХАРТиЈЕ
(Сад, 1973)
Paper Moon 
....................................................................................
Улоге: Рајан О’Нил (Ryan O’Neal), 
Тејтум О’Нил (Tatum O’Neal)
режија: Питер Богданович 
(Peter Bogdanovich)

пројекција у 20.30

суРОВА ЗЕМЉА
(Сад, 1973)
Badlands
....................................................................................
Улоге: Мартин Шин 
(Martin Sheen), 
сиси спејсек (Sissy Spacek)
режија: Теренс Малик 
(Terence Malick)

УТОРАК

ОКТОБАР

15. пројекција у 18.00

сМОки и БАНДиТ
(Сад, 1977)
Smokey and the Bandit
....................................................................................
Улоге: Берт Рејнолдс 
(Burt Reynolds), 
сали Филд (Sally Field)
режија: Хал Нидам (Hal Needham)

пројекција у 20.30

НАДНицА ЗА сТРАХ
(Сад, 1977)
Wages of Fear / Sorcerer
....................................................................................
Улоге: Рој Шајдер (Roy Scheider), 
Бруно кремер (Bruno Cremer)
режија: Вилијем Фридкин 
(William Friedkin)

пројекција у 18.00

ПАРиЗ, ТЕксАс
(Фра, 1984)
Paris, Texas
....................................................................................
Улоге:  Хари Дин стантон (Harry 
Dean Stanton), Настасја кински 
(Nastassja Kinski)
режија: Вим Вендерс 
(Wim Wenders)

СРЕДА

ОКТОБАР

16. пројекција у 20.30

ДиВЉи у сРцу
(Сад, 1990)
Wild at Heart
....................................................................................
Улоге: Николас кејџ (Nicolas 
Cage), лора Дерн (Laura Dern)
режија: Дејвид линч 
(David Lynch)

ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

17. пројекција у 17.30

сиРАНО
(Фра, 1990)
Cyrano de Bergerac 
....................................................................................
Улоге: Жерар Депардје 
(Gerard Depardieu), 
Ан Броше (Anne Brochet)
Фотографија: Пјер лом 
(Pierre Lhomme)
режија: Жан-Пол Рапно 
(Jean-Paul Rappeneau)

пројекција у 20.00

ПуТОВАЊЕ
(иТа, 1977)
Il viaggio
....................................................................................
Улоге: софија лорен 
(Sophia Loren), Ричард Бартон 
(Richard Burton)
Фотографија: Енио Гварнијери 
(Ennio Guarnieri)
режија: Виторио де сика 
(Vittorio De Sica)

СЕЋАЊЕ НА... 
ЕНИО ГВАРНИЈЕРИ 

СЕЋАЊЕ НА... ПЈЕР ЛОМ
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СУБОТА

ОКТОБАР

19. пројекција у 16.30

ГлАД ЗА кРВЉу
(вБ/Сад, 1983)
The Hunger
....................................................................................
Улоге: катрин Денев 
(Catherine Deneuve), 
Дејвид Боуви (David Bowie)
режија: Тони скот 
(Tony Scott)

пројекција у 21.00

сЕРПикО
(Сад/иТа, 1973)
Serpico
....................................................................................
Улоге: Ал Паћино (Al Pacino), 
Џон Рандолф (John Randolph)
режија: сидни лумет 
(Sidney Lumet)

пројекција у 19.00

ТЕлЕсНА сТРАсТ
(Сад, 1981)
Body Heat
....................................................................................
Улоге: Вилијем Харт 
(William Hurt), кетлин Тарнер 
(Kathleen Turner)
режија: лоренс каздан 
(Lawrence Kasdan)

МОЈ ИЗБОР – ДЕЈАН УБОВИЋ

НЕДЕЉА

ОКТОБАР

20. пројекција у 17.00

РАсПОлОЖЕН ЗА 
ЉуБАВ
(ХК/КиН, 2000)
Faa yeung nin wa
....................................................................................
Улоге: Тони Чију Ваи ленг 
(Tony Chiu Wai Leung), 
Маги Ченг (Maggie Cheung)
режија: Вонг кар Ваи 
(Wong Kar Wai)

пројекција у 21.00

ЕВРОПА
(ШПа/ШвЕ/Фра, 1991)
Europa
....................................................................................
Улоге: Жан-Марк Бар 
(Jean-Marc Barr), Барбара сукова 
(Barbara Sukowa)
режија: ларс фон Трир 
(Lars von Trier)

пројекција у 19.00

Зли ПОРуЧНик
(Сад, 1992)
Bad Lieutenant
....................................................................................
Улоге: Харви кајтел 
(Harvey Keitel), 
Виктор Арго (Victor Argo)
режија: Ејбел Ферара 
(Abel Ferrara)

ПОНЕДЕЉАК

ОКТОБАР

21. пројекција у 18.00

АРАПскА ПРиНцЕЗА
(Ег, 1963)
Amirat el Arab
....................................................................................
Улоге: Варда ел Џазаирија 
(Warda el Jazairia), 
Ружди Абаза (Rushdy Abaza) 
режија: Нијази Мустафа 
(Niazi Mostafa)

пројекција у 20.30

ЉуБАВ у сЕНци 
ПиРАМиДА
(Ег, 1965)
Gharam fi  al-Karnak
....................................................................................
Улоге: Фарида Фахми 
(Farida Fahmy), Махмуд Реда 
(Mahmoud Reda)
режија: Али Реда (Aly Reda)

пројекција у 18.00

ЗЕМЉА 
(Ег, 1970)
Al-ard
....................................................................................
Улоге: Махмуд ал Мелеји 
(Mahmoud Al Meleji), Нагва 
ибрахим (Nagwa Ibrahim)
режија: Јусеф Шахин 
(Youssef Chahinе)

пројекција у 20.30

ГРЕХ
(Ег, 1965)
El haram
....................................................................................
Улоге:  Фатех Хамама 
(Faten Hamamah), 
Заки Рустум (Zaki Rustum)
режија: Хенри Баракат 
(Henry Barakat)

УТОРАК

ОКТОБАР

22.

У СУСРЕТ САЈМУ КЊИГА: ЕГИПАТ ЗЕМЉА ДОМАЋИН

ПЕТАК

ОКТОБАР

18. пројекција у 17.00

ДО кРАЈА сВЕТА
(НЕМ/Фра/аУС/Сад, 1991)
Bis ans Ende der Welt
....................................................................................
Улоге: Вилијем Харт 
(William Hurt), солвеж Домартен 
(Solveig Dommartin) 
режија: Вим Вендерс 
(Wim Wenders) 

пројекција у 21.00

ЗАЧАРАН
(Сад, 1945)
Spellbound
....................................................................................
Улоге: Грегори Пек 
(Gregory Peck), ингрид Бергман 
(Ingrid Bergman)
режија: Алфред Хичкок 
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 19.00

ТАЈ МРАЧНи ПРЕДМЕТ 
ЖЕЉА
(Фра/ШПа, 1977)
Cet obscur objet du désir
....................................................................................
Улоге: Фернандо Реј (Fernando 
Rey), карол Буке (Carole Bouquet)
режија: луис Буњуел 
(Luis Buñuel) 
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СРЕДА

ОКТОБАР

23. пројекција у 18.00

МуМиЈА
(Ег, 1969)
Al-mummia
....................................................................................
Улоге: Ахмед Мареи (Ahmed Ma-
rei), Ахмад Хегази (Ahmad Hegazi)
режија: Чади Абдел салам 
(Chadi Abdel Salam)

пројекција у 20.30

АлЕксАНДРиЈА... 
ЗАШТО?
(Ег, 1979) Iskanderija... lih?
....................................................................................
Улоге: Нагла Фати (Naglaa Fathi), 
Ахмед Заки (Ahmed Zaky) 
режија: Јусеф Шахин 
(Youssef Chahinе)

СЕЋАЊЕ НА... КЕРОЛ ЛИНЛИ

ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

24. пројекција у 17.00

МисТЕРиЈА сТАРОГ 
МлиНА
(вБ, 1966)
The Shuttered room
....................................................................................
Улоге: керол линли 
(Carol Lynley), Гиг Јанг (Gig Young)
режија: Дејвид Грин 
(David Greene)

пројекција у 21.00

ПРиЧА О ЏиН ХАРлО
(Сад, 1965)
Harlow
....................................................................................
Улоге: керол линли (Carol Lynley), 
Ефрем Зимбалист Џуниор 
(Efrem Zimbalist Jr.)
режија: Гордон Даглас 
(Gordon Douglas)

пројекција у 19.00

БАНи лЕЈк ЈЕ НЕсТАлА 
(вБ, 1965)
Bunny lake is missing
....................................................................................
Улоге: керол линли 
(Carol Lynley), лоренс Оливије 
(Laurence Olivier)
режија: Ото Премингер 
(Otto Preminger)

пројекција у 17.00

8 1/2
(иТа/Фра, 1963)
Otto e mezzo 
....................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni), клаудија 
кардинале (Claudia Cardinale)
режија: Федерико Фелини 
(Federico Fellini)

пројекција у 21.00

ДЕВОЈкА с кОФЕРОМ
(иТа/Фра, 1961)
La ragazza con la valigia
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), 
Жак Перен (Jacques Perrin)
режија: Валерио цурлини 
(Valerio Zurlini)

ПЕТАК

ОКТОБАР

25. пројекција у 19.00

ОБиЧНО НЕПОЗНАТи 
лОПОВи
(иТа, 1958) I soliti ignoti 
....................................................................................
Улоге: Виторио Гасман (Vittorio 
Gassman), клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale)
режија: Марио Моничели 
(Mario Monicelli)

СУБОТА

ОКТОБАР

26. пројекција у 18.00

БуБОВА ДЕВОЈкА
(иТа/Фра, 1964)
La ragazza di Bube
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале (Clau-
dia Cardinale), 
Џорџ Чакирис (George Chakiris)
режија: луиђи коменчини 
(Luigi Comencini)

пројекција у 20.00

ГЕПАРД
(иТа/Фра, 1963)
Il Gattopardo  
....................................................................................
Улоге: Берт ланкастер 
(Burt Lancaster), клаудија 
кардинале (Claudia Cardinale)
режија: лукино Висконти 
(Luchino Visconti)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – КЛАУДИЈА КАРДИНАЛЕ

пројекција у 17.00

ДРАГЕ ЗВЕЗДЕ ВЕликОГ 
МЕДВЕДА
(иТа, 1965) 
Vaghe stelle dell’orsa... 
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), 
Жан сорел (Jean Sorel)
режија: лукино Висконти 
(Luchino Visconti) 

пројекција у 21.00

ЧуДОВиШНЕ ЖЕНЕ
(иТа/Фра, 1966)
Le fate
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), Гастоне 
Москин (Gastone Moschin)
режија: Мауро Болоњини (Mauro 
Bolognini), Марио Моничели 
(Mario Monicelli), Антонио 
Пјетранђели (Antonio Pietrangeli), 
лучано салче (Luciano Salce)

НЕДЕЉА

ОКТОБАР

27. пројекција у 19.00

ОПЉАЧкАЈ БлиЖЊЕГА 
сВОГА
(иТа, 1968)
Ruba al prossimo tuo
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), Рок Хадсон 
(Rock Hudson)
режија: Франческо Мазели 
(Francesco Maselli)
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пројекција у 18.00

БилО ЈЕДНОМ НА 
ДиВЉЕМ ЗАПАДу
(иТа/Сад, 1968)
C’era una volta il West
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), 
Хенри Фонда (Henry Fonda)
режија: серђо леоне 
(Sergio Leone)

пројекција у 20.00

РЕВОлВЕРАШицЕ
(вБ/Фра/иТа/ШПа, 1971)
Les pétroleuses
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), Брижит 
Бардо (Brigitte Bardot)
режија: кристијан-Жак 
(Christian-Jaque)

ПОНЕДЕЉАК

ОКТОБАР

28.

УТОРАК

ОКТОБАР

29. пројекција у 18.00

МАРсЕЉски клАН
(Фра/иТа, 1972)
La Scoumoune
....................................................................................
Улоге: Жан-Пол Белмондо 
(Jean–Paul Belmondo), клаудија 
кардинале (Claudia Cardinale)
режија: Хосе Ђовани 
(Jose Giovanni)

пројекција у 20.00

ФицкАРАлДО
(НЕМ/ПЕр, 1982)
Fitzcarraldo  
....................................................................................
Улоге: клаус кински (Klaus Kinski), 
клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale)
режија: Вернер Херцог 
(Werner Herzog)

пројекција у 17.00

ГЕПАРД
(иТа/Фра, 1963)
Il Gattopardo  
....................................................................................
Улоге: Берт ланкастер 
(Burt Lancaster), клаудија 
кардинале (Claudia Cardinale)
режија: лукино Висконти 
(Luchino Visconti)

пројекција у 21.00

8 1/2
(иТа/Фра 1963)
Otto e mezzo 
....................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани 
(Marcello Mastroianni), клаудија 
кардинале (Claudia Cardinale)
режија: Федерико Фелини 
(Federico Fellini)

СРЕДА

ОКТОБАР

30.

пројекција у 17.00

ДРАГЕ ЗВЕЗДЕ ВЕликОГ 
МЕДВЕДА
(иТа, 1965) 
Vaghe stelle dell’orsa...  
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), 
Жан сорел (Jean Sorel)
режија: лукино Висконти 
(Luchino Visconti) 

ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

31. пројекција у 19.00

БилО ЈЕДНОМ НА 
ДиВЉЕМ ЗАПАДу
(иТа/Сад, 1968)
C’era una volta il West
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), Хенри Фонда 
(Henry Fonda)
режија: серђо леоне 
(Sergio Leone)
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Петровић потписан на шпици као коаутор му-
зике заједно са Војиславом Вокијем Костићем. 

И у овом филму се лако може наћи пре-
испитивање још једног политичког односа 
који Петровић посматра и у својим претход-
ним филмовима, поготово од Сабора. Као и у 
Скупљачима перја, нелагодни однос између др-
жаве и цркве провлачи се кроз цијели наратив. 
Свештеник је поново један од важних ликова и 
његов неуморни и стоички утицај на вјернике 
у селу представља чврсту противтежу утицају 
Учитељице као представника државе и система. 
Овај однос тихе нетрпељивости „прокључа” с 
времена на вријеме, као када на Тришу подвик-
не његов отац јер „не поштује недељу” видјев-
ши га да баш тог дана помаже Учитељици. Учи-
тељица упита Тришу ко је „тај стари кретен” 
коме смета рад недјељом. Триша призна да је 
то његов отац. Учитељица, без имало стида, од-
лучно настави тамо гдје је и стала, „малом про-
повиједи” о томе како религија има лош ути-
цај и производи „фанатике”. Тако се у тој ситу-
ацији она покаже као чврсто догматична, умје-
сто осјетљива или емпатична према људима 
који је окружују.  

Петровић у ствари финалну сцену филма по-
свећује односу религије и социјализма и тај по-
сљедњи приказ остаје амбивалентан. Преиспи-
тивање овог односа представља другу од четири 
политичке теме које прожимају његове филмо-
ве и одраз су југословенске друштвене стварно-

БЕЋАРАЦ КАО КУХИњСКИ ВЕЗ, 
ИЛИ НАИВНА СЛИКА

етровић наставља и своју 
опсесију детаљима и скло-
ност ка показивању одабра-
них дијелова фрески или „ку-
хињских везова” који комен-
таришу акцију или алуди-

рају на њу, што је био случај и у Скупљачима 
перја, а своју улогу налази и у Биће скоро про-
паст света. Једина битна разлика у овом филму 
јесте то што Петровић искључиво користи сли-
ке из живе народне традиције такозваног наив-
ног сликарства, које, наравно, ништа није мање 
сликарство него било које друго и које је тада, 
још увијек, било распрострањено по селима Ср-
бије. Ови „наивни” сликари најчешће су били 
необразовани сељани који су углавном сликали 
локалне мотиве. Петровић често користи моти-
ве са тих слика да направи визуелне коментаре 
на радњу филма на начин на који је то урадио 
у ранијим филмовима, поготово у Скупљачима 
перја и Саборима. Та уља на платну су и чврсто 
интегрисана у причу и постају дио фиктивног – 
диегетског – простора овог филма захваљујући 
лику Учитељице која слика из хобија. Тим сли-
карским мотивима војвођанских села, Петро-
вић учвршћује свој стилистички концепт филма 
као неке врсте „фолк”, односно „народне опере”. 
Тај исти концепт учвршћен је и присуством ци-
ганског оркестра. Петровић је сам писао тексто-
ве за пјесме – бећарце – које такође редовно ко-
ментаришу догађања и дио су наратива, па је и 

ПиШЕ:
Властимир Судар

АЛЕКСАНДАР 
ПЕТРОВИЋ

ПОРТРЕТ УМЈЕТНИКА КАО 
ПОЛИТИЧКОГ ДИСИДЕНТА: ЖИВОТ И ДЈЕЛО 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋА

4.
ДЕо

П
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сти тог времена. Сеоска црква, која је срушена 
за вријеме Другог свјетског рата, на крају фил-
ма је обновљена и Свештеник држи своју прву 
проповијед великој групи локалних сељана. Он 
је завршава тврдећи „да је ђаво по своје дошао” 
– што је и посљедња реченица у филму – када се 
Учитељица појављује на вратима цркве, не ула-
зећи, али гледајући Свештеника право у очи, 
као да га искушава. Свештеник, иако покушава 
да задржи прибраност, не може да одоли љепо-
ти и изазовности „враголастих” очију Ани Жи-
рардо, и почне да муца и упире се не би ли на-
ставио проповијед. Политичке, идеолошке и ре-
лигијске снаге које егзистирају у земљи са овак-
вом латентном нетрпељивошћу тако су прика-
зане у стању тихог али сталног антагонизма, без 
воље за комуникацијом, већ као пријетња јед-
на другој, у нади да ће тако с временом једна од 
њих нарушити ову другу. Да је постојање ова-
ко отвореног антагонизма показано у Петро-
вићевом филму са данашње историјске дистан-

це испада као вјеродостојно. По Џону Лемпију, 
оживљавање, или боље, подмлађивање религи-
озног живота у социјалистичкој Југославији по-
чело је 1966. године када је Римокатоличкој цр-
кви у Хрватској дозвољено да почне са штам-
пањем својих новина, и Српској православној 
цркви да уради исто годину дана касније. Узи-
мајући у обзир године у којима су се те новине 
појавиле, изгледа да су и оне биле продукт ли-
берализације започете падом Александра Ран-
ковића, међутим у питању су били неки сасвим 
другачији разлози. Лемпи објашњава да је ре-
жим чекао да контроверзни хрватски католич-
ки надбискуп Алојзије Степинац умре (што се 
десило 1960. године), прије него започне било 
какво успостављање односа и приближавање 
било којој од религијских институција. Надби-
скуп Степинац био је оптужен за колаборацију 
за вријеме рата и схваћен као особа блиска на-
цистима и хрватском усташком режиму. Кому-
нисти су тврдили да је подржао католичке све-

Скупљачи перја (1967)



На снимању филма 
Скупљачи перја (1967)
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ве из тог романа још детаљније. Овдје је инте-
ресантно напоменути да је у то вријеме тај исти 
роман на исти начин инспирисао и друге реди-
теље. Тако је 1967. Жан-Лик Годар снимио Кине-
скињу, која је подједнако била веома слободно 
базирана на тој књизи. Као и Петровићев филм, 
на први поглед изгледа да и нема везе са ро-
маном већ се веза успоставља тек пажљивијом 
анализом свих мотива у филму. У филму Анд-
реја Тарковског из 1974. године Огледало такође 
постоје недвосмислене референце на помену-
ти роман и његове ликове, поготово у сцени 
у штампарији. Ниједан од ових филмова није 
покушао да адаптира амбициозни роман До-
стојевског за велики екран, али су њихови ау-
тори свакако хтјели да обзнане како је то књи-
жевно дјело утицало на њихово размишљање и 
рад. 

Роман Зли дуси, на разним преводима на срп-
скохрватски познат и као Нечисте силе и Бје-
сови, можда није најпопуларније ни најцјење-
није дјело Фјодора Михајловича Достојевског, 
али сигурно има све квалитете и препознатљи-
ве карактеристике његовог стила. Базиран на 
његовим личним искуствима, наратив опи-
сује групу младића чија је главна аспирација 
да постану револуционари у деветнаестовје-
ковној Русији. У њиховом родном и малом про-
винцијском граду њихове револуционарне ак-
тивности, међутим, заврше се катастрофал-
ним резултатима који углавном направе про-
блеме и нанесу бол њиховим родитељима. Једна 
од кључних критика којом се бави Достојевски 
је да његовим јунацима недостају прави моти-
ви за инсталирање друштвених промјена, јер се 
не брину за социјалну правду колико су обу- 
зети суревњивошћу, личним ривалитетима и 
амбицијама. Поготово је Годару био битан овај 
елемент романа за његов филм. Достојевски 
такође вјешто описује како су његови јунаци 
бескрајно докони, због чега су нарцисоидни и  
безобзирно опсједнути собом. То, опет, знат-
но онемогућава њихову способност да се испу-
не емотивно и друштвено, и тако осјећају срет-
нијим и задовољнијим. Овај аспект приче мо-
жда је највише искористио Тарковски у свом 
Огледалу. Достојевски даље показује да је не-
достатак друштвене испуњености резултат по-
нашања протагониста и њихових личних не-
достатака, иако они такво сазнање одбијају 
да прихвате. Без обзира на то, они и даље на-
стављају са покушајима да промјене свијет око 
њих, умјесто да промјене сами себе, што нарав-

штенике који су благосиљали концентрационе 
логоре и, што је још осјетљивије у југословен-
ском контексту, благосиљао рушења православ-
них цркава и прогоне, убиства и присилну кон-
верзију православних хришћана. Социјалистич-
ки режим дозволио је Српској православној цр-
кви да започне са обнављањем црквених храмо-
ва средином шездесетих година, и до краја те 
деценије, по Џону Лемпију, 841 црква била је ре-
стаурирана. Црква коју сељани обнављају у фил-
му Биће скоро пропаст света је једна од њих, 
што јасно указује на степен до којег је Петро-
вић био свјестан најразноврснијих дешавања у 
земљи. Укључујући тај детаљ, Петровић поно-
во открива веома осјетљиву друштвену рану, 
рану коју је комунистички режим схватао као 
посебно нелагодну за лијечење: дакле, не само 
постојање цркве као институције већ и геноцид 
почињен од стране хрватских фашиста за врије-
ме Другог свјетског рата. Геноцид је, наравно, 
и те како могао да помрачи већ крхке међует-
ничке односе у земљи у послијератном перио-
ду. Иако је партија сматрала да је најбоље да се 
ово питање што је више могуће сакрије и забо-
рави, управо због потребе за послијератним по-
мирењем, Петровић открива тај проблем и опет, 
са ове историјске дистанце може се закључити 
да је ово било веома важно питање на које је 
још тада требало тражити одговор. Сљедствено 
томе, Петровић овдје уводи прву од своје чети-
ри политичке теме, тему којом се преиспитују 
међуетнички односи у друштву.  

ДОСТОЈЕВСКИ, ГОДАР 
И ПИТАњА ПОЛИТИКЕ 

И СТРАСТИ

Посљедњи натпис на почетној шпици Биће 
скоро пропаст света објашњава: „Аутор филма 
мислио је на роман Зли дуси Ф. Достојевског”. 
Филм, дакле, никако не треба схватити као 
адаптацију јер се знатно разликује од књижев-
ног дјела које је, типично за Достојевског, изу-
зетно обимно, те га и не би било могуће преве-
сти у двосатни играни филм. Без обзира на ту 
чињеницу, наводећи тај роман као инспирацију, 
Петровић је јасно показао каква су му била ин-
тересовања у том тренутку. Изгледа, уз то, и да 
је он већ неко вријеме имао на уму тај роман, 
јер је цитат из Библије којим почињу Зли дуси 
од Достојевског искориштен и на почетној шпи-
ци Скупљача перја. У филму Биће скоро пропаст 
света Петровић је одлучио да промишља моти-
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но само нагомила још више проблема. Њихови 
друштвени циљеви и принципи се помијешају 
са личним жељама и потом имплодирају са оз-
биљним посљедицама. Ово је идеја из романа 
коју Петровић највише развија у свом филму, 
углавном кроз лик Учитељице, која ревносно и 
тврдоглаво намеће вриједности социјализма на 
све око себе, али редовно не успијева да оствари 
личну везу и однос за којим жуди. У исто врије-
ме, Тришину пргаву убијеђеност у властиту сло-
боду врло лако ће изманипулисати покварени 
Јошка. Он га кињи да ожени Гоцу – у још једном 
догађају преузетом из романа – што ће довести 
до трагичних посљедица, због којих ће Триша и 
те како зажалити. Петровић, слиједећи форму-
лу Достојевског, поставља битна питања о мо-
тивима самопрокламованих доносилаца друш-
твених промјена. Пошто Достојевски описује 
безброј ситуација у којима су револуционарне 
идеје злоупотребљене зарад прикривања најраз-
новрснијих приватних амбиција и циљева, он 
не поставља питање о промовисаним идејама 
о мијењању друштва, већ о намјерама и искре-
ности оних који те идеје промовишу. Петровић 
и овај концепт развија углавном кроз лик Учи-
тељице, јер тада промашене и неприкладне ам-
биције неких комуниста нису више биле табу 
тема за дискусију у Југославији. Поготово је 
материјализам појединих водећих кадрова био 
на мети критике сад већ често помињаних сту-
дентских протеста. Филм Биће скоро пропаст 
света преиспитује такво понашање и анализи-
ра хуманост оних који тврде да су одговорни за 
систем на којем је држава утемељена. Из тога 
произилази да Петровићева експлицитна изја-
ва: „Мени стварно није било до тога да крити-
кујем социјализам – ја критикујем данашњу си-
туацију човека”, изгледа као сасвим искрена јер 
није систем тај који је описан као некомплетан, 
већ они који су за њега одговорни. Филм сто-
га јесте друштвена критика, само вођена као ег-
зистенцијалистичка студија која испитује људ-
ску могућност да живи по политичким идеали-
ма које проповиједа. Чињеница да је Петровић 
узео владајућу номенклатуру и њен морал као 
фокус своје истраге изазваће нелагодно пролон-
гирану контроверзу преко које политичке ели-
те неће лако прећи, ако су преко ње икад уопш-
те и прешле. 

УСПЈЕХ ЛАГАН КАО ПЕРЈЕ 

Из претходне анализе Биће скоро пропаст 
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света сасвим је евидентно да је Александар 
Петровић направио још једну политичку пара-
болу инспирисану друштвеним односима у Ју-
гославији, из своје личне перспективе – далеко 
удаљену од официјелне. Ово је најлакше пока-
зати чињеницом да је преиспитивао проблеме 
села и цркве; проблеме који су тада практично 
били табу. Међутим, вриједи напоменути да по-
стоји једна мања, али значајна разлика у Биће 
скоро пропаст света у односу на остали Петро-
вићев опус. Изгледа да је овим филмом, као 
што је већ и показано, Петровић умањио ње-
гов елемент „поливалентне” перспективе – ина-
че важну одлику свог рада. У својим теоријским 
чланцима, Петровић је образлагао концепт „от-
ворене метафоре” као нешто што је схватао као 
битан атрибут и допринос југословенског фил-
ма уопште. У интервјуу који је дао Павелу Бран-
ку, послије појављивања филма Биће скоро про-
паст света, Петровић објашњава „отворену ме-
тафору” и њене „поливалентне” квалитете овим 
ријечима: 

„Ради се о метафори која нема само једно зна-
чење, која је, према томе, поливалентна (а њена 
значења могу да буду и контроверзна); она се 
довршава у гледаоцу – и, с обзиром на своју по-
ливаленцију, у свакоме друкчије.”  

Ова се поливалентност најбоље види у начину 
на који Петровић гради своје ликове чинећи их 
потпуно тродимензионалним. Било да раде „до-
бре” или „лоше” ствари, да су позитивни или не-
гативни, аутор објашњава њихове мотиве ства-
рајући могућност емпатије са њиховим пона-
шањем чак и када оно није опште прихваће-
но, нити препоручљиво. Као што су анализе из 
претходних поглавља показале, постоји ције-
ли низ примјера који могу да илуструју ову по-
ливалентност ситуација и карактера. Петровић 
тако нуди вишестран поглед на кључни догађај 
у свом првом филму Двоје, у којем главни лик 
Мирко коначно схвата да више не воли Јовану 
и да ће је оставити, иако је претходно напра-
вио изузетне напоре да је заведе и уз то убије-
ди да остави свог тадашњег партнера. У сцени у 
којој се Мирко суочава са властитом одлуком, 
он ту одлуку види као резултат својих личних 
недостатака. Док приказује детаље који су се на-
множили до ове одлуке, Петровић свом лику не 
суди, већ оставља публици да сама одлучи шта 
мисли о приказаним ситуацијама и карактери-
ма. Бели Бора у Скупљачима перја је још сложе-
нији лик од Мирка, али у стварању поливален-
тне перспективе, Петровићева стратегија остаје 
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без икаквог објашњења или искупљујућих осо-
бина. Пилот је такође арогантан и сиров опор-
туниста и на крају оставља утисак веома не-
пријатне особе. Све заједно, у филму се може 
наћи цијели низ једноставно „негативних” ти-
пова, које Петровић лишава било каквих одли-
ка које би могле побудити симпатију. Он је сам 
то објаснио сљедећим ријечима: „Једина два чо-
века, међутим, који у том селу имају у себи не-
чег чистог (ако изузмемо ’нишчу духом’ Гоцу), 
јесу свињар Триша и његов отац звонар; и њих 
двојица морају да умру”. Ако пак не изузмемо 
Гоцу као потенцијално још један лик који има 
„у себи нечег чистог”, онда су сва та три лика 
мртва, или, прецизније, убијена до краја филма 
– остављајући „лоше” ликове да живе. Зато се да 
закључити да филм Биће скоро пропаст света 
има специфично песимистичну ноту, за разли-
ку од осталих Петровићевих филмова, што је 
вјероватно и један од разлога због којих није 
био тако топло примљен као претходни.  

Овдје је врло важно додати да Петровићева 
недвосмислена репрезентација појединих ка-

иста. То значи да чак и кад су одлуке и понашање 
Белог Боре погрешни, Петровић приказује кон-
текст и мотиве његовог понашања дајући пу-
блици шансу да створи емпатију за свог филм-
ског лика, умјесто да му једноставно суди или 
да га морално дисквалификује (иако, наравно, 
ово варира са сваким гледаоцем). Да је ово био 
Петровићев циљ, евидентно је из његове изјаве 
о Белом Бори, у којој признаје да је он злочинац. 
„Али, можемо ли га осудити?”  

Са филмом Биће скоро пропаст света ова 
стратегија остаје, али само до одређене границе. 
Тако је та стратегија примијењена на лик Три-
ше, чију ситуацију, па и позадину његовог зло-
чина, Петровић описује до у детаљ, дајући својој 
публици могућност „поливалентног погледа”. По 
први пут, међутим, већина других ликова у фил-
му је дизајнирана из једне оштро поларизоване 
перспективе, перспективе која, наравно, долази 
од Петровића. Тако је Учитељица ћудљива, емо-
тивно промјењљива, а њено нестрпљење са сеља-
цима и дубок егоизам никад нису објашњени, 
већ само дати. Јошка је просто инкарнација зла, 

Скупљачи перја (1967)
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рактера као негативних, има и своје политич-
ке конотације. Приказујући лик Учитељице као 
особе која је у стању да неуморно понавља ко-
мунистичке клишее о прогресу и еманципа-
цији, док је у исто вријеме арогантна, безобраз-
на и на дистанци са свима око себе, Петровић 
као да жели да покаже да владајућа партија губи 
додир са стварношћу. Кроз ту сталну вербалну 
пробу фраза које заправо нису у стању да спро-
веду у пракси, приказани су као људи који су 
оставили комунистичку доктрину и социјали-
стичке принципе да склизну у бесмисао – ства-
рајући тако догматски рецепт за живот који су 
спремни да намећу, али не и да га сами живе. 
Сликајући такво понашање као негативно, за-
кључио бих да Петровић по први пут формули-
ше један став који експлицитно – недвосмисле-
но и отворено – говори против догматизма ели-
те на власти. Ово је дијелом другачије, међутим, 
од његовог претходног дјела у којем би се ње-
гов антидогматизам могао схватити као резул-
тат вјеровања у развој „отворене метафоре” и 
„поливалентног погледа”. Сам Петровић то обја-
шњава овако: 

„У вези с тим комплексом ’отворене’ мета-
форе, сматрам да је веома важно указати и на 
друштвено-идеолошке импликације таквог 
схватања поезије на филму. Јасно је да је гле-
диште које полази од претпоставке да филмско 
уметничко дело може имати више значења (која 
међусобно могу бити и контрадикторна), и које 
рачуна на учешће публике у коначном облико-
вању свога смисла, у апсолутном раскораку са 
било каквим догматским или пропагандистич-
ким схватањем уметности.”  

Ово објашњење изгледа као потпуно тачно у 
односу на Петровићеве филмове прије Биће ско-
ро пропаст света, али са овим филмом Петро-
вић умањује „отвореност” и нуди један много 
директнији став. Интересантно је да је тај став 
антидогматичан јер је против политичког до-
гматизма у социјалистичкој Југославији, али из-
грађујући тај став на начин који је далеко од 
концепта „отворене метафоре”, у искушењу сам 
да закључим да је тај антидогматски став у Биће 
скоро пропаст света исказан на један догмат-
ски начин. 

Саша Петровић на снимању филма 
Биће скоро пропаст света (1968)



СУБоТоМ На дрУгоМ, 
НЕдЕЉоМ На ПрвоМ



у
БиОскОПиМА

Верујем да та идеја о дуги 
постоји. Провела сам читав свој 
живот покушавајући да пређем 

изнад ње.

Џуди Гарланд
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имала према њој, њена зависност од таблета по-
чела је већ са десет година, када су кренули на-
ступи широм Америке. И те прве таблете дала 
јој је управо мајка, најпре за спавање, а онда су 
уследиле и све остале. Џуди је касније отворено 
говорила о злостављању које је трпела и веро-
ватно се због тога ни сама није снашла у улози 
мајке, иако је то силно желела. 

Уговор с једним од највећих холивудских сту-
дија МГМ потписала је већ са тринаест година и 
постала Џуди Гарланд. Те године умире јој отац, 
за којим је веома патила пошто га због турнеја 
није виђала. Сама је причала колико је то страш-

но доживела, јер је схватила да нико више неће 
бити уз њу. Будућу холивудску звезду просла-
вила је улога Дороти у филму Чаробњак из Оза 
1939. године. „Over the Rainbow” („Негде изнад 
дуге”) и дан-данас je омиљена нумера и свака-
ко једна од њених најпознатијих песама. Џуди је 
поред огромне популарности која је дошла мал-
тене преко ноћи освојила и награду Америчке 
академије за филм. То ће бити њен једини Ос-
кар. 

И управо је на том сету сазнала шта су сјај и 
беда Холивуда и да, нажалост, иду у пару. Иако 
је добила улогу поред хиљада других девојака 

оред свих тешкоћа кроз које је 
прошла током живота, Џуди је 
била и остала вољена дива, а њена 
интригантна животна прича пуна 
је рањивости, несавладивог духа, 

одлучности и искрености. Није дозвољавала да 
је доживљавају као жртву и једино без чега није 
могла да живи била је љубав. Када су је питали 
како гледа на то што је људи доживљавају као 
легенду, рекла је да она то никада није тражила 
и додала: „Ако сам легенда, зашто сам онда тако 
усамљена?” Причало се да је Орсон Велс варао 
Риту Хејворт управо са Џуди Гарланд, а на листу 

њених бројних љубавника уписани су и Френк 
Синатра, Јул Бринер и многи други. Џуди је и 
педесет година после смрти обожавана не само 
као геј икона већ и као једна од правих дива из 
златне ере Холивуда.

Један од најлепших гласова у свету забаве свих 
времена био је глас Џуди Гарланд. Продукт бо-
лесне амбиције рођене мајке, иначе играчице у 
водвиљу, рођена под именом Франсeс Гам, запо-
чела је каријеру са свега две године. Те 1924. на-
ступала је прво са сестрама у оквиру трија „The 
Gumm Sisters”. Вероватно због украденог де-
тињства и нехуманог односа који је прво мајка 

П
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чинило се да је Џуди коначно пронашла срећу 
када је пети пут запловила у брачне воде са до-
ста млађим Микијем Динсом. А то је и она ве-
ровала. Нажалост, после само три месеца брака 
и 45 година каријере, са својих 47 година – Џуди 
се предозирала барбитуратима. Иако се самоу-
биство највероватније случајно десило, Мики се 
после тога више никада није поново оженио.

Ове године навршава се тачно педесет годи-
на откако је Џуди трагично завршила живот и 
осамдесет година од премијере филма Чароб-
њак из Оза, који ју је лансирао у звезде. Филм 
Џуди управо прати последњу годину њеног жи-
вота, када је због новца морала да остави децу 
с оцем, бившим мужем. Касне јесени 1968. годи-
не Џуди стиже у Велику Британију на петоне-
дељну турнеју како би наступала на серији рас-
продатих концерата у лондонском ноћном клу-
бу The Talk of the Town. Радња филма смештена 
је 30 година након филма Чаробњак из Оза, који 
је лансирао Џуди међу звезде Холивуда. Џуди 
не може да ради у Америци, а да би се бринула 
о својој деци, мора да отпутује и заради новац, 
што јој најтеже пада управо јер је раздвојена од 
својих малишана. Филм Џуди, у којем Рене Зел-
вегер глуми холивудску легенду, почеће да се 
приказује у нашим биоскопима 24. октобра. 

После неколико биографија које су издали 
њен бивши муж и ћерка, мини-серија и доку-
ментарних филмова, то је први целовечерњи 
филм о овој икони. А за ту улогу Рене Зелвегер 
већ многи предвиђају нови Оскар. 

које су биле на кастингу, стално су јој говори-
ли да је ружно паче, да је дебела и да има ружан 
нос, те да једино што вреди јесте само њен глас. 
Сама је причала да је трпела и сексуално зло-
стављање, почев од продуцента студија Луиса 
Би Мајера и осталих мушкараца на сету. Током 
снимања филма морала је да буде на строгој 
дијети, па су јој бранили да једе све осим супе и 
да пије само црну кафу, а последице је вукла до 
краја живота. За снагу и уместо хране давали су 
јој амфетамине и пошто изморена није могла 
да спава, пила би таблете за смирење. 

Већ на филму Звезда је рођена (А Star is Born) 
Џуди је била изморена и психички и физички 
и изгледала много старије него што је била. А 
дрогирање би се настављало да би могла да ради 
што више. И онда пилуле да би могла да спава. 

Вапећи за љубављу, мењала је љубавнике и 
упловила у брачне воде с првим супругом Деј-
видом Роузом и затруднела, али су је сви, зајед-
но с МГМ студиом и мајком, убедили да пре-
кине трудноћу да то не би утицало на њену ка-
ријеру. Био је то потез који Џуди себи никада 
није опростила. Удавала се пет пута и родила 
троје деце: ћерку Лајзу Минели, из другог бра-
ка и још двоје деце, Лорну и Џоија Луфта, из 
трећег брака. 

Живот под седативима и амфетаминима до-
вео је до отпуштања из студија МГМ, а касније 
и са снимања других филмова, јер је каснила на 
посао и била успорена. Тада је била у браку с 
другим мужем, Винсентом Минелијем, и 1950. 
године покушала два пута да се убије због отка-
за. За 16 година снимања и 28 филмова студију 
је донела зараду од 80 милиона долара, а на-
кон раскида нису желели да јој дају отпремни-
ну, пензију, па чак ни да организују опроштајну 
журку. Депресија и стрес довели су до још јед-
ног развода (као и афере њеног мужа с мушкар-
цима, али му ни Џуди није остајала дужна). То-
ком 13 година брака с трећим мужем покушала 
је, кажу, 20 пута да се убије. 

Одбијала је да је људи доживљавају као тра-
гичну фигуру, посебно медији који су форсира-
ли управо такву слику. Четврти муж био је мла-
ди глумац Марк Херод, за кога се на брзину уда-
ла у Лас Вегасу и још брже развела јер је био хо-
мосексуалац. 

Шездесетих година њена слава почиње да бле-
ди и Џуди се мучила да прехрани децу и нађе 
сталан дом након трећег развода. Кажу да јој 
је Лајза Минели, тада већ прослављена глуми-
ца, помагала финансијски. Пред крај живота 
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трагови
НА ФилМу

већих светских кинематографија. У почетку му 
је несебичну подршку пружао познати францу-
ски документариста и сценариста Крис Маркер, 
који му је помогао да се издигне изнад просека 
и прошири своје уметничке видике. Међутим, 
када се 2017. године појавио на фестивалу доку-
ментарног филма у Амстердаму, Лом је јасно 
ставио до знања да је на његов велики успех пре 
свега утицао амерички режисер Џејмс Ајвори, с 
којим је сарађивао на четири филма: Квартет 
(Quartet, 1981), Maurice (1987), Џеферсон у Пари-
зу (Jefferson in Paris, 1995) и Развод (Le Divorce, 
2003), који је његово последње остварење. Као 

директор фотогра-
фије дебитује у фил-
му Робера Дарена La 
Bigorne, caporal de 
France (1958), а своје 
режисерско чедо Le 
Joli Mai (1963) пот-
писује заједно с већ 
поменутим дугого-
дишњим пријатељем 
Крисом Маркером. 
То филмско дело 
урађено је у форми 
документаристич-
ког приказа портре-
та Париза и Пари-
жана првог дана по-
сле завршетка рата 
у Алжиру. Интере-
сантно је што су се 
Лом и Маркер пре 
тога само једном 
срели у Француској 
кинотеци, где су се у 
разговору који није 

едан од последњих „маверика” 
француског филма, познати ди-
ректор фотографије, синеаста и 
свршени студент филмске шко-
ле „Луј Лимијер” (1953), Пјер Лом 
(1930–2019), почео је да гради своју 

богату педесетогодишњу каријеру још током 
једног од најзначајнијих филмских покрета, по-
знатог под називом нови талас, делећи филмс-
ке сетове с великанима француске режије Жан-
Пјером Мелвилом, Жаном Есташом, Робером 
Бресоном, Филипом де Броком и другим више-
струко награђиваним уметницима једне од нај-
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ПиШЕ: 
бојан Ковачевић
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У својим позним годинама Лом је одао почаст 
италијанским режисерима Роберту Роселинију 
и Виторију де Сики, као и осталим великанима 
неореализма, поменувши у једном интервјуу 
да су имали огроман утицај на његов рад и цео 
нови талас. 

трајао дуже од два минута договорили о зајед-
ничком пројекту. Већину раних филмова Лом 
је радио с режисерима својих година, тако да је 
Војска у сенци (L’Armee des Ombres, 1969), на којој 
је сарађивао с Мелвилом, био први велики филм 
који је радио с доста старијим и искуснијим ре-
жисером. Од 1960. до 1990. године Пјер Лом је 
креативним приступом камере дао немерљив 
допринос стварању неких култних француских 
филмова тог времена. Међу њима су била и ни-
скобуџетна остварења попут тросатног филма 
Жана Есташа Le Maman et la Putain (1973), сни-
мљеног на црно-белом 16 мм формату, и високо-
буџетне продукције као што је филм Жан-Пола 
Рапноа Сирано (Cyrano de Bergerac, 1990), за који 
је добио канску награду Цезар. То престижно 
филмско признање нашло се у његовој богатој 
ризници и годину дана раније, када је награђен 
за филм Camille Claudel (1988). 
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Војска у сенци (1969)
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оком своје каријере, која је најин-
спиративнија била шездесетих 
и седамдесетих година прошлог 
века, Енио Гварнијери (1930–2019) 
сарађивао је с врхунским реди-
тељима. Када професионални пут 

започнете у остварењима великана попут Лату-
аде и Фелинија, а свој првенац вежете за Елија 
Петрија, онда можете да будете сигурни да ће 
ваше име остати заувек урезано у историји 
филма. 

  Гварнијери је рођен 1930. године у Риму, где 
се и школовао. После средње школе уписује ге-
одетске студије, али их напушта да би се у уло-

ПиШЕ: 
бранислав Ердељановић

зи асистента камере придружио тада реномира-
ном директору фотографије Анкизеу Бризију. 
Након тога свој занат бруси у култним оства-
рењима Олуја (La tempesta, 1958) Алберта Латуа-
де и Сладак живот (La dolce vita, 1960) Федерика 
Фелинија, но његов првенац у улози главног чо-
века за камером биће филм Елија Петрија Од-
бројани дани (I giorni contati, 1962). Током шезде-
сетих година, због софистицираног стила којим 
је приступао снимању женских протагониста, 
Гварнијери на неки начин постаје ексклузив-
ни сниматељ великих дива попут Вирне Лизи, 
Силве Кошћине и Тине Омон, док се његова 
фотографија у остварењу Потпуно природно 
(L’assoluto naturale, 1969) Маура Болоњинија, са 
Силвом Кошћином у главној роли, сматра каме-
ном темељцем италијанске фотографије шезде-
сетих година. Током седамдесетих Гварнијери 
постаје и светски признат захваљујући оства-
рењима Виторија де Сике Врт Финци Конти-
нијевих (Il giardino dei Finzi Contini, 1970), за који 
је номинован за награду БАФТА и Путовање (Il 
viaggio, 1974), са сјајним паром Бартон–Тејлор, 
а затим и дебитантској сарадњи с Франком Зе-
фирелијем у филму Брат Сунце, сестра Месец 
(Fratello sole, sorella luna, 1972), за који је добио 
признање националног удружења филмских 
новинара Италије. Током осамдесетих година 
прошлог века, Гварнијери је свој рад углавном 
фокусирао на телевизију, но ипак и у том пери-
оду оставио је трагове у филмовима попут Тра-
вијате (La traviata, 1982) и Отела (Otello, 1984), 
оба у режија Франка Зефирелија, као и у по-
следњој филмској сарадњи с Мауром Болоњи-
нијем Збогом, Москво (Mosca addio, 1987).

Енио Гварнијери својим стилом привлачио је 
редитеље сличног сензибилитета, тако да и не 
чуди што је често био избор великана попут Де 
Сике, Зефирелија и Болоњинија. Његов особени 
и софистицирани приступ фотографији оста-
вио је неизбрисив траг у италијанској кинема-
тографији.

Т
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награђена рола у за оно време врло контровер-
зној драми Џејмса Леа Херлихија Blue Denim, 
која говори о малолетничкој трудноћи и аборту-
су, није препоручила студију 20th Century Fox. 
Занимљиво је да је неколико година касније и 
на филму одиграла исту улогу, али овај пут део 
драме о илегално извршеном абортусу био је 
потпуно занемарен.

Као званичан доказ да Керол поседује очиг-
ледан глумачки потенцијал стигле су и две уза-
стопне номинације за Златни глобус, 1959. и 1960, 
за „најбољу нову звезду”, које је заслужила уло-
гама у филмовима The Light in the Forest (1959), 
Holiday for Lovers (1959) и Blue Denim (1960). Да 
студио не би наставио да је засипа улогама „ма-
лолетних бунтовница које хоће да одрасту”, а 
желећи, ваљда, и сама да што брже „одрасте”, Ке-
рол Линли упустила се у снимање серије филмо-
ва који су често играли на карту сексуалности, 
попут комедија Under the Yum Yum Tree (1963) са 
Џеком Лемоном и The Pleasure Seekers (1964) са 
Ен Маргарет, или социјално ангажованог оства-
рења The Stripper (1963) са Џоан Вудвард. Кулми-
нација тог дела њене каријере свакако је било 
фотографисање за „Плејбој” када су многи поче-
ли да јој пришивају етикету секс-симбола. Иако 
је било покушаја, од којих је неке критика пре-
познала као успеле, да себе измести из очекива-
ног и свој таленат потврди драмским улогама, 
као што су оне у шпијунском остварењу Danger 
Route (1967) или филмовима Ота Премингера 
The Cardinal (1963) и Bunny Lake Is Missing (1965), 
њене роле постајале су све скромније по обиму 
и значају. Коначно, пошто ни комерцијални 
успех блокбастера Посејдонова авантура (1972) 
није успео да јој оживи филмску каријеру, Ке-
рол Линли окреће се серијским, телевизијским 
остварењима. Она су, упркос њеним повреме-
ним појављивањима и у дугометражним филмо-
вима, до краја њеног радног века, током којег је 
одиграла више од сто улога, остала у њеном фо-
кусу. 

ођена као Керол Ен Џоунс (1942–
2019), некадашњи дечји модел, па 
позоришна глумица, јунакиња 
филмова о одрастању, „Плејбоје-
ва” насловница, блокбастер секси 
плавуша, краткотрајни излетник у 

драмске воде, телевизијска глумица и, коначно, 
готово заборављена филмска звезда, Керол Лин-
ли преминула је у 77. години од последица срча-
ног удара.

Већ након првог појављивања на локалној ТВ 
станици са четрнаест година, понуђена јој је ка-
ријера модела, која је представљала само поли-
гон на коме ће се Керол припремати за оно чиме 
је заиста желела да се бави – глуму. Након што 
је 1955. дебитовала на једној од бродвејских сце-
на, наставила је да у позоришту стиче искуст-
ва све док је значајним театарским признањима 
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филмски
сцЕНАРиО

Столови су поређани у банкетску форму и претрпани флашама са пићем и ме-
зетлуцима. У челу, на почасном месту, седи нафракана Кева и пантомимски се 
извињава сину и снаји на другом крају стола што не може да им објасни шта 
се дешава. С Кевине десне стране је директорка, а с леве Коле. Супротно 
од Кевиног сина, на другом крају стола је Ђорђе, који већ љушти вино. По-
ред њега је Дуња, која сва блиста и интимно се нагиње ка већ полупијаном 
Ђорђу. Ту су још, изузетно расположени, и Христина, Сава, Ћира, Вуксан и 
Боса, која се нешто смејуљи с Колетом, који, опет, не може да јој се по-
свети јер директорка, нагнута преко Кеве, нешто озбиљно објашњава.
ДИРЕКТОРКА: Ако добијемо те фрижидере, деца ће имати у сваком тренутку че-
тири годишња доба! Схваташ то, Коле?
КОЛЕ: Схватам. Видећемо... Шта има ново код вас, Босо?
БОСА: Ништа, све по старом.
Сава наздравља Ђорђу пиће. Овај отпоздравља пијано. Христина муне Саву.
ХРИСТИНА: Полако! Где си запео?
САВА: Ћут! Ништа те не питам!
Дуња ухвати под руку Ђорђа и унесе му се у лице, које одаје већ поодма-
кло пијанство.
ДУЊА: Ђорђе, сачекај бар здравицу.
ЂОРЂЕ: А мој друг Сава? Како он може?
Наздравља поново Сави, кога Христина све јаче мува. Кевини син и снаја се 
договарају са Кевом да крену. Вуксан приђе директорки и нагне јој се на 
уво.
ВУКСАН: Ко предаје поклон? Ви?
ДИРЕКТОРКА: Коле. Ајде, почињи!
Вуксан се пребаци до Колета и прекине га у ћаскању са Босом. Тури му у руку 
некакву коверту и објашњава му нешто. Међутим, тог тренутка, Кева, син и 
снаја устану да крену. Сви престану да галаме и погледају их запањено.
ДИРЕКТОРКА: Где ћете?!
КЕВА: Морамо, касно је...
ВУКСАН: А банкет у твоју част? А поклон?
Њих троје стоје као кривци. Остали не могу да верују очима.
КЕВА: Не знам ја зашто је то...
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ВУКСАН: Ми, бре, све организовали због тебе, колектив одвојио средства да 
ти се одужи, а ти да нас напустиш!
И опет тајац. Породица стоји неодлучно, а остали их са симпатијама посма-
трају.
КЕВА: Немојте, сутра морам сабајле да радим...
ДИРЕКТОРКА: Шта причаш? Па, ти си у пензији!
Сада је Кевина породица запањена. Дуња почне да се церека. 
ДУЊА: Па она појма нема да је све ово у њену част!
Сви је погледају. Кева стоји изненађена сазнањем да је пензионерка.
КЕВА: Ја, значи, не морам више...
Сви климају главама, срећни што је усрећују.
КЕВИН СИН: И шта, мама треба да добије нешто?
ВУКСАН: Да! То је изненађење!
Опет консултација фамилије. Све троје су више изненађени него обрадовани. 
Испред породице, иступи Кевин син.
КЕВИН СИН: Чекајте. Да ли то значи да мама не мора више никад да ради? (Сви 
климају главама.) А плату, то јест пензију ће да прима?
Опет сви климају главама, разнежени овом крајњом необавештеношћу. Без 
речи, као да се прибојава неке преваре, породица се враћа на своја места. 
Аплауз.

55. ХОДНИЦИ

Гоца силази низ степениште, осврћући се бојажљиво око себе. Прође вели-
ким холом. 
На прстима је прати, сакривајући се стално иза углова зидова, Богдан. Њега 
прати, користећи сличне заклоне, Мирослав. 
Чудна поворка осваја тако ходник по ходник, степениште по степениште. 
Гоца, најзад, застане код врата фискултурне сале. 
Богдан заузме положај у заклону на степеницама и ту се притаји. Мирослав, 
такође, заузме добру бусију, држећи на оку Богдана. Ситуација је, значи, 
следећа: Гоца не види никога и стоји неодлучно пред вратима фискултурне 
сале. 
Богдан види Гоцу (узбуђен је овим ухођењем до крајњих граница), али не зна 
за Мирослава. Овај пак стриктно прати шта се догађа са Богданом, али не 
може да види Гоцу. Гоца се још једном осврне и донесе одлуку да уђе у фи-
скултурну салу. Богдан дође до стакленог зида фискултурне сале и ту за-
стане. 
У сали је мрак, али Гоцина силуета ипак промакне иза зида. 
Богдан се нагло ухвати за главу и окрене леђима зиду, јецајући. Мирослав, 
који је мислио да ће Богдан наставити у смеру ка вратима сале, нагло се 
укочи и заскочи за прва врата, оставши ипак непримећен. 
Ситуација је сада следећа: Гоца је ушла у силу, уверена да то нико не зна. 
Богдан је то видео, а шуњање њене силуете поред стакленог зида у њему је 
изазвало чудну (после ћемо видети да то и није тако чудно) реакцију. Ми-
рослав пак не зна за Гоцу. Он види само Богдана како на вратима инкрими-
нисане сале прави бизарне покрете и понаша се, уопште, врло егзалтирано. 
Мирослав зато дише убрзано, предосећајући догађаје пуне акције.
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56. РЕСТОРАН

За банкетским столом сви, врло срећни, слушају директорку која држи го-
вор Кеви.
ДИРЕКТОРКА: Мислим да ми овде делимо осећања која су малопре деца тако 
лепо изразила. У тренутку када нас обузима туга што нам одлази примеран 
радник, морамо бити срећни што су генерације наставника и ученика, за свих 
тих тридесет пет година, у Кеви имале узор скромног, вредног и корисног 
сарадника, који је својим људским особинама морао оставити и те каквог 
трага у нашој установи...
Спонтани аплауз. Сава весело наздрави Ђорђу, који се већ помало губи и све 
теже контролише клаћење на столици.
ЂОРЂЕ: Нетачно. Њено је да брише, а не да оставља трагове.
Сви прекорно погледају према њему и Дуњи, која се насмеје на ово гласно. 
Директорка уздахне и настави.
ДИРЕКТОРКА: Наш колектив је данас једногласно одлучио да се Кеви на скро-
ман начин одужи. Драго нам је да је овде присутан и друг Коле, наш дуго-
годишњи сарадник и човек који је не мало пута подржао напоре наше школе 
да се модернизује, па ћемо га замолити да, у наше име, преда Кеви поклон.
Аплауз. Коле устане са ковертом у руци. Настаје непријатна ситуација јер 
Кева не зна да и она треба да устане. Вуксан јој прискочи и шапне јој то. 
Кева збуњено устане и Коле јој, честитајући, преда коверат.
ВУКСАН: То је поклон, чек на седам и по хиљада НОВИХ динара!
Кева се тргне као опарена.
КЕВА: Немојте... Много је то пара!
ВУКСАН: Ни говора! То је сума у висини две њене последње плате и са чеком 
може у свакој робној кући Београд” да купи све до висине износа!
Вуксан је поносан као да он поклања те паре. Скуп одушевљено аплаудира, 
а Кева загледа чек збуњено. Погледа према сину и снаји, који јој радосно 
аплаудирају. Снаја чак устане и пољуби Кеву, што изазове још веће оду-
шевљење. Сервирке тријумфално улазе с разним питама и тортом с натписом 
КЕВА 1945-1980. ХВАЛА! Христина је одушевљена.
ХРИСТИНА: Саво! Да видиш!
Сава, наравно, одмахне руком и премести се до Ђорђа с флашом у руци. Пад-
ну један другом у загрљај. Директорка ухвати за руку Сервирку II, која је 
кренула ка кухињи.
ДИРЕКТОРКА: Где ћете вас две?!
СЕРВИРКА I: Нека, ми ћемо код нас у кујни...
ДИРЕКТОРКА: Глупости! Са нама има да останете!
Оне седају почаствоване чињеницом да нису само послужитељке. Вуксан пре-
кида Колета, који точи Боси пиће и шапуће јој некакав нежни текст.
ВУКСАН: Како се осећате, друже Коле?
КОЛЕ: Одлично... Чин-чин, Босо.
Дуња разочарано посматра Ђорђа и Саву, који певуше пијано некакве кафанс-
ке песме. Наздраве јој весело.
ДУЊА: Сви сте исти, нема разлике...
Ћира стоји код директорке, поверљиво нагнут.
ЋИРА: Не знам да ли би било згодно, с обзиром на присуство друга Колета... 
имам горе у кабинету грамофон и плоче.
ДИРЕКТОРКА: Што да не? Одлично!
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Ћира одскакуће ка вратима, а Вуксан, који је чаврљао с Христином, одједном 
примети како Кевин син узима од ње онај чек и ставља га у свој џеп. Енер-
гично се упути тамо. Христина је забринута Савиним стањем. 
ХРИСТИНА: Саво... Оди мало овамо...
Сава одмахне руком и са Ђорђем нагази по кафанској песми. Вуксан се пре-
пире са Кевиним сином и одузима му онај чек. Враћа га Кеви.

57. ФИСКУЛТУРНА САЛА

Мирослав извири иза угла и види Богдана како отвара врата фискултурне сале 
и улази унутра. Мирослав приђе вратима. 
Поред стакленог зида прође Богданова силуета. Мирослав размишља тренутак, 
па и он уђе у салу. Затвори врата за собом и стане код њих.
Кроз стаклени зид допире светлост која открива Богданову силуету како на-
пипава по зиду и тражи прекидаче.
БОГДАН: Гордана!... Знам да си ту!
Кораци по сали. Мирослав стоји код врата и чека. Богдан налети на неке сто-
лице и споплетне се, јаукнувши.
БОГДАН: Гоцо!... Јави се! Ухватио сам те!...
Све се умирило. Одједном, сала се расветли. Богдан се окрене и примети је-
дино Мирослава. Мирослав је миран, понаша се као ловац који је своју жр-
тву угурао у ћорсокак. Богдан га збуњено гледа.
БОГДАН: Она је ту... Видео сам је да је ушла. Ту је негде...
Мирослав стоји и не реагује. Богдан прилети завеси која одваја просторију 
са справама и нагло је разгрне. У просторији је Гоца која завршава обла-
чење. Богдан се победоносно окрене ка Мирославу.
БОГДАН: Је л' видите?! Је л' видите?!
Мирослав приђе лаганим кораком и дође до просторије. Гоца заврши са брзо-
плетим облачењем и мирно се окрене. 
Мирослав извади онај нотес и оловку.
МИРОСЛАВ: Друже замениче директора, да ли још увек поричете да сте злоупо-
требили свој службени положај, да сте, служећи се уценама и претњама, при-
нудили овде присутну наставницу Гордану Лукић на интимне односе...
Богдан поче да се тресе.
БОГДАН: Ја? Зашто ја?!
МИРОСЛАВ: ... да сте је, методама застрашивања, навабили у ову салу и да 
сте је и против њене воље, као многе чланове колектива раније, принуди-
ли...
БОГДАН: Ја?!!!
Крене по сали избезумљено претражујући све углове, загледајући испод спра-
ва, испод столица преосталих од приредбе, испод импровизоване бине. Миро-
слав стоји насред сале и посматра га.
МИРОСЛАВ: ... Ваш отпор је бесмислен! Ја вас схватам, и ви сте жртва! Сва-
ка затворена структура која нема корелацију са спољним светом тражи излаз 
у сексу. Ви сте жртва изопачености ове херметичне средине...
Избезумљени Богдан прилети Гоци и унесе јој се у лице.
БОГДАН: Где је?! Говори где је!...
ГОЦА: Да се ниси усудио да ме додирнеш!
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Мирослав се тргне и погледа у конопац за пењање поред себе, који се полако 
њише. Подигне поглед према плафону. Богдан и Гоца такође погледају горе. 
Горе, при самом стропу, шћућурен и исцрпљен од дуготрајног држања на ми-
шићима, виси Шиља и гледа уплашено према онима доле. Сви га гледају забе-
зекнуто. Богдан је исколачио очи и поново почео да кркља.
ГОЦА: Силази, Тарзане, готово је!
Шиља се сроља доле низ конопац. Стане пред њих збуњен и задихан. Мирослав 
га гледа тупо. Погледа затим Гоцу, која се окренула и отишла у угао сале. 
Богдан све више исколачује очи и кркља. Гоца закопчава ципеле, окренута 
леђима. Шиља гледа уплашено.
ШИЉА: Наставница биологије Христина већ десет година води децу на Ђердап, 
јер јој они из аутобуског предузећа плаћају проценат од сваке екскурзије. 
И сва деца, уместо да упознају домовину, увек иду на Ђердап, као да нема 
друго место за...
Ућути јер Богдан већ кркља страшно. У руци која дрхти држи ону кутијицу. 
Шиља спусти поглед на шаке и ужасне се јер су крваве од држања на коноп-
цу. Ужаснуто погледа у Мирослава и покаже му дланове.
ШИЉА: Видите - крв...
Мирослав, међутим, прискочи Богдану и отме му ону кутијицу из руке. Бог-
дан зачепи уста чврсто. Мирослав се успаничено окрене ка Гоци, која све 
гледа незаинтересовано.
МИРОСЛАВ: Воде! Брзо воде!
ГОЦА: Нема потребе, то он увек тако изводи. Чим се нађе у небраном гро-
жђу, почне да глуми смрт.
Мирослав запањено погледа Богдана, који још мало држи зачепљена уста, па 
их опусти. Крену му сузе на очи.
БОГДАН: Курво...
Окрене се и излети из сале. Мирослав, потпуно изгубљен, окрене се ка Гоци, 
која мирно, наместивши успут сукњу, крене такође ка излазу. Шиља хлади 
крваве жуљеве машући шакама као птица.

58. РЕСТОРАН

Ћира ставља плочу на грамофон. Рестораном се разлегне нежни танго. Боса 
излази испред стола вукући за руку Колета, који се неубедљиво опире. За 
столом, иначе, влада прилично расуло. Сава и Ђорђе и даље певају. Вуксан 
приђе директорки и наклони јој се. Сви аплаудирају полтронски. Директорка 
се насмеши девојачки и устане.
ДИРЕКТОРКА: Зар није могао неко млађи да ме бира, него ти, матора дрти-
но?... Шалим се.
Излазе да играју и прођу поред Гоце, која седи и пије сама. Дуња седне до 
ње и посматра је.
ДУЊА: Шта је? Десило се нешто?
Гоца равнодушно слегне раменима. Ћира се наклони Христини старомодно 
џентлменски. Христина изађе чило као девојчица и придружује се играчима 
на платоу. Кева покушава да сазна од Мирослава, који седи и гледа у јед-
ну тачку, колико је сати. Мирослав погледа на сат и одговори јој, мрачно 
расположен. Шиља приђе Дуњи и бира је за игру. Дуња погледа са смешком, 
па се окрене ка Гоци.
ДУЊА: Шта хоће овај? Изгубио је нешто?
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Шиља претрпи ову увреду и окрене се и оде. Вуксан остави нагло директорку 
јер је приметио да Кева даје опет онај чек својој снаји, која чек односи 
Кевином сину. Пресретне је и почне да се отима с њом. Прилази и Кевин син 
и нешто се грдно свађају. Нежни танго се завршава. Ћира полети да проме-
ни плочу, а Сава и Ђорђе користе тишину да појачају своју музику. Ћира за-
стане са стављањем плоче јер се на вратима одједном појавило једно до сада 
непознато лице. Сви застану.
ДИРЕКТОРКА: Милоје! Ипак си дошао!
Изненађење прерасте у спонтано одушевљење и аплаузе. Милоје стоји смешећи 
се. Не личи на баука, пре на кафанског другара.
МИЛОЈЕ: Поломили сте бургију! Стигао сам!
Опште одушевљење. Директорка му приђе радосно и, ухвативши га за руку, по-
веде ка столу. Остали су направили шпалир око њега, насмејани. Милоје сед-
не на Колетово место и испод ока осмотри ситуацију.
ДИРЕКТОРКА: Толико сам срећна што си дошао, мислила сам већ да нећеш...
МИЛОЈЕ: А не! Ако сте мислили да сам бенигни тип, онда сте се зезнули. Ја 
сам малигњак, морам да вас мало мучим. Је л' тако?
Сви се насмеју, помало кисело. Милоје спази Мирослава и прострели га по-
гледом. Боса се отараси Колета, који је полупијано држи око паса, и унесе 
се и лицем и деколтеом Милоју у лице.
БОСА: Нећете ви нама ништа, знамо да сте ви добри!
Опште смејање да би се напета атмосфера мало олакшала. Милоје је гледа. 
Насмеје се.
МИЛОЈЕ: За мене се свашта прича по школама, али да сам добар, то први пут 
чујем! Ха-ха, одлично!...
И остали се смеју, али већ са језом. Милоје прекине са смејањем нагло. Ос-
мотри друштво. У углу су се ућутали Ђорђе и Сава, већ видно пијани.
МИЛОЈЕ: Наставите, наставите... Немојте ви због мене да прекидате забаву.
Сви гледају уплашено. Мало им је пресело све због његовог присуства. И ди-
ректорка се смрачила, предосећа непријатности. Сви уплашено гледају према 
Милоју. Она опет нагло промени расположење и привуче тацну с питама пред 
себе.
МИЛОЈЕ: Лепо сте спремили, нема шта. Код вас се бар није никада штедело на 
човеку. Је л' тако, тетка?
Нагло се обрати Кеви, која се грдно препадне од његовог гласа. Директор-
ка се насмеши усиљено.
ДИРЕКТОРКА: То је Кева, наша спремачица која је данас отишла у пензију и...
МИЛОЈЕ: А то је она!... Лепо, Кево, лепо. Ти си се једина извукла.
Скуп је већ очајан због све изразитијих Милојевих алузија да су надрљали. 
Милоје гледа Кеву у очи страшно. Онда опет нагло промени расположење (то 
му је главно оружје).
МИЛОЈЕ: Шта је, шта сте се укипили? Испаде да сам вам ја покварио вече.
Директорка да миг Боси и ова се нагло окрене ка Ћири, који стоји препла-
шен поред грамофона.
БОСА: Нешто за игру, Ћиро!
Он као убоден иглом почне да претражује плоче. Мирослав приђе Милоју.
МИРОСЛАВ: Друже Милоје...
МИЛОЈЕ (директорки): Откуда овај овде?
ДИРЕКТОРКА: Не знам, није ни долазио од јутрос...
Рестораном се разлегне некакав рок. Боса ухвати за руке Колета и покушава 
да га натера да игра. Он стоји збуњен и цупка у месту.
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МИРОСЛАВ: Друже Милоје, ја сам...
МИЛОЈЕ: Склони ми се испред очију...

Покаже му руком да се склони, без намере да с њим уопште разговара. Боса 
игра све махнитије, пушта Колета и игра сама. У салу се враћа добро рас-
положење. Сви присутни почињу у ритму да тапшу. Чак и Милоје. Боса то при-
мети и своју дивљу игру изводи испред њега. Коле престане да тапше, схва-
тајући да му Боса полако измиче. Кевин син и снаја такође тапшу одушевље-
но. Шиља поново прилази Дуњи и она, претходно бацивши поглед на неупотре-
бљивог Ђорђа, устане да игра. Христина, разгаљена, дође до Саве, који гле-
да зрикаво.
ХРИСТИНА: Савице, ајде да мало играмо!
САВА: Сиктер! Иш! Магла, бре, кад говорим!
Ђорђе полако тоне у блажени сан, а Сава покушава да га новом чашом пробу-
ди. Гоца такође пије све више. Играчи играју све дивљије. Боса са испру-
женим рукама крене ка Милоју вабећи га на игру. Милоје се смеши и одбија. 
Мирослав седне разочарано поред Кеве, која стоји као кип. Обоје ћуте у тој 
дивљој атмосфери. Боса извлачи Милоја напоље и почињу да играју рокенрол 
педесетих година. Кроз гужву се пробија домар Столе и застане код дирек-
торке, која тапше играчима. Столе је блед као крпа. Директорка му покре-
том показује да седне. Играчи праве круг око Босе и Милоја. Између бледог 
Столета и директорке нагне се бесни Коле.
КОЛЕ: За оне фрижидере нађи неког другог, ја прстом нећу мрднути, да знаш!
Директорка му одмахне руком нељубазно, а он се демонстративно упути ка 
вратима. Рок постаје општи, играју скоро сви и како ко уме. Столе стоји 
испред директорке. Брада му се тресе. Шиља, који у игру уноси доста акро-
батике, притрчи и пружи одушевљено директорки руку. Она одбија руку. Иг-
рачи је зову.
ДИРЕКТОРКА: Шта вам је?! Нисам ја више за то!
Столе скупи снагу да преко тресуће браде проговори.
СТОЛЕ: Богдан...
Вуксан притрчи директорки и почне и он да је вуче за руку.
ВУКСАН: Кад могу ја, овако матор, другарице директор!
ДИРЕКТОРКА: Пустите ме, јесте луди?
Смеје се и отима се. Столе јој се унесе у лице, гледајући је избезумљено.
СТОЛЕ: Богдан...
ДИРЕКТОРКА: Шта кажеш?! Не чујем те!... Децо, утишајте мало!
Ћира утиша грамофон. Директорка одједном схвати да је нешто озбиљно посре-
ди. Столе се сав тресе.
СТОЛЕ: Богдан...
ДИРЕКТОРКА: Шта Богдан?! Говори!
Столе се толико тресе да не може ништа да изговори. Сви га опколе, схва-
тајући да се нешто догађа.
ДИРЕКТОРКА: Говори! Шта се десило?!
СТОЛЕ: Богдан... се... самоубио...

59. ХОДНИЦИ И ХОЛ

На степеништу седи Гоца с главом заривеном у шаке. Поред ње је Дуња, која 
јој шапће речи утехе. Поред великог стакленог зида је усамљена директорка 
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која гледа напоље, у небо које почиње да се осветљава. Поред врата настав-
ничког клозета су Столе, Вуксан и Шиља. Столе покушава да откључа врата.
СТОЛЕ: Не вреди, оставио је кључ унутра, у брави...
ШИЉА: Да развалимо?
ВУКСАН: Не лупај, кад се врата отварају на споља!
На вратима ресторана, уплакане, стоје две сервирке и Христина, која ша-
пуће, пазећи да не поремети гробну тишину која влада.
ХРИСТИНА: Знао је да мој муж у кабинету држи своје лекове, провалио, раз-
био орман за хитну помоћ и попио све пилуле... било их је најмање педесет!
СЕРВИРКА I: Ију, боже сачувај!
Христина саучеснички климне главом.
СЕРВИРКА II: А од чега пати ваш муж?
ХРИСТИНА: Од стомака.
СЕРВИРКА I: Је ли оставио писмо?
ХРИСТИНА: Да. Написао је: Збогом, све сам вас волео. Богдан.
Заплачу се сви.
Столе долази до врата наставничког клозета са гвозденом штанглом у руци. 
Затиче Вуксана, који ослушкује са уветом наслоњеним на вратима.
ВУКСАН: Као да чујем неко јечање...
Прислоне сви уши на врата и напето ослушкују.
СТОЛЕ: Јесте! Чувај!
Почињу да разваљују врата од клозета. Директорки приђе Милоје и стане по-
ред ње. Она га погледа, очајна. Врата клозета се са треском отворе и њих 
двоје се тргну и погледају у том правцу. Из тог правца трчи Боса, машући 
рукама.
БОСА: Жив је! Жив је!
Баци се директорки у загрљај и пољуби је. Онда то исто учини и Милоју.

60. НАСТАВНИЧКИ КЛОЗЕТ

У клозету су, пред вратима једне кабине, Вуксан, Шиља, Ћира и Столе. Вук-
сан лупа песницом по вратима.
ВУКСАН: Богдане, отвори!
ШИЉА: Ви треба да живите, потребни сте нам! Отворите, Богдане!
Напето ослушкују. Чује се Богданово јечање. Вуксан поново залупа на вра-
та песницама.
ВУКСАН: Богдане! Отвори док још није касно!
БОГДАН (OFF): Не могу...
СВИ: Зашто?!
БОГДАН: Не могу... Добио сам дијаре...
Сви се погледају запањено.
СТОЛЕ: Шта је добио?!
ЋИРА: Дијаре... Меку столицу.
Из кабине се зачује пуштање воде.

61. РЕСТОРАН

Сви седе поново на својим местима на банкету. Испред стола стоји, као кри-
вац пред поротом, Мирослав. Сви га гледају као зликовца.
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МИЛОЈЕ: Реци ти мени, Мирославе, зашто сам те послао овамо.
МИРОСЛАВ: Послали сте ме да проверим...
МИЛОЈЕ: Ништа ти ниси имао да провераваш! Ја сам ту да проверавам! Шта сам 
ти тачно рекао кад си кренуо?!

Сви га гледају са мржњом. Богдану, бледом као смрт, сервирке доносе чај.
СЕРВИРКА I: Ово је од нане, одлично за стомак.
Мирослав стоји беспомоћно.
МИРОСЛАВ: Рекли сте ми да свратим до школе, да видим о чему се... 
МИЛОЈЕ: Да видиш, а не да провераваш! То је разлика! И даље? Шта сам ти 
рекао?
Ђорђе и Сава слушају пијано. Вуксан задовољно.
МИРОСЛАВ: Да се одмах вратим и да вам успут купим карте за биоскоп Јадран” 
од пола девет...
Тајац. Милоје је успоставио тоталну превласт над скупом.
МИЛОЈЕ: Тако је. А нисам ти рекао да се задржаваш, да цуњаш цео дан људи-
ма по школи!
МИРОСЛАВ: Знам, али сматрао сам с обзиром на наводе другарице...
МИЛОЈЕ: Сматрао си! Ко си ти да сматраш?
ДИРЕКТОРКА: Немој, Милоје, дечко је млад, није знао.
МИЛОЈЕ: Први дан на послу и овако да се понаша!
ХРИСТИНА: Није ништа урадио, верујте...
МИЛОЈЕ: Како није?! Прекорачио је овлашћења!
ЋИРА: У најбољој намери, ја сам сведок...
Милоје је постигао оно што је хтео: све се свалило на јадног Мирослава. 
Он стоји погнуте главе. Милоје погледа у Богдана, па у Гоцу. Обоје изгле-
дају јадно. Богдан пије чај као болесно дете, а Гоца седи сама и рашчупа-
на, на другом крају стола.
МИЛОЈЕ: Мирославе, дај ту пријаву...
Мирослав услужно из бондовке” извади онај документ и принесе га. Милоје 
летимично погледа папир. Сви напето очекују. Милоје прстом позове обоје да 
дођу до њега. Они устану и с различитих крајева ресторана му приђу. Стану 
на оптуженичко место”. Измучени су.
МИЛОЈЕ: Другарице Лукић... Ви сте Гордана?
Она климне потврдно главом. Сви је гледају напето.
МИЛОЈЕ: Да ли желите да исцепам ову пријаву?
Она ћути тренутак. Погледа по својим колегама. Сви очекују њену одлуку. 
Она погледа у Богдана, који је гледа поново заљубљено. Окрене се Милоју.
ГОЦА: Поцепајте.
Милоје се насмеши супериорно и поцепа документ. Директорка одахне, а Миро-
слав спласне. Спонтани аплауз, по ко зна који пут. Ћира стави танго и ми-
лозвучна арија се рашири по просторији. Богдан и Гоца стоје испред Милоја 
и чекају даље наредбе. Између њих се прогура Боса и пружи руке ка Милоју.
МИЛОЈЕ: Тренутак... (Директорки) Сутра ћеш предати молбу за пензију. Ти 
имаш нешто борачког стажа?
Директорка га погледа с неразумевањем. Боса је неодољива”.
ДИРЕКТОРКА: Шта?
МИЛОЈЕ: А, не треба, ти имаш награде, теби свакако иде пуна пензија.
Директорка са ужасом схвата о чему он говори.
ДИРЕКТОРКА: Шта је теби? Ја још могу да радим!
Боса је ухватила за руку Милоја и вуче га ка платоу за игру.
БОСА: Друже Милоје...

ф и л м с к и  с ц е н а р и о

“

“

“

“



818167||

МИЛОЈЕ: Моменат... Да не причамо сада, има ту много разлога. Сврати до 
мене, да ти објасним.
Устане да игра, али и Директорка устане за њим. Ухвати га чврсто.
ДИРЕКТОРКА: Што ти мени имаш да објашњаваш?! Ја сам од овога направила 
огледну школу, без мене не би било ничега!
Милоје је погледа опасно, тако да и Боса застане уплашено.
МИЛОЈЕ: Хоћеш сад да ти затворим школу?! Да најурим све напоље и да ти за-
пломбирам врата?! Је л' то хоћеш?!
Директорка га гледа тренутак уплашено. И јадна Боса види да је ствар опа-
сна. Милоје још тренутак гледа директорку онако зверски, па се окрене Боси 
и насмеши јој се швалерски.
МИЛОЈЕ: Али само танго, немојте онај рок!
Директорка га гледа занемела од ужаса. Пијани Ђорђе одједном стане на сто. 
Почне да се дере као да га кољу. Дуња одмахне руком.
ДУЊА: Готови смо. Опет поезија...
ЂОРЂЕ: Мајсторе затекох на крову старе куће / мењају сломљен цреп на кро-
ву. / Мајстори унутра, мајстори, мајстори, ко вас је звао? / Зашто дирате 
мој црни кров / на коме стоји рода бела, / на коме расте трава кудрава? / 
Мој кров у подножју дугог века? / Зашто сте ми кућу заузели, / зашто сте 
напали чекићима, ексерима, четкама, бојама? / Мајстори, мајстори, излази-
те, / пустите ме да сам кућу уређујем!
Друштво, обасјано првом јутарњом светлошћу се пакује. Христина покушава да 
подигне са столице Саву, који одушевљено слуша Ђорђа.
ЂОРЂЕ: Не чују они, укрцавају моје кости, фарбају мојом крвљу. / Износе из 
мог срца намештај стари, / неподношљиви мајстори, / њих тридесет седе на 
мени једном. / Доћи ће, кажу, чувен гост, / ловиће маглу по шумарцима, / 
са твојом ће се кућом сударити. / Мора да буде као из бајке.
Директорка пролази кроз друштво и без речи оде. Богдан и Гоца ћутке одла-
зе такође. Ђорђе пружи руку за њом. Појача још више гласност.
ЂОРЂЕ: Ево теби огледало, чешљај смех у њему. / Лице ти је подупрто желез-
ном тугом. / Мајстори, мајстори, шта сте учинили? / То није моја кућа, / 
то мој гост није, / то више нисам ја!
Скљока се у Дуњино наручје. Она га нежно поглади по челу.
ДУЊА: Не може на ногама да стоји, ја ћу га одбацити кући.
Сава приђе Мирославу, који седи очајан и гледа како Милоје и Боса одлазе 
са забаве.
САВА: Ето видиш, момак, шта школа учини од човека. Могао је, бре, да буде 
мајстор кад већ то толико жели. Да га види бог! Него није то фино...
Христина га ухвати за оковратник и почне да га одиже са столице.
ХРИСТИНА: Полази, пијана стоко!
Ђорђе, кога Дуња просто носи преко ресторана, не издржи и почне у једном 
углу да повраћа. Сава се отима из Христининих руку као магарац.
САВА: Сви ћете да поцркате, бре!
ХРИСТИНА: Не дери се!
САВА: Наставници! Фина господа! Интелектуалци!... Много сте ми сви фини! 
Метнем вас ја!...
ХРИСТИНА: Не дери се, сељачино!
Избацује га из ресторана. Кева седи на својој столици, у истој пози у којој 
је била цело вече. Гледа око себе. Мирослав такође мирно, са својом бон-
довком” на крилу.
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62. НАСТАВНИЧКИ КЛОЗЕТ

Кева пуни своје кофе водом. Погледа се у огледалу. Чешљем покуша да ски-
не ону ћубу са главе. Стаклићи падају по лавабоу, чангрљајући. Кева зав-
рне славине и настави са чешљањем. Застане и погледа се пажљиво.

63. РЕСТОРАН

Кева чисти под ресторана. Столице су на столовима. Једино Мирослав, об-
асјан јутарњим сунцем, још увек седи на своме месту. Кева брише под ресто-
рана систематично. Мирослав устане и погледа на сат.
МИРОСЛАВ: Кад полази први аутобус?
КЕВА: У пет и десет.
Он седне поново на своју столицу. Гледа Кеву, која завршава чишћење. 
МИРОСЛАВ: Је л' и ви идете тим аутобусом?
Она климне главом.

64. КЕВИН БУЏАК, ХОДНИЦИ

Кева пресвлачи своје одело. Уредно сложи метле. Све ђинђуве којима је била 
окићена уредно остави крај решоа. Погледа по свом буџаку. Изађе испред. На 
крају ходника је чека Мирослав, са ташном у руци. Кева остави кључ на ек-
сер поред врата. Крене дугачким ходником ка Мирославу. Сунце пробија кроз 
прозоре и чује се цвркут птица.

65. ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Иако је већ дан, Столе ради на директоркиној лимузини осветљавајући ауто 
сијалицом коју је извео из подрума. Префарбава крило које је заменио. По-
ред њега пролазе Кева и Мирослав.
КЕВА: Добро јутро.
МИРОСЛАВ: Добро јутро.
СТОЛЕ: Добро јутро.
Они одлазе према капији школе, пролазећи поред дуге гвоздене ограде. Из-
ађу кроз капију и упућују се ка првом аутобусу који брекће на окретишту.

Друга верзија, Београд, април-мај 1980.
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програм
ОкТОБАР 2019

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

РЕЗЕРВисАН ТЕРМиН

УТОРАК

ОКТОБАР

1.

СРЕДА

ОКТОБАР

2. пројекција у 20.00

ШТА сЕ ДЕсилО с 
ЉуБАВЉу? (2. ДЕО)
(иНд/Ма, 2016)
Ada Apa dengan Cinta? 2
....................................................................................
Улоге: Николас сапутра 
(Nicholas Saputra), 
Дијан састровардојо 
(Dian Sastrowardoyo)
режија: Рири Риза 
(Riri Riza)

ДАНИ ИНДОНЕЖАНСКОГ ФИЛМА

ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

3.
БАлкАНски ШПиЈуН
(ЈУг, 1984)
....................................................................................
Улоге: Данило Бата стојковић, 
Бора Тодоровић
режија: Душан ковачевић, 
Божидар Бота Николић

БЕсПлАТАН улАЗАк

пројекције у 18.00 и 20.30

ПРОЈЕКЦИЈА РЕСТАУРИСАНЕ КОПИЈЕ ФИЛМА ЗА ПУБЛИКУ

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

РЕЗЕРВисАН ТЕРМиН

ПЕТАК

ОКТОБАР

4.
СУБОТА

ОКТОБАР

5.
НЕДЕЉА

ОКТОБАР

6.

ПОНЕДЕЉАК

ОКТОБАР

7. пројекција у 20.00 пројекција у 20.00

ДиВЉАк
(Сад, 1953)
The Wild One
....................................................................................
Улоге: Марлон Брандо 
(Marlon Brando), 
ли Марвин (Lee Marvin)
режија: ласло Бенедек 
(Laslo Benedek)

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КЊИГЕ 
И ФИЛМСКОГ ПРОГРАМА 

ROAD MOVIE
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СРЕДА

ОКТОБАР

9.
сМРТ ЈЕ МилиНА
(Нор, 1949)
Døden er et kjærtegn
....................................................................................
Улоге: клаус Висе 
(Claus Wiese), 
Бјeрг Рисер-ларсен 
(Bjørg Riiser-Larsen)
режија: Едит карлмар 
(Edith Carlmar)

пројекција у 18.30

РЕЗЕРВисАН ТЕРМиН

УТОРАК

ОКТОБАР

8.

ДАНИ НОРВЕШКОГ ФИЛМА – РЕТРОСПЕКТИВА ЕДИТ КАРЛМАР

ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

10. пројекција у 18.30 пројекција у 20.00

ОсАкАЋЕН
(Нор, 1951)
Skadeskutt
....................................................................................
Улоге: карстен Вингер (Carsten 
Winger), Ева Берг (Eva Bergh)
режија: Едит карлмар 
(Edith Carlmar)

МАСТЕРКЛАС 
ЈАНА ЕРИКА ХОЛСТА 

И ПРОЈЕКЦИЈЕ КРАТКИХ
И ДОКУМЕНТАРНИХ 

ФИЛМОВА ЕДИТ КАРЛМАР

ПЕТАК

ОКТОБАР

11. пројекција у 20.00

НА суНЧАНОЈ сТРАНи
(Нор, 1956)
På solsiden
....................................................................................
Улоге: Ранди колстад 
(Randi Kolstad), 
Арне кокс ли (Arne Coxx Lie)
режија: Едит карлмар 
(Edith Carlmar)

СУБОТА

ОКТОБАР

12. пројекција у 18.00

ПОЗАЈМи Ми сВОЈу 
ЖЕНу
(Нор, 1958)
Lån meg din kone
....................................................................................
Улоге: Торе Фос (Tore Foss), 
соња Вигерт (Sonja Wigert)
режија: Едит карлмар 
(Edith Carlmar)

пројекција у 20.00

БуДАлЕ НА ПлАНиНи
(Нор, 1957)
Fjols til fjells
....................................................................................
Улоге: лејф Јустер (Leif Juster), 
уни Бернхофт (Unni Bernhoft)
режија: Едит карлмар 
(Edith Carlmar)
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НЕДЕЉА

ОКТОБАР

13.
МлАДи ГРЕШНици
(Нор, 1959) 
Ung fl ukt
....................................................................................
Улоге: лив улман 
(Liv Ullmann), 
Атле Мертон (Atle Merton)
режија: Едит карлмар 
(Edith Carlmar)

пројекција у 20.00

РЕЗЕРВисАН ТЕРМиН

ПОНЕДЕЉАК

ОКТОБАР

14.
УТОРАК

ОКТОБАР

15.

СРЕДА

ОКТОБАР

16.
ТОМАН
(ЧЕШ, 2018)
Toman
....................................................................................
Улоге: Јиржи Махачек 
(Jirí Macháček), 
катерина Винтерова 
(Katerina Winterová)
режија: Ондреј Тројан 
(Ondrej Trojan)

пројекција у 18.30

ДАНИ ЧЕШКОГ ФИЛМА

БЕксТЕЈЏ
(СвК/ЧЕШ, 2018)
Backstage
....................................................................................
Улоге: Бен кристовао 
(Ben Cristovao), 
Мари Хавранова (Mary Havranová)
режија: Андреа седлачкова 
(Andrea Sedláčková)

ЈАН ПАлАХ
(ЧЕШ, 2018)
Jan Palach
....................................................................................
Улоге: Виктор Завадил 
(Viktor Zavadil), 
Михаел Балкар 
(Michael Balcar)
режија: Роберт седлачек 
(Robert Sedláček)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

17.

ОсМицЕ
(ЧЕШ, 2014)
Osmy
....................................................................................
Улоге: иван Тројан 
(Ivan Trojan), 
Зузана стивинова 
(Zuzana Stivínová)
режија: Јиржи страх 
(Jirí Strach)

иНТиМНи 
НЕПРиЈАТЕЉ 
(ЧЕШ, 2018)
Duverný neprítel
....................................................................................
Улоге: Војтјех Дик (Vojtěch Dyk), 
Габријела Марчинкова 
(Gabriela Marčinková)
режија: карел Јанак 
(Karel Janák)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

ОКТОБАР

18.
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ТАТиНА ВОлГА
(ЧЕШ, 2018)
Tátova volha
....................................................................................
Улоге: Елишка Балзерова 
(Eliska Balzerová), Татјана 
Вилхелмова (Tatiana Vilhelmová)
режија: Јиржи Вејделек 
(Jirí Vejdelek)

сВЕТлА ТАЧкА 
(СвК, 2017)
Svetlé miesto
....................................................................................
документарни филм 
режија: Душан Транчик 
(Dušan Trančík)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СУБОТА

ОКТОБАР

19.

НЕДЕЉА

ОКТОБАР

20. пројекција у 18.00

ВЕк МиРОслАВА 
ЗикМуНДА
(ЧЕШ, 2014)
Století Miroslava Zikmunda
....................................................................................
документарни филм
режија: Петар Хорки (Petr Horký)

БОси ФЕсТ
ПрограМ ЋЕ БиТи оБЈавЉЕН НаКНадНо.

ПОНЕДЕЉАК

ОКТОБАР

21.
СРЕДА

ОКТОБАР

23.
УТОРАК

ОКТОБАР

22.

ДАНи РускОГ ФилМА
ПрограМ ЋЕ БиТи оБЈавЉЕН НаКНадНо.

ПЕТАК

ОКТОБАР

25.
ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

24.

РЕЗЕРВисАН ТЕРМиН

СУБОТА

ОКТОБАР

26.

ПОНЕДЕЉАК

ОКТОБАР

28.

сРПскО-ЈАПАНски ФЕсТиВАл кРАТкиХ ФилМОВА
ПрограМ ЋЕ БиТи оБЈавЉЕН НаКНадНо.

УТОРАК

ОКТОБАР

29.
СРЕДА

ОКТОБАР

30.

НЕДЕЉА

ОКТОБАР

27.

ЧЕТВРТАК

ОКТОБАР

31.
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