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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,

Новембарски број доноси нам значајне јубилеје у оквирима
регионалне кинематографије оличене у супротностима карак-
теристичним за low fi приступ Жилникових Раних радова и 
партизанског суперспектакла Битка на Неретви. Ивана Кроња 
приближава нам околности настанка првенца Желимира Жил-
ника, а текст Милутина Чолића подсећа нас на рецепцију Бу-
лајићевог ратног класика.

Невена Даковић нам појашњава историјске околности у који-
ма се одиграва потресна прича о подвигу Диане Будисављевић, 
док нам Зорица Димитријевић у разговору са редитељком Да-
ном Будисављевић указује на изазове преношења једног исто-
ријског сведочења на филм.

Свој текст Димитрије Војнов посветио је тектонским поме-
рањима у филмској индустрији и феномену и успеху Џокера 
Тода Филипса. 

О историјским и филмским последицама рушења Берлинског 
зида сазнајемо из пера Горана Јовановића, а Бојан Ковачевић 
говори нам о свом доживљају велике холивудске звезде из прве 
половине двадесетог века, легендарног Ерола Флина. Ништа 
мањи утицај на светску кинематографију није оставио ни Мон-
тгомери Клифт, о којем такође пишемо у овом броју.

У ексклузивном интервјуу Сандре Перовић, срећемо се с Рене 
Зелвегер, која је улогом у филму о Џуди Гарланд направила 
још један велики заокрет у каријери.  

У рубрици „Мој избор” директорка Словеначког филмског 
центра Наташа Бучар прави личну селекцију филмова за сва 
времена.

Јесен је право доба за биоскопска искуства. У то име позива-
мо вас у дворане Југословенске кинотеке.

Југослав Пантелић  
директор Југословенске кинотеке  
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илм Рани радови (СФРЈ, 1969), чије ауторство потписују 
Желимир Жилник као косценариста и редитељ, Бранко 
Вучићевић као сценариста и Карпо Аћимовић Година 
као директор фотографије и монтажер, уз веома актив-
ну екипу глумаца и натуршчика предвођену филмским 

критичарем и публицистом Богданом Тирнанићем (1941–2009) и глу-
мицом, политикологом и астрологом Миљом Вујановић (1945–2005), 
од свога изласка у јавност пре читавих пола века стекао је култни 
статус као филмски, али и друштвени, политички, културни и, може-
мо рећи, иконографски феномен и догађај. 

Филм је снимљен након кулминације политичких немира 1968, студентске побуне, со-
вјетске окупације Чехословачке, економских проблема и напетости у земљи; конден-
зујући ту друштвену атмосферу, он метафорично расправља о конкретним и универ-
залним границама револуционарне промене и преноси дух егзистенцијалистичког пе-
симизма и неостваривости утопијског идеала политичке (а тиме и хуманистичке1) ре-
волуције. Овај „радикалан политички памфлет” (Лим, 2006: 430) са свежим одјеком сту-
дентских немира и годаровске естетике, „жестоко и провокативно, али са осећањем за 
гротескну самоиронију, врши испитивање односа између проповеданих принципа и 
друштвене праксе” (исто). Славни Жилников играни првенац недвосмислено припада 
међународној „струји политичког филма” шездесетих година, чији аутори, према Ма-
ријану Криваку, више или мање директно тематизују политичку стварност: „Иако нај-
чешће долазе са левице, њихове поетике јесу универзалног карактера. Надовезују се – 
више садржајно него формално – на совјетски револуционарни филм” (Кривак, 2009: 9). 

1 Како истиче Марија Јањион, Карл Маркс је напао хегеловско одвајање мишљења од субјекта. По Марксовом мишљењу, 
историју не чине мисли, ни идеје. Чине је људи: „Маркс је историју схватао као историју човека; он је требало да представља 
највишу меру свих животних односа и целог света. [...] Човек је људски и природни субјект, који живи у друштву, свету и 
природи. То су марксовске директиве социологије сазнања” (Јањион, 1976: 88).
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важан означитељ укупног Жилниковог дела 
показује се врхунски актуелном за савремену 
филмску уметност.

Харизма овог филма веома је снажна и данас, 
када је са историјске позорнице сишао локални 
политички и друштвени контекст који га је из-
недрио, подједнако као и његову беспоштедну 
јавну критику, и коначно његов значајни међу-
народни успех. Рани радови остају један од цен-
тралних филмова новог југословенског фил-
ма (1961–1972) названог југословенским црним 
таласом, који Грег Декјур у својој истоименој 
књизи (2011) назива и „полемичким филмом”, 
корпуса остварења младих аутора који су „у 
знаку индивидуалног естетског израза и фор-
малног експериментисања, пробијали до тада 
ретко оспораване оквире државно-социјали-
стичких вредности” (Леви, 2009а: 29), угледајући 
се на актуелне тенденције шездесетих година 

У оквиру самог Жилниковог опуса, а како у 
својој накнадној рецензији тог дела наглаша-
ва један од актера филма Богдан Тирнанић, 
Рани радови су „нормални и природни наста-
вак Жилниковог документаристичког циклуса 
о ’породици Југословена’ (деца – Пионири мале-
ни…, омладина – Журнал о животу омладине на 
селу зими, студенти – Липањска гибања, одрасли 
– Незапослени људи)” (Ћосић, 1969: 95). Уз речи 
Жан-Лика Годара о узајамној кохезији која про-
жима модеран документарни и играни филм, 
Тирнанић наглашава да Жилник у свом првом 
играном филму тежи документаристичком про-
седеу исто онако како је у своје кратке докумен-
тарце укључио постулате играног филма (исто). 
Данас, у ери успона документаристике и упо-
редне „кризе реалности”, у којој медији и поли-
тика друштвене појаве све више обликују као 
фикцију, играно-документарна структура као 
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другде почетком седамдесетих било је конкре-
тан одраз тадашњег затирања либералне струје 
у редовима комунистичке партије и врха земље. 
Судски процес против тог филма имао је (крат-
котрајан) срећан епилог: докази о заступању 
вредности југословенског социјализма и само-
управљања, тековина револуције, марксизма и 
СКЈ у филму, које је навела одбрана, те Жилни-
кова надахнута завршна реч, допринели су да 
привремена забрана јавног приказивања филма 
коју је донело Окружно јавно тужилаштво буде 
повучена с уверењем да је „наше социјалистич-
ко друштво довољно афирмисано” и „политич-
ки зрело и изграђено” да критички оцени дати 
филм, те да „нема опасности да ће (он) имати 
негативан одраз на нашу друштвену стварност” 
(Ћосић, 1969: 57).

Следећи играни пројекат Желимира Жилника 
(Слобода или стрип, 1972), међутим, није могао 
да буде завршен, али то није спречило аутора 
да, упркос тешкоћама, одржи свој рад у доку-
ментарној, играној и играно-документарној ки-
нематографији. Жилникови јунаци по правилу 
су маргинализовани, искључени из признатих 
друштвених оквира: он је „убеђени над-нацио-

20. века у модерном/неомодернистичком аутор-
ском европском и светском филму. 

Квалитет новог југословенског филма био 
је препознат и на интернационалној филм-
ској сцени: запажено учешће домаћег филма 
на страним филмским фестивалима тих годи-
на крунисано је ретроспективом најзначајнијих 
филмских остварења СФРЈ на Филмском фе-
стивалу у Берлину 1969, на коме су Рани радови 
учествовали и освојили Гран при – Златни мед-
вед за најбољи филм! Филм је стекао и бројне 
позитивне осврте западних критичара, који су 
га видели као израз слободе у домену политич-
ке дебате унутар југословенског друштва, али и 
као симбол кризе комунизма. Домаћа штампа 
је пак оценила ово и друга дела тзв. црног тала-
са с моралистичком забринутошћу за социјали-
стичке друштвене вредности, која је прерасла у 
својеврсну идеолошку параноју и праву „морал-
ну панику”. Како истиче Петар Јончић, „реакције 
у јавности које су изазвали Рани радови толи-
ко су биле екстремне, у појединим случајевима 
и несхватљиве, да данас представљају феномен 
за себе” (2002: 43). Гушење уметничких слобода 
на филму, у поезији, ликовним уметностима и 
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рафски видео-есеј о Пирошки Чапко, јунакињи 
Жилникових филмова Пионири малени и Рани 
радови, снимљен 44 године касније. У њему Пи-
рика у краткој епизоди тумачи млађу сестру Ју-
гославе, која из њених руку добија јабуку, би-
блијски симбол човековог пада у грех, или, у 
социјалном смислу, наслеђује потлачену женс-
ку судбину. Попут Вертова и Довженка, Жил-
ник воли своје често декласиране јунаке: њихо-
ва лица у Жилниковим филмовима примају на-
клоност и топлину и зраче пуним интегрите-
том људског достојанства и личности. 

Дијалектика „тела-идеје”: политика и есте-
тика Раних радова 

Рани радови заслужено су изборили важно 
место у историји југословенског и српског фил-
ма. Њихове филозофско-теоријске и уметничке 
референце су бројне и укључују „Ране радове” 
Карла Маркса и Фридриха Енгелса, историјско-
-дијалектички материјализам, анархистичку 
теорију и праксу, левичарски феминизам, сек-
суалну револуцију, авангардну позицију над-
реализма и дадаизма, политичко позориште 

налиста” (Леви, 2009б: 17), хроничар савремене 
Европе и критичар друштвене и класне неправ-
де садржане у актуелним проблемима етнона-
ционализма, расизма и либералне глобализа-
ције, креатор кинематографије „о људима чији 
животи отеловљују идеолошку шароликост и 
друштвено-политичке супротности и парадоксе 
везане за конструкцију идентитета” (исто). Као 
један од наших најплоднијих стваралаца, Жил-
ник је помоћу метода „герилског” прављења 
филмова остао у срцу готово сталне филмске 
опсервације актуелног. У његовом ауторском 
схватању процеса настајања филмског мате-
ријала као игре и процеса, настаје самосвесна 
алтернативна филмска и друштвена заједница 
као активни политички и уметнички субјект. О 
Жилниковом статусу ствараоца у „готово пер-
манентном стању филмске производње” (Леви, 
2009б: 28) и заговорника историјског контину-
итета сведоче и самоназвани посткомунистич-
ки документарац Једна жена, један век (2011) о 
животној причи готово стогодишње жене хе-
роја Драгице Витоловић Срзентић, као и фасци-
нантни документ Пирика на филму (2013), биог-
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Бертолда Брехта и технике отуђења од драмс-
ког уосећавања, концептуалну уметност и теле-
сни перформанс… Филм садржи директне цита-
те комунистичких и историјских револуционар-
них парола, инсценације документарних снима-
ка с вијетнамског ратишта, бурлескно рекреи-
рање оружаних сцена из партизанског филма, 
наго женско и мушка тела, упоредну рајховс-
ку сексологију и простачки сексизам, и коначно 
бруталне и огољене сцене насиља и смрти. 

Непосредни утицаји других ауторских поети-
ка на стил и структуру Раних радова добро су 
познати. Ту су поетика француског новог таласа 
и дијалектичка метода радикалне филмске ле-
вице Жан-Лика Годара, посебно Карабинијера 
(1963), Банде аутсајдера (1964), Кинескиње (1967) 
и лика Нане (Ана Карина) из Живети свој живот 
(1962) (Јончић, 2002: 51), покрет „cinema verité” 
и документарци Жана Руша и Криса Маркера, 
али и, према сведочењу самог Жилника, спајање 
стила америчког андерграунд документарног 
филма-дневника браће Мекас и Медветкинове 
Среће (1935), сатиричне неме слепстик-комедије 
о сновима обичних сељака пре и после Октобар-
ске револуције. Документаристички реализам, 
антиратни ангажман и употреба натуршчика 
италијанског неореализма, те модерни источ-
ноевропски филм, такође су инспирисали њи-
хов филмски израз. Наведене чињенице ника-
ко не умањују оригиналност овог филма и ње-
гов превратнички карактер: за нашу кинематог-
рафију Рани радови остају дело за себе, за које 
важи дефиниција којом је амерички авангардни 
аутор Стен Брекиџ једном приликом окаракте-
рисао култни филм Мреже поподнева (1943) Маје 
Дерен: „То је непоновљив филм, једини у својој 
врсти”.

Поставља се питање шта овај филм публици и 
критици значи данас, како се с дате временске 
дистанце могу сагледати његови уметнички до-
мети, као и они критички/револуционарни? 

Кључ може лежати у самој филмској слици, 
као и у њеном трајању-у-времену, којима се по-
стиже утисак историјског кретања, макар и у 
правцу пропалих револуција, које се циклично 
понављају. Феминистичка и културолошка зна-
чења филма, поентирана шокантним фемици-
дом на крају, у Раним радовима добијају и туж-
ну пророчку димензију дословног материјал-
ног уништења Југославије кроз бруталне призо-
ре убијања младе жене алијас тела-народа, које 
ће се догодити у ратовима деведесетих, те данас 
нарасти као озбиљан друштвени проблем. Иро-
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нију, презир и инфантилизам (као типично за-
чудно средство израза Жилникове ране, анга-
жоване фазе) спрам „окамењеног” поретка и ау-
торитета филм посебно дугује лудичком духу и 
дискретној генијалности авангардно настроје-
ног Вучићевића, те самоуверености Жилникове 
хроничне провокације. Црно-бела филмска фо-
тографија Карпа Аћимовића Године представља 
једно од великих достигнућа овог дела будући да 
идејно заокружује његов критичко-нихилистич-
ки импулс у доследну и зрелу естетику. Према 
Милтојевићу, у филму се истичу пространи ка-
дрови-секвенце, импресивна задржавања пу-

ног оквира слике потцртавањем OFF дужине 
и ширине „потребног простора”, те приорите-
та плана над кадром. Жилник, међутим, задр-
жава технику монтаже унутар самог кадра не-
обичним и скоковитим прелазима, променама 
дубинске оштрине и ширине (Милтојевић, 1992: 
170). Можемо рећи да квалитет наивности и дрс-
ке импровизације у овим кадровима-секвенца-
ма надопуњује и „примитивна” (потекла из ра-
ног филма) естетика „таблоа”, које Вогел карак-
терише као „бизарне” (Вогел, 2005: 143). Црно-бе-
ли тоналитет уопштава збивање, постављајући 
га на филозофску и историјску раван дијалек-



тике друштвених односа: управо органско ма-
теријализовање обрасца политичке борбе мла-
дих побуњеника у ситуацији обиласка села и су-
очења са инерцијом сеоског битисања, оличено 
у њиховим телима у непрестаној акцији, а по-
највише у телу-симболу Југославе (Миља Вуја-
новић), чини документаристички стил филма 
проточним за апстрактне идеје. Органски нату-
рализам збивања, у судару са схемама зацрта-
них идеологија, како револуционарних тако и 
реакционарних, о којима се расправља у фил-
му, производи плодан дијалог који гледаоца из-
води из блата нагона и заблуда и суочава с ну-
ждом истинитог промишљања стварности.
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ене Зелвегер, америчка глу-
мица из Тексаса са швајцар-
ско-норвешким коренима, ви-
ше пута је доказала да није са-
мо луцкаста плавуша слат-
ког лица са израженом мими-
ком и гестикулацијом у ро-

мантичним комедијама, попут серијала Бриџет 
Џоунс, који ју је учинио омиљеним лицем Хо-
ливуда и планетарно препознатљивом појавом. 
Успон Рене Зелвегер до статуса звезде био је брз 
и непрекидан. После неколико улога у телеви-
зијским серијама и филмовима, дебитовала је 
1993. године на великом екрану у Слуђенима и 
збуњенима Ричарда Линклејтера, а потом играла 
у Уједима живота Бена Стилера. Прву запаже-
нију улогу Зелвегерова је остварила 1995. у култ-
ном филму Повратак тексашког масакра мо-
торном тестером. Иако свакако није спадала у 
значајне, та улога донела јој је ангажман у ро-
матничном хиту Џери Мегвајер, у којем је ост-
варила главну улогу. Мада се чинило да је ре-
дитељ Камерон Кроу направио рискантан по-
тез изабравши тада анонимну Рене за партнер-
ку Тома Круза, испоставило се да није погре-
шио јер се глумица перфектно снашла у уло-
зи самохране мајке. Уследила је улога келнери-
це из Тексаса опседнуте светом сапуница у Бол-
ничарки Бети, а после тога и ангажман у фил-
му Ја, ја и Ирена, где је делила кадар с краљем 
комедије Џимом Керијем. Почетак новог миле-
нијума Зелвегеровој доноси преокрет пресудан 
за њену филмску каријеру. Улоге у филмским 
адаптацијама бестселера Хелен Филдинг Днев-
ник Бриџет Џоунс (где је отелотворила модерну 
хероину растрзану у борби против стереотипа о 
женама) и култног бродвејског мјузикла Чика-
го (у коме је отелотворила лик неостварене бар-
ске плесачице спремне да убије за славу), лан-
сирале су је у сам врх холивудског глумишта. Уз 
то, донеле су јој и две номинације за Оскар. И 
док је за потребе Бриџет Џоунс учила „бритиш” 
акценат, пропушила и угојила се, у романтич-
ној комедији Доле љубав Пејтона Рида била је 
поново витка и елегантна. Коначно, Оскаром за
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Фантастично извођење!
– Много вам хвала. 

Џуди је несумњиво ваш велики повратак 
после шестогодишње паузе. Како се осећате 
сада кад се звезда Бриџет Џоунс поново ро-
дила као Џуди Гарланд?

– Боже! Занимљиво, о томе нисам раз-
мишљала. Морам на лицу места да формирам 
мишљење како бих вам одговорила, мора то 
мало да ми сазри. Не знам. Немам утисак да је 
ово повратак. Никуд нисам отишла. Била сам ту 
и радила своје, све време, али у другом својству. 
Волим биографске филмове и изазов који пру-
жају главном глумцу, али та структура живот-
ног тока – има почетак, средину, па још једну 
средину, па још једну, па онда крај. Свиђа ми се 
што је филм Џуди усредсређен детаљно на један 
период. И урадили смо почетак и крај њеног жи-
вота. Гарландова је имала невероватан живот – 
пет мужева, толико различитих периода и при-
ча. Jедан филм то не може приказати како тре-
ба.

 најбољу споредну глумицу награђена је 2004. за 
ролу у епској причи из грађанског рата Хладна 
планина Ентонија Мингеле, где је глумила с Ни-
кол Кидман и Џудом Лоуом. Након што је у јед-
ном тренутку почела да осећа да саму себе по-
сматра колутајући очима, Рене Зелвегер одлучи-
ла је да оде на шестогодишњу паузу како би из-
ашла из улоге филмске звезде у стварном жи-
воту. Велику шансу да освоји и другу награду 
Америчке филмске академије доноси јој биог-
рафска музичка драма Џуди Руперта Голда, по-
знатог првенствено као позоришног редитеља, у 
коме је Зелвегерова бриљантно оживела лик јед-
не од најомиљенијих, али и најтрагичнијих зве-
зда златног доба Холивуда. Филм чија се радња 
одвија три деценије након Чаробњака из Оза, 
прати Џуди Гарланд која касне јесени 1968. сти-
же у Уједињено Краљевство на петонедељну тур-
неју како би одржала серију распродатих кон-
церата у Лондону. Трансформација Зелвегерове 
је фасцинантна, а сцене снимљене на Вест Енду 
показују њену моћ да прикаже и маниризме и 
лик Гарландове, као и да вокално оживи глас хо-
ливудске легенде.

Дневник 
Бриџет Џоунс 
(2001)



сам Мета Деклија, нашег композитора, Џефа, 
продуцента, Пола, који је миксовао, па Ерика, 
Гарија и Марка, учитеље певања, имала сам го-
милу навијача на сету који су викали: „Можеш 
ти то!” Било је то фантастично искуство.

Да ли сте у потпуности схватили неке од иза-
зова с којима се Гарландова суочавала у очи-
ма јавности? Шта је то било у Џуди што јој је 
све толико отежавало? 

– То је велико питање, не могу да гoворим у 
њено име. Али тешко су јој падале ружне ствари 
које су писане о њој. И разумем, пошто сам већ 
дуго јавна личност, јаз између онога што је јав-
на прича о некој особи и њено истинско искуст-
во. Обожавам овај пројекат зато што је прилика 
да учествујем у пружању контекста околности-
ма које су људи подвели под трагедију, да попу-
ним празнине и понудим друкчију призму кроз 
коју би се гледало. Она није била трагична, била 
је храбра. Била је ратник и јунак. Била је неве-
роватна у својој спознаји с чим се носи на крају 
свог живота.

Постоји ли подтекст Чаробњака из Оза у 
филму? У овој причи Џуди Гарланд не жели 
ништа више од тога него да се врати кући, 
баш као и Дороти?

У чему је тајна вашег сјајног преображаја у 
Џуди, како сте је истраживали?

– Тимски рад! Било је то заједничко истражи-
вање. Та непресушна ризница блага, интернет. 
Гледала сам све архивске снимке, снимке из ТВ 
емисија, друге филмове – има толико аутобиог-
рафија људи који су је познавали или су тврди-
ли да су је познавали, па биографија, јавних ар-
хива, онога што је говорила. Ту је и њена музика 
– толико много има да се истражи. Сви заједно, 
као екипа, делили смо приче и размењивали ин-
формације које смо налазили, а чиниле су нам 
се кључне за хватање њене суштине. То смо ра-
дили све досад.

У мјузиклу Чикаго доказали сте да можете 
да отпевате баш све. Како сте припремали 
свој глас за овај филм?

– Имала сам много помоћи. Много. Почело је 
у колима када нико не може да ме чује, са за-
твореним прозорима, током саобраћајних гуж-
ви у Лос Анђелесу, што значи да сам имала мно-
го времена за вежбање. Само сам покушавала, 
први пут, да певам те песме. И радила сам. Ра-
дила сам на стилу који би личио на Џудин, ту су 
онда оне чудне вокалне вежбе које звуче као за-
вијање, док се скале не одрже и не почну мало 
боље да сарађују. Али то је био процес. Имала
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је лако осуђивати. Веома је важно да отуђимо 
друге људе како бисмо се сами осетили боље. То 
је веома опасно. Због тога осуђујемо кад бисмо 
могли да помогнемо. Треба да хуманизујемо, а 
не да претварамо људе у робу. Особа је важнија 
од онога што се добија од производа који она 
доноси. Не помагати им у томе зато што је то на 
неки начин уносно, већ препознати да је иза тих 
околности особа која пати и признати да је мо-
жда неопходно, осим све улепшати како би осо-
ба наставила да ради, и побринути се за ту осо-
бу која се, на неки начин, брине о толико много 
људи око себе.

– То је и била негде замисао редитеља Рупер-
та Голда. Да, тако је. Обе желе да се врате нор-
малном животу. Џуди Гарланд никада није има-
ла нормалан живот, она жели идеју о нормал-
ном животу са својом децом, жели да буде мама. 
Да, има ту паралеле. На неки начин, као Дороти, 
среће чудне људе на повратку кући, па онда на-
лази можда не оно што је тражила, већ нешто 
друго.

Кад снимате филм о некоме као што је 
Џуди Гарланд, јавност обично има предрасу-
де. Лајза Минели изнела је коментаре да је 
забринута. 

– Ово није документарац, ово је портрет – 
не чак ни Џуди Гарланд, већ идеје о Џуди Гар-
ланд. Покушај да ухватимо суштину онога што 
је чини тако важном многим људима. Можда то 
није њихова мајка, али надам се да ће породица 
увидети да је филм пристојан и да је слави. 

Дрога и алкохол су велики део приче о жи-
вотима глумаца и музичара. Шта би треба-
ло да буде одговорност филмске индустрије 
како би им се на неки начин помогло?

– Мислим да је обавеза саосећати, а не про-
суђивати на основу спољашњости. Сматрам да 
имамо обавезу да хуманизујемо оне људе које

Чикаго (2002)



СУБОТОМ НА ДРУГОМ, 
НеДеЉОМ НА пРВОМ



ПИШЕ: 
Бојан Ковачевић 

драстао сам гледајући фил-
мове Ерола Флина. Капетан 
Блад, Робин Худ, Капетан 
Торп, Лорд од Есекса, Гене-
рал Кастер и многи други
ликови које је одиграо овај

филмски херој пленили су својом ведри-
ном, чистотом и храброшћу. Више од две
деценије он је био заштитни знак Холиву-
да. Нико није могао ни да слути да ће се 
једна таква блистава каријера завршити 
наглим старењем и потонућем у алкохол 
и расипништво. Ипак, он ће трајно оста-
ти упамћен по улогама из златних триде-
сетих и четрдесетих. Ерол Флин је у својим 
најбољим годинама оличавао нешто што је 
блиско сваком од нас: младост, лепоту, не-
устрашивост, храброст, спремност да воли 
и да буде вољен.

О
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великани
светског филма
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је океан његова највећа љубав. У својој двадесе-
тој години успео је да купи брод по имену „Си-
роко”. Године 1933. судбина је закорачила на ње-
гова врата. Један аустралијски филмски проду-
цент, видевши његове слике, понудио му је уло-
гу у свом филму Побуна на броду Баунти (In 
the Wake of Bountу, 1933). Иако није имао глу-
мачког искуства, знатижеља га је определила 
да прихвати улогу. После свог првенца Ерол је 
схватио да његова каријера не може да напре-
дује у Аустралији и зато одлази у Лондон. Уско-
ро му студио „Ворнер” у Енглеској нуди уго-
вор у уверењу да ће његов изглед и непоновљи-
ва појава бити прави мамац за публику. Убрзо 
постаје звезда филма Убиство у Монте Карлу 
(Мurder аt Моntе Саrlо, 1934). Потом следи уго-
вор са  студиом „Ворнер” у Холивуду. Убрзо, 

Тридесете и четрдесете године упамћене су по 
монументалним филмовима који су изнедрили 
неке од највећих глумаца. Међу њима, појављи-
вање Ерола Флина направило је праву олују у 
Холивуду и око њега. Његов природни глумач-
ки таленат, изразита мушка лепота и ведрина 
којом је зрачио, пленили су с филмског платна 
широм света пуних тридесет година. За филм-
ске поклонике он је био и остао смели и пле-
менити романтичар, вољен међу својим обожа-
ваоцима, а за пријатеље несташни и духовити 
обешењак. 

Ерол Лесли Томсон Флин рођен је у луци Хо-
барт, на Тасманији, аустралијској провинцији, 
20. јуна 1909. године. Његов отац био је велики 
заљубљеник у море и ту своју занесеност пре-
нео је и на сина. Ерол Флин једном је изјавио да 
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Авантуре Робина Худа (1938)
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индијске бригаде (Тhе Сhаrgе оf thе Light Brigade, 
1936), Авантуре Робина Худа (Тhе Аdventures оf 
Robin Нооd, 1938), Патрола у зору (Dawn Раtrol, 
1938), Морски орао (Тhе Sеa Hawk, 1940), Умрли су 
у чизмама (Тhеу Died With Тheir Вооts Оn, 1941) и 
Господин Џим (Gentleman Јim, 1942). Био је ратни 
херој на филму, а иначе никада није носио уни-
форму ни летео у некој борбеној мисији, нити 
испалио метак у некој стварној бици током 
Другог светског рата. Напротив, био је неспосо-
бан за војну службу због прележане туберкуло-
зе и слабог срца. То га ипак није спречило да на 
уверљив начин глуми у сјајним ратним филмо-
вима: Безнадежно путовање (Desperate Journey, 
1942), Руб таме (Edge of Darkness, 1943) и Пусто-
ловине у Бурми (Objective, Burma!, 1945).

У позадини његовог филмског успеха плету 
се његове љубавне авантуре и неуспели брако-
ви. Од Лили се разводи 1942. и за мање од непуну 
годину жени Нором Едингтон, с којом је имао 
кћерке Дидри и Рори. Брак је трајао шест годи-
на. У другој половини четрдесетих година дваде-
сетог века глуми у неколико атрактивних оства-
рења. Један од највећих хитова тог времена био 

Ерол Флин постаје филмски херој и романти-
чар филмског платна број један!

Током 1935. године глумио је у пет филмова, 
од којих је главне улоге понео у два, већ поме-
нутом Убиству у Монте Карлу и епској пират-
ској причи Рафаела Сабатинија Капетан Блад 
(Сарtain Вlood!). Филм као и сам Ерол Флин 
преко ноћи постају сензације, а младог тасма-
нијског авантуристу уздиже у сам врх Холиву-
да. Партнерка у филму била му је такође зве-
зда у успону Оливија де Хевиленд, с којом ће 
играти у још седам филмова. То је био почетак 
изузетног поглавља једне јединствене филмске 
легенде. Ускоро се жени француском глумицом 
Лили Дамити и с њом добија сина Шона, који ће 
касније такође постати филмски глумац, али ни 
упола толико успешан и хваљен као његов отац. 
Филм Капетан Блад био је номинован за Ос-
кар, али уместо те награде Флину је донео ореол 
неустрашивог гусара који ће га пратити током 
целе каријере. Између 1936. и 1942. године Ерол 
Флин наставља да глуми отмене, храбре и шар-
мантне хероје. Његових шест свакако најбољих 
филмова снимљено је у том периоду: Поручник 

Шериф из Доџ Ситија (1939)
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филм Роки Маунтин (Rocky Mountain, 1950) у 
Новом Мексику. Убрзо напушта Холивуд с но-
вом женом и њиховом малом ћерком Арнелом 
и одлази својом јахтом „Зак” у Палма де Мајор-
ку. „Ворнер” 1952. године продуцира докумен-
тарни филм о његовом путовању бродом од Но-
вог Мексика до јужних мора, у којем открива 
колико је прослављени глумац везан за воду и 
за морска пространства, у којима је проналазио 
мир и која су га подсећала на његову породицу 
и његов дом.

Смрт Ерола Флина 14. октобра 1959. годи-
не, која га је сачекала на јахти, није само 
значила крај тридесетшестогодишње ка-
ријере једне филмске иконе него је била и 
својеврсни весник краха холивудског си-
стема. Убрзо после Ерола одлазе и други 
великани Холивуда: Кларк Гејбл, Гари Купер и 
Спенсер Трејси. Умиру и многи други тада по-
знати холивудски глумци, а с њима и филмо-
ви у којима су играли одлазе у заборав. Али то 
се није десило и с Еролом Флином. После го-
тово педесет година његово име задржало се 
на листи највећих глумаца класичног холивуд-

је његов филм Авантуре Дон Жуана (Adventures 
of Don Juan, 1949). Еролова појава и репутација 
великог љубавника као да су природно стале 
у перфектан лик Дон Жуана. Осим љубавним 
аферама филм је обиловао и изванредним ак-
ционим сценама.

На почетку педесетих, каријере многих 
глумаца почеле су да бледе због рецесије 
која је завладала у филмској продукцији Холи-
вуда. To се одразило и на каријеру Ерола Фли-
на. Са изузетком неколико филмова, остали у 
којима је играо током педесетих углавном су 
били разочаравајући, на пример Авантуре ка-
петана Фабијана (Adventures of Captain Fabian, 
1951), Mapa Mapy (Mara Maru, 1952), Краљевска 
рапсодија (King’s Rhapsody, 1955). Међутим, то-
ком 1957. и 1958. године поново је блеснуо ста-
рим сјајем у две бравурозне улоге у филмови-
ма Сунце се поново рађа (The Sun Also Rises, 1958) 
Хенрија Кинга и Превише пребрзо (Too Much, Too 
Soon, 1958) Арта Наполеона. Зa улогу алкохоли-
чара y филму Сунце ce поново рађа говорило се 
да ће бити номинован и за Оскар. Следи и његов 
трећи брак, с Патрицијом Вимор, док је снимао 
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Господин Џим (1942)
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и бритким досеткама. Заиста, он је био једини 
прави наследник Дагласа Фербанкса Старијег у 
звучној ери филма. Само понеки, попут Тајро-
на Пауера, Корнела Вајда, Стјуарта Гренџера и 
Берта Ланкастера, успели су да се приближе ње-
говој уверљивости мачеваоца, романтичног хе-
роја и авантуристе који својим наступом заус-
тавља дах публике док се пење уз балконе, ма-
чује, штити женску невиност и пркоси краљеви-
ма и разним другим моћницима.

Живео је бурно, с великом љубављу према глу-
ми, океану и писању. Написао је књиге Beam 
Ends (1937), Showdown (1946) и аутобиографију 
My wicked, wicked days (1959). Био је и коаутор 
неколико филмских сценарија. У покушају да 
као продуцент оживи лик Виљема Тела на фил-
му, банкротирао је. Остаће упамћен као једна од 
легендарних холивудских личности са више од 
педесет одиграних филмских улога. Човек који 
је за живота пунио биоскопске сале и страни-
це новина, умро је изненада, брзо и тихо. Нека-
ко, живот је просто ишчилео из њега на изне-
нађење филмске публике и свих који су га во-
лели. Као филмски јунак Ерол Флин близак је и 
данашњем гледаоцу.

ског периода. Ерол Флин и даље остаје оличење 
ђаволски шармантне „битанге” која још пле-
ни својом непатвореном ведрином из неких од 
најсјајнијих холивудских филмских авантура. 
Његова изузетна филмска појава јунака који је-
зди узбурканим морима најбоље је изражена је-
динственом максимом „Swashbuckler”. За многе 
је данас немогуће да кад чују име Ерол Флин не 
помисле: „А, да, то је онај гусар”. Један од разло-
га због којих је био толико популаран лежао је у 
томе што је изгледао као да се забавља док игра 
такве улоге. Он је и у свом приватном животу 
живео неспутано и авантуристички. Обучен у 
костиме из давних времена, било као карипски 
гусар, коњаник који најављује јуриш, шериф са 
шест метака, па чак и боксер тешке категорије 
или европски племић, Ерол као да је уживао у 
својим улогама архетипских авантуриста и нео-
дољивих љубавника. Чак и данас готово је немо-
гуће раздвојити Ерола на филму и Ерола у жи-
воту.

У свакој репрезентативној хроници холивуд-
ске историје он свакако заузима врло важно ме-
сто. Велики каваљер из кога је избијао природни 
шарм, херој који је пробадао своје непријатеље, 
у исто време, лаким ударцима мача, осмехом 

Краљевић и просјак (1937)
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кАПеТАН блАД 
(1935)
Captain Blood

Флин се винуо у звезде у узбудљивој поморској 
авантури базираној на популарном роману Ра-
фаела Сабатинија. Игра доктора Питера Блада, 
који је неправедно оптужен за издају, а након 
тога продат у робље. Бежи и одмеће се у гусаре 
на далеким морима.

ПОРуЧНик иНДијске 
бРиГАДе
(1936)
The Charge of the Light Brigade

Херојска авантура, холивудска верзија приче 
о британској војсци у Кримском рату и чуве-
ној бици описаној у Тенесијевој песми. Флин је 
фантастичан као мајор Џефри Викерс, који се 
супротставља злом Сурат-кану, а уједно је уву-
чен у троугао с његовом вереницом и својим 
братом.

кРАЉеВиЋ и ПРОсјАк 
(1937)
The Prince and the Pauper

Флин je играо Мајлса Хендона, лојалног пода-
ника британске круне у адаптацији Твенове 
чувене класичне приче.

ШеРиФ иЗ ДОЏ сиТијА
(1939)
Dodge City

Флинов први вестерн сниман у колору етабли-
рао га је као једног од најуверљивијих хероја ве-
стерна.

ПРиВАТНи ЖиВОТ 
елиЗАбеТе и есексА 
(1939)
The Private Lives of Elizabeth and Essex

Флинов први вестерн сниман у колору етабли-
рао га је као једног од најуверљивијих хероја 
вестерна. У овом грандиозном остварењу Флин 
игра амбициозног Ерла од Есекса, који буквал-
но губи главу због доминантне краљице коју 
маестрално игра Бет Дејвис.

в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а
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ВиРЏиНијА сиТи
(1940)
Virginia City

Флин игра Керија Бредфорда, фиктивног аван-
туристу који спасава северњачко злато од ју-
жњачких пљачкаша у драми из грађанског рата. 
Он је био одличан избор за ту улогу, али Мир-
јам Хопкинс није била уверљива као барска иг-
рачица – симпатизер јужњака. Хемфри Богарт 
игра Мексиканца одметника.

МОРски ОРАО 
(1940)
The Sea Hawk

Вероватно највећа поморска авантура свих вре-
мена и можда један од Флинових најбољих фил-
мова. Он игра капетана Џефрија Торпа, који се 
бори против Шпанаца, а у име краљице Елиза-
бете I. Уједно осваја и љубав шпанске племкиње 
коју игра Бренда Маршал.

уМРли су у ЧиЗМАМА
(1941)
They Died With Their Boots On

Једна од његових најнезаборавнијих улога као 
генерала Кастера, у епској вестерн авантури.

ЏеНТлМеН ЏиМ 
(1942)
Gentleman Jim

Флин је био перфектан избор за улогу боксе-
ра Џејмса Корбета, дендија који је био светски 
шампион у тешкој категорији у раним година-
ма двадесетог века. Скоро да уопште није имао 
дублера у сценама борбе, а изван ринга имао је 
одличног спаринг партнера у предивној Алек-
сис Смит.

сАН АНТОНиО
(1945)
San Antonio

Флин игра ранчера који се у Тексасу 1877. годи-
не сукобљава с дружином крадљиваца стоке и 
у исто време заљубљује у љупку Алексис Смит.

Е Р О Л  Ф Л И Н
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циЉ буРМА 
(1945)
Objective, Burma!

У овом филму остварио је једну од најпотцењенијих, 
али по мишљењу многих једну од својих најбољих уло-
га као вођа паравојне јединице у опасној мисији уни-
штења јапанске радарске станице у џунглама Бурме. 
Ово је један од ретких филмова о Другом светском 
рату који је више од обичне пропаганде. Ерол Флин 
одиграо је реалистично војног хероја у филму за који 
је изјавио да је један од његових најомиљенијих.

АВАНТуРе ДОН ЖуАНА
(1949)
Adventures of Don Juan

Иако није у истој категорији као његови авантуристички 
филмови из претходне деценије, овај високобуџетни хит 
свакако је један од најраскошнијих. Флин игра легендар-
ног љубавника с неодољивим шармом и хумором.

ПРОТиВ сВиХ ЗАсТАВА 
(1952)
Against All Flags

Представљајући се као дезертер, поморски официр 
Флин придружује се заносној Морин О’Хари и њеној 
дружини пирата да би саботирао њихове нападе на ен-
глеске бродове.

ГОсПОДАР бАлАНТРејА
(1953)
The Master of Ballantrae

У филму заснованом на роману Роберта Луиса Стивен-
сона, Ерол Флин игра главну улогу, човека који се бори 
против краља Џорџа II, а у име лозе Стјуарта. Придру-
жује се банди кријумчара, а истовремено се сукобљава и 
са својим братом око наследства породичне титуле.

суНце се ПОНОВА РАЂА 
(1957)
The Sun Also Rises

У овом филму остварио је сигурно своју најбољу улогу 
у последњим годинама живота. Игра Мајкла Кембела, 
алкохоличара, измученог луталицу који скоро успева 
да прикрије осећај изгубљености иза своје шармантне 
фасаде. Флин успева да надмаши и такве звезде као 
што су Тајрон Пауер и Ава Гарднер. Филм је заснован 
на Хемингвејевој причи о „изгубљеној генерацији”.

в е л и к а н и  с в е т с к о г  ф и л м а
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иректорка Словеначког филм-
ског центра Наташа Бучар откри-
ва публици Кинотеке у програму 
„Мој избор” свој лични укус, љу-
бав према емоционалним темама, 

јаким женским ликовима и креацијама глуми-
ца, редитељској перфекцији... На професионал-
ном плану залаже се за равноправан третман 
жена у филмској индустрији, критикује висо-
кобуџетне продукције које избегавају ризик и 
тиме уништавају оригиналност аутора, а копро-
дукције у региону оцењује као успешан пример 
удруживања најбољих стваралачких потенција-
ла. 

 
Да ли сте у састављању листе за програм 

„Мој избор” више размишљали приватно, 
као филмофил, или као филмски професио-
налац?

– На листи су филмови који су обележили 
мене као приватну особу. То је мој лични укус. 
Одлучила сам се за она остварења која су остала 
у мени из прошлости. Некако нисам размишља-
ла тактички, ни као филмофил, нити као филм-
ски професионалац него у првом реду као На-
таша.

Овом приликом одабрали сте претежно 
драме, снажне приче. Је ли то иначе оно глав-
но што тражите од доброг филма?

– Волим филмове који се заснивају првенст-
вено на дубинским ликовима и емоционалним 
темама.

     
Постоји ли нешто заједничко, осим нарав-

но квалитета, у рукопису сјајних редитеља 
с ваше листе, од Билија Вајлдера до Андреја 
Звјагинцева?  

– Редитељски перфекционизам.
     
Већину ових филмова карактеришу јаки 

женски ликови које су креирале Глорија 
Свансон, Бет Дејвис, Елизабет Тејлор, Жи-
лијет Бинош... Да ли сте томе свесно тежили?

– Како сам бирала спонтано, а не рационално, 
нисам била свесна да бирам филмове са свим 
овим дивним глумицама. Али волим снажне 
женске глумачке креације. Снажне женске ли-
кове које дефинише сукоб са собом, другима 
или са друштвом. У региону има одличних глу-
мица с великим потенцијалом, који чека на ве-
лике сценарије. У Србији имате неколико одлич-

Д

Н А Т А Ш А  Б У Ч А Р

них глумица, као што су Тамара Крцуновић и 
Наташа Нинковић.

 
Колико у данашњој светској продукцији 

има оваквих филмова „већих од живота” на-
супрот доминацији блокбастера?

– Веома мало. Данас високобуџетне продук-
ције прогутају и ауторску специфичност. Про-
дуценти подређују креативност аутора фасци-
нацији публике. Уклања се сваки ризик који би 
могао да угрози добру зараду, а тиме се онда 
уништава оригиналност.

 
Какво је у том погледу стање у савременој 

словеначкој кинематографији? Које теме и 
жанрови највише занимају словеначке ауто-
ре?

– Словеначки филм је у доброј кондицији. 
Имамо разнолику продукцију аутора различи-
тих генерација, али свакако нам недостаје сце-
нарија који се фокусирају на снажне женске ка-
рактере и који би били добре платформе за ре-
ализацију значајних и моћних креација наших 
глумица.
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Булевар сумрака (1950)
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жена редитељ. У овом тренутку имамо три ре-
дитељке које раде на својим дебитантским фил-
мовима, а и сва та три сценарија долазе из жен-
ских руку.

    
На ком је нивоу, према вашој оцени, акту-

елна продукција у нашем региону и колико 
њој могу да допринесу копродукције?

– Сматрам да је савремена продукција у ре-
гији у много бољем стању него финансијски 
услови у којима се стварају филмови. Копро-
дукције представљају успешан пример удружи-
вања најбољих стваралачких потенцијала наше, 
у продукцијском смислу релативно скромне те-
риторије.

     Познато је да се залажете за равноправан 
третман жена у филмској индустрији. Има ли 
помака на том плану?

– Како се друштво састоји од жена и мушка-
раца, мислим да треба и филм, који културно и 
медијски доминира у савременом простору, да 
се састоји од мушких и женских прича. Треба 
да урадимо све да и жене имају могућност да 
снимају филмове, да се омогућава уплив жен-
ских прича у филм. Притом морамо и пазити 
какви су женски ликови које гледамо на филм-
ском платну.

– Иначе, у Словенији је први филм у режији 
жене настао тек пре осамнаест година. Прошле 
године је први пут награду за најбољи филм на 
националном фестивалу у Порторожу примила 

Ко се боји Вирџиније Вулф? (1966)
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Повратак (2003)

Кери (1976)

Н А Т А Ш А  Б У Ч А Р

булеВАР суМРАкА    
(САД, 1950)  Режија: били Вајлдер 
..............................................................................................
 
сВе О еВи  
(САД, 1950) 
Режија: Џозеф л. Манкевиц 
..............................................................................................

кО се бОји 
ВиРЏиНије ВулФ ? 
(САД, 1966) 
Режија: Мајк Николс
..............................................................................................

кеРи  
(САД, 1976) Режија: брајан де Палма
..............................................................................................

ТРи бОје: ПлАВО 
(ФРА/пОЉ, 1993) 
Режија: кшиштоф кјешловски
..............................................................................................

клАВиР  
(Нз/АУС/ФРА, 1993) 
Режија: Џејн кемпион 
..............................................................................................

АРиЗОНА ДРиМ  
(САД/ФРА, 1993) 
Режија: емир кустурица
..............................................................................................

РАсПОлОЖеН ЗА ЉубАВ  
(ХК/КиН, 2000) Режија: Вонг кар Вај
..............................................................................................

ПОВРАТАк  
(РУС, 2003) 
Режија: Андреј Звјагинцев
..............................................................................................

Аризона дрим (1993)

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 8, 9. и 
10. новембра у Косовској 11.
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пише: 
Димитрије Војнов 

ре тачно двадесет година изашао је филм Борилачки клуб (Fight 
Club, 1999) Дејвида Финчера, екранизација романа Чака Пaлахњука 
о „малом човеку”, неупадљивом службенику који се учлањује у тај-
но друштво мушкараца који се решавају стреса тукући се једни с 
другима, а онда корак по корак постају пункокрвна терористичка 
организација што жели да разори систем који је довео друштво до 

те тачке. Тај филм стоји као врхунац Финчерове канонске фазе, оне која га је учи-
нила великим редитељем нашег доба, и данас има култни статус. Међутим, у време 
када је изашао био је тежак комерцијални промашај и, како се сматра, један од по-
словних пропуста због којих је тадашњи шеф студија Бил Меканик остао без посла. 

П
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омасовљењем интернета на глобалном нивоу и 
из њега следи омасовљење културе суперфано-
ва који постају толико бучни на интернет фо-
румима, а потом и на социјалним мрежама, да 
на крају почињу да диктирају студијима шта да 
снимају.

Коначно, годину дана после Матрикса из-
лази филм Бруцоши у фрци (Road Trip, 2000) 
Тода Филипса. Тај филм припадао је таласу ти-
нејџерских комедија препуних ексцеса чију је 
обнову повео филм Мангупи оверавају мату-
ру (American Pie, 1999). Међутим, Тод Филипс 
врло рано се намеће као далеко најзрелији ре-
дитељ у тој групи аутора и с временом показује 
да врхунски влада фундаментима редитељског 
израза. Био је међу реткима у том таласу чији 
су филмови имали не само естетизацију већ су 
и приповедачки били зрелији. Чак и када им ге-
гови не би били смешни, функционисали би као 
приче.

Ово семе које сам поменуо у међувремену је 
дало своје плодове. Дошли смо у 2019. годину, 
када је „Дизни” апсорбовао „Фокс”. Биоскопским 
благајнама доминирају екранизације стрипо-
ва. Суперфанови доминирају интернетом и за-
довољни су оним што добијају у биоскопима. 
Норингтон се више не бави филмом, Ваховски 
спремају нови Матрикс јер мимо тог серијала 
нису имали успеха – између осталог, баш због 

Време је Меканику дало за право што је подр-
жао тај филм, али то је врста сатисфакције која 
нема много значаја на берзи.

Данас више не постоји ни „Фокс”, који је на-
правио Борилачки клуб и утопио се у студио 
„Дизни”, мултимедијски гигант који своје де-
ловање на пољу играног филма махом везује 
за „Марвелове” стрип-екранизације и Лукасове 
давно осмишљене брендове.

Свет се много мање променио у протеклих 
двадесет година од самог Холивуда. Међутим, 
неке од тих промена почеле су баш пре дваде-
сет година. И оне су знатно утицале на оно што 
смо данас добили у Џокеру (Joker, 2019).

Годину дана пре Матрикса (The Matrix, 1999) 
изашао је Блејд (Blade, 1998) Стивена Норингто-
на (Stephen Norrington), први филм који је по-
нудио успешну биоскопску екранизацију „Мар-
веловог” јунака и на велика врата увео проду-
цента Авија Арада, који ће потом преузети бри-
гу о другим ликовима тог издавача и наставити 
да постиже успехе Спајдерменима (Spider-Man, 
2002) све док „Дизни” није купио кућу „Марвел”.

Пре тачно двадесет година излази Матрикс, 
који је, пре свега, показао да се из стрипа, кул-
туре суперхеројства, јапанске анимације и хон-
гконшког борилачког филма могу преузети 
елементи корисни за препород холивудског 
блокбастера. Тај филм коинцидира с крајњим 
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инспирација за младе пуцаче који су направили 
масакр у средњој школи у Колумбајну.

Нешто касније, 2012. године, пуцач-психопа-
та напада биоскоп у Аурори у Колораду током 
пројекције филма Успон мрачног витеза (Dark 
Knight Rises, 2012). После напада, мотивација 
психопате довођена је у везу с ликом Џокера, а 
неки медији чак су преносили дезинформацију 
да је био обучен као Џокер када је то урадио. 
Масакр у Аурори остао је везан за Бетмена и 
све његове филмске инкарнације, па и његове 
негативце. Пред излазак филма Џокер, управо 
су се они који су преживели тај масакр јавили с 
примедбама и упозорили да би филм Тода Фи-
липса могао изазвати насиље. Тако су премије-
ре по Америци биле одржаване с полицијским 
обезбеђењем и често без медија.

Филму није помогло ни то што су његова два 
основна темеља Бетменов негативац који је 
проглашен за инспирацију масакра у Аурори 
и Скорсезеов Таксиста (Taxi Driver, 1976), који 
је надахнуо Џона Хинклија да пуца на председ-
ника САД и некадашњег глумца под уговором у 
„Ворнер брадерсу” Роналда Регана. 

начина на који су изменили свет филмова, Ави 
Арад је ту негде, али је и он епизодиста у савре-
меним околностима.

Тод Филипс је у међувремену сазрео као ре-
дитељ. Прво је успео да обнови тврду биоскоп-
ску комедију филмом Мамурлук у Вегасу (The 
Hangover, 2009), којим је практично оживео 
жанр, да би потом пре три године снимио врло 
духовит филм који у суштини није комедија, 
Пси рата (War Dogs, 2016), а затим оверио и фе-
стивал у Венецији као продуцент филма Звезда 
је рођена (A Star Is Born, 2016), који је режирао 
Бредли Купер, ког је афирмисао у Мамурлуку. 
А онда је ове године и сам наступио у Венецији 
са Џокером. И постигао све оно што је требало 
да постигне Борилачки клуб.

„ВОРНЕР БРАДЕРС” – ДОМ АНТИХЕРОЈА
Још од Џејмса Кегнија и његовог Државног не-

пријатеља (Public Enemy, 1931), за који чак и ла-
ици знају због чувене сцене у којој главни ју-
нак изгњечи грејпрфут по лицу своје партнерке 
Ме Кларк, бунтовници су били протагонисти у 
филмовима студија „Ворнер брадерс”.

Све своје главне улоге Џејмс Дин снимио је 
за њих и та традиција трајала је све до пре три-
десетак година. Сетимо се филма Пад (Falling 
Down, 1993) Џоела Шумахера, у ком Мајкл Да-
глас игра службеника америчке наменске инду-
стрије који једног дана на повратку с посла у са-
обраћајној гужви полуди и почне систематски 
да „исправља криве дрине”, а прогони га иску-
сни полицијски инспектор у интерпретацији 
легендарног Роберта Дувала.

Затим, само годину дана касније, Оливер Сто-
ун за исти студио снима класик Рођене уби-
це (Natural Born Killers), у коме се користи јед-
ном хибридном формом и сценарио Квентина 
Таpантина и Дејвида Велоза претвара у анар-
хичан, фантазмагоричан, субјективан филм о 
потонућу двоје младих љубавника у медијски 
индуковано лудило злочина и популарности. 
Упркос томе што је имао енергију младог реди-
теља који је управо погледао неки класик новог 
таласа, тај филм успео је да постигне солидан 
успех на благајнама и остави дубок траг у јав-
ности.

Пет година касније, браћа Ваховски (данас 
Wachowski Siblings) снимају Матрикс, причу о 
свету који изгледа као наш, а заправо је лаж, и 
једном програмеру који може да напусти свој 
учмали живот и промени стварност какву је до 
тада познавао. Убрзо потом Матрикс постаје 
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који је стекао и снима филм Стара школа (Old 
School, 2003), у коме окупља све звезде такозва-
ног фрет пека, тада новог комичарског чопо-
ра који чине Винс Вон, Овен Вилсон, Вил Фе-
рел и Бен Стилер. И у том филму он снима не-
што што није само нова хумористичка понуда 
на репертоару. Међутим, Тод овде, заправо, по-
кушава да с новим глумцима рекапитулира це-
локупан историјат поджанра комедије смеште-
не у студентски кампус која креће из Ландисо-
вог класика Зверињак (Animal House, 1978). Ста-
ра школа постиже одмах култни статус и важи 
за филм који је више вољен него комерцијал-
но успешан. Филипс је свестан свог дуга тој ге-
нерацији комичара. После успеха Мамурлука у 
Вегасу припремао је биографски филм о Џону 
Белушију, који још није реализован.

Трећи битан пункт у Филипсовом развојном 
путу јесте филм Старски и Хач (Starsky and 
Hutch, 2004). Реч је о биоскопском римејку по-
знате телевизијске серије о двојици неустраши-
вих и шармантних детектива. За разлику од ак-
ционе детективске приче, Филипс снима изван-
редну деконструкцију и пародију жанра. Поно-
во су у главним улогама носиоци „фрет пека”, а 
јавност је била помало збуњена оним што је на-
правио. Наиме, његов филм брутално жанров-
ски изневерава серију, дочим истовремено савр-
шено разуме и тумачи миље у ком се она деша-
ва. У овом наслову можемо наћи корене онога 
што ће бити Џокер – потпуно неочекивана ин-
терпретација нечега што смо већ упознали.

Радикални визуелни искорак прави као про-
дуцент филма Пројекат икс (Project X, 2012) 
Ниме Нуризадеа. Подржао је младог редитеља 
спотова да сними филм у маниру тада актуел-
ног стила „нађеног материјала” и настала је јед-
на од визуелно најузбудљивијих тинејџерских 
комедија којој време ради у корист.

Пре три године Филипс је снимио Псе рата 
(War Dogs, 2016). У неким изјавама рекао је да је 
морао да изађе из комедије јер је политичка ко-
ректност толико загосподарила да не сме да се 
шали као раније. Тиме је узбунио неке од коле-
га, пре свих Новозеланђанина Таику Ваититија, 
који су почели да му објашњавају како је коме-
дија и даље могућа, али да мора бити скрупу-
лозна.

ЏОКЕР 2019
Џокер Тода Филипса је филм о ком већ сад 

може да се напише књига.
Реч је о изузетном филму у сваком погледу, 

После филма Мамурлук у Вегасу, „Ворнер бра-
дерс” постао је дом Тода Филипса. А од 1967. го-
дине дом је јунака „Ди Си комикса”. Пре две го-
дине, Филипс је предложио да под окриљем сту-
дија почне Црна етикета, екранизација стри-
пова, тј. да се по мотиву стрипова праве филмо-
ви за зрелију публику који немају везе с глав-
ним комерцијалним серијалом намењеним нај-
ширем гледалишту. Таква пракса већ постоји 
међу стрип-издавачима, па тако и сам „Ди Си” 
има едицију „Други светови” (Elseworlds), у 
којој се издају стрипови ван канона, типа како 
је Кал Ел пао у СССР и постао Стаљинов супер-
херој. Први филм у том низу постао је Џокер.

ТОД ФИЛИПС – 
АГЕНТ ПРОВОКАТОР

Пре него што ће снимити Бруцоше у фрци, Тод 
Филипс снимио је два документарна филма, је-
дан о иницијацијским ритуалима у студент-
ским домовима у Америци и други о легенди 
панка Џи Џи Елину (GG Allin), чији су наступи 
били познати по бруталном самоповређивању, 
конзумирању властитих излучевина и другим 
шокантним гестовима.

После Бруцоша Тод Филипс користи кредит 
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анимираним верзијама. Фанови изузетно цене 
баш Хамилов приступ јунаку, а формално нају-
спешнија јесте Леџерова визија јер му је доне-
ла Оскар. Ромеров телевизијски Џокер био је 
пре свега грађен на комичним акцентима, као 
и у тадашњем стрипу. Николсон је био један 
од првих холивудских „глумаца самоуправља-
ча” који су развили склоност да потчине мате-
ријал у ком играју и изградио је лик базиран на 
нешто темељнијој карактеризацији с читавим 
низом глумачких бравура. У извесном смислу 
Финикс је наследник Џека Николсона по скло-
ности да филмове потчињава себи, али његова 
рола се разликује јер је грађена потпуно друк-
чијим средствима и није толико блиска ономе 
што постулира стрип. 

Џокер формално има ослонац у стрипу о ма-
скираном хероју, не нужно суперхероју, јер Бет-
мен нема надљудске моћи, као ни сам Џокер уо-
сталом. Међутим, то није акциони филм, иако је 
врло узбудљив. То није комедија, иако је на пра-
вим местима изузетно духовит. То је напросто 
прича о посрнућу једног човека у психички по-
ремећај и деструкцију, изражена истовремено и 
експресионистички услед његове субјективно-
сти и искривљене перцепције стварности, али и 
натуралистички, малтене стриндберговски, и у 
њој се таксативно ређају околности које су ка-
тализатор тог колапса.

Где се овај филм налази у односу на стрип? На 
истом месту где се налази и у односу на Скорсе-
зеа. Наиме, Филипсов филм дешава се у епохи у 
којој су настали и у коју су смештени Таксиста 
и Краљ комедије (King of Comedy, 1983) и у подјед-
накој је релацији са Скорсезеом колико и са Ди 
Сијем. Филипсова дрска идеја да се тако дирек-
тно поиграва са Скорсезеом не треба да се чита 

али тренутак у ком се појавио, његово место 
у оквирима популарне културе и однос према 
њој, коначно рецепција која је уследила – све то 
изразито је комплексно и субверзивно.

За почетак, битно је дефинисати једну врло 
важну пропозицију – Џокер је арт хаус филм.

Пошто живимо у време референци, и у култу-
ри где је препорука заснована на томе на шта 
оно о чему говоримо личи, у вези са Џокером 
најпре бих поменуо Заиста никада ниси био 
овде (You Were Never Really Here, 2017) Лин Рем-
зи. Јасна веза између та два остварења је Хоа-
кин Финикс, али кључ је у нечему другом – кан-
ски лауреат Лин Ремзи заправо је студија карак-
тера о јунаку затвореном у гранична ментална 
стања, у мисли изложене кроз врло субјективну 
визуру. 

Финикс је, наравно, битан 
чинилац у оба филма. Он је 
у оба случаја бенјаминовски 
пунктум. Његова глумачка 
игра, лице, тело, све су то 
прејаки знаци да би се све-
ли само на то да је исти глу-
мац играо у оба филма. Фи-
никс је у оба случаја око-
сница филма која превази-
лази ниво одлуке донете у 
кастингу. Та два филма не 
би били овакви какви су да 
главне улоге игра неко дру-
ги. На неки начин, сам Фи-
никс постао је жанр за себе. Џокер и Заиста ни-
када ниси био овде само су то најрадикалније 
показали.

Финиксова глумачка игра доноси нови квали-
тет интерпретацијама психичких поремећаја. 
Он игра човека с проблемом и без терапије це-
лим телом. Његове плесне деонице у којима по-
кретима тела покушава да истера тензију (неко 
би рекао ђавола) из себе, одишу очајничким по-
кушајем да се пронађе мир, да се створи и изве-
де идилична ситуација о којој он сања а не може 
да је избори и сачува у стварности. Филипс и 
Финикс граде лик лицем и речима, али и телом, 
невербално, и то је до сада невиђена пракса у 
мејнстрим филму, изузев сцена борбе у којима, 
кад су бриљантне, јунаци телима стварају дра-
му.

Џокера су пре Финикса играли Сезар Роме-
ро, Џек Николсон, Хит Леџер и Џаред Лето у 
играним остварењима, а Марк Хамил предво-
ди плејаду глумаца који су му позајмили глас у 
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липсовом случају имамо посла с нечим другим. 
Данас су стрип екранизације серијализоване, 

и креирају тзв. универзуме, својеврсни Überfilm, 
целину која се може сагледати само ако се виде 
сви наставци. Да би премостио своје бекство из 
Ди Сијевог света, он прави копчу са Скорсезео-
вим филмским светом.

Сам Џокер је у стриповима имао разне итера-
ције. Али Филипсов филм говори о Џокеру као 
феномену. Ако бих морао да се укратко изја-
сним о тој релацији, рекао бих да је ово филм 
најпре о човеку који постаје Џокер, негде под-
свесно упознат с њим као стриповским ликом. 
Као што ме не би чудило да главни јунак овог 
филма некако зна и за Руперта Папкина.

Независно од тога који је тачно од ових метае-
феката желео да произведе Филипс, да ли је же-
лео да сними филм по стрипу у ком су јунаци 
свесни да стрип већ постоји, евидентно је да ово 
јесте прича о друштву које се распада под ути-
цајем два агенса – класног раслојавања и попу-
ларне културе.

У погледу друштвене критике у енергичној за-
вршници, Филипс денотативно каналише Луме-
тову Телевизијску мрежу (Network, 1986), али у ду-
бини се осећа вртложење које је носило финале 
Чудних дана (Strange Days, 1995) Кетрин Бигелоу, 
ту тачку када из једне напете мале приче све може 
да се релаксира само ширењем тензије на улице.

Џокер јесте филм у ком поп култура игра 
значајну улогу, али далеко од тога да јој се ро-
бује, као и да филм не функционише ако је гле-
далац не познаје. Напротив, то је филм који 
је могуће без икаквих проблема и без остат-
ка разумети, прихватити и дивити му се и ако 
не знамо ништа о Ди Сију и Скорсезеу. Шта-
више, рецепција филма била би здравија да 
је Филипс у Тарантиновој позицији да нам 
пост фестум укаже на темеље своје приче.

У стилском погледу, Филипс користи стил-
ску раскош садашњег Скорсезеа у прављењу 
приче какву је овај снимао онда када није ре-
жирао као данас. То је врло занимљива ин-
верзија. Ако је Скорсезе заиста кључна тач-
ка за разумевање онога што се овде дешава 
на екрану, онда је битно рећи да његови фил-
мови на које се реферише нису изгледали ова-
ко, иако укупно узев најубитачнији Филипсо-
ви захвати долазе из његовог бревијара. У све 
то Филипс уноси снажан лични печат, пре свега 
својим смислом за хумор и даром да препозна 
и нагласи апсурд доноси низ раскошних детаља. 

Концентрација ауторске екипе на овом фил-

као некакав коментар, пародија или имитација 
великог мајстора.

Неспорно је да у Псима рата Филипс показује 
да је научио много од Скорсезеа како да истини-
ту причу пребаци на екран и да му је овај вели-
ки узор. Но, ове директне цитате, не само у по-
гледу заплета (трауматизовани човек без надзо-
ра постаје убица мислећи да тако може испра-
вити неправду као у Таксисти; психички оболе-
ли маргиналац опседнут је комичарем који има 
популарни телевизијски шоу као у Краљу коме-
дије) него и у композицији карова и избору ло-
кација, не треба читати као пуки омаж већ пре 
свега као покушај да се цео филм премести у 
Скорсезе-верзум.

Наиме, све је чешћи случај да аутори смеш-
тајући филм у одређену епоху покушавају да 
сугеришу коју поетику, па и какву рецепцију 
прижељкују за свој филм. Филипс не жели да 
сними још једну екранизацију стрипа, он жели 
да сними филм који ће имати ефекат Скорсезе-
ових ремек-дела. Живимо у времену када очиг-
ледно такво нешто мора да се нацрта. Али у Фи- 

Таксиста (1976)
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Напротив, она овде служи да би се нагласио број 
гледалаца који су преко овог филма изложени 
нечему што иначе не би могло да им привуче 
пажњу или им не би ни било доступно.

Кад се до краја године разиђу дим и прашина 
с биоскопских благајни, Џокер ће можда бити 
и најгледанији савремени арт хаус филм, за-
хваљујући једном детаљу, а то је натпис да је ба-
зиран на стрипу. Уверен сам да Филипс као ос-
ведочени провокатор ужива у тој перверзији.

Уживање је сасвим заслужено јер Џокер на 
неки начин и јесте прослава свега до чега је сав-
ремени филм добацио у естетском погледу, али 
је суспрегнуто разним притисцима којима је 
Холивуд изложен. Ово је подсећање да то што 
је репертоар притиснут екранизацијама стри-
пова, римејковима и наставцима не значи да не 
живимо у периоду невероватне креативности.

Тод Филипс опробао се не само у жанровима 
чији се аутори редовно потцењују већ је радио 
и два римејка и два наставка. Сада је доказао да 
се у рововима често потцењеног репертоарског 
филма крију људи који лако могу проширити 
подручје борбе у домен врхунског израза када 
би имали прилику да засијају.

У извесном смислу Џокер је довео традицио-
нални фестивалски амбијент у незгодну ситуа-
цију. „Ворнер брадерс” је неколико својих бит- 

му била је на завидном нивоу и реч је о једном 
од оних значајних остварења на којима конац 
дело краси, где од целине која функционише па 
све до детаља имамо изграђен и кохеретан, до 
танчина осмишљен филмски свет. Филипсова 
реконструкција епохе врви од детаља и посвета, 
али никада не губи онај уникатни утисак филм-
ске приче која као да је снимљена у то време 
јер фетишизација прошлости не односи прева-
гу над приповедањем.

Док Скорсезе себи и у данашњем Холивуду 
може да приушти овакав филм – сетимо се изу-
зетног Изласка мртвих (Bringing Out the Dead, 
1999) по сценарију Пола Шрејдера – Филипс 
ипак није у тој позицији и зато прави врхунску 
субверзију што овакву причу ставља под етике-
ту стрипа. 

Не кажем да овакав филм не би могао да сни-
ми без наслова „Џокер”, али тешко да би могао 
да постигне овакав експлозивни успех на бла-
гајнама с арт хаусом да Ди Сијевог печата није 
било. Тако ће Џокер зарадити неколико стоти-
на пута више од Заиста никада ниси био овде. 
Тај печат имао је и своју цену. Изазвао је него-
довање када је филм награђен Златним лавом.

Наглашавање зараде овог филма, међутим, 
није иста врста фетишизације пословних ре-
корда од које пате друге стрип-екранизације. 
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Али крајњи циљ је да скине стигму с редитеља 
репертоарског филма међу којима се сигурно 
крију неки нови Филипси.

Џокер је постигао оно што је Борилачки клуб 
желео. Победа је стигла. Само двадесет година 
касније. Ако је после Финчеровог филма Холи-
вуд почео да подозрева од таквог филма, после 
Џокера ће изнова покушати да их прави. 

(Овај текст посвећујем Мардику Мартину, 
сценаристи Мартина Скорсезеа из фазе коју 
евоцира овај филм. Он нас је напустио 11. сеп-
тембра ове године.)

них филмова премијерно приказао у Венецији 
и одатле их успешно лансирао у сезону награ-
да, од Гравитације (Gravity, 2013) Алфонса Куа-
рона до Звезда је рођена Бредлија Купера. Хо-
ливудски филмови високог профила у Венеци-
ји махом иду ван конкуренције. Када је Тод Фи-
липс рекао да би желео да му филм буде у кон-
куренцији, директор фестивала Алберто Бар-
бера наговестио је да ће бити озбиљан фаворит 
за награде. Није погрешио. Биће занимљиво 
када Тода Филипса као лауреата једног од нај-
већих фестивала буде морала озбиљно да обра-
ди критика посвећена арт хаусу, која га до сада 
није разматрала. Ретроспектива Филипса неће 
моћи да се прави без Бруцоша у фрци да би се 
дошло до Џокера. То је већ довољно несташно. 
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ре тридесет година, 9. новембра 1989, пао је 
Берлински зид. То је дословно и фигуратив-
но био крај једне ере и улазак у сасвим друк-
чије политичке, друштвене, економске, вој-
не и геостратешке односе у Европи. Осим ко-
мадића зида који се и данас продају као су-

венири туристима из целог света, простора претворених у 
музеје који својим експонатима подсећају на једну епоху, 
остале су и бројне приче, исписане књиге, али и снимље-
ни неки веома занимљиви филмови о животу у Источној 
Немачкој свих оних деценија. Нарочито су за екранизацију 

биле изазовне приче о људима који нису имали стрпљења да 
чекају политички крах ДДР-а, већ су од самих почетака, од 
августа 1961, када је град подељен, покушавали да се уз ве-
лики ризик од хапшења и малтретирања Штазија домогну 
Западне Немачке.

У сагледавању ове теме, по квалитету су супериорно од-
скочила два филма, Живот других Флоријана Хенкела фон 
Донерсмарка и Збогом, Лењине Волфганга Бекера. Први је 
добио Оскар за најбољи страни филм, а други је носилац 
читавог низа признања, између осталог и за најбољи европ-
ски филм.

Н Е Б О  Н А Д  П О Д Е Љ Е Н И М  Б Е Р Л И Н О М
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вратни политички воајеризам у служби тотали-
таристичке државе.

Филм Збогом, Лењине (Goodbye Lenin, 2003) 
темпорално је на свом почетку много ближе 
круцијалном догађају – рушењу зида. Све бит-
но за даљи развој приче десиће се почетком 
октобра 1989, када ДДР слави 40 година свог по-
стојања. Уз изванредно инвентивну и функцио-
налну шпицу, те псеудопородичне снимке који 
показују неке лепе догађаје из живота породи-
це Кернер (пре него што их је отац напустио и 
отишао на запад) и нарочито детињство глав-
ног јунака Алекса (Данијел Брил), Волгфганг Бе-
кер нас кроз озбиљну али и хумором обогаће-
ну визуру уводи у причу о различитим генера-
цијским погледима на идеологију и живот једне 
земље. Много ће се шта догодити у Алексовом 
животу од тренутка када престрашена за сина, 
који је учесник протеста који су наговестили 
крах режима, госпођа Кернер доживи срчани 
удар и западне у кому. У болници  ће  се зближи-
ти с медицинском сестром Ларом (Чулпан Ха-
матова), „анђелом размене из СССР-а”, и дожи-
вети љубав. Ипак, његово срце пати за мајком 

Живот других (Das Leben der Anderen, 2006) 
ефектна је и узбудљива драма о очајничким 
потезима Штазија, тајне полиције Демократс-
ке Републике Немачке, да компромитује и дис-
кредитује дисидентске елементе културне сце-
не земље. Најзанимљивији лик те комплексне 
шпијунско-љубавне драме с јаким политич-
ким и друштвеним контекстом јесте капетан 
Герд Вајзлер (сјајно глумачко остварење Улри-
ха Миеа), који уз помоћ  уређаја за прислушки-
вање улази у домове и приватне животе људи 
који су интересантни источнонемачкој тајној 
полицији. Посебну ревност Вајзлер показује у 
случају славног драмског писца Георга Драјма-
на (Себастијан Кох, амблематично лице филмо-
ва Флоријана Хенкела фон Донерсмарка), на-
кон што га на његове дисидентске склоности 
упозори министар Бруно Хемпф (Томас Тиме). 
Међутим, иза оптужбе да је Драјман против-
ник режима, крије се Хемпфова подла намера 
да га елиминише и тако лакше дође до пишче-
ве девојке Кристе-Марије (Мартина Гедек, јед-
на од водећих немачких глумица у новом веку). 
Густо и слојевито ткање ове приче открива су-
морно непостојање истинске слободе и брута-
лан упад у приватност махом невиних људи од 
којих је режим правио непријатеље. Опијени 
влашћу и ослоњени на сурове методе Штазија, 
политичари злоупотребљавају своју моћ, бахате 
се, уцењују и уништавају животе људи (Драјма-
нов пријатељ, режисер Алберт, сазнавши да се 
налази на црној листи владе, извршиће самоу-
биство). Флоријан Хенкел фон Донерсмарк мај-
сторски нам дочарава сивило свакодневице у 
Источном Берлину средином осамдесетих, али 
и пукотине у систему који је бивао све суровији 
како му се ближио крај. Већ на самом почет-
ку редитељ нас, пре свега кроз лик Вајзлера и 
његово предавање полазницима школе у Потс- 
даму, уводи у сурове методе Штазија (који је 
имао око 100.000 сарадника и 200.000 доуш-
ника) и начине на које сламају ухапшене и из-
нуђују признања наводним непријатељима со-
цијализма. Такође, ако анализирамо слојеви-
тост ликова, видећемо да Герд Вајзлер, онај који 
је ту највећи професионалац, без остатка одан 
држави кроз врхунско обављање свог посла, па-
радоксално, јесте и највећи губитник и најтра-
гичнија личност, без обзира на зло које се из по-
сла пренело на његов дух и свакодневицу. Пра-
тећи животе других, он је изгубио свој и просто 
га нема. Он се претвара у очи и уши чија је фун-
кција сведена само на то да прате друге. Од-
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привид света који је нестао. Нешто лакше биће 
му с телевизијским програмом, где ће употре-
бити своја знања и мајци нудити с видео-касе-
та садржаје из прошлих времена, махом пар-
тијске хронике. Избегавајући црно-белу слику и 
поједностављења у третману нових околности, 
Бекер кроз неколико углавном старијих ликова 
из Алексовог комшилука уноси и примесе скеп-
се према бенефитима уједињења. 

Трећи филм у низу по чувењу и уметничком 
квалитету заправо је најстарији по годишту 
производње. У питању је Тунел (Der Tunnel, 2001) 
у режији Роланда Суса Рихтера. Главни јунак 
те сторије, која се прилично разликује од прве 
две приче јер њен почетак покрива период не-
посредно пре него што је зид почео да ниче, је-
сте првак ДДР-а у пливању слободним стилом 
Хари Мелкиор (Хајно Ферх). Он већ има затвор-
ско искуство јер је био учесник јунских нереда 
1953. Пуштен је након четири године одлежане у 
затвору. Свој слободољубиви дух и презир пре-
ма члановима партије показаће и након тријум-
фа у пливачкој трци, када одбија да се рукује с 
државним функционером. Та трка одржава се 
само дан пре него што ће Берлински зид почети 
да се подиже. Његов најбољи пријатељ, инжењер 
Матис (Себастијан Кох) и његова жена Каро-
ла покушавају да побегну у Западну Немач-
ку кроз канализацију, али она не успева. Ода-
бравши једну стару зграду у граничном појасу 
коју газдарица безуспешно покушава да прода, 
Хари и Матис, који су побегли у други део гра-
да, настоје да са неколико пријатеља тајним ко-
пањем тунела, чији би почетак био испод руи-
ниране грађевине, помогну Харијевој сестри 
Лоте, Кароли и још тридесетак људи да пребег-
ну у Западни Берлин. Осим коридора који би 
трасирали у западном делу града, посебан иза-
зов представљаће и опасна мисија да прокопају 
тунел дугачак 92 метра испод Источног Берли-
на. LA Times прогласио је Рихтерово остварење 
најузбудљивијим немачким филмом од Подмор-
нице наовамо.

Пошто је регуларним путем било готово не-
могуће прећи у Западну Немачку, они упор-
нији становници ДДР-а смишљали су начине да 
се ипак домогну друге стране зида (бекством 
кроз канализационе шахтове, вешањем о сајле, 
шверцовањем у пртљажницима аутомобила, ко-
пањем тунела...). Понекад су њихове идеје биле 
готово сулуде и апсолутно ризичне, што је го-
ворило о огромној жудњи за слободним живо-
том. Свакако најлуђа идеја обрађена је у филму 

и жели да се она пробуди. Кад се једног дана, 
после осам месеци, то деси, свестан њене љуба-
ви за земљу и поредак којих више нема, Алекс 
је, заједно са сестром Аријаном и њеном поро-
дицом, принуђен да у условима стана у коме 
обитавају фингира да ДДР још постоји јер би 
мајку сазнање да се све изменило с ветровима 
промене, могло дефинитивно да убије. У међув-
ремену, гледамо помаму, глад и опсесију испо-
шћених становника Источне Немачке за ства-
рима из западног поретка, од кока-коле и „Бур-
гер кинга” преко либералног света забаве до са-
телитских антена, што ће утицати и на Алек-
сов посао, пошто је до тада радио у ТВ сервису. 
Читавим низом инвентивних и духовитих до-
сетки Алекс мајци прави лажни свет како би и 
даље трајала без великих потреса. Битка за мај-
чине омиљене Spreewaldhoe краставце који су 
припадали бившим трговинама са сиромаш-
ном понудом, у којима се сада башкарио не-
вероватан избор увозних производа, те Алек-
сово копање по контејнерима у потрази за од-
говарајућом амбалажом, само је један од при-
мера како он жели да угоди мајци и сачува јој 
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Ослањајући се на изузетну харизму сјајне глу-
мице Нине Хос, с којом је сарађивао у већини 
својих филмова, Пецолд у поменутом оства-
рењу прати јавни и тајни живот докторке која 
се досељава у једно провинцијско место у ДДР-
у, у лето 1980. Она је ту по казни јер је изразила 
жељу да оде у Западну Немачку, а и даље је пра-
ти Штази. С временом се зближава са шефом 
локалне болнице Андреом (Роналд Зерфелд), 
иако се негде у дубокој шуми састаје са својим 
љубавником Јергом (Марк Вашке), који повре-
мено долази из Западне Немачке. Филм својом 
изванредном фотографијом (Ханс Фром) и мно-
штвом призора у екстеријеру, кроз шумовите 
пределе и стазе окружене предивном природом 
(у којој Барбара вози бицикл, а једном прили-
ком и води љубав с Јергом), контрастира сивилу 
свакодневице и психичком стању јунакиње која 
покушава да одоли репресији државе којој је из-
ложена чак и у дубокој провинцији. У Пецолдо-
вом филму више него у свим овде анализира-
ним остварењима може се видети како је изгле-
дала свакодневица људи у тој земљи. Филм Бар-
бара био је национални кандидат за награду Ос-
кар, а Кристијан Пецолд понео је признање Сре-
брни медвед за најбољу режију на фестивалу у 
Берлину.  

 Нешто друкчији дух, иако опет у окружењу 
немира који се ваљају улицама Источног Берли-

Балон (Der Ballon, 2018) редитеља Михаела Хер-
бига. Та избегличка драма с примесама триле-
ра и акције заснована је на истинитој причи о 
две породице које су, после неколико безуспеш-
них покушаја, успеле да пребегну 16. септембра 
1979. у Западну Немачку одлетевши, уз повољан 
ветар, балоном пуњеним топлим ваздухом. Пре-
пун напетости, решености, одустајања, неуспе-
ха, па опет снажне жеље за поновним ризиком, 
филм Балон је истинска ода људској храбрости. 
Осим сулуде авантуре која ће породице довести 
до коначног успеха, најбољи тренуци приче јесу 
и сцене припреме стратегије бекства, илегалне 
набавке материјала за балон, страха од доуш-
ника из комшилука или продавнице. Будне очи 
Државне безбедности слуте да се нешто чудно 
дешава и покрећу службу да прати кораке по-
родица Стрелзик и Вецел. Одличне улоге оства-
рили су Фридрих Мике, Каролине Шух, Давид 
Крос и Алисија фон Ритберг, а потпуковника 
Зајдла из ДБ-а донео је познати Томас Кречман. 
Из биографије тог глумца сазнајемо да је и сам 
са деветнаест година из Десауа у Источној Не-
мачкој, после једномесечног путовања, успео да 
побегне од комунистичког режима.

Врло висок естетски домет достиже остварење 
Барбара (Barbara, 2012) Кристијана Пецолда, јед-
ног од најцењенијих и на фестивалима најза-
ступљенијих немачких редитеља данашњице. 

д в а  ф и л м а
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те Немачке, али је у питању драма с елементима 
трилера, делимично ослоњена на роман Џејмса 
М. Кејна „Поштар увек звони двапут”. На дваде-
сетогодишњицу пада Берлинског зида, у двора-
ни Културног центра Београда приређен је цик-
лус немачких филмова у сарадњи с Гете инсти-
тутом под називом „С обе стране зида”. Филмове 
је бирао реномирани немачки критичар Бернд 
Будер. Јерихов је такође био заступљен у том 
циклусу. Како се насловни лик филма Андреа-
са Дрезена пословно и емотивно снашао након 

уједињења две Немачке, можете видети у оства-
рењу Виленброк (Willenbrock, 2005), које су неки 
критичари због сличности опсесија главних ју-
нака поредили с Америчком лепотом Сема 
Мендеса. 

Овај текст почели смо подсећањем на изузет-
ни филм Флоријана Xенкела фон Донерсмарка 
Живот других. Завршићемо га истицањем новог 
остварења великог немачког мајстора режије. У 
филму Дело без аутора (Werk ohne Autor, 2018) 
он се бави односом власти према уметности у 
причи инспирисаној животом сликара Герхар-
да Рихтера. Док су се нацисти згражавали над 
слободном формом врхунских ликовних ства-
ралаца, после Другог светског рата комунистич-
ки режим у ДДР-у јединим правим и пожељним 
уметничким изразом сматрао је соцреализам.

на октобра 1989, доноси суштински романтична 
прича Љубав на зиду (Liebe Mauer, 2009) реди-
теља Петера Тима. Романса се рађа између до-
броћудног младог стражара на зиду Саше (Мак-
сим Мехмет) и слатке девојке Франци (Фелици-
тас Вол), која се доселила у стан с друге стране.  

Нарочито пародичан према Хонекеру и влас-
ти ДДР-а генерално јесте филм Увек напред! 
(Vorwarts immer!, 2017) редитељке Франциске 
Мелецки. Прича се врти око глумца Ота (Јерг 
Шитауф), који се у турбулентном периоду, у 

време када је власт унезверена због демон-
страција, спрема за позоришну улогу држав-
ног и страначког лидера. У једном тренутку, док 
се режим копрца на ивици краха и почиње да 
прибегава насиљу, да би заштитио своју труд-
ну ћерку од репресије, Ото одлучује да искори-
сти своје глумачко умеће и прерушава се у са-
мог Ериха Хонекера.

Они филмофили који су спремни и за дубља 
истраживања на ову тему могли би да погле-
дају још неке филмове. Легенда о Рити (Die 
Stille nach dem Schuss, 2000) ветерана Фолке-
ра Шлендорфа, филм награђен у Берлину, пра-
ти живот терориста из Фракције Црвене ар-
мије (RAF – Rote Armee Fraktion) који бораве у 
ДДР-у, захваљујући договору са источнонемач-
ком тајном полицијом. Јерихов (Јerichow, 2008), 
још једно остварење Кристијана Пецолда, сме-
штено је у источнонемачку провинцију целови-

Н Е Б О  Н А Д  П О Д Е Љ Е Н И М  Б Е Р Л И Н О М

Увек напред! (2017)



кинотека
иНТеРВју

грано-документарни филм Дневник Ди-
ане Будисављевић, о Загрепчанки која 
је из усташких логора избавила 10.000 
српске деце, београдска публика пре-
мијерно ће видети 11. новембра на фе-
стивалу „Слободна зона”. Протеклог 
лета у Пули освојио је Велику златну 

арену за најбољи филм, Златне арене за режију, монта-
жу и музику, награде публике и филмских критичара. 
Редитељка Дана Будисављевић у интервјуу за наш часо-
пис говори о настанку тог изузетног филма који садр-
жи и архивске снимке који се чувају у Југословенској 
кинотеци.

 
Дневничке записе Диане Будисављевић добили сте 

на читање 2010. године. Какви су били ваши први утис-
ци?

– Одмах сам била фасцинирана ликом Диане Будисавље-
вић. Волим рећи да сам се одмах заљубила. Било ми је фас-
цинантно можда баш зато што то није особни дневник у 
којем би Диана писала о својим размишљањима, страхо-
вима, емоцијама, него је то, како га је она звала, извештај 
о раду. Кроз један след догађаја врло чисто се отвара по-
вјест. То је нешто што сам покушавала имитирати филм-
ским језиком. Значи, не да се и у шта упире прстом, већ 
да једноставно след догађаја говори за себе 
и да сте онда слободни закључити шта 
је било. А врло је јасно шта се до-
годило. Привукао ме је баш тај 
Дианин начин, тај систем ма-
лих корака. Није она била од 
великих речи нити је узела 
три шмајсера да се бори, 
него је кроз нешто што је 
нама данас врло блиско – 
кроз грађанску акцију у 
свом стану кренула прво 
да скупља помоћ. Није зна-
ла докле ће је то довести. 
На неки женски начин била 
сам тиме фасцинирана и сма-
трала сам да је то прича која нам 
веома недостаје.    

 

и
РАзГОВОР ВОДилА: 
зорица Димитријевић
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те размишљала о филму, нулта тачка била је да 
се историјски обради тема, да све што је у фил-
му можемо доказати документима. Јер то ипак 
дира велике табуе данашњег времена, НДХ и 
Степинца и Срба и Хрвата и те деце и партизана 
и грађанске класе. Сматрала сам да је нулта по-
зиција да се све то историјски обради и истражи 
тако да нико не може рећи да је то само филм 
који је настао инспирисан књигом. Било ми је 
страшно важно да то што прикажемо буде исти-
нито.

– Истраживање је водио млади историчар Сил-
вестер Милета, с помоћницима. Ишло је у три 
смера – један је био наћи што више о Диани и 
њеним сарадницима, јер су то потпуно непозна-
ти људи. Други смер био је наћи спасену децу, 
а трећи пронаћи архиве. Пуно новца смо уло-
жили у истраживање. Ретко која филмска еки-
па то има. Три године смо улагали само у истра-
живање и размишљање шта би се од тога могло 
направити.

 
Какав сте филмски материјал пронашли?
– Што се тиче видео-материјала, сви архиви из 

НДХ још увек се чувају у Југословенској киноте-
ци у Београду. То није решено сукцесијом. Оно 
што је веома добро јесте то што су ти материја-
ли чувани у врло добрим условима и ти снимци 
су изразито доброг квалитета. Мада, било би ми 

Зашто нам је та прича данас потребна?
– С једне стране, имамо ревизију историје која 

негира злочиначки карактер НДХ и силно стра-
дање Срба, Жидова, Рома. То се сада покушава 
претворити у некакво остварење сна о важној 
држави, која то уопште није била, која је запра-
во трајала само четири године и за то време иза-
звала заиста велика страдања. А Дианин днев-
ник врло тачно говори каква је била та држава.

– С друге стране, било ми је занимљиво што 
отвара нашем погледу једну класу којом смо се 
мало бавили у контексту Другог светског рата, а 
то је грађанска класа. У школи сам учила о Нади 
Димић и другим храбрим младим женама које 
су узимале пушку и одлазиле у партизане. Ни-
чим не желим да умањим антифашистичку бор-
бу и оружану победу над фашизмом. Напротив. 
Али ово ми је било исто јако интересантно, да 
ми се оживи да је неко у то време уопште живео 
у градовима. Како је моја генерација учила, из-
гледало је да су постојали само усташе и парти-
зани, нико други.

 
Када сте одлучили да на основу Дианиног 

дневника правите филм?
– Одмах ми се учинило да је то вредно филма. 

Међутим, било је велико питање с обзиром да 
је то ипак приватни запис једне особе. Мени се 
он чинио врло аутентичним, али да бих уопш-
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ло, сликописи врло мало коришћени, мислила 
сам да ћу наћи неко благо од материјала и да ће 
то бити довољно да направим већи део филма, а 
да ћу Дианин дневник претварати у vois over и 
тако направити спој слике и текста.

– Међутим, показало се, из онога што је мени 
било доступно, да је тих снимака релативно 
мало и да су врло репетитивни. Као да гледате 
неке данашње дневнике увек исте телевизије. 
А ми смо о том периоду гледали документарце 
Лени Рифенштал. Нашу историју Другог свет-
ског рата више имагинирамо кроз немачке и 
америчке филмове него кроз наше. Да питате 
некога у Хрватској, а верујем и у Србији, како 
изгледа Јасеновац, готово нико не би знао. Када 
се каже логор, сви мисле на Аушвиц, иако уоп-
ште нису били слични.

– Тако сам и ја имала погрешну представу о 
томе да ће то бити неки грандиозни снимци у 
стилу Лени Рифенштал. Међутим, реч је о про-
винцијским снимцима. Мени је врло жао што 
је тај материјал недоступан, јер након пет тих 
сликописа вама је све јако јасно. Видите колико 
је то мало, колико је провинцијски, како је све 
то једна доста слаба копија, покушај имитирања 
Немачке. Мислим да је табуизирањем филмског 
материјала из НДХ, које се догодило још за вре-
ме Југославије, направљена велика погрешка, 
јер људи мисле да се ту крије нешто страшно 
занимљиво, а заправо је банално и сиромашно.

 
На основу чега сте бирали архивске сним-

ке за свој филм?
– Претраживала сам све што могу. Тражила 

сам, пре свега, људе које Диана помиње у днев-
нику и овај најпотреснији део у филму – с де-
цом из Градишке. Али није се знало да је то из 
Градишке, мада се знало да постоји. Виђала сам 
у историјским књигама фотографије, стилови 
из тих снимака често су коришћени као илу-
страције патње деце у рату. Оно што је било от-
криће јесте то што сам ја на тим снимцима пре-
познала Диану. Онда сам знала да је тачно тај 
дан, датум који је Диана записала када је тамо 
била филмска екипа и било је јасно – то је она, 
то су та деца, то је Градишка. Није било ни-
каквог спора. То је бескрајно вредно откриће. 
То је тамо лежало, али нико није знао да је то 
Диана ни Градишка, него се налазило под кате-
горизацијом „деца у Другом светском рату”. На-
жалост, није сачуван онај пропагандни филм и 
не знамо тачно шта је све било у њему. Вели-
ка је штета што нису сви ти материјали исто-

лакше за рад да су доступни у Хрватској и ми-
слим да би то требало решити.

– Траг нам је био Дианин запис да је када је 
први пут била у логору Градишка, једна филмс-
ка екипа тамо снимала пропагандни филм. Ве-
ровала сам да ти снимци још постоје, јер се тада 
снимало на 35 мм или на 16 мм. Морали бисте 
их баш намерно спалити, не можете их случајно 
избрисати. Поред тога, филмска трака врло дуго 
траје. Зато сам се надала да ће то свакако негде 
бити пронађено. Онда сам то и тражила у Југо-
словенској кинотеци.

 
Како су вас примили у Архиву у Кошутња-

ку?
– Ту није било никаквих проблема. Можете се 

једноставно јавити, дати неке кључне појмове и 
онда се по њима претражује. Истина, ја бих во-
лела да могу да прегледам све редом. У свим ар-
хивима постоји проблем око препознавања ма-
теријала. На пример, у Архиву нису знали да 
имају Диану снимљену. Њу сам открила ја. Они 
имају снимке на којима су неке историјске лич-
ности, али не знају тачно ко је ко, тако да када 
ја тражим Диану, кажу – немамо. А заправо је 
имају. Мени је било важно да гледам сву „сиро-
вину”, све што је снимљено за време НДХ.

 
Колико је тих филмских журнала сачувано?
– Моја почетна идеја била је да радим доку-

ментарни филм о Дианиној акцији и да се гради 
на архиви. Будући да су ти, како се тада говори-

Дневник Диане Будисављевић (2019)
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имати одређени дар вербализације, лица, пре-
зентности.

 
У играном делу изузетну улогу остварила је 

Алма Прица. Да ли сте имали неке посебне 
редитељске индикације за њу?

– Када сам схватила да ће филм имати и иг-
ране реконструкције, јер треба да оживимо Ди-
анин дневник, Алма Прица ми је била први из-
бор. Она није много коришћена у нашој кине-
матографији и дуго није имала велику улогу, а 
чинило ми се да поседује баш ту глумачку снагу 
и једну самозатајност коју је имала и Диана. Ре-
цимо, Алма Прица никада не даје интервјуе. Ме-
дијски је неекспонирана, а када је видите на сце-
ни, то је – вау! Мислим да је таква била и Диана. 
Живела је још 30 година након рата, али никада 
није отишла са својом причом у јавност. Чинило 
ми се да је управо Алма неко ко може да савла-
да ту унутарњу борбу, да покаже тај мир и упор-
ност на лицу а да то не пређе у драму, да на пра-
ви начин прикажемо Дианину суздржаност.

 
Поред награда, ваш филм има и велику гле-

даност у биоскопима. Шта вам значе реак-
ције публике и критике?

 – Разгалим се кад видим да филм заиста ко-
муницира с публиком. Увек се некако осетим 
скромно и мало, са жељом да почнемо реали-
стично да схватамо историју, да не лажемо о њој, 
него да учимо из ње и да живимо у свом време-
ну. У Пулу сам ишла с великом тремом. Тамо се 
филм приказује пред 5.000 људи. Била сам срећ-
на због начина на који је публика прихватила 
филм, то ће ми заувек остати за памћење као 
највећа награда. Још је лепше што је филм на-
ставио пут по другим градовима. На премијери 
у Загребу дворана се тресла од пљеска и било је 
врло емотивно. Мислим да је овај филм заиста 
нешто покренуо. 

– Наравно, критике постоје, филм је јавно 
дело. Ипак, главни филмски критичари, па и 
друштвени критичари, сви који нешто значе у 
хрватском јавном простору изузетно су пози-
тивно писали о филму и о феномену тог филма. 
Постоје, наравно, десне, али треба рећи и леве 
критике, али толико је више позитивног да не-
мам потребу да се загађујем негативним крити-
кама које заправо и нису филмске. Она нормал-
на хрватска јавност, средња струја, ипак је пока-
зала велику ширину.

ријски обрађени, нити су идентификовани људи 
који су на њима.

 
На који сте начин те материјале укомпоно-

вали у целину филма?
– Публици се чини да их имамо пуно више 

зато што смо веома успорили те снимке. То 
је била наша једина ауторска интервенција, с 
циљем да гледалац стигне да посвети пажњу сва-
ком детаљу. Када бисмо их ставили у пуну брзи-
ну, пролетело би. Диану не би ни приметили, не 
би схватили да је то она. Зато смо одлучили да 
архивске снимке успоримо. Мислим да у нор-
малној брзини нема више од пет минута архиве.

 
Да ли сте упознати с тим колико филмски 

ствараоци у региону користе архиве из Дру-
гог светског рата?

– Доста се користе архиве „Филмских ново-
сти” из периода Југославије, Тита, а из Другог 
светског рата мало. Тада се и није много сни-
мало. То је и мени представљало проблем, није 
тада било приватних камера, није технологија 
била доступна људима за приватне снимке које 
бисте данас пронашли и користили. Имате само 
службену, државну кинематографију. То је као 
да су из неког периода сачувани само ТВ днев-
ници. Онда видите да ту нешто недостаје. Наше 
време ће знатно друкчије изгледати у будућим 
архивима. Осим тога, поменути материјали 
мало се користе у данашњој продукцији и зато 
што је то доста скупо. Оно што ми имамо у фил-
му кошта око 8.000 евра.

 
У вашем филму говоре и некадашња деца

логораши, људи који сада имају око 80 годи-
на. Какве је изазове донео тај део рада?

   – То је захтевало доста времена. Било би не-
могуће да све сама обавим, а и те приче су толи-
ко потресне да бих се емотивно срушила. Прво 
је историчар разговарао с њима, па сам ја чита-
ла извештаје, тражила приче које су јаке и које 
се на неки начин слажу с филмом. Затим би сни-
мали класичне телевизијске интервјуе. Гледала 
сам каква је презентност те особе и тако дошла 
до ужег круга људи које сам онда ишла лично 
да упознам и с којима сам радила доста проб-
них снимања, да видим како ће се носити с ка-
мером. Знала сам да радимо специфичну форму 
и да они треба да се носе са играним сценама. 
То не може свако. Свака прича спасеног детета 
је бескрајно вредна, али не могу сви на филм-
ском нивоу комуницирати своју причу. Морају 
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ткриће приче о Диани Буди-
сављевић захваљујући пронала-
жењу њеног Дневника, времен-
ски се поклопило с процватом 
Студија сећања, у чијем је цен-
тру интересовања управо Холо-

кауст (па се често говори о Holocaust memory 
boom), и тиме додатно подстакло нова читања 
и враћања (и)сторији Јасеновца као јединстве-
ног логора смрти на овим просторима.1 У време 
СФРЈ (и)сторија Јасеновца била је део запрета-

ног сећања на Холокауст – иначе на маргинама 
историје Другог светског рата – услед наметну-
тог принципа „уравниловке” као изједначавања 
ратних патњи и страдања народа и народно-
сти нове државе утемељене на принципу „брат-
ства и јединства” (Byford, 2013). Много година ка-
сније, потоњи ратови током распада СФРЈ ожи-
вели су сећања на насиље2 и (маргинализоване) 

1 Гидеон Грајф (2018) Јасеновац идентификује као „Аушвиц 
Балкана”.

2 Говорећи о вековном и репетитивном насиљу на Балкану, Макс 
Бергхолц износи тезу о насиљу као „генеративној” – а додала бих 
и формативној – сили „идентитета, национализама и сећања код 

жртве светског рата и концентрационих лого-
ра као на неминовне тачке поређења. Јасеновац 
као најнеуралгичније место мрачне историје 
Независне државе Хрватске, (п)остаје осетљива 
тема научних истраживања; предмет диспута о 
броју жртава и болно сећање на страдања Срба, 
Јевреја и Рома. Глатко повезивање траума и зло-
чина претходног светског и рецентних екс-ју-
гословенских ратова подстиче мултидирекцио-
но сећање (Rothberg, 2009), али и историјски ре-
визионизам – утемељене на истим збивањима 

„прочитаним” у другим контекстима, с другим 
циљевима и друкчијим исходима. 

До 2000. године и реактуелизације приче о ло-
гору на Старом сајмишту, Јасеновац је, ипак, је-
дини логор тема малобројних документарних 
филмова. Наслови Јасеновац (1945, Густав Гав-
рин, Коста Хлавати), Јасеновац 1945 (1966, Богдан 
Жижић), еванђеље зла (1973, Ђорђе Кастрато-
вић), Крв и пепео Јасеновца (1983, Лордан Зафра-
новић), Кула смрти (1988, Владимир Тадеј), уз 

балканских народа” (Bergholz, 2016). Његово промишљање је и 
део шире теорије о томе како (и)сторије прошлости одржавају 
ставове, потребе, неизвесности и страхове садашњости”.  
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жа домољубном ревизионизму Седлара јесте Ја-
сеновачки мементо (Богдан Жижић, 2016) – по-
вратак теми Жижићевог филма из далеке 1966. 
године4 о откривању споменика, Цвијета наде5, 
у меморијалном комплексу Јасеновца. Мемен-
то користи део снимака Жижићевог претход-
ног филма, снимке обележавања седамдесетого-
дишњице пробоја, прецизне историјске анали-
зе броја жртава, архивске материјале (журна-
ле и фотографије) и долази до границе формата 
доку-фикције. Индикативно, редитељ узгредно 
помиње страдање деце ограничавајући се на чи-
тање дела писма јер би, како сам каже, „више од 
тога било (...) дегутантно, као да манипулирам 
нечим што није за манипулацију”. 

У процесу поновног истраживања и писања 
страдања и смрти у Јасеновцу, ако не кључна, 
онда једна од значајних улога припада причи о 
Диани Будисављевић, исприповеданој разновр-
сним медијским текстовима. То медијатизова-
но / медијски посредовано сећање доказује не-
раскидиву генеративну везу (при)повести и ме-

– Србије, Израела, преживелих, историчара, антифашистичких 
организација – које говоре о филму као о порицању Холокауста и 
подстицању етничке нетолеранције.

4 У филму Јасеновац 1945, Бранко Блажина (директор фотографије) 
и Жижић случајно су забележили неочекивана збивања снажног 
симболичког набоја – призоре народа који хрли према споменику 
и пре завршетка церемоније откривања или белог коња који 
галопира паралелно с возом у којем је филмска екипа.

5 Споменик је дело познатог архитекте Богдана Богдановића.

незнатне варијације следе исти мастер наратив 
и подржавају официјелну историју о Јасеновцу 
као „логору НДХ, делу ратне историје квислин-
шке државе на сигурној дистанци од историје 
СФРЈ, и без ексклузивног приписивања кривице 
и одговорности једном народу или једној репу-
блици. (…) јасеновачке жртве – партизани, кому-
нисти, а тек потом Срби, Јевреји и Роми – најпре 
су хероји рата и револуције, а тек потом жртве 
Холокауста и геноцида” (Даковић, Миловано-
вић, 2016).

Поновно писање и читање историје у новим 
државама насталим распадом СФРЈ исказано је 
у савременим, знатно друкчијим филмовима о 
Јасеновцу. Пример радикално националистич-
ких наратива је, засигурно, филм Јакова Седла-
ра Јасеновац – истина (2016), за који део јавног 
мњења указује да користи „лажирани”, манипу-
лисани, реконтекстуализовани архивски мате-
ријал да би створио нову причу „уподобљену” 
ревизионистичким тезама. Фотографије, дело-
ви преписке (Будак–Павелић), новински чланци,  
безобзирно „премонтирано” видео-сведочење 
преживелог исписују нову историју о 18.000 
уместо о 100.000 жртава усташког логора; о Ја-
сеновцу који је после рата наставио да функцио-
нише као концентрациони логор за противнике 
новог режима; о геноциду Срба, Јевреја и Рома 
као делу комунистичке пропаганде.3 Контрате-

3 Видети бројне реакције међународне и регионалне јавности 
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дијског приповедања прошлости када „обрасци 
које ствара медијска култура у којој живимо, 
поготово (иако често ненамерно) фикција, об-
ликују наше идеје о стварности и наша сећања” 
(Erll, 2009). У спектру од писаних до визуелних 
и дигиталних медија, привилеговано место при-
пада филму који уверљивим, скоро опипљивим 
представама прошлости реисписује њена зна-
чења и преобликује сећања. Истовремено, сам 
филмски текст се снагом сопственог деловања 
преображава од филма о историји (film about 
history) у филм који ствара (културно, индиви-
дуално, јавно, генерацијско) сећање (memory 
making film). 

Сви медијски наративи полазе од основних 
историјских чињеница о животу племените Ау-
стријанке која је одлучила да не буде неми по-

сматрач који скреће поглед већ да етичке прин-
ципе преточи у хуманитарно деловање. Диана 
Обексер, удата Будисављевић, рођена је у Инз-
бруку (1891), где и упознаје будућег супруга др 
Јулија Будисављевића, који је у идилични алпски 
градић дошао на студије медицине. По заврше-
ним студијама и венчању, млади брачни пар од-
лази у Загреб (1919), где Јулије постаје угледни 
хирург и професор Медицинског факултета. У 
тегобно доба рата, као лични пријатељ Алојзија 

Степинца6, иако Србин (заправо, српско-немач-
ког порекла), Јулије у Хрватској ужива приви-
легију недодирљивости и асполутне заштите 
од прогона и хапшења. Диана је супруга углед-
ног лекара, савршена мајка две кћери у окру-
жењу богатства, мира и среће загребачке елите. 
Узоран грађански живот прекида рат и прогла-
шење Независне државе Хрватске, које доноси 
радикалне промене свакодневице и животних 
ставова и вредности. Стога, премда није припа-
дала ниједној организацији, „несклона полити-
ци”, Диана започиње своју Акцију као испуња-
вање личног моралног императива; неупадљи-
во делајући, не тражећи ни признање ни захвал-
ност, те користећи друштвени положај који јој 
је припадао удајом и пореклом. Циљ Акције је-
сте помоћ и спасавање српских жена и деце из 

злогласног логора, збрињавање српске сироча-
ди и потрага за родитељима који су одведени 
на принудни рад у Немачку. Све време она води 
лични дневник, али и педантну званичну карто-
теку с подацима о деци да би их, како се нада-
ла, после рата могла вратити породицама. Диа-
на је спасла око 10.000 деце, што чини примере-
ним поређење са спасилачким подухватима Ос-
кара Шиндлера или Ирене Сендлер, описаним у 
филмовима Шиндлерова листа (Schindler’s List, 

6 Јулије Будисављевић је после рата понудио да сведочи на 
суђењу Степинцу.
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вић: 1941–1945), писаног на немачком језику, Сил-
вија објављује тек 2003. године у промењеним 
историјским околностима. Прича је, у Републи-
ци Хрватској – тада само кандидату за чланство, 
а потом члану ЕУ – ишчитана као друга страна 
историје7 усклађена с „транснационалним, па-
невропским сећањем”. У Србији, Дневник је наи-
шао на друкчије тумачење – надасве као сведо-
чење о геноциду и страдањима српских жена и 
деце у Јасеновцу. Упркос или баш због сучеље-
них читања и „употребе” Дневника, Диана је ко-
начно изашла из наметнутог заборава као ме-
дијатизовано сећање доступно и балканској и 
европској публици. 

Дневник почиње забелешком из октобра 1941. 
године, а завршава се уносом из маја 1945. За-

писи су неуједначене дужине, фокусирани како 
на „баналне тако и на тегобне моменте” хумани-
тарног рада, док је привидна баналност загре-
бачке свакодневице субвертирана и превлада-
на трагедијом која се одвија у логорима. Мини-
малистички уноси су пуки подсетник на ствари 
које треба да уради (назвати неког, проверити 
за млеко итд.); понекад су административне бе-
лешке о комуникацији са званичницима НДХ и 
логора; повремено су детаљи организације пута 

7 Индикативно издавач је Fontes: izvori za hrvatsku povijest.

С. Спилберг, 1993) и Храбро срце Ирене Сендлер 
(The Courageous Heart of Irena Sendler, Џ. К. Ха-
рисон, 2009). После рата, картотеку су јој одузе-
ле службе безбедности нове државе, а Диана се, 
дубоко повређена, после Јулијеве смрти враћа у 
Инзбрук, где и умире 1978. године. 

ДИАНИН ДНеВНИК И ЛИСТА
Све до касних осамдесетих година прошлог 

века, прича о Диани Будисављевић је (локална) 
фуснота Другог светског рата. После смрти Јо-
сипа Броза, у атмосфери слабљења контроле и 
цензуре историје, распад СФРЈ дуж републич-
ких граница неминовно је био праћен преиспи-
тивањем и етничком поделом заједничке прош-
лости, новим наративима националне историје 

и деконструкцијом социјалистичке идиле која 
се показала као артифицијелни и наметнути 
концепт. У том тренутку, на тавану породич-
не куће, Силвија Сабо случајно открива бакин 
дневник и креће у потрагу за истином о Диа-
ниној Акцији. Загребачки Вјесник, коментари-
шући откриће Дневника, Диану смешта у окви-
ре наратива социјалистичке револуције, а њену 
племениту акцију објашњава као политички за-
датак. Усташки злочини и Холокауст и даље су 
једва видљиви између редова. 

Превод Дневника (Дневник Диане Будисавље-
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у Јасеновац или пребацивања деце и жена у За-
греб. Дужи уноси јасних поднаслова – „Тран-
спорт из Млаке”, „Дјечја болница у Старој Гра-
дишки” – углавном су сачувани у потоњим адап-
тацијама. Такође, Дневник подвлачи чињенице 
и даје описе мање познатих аспеката историје 
као што су принудни рад; српска деца с Козаре 
одведена у логоре; „колонизација”; рад Црвеног 
крста; улога цркава у збивањима у НДХ и Диа-
ниној Акцији.  

Бихевиористички стил писања се, логично, 
држи очигледног, споља сагледаног, јасног и 
чињеничног, једва назначавајући интимне ми-
сли и осећања. Дианин дневник је, пре свега, до-
кумент, скоро савршено прецизно и чињеница-
ма крцато судско сведочење које потписују све-
доци и спасиоци. Тек потом, препознатљив је 
као ригидна и оскудна (ауто)биографија и его-
документ. Као атипични исповедни текст, Днев-
ник се лако преображава у документарни нара-
тив (факцију), а тек уз спекулативну надградњу 
постаје фикција, о чему сведоче и потоњи тек-
стови медијски посредованог сећања.

У поређењу с другим дневницима које су во-
диле жртве Холокауста (Дневник Ане Франк, 
Helene Berr Journal, Etty Hillesum: an interrupted 
life and Letters from Westerbork, па чак и писма 
Хилде Дајч), Дианини записи чине се зачудном 
мешавином женског (емоционалног, емпатич-
ког) и мушког (мемоарског, историјског) ру-

кописа. Прецизније, више наликују записима 
мушкараца – који су за разлику од жена жрта-
ва углавном преживели – попут Прима Левија, 
Роберта Антелма, Жана Америја, Елија Визела 
(па чак и прози Имреа Кертеза), али уз мање фи-
лозофског промишљања проживљеног с друге 
стране бодљикаве жице, а записаног с временске 
дистанце. Укупно, чак мање од трећине дневни-
ка посвећено је ужасима Јасеновца и Старе Гра-
дишке, углавном кроз физиолошке и графичке 
описе или скоро клиничка опажања о деци која 
су бебе старе само два месеца; о томе како гли-
сте напуштају тела умируће деце; о дехидрира-
ној деци која седе на ношама. Емоције8, афек-
ти и траума препуштени су читалачком закљу-
чивању, „учитавању” патње, страха, туге и очаја 
кроз емпатију с троструко одређеним жртвама. 
Најпре је реч о трагедији мајки попут оних из 
Оскаром награђеног (за најбољу женску улогу) 
филма Софијин избор (Sophie’s Choice, А. Паку-
ла, 1992). У јасеновачкој приповести није реч о 
директном избору које ће дете преживети већ о 
индиректној одлуци да ли задржати децу у ло-
гору и гледати их како умиру или их препусти-
ти потпуним незнанцима и никад их више не 
видети – што је, такође, вид смрти и умирања. 
Други моменат идентитета жртава јесте узраст, 

8 Диана је уздржана у исказивању индигнације спрам починилаца. 
Њена осуда Макса Лубурића носи колико хуману толико и класну, 
а понајмање политичку ноту.

Д Н Е В Н И К  Д И А Н Е  Б У Д И С А В Љ Е В И Ћ
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заплени брижљиво чуване и допуњаване до-
сијее, картотеку и свеске, Диана је рањена и по-
нижена јер се по други пут растаје од своје деце 
с листе, губећи њихова имена односно своје бе-
лешке које су њена метафоричка „друга” деца.10    

Биографски роман младог тиролског писца – 
дакле, земљака Диане Обексер –  Вилхелма Куе-
са, Дијанина листа (2017), пажљиво је на темељи-
ма дневника конструисана фикција, обогаћена 
епизодама израслим из сведочења Дианиних са-
радника, породице и преживелих. Додати дело-
ви проширеног „света приче” спекулишу и ре-
конструишу Дианине емоције, промишљања; 
нуде анализу и прегршт детаља збивања, људи, 
догађаја и учесника… Педантнији прикази уну-
трашњег преживљавања указују на парадок-
салност ситуације у којој мушки рукопис фик-
ције осећајношћу и емпатијом компензује емо-
тивно „сув” женски рукопис Дневника. Куесово 
дело намењено је, пре свега, европском тржиш-
ту11, што је налагало пажљиву контекстуализа-
цију збивања романа у ширим оквирима офи-
цијелне историје Другог светског рата. У пого-
вору пак са истом жељом давања ојбашњења чи-
таоцима неупућеним у збивања у бившој Југос-
лавији (или са знањем натопљеним предрасуда-

10 Диана не записује, али у филму Дијанина листа Наташа Мате-
ушић износи тврдњу да је Диана знала – иако никада није призна-
ла – да ће картотека у неком тренутку бити одузета.

11 Зато је насловљен као парафраза Шиндлерове листе.

тј. чињеница да је реч о деци, парадигми немоћ-
ног страдања и исконске патње чије разлоге че-
сто не могу јасно ни да артикулишу. Коначно, 
трећа одредница жртава јесте њихово српско, тј. 
православно порекло, два термина која се наиз-
менично користе да означе другост и различи-
тост која их све осуђује на смрт. Диана као ра-
ционалну мотивацију за започињање Акције на-
води прагматично опажање „да за разлику од 
Јевреја нико није бринуо о православним заро-
бљеницима и жртвама”, што јој је открило нишу 
где је њена помоћ била најпотребнија. Плански 
и с намером уништавања етнички, верски, род-
но, генерацијски или на неки други начин де-
финисаног другог једно је од одређења геноци-
да, које чврсто аргументује поређење Јасеновца 
и Аушвица; Холокауста у Европи и у НДХ; свр-
става у исти низ Шиндлера, Валенберга, Ирену 
Сандлер и Диану Будисављевић. Али је зато Ди-
анина Акција и предмет порицања и преиспити-
вања супротстављених етницитета, починилаца 
и жртава. 

Емотивни потенцијали фикције налазе се у 
тренутку – који тако није описан у Дневнику – 
Дианиног највећег губитка који је од спасиоца 
преображава у беспомоћну жртву.9 Када Озна 

9 Преображај се не дешава у другим очекиваним тренуцима. И 
када говори о здравственим тегобама – као када због проблема 
с коленом треба да остане у кући – она је стоички помирена са 
ситуацијом, радећи администрацију, а не на терену.
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ма) рат „настанка” Југославије повезује се и по-
реди с ратовима њеног „нестанка”.

 
ЈАСЕНОВАЦ И MEMORY MAKING ФИЛМОВИ
Српски документарни филм12 Дијанина деца 

(2018), монолитно и банално структурисане при-
че у већ рутинираној режији Слађане Зарић, за-
писе Дневника механички комбинује с доку-
ментарним снимцима сећања спасене деце, ар-
хивским снимцима (добро познате слике Јасе-
новца) и коментарима историчара. Бескрајно 
понављање истих реченица – цитат Дневника, 
коментар наратора из offa-а, изјаве преживелих 
јесу високо и редундантни – гуше и затомљују 
трагичност и емотивност наративног деловања 
на гледаоце. Наслов Дијанина деца указује на 
наративну перспективу померену с Дианине 
Акције на страдање српске деце у Јасеновцу, те 
на индуковану структуралну разлику српског и 
хрватског читања (и)сторије. Преживели ретко 
помињу спаситељку – јер као бебе и деца нису 

ни били свесни да она стоји иза свега – фокуси-
рани на трауму логора, губитка родитеља и по-
родице. Монотона монтажа архивских снимака 
и новоснимљеног материјала праћених гласом 
из offa-а – и то традиционалним мушким гла-

12 Пропраћен истоименом мултимедијалном изложбом.

сом „ауторитета” иако је јунакиња филма жена 
– неупеглана фотографија и нередигован текст 
остављају утисак ТВ репортаже на непремости-
вој дистанци од форматом упоредивих, али за 
разлику од Дијанине деце, високо професионал-
но урађених и квалитетних остварења History 
Channel или Viasat History.

Дневник Диане Будисављевић (Дана Буди-
сављевић, 2019) у овом тренутку представља 
круну приповедања (и)сторије у мало коришће-
ном формату доку-фикције или на овим про-
сторима скоро некоришћеној форми посттрау-
матског филма (Hirsch, 2004). Редитељка (упркос 
истом презимену само у далеком сродству с ју-
накињом филма), мудро бежећи од жанровс-
ке предвидљивости, али и користећи претход-
на архивско-историјска истраживања13, опре-
дељује се за, како сама одређује, документарну 
драму аналогну емотивно сведеном и лапидар-
ном стилу Дневника. Уместо романсиране биог-
рафије племенитог спасиоца који хуманитар-

ним делањем спасава „своју душу”, регионална 
копродукција уравнотежено и децентно припо-
веда повезујући прошлост и садашњост, фик-
цију и факцију, архиву и реконструкцију зби-
вања у једва видљивом креативном оклевању 

13 Већ преточена у пројекат документарног филма Дианина 
листа (Дана Будисављевић, Миљенка Чогеља, 2012).

Д Н Е В Н И К  Д И А Н Е  Б У Д И С А В Љ Е В И Ћ



64 | |64 | | д о к у м е н т и  н а  ф и л м у

бражен у lieux de memoire et lieux d’histoire” (Да-
ковић, 2018). Јединство радње – злочина, гено-
цида и страдања – историјски је јасно, оства-
рено у ужем регионалном, као и ширем европ-
ском контексту. Упркос временским скоковима, 
филм суштински поштује и јединство времена, 
јер се „делања” починилаца и жртава одвијају/
понављају у митском времену – затвореном 
временском кругу који је целина и бескрајни 
континуитет. Јединство на врху јесте јединство 
сусрета спаситељке и спасених, једино могуће 
и остварено кроз простетичко сећање на филм-
ском платну. 

Редитељски избор, као што је већ речено, јесте 
посттрауматски филм који својом наративном 
и текстуално фрагментарном структуром под-
ражава искуство приповедане трауме, док сти-
лом повезује класичну и авангардну нарацију, 
документарне и игране материјале, прелазећи 
спектар жанровских граница.16 Траума је пак 
најшире појмљена као прекид, фрактура кости, 
ткива, односно наратива и сећања, коју морамо 
да дијагностикујемо уколико желимо да је зале-
чимо. (И)сторија Јасеновца је неизлечива фрак-
тура стварног сећања коју само привремено за-
цељују филмски наративи сећања особене фраг-
ментарности/континуитета. 

Документарност као driving force нарати-
ва ствара темеље универзалног хуманизма и 
сећања на Холокауст као јединог правог транс-
националног, европског сећања. Дијалози фик-
ције и монолози четири сведока јасно говоре о 
препознатљивим местима наратива геноцида – 
затварању очију пред страдањима Срба, који се 
тако изједначавају са „Жидовима и Ромима”, о 
пренебрегавању хришћанских начела, о патњи 
православаца и деце, о згражавању Немаца пред 
усташким злочинима. Као сталожено сведочење 
– и прецизно форензичко испитивање – које се 
издиже изнад националистичких верзија исто-
рије региона и не служи турбулентној садашњо-
сти, наратив елегантно и ненаметљиво саоп-
штава чињенице које други документарни фил-
мови ретко и дискретно помињу (пријатељство 
Јулија и Степинца; самоубиство Олге Франк, су-
пруге Славка Кватерника и мајке Еугена Дидија 
Кватерника, која је била полу-Јеврејка; збивања 
у Лоборграду…). 

У складу с наративним концептом, филм Ди-

16 Резови поред времена и простора, дакле, спајају и стилове и 
материјале упућујући на сличност с другим монтажним стиловима 
(„српски рез” црног таласа итд.), те аргументујући суштински 
еклектицизам или алузивност посттрауматског филма.

између адаптације и реконструктивне фикције. 
Зачетак идеје о филму био је пронађени кадар 
Диане Будисављевић из архива усташког сли-
кописа – из филма који су снимили сами почи-
ниоци – те је упоредив са сличним филмови-
ма о Терезину (Terezin: A Documentary Film from 
the Jewish Settlement Area, 1944) и Вестерборку 
(Westerbork Movie, R. Breslauer, 1944). Пронађени 
снимак је нуклеус око кога Дана Будисављевић 
гради причу која нема спектакуларних сцена и 
експлицитно драматичних момената. Црно-бела 
фотографија14 – којом су савремена сведочења и 
фикција подређени архиви –  подржава хладну 
емотивност и испуњава захтев за особени језик 
и исказ који једини могу да проговоре о Холо-
каусту на прави начин. Истовремено, одабрани 
концепт прати традицију филмова као што су 
Ноћ и магла (Nuit et brouillard, А. Рене, 1955), Шоа 
(Shoah, К. Ланзман, 1985) или Хладни рат (Zimna 
wojna, П. Павликовски, 2018) – који по себи даље 
упућује на Носталгију (Ностальгия, А. Тарков-
ски, 1983). Пригушена минималистичка емоција 
кулминира бременитом тишином (на пример, 
у сцени повратка кући с немачким официром 
који помиње Стару Градишку) – unheimlich тре-
нутком који ме је подсетио на неке од најбољих 
тренутака Веркор–Мелвиловог Ћутања мора 
(Le Silence de la mer, 1942/49). Пажљивом и упуће-
ном гледаоцу неће промаћи низ других могућих 
омажа као што је прича Живка 1128, слична Ле-
бовићевим сећањима на Аушвиц (иако Лебо-
вић све време зна своје име и порекло привре-
мено замењене бројем), а испричана у сличном 
амбијенту као сећање Шимона Сребника на по-
четку Ланзмановог Шоа; парафраза сцена ло-
горских транспорта и возова смрти Шиндлеро-
ве листе, Звезда (Sterne, К. Волф, 1959), или чуве-
не Бреслауерове фотографије Settele Steinbach. 

Трагедија Јасеновца, премда на први поглед 
невидљиво, поштује три јединства античке тра-
гедије. Резови документарног мартеријала и 
сцена фикције на „реч”, на „простор”, премо-
шћавају деценије препуштајући гледаоцу да из 
фрагментарне нарације склопи хронотоп15 и ма-
пира јединствени „простор lieux du crime прео-

14 Опречни проседе преласка црно-беле у колор фотографију у 
тренутку реза с архивских и псеудоархивских снимака на фикцију 
примењен је у филму Леа и Дарија (Бранко Иванда, 2011), причи о 
Леи Дајч, „хрватској Ани Франк”, покајању, грижи савести и soft  
(и)сторији Холокауста у НДХ.   

15 Стилски и нарацијски минимализам и тема злочина из 
прошлости, упркос другачијем односу фикције и факције, 
сугеришу блискост Дневника Диане Будисављевић и Терета 
(Огњен Главонић, 2018).
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анина емотивна преживљавања суптилно обли- 
кује премонтираним архивским снимцима, 
(ре)контекстуализованим Дианиним гласом из 
off-а, који чита одломке Дневника. Диана прича 
како је разговарајући са женама о томе да јој 
препусте децу наглашавала да је и сама мајка; 
да је њен муж лекар и православац баш као и 
оне – подвлачећи из интимне оптике припад-
ност другости чије је уништење покретало Ја-
сеновац. Тема мајчинства, губитка и трагедије 
наглашена је сличном интимном линијом при-
че која почиње призорима крштења Динаине 
унуке, а завршава се сценама уживања у игри 
с поодраслом девојчицом које прекида долазак 
Озне и одношење картотеке. Бака и унука (која 
је касније открила Дневник) играју се чигром 
која вртећи се исписује спирале судбине и обру-
че који се стежу око Диане и њене Акције. Пре-
познатљиве одлике мајчинске или материнске 
мелодраме суверено враћају филм у поље тра-
гедије. Но, теорија жанра учи нас да мелодрам-
ске натрухе обезбеђују привремено залечење/
решење проблема/траума прошлости/садашњо-
сти – супротно исходу трагедије – што ствара 
савршено заокружени наратив. На истом трагу, 
филм Дневник Диане Будисављевић следи филм 
Предрага Антонијевића Дара из Јасеновца као, 
надам се, потпуна реализација жанровских по-
тенцијала приче. Раскошни мелодрамски тале-

нат редитеља, доказан у претходним филмови-
ма (Мала, 1991; Спаситељ/Savior, 1998), обећава 
филм који ће, с друге тачке посматрања и уз на-
раторов глас девојчице – преживеле, употпуни-
ти спектар стварних и могућих прича о деци Ја-
сеновца и Диане, о геноциду и тријумфу живота 
кроз трајање и сећање.

Низ филмова, романа, драма, веб-сајтова, но-
винских, па и историјских текстова (појмље-
них као медиј у најширем смислу речи), делују 
не само као ствараоци сећања (memory makers) 
већ и као обележивачи, трагови сећања (memory 
markers) свеприсутног у садашњости. Медијати-
зовано сећање чини да (и)сторије турбулентне 
прошлости циркулишу у садашњости, те аргу-
ментују да их је немогуће контролисати и цен-
зурисати. Прошлост захтева да се с њом храбро 
и бескомпромисно суочавамо, да сећањем нау-
чимо поуке историје. „Они који не могу да се 
сећају прошлости осуђени су да је понављају” 
(Santyana), па медијски посредовано сећање 
на Јасеновац јесте залога учења историје гено-
цида, мржње и ратова коју ћемо можда једног 
дана престати да понављамо на овим простори-
ма. Зато сторија Диане Будисављевић тријум-
фује над историјом Анте Готовине како у пул-
ској Арени тако и у „арени” екс-југословенских 
република.

Д Н Е В Н И К  Д И А Н Е  Б У Д И С А В Љ Е В И Ћ
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МОРАТе ПОГлеДАТи
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ну – баш онако како су, иначе, многе архитекте 
замишљале будућност градова.

Највећи познавалац симбиозе архитектуре и 
филма, према мишљењу многих, јесте проф. др 
Мишко Шуваковић, који је у више наврата др-
жао предавања на ту тему. Као и Мијушковић, 
и Шуваковић има посебан сензибилитет да за-
пази и препозна одређену уметничку појаву, а 
то се посебно односи на архитектуру на филму.

Наравно, да бисте постали стручњак у тој об-
ласти, није било довољно да одете на интернет 
и укуцате „архитектура и филм” и да вам пре-
траживач отвори бар неколико сајтова с тема-
тиком „Топ 10 филмова на тему архитектуре”, 
већ сте морали да одгледате на стотине, понекад 
и хиљаде филмских остварења у којима бисте 
препознали неку архитектонску појаву или па-
ралелу. Појединим студентима чинило се да је 
проф. Мијушковић погледао све филмове на ту 
тему… Како је реално немогуће у једном тексту 
пренети утиске и све оне информације с њего-
вих предавања, можемо направити један краћи 
осврт на нашу основну поделу филмова с архи-
тектонском тематиком.

МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈ
Категорији филмова који су утицали на раз-

вој архитектуре или на које је утицала архитек-
тура, припада највише филмова, а најзначај-
нији од њих је Метрополис (1927). Тај филм први 
најављује футуристичку будућност наших гра-
дова и тиме утире пут остварењима попут Блејд 
ранера (1982), Петог елемента (1997) или нешто 
познијег еквилибријума (2002).

д Метрополиса, преко Блејд ра-
нера и Петог елемента, до класи-
ка попут The Fountainhead и The 
Belly of an Architect – то су филмо-
ви које сваки архитекта мора да 
погледа!

Симбиоза двеју уметничких дисциплина оду-
век је привлачила пажњу публике, нарочито 
дисциплина различитих по форми и концеп-
ту. Филм, настао тек у 20. веку као једна од по-
следњих уметности, успео је да обухвати оста-
ла уметничка поља, што је у неким случајевима 
постала посебна карактеристика. Познате сли-
ке или скулптуре појављивале су се као сценог-
рафија, централни или споредни мотиви, али и 
носиле посебне скривене поруке које су могли 
разумети искључиво љубитељи (одређене) умет-
ности. Та симбиоза филма и других уметничких 
дисциплина није у већој мери истраживана у 
Србији, понајвише због тога што није било за-
интересованих стручњака који би на прави на-
чин расветлили ту тематику.

Проф. др Слободан Мијушковић с Филозоф-
ског факултета, Одељење историје уметности 
(сада већ у пензији), успешно се бавио проуча-
вањем таквих појава у кинематографији. Њего-
ва књига „Алфред Хичкок – употреба сликар-
ства”, била је основ за предавања на изборном 
предмету Уметност у филмовима Алфреда Хич-
кока, која су, иако су се одржавала у вечерњем 
термину (од 20 до често 22 сата), била препуна 
студената, понекад и с других факултета.

У Метрополису се различити архитектонски 
правци комбинују у једну футуристичку цели-
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Пети елемент (1997)
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ФИЛМОВИ О АРХИТЕКТАМА
Главни ликови тих филмова најчешће су из-

мишљене архитекте, са особинама једног или 
неколико стварних архитеката, и њихови мање 
или више трагични доживљаји света у борби за 
одбрану архитектонских идеала.

Класик ове тематике свакако је The 
Fountainhead (1949), али далеко емотивнији и 
трагичнији јесте The Belly of an Architect (1987), 
у којем се главни протагониста бори како са 
спољним изазовима тако и с унутрашњим про-
блемима сопствене личности који се негативно 
одражавају на његов приватни и професионал-
ни живот.

Наравно, ту су и документарни филмови о 
стварним личностима из света архитектуре, по-
пут остварења My Architect (2003), у којем Ната-
нијел Кан покушава да расветли живот и дело 
свог оца Луиса Кана. Такви и слични филмови 
стављају акценат на преиспитивање неких ста-
вова, идеја и понашања самих архитеката, који 
их у мање или више позитивном светлу позици-
онирају у нашем друштву.

У Метрополису се појављују сви, у том тренут-
ку модерни, авангардни архитектонски правци 
попут ар декоа, експресионизма и Баухаус ин-
тернационалне модерне, комбиновани у једну 
футуристичку целину, како су иначе многе ар-
хитекте замишљале будућност наших градова. 
Новија остварења су у све то укључила и поста-
покалиптичну атмосферу и дигиталне техноло-
гије, које су додатно обогатиле тематику самих 
филмова.

Не заборавимо ни Ратове звезда (1977), који не-
мају наглашену архитектонску тематику, али су 
својим свемирским бродовима и другим појава-
ма карактеристичног облика утицали на развој 
архитектуре друге половине 20. века.

Ту је и једно симпатично француско оства-
рење, под називом The Playtime (1967), које није 
типичан играни филм, али у којем се на цини-
чан начин представља тада већ увелико вла-
дајућа интернационална модерна и њена уни-
формисаност, типизација и минимализам у ар-
хитектури и дизајну који гурају наше друштво 
у свеопшту монотонију.

The Fountainhead (1949)



69||

ДАНИ АРХИТЕКТОНСКОГ 
ФИЛМА У БЕОГРАДУ

Сви ови типови наведених „архитектонских 
филмова” биће заступљени на овогодишњим 
Данима архитектонског филма, који ће се одр-
жати у оквиру Балканског архитектонског бије-
нала (БАБ 2019).

Пројекције ће бити 18. и 19. новембра у главној 
сали Југословенске кинотеке, а идеја је да после 
овогодишње увертире, манифестација заживи 
по узору на Дане археолошког филма и да се на 
њој сваке године приказује што више нових иг-
раних, документарних, анимираних и експери-
менталних филмова на тему архитектуре.
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ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ
Ово је категорија која највише привлачи саме 

архитекте и апсолутне заљубљенике у архитек-
туру. Ти филмови започињу најједноставнијим 
аматерским снимцима градова, скраја 19. и по-
четка 20. века, у којима стручњаци и љубитељи 
проналазе и истражују изглед градова у прош-
лости.

Многе зграде срушене у разарањима Првог 
или Другог светског рата, поново оживљавају 
у тим остварењима и помажу пре свега експер-
тима из службе заштите да реконструишу из-
губљене бисере архитектуре. Каснији формати 
документараца, нарочито послератни југосло-
венски, говоре о развоју градова, па самим тим 
и о улози архитеката и урбаниста у њиховом об-
ликовању. Ту су и они који праве осврт на нека 
већ тада заборављена занимања без којих из-
градња ниједне грађевине у прошлости није мо-
гла да се замисли.

The Belly of an Architect (1987)
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програм
НОВеМбАР 2019

Југословенска кинотека
Косовска 11

СЕЋАЊЕ НА… МАРИ-ЖОЗЕ НАТ

СУБОТА

НОВЕМБАР

2. пројекција у 17.00

ЏуДи
(САД, 2019)
Judy 
....................................................................................
Улоге: Рене Зелвегер 
(Renée Zellweger), 
Џеси бакли (Jessie Buckley)
Режија: Руперт Гулд 
(Rupert Goold)

пројекција у 21.00

леТЊе ГОсТОВАЊе
(САД, 1950)
Summer Stock
....................................................................................
Улоге: Џуди Гарланд 
(Judy Garland), 
Џин кели (Gene Kelly)
Режија: Чарлс Волтерс 
(Charles Walters)

пројекција у 19.00

ЗВеЗДА је РОЂеНА
(САД, 1954)
A Star Is Born
....................................................................................
Улоге: Џуди Гарланд 
(Judy Garland), 
Џејмс Мејсон (James Mason)
Режија: Џорџ кјукор 
(George Cukor)

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

3. пројекција у 17.00

ЏуДи
(САД, 2019)
Judy 
....................................................................................
Улоге: Рене Зелвегер 
(Renée Zellweger), 
Џеси бакли (Jessie Buckley)
Режија: Руперт Гулд 
(Rupert Goold)

ЏуДи
(САД, 2019)
Judy 
....................................................................................
Улоге: Рене Зелвегер 
(Renée Zellweger), 
Џеси бакли (Jessie Buckley)
Режија: Руперт Гулд 
(Rupert Goold)

пројекција у 21.00

пројекција у 21.00

ЧАРОбЊАк иЗ ОЗА
(САД, 1939) 
The Wizard of Oz
....................................................................................
Улоге: Џуди Гарланд 
(Judy Garland), 
Френк Морган (Frank Morgan)
Режија: Виктор Флеминг 
(Victor Fleming)

пројекција у 19.00

суЂеЊе у НиРНбеРГу
(САД, 1961)
Judgment at Nuremberg
....................................................................................
Улоге: Џуди Гарланд 
(Judy Garland), Марлен Дитрих 
(Marlene Dietrich)
Режија: стенли крејмер 
(Stanley Kramer)

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

4. пројекција у 17.00

кАПеТАН блАД
(САД, 1935)
Captain Blood
....................................................................................
Улоге: ерол Флин 
(Errol Flynn), Оливија де 
Хевиленд (Olivia de Havilland)
Режија: Мајкл кертиз 
(Michael Curtiz)

пројекција у 19.00

ПОРуЧНик иНДијске 
бРиГАДе
(САД, 1936)
The Charge of the Light Brigade
....................................................................................
Улоге: ерол Флин (Errol Flynn), 
Оливија де Хевиленд 
(Olivia de Havilland)
Режија: Мајкл кертиз 
(Michael Curtiz)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ЕРОЛ ФЛИН

ПЕТАК

НОВЕМБАР

1.
пројекција у 17.00

ЏуДи
(САД, 2019)
Judy 
....................................................................................
Улоге: Рене Зелвегер 
(Renée Zellweger), 
Џеси бакли (Jessie Buckley)
Режија: Руперт Гулд 
(Rupert Goold)

пројекција у 21.00

ДНеВНик ЖеНе у 
белОМ 
(ФРА, 1965) 
Journal d’une femme en blanc
....................................................................................
Улоге: Мари-Жозе Нат 
(Marie-Josе Nat), 
Жан Валмон (Jean Valmont)
Режија: клод Отан-лара 
(Claude Autant-Lara)

пројекција у 19.00

ЂАВОЉи ШкАРТ
(САД/НеМ, 2005) 
The Devil’s Rejects
....................................................................................
Улоге: сид Хејг (Sid Haig), 
Шери Мун Зомби 
(Sheri Moon Zombie)
Режија: Роб Зомби 
(Rob Zombie)

СЕЋАЊЕ НА… СИД ХЕЈГ ФОКУС: ЏУДИ ГАРЛАНД

ФОКУС: ЏУДИ ГАРЛАНД
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пројекција у 17.00

кРАЉеВиЋ и ПРОсјАк
(САД, 1937)
The Prince and the Pauper
....................................................................................
Улоге: ерол Флин (Errol Flynn), 
клод Рејнс (Claude Rains)
Режија: Вилијем китли 
(William Keighley)

УТОРАК

НОВЕМБАР

5. пројекција у 19.00

РОбиН ХуД (САД, 1938)
The Adventures of Robin Hood
....................................................................................
Улоге: ерол Флин (Errol Flynn), 
Оливија де Хевиленд (Olivia de 
Havilland)
Режија: Мајкл кертиз (Michael 
Curtiz), Вилијем китли (William 
Keighley)

СРЕДА

НОВЕМБАР

6. пројекција у 17.00

ШеРиФ иЗ ДОЏ сиТијА
(САД, 1939)
Dodge City
....................................................................................
Улоге: ерол Флин (Errol Flynn), 
Оливија де Хевиленд 
(Olivia de Havilland)
Режија: Мајкл кeртиз 
(Michael Curtiz)

пројекција у 19.00

АВАНТуРе ДОН ЖуАНА
(САД, 1948)
Adventures of Don Juan
....................................................................................
Улоге: ерол Флин (Errol Flynn), 
Вивека линдфорс 
(Viveca Lindfors)
Режија: Винсент Шерман 
(Vincent Sherman)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ЕРОЛ ФЛИН ФОКУС: ЏУДИ ГАРЛАНД

ПЕТАК

НОВЕМБАР

8. пројекција у 17.00

кО се бОји 
ВиРЏиНије ВулФ?
(САД, 1966)
Who’s Aff raid of Virginia Wolf?
....................................................................................
Улоге: елизабет Тејлор 
(Elizabeth Taylor), 
Ричард бартон (Richard Burton)
Режија: Мајк Николс (Mike Nichols)

пројекција у 21.00

булеВАР суМРАкА
(САД, 1950)
Sunset Boulevard
....................................................................................
Улоге: Вилијем Холден 
(William Holden), 
Глорија свансон (Gloria Swanson)
Режија: били Вајлдер 
(Billy Wilder)

пројекција у 19.00

сВе О еВи
(САД, 1950)
All About Eve
....................................................................................
Улоге: бет Дејвис (Bette Davis), 
ен бакстер (Anne Baxter)
Режија: Џозеф л. Манкевиц 
(Joseph L. Mankiewicz)

СУБОТА

НОВЕМБАР

9. пројекција у 17.00

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

пројекција у 21.00

кеРи
(САД, 1976)
Carrie
....................................................................................
Улоге: сиси спејсек 
(Sissy Spacek), 
Пајпер лори (Piper Laurie)
Режија: брајан де Палма 
(Brian de Palma)

пројекција у 19.00

ТРи бОје: ПлАВО
(ФРА/пОЉ, 1993)
Trois couleurs: Bleu
....................................................................................
Улоге: Жилијет бинош 
(Juliette Binoche), 
беноа Режан (Benoît Régent)
Режија: кшиштоф кјешловски 
(Krzysztof Kieslowski)

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

7. пројекција у 16.30

ЏуДи
(САД, 2019) Judy 
....................................................................................
Улоге: Рене Зелвегер 
(Renée Zellweger), 
Џеси бакли (Jessie Buckley)
Режија: Руперт Гулд 
(Rupert Goold)

ЏуДи
(САД, 2019)
Judy 
....................................................................................
Улоге: Рене Зелвегер 
(Renée Zellweger), 
Џеси бакли (Jessie Buckley)
Режија: Руперт Гулд 
(Rupert Goold)

ЏуДи
(САД, 2019)
Judy 
....................................................................................
Улоге: Рене Зелвегер 
(Renée Zellweger), 
Џеси бакли (Jessie Buckley)
Режија: Руперт Гулд 
(Rupert Goold)

пројекција у 21.00

пројекција у 21.00

пројекција у 21.00

ПусТОлОВиНе у 
буРМи
(САД, 1945) Objective, Burma!
....................................................................................
Улоге: ерол Флин (Errol Flynn), 
Џејмс браун (James Brown)
Режија: Раул Волш 
(Raoul Walsh)

пројекција у 19.00

ПРОТиВ сВиХ ЗАсТАВА
(САД, 1952) Against All Flags
....................................................................................
Улоге: ерол Флин (Errol Flynn), 
Морин О’Хара (Maureen O’Hara)
Режија: Џорџ Шерман 
(George Sherman), 
Даглас серк (Douglas Sirk) 

МОЈ ИЗБОР: НАТАША БУЧАР
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КЛАУДИЈА КАРДИНАЛЕ НА БИС

пројекција у 18.00

ОбиЧНО НеПОЗНАТи 
лОПОВи
(иТА, 1958)
I soliti ignoti
....................................................................................
Улоге:  Виторио Гасман 
(Vittorio Gassman), клаудија 
кардинале (Claudia Cardinale)
Режија: Марио Моничели 
(Mario Monicelli)

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

11. пројекција у 20.30

ГеПАРД
(иТА/ФРА, 1963)
Il Gattopardo
....................................................................................
Улоге: берт ланкастер 
(Burt Lancaster), клаудија 
кардинале (Claudia Cardinale)
Режија: лукино Висконти 
(Luchino Visconti)

УТОРАК

НОВЕМБАР

12. пројекција у 18.00

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 20.30

ОПЉАЧкАј блиЖЊеГА 
сВОГА
(иТА, 1968)
Ruba al prossimo tuo
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), 
Рок Хадсон (Rock Hudson)
Режија: Франческо Мазели 
(Francesco Maselli)

СРЕДА

НОВЕМБАР

13. пројекција у 20.00 пројекција у 20.00

ВОДА и ШеЋеР: 
бОје ЖиВОТА
Acqua e zucchero: 
Carlo di Palma, i colori della vita
документарни филм
....................................................................................
Камера: Ђузепе Мотола 
(Giuseppe Mottola)
Режија: Фариборз камкари 
(Fariborz Kamkari)

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

10. пројекција у 16.30

ПОВРАТАк
(РУС, 2003)
Возвращение
....................................................................................
Улоге: Владимир Гарин 
(Владимир Гарин), 
иван Добронравов 
 (иван Добронравов)
Режија: Андреј Звјагинцев 
(Андрей звягинцев)

пројекција у 21.00

АРиЗОНА ДРиМ
(САД/ФРА, 1993)
Arizona Dream
....................................................................................
Улоге: Џони Деп (Johnny Depp), 
Џери луис (Jerry Lewis)
Режија: емир кустурица 

пројекција у 19.00

РАсПОлОЖеН ЗА 
ЉубАВ
(ХК/КиН, 2000)
Faa yeung nin wa
....................................................................................
Улоге: Тони Чију Вај ленг 
(Tony Chiu Wai Leung), 
Маги Ченг (Maggie Cheung)
Режија: Вонг кар Вај 
(Wong Kar Wai)

ФЕСТИВАЛ СНИМАТЕЉА

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ 
ФЕСТИВАЛА И ПРОЈЕКЦИЈА 
ФИЛМА О КАРЛУ ДИ ПАЛМИ
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ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

14. пројекција у 16.00

АјВАР
(СРЦ/ЦГ, 2019)
....................................................................................
Улоге: Наташа Нинковић, 
сергеј Трифуновић
Камера: Маја Радошевић
Режија: Ана Марија Роси 
(Ana Maria Rossi)

пројекција у 20.00

ПијАВице
(СРБ/ХРВ/МАК, 2019)
....................................................................................
Улоге: Никола Ђуричко, 
лазар Ристовски
Камера: борис Гортински
Режија: Драган Маринковић

пројекција у 18.00

ТАкси блуЗ
(СРБ, 2019)
....................................................................................
Улоге: Андрија Милошевић, 
Милена Предић
Камера: лука Милићевић
Режија: Мирослав стаматов

ПЕТАК

НОВЕМБАР

15. пројекција у 16.00

кРАЉ ПеТАР I
(СРБ/ГРЧ, 2018)
....................................................................................
Улоге: лазар Ристовски, 
Радован Вујовић
Камера: Душан јоксимовић
Режија: Петар Ристовски

пројекција у 20.00

ДелиРијуМ ТРеМеНс
(СРБ, 2019)
....................................................................................
Улоге: Тихомир станић, 
Горица Поповић
Камера: Ђорђе Арамбашић
Режија: Горан Марковић

пројекција у 18.00

ГРАНице киШе
(БиХ/ЦГ/СРБ, 2018)
....................................................................................
Улоге: кристина стевовић, 
Вахидин Прелић
Камера: Милош јаћимовић
Режија: Никола Мијовић, 
Властимир судар

СУБОТА

НОВЕМБАР

16. пројекција у 16.00

РеЖи
(СРБ, 2019)
....................................................................................
Улоге: кристина јовановић, 
Ђурђина Радић
Камера: бојана Андрић
Режија: коста Ђорђевић

пројекција у 20.00

ТеРеТ
(СРБ/ФРА/ХРВ/иРН/КАТ, 2018)
....................................................................................
Улоге: леон лучев, 
Тамара крцуновић
Камера: Татјана крстевски
Режија: Огњен Главонић

пројекција у 20.00

ЗАТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА 
И ДОДЕЛА НАГРАДА

СЕЋАЊЕ НА... 
ШАНДОР ШАРА 

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

17.
пројекција у 17.30

МАРсеЉски АТеНТАТ
(МАЂ, 1984)
Kiralyigylkossag – Egy Merenylet 
Anatomiaja
....................................................................................
Улоге: Тамаш Фодор 
(Tamas Fodor), 
иштван Авар (Istvan Avar)
Режија: Петер бокор (Peter Bokor)
Фотографија: Шандор Шара 
(Sandor Sara)

пројекција у 20.00

Џеки бРАуН
(САД, 1997)
Jackie Brown
....................................................................................
Улоге: Пем Грир (Pam Grier), 
Роберт Форстер (Robert Forster) 
Режија: квентин Тарантино 
(Quentin Tarantino)

СЕЋАЊЕ НА... 
РОБЕРТ ФОРСТЕР 

ФесТиВАл АуТОРскОГ ФилМА
пРОГРАМ Ће БиТи ОБЈАВЉеН НАКНАДНО.

СУБ ОТА

НОВЕМБАР

23.
НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

24.
ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

25.
УТОРАК

НОВЕМБАР

26.

СРЕДА

НОВЕМБАР

27.
ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

28.
ПЕТАК

НОВЕМБАР

29.
СУБОТА

НОВЕМБАР

30.

ДАНи кубАНскОГ ФилМА: клАсици
пРОГРАМ Ће БиТи ОБЈАВЉеН НАКНАДНО.

ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

18.
УТОРАК

НОВЕМБАР

19.
СРЕДА

НОВЕМБАР

20.
ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

21.
ПЕТАК

НОВЕМБАР

22.
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ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

2. пројекција у 18.00

ОДАВДе ДО ВеЧНОсТи 
(САД, 1953)
From Here To Eternity 
....................................................................................
Улоге: берт ланкастер 
(Burt Lancaster), Монтгомери 
клифт (Montgomery Clift)
Режија: Фред Зинеман 
(Fred Zinnemann)

пројекција у 20.30

ДецА еВРОПе / 
ОбелеЖеНи
(шВА/САД, 1948)
The Search
....................................................................................
Улоге: Монтгомери клифт 
(Montgomery Clift), 
Алин Макман (Aline MacMahon)
Режија: Фред Зинеман 
(Fred Zinnemann)

ФОКУС: МОНТГОМЕРИ КЛИФТ 

МлАДи лАВОВи
(САД, 1958) 
The Young Lions
....................................................................................
Улоге: Марлон брандо 
(Marlon Brando), Монтгомери 
клифт (Montgomery Clift)
Режија: едвард Дмитрик 
(Edward Dmytrik)

ДРВО ЖиВОТА
(САД, 1957)
Raintree County
....................................................................................
Улоге: Монтгомери клифт 
(Montgomery Clift), елизабет 
Тејлор (Elizabeth Taylor)
Режија: едвард Дмитрик 
(Edward Dmytrik)

пројекција у 18.00 пројекција у 21.00УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

3.

НеПРилАГОЂеНи
(САД, 1961) 
The Misfi ts
....................................................................................
Улоге: кларк Гејбл (Clark Gable), 
Мерилин Монро (Marilyn Monroe), 
Монтгомери клифт 
(Montgomery Clift)
Режија: Џон Хјустон 
(John Huston)

иЗНеНАДА ПРОШлОГ 
леТА 
(ВБ/САД, 1959)
Suddenly, Last Summer
....................................................................................
Улоге: елизабет Тејлор 
(Elizabeth Taylor), Монтгомери 
клифт (Montgomery Clift), кетрин 
Хепберн (Katharine Hepburn)
Режија: Џозеф л. Манкевиц 
(Joseph L. Mankiewicz)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

4.

п р о г р а м  м у з е ј а  ј у г о с л о в е н с к е  к и н о т е к е
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ико ко је рачунао на осећај ин-
фериорности оних који се баве 
филмом или његовим проуча-
вањем, само зато што се филм 
као једна од најмлађих уметно-
сти афирмише последњих 125 

година, није ни могао да наслути размере ње-
говог утицаја и развоја. Зар целокупна историја 
људске цивилизације није у тежњи да се свет из-
рази динамиком покрета – кадровима и секвен-
цама? Митологизирање покрета долазило је с 
маштом, цртежом и нарацијом. Сабирајући их, 
филмска уметност брзо се ослободила многих 
предрасуда према њеној природи, циљевима и 
развоју. Историја филма зато се може посматра-
ти и у контексту времена, и као наука и као део 
опште и националне културе, чиме је отвори-
ла низ нових стваралачких могућности. Међу-
зависност неколико израза – речи, слике, тона 
– постала је уметничка аутентичност. Ту аутен-

Н
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Laterna magica
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тичност било је важно обухватити и новом стал-
ном музејском поставком Југословенске кино-
теке којом ће национална установа културе об-
ележити јубилеј – 70 година постојања. Како је 
филм неодвојив од свега што се догађа у свету 
уметности и људских комуникација, тако тех-
нологија врши утицај и на ауторско-дизајнер-
ски тим поставке. Уосталом, већ је познато да 
би у потрази за филмским драгоценостима чо-
век могао обићи планету, али да би их највише 
нашао у Београду! Зато Кинотека и даље остаје 
место судара прошлости и будућности, акције и 
реакције, историје и футуризма.

Највећи организован приказ историје фил-
ма код нас уприличен је изложбом „Век фил-
ма” у децембру 1995. у Галерији САНУ поводом 
сто година прве филмске пројекције браће Ли-
мијер. Изложбу су реализовали Југословенска 
кинотека и Српска академија наука и уметно-
сти. По усељењу Кинотеке у нову зграду у Узун 
Мирковој 1 део експоната те изложбе уврштен 
је у сталну поставку српске куће филма. Нова 
зграда која је Југословенској кинотеци додеље-
на 1992. постала је прави изазов за архитекте, а 
касније и за кустосе. Због проблема са статиком 
и субјективних покушаја политичког естаблиш-
мента да јој оспори коришћење, прошло је чак 
двадесет година док октобра 2012. Кинотека није 
отворила врата новог здања. Изграђена у класи-
цистичком стилу с примесама романтизма, већ 
1853. године постала је гостионица и коначиш-
те „Српска круна”. Београдска општина је 1868. 
откупила здање од кнеза, те је оно до 1964. слу-
жило као њено седиште, након чега је у зграду 
усељен Савезни завод за продуктивност рада. 
С наткривеним двориштем и дозиданим спра-
том, објекат је подлегао радикалној измени рас-
пореда просторија, атријума и сале која је оста-
ла без својих галерија. Због изузетно девастира-
ног стања у којем је примљена, зграда је остала 
нетакнута до 1996, када је нова управа Киноте-
ке иницирала почетак прикупљања средстава за 
реконструкцију. Пуних петнаест година касније 
радови су приведени крају, а захваљујући чиње-
ници да се налази на списку заштићених споме-
ника културе, здање је скоро у потпуности задр-
жало свој првобитни изглед. Таквим искораком, 
зграда Југословенске кинотеке, са изложбом по-
свећеном историји кинематографије, постала је 
један од најрепрезентативнијих градских обје-
ката. Данас представља важан пример успеш-
не адаптације и реконструкције београдског на-
слеђа.

7 0  г о д и н а  к и н о т е к е
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кинотеци – од фотографских апарата средњег 
формата, преко кино камера и пројектора, до 

За разлику од осталих музеја, Кинотека ника-
да није имала свој изложбени простор и сталну 
поставку. Музеј Кинотеке у Косовској 11 било је 
друго име за биоскопску дворану у којој је пу-
блика деценијама уживала у гледању филмо-
ва. Повремено су у фоајеу биле организоване 
привремене изложбе пратећег филмског мате-
ријала. Зато је идеја да се под нови кров Кино-
теке смести и гледаоцима представи развој ов-
дашње филмске уметности и кинематографије 
већа и од највећег изложбеног подухвата прош-
лог века – Царске панораме с краја 19. века, у 
свету највеће и једне од ретких у Европи која 
ради као специјална машина за гледање стере-
оскопских фотографија. Она је тек део једне од 
четири кинотечке збирке које захваљујући но-
вом концепту постају и део нове сталне постав-
ке. Најважнију чини Филмска збирка, чије при-
купљање, обрада, заштита и приказивање јесте 
основни посао Кинотеке као централне устано-
ве заштите културног наслеђа. Та делатност се, 
осим у поменутом Музеју у Косовској (до краја 
године у реконструкцији), салама „Динко Туца-
ковић” и „Влада Петрић”, обавља и у две нове би-
оскопске дворане у Узун Мирковој, од којих је 
свечана сала названа по редитељу Душану Ма-
кавејеву. Од скоро три хиљаде предмета бри-
жљиво прикупљаних и обрађених током седам 
деценија, највећи део чине камере, пројекто-
ри и технички уређаји за снимање и репродук-
цију филмског материјала. Тако нас нова стал-
на музејска поставка, експонатима из предисто-
рије филма, уводи у постизање илузије покре-
та зоотропом, тауматропом, првим фото-апара-
тима и другим значајним експонатима. Кине-
тоскоп из 1893. године, чији део Кинотека посе-
дује, Едисон је први пут представио на Светској 
изложби у Чикагу. Ту су кинематограф, камера 
браће Лимијер која се појавила неколико месе-
ци после прве јавне филмске представе 1895. го-
дине у Паризу и једна од најлепших и најочува-
нијих камера с почетка двадесетог века – прва 
студијска филмска камера компаније „Браћа 
Пате” из 1903. године, која је била у власништву 
Александра Лифке. Публика ће видети и каме-
ру „Ernemann” из 1908. године, која је  била у 
власништву пионира српског филма Михаила 
Михаиловића, познатијег по надимку Мика Аф-
рика, главног сниматеља Кинематографске сек-
ције српске војске на Солунском фронту. 

Добар део техничког развоја кинематографије 
може се пратити у најзначајнијем легату Tех-
ничке збирке Угљеше Рајчевића, који је сав свој 

Oригинални знак Кинотеке, Владимир Погачић

Пикерај

Борислав Шајтинац



првог српског играног филма Карађорђе или 
живот и дела бесмртног вожда Карађорђа (1911), 
који је пронађен осамдесет година пошто се во-
дио као нестао. Целокупан период прве поло-
вине 20. века обухватиће пет изложбених це-
лина које треба да објасне значај документар-
ног филма у време ослободилачких балканских 
и Првог светског рата, те напоре сниматеља и 
продуцената какви су били Ђока Богдановић, 
Славко Јовановић, Самсон Чернов, Драгиша 
Стојадиновић да камером сачувају странице 
историје. Оком камере публика ће моћи да види 
најважније сачуване филмске документе какви 
су архивски Повратак српских победника (1913) 
и Голгота Србије (1940) и играни филм Са вером 
у Бога (1932). 

За ауторе поставке посебно су биле важне 
улоге и успех наших уметника у свету, тако да 
су јасно истакли портрете и биографије Слав-
ка Воркапића, Ите Рине и Светислава Ивана 
Петровића. Кулисе Београда, толико пута руше-
ног и обнављаног, који је као политичко и тури-
стичко средиште увек био мета филмских ства-
ралаца, такође заслужују посебан музеолошки 
приступ – Београд, престоница Краљевине (1932), 
Прича једног дана или недовршена симфонија 
једног града (1941). Биће представљена и филмс-
ка предузећа пре и после Другог светског рата. 
Уосталом, велики пожар који је задесио пред-
ратни „Артистик филм” био је непосредни по-
вод да се у оквиру „Звезда филма” оснује посеб-
но одељење Кинотеке које се развило у посеб-
ну установу назива установљеног 1952. Југосло-
венска кинотека траје и данас. Ипак, хронику 
догађаја подвлаче журнали и рекламе који чине 
посебан део филмске колекције, па и нове по-
ставке.    

Од првог звучног филма Невиност без зашти-
те (1943) историја југословенске кинематогра-
фије се мења, а играна структура улази у нову 
еру једнако као што је организација филмског 
рада после Другог светског рата постављена на 
посве нове, државним деловањем оснажене од-
луке. Добар део првих филмских импулса чине 
остварења посвећена ратним страдањима: Јасе-
новац, Бесмртна младост, Девети круг, Небе-
ски одред, Крвава бајка... да би каснија, у скло-
пу политичко-социјалне демагогије тог доба, 
величала народноослободилачку борбу и била 
продукционо захтевна и скупо плаћена: Коза-
ра, Десант на Дрвар, Битка на Неретви, Вал-
тер брани Сарајево, Сутјеска, Ужичка републи-
ка... И групу филмова посвећених обнови зе-

минијатурних шпијунских апарата. Прве цели-
не нове изложбе уводиће посетиоце у рађање 
филма, време Едисона и браће Лимијер, преко 
прве филмске пројекције на Балкану и прегле-
да првих београдских биоскопа и пионира до-
маћег филма какви су били Светозар Боторић, 
Чича Илија Станојевић, Ђока Богдановић, браћа 
Цветковић, Коста Новаковић, Јосип Новак, Ер-
нест Бошњак, Александар Лифка, Стеван Миш-
ковић... Посебан акценат биће на представљању 

Миомир Денић

Ружица Сокић
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филмске критике и вредновања развоја кинема-
тографије указаће први пут обједињени приказ 
домаћих филмских фестивала у Пули, Нишу, 
Врњачкој бањи, Сопоту, Херцег Новом и на бе-
оградском Фесту. 

Сваку од наведених изложбених целина пра-
ти како филмски тако и документарни и писани 
материјал из Одељења пратеће филмске грађе. 
Обухвата фотографије из филмова, са снимања, 
портрете филмских аутора, дијапозитиве, пла-
кате, писма, дијалог листе, аудио-записе филмс-
ке музике и грађе. У оквиру поставке биће пред-
стављен део архивске збирке плаката која сад-
ржи око 7.500 обрађених и идентификованих 
афиша за филмове домаће и стране продукције, 
фестивале, програме и циклусе. 

Главни задатак Архива јесте чување и зашти-
та материјала у вези с домаћом филмском умет-
ношћу, пре свега филмске траке као изворног 
материјала и носиоца националног блага. Зато 
ће први пут у Кинотеци две целине нове сталне 

мље и радним акцијама, такође бројних, ауто-
ри нове сталне поставке виде као посебне цели-
не. Све то насупрот малим кино-клубовима где 
се филм неговао као средство реакције и колев-
ка каснијег црног таласа. Из таквих филмских 
радионица поникли су најзначајнији филмски 
аутори Душан Макавејев, Марко Бабац, Мића 
Поповић, Жика Павловић, Саша Петровић, Же-
лимир Жилник, који су нову страницу овдашње 
кинематографије окренули филмовима Град 
(једини судски забрањени филм у СФРЈ), Чо-
век није тица, Јутро, Немирни, Љубавни случај 
или трагедија службенице ПТТ-а, Буђење пацова, 
Кад будем мртав и бео, Рани радови, ВР мисте-
рије организма. Срђан Карановић, Горан Марко-
вић, Рајко Грлић, Лордан Зафрановић и Горан 
Паскаљевић чине златну петорку која је после 
студија на Филмској школи у Прагу југословен-
ском филму донела нове стандарде и естетске 
изазове. До тог тренутка, а свега седамдесет го-
дина од појаве филма, може се видети на који 
су начин пропаганда, поетика и елементи филм-
ског језика еволуирали.  

Како је Кинотека место чувања свих врста 
филмова, поставка не заобилази пионире и за-
служне ауторе у области цртаног, анимираног и 
лутка филма какви су, између осталих, Никола 
Мајдак и Љубиша и Вера Јоцић. Изложба исти-
че и плодну област филмске музике, коју су за-
дужили композитори Бојан Адамич, Воки Ко-
стић, Зоран Христић, Зоран Симјановић... Док 
мелодије њихових композиција буду одјекива-
ле зградом Кинотеке у Узун Мирковој, публика 
ће моћи да види инсерте филмова инспириса-
них књижевним делима најпознатијих домаћих 
аутора. Управо су екранизације постале најпо-
пуларнији домаћи филмови и обратно, утицали 
на популарност литерарног предлошка: Чудот-
ворни мач, Сумњиво лице, Поп Ћира и поп Спира, 
Дервиш и смрт, Бановић Страхиња, Маратонци 
трче почасни круг,  Балкански шпијун...

У оквиру двадесет осам целина, сталну постав-
ку Кинотеке чине и целине о филмовима који 
се баве темама из савременог живота, затим ос-
тварењима која су снимана осамдесетих годи-
на (подвлачи се рад и утицај Слободана Шија-
на), филмовима снимљеним у финансијски нај-
тежим деведесетим годинама (где се због међу-
народног успеха и ангажованог приступа филм-
ским темама издваја опус Емира Кустурице), 
те онима који су награђивани на међународ-
ним фестивалима у Кану, Венецији, Чикагу, Ва-
ленсији, Карловим Варима, Берлину. На значај 

Вељко Деспотовић

Жорж Скригин
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поставке бити посвећене делатности самог Ар-
хива кинотеке, принципима његовог рада пот-
крепљеним деловима техничке збирке, исто-
ријским документима и наградама које је Кино-
тека добила или додељује. За седамдесет година 
постојања Кинотека је прикупила и бројне лега-
те истакнутих филмских уметника, од којих ће 
једанаест бити изложено: Павла Вуисића, Миле-
не Дравић, Ружице Сокић, Љубише Самарџића, 
Драгана Николића, Жоржа Скригина, Миомира 
Денића, Вељка Деспотовића, Карла Малдена, Бо-
рислава Шајтинца, Жике Павловића. 

Круг нове сталне поставке заокружује „По-
следња  биоскопска представа”. То је својевр-
сни омаж срцу куће филма, Музеју југословенс-
ке кинотеке. Ту ће публика моћи и фактички да 
се упозна с послом кино-оператера, радом у ки-
но-кабини, месту одакле филм до публике сти-
же с филмске траке! Биће изложени различити 
формати трака, премотач, филмски пројектор 
„Искра”, старе кинотечке улазнице и најаве фил-
мова. Архив Кинотеке почео је рад са 700.000 
метара траке да би данас, са више од 100.000 
филмских копија и 125 милиона метара филмс-
ке траке, био један од пет најзначајнијих филм-
ских архива у свету. 

Довољно за поклонике филма, истражива-
че, потпуне лаике да чаролија оног већ чувеног 
штапа Чарлија Чаплина који Кинотека поседује 
окрене точак и историју филмске културе учи-
ни и доступном и забавном. Филм је својом ау-
тентичношћу за истраживаче историјски из-

Улазнице
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вор, а за маштаре својеврсни времеплов. Као и 
у самом филму, реконструкција треба да појача 
убедљивост илузије, а сваки филмски род и ау-
тор стекну вредност која им индивидуално, или 
у контексту простора и времена, већ припада.

Иако све у вези с филмом може да асоцира 
на прошлост, не треба заборавити, француски 
синеасти смислили су начин да се нова умет-
ност не поистовети с нечим старим, па су збир-
ке филмова назвали кинотекама! 

Ауторски тим нове сталне поставке чине 
директор Југословенске кинотеке Југослав 
Пантелић, управник Архива Кинотеке Алек-
сандар Ердељановић, кустоси др Миља Јеле-
нић и Ивана Весковић, руководилац Фототе-
ке и документације Маријана Цукућан, ру-
ководилац Техничке збирке Саша Бањовић, 
шеф телекина Божидар Јовановић, струч-
ни сарадници Јелена Миленковић, Божидар 
Марјановић, сарадник у Фототеци Ирина 
Кондић, сарадници Каталога Соња Ђуровић 
Вукадиновић, Слободан Огњановић. 

Дизајн изложбе у име студија „Вју” потпи-
сују Иван Мангов и Весна Оровић. 

Графички дизајнери су „Браћа буразери” 
Никола и Ненад Радојчић.

У реализацији изложбе учествовали су би-
блиотекари Драгана Милић, Владимир ћук, 
Светлана Вистаћ и Иван Стаменковић, сарад-
ници Одељења за дигитализацију Лазар Ли-
синац, Стеван Станић, Маша Бадалић и Ми-
лан Миљушевић, кино-оператери љубомир 
Јелић, Иван Станојевић, технички сарадник 
Милан Цукућан, пикери – кино-репаратори 
Гордана Кабић, Милан Турудић, Дејан Стоја-
новић, као и манипуланти Архива Радојко 
Ракетић, Аљоша Беадер, Милош Петко и Пе-
тар Турудић. 

Финансијско-техничку и правну подршку 
пружили су финансијски директор Оливера 
Живановић и Миљана Дедовић. 
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МОНТГОМеРи 
клиФТ
иНТРОВеРТАН и 
САМОДеСТРУКТиВАН

пише: 
Ђорђе зеленовић

у
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дан да их направим.’” Међу улогама које је од-
био биле су и оне у филмовима Булевар сумра-
ка, Тачно у подне, Источно од раја и Рио бра-
во. Овај последњи био је прилика да поново са-
рађује с Хауардом Хоксом и Џоном Вејном. Раз-
лог за одбијање било је то што он као либерал 
није желео да поново сарађује с радикалним де-
сничарем Џоном Вејном и подједнако конзерва-
тивним глумцем Волтером Бренаном, а улогу је 
прихватио Дин Мартин. „Не нисам чудан. Само 
покушавам да будем филмски глумац. Глумац, а 
не филмска звезда.”

Клифт је био крхког здравља, интровертан и 
самодеструктиван, меланхоличан и приде геј 
који је морао да крије своју сексуалност, али све 

двард Монтгомери Клифт рођен је 
17. октобра 1920. у Омахи (Небра-
ска), у породици више средње кла-
се која је изгубила све после кра-
ха берзе 1929. и Велике депресије 
1930. године. Монти, како му је био 

надимак, имао је веома лош однос с насилним 
оцем и касније је тврдио да би се у сценама у 
којима је требало да буде љут или бесан само се-
тио презира који је према њему осећао. За раз-
лику од своје сестре близнакиње (неколико ми-
нута старије од њега) и млађег брата, био је лош 
у школи и често је боловао од дизентерије и ко-
литиса. Веома рано открива љубав према глу-
ми и већ у тинејџерским годинама почиње да 
игра у локалним позориштима, где добија сјај-
не критике. Убрзо, већ у петнаестој години, од-
лази у Њујорк и почиње да наступа на Бродвеју, 
где добија сјајне критике за своје улоге током 
десет година, колико ће провести тамо. Дуго је 
одбијао позиве из Холивуда, али је у 25. годи-
ни преломио и одлучио да оде и покуша да ис-
користи шансу иако је позориште волео више 
од филма, радија и телевизије. Радио-драме је 
врло нерадо снимао током своје каријере. У том 
периоду студира глуму у Акторс студију Лија 
Стразберга.

Први филм Црвена река, у режији Хауарда 
Хокса, снима 1946. године, а партнер му је био 
Џон Вејн, који је глумио његовог оца. Нажалост, 
филм бива пуштен у биоскопе тек две године 
касније, а публика га упознаје неколико месеци 
пре тога у филму Деца европе / Обележени Фре-
да Зинемана. Та улога доноси му прву номина-
цију за Оскар за најбољу главну мушку улогу. 

С Фредом Зинеманом поново ће сарађивати 
пет година касније (1953) у филму Одавде до веч-
ности, који ће му донети још једну номинацију 
за Оскар. Исте године снима филм Исповедам 
се у режији Алфреда Хичкока.

Монти никад није могао у потпуности да ужи-
ва у свом успеху јер је био растрзан између 
своје жеље да буде што бољи глумац и жеље хо-
ливудских студија, агената и менаџера да буде 
што комерцијалнији. Сам је донео одлуку да не 
потписује уговоре са студијима, што је био пре-
седан у то време, које се и памти као време ве-
ликих холивудских студија и звезда које су има-
ле ексклузивне уговоре с њима. „Желео сам сȃм 
да бирам филмове које ћу снимати, редитеље с 
којима ћу радити, на шта су ми они говорили: 
’Али направићеш пуно грешака.’ Ја бих им од-
говарао: ’Не разумете, желим да будем слобо- 

М О Н Т Г О М Е Р И  К Л И Ф Т

E The Big Lift (1950)
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да каже да због избирљивости кад је реч о улога-
ма које ће прихватити не може да достигне свој 
пун потенцијал. 

После снимања филма Дрво живота 1956. го-
дине, по изласку с једне забаве код Елизабет Теј-
лор Монтгомери Клифт седа у свој ауто и неда-
леко од њене куће доживљава саобраћајну не-
срећу када заспи за воланом и удари у телефон-
ски стуб. Лиз Тејлор спасава га гушења тако што 
му из грла вади два избијена зуба, а Рок Хад-
сон и још неколико осталих гостију окружују га 
и спречавају папараце да усликају повређеног 

глумца. После те незго-
де била му је потребна 
операција, која је упеш-
но изведена, али нажа-
лост цела једна страна 
лица остала му је одузе-
та, а његова зависност од 
седатива и алкохола по-
стајала је све већа. Један 
његов пријатељ описао 
је то као најдуже само-
убиство у историји Хо-
ливуда. После те незгоде 
Клифт је наставио глу-
мачку каријеру и поми-
рио се са својим отуђе-
ним оцем. 

Ипак, претерана упо-
треба алкохола и пилу-
ла за смирење узима-
ла је свој данак. На сни-
мању филма Неприла-
гођени Мерилин Мон-
ро, којој ће то као и 
Кларку Гејблу бити по-
следњи филм, зближила 
се с Клифтом и изјавила: 
„Он је тренутно у много 
горем психофизичком 
стању од мене.” Ако је 
веровати неким биогра-
фијама и биографским 
филмовима, често му је 
то и сама говорила кад 
би завршили снимање за 
тај дан. 

Клифт убрзо снима и 
филм Суђење у Нирнбер-
гу, где за дванаест мину-
та, колико га има у фил-
му, осваја своју четврту  

то помагало му је у улогама које је играо. Међу 
своје најбоље пријатељице убрајао је Елизабет 
Тејлор, с којом су му многи новинари приписи-
вали љубавну везу после улоге у филму Место 
под сунцем 1951. године, за коју осваја своју дру-
гу номинацију за Оскар за најбољу главну муш-
ку улогу.

С Елизабет Тејлор глумиће у још два филма, 
Дрво живота (1957) и Изненада прошлог лета 
(1959). Она је за једног од својих најбољих прија-
теља међу холивудским глумцима, уз Рока Хад-
сона, Родија Макдауела и Џејмса Дина, волела 

у  ф о к у с у

Место под сунцем (1951)
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Немачкој од фебруара до априла 1966. У Одсјаји-
ма у златном оку заменио га је Марлон Брандо.

Монтгомери Клифт преминуо је 22. јула 1966. 
од срчаног удара у свом стану у Њујорку. За-
нимљиво је да је те ноћи на једном од америч-
ких канала емитован филм Неприлагођени. Кад 
га је његов кућепазитељ Лоренцо Џејмс питао 
да ли жели да га погледају, Клифт је одговорио: 
„Не, никако.” Џејмс га је касније нашао мртвог 
у кади.

На овогодишњем, 11. филмском фестивалу 
„Мерлинка” биће приказан документарни филм 
Стварање Монтгомерија Клифта у режији ње-
говог рођака Роберта Андерсона Клифта и Хи-
лари Демон.

и последњу номинацију за Оскар, овај пут за 
епизодну мушку улогу. Будући да му је здравље 
било озбиљно нарушено, имао је потешкоће да 
запамти текст чак и за тако кратку улогу, па му 
је редитељ Стенли Крејмер дозволио да импро-
визује. 

Проблеми са здрављем постају све очиглед-
нији током снимања филма Доктор Фројд, а 
студио „Универзал” тужи га 1962. године због че-
стог одсуствовања са снимања и прекорачења 
буџета филма. Случај је решен ван суда, али 
Клифт није могао да нађе посао пуне четири го-
дине. У помоћ му прискаче блиска пријатељица 
Елизабет Тејлор, која му обезбеђује главну уло-
гу у Одсјајима у златном оку. Међутим, док су 
трајале припреме за снимање, он прихвата да 
игра у филму The Defector, који ради у Западној 

М О Н Т Г О М Е Р И  К Л И Ф Т

Одавде до вечности (1953)
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критика из
ПРОШлОсТи

БиТКА НА 
НеРеТВи
ПРОИЗВОДЊА: УДРУЖЕНИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРОИЗВОЂАЧИ. 
СЦЕНАРИО: С. БУЛАЈИћ, Р. ЂУРОВИћ, У. ПИРО, В. БУЛАЈИћ. 
РЕДИТЕљ: БЕљКО БУЛАЈИћ. КАМЕРА: Т. ПИНТЕР

к р и т и к а  и з  п р о ш л о с т и

свим сагласна – врсте гигантског спектакла, у 
коме би се губила, или била запретена, права 
епопеја.

Првом искушењу – мистификацији узете ле-
генде, редитељ лако одолева, већ и својом по-
знатом природом јединственог реалистичног 
осећања за оно што зовемо бит душе и мента-
литета једне нације. Филм има њен дах, мирис 
камена и бусена ове земље. Он причу збори као 
народни приповедач, заправо сведочи је. Он је 
донекле и песник, не само прости интерпрет 
тога.

Но, најзначајније је што је легенду, тако 
враћену данашњем човеку, испунио углавном 
њеним основним мотивом – човекољубљем.

ФРЕСКА О ДАВИДУ И ГОЛИЈАТУ
Извесно је, кажемо, да приповедајући о Да-

виду и Голијату нашег неба, Булајић, макар и 
спонтано, чини да наша савест бива покренута 
и тиме што се та прича и у најнепосреднијем 
времену, тамо на просторима Вијетнама, по-
навља. А то је врлина.

Врлина је, уосталом, што се овим филмом 
оживљује једно раздобље историје које смо 
склони да потиснемо с кинематографске траке 
(од 35 произведених у овој години, четири фил-
ма са овом темом). Падају ми на памет речи 
једног француског дистрибутера, а на питање 
због чега жели да откупи Хаџићев „Коњух пла-
нином”: „Знате ли ви, господине, да ми, отка-
ко је дошао „нови талас” немамо чиме да учи-
мо децу да воле Француску”. Не треба, наравно, 
мислити да такву љубав можемо развити само 

а не знам шта је теже – учинити да 
једна стварност постане легенда или
тој легенди вратити чин стварности?

Некад су народима читали леген-
де као што верницима читају божје 
речи. Битка партизана на Неретви 

није таква легенда, и ничег мистичног или мит-
ског у себи нема. Она је попут оне с Термопила, 
или, ако хоћете, ове из Сонг Мија, вијетнамског 
села у коме је над недужним и – беспомоћним 
извршен покољ. Дакле, биће јој је реално и људ-
ском природом дато. Постојала би чак и да не-
пријатељ није побеђен, јер ју није инспирисао 
мач, него душа. Да су сви изгинули, опет би по-
бедили, те би тако једна смрт постала знамењем 
једног живота – спаса човека.

Одбранити га од моралног понижења ко-
лико и од физичког уништења. Рањеног, не-
моћног недужног над којим је насиље, врше-
но и у име „натчовека”, имало нешто од гено-
цида. Битка за угрожени људски понос, рат 
коме војничка победа није циљ него срадст-
во, средство да докаже основну претпоставку
револуције – хуманизам.

Како, дакле, очувати достојанство те легенде, 
тј. не изложити је ризику ни митоманије, нити 
пак вулгаризације? Створити филм који неће 
бити ратни, него филм о рату – против њега.

Морам да кажем да је искушење тога ризи-
ка постојало. Не због сумњи које би стварао ње-
гов аутор, Булајић, уосталом врсни хроничар 
наше епике („Влак без возног реда”, „Козара”), 
него због концепта да се тој народној трагици 
даду црте, а можда и дух, врсте која њој није са-

Ј
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евокацијама традиције, али и тиме.
Имамо, једном речи, немало разлога да овај 

филм сматрамо и разложним, и добрим, да на 
његовој фресци спознамо и доживимо себе ау-
тентично, и по бићу, и по историјском податку. 
У неколико прилика, пак, могућно је дојмити ту 
слику попут оних из јуначког песништва, или са 
платна великих мајстора народних страдања и 
људских катаклизми. Херојско у њему инкарни-
рано је управо тим јунаком – народом, и „Битка 
на Неретви” је спев о њему, било да је с пушком, 
са штаком, или у збегу с децом.

Тешко је не задржати у себи приличан број 
призора или људских судбина који то потврђују. 
На пример, сцена у цркви, када болесници, рат-
ници и народ певају песму пркоса „Падај сило и 
неправдо”, која се на лицу сјајног Хардија Криге-
ра, рефлектује као посмртни пој тој сили. Дожи-
вео ју је као ратник побеђен снагом противни-
ковог оружја коју дотад никад није видео. Су-
срет рањеника и бораца, који им саопштавају да 
Прозор нису освојили и да морају натраг, чини 
доживљај једног пакла, једног сатанског кот-
ла из кога нема излаза. Добрим делом, филм је 
управо то – слап усијане вулканске лавине.

Неколико личних историја дају нову тежи-
ну трагици: несрећни човек с метком у глави, 
који замишља себе на белом коњу (Ф. Шоваго-
вић); удес болничарке Данице (С. Кошћина), чије 
сазнање о смрти једног брата, претходи њеној и 
смрти другог; има те снаге и у историји лека-
ра (О. Видов) и болничарке (М. Дравић), чији сан 
о срећи прекида тифусом оболела машта, а за-
тим смрт. Слично је и са италијанским офици-
ром (Ф. Неро) чија сећања на земљу и породицу 
пресеца пламен смрти... Има, кажемо, ту траге-
дије, иако нешто сентиментализоване и не осо-
бито надахнуте.

Занимљиво је да Булајић појам витештва у 
овој бици за рањенике 1943. не везује искључи-
во за једну страну, за партизане. Као ретко кад, 
противнику је дато право на достојанство рат-
ника, па има и покушаја психолошке мотива-
ције тога. Додуше, нешто су мало идеализова-
ни, Италијани особито, па ипак, нећемо то тума-
чити Булајићевом промућурношћу, но гестом 
који, поред уважења противника, чиме се даје 
реалнија цена победе над њима – има и уважења 
данашњег гледаоца.

Мада узгредно и репликом, редитељ не забо-
равља да и мотив савезништва, заправо респек-
та за сабораштво Енглеза, Руса и Американа-
ца, нађе у филму место. Он и на то мисли. Мо-
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појединим приликама успела да измакне њеној 
колосалној надмоћи.

Није, разуме се, невоља у самом спектаклу, у 
димензији масе, него у извесној несврсисходно-
сти и драмској нефункционалности тако ство-
рене слике. Спектакл је и „Невски” или „На за-
паду ништа ново” итд., али се у њиховој маси чо-
век не губи; он је њен део, заправо израста из ње 
и отеловљује је. Њоме је условљен и дат, с њом се 
прожима, али себе не безобличује. Чим човек и 
маса живе у таквој констелацији и у таквом од-
носу, онда они постају поетски сублимат, дра-
матски интензивни, епски снажни.

Такви су: почетак филма; призор пакла бом-
бардоване болнице, као и већ споменуте сце-
не народног гнева израженог песмом против 
силе, односно сусрет рањеника и бораца који се 
враћају од Прозора. Ту спектакл не потискује 
драму, него је средство да се њен унутарњи бол 
и величина продубе и емоционално појачају. Јер 
човек задржава своја људска, психолошка об-
ележја, свој интимни свет осећања и маштања. 
Где год је такав, свој, у могућности да искаже 
свој немир, своју промисао, своју трагику, онда 
се, поред очију, почиње пунити душа. Гледалац 
се најспонтаније везује за такву људску судби-
ну, епско постаје то и по срцу, што је и природ-
но. 

Јер, нема и никад не може бити, драме без чо-
векове драме.

тив братства и јединства нема сразмеру његовог 
значења онда или данас, па ипак присутан је не 
само вербално, но и имплицитно, логиком зби-
вања и поступака јунака.

ЧОВЕК И МАШИНЕРИЈА
Оптичка пројекција филма је импресивна. То 

је један од спектакала какви су се досад ретко 
могли видети. Мајстор камере Томислав Пин-
тер снимио је мала чудеса у сликама, такорећи, 
и ја не знам филм такве визуелности, таквих 
покрета материјалне и људске масе. Као лавина 
је, и не треба сумњати да ће и у једном тренут-
ку гледаочево око бити празно. Чак осетите за 
часак извесно задовољство што, ето, и та врста, 
спектакл, који је у неку руку и синоним филм-
ског медија, престаје да буде само холивудска 
привилегија.

Но, спектакл је, како Вајлер једном рече, не-
ман, хидра која, ако се не обузда, прождире све 
– и људе и ствари. Даде ли му се маха, постане 
ли циљ а не средство — многе и најпоетичније 
инспирације могу да нађу свој крај у чељусти 
његове машинерије.

Морамо рећи да су у случају „Битке на Нерет-
ви” ове речи такође мајстора спектакла нашле 
приличну потврду. Булајић није одолео првом 
искушењу тога, те постајемо сведоци како се је-
дан узвишени сиже, једна народна, епска балада 
судара с техником, рве се и опире, да би само у 
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Нажалост, тога овде мало има, однос човек – 
материја нема праву сразмеру, он је материји 
махом подређен, те је последица неминовна – 
гледалац апсорбује дистрикцију слике до изве-
сне мере, али је немогућно само њоме компен-
зирати превасходну потребу његову – унутарњи 
доживљај. Очи су одиста пуне, али тешко да то 
можемо рећи и за душу. Легенда Неретве није 
„Битка у Арденима”, „Клеопатра”, „Спартак”, или 
„Топови са Наварона”, те се филм о њеној епопе-
ји није могао тако конципирати. (Разликује се 
и од битке на Сутјесци.) Погрешка је, дакле, у 
интерпретативном опредељењу и стилу, те уме-
сто правог епоса, оног који би оживљавао и дух 
Грахова, Илиндена, Гупца и Ћеле-куле, легенде 
великих страдања и славе народа – добили смо 
филм великог спољног формата, али не сасвим 
прикладног манира и менталитета и умањеног 
унутарњег значења.

Ми не споримо сврху таквих филмова. Напро-
тив, једна кинематографија мора имати и њих 
да би крчила себи пут ширих гледалачких ре-
гиона. Не сумњамо у многе ефекте Булајићевог 
дела, али мислим да је епопеја Неретве давала 
шансу да се направи и грандиозан и својеврстан 
уметнички еп.

ГЛЕДАЈТЕ ФИЛМ!
Но, није све у таквом опредељењу. У истој бар 

мери разлози извесној недоживљености те ле-
генде потичу од сценарија. Већ у његовом кон-
цепту се осећа стално присутна дилема писаца: 
реконструкција историје, или уметничка стили-
зација; епос или личне људске судбине. Наравно 
да се морала рефлектовати и даље – Булајић та-
кође осцилира, но мора се рећи да је слика исто-
рије ту, да се фактографски дојмљује и да има 
атмосфере општих стања догађаја.

Булајић је био спрегнут и тиме што је сцена-
рио, више мање, скицирао: и људе, и односе, и 
конфликте. У репликама, у некој врсти дајџе-
стиране пројекције, јунаци су или само назна-
чени (М. Дапчевић, П. Вуисић и др.), или запо-
чети па препуштени себи (О. Видов и М. Дра-
вић), или су буквални податак о њима самима, 
те не успевају да отелове општију психологију. 
Овакви су, рецимо, ликови Ј. Бринера и С. Бон-
дарчука, тих изврсних глумаца, који нису могли 
да им, само собом, даду пуни живот. Некима је 
дата минимална шанса, коју више или мање ко-
ристе, дограђујући стваралачки. Такав је Кан-
цлер X. Кригера, Рива Ф. Нера, или Командант 
Б. Живојиновић, К. Јиргенс.
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Чим писци успевају да створе личност која би 
собом инкарнирала нешто од општије психе на-
шег човека, његове нарави, онда они, посред-
ством игре глумаца, постају живи рељефи не-
патворене лепоте и снаге. Такав је најпре лик Љ. 
Самарџића, затим Човека с метком (Ф. Шоваго-
вић), а донекле и Даница (С. Кошћина) и Стипе 
(Б. Дворник). То, као и склоност писаца да моти-
ве и смисао драме развијају и средством вербал-
ним, значило је немали хендикеп за Булајића.

У више-мање крокираном литерарном пред-
тексту, глумци максимално дају, а што су ефек-
ти различити, то је ван њихове моћи. Угодно 
је осећање да многи наши актери, особито Са-
марџић, Л. Розман, Б. Живојиновић, Ф. Шоваго-
вић, постижу ниво чак и једног Кригера.

Рекли смо „Битка на Неретви” је добар, на 
моменте врло добар филм у врсти у којој је 
прављен. Има многоструки значај и као педа-
гошко штиво, и као први из врсте коју досад ни-
смо имали. Не долази, како смо рекли, у питање 
његов основни људски и историјски смисао. Али 
имали смо разлога да се надамо од Булајића да 
буде бољи, уметнички дубљи. Уверен сам да је 
то, бар делимично, у верзији која је краћа. Но, 
нека вас то не доводи у дилему: гледати или не 
гледати, јер је нема. Филм треба видети!
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програм
НОВеМбАР 2019

Југословенска кинотека
Сала Макавејев, Узун Миркова 1 

СРЕДА

НОВЕМБАР

6. пројекција у 21.00

ДРАГе ЗВеЗДе ВеликОГ 
МеДВеДА
(иТА, 1965) 
Vaghe stelle dell’orsa...
....................................................................................
Улоге: клаудија кардинале 
(Claudia Cardinale), 
Жан сорел (Jean Sorel)
Режија: лукино Висконти 
(Luchino Visconti) 

ПЕТАК

НОВЕМБАР

8. пројекција у 18.30

ЖиВОТи ДРуГиХ 
(НеМ, 2006)
Das Leben der Anderen
....................................................................................
Улоге: Мартина Гедек (Martina 
Gedeck), улрих Мие (Ulrich Mühe)
Режија: Флоријан Хенкел фон 
Донерсмарк (Florian Henckel von 
Donnersmarck)

пројекција у 20.30

бАРбАРА
(НеМ, 2012)
Barbara
....................................................................................
Улоге: Нина Хос (Nina Hoss), 
Роналд церфелд 
(Ronald Zehrfeld)
Режија: кристијан Пецолд 
(Christian Petzold)

РеЗеРВисАН ТеРМиН

СУБ ОТА

НОВЕМБАР

2.
ПЕТАК

НОВЕМБАР

1.
НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

3.
ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

4.
УТОРАК

НОВЕМБАР

5.

КЛАУДИЈА КАРДИНАЛЕ НА БИС

РеЗеРВисАН ТеРМиН

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

7.

ФЕСТИВАЛ СЛОБОДНА ЗОНА – 30 ГОДИНА ОД ПАДА БЕРЛИНСКОГ ЗИДА / НАЈБОЉЕ ОД СЛОБОДНЕ ЗОНЕ

НебО НАД беРлиНОМ
(НеМ/ФРА, 1987)  
Der Himmel über Berlin
....................................................................................
Улоге: бруно Ганц (Bruno Ganz), 
солвеж Домартен 
(Solveig Dommartin) 
Режија: Вим Вендерс 
(Wim Wenders) 

20.000 ДАНА НА ЗеМЉи
(ВБ, 2014)
20.000 Days on Earth
....................................................................................
документарни филм
Режија: ијан Форсајт (Iain Forsyth), 
Џејн Полард (Jane Pollard)

пројекција у 18.30 пројекција у 20.30СУБОТА

НОВЕМБАР

9.

ДуГМе ОД сеДеФА
(Чил/ФРА/шпА, 2015)
El botón de nácar
....................................................................................
документарни филм
Режија: Патрисио Гузман 
(Patricio Guzmán)

сО ЗеМЉе 
(ФРА/БРА/иТА, 2014)
The Salt of the Earth
....................................................................................
документарни филм
Режија: Хулијано Рибеиро 
салгадо (Juliano Ribeiro Salgado), 
Вим Вендерс (Wim Wenders)

пројекција у 18.30 пројекција у 20.30НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

10.
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ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

11. пројекција у 18.30

сАМО ВеТАР 
(МАЂ/НеМ/ФРА, 2012)
Csak a szél
....................................................................................
Улоге: каталин Толди 
(Katalin Toldi), лајош Шаркањи 
(Lajos Sárkány)
Режија: бенедек Флигауф 
(Benedek Fliegauf)

пројекција у 20.30

лАНЧ ПАкеТ
(иНД/ФРА/НеМ/САД, 2013)
Dabba / The Lunchbox
....................................................................................
Улоге: ирфан кан (Irrfan Khan), 
Нимрат каур (Nimrat Kaur)
Режија: Ритеш батра 
(Ritesh Batra)

ПРекиНуТи кРуГ
(Бел/ХОл, 2012)
The Broken Circle Breakdown
....................................................................................
Улоге: јохан Хелденберг 
(Johan Heldenbergh), 
Верле батенс (Veerle Baetens)
Режија: Феликс ван Гронинген 
(Felix van Groeningen)

ХАНА АРеНТ
(НеМ/лУК/ФРА, 2012)
Hannah Arendt
....................................................................................
Улоге: барбара сукова (Barbara 
Sukowa), Аксел Милберг (Axel 
Milberg)
Режија: Маргарет фон Трота 
(Margarethe von Trotta)

пројекција у 18.30 пројекција у 20.30УТОРАК

НОВЕМБАР

12.

ПРОЈЕКЦИЈЕ РЕСТАУРИСАНЕ КОПИЈЕ ФИЛМА

ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

14.
СРЕДА

НОВЕМБАР

13.

ПЕТАК

НОВЕМБАР

15.
СУБОТА

НОВЕМБАР

16.

НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

17.

бАЗеН
(иТА/ФРА, 1969) 
La Piscine
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon), 
Роми Шнајдер (Romy Schneider)          
Режија: Жак Дере 
(Jacques Deray)

пројекције у 18.30 и 20.30

ДАНИ АРХИТЕКТОНСКОГ ФИЛМА

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

беОГРАД иЗМеЂу ДВА 
сВеТскА РАТА
(ЈУГ, 1932)
документарни филмови
....................................................................................
Режија: Војин М. Ђорђевић, 
јулијус Шмит (Julius Schmitt), 
лавослав Рајхл (Lavoslav Reichl)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

18.

УТОРАК

НОВЕМБАР

19. пројекција у 18.00

ПРОФесијА: РеПОРТеР 
(иТА/шпА/ФРА, 1975)
Professione: repoter
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон 
(Jack Nicholson), Марија Шнајдер 
(Maria Schneider)
Режија: Микеланђело Антониони 
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 20.30

А куЋА ЗВОНи ли 
ЗВОНи
(ЈУГ, 1971)
кратки документарни филм
....................................................................................
Режија: Миодраг Николић



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

РеЗеРВисАН ТеРМиН

СРЕДА

НОВЕМБАР

20.

леТЊе ГОсТОВАЊе
(САД, 1950)
Summer Stock
....................................................................................
Улоге: Џуди Гарланд 
(Judy Garland), 
Џин кели (Gene Kelly)
Режија: Чарлс Волтерс 
(Charles Walters)

ЧАРОбЊАк иЗ ОЗА
(САД, 1939) 
The Wizard of Oz
....................................................................................
Улоге: Џуди Гарланд 
(Judy Garland), 
Френк Морган (Frank Morgan)
Режија: Виктор Флеминг 
(Victor Fleming)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

21.

суЂеЊе у НиРНбеРГу
(САД, 1961)
Judgment at Nuremberg
....................................................................................
Улоге: Џуди Гарланд 
(Judy Garland), Марлен Дитрих 
(Marlene Dietrich)
Режија: стенли крејмер 
(Stanley Kramer)

ЗВеЗДА је РОЂеНА 
(САД, 1954)
A Star Is Born
....................................................................................
Улоге: Џуди Гарланд 
(Judy Garland), 
Џејмс Мејсон (James Mason)
Режија: Џорџ кјукор 
(George Cukor)

пројекција у 18.00 пројекција у 20.30ПЕТАК

НОВЕМБАР

22.

У ФОКУСУ: ЏУДИ ГАРЛАНД 

ФесТиВАл АуТОРскОГ ФилМА
пРОГРАМ Ће БиТи ОБЈАВЉеН НАКНАДНО.

СУБ ОТА

НОВЕМБАР

23.
НЕДЕЉА

НОВЕМБАР

24.
ПОНЕДЕЉАК

НОВЕМБАР

25.
УТОРАК

НОВЕМБАР

26.

СРЕДА

НОВЕМБАР

27.
ЧЕТВРТАК

НОВЕМБАР

28.
ПЕТАК

НОВЕМБАР

29.
СУБОТА

НОВЕМБАР

30.

ПОНЕДЕЉАК

ДЕЦЕМБАР

2.

УТОРАК

ДЕЦЕМБАР

3.

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

4.

цВеТ 
(АРГ, 2018)
La fl or
....................................................................................
Улоге: елиса карикахо 
(Elisa Carricajo), 
Валерија кореа (Valeria Correa)
Режија: Маријано Љинас 
(Mariano Llinás)

пројекција у 18.00

МАЛА САЛА, УЗУН МИРКОВА 1

НОВЕМБАР

4.-22.
АлексАНДРА
(СРБ, 2019)
....................................................................................
Улоге: Милутин Милошевић, 
Татјана Венчеловски, јелена 
Шушњар
Сценарио и режија: саша 
Радојевић

пројекције у 19.00 и 21.00



93||

илмографију Михаила Кобахид-
зеа (1939–2019) чини свега шест 
краткометражних филмова који 
укупно трају око сат и двадесет 
минута. То је ипак било довољно 
да овај грузински редитељ ста-

не у ред значајних филмских аутора у чију се 
част неретко организују ретроспективе на зна-
чајним европским филмским фестивалима. 

Кобахидзе је необична појава, његови филмо-
ви настали шездесетих година прошлог века не-
мају текст, али нису неми. Њихов језик су оз-

биљна музика и акцентовани шумови, пантоми-
ма која умногоме подсећа на слепстик и бурле-
ску, кореографија и мизансцен који више при-
личе анимираном него играном филму.

Попут песама, они су емотивни излив ауто-
ра, заокружене филмске етиде, маштовито и ве-
што израђен украс грузинске и совјетске кине-
матографије.

Три Кобахидзеова дела, Свадба (1964), Кишо-
бран (1966) и Музичари (1969), биће пројектова-
на са 35 mm траке у оквиру програма посвеће-
ног аутору. 

Ф

МиХАил 
Кобахидзе
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Нисам успео да снимим много, свега сат и двадесет.
А можда је и то много?

Кишобран (1966)

М И Х А И Л  К О Б А Х И Д З Е
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ид Хејг, глумац јерменског поре-
кла, рођен је као Сидни Еди Мосе-
сиjан (1939–2019) у Фресну, у Кали-
форнији. Када је имао шест годи-
на, мајка га уписује на часове пле-
са и он само годину дана касније 

постаје плаћени играч у дечјем божићном шоуу. 
Плесну каријеру наставља у водвиљским пред-
ставама. Током средње школе открива љубав 
према музици. Могао је да има успешну карије-
ру као бубњар. С бендом T-Birds 1958. снима пе-
сму Full House. Одлучује да се бави глумом под 
утицајем професорке драме из средње школе. 
Уписује Pasadena Playhouse, државни колеџ за 
позоришну уметност и глуму, који су похађали 
и други познати глумци као што су Џин Хекман 
и Дастин Хофман. 

пише: 
Ненад беквалац

Прву улогу добија у кратком студентском 
филму Џека Хила The Host (1960), у коме игра 
гангстера бегунца. Од тада па до краја карије-
ре, која је трајала шест деценија, појавиће се у 
70 филмова и 350 епизода разних телевизијских 
серија. Играо је насилнике, гангстере, пробисве-
те, негативце и психотичне ликове. Због њего-
ве висине од скоро два метра и застрашујућих 
гримаса од којих подилази језа, било је немо-
гуће не запамтити ликове које је глумио. У ту-
мачењу људи с маргине друштва био је толи-
ко добар да се у одређеним серијама појављи-
вао у више епизода играјући различите ликове: 
Mission: Impossible – девет епизода; Мирис ба-
рута (Gunsmoke) – четири; Get Smart – три итд. 
Играо је у најпопуларнијим серијама шездесе-
тих: The Untouchables, Звездане стазе (Star Trek), 

С
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Увек покушавам да пронађем која животиња чучи у лику који 
треба да играм и да то физички манифестујем

House of 1000 Corpses (2003)
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1994). Паузу после пет година прекида улогом 
у филму Џеки Браун (Jackie Brown, 1997), коју је 
Тарантино написао за њега због његове роле у 
филму Фокси Браун. Наставак Хејгове каријере 
обележила је сарадња с музичарем Робом Зом- 
бијем, прво у споту за песму Feel So Numb, а 
потом у његовом редитељском првенцу Кућа 
хиљаду лешева (House of 1000 Corpses, 2003), у 
коме игра кловна убицу. Волео је да ради са Зо-
мбијем јер се он није много мешао у то како ће 
Хејг креирати лик и тако му омогућио да ство-
ри Капетана Сполдинга (име лика који је тума-
чио Гручо Маркс у филму Браћа Маркс у цирку-
су), главу породице Фајерфлај. Хејгов неуротич-
ни кловн серијски убица прогања многе у сно-
вима. Улогу Капетана Сполдинга поновиће у на-
ставку Ђавољи шкарт (The Devil’s Rejects, 2005), 
у анимираном филму The Haunted World of El 
Superbeasto (2009), у последњем делу трилогије 
коју је започео Кућом хиљаду лешева и завршет-
ку убилачких авантура породице Фајерфлај, у 
Three from Hell (2019). Следеће године премијеру 
ће имати Hanukkah (2020), у коме игра Ханука, 
серијског убицу. Иако је ушао у девету деценију 
живота, није имао намеру да престане да снима, 
али нажалост изненада умире од упале плућа у 
осамдесет првој години. 

The Man from U.N.C.L.E., Betmen. На телевизији 
тек седамдесетих добија статус редовног глав-
ног негативца у серији Jason of Star Command. 
У филмовима је имао само мање улоге, а шансу 
да покаже више даје му Џек Хил у Spider Baby 
or, the Maddest Story Ever Told (1967). С Хилом 
ће снимити седам филмова, а два у којима га 
је ставио поред Пем Грир, Кофи (Coffy, 1973) и 
Фокси Браун (Foxy Brown, 1974), касније ће му 
донети култни статус. Иако никада није наста-
вио музичку каријеру, то га није спречило да 
тај свој таленaт користи радећи на филму. У 
The Big Dollhouse (1971) пева блуз песму док из-
лази из брода на док, што није било предвиђено 
сценариом, већ је представљало његову импро-
визацију коју је Џек Хил оставио у филму. На 
крају остварења Dark Moon Rising (2009) Дена 
Мејнија пева песму која иде преко шпице. Игра 
у првенцу Џорџа Лукаса THX 1138 (1971), а исте 
године биће и у једном Џејмсу Бонду, Дијаман-
ти су вечни (Diamonds Are Forever, 1971) Гаја Ха-
милтона.

Почетком деведесетих Хејг се повлачи из глу-
ме јер му је досадило „да игра исте ликове и да 
му само мењају одела из филма у филм”. У том 
периоду одбија понуду Квентина Тарантина да 
игра Марселуса Волиса (улогу ће добити Винг 
Рејмс) у Петпарачким причама (Pulp Fiction, 

Фокси Браун (1974)
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пише: 
Ненад беквалац

да замени Милен Демонжо у позоришној пред-
стави Dangerous Corner писца Џ. Б. Пристлија 
отворио јој је врата ка филму. Представу је до-
шла да снима телевизија и емитовали су сег-
мент од петнаест минута на програму који је 
гледао Жан Габен. Он се толико одушевио ње-
ном глумом да ју је позвао да игра његову ћер-
ку у Улици де Прери (Rue des Prairies, 1959) Де-
нија де ла Пателијера. Габен игра ратног заро-
бљеника из Другог светског рата који по по-
вратку мора да одгаја троје мале деце, ћерку и 
два сина, након женине смрти. Петнаест годи-
на касније та деца се боре да побегну из пред-
грађа и беде. Натова на филму упознаје свог бу-
дућег мужа, глумца Рожеа Дима. Наредне годи-
не у Истини (La vеritе, 1960) Анрија Жоржа Клу-
зоа игра сестру Брижит Бардо. Редитељ Мишел 

ођена je као Мари-Жозе Бенала-
са 1940. године, у Бонифачу, на 
Корзици. Отац јој jе био официр 
кабилског (племе Бербера са се-
вера Алжира) порекла, а мајка с 
Корзике. Још као дете желела је 

да се бави глумом. Kада је имала петнаест годи-
на, с породицом се сели у Париз и постаје мо-
дел. Након једне фото-сесије за новелу у сли-
кама, колега, глумац Жан-Клод Паскал, даје јој 
надимак Нат због њене косе и она га узима за 
своје уметничко име. 

У првом филму у којем је играла, Злочин и 
казна (Crime et chаtiment, 1956) Жоржа Лампе-
на, остаје непримећена. Следеће две године до-
бија мање улоге у филмовима, а истовремено 
покушава да се пробије и у позоришту. Позив 

Р
МАРи-ЖОзе нат

т р а г о в и  н а  ф и л м у

La Française et l’Amour (1960)
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Драх даје јој главну улогу у остварењу Amеlie ou 
le temps d’aimer (1961), а у Брачном животу Жан-
-Марка (Jean-Marc ou La vie conjugale, 1964) Анд-
реа Кајата игра архетип жене тог времена. Брак 
с Димом трајао је свега годину дана и 1964. она 
се удаје за Мишела Драха, код кога ће оствари-
ти своје најбоље улоге. У филму еlise ou la vraie 
vie (1970) игра младу жену Елис којој је досадно 
у Бордоу и одлази код брата у Париз. Он је рад-
ник и члан Националног ослободилачког фрон-
та, који се бори за независност Алжира. Елис 
се заљубљује у алжирског активисту, а раси-
зам који их окружује отежава им љубав. Има-
ли су потешкоћа да нађу продуцента због теме, 
а када су напокон добили новац за филм и за-
вршили га, дистрибутери нису желели ни да му 
приђу. За аутобиографски филм Мишела Дра-
ха Les violons du bal (1974) Мари-Жозе добија на-
граду у Кану за најбољу женску улогу. Филм по-
чиње одрастањем Мишела као младог Јевреји-
на за време Другог светског рата, док га у ста-
ријем добу игра Жан Луј Трентињан, а његову 
супругу Мари-Жозе Нат, која му је била жена 
и у стварном животу. Глумица паралелно ради 
и с другим редитељима и игра поред великих 
имена француске кинематографије: с Робером 
Осеном у филму La menace (1961) Жерара Урија, 
са Жан-Клодом Бријалијем у Сентименталном 
васпитању (еducation sentimentale, 1962) Алек-
сандра Астрика, с Клодом Женсаком у Дневнику 
жене у белом (Journal d’une femme en blanc, 1965), 
који је режирао Клод Отан-Лара, с Миреј Дарк и 

Жан-Пјером Маријелом у Dis-moi que tu m’aimes 
(1974) Мишела Боарона.

После остварења Litan (1982) Жан-Пјера Мо-
кија повлачи се из филма и прелази да ради на 
телевизији. На малим екранима појављује се 
још од краја педесетих. Играла је у четрнаест 
филмова и десетак ТВ серија, од којих су најпо-
пуларније биле Les gens de Mogador (1972), Terre 
indigo (1996), Colette, une femme libre (2004). Осам-
десетих се посвећује позоришту, а деведесетих 
се враћа филму и игра углавном у интернаци-
оналним продукцијама као што су Río Negro 
(1991) Атауалпа Лишија и Воз живота (Train de 
vie, 1998) Радуа Михаиљануа.

У новом миленијуму све се ређе појављивала 
на филму и телевизији, а када су је питали за 
разлог, рекла је: „Нема више улога за жене моје 
генерације, сем ако не играте бабе. Не, хвала, ја 
волим свој посао, али исто тако желим да ста-
нем у одбрану лепих ликова и не желим више 
да будем присутна по сваку цену.” Сличан одго-
вор дала је и када су је упитали зашто је окон-
чала каријеру у позоришту: „Више немам поред 
кога да играм, а глумци с којима бих хтела да 
делим позорницу попут Жан-Луја Трентињана 
и Мишела Пиколија престали су да играју у по-
зоришту.” 
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пише: 
бојан Ковачевић

глед, али и ненаметљив наступ, дали су Форс-
теру неопходну интригантност за којом су ре-
жисери у Холивуду тог доба бесомучно трага-
ли. Након енормног успеха, који није схватао 
као бреме, Форстер се већ 1968. године нашао 
у Малигановом вестерну Дивљи човек (Stalking 
Moon), у коме је играо раме уз раме с великим 
Грегоријем Пеком. Следеће године добија запа-
жену улогу код чувеног Џорџа Кјукора у фил-
му Тајанствена Јустина (Justine), шпијунској 
афери између Јевреја и Енглеза у Александрији 
крајем тридесетих. Маестрално је одигравши, 
зацементирао је статус који је стекао као зве-
зда у успону и себи широм отворио врата ка 
главним улогама. У ниски сјајних рола издвоји-
ле су се оне у филмовима: Medium Cool (1969), 
Journey Through Rosebud (1972), Дон је мртав 
(The Don is Dead, 1973), Лавина (Avalanche, 1978), 
Alligator (1980), 29th Street (1991). 

Почетком деведесетих Форстер нагло тоне у 
заборав јер су филмови у којима је глумио, и 
то углавном споредне улоге, били другоразред-
не продукције. Улога у већ поменутом Таранти-
новом филму спасла га је од готово потпуног 
нестанка с холивудске мапе и поново довела у 
средиште гламура, те уз његово име филмски 
критичари и јавност поново додају суперлати-
ве. Тарантино је признао да је одлука да Форс-
теру повери ту улогу једна од најбољих које је 
икад донео у животу, а Форстер је признао да 
је до те улоге прихватао сваки ангажман који 
му је могао помоћи да дође до новца, јер је тре-
бало да издржава троје деце које је имао са же-
ном Џун. 

У глумачкој каријери која је трајала дуже од 
педесет година одиграо је више од 90 улога у 
играним и преко 40 у телевизијским серијама 
и филмовима. Његова глумачка заоставштина 
је велика и трајно ће остати упамћен као глу-
мац који је имао свој став према многим го-
рућим темама које су мучиле просечног аме-
ричког грађанина, али и бурним политичким 
превирањима на америчкој сцени којима је и 
сам био сведок.

оберт Форстер (1941–2019), уни-
катна појава у америчкој ки-
нематографији, глумачки тале-
нат крунисао је номинацијом 
за награду Оскар, за споредну 
улогу у Тарантиновом филму 

Џеки Браун (1997), ком је дао посебан уметнич-
ки печат. У том кримићу у чијем су се вртло-
гу страсти и преваре нашли стјуардеса и про-
давац обвезница који заједнички покушавају 
да за велику своту новца преваре трговца ору-
жјем, свестрани Роберт Форстер игра уз два глу-
мачка ветерана, Пем Грир и Семјуела Л. Џексо-
на. Том напетом трилеру, пуном обрта, за Та-
рантинове стандарде неуобичајеном филму бу-
дући да смо до тада од тог редитеља добијали 
порције импровизованог насиља представљеног 
на стриповски начин, дубока и искрена љубав-
на прича даје другу конотацију и смисао. Улога 
Макса Черија, коју је Форстер описао као нај-
бољи посао који је икада урадио, заправо је само 
„дежа ви” енормног успеха који је постигао три-
десет година раније у филму Одсјај у златном 
оку (Reflections in a Golden Eye, 1967). У том ост-
варењу играо је суздржаног редова који се на-
шао у епицентру прељубе, између надређеног, 
капетана (Марлон Брандо) и његове жене (Ели-
забет Тејлор). Стамен стас, продоран и дрзак по-

Р
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Џеки Браун (1997)
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