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Поштовани љубитељи филма,

Београд се током Феста сваког фебруара изнова заљубљује у седму умет-
ност, ове године по четрдесет осми пут, и то под крилатицом Скупљачи емо-
ција. Великани филма с разних меридијана долазе нам у сусрет посредством 
биоскопског платна. У часопису Кинотека Димитрије Војнов препоручује 
неке од наслова из овогодишњег програма и указује на разлоге због којих је 
баш њих издвојио.

Свој избор филмова у овом броју представља нам и др Јелисавета Благоје-
вић, која нас подсећа на то да је филм како интелектуално тако и физичко 
искуство. 

Ексклузивни интервју Сандре Перовић са суптилном Жилијет Бинош до-
носи занимљивости у вези с новим филмом Хироказуа Корееде Истина, али 
и неке истине о мајкама и ћеркама, те о глумачком и редитељевом присуст-
ву које у процесу стварања превазилази језик као средство комуникације. 

Југословенска кинотека отворила је врата нове сталне поставке која сеже 
кроз време и историју филма. о сарадњи и искуству током рада на постав-
ци Наш музеј филма сведочи предводник дизајнерско-архитектонског тима 
Иван Мангов у разговору са Зорицом Димитријевић. Фељтон из књиге Вла-
димира Петрића такође нас, на нешто друкчији начин, води кроз развој 
филмске уметности. 

У фебруарском издању Кинотеке представљамо великане филма: изузет-
ног Косту Гавраса из угла Катарине Николић, Бекима Фехмиуа из пера Дин-
ка Туцаковића и јединственог Билија Вајлдера кроз цитате које је прире-
дио Маријан Давид Вајда осврћући се на несвакидашње цртице из карије-
ре и живота редитеља који је створио неке од иконичких слика 20. столећа. 

Уз ретроспективу у оквиру програма „Фест класик”, од Неде Арнерић 
опраштамо се текстом Маријане Терзин Стојчић, а пажњу поклањамо и дру-
гим глумицама које су оставиле трагове на филму попут недавно премину-
ле Ане Карине. 

Чувајући традицију, настављамо пројекат рестаурације Вип Кинотека 
дајући ново рухо класику Љубавни случај или трагедија службенице ПТТ не-
превазиђеног Душана Макавејева.

Не пропустите старе и будуће филмске класике!
Уживајте у разноврсном програму
и добром филму!

Југослав Пантелић  
директор Југословенске кинотеке  
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Телефон/факс: 2622-555
имејл адреса:  
kinoteka@kinoteka.org.rs
www.kinoteka.org.rs
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великани
светског филма

КОСТА      ГАВРАС

ИЛУСТРАЦИЈА: 
Мирослава Вуковић 

пИше: 
Катарина Николић

Друштвена ангажованост 
у жанру политичког трилера

време кад Коста Гаврас снима свој дебитантски филм Compartiment Tueurs (1965), пред-
ставници француског новог таласа попут Трифоа, Годара и Шаброла били су зао-
купљени односом према фикцији и стварности и уз константно експериментисање 
формом снимали филмове који су одражавали интелектуални, политички и уметнич-
ки став. Нове инспирације које су потресале филмски свет од 1959. до 1970. године, 
утицале су на стил редитеља Косте Гавраса и кроз призму политичко-комерцијалног 

филма приказале његов однос према друштву. Compartiment Tueurs је криминалистичка драма која 
се ослања на психолошке трилере Клода Шаброла, а у којој глуме француске филмске звезде Симон 
Сињоре, Ив Монтан и Мишел Пиколи, који су својим разноврсним улогама исписали историју фран-
цуске кинематографије. 

У
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Missing (1982), у којем Карлос, пријатељ Хор-
мановог несталог сина, каже: „Ви Американ-
ци увек мислите да човек мора нешто да ура-
ди да буде ухапшен”, док Хорман на најлогич-
нији начин одговара: „Зар обично није тако?” 
Филм препун емоција, узбудљив у својој радњи, 
али истовремено и суров, осликава живот људи 
у једном затвореном систему, у држави у којој 
су подруми препуни неидентификованих људ-
ских тела, у којој су лешеви ношени реком без 
повратка. Филм је заснован на истинитим до-
гађајима, а радња је смештена у време чилеан-
ског државног удара 1973. године. Након што 
пронађу доказ да је Чарлс убијен, Бет и Хорман 
напуштају Чиле. Хормана тумачи чувени Џек 
Лемон, препознатљив, пре свега, по улогама у 
филмовима Билија Вајлдера, док Сиси Спејсек 
игра Бет, жену несталог Карлоса. Филм је на-
грађен оскаром за најбољи сценарио и Златном 
палмом, док је Џек Лемон освојио признање за 
најбољу мушку улогу на Канском филмском 
фестивалу. 

У филму Music Box (1989) мађарски имигрант 
Мајк Ласло, амерички грађанин већ четрдесет 
година, бива оптужен да је ратни злочинац из 
Другог светског рата. Филм је заснован на слу-

Певач и глумац Ив Монтан, супруг глумице 
Симон Сињоре, који је уз помоћ Едит Пјаф по-
стао најсуптилнији интерпретатор поезије фра-
нцуских шансона, наставио је да ради с Костом 
Гаврасом на филму Z (1969) заједно с глумцем 
Жан-Лујем Трентињаном и глумицом Ире-
ном Папас, док је музику за филм потписао 
чувени грчки композитор Микис Теодоракис. 
Тај саспенс трилер добитник је оскара за нај-
бољи страни филм, као и оскара за монтажу, 
а Трентињан је награђен у Кану. Коста Гаврас 
и Ив Монтан снимили су заједно шест филмо-
ва: Compartiment Tueurs, Z, L’Aveu (1969), Etat the 
Siege (1972), Section Speciale (1975), Clair de femme 
(1979). 

остварење Z у свом симболичном називу от-
крива мистерију филма и општу побуну против 
режима. Заснован на роману Василиса Васили-
коса из 1966. филм кроз сатирични приказ грч-
ке политичке сцене из 1963. године, с елементи-
ма црног хумора, осуђује сваку врсту диктату-
ре, као и забрану слободе изражавања, што се 
експлицитно и види на самом крају филма.  

Сличан однос према режиму, као и разлике 
између америчких и чилеанских поимања по-
литичких идеологија, примећујемо и у филму 

Коста Гаврас на снимању
Adults in the Room (2019)
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чају Ивана Демјањука, стражара у нацистичком 
концентрационом логору смрти Собибоб, али и 
истинитој причи сценаристе Џека Естерхаза о 
његовом оцу Иштвану, који је био један од ор-
ганизатора антисемитске пропаганде у Мађар-
ској. Џесика Ланг тумачи ћерку Мајкла Ласла 
која се, прихватајући да га брани пред судом, 
суочава са истином о бескрупулозној и стравич-
ној прошлости свог оца. Док седи у колима и 
анализира цртеже на старој музичкој кутији, уз 
меланхоличну композицију фотографије иска-
чу на површину, мрачније од сваког кошмара. 
Музичка кутија попут Пандорине кутије откри-

ва све ужасе рата. Филм је награђен Златним 
медведом у Берлину. Music Box је први америч-
ки филм Армина Милера Штала (Мајкл Ласло), 
који је пре тога био познат по улогама у Фазбин- 
деровим филмовима Лола (1981), Veronica Voss 
(1982), али и филмовима Анджеја Вајде A Love 
in Germany (1984), Angry Harvest и Colonel Redl 
(1985). У последњим сценама, заједно с колеги-
ницом Џесиком Ланг, на најтрагичнији начин, 
уз неконтролисану гестикулацију наизглед на-
цистичког војника, видно узнемирен, изговара: 
„I am not а beast.” Лична драма једног ратног 
злочинца рефлектује се на остале чланове ње-
гове породице и они морају да се отргну од тог 
ужаса, јер у супротном постају саучесници.

Филмови Косте Гавраса неретко су заснова-
ни на истинитим причама и догађајима. Гаврас 
своје јунаке поставља у одређени друштвени 
оквир и у том вртлогу идеологија и различитих 
контроверзних тема појединци нису марионе-
те одређеног става и не шаљу директну поруку, 
већ су ту да пруже отпор и у кругу сопственог 
деловања скрену пажњу на значај личног анга-
жовања у свирепом друштву.

К о С Т А  Г А В Р А С

Признање (1970)
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 филмски
 циклус

мој избор
Јелисавета БлагоЈевић
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РАзговоР водИЛА: 
зорица Димитријевић
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 сви наслови с ваше листе имају јаке при-
че. Да ли је сценарио оно што вас првенстве-
но занима? 

– Да, ја очито волим структуру коју носи на-
ратив производећи и преиспитујући значења. 
Наравно, не занемарујем ни друге аспекте фил-
ма, пре свега то што он почива на покретним 
сликама које су у стању дословно да вам иза-
зову неку врсту прекида и у трену вам уздр-
мају, па чак и разбуцају неки клише, као ни му-
зику или њено одсуство, различите звучне еле-
менте који доприносе причи или је коментари-
шу на мање или више суптилан начин, ритам, 
перцепцију и слично. Гледање филма за мене је 
телесно, емотивно и интелектуално искуство у 
којем се та три сегмента непрестано преплићу 
у својим променљивим интензитетима.

Када је и како почела ваша веза са седмом 
уметношћу? Да ли сте често посећивали Му-
зеј Југословенске кинотеке? 

– одласци у Музеј у Косовској улици једна 
су од најлепших успомена из младости. Мно-
ге људе које сам касније упознала памтим из 
тог периода из Кинотеке. То је био један свет за 
себе који је, чини ми се, остао да живи у сећањи-
ма многих генерација као оно што нас повезује.

 
Шта за вас представља добар филм? На 

основу чега одлучите да одвојите време за 
гледање неког новог филма – у биоскопу или 
код куће?

– Пре свега, волим неке ауторе, па то по себи 
буде довољна препорука да одгледам неки њи-
хов нови фим. осим тога, неретко ме заинте-
ресује и тема којом се филм бави. Често гле-
дам филмове поново. То највише волим. А нај-
чешће их гледам када сам депресивна и бежим 
у друге животе и светове. Филмови и књиге за 
мене су и даље најбољи начин да се повремено 
отискујем у нешто друкчије и да се помало об-
нављам.

Дуго се говорило да је филм најбоље про-
пагандно средство. Каква је ситуација данас 
с обзиром на нове медије? 

– Филм и даље остаје једна од најутицајнијих 
идеолошких платформи, посебно мејнстрим 
продукција, која је увек ту да вам најави на-
долазећу идеологију. Данас све подлеже про-
пагандној машинерији и тога, наравно, има и 
на филму. Сетимо се прошлогодишњег оства-
рења Green Book или Two Popes, које је недав-

програму „Мој избор” биће прика-
зани омиљени филмови др Јелиса-
вете Благојевић, редовне профе-
сорке на Факултету за медије и ко-
муникације, чије су области истра-

живања савремена политичка филозофија, род-
не и queer студије, а филм љубав још из доба 
младости и честих одлазака у Музеј Југословен-
ске кинотеке. Др Благојевић каже да воли струк-
туру коју носи наратив производећи и преиспи-
тујући значења, али не занемарује ни аспект по-
кретних слика и музике, те додаје да је гледање 
филма за њу телесно, емотивно и интелектуал-
но искуство у којем се та три сегмента непре-
стано преплићу. У интервјуу за наш часопис го-
ворила је и о филму као о пропагандном сред-
ству, третирању теме рода у седмој уметности, 
савременој домаћој продукцији.

 
По ком сте критеријуму саставили ову ли-

сту? Шта је њен заједнички именитељ? 
– Углавном ми се чинило да је десет филмова 

премало за неки критеријум. Једна од могућно-
сти била је да свих десет филмова буде Кабаре, 
али сам од тога због разумљивих разлога убрзо 
одустала. Једном сам негде прочитала да је Ка-
баре мјузикл за оне који мрзе мјузикле. Зато ја 
волим тај филм, јер се он на стилски наизглед 
лаган начин бави заправо врло озбиљним тема-
ма, успоном нацизма, сексуалношћу. И свешћу 
друштва које кроз то пролази. На крају, одлу-
чила сам да се на листи нађе првих десет фил-
мова који ми падну на памет, којима се обра-
дујем када на њих помислим и у којима постоји 
нека сцена коју баш волим. Задовољна сам из-
бором, мада ми и даље тешко пада што се мно-
го добрих, генијалних филмова није нашло на 
листи. У том смислу преовлађујући критеријум 
очигледно је дошао из неке мешавине емотив-
ног и интелектуалног искуства у вези с одабра-
ним филмовима.

         
Да ли су на избор одређених филмова ути-

цала ваша професионална интересовања?
– Чини ми се да је обрнуто – да је на избор 

мојих професионалних интересовања утица-
ла одређена склоност према драматургији људ-
ских живота и међуљудских односа коју прона-
лазимо и на филму. Касније сам ту емотивну ди-
мензију филмских прича покушала да теорети-
зујем у неким својим књигама. Реч је, на при-
мер, о филмовима Eyes Wide Shut Стенлија Кју-
брика и The End of the Affair Нила Џордана.
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руком. Али добри домаћи филмови, а било их је 
деценијама уназад, успели су да преживе лошу 
културну политику државе и да ипак обликују 
културну стварност бројних генерација. 

 
Како оцењујете третирање теме рода у сав-

ременој продукцији?
– Питања рода била су и остала велика тема 

филмске уметности. Ствари се, међутим, нису 
много промениле. Брине то што су те теме све 
заступљеније, а да је притом све мање јасно због 
чега су оне заправо важне. Постају део неког 
филмског мејнстрима који, уосталом као и у 
другим областима друштва, уметности и поли-
тике, све поједностављује, присваја, банализује, 
пребројава.  Ипак, морам да кажем да су од 2017. 
године до данас снимљене неке за мене важне 
„женске серије”, на пример Big Little Lies Дејвида 
Е. Келија, Handmaid’s Tale Бруса Милера, Sharp 
Objects Марти Ноксон, или филм Миљеница Јор-
госа Лантимоса, који нам прича причу потпуно 
из женског угла. Чини ми се да последњих годи-
на врло често серије воде главну реч и да се иде-
олошка машина померила у том правцу.

12 | | м о ј  и з б о р

но избацио „Нетфликс”. Када их оголите од иде-
олошке матрице, ти филмови чак вам се и до-
падну, дирну вас, или вам буду забавни и духо-
вити. Тога ће бити увек. Увек ће нека политика 
с мање или више успеха покушавати да обли-
кује и усмерава стварност и јавно мнење. С дру-
ге стране, можда ми не гледамо исте филмове 
као млађи људи којима су често ближи нови ме-
дији, али када студентима и студенткињама за-
дам задатак да гледају неке од класика, поједи-
ни врло лако препознају да су видели ремек-де-
ло које има потенцијал да их мења. 

 
где је, према вашем мишљењу, место до-

маћег филма на српској културној сцени? 
– Та прича иста је већ годинама, ту и тамо по-

неки аутор или ауторка захваљујући огромном 
ентузијазму и самоорганизовању успеју да обез-
беде новац и сниме филм вредан пажње, али др-
жава, нажалост, није много заинтересована за 
то да донесе неке важне одлуке о том питању и 
препозна и стимулише оне који су талентовани. 
Државу углавном занима профит, или пак теме 
које се тичу национа, историје и изградње имиџа 
моћне државе, мада јој ни то често не полази за 

Револуционарни пут (2008)



.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 24, 25. и 
26. фебруара у Косовској 11.

Игра плакања (1992)

Ронилачко звоно и лептир (2007)

каБаРе    
(САд, 1972)  Режија: Боб фоси 
..............................................................................................
 
РоНилаЧко ЗвоНо и 
леПтиР    
(ФРА/САд, 2007) 
Режија: Џулијан Шнабл 
..............................................................................................

амаРкоРД / сеЋам се    
(ИТА/ФРА, 1973)  
Режија: федерико фелини
..............................................................................................

сиБиРски БеРБеРиН    
(РУС/ФРА/ИТА, 1998) 
Режија: Никита михалков
..............................................................................................

игРа ПлакаЊа 
(вБ/ЈАп/САд, 1992)  
Режија: Нил Џордан
..............................................................................................

кРоЗ таласе  
(дАН/шве/ФРА/ХоЛ/НоР/ИСЛ, 1996) 
Режија: ларс фон трир 
..............................................................................................

стРеЈтова ПРиЧа  
(ФРА/вБ/САд, 1999) 
Режија: Дејвид линч
..............................................................................................

сиНегДоХа, ЊуЈоРк  
(САд, 2008) Режија: Чарли кофман
..............................................................................................

РеволуциоНаРНи Пут  
(САд/вБ, 2008) Режија: сем мендез
..............................................................................................

Синегдоха, Њујорк (2008)
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есто је проглашавана једном од најбољих 
глумица на свету. Најсвежија потвр-
да стигла је из Берлина, где јој је крајем 
2019. додељено најважније признање сед-
ме уметности Старог континента – награ-
да Европске филмске академије за европ-

ски филмски допринос у светским оквирима. Французи воле 
да је зову „La Binoche” или „La belle Binoche”, а Жерар Депар-
дје је једини Француз коме се једна од дива француског филма 
не допада. Својевремено је чак тражио да му се објасни који је раз-
лог за толико дивљење према колегиници. Разлога је много: Жилијет Би-
нош освојила је 1997. оскар за споредну женску улогу у Енглеском пацијенту 
Ентонија Мингеле, награђивана је на фестивалима у Венецији (Пехар Волпи за 
Три боје: плаво 1993), Берлину (Сребрни медвед за Енглеског пацијента 1996) и 
Кану (Златна палма за Оверену копију 2010), па је постала једина глумица која 
је тријумфовала на три најпрестижнија светска фестивала. 

После позоришта и телевизије, на филму је дебитовала 1985. У почетку, де-
чачким изгледом и комбинацијом сензуалности и спонтаности подсећала је 

Ч

РАзговоР водИЛА:

Сандра Перовић
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Филм Истина је прича о истини и лажима, 
о сукобу и помирењу између мајке и кћери. 
истовремено, то је и врста љубавног писма 
једној глумици. Шта ви мислите о филму Хи-
роказуа Корееде?

– Дуго сам желела да радим с Кореедом, па ми 
се остварио сан. Желела сам да радим и с Кат-
рин Денев. Гледала сам је кад сам била мала 
и радовала сам се што ћу доживети да ми она 
буде мама! После тога сам морала да нађем на-
чин да се зближим с њом. То је потрајало, јер 
њој неформално обраћање на ти, облик блиско-
сти, баш и не прија, иако смо се одавно упозна-
ле, али она то не дозвољава лако. обраћала сам 
јој се на ти, сматрала сам да морам тако, јер глу-
мим њену ћерку. Прихватила је то после неког 
времена. Кад је реч о мојој улози, Корееда ми је 
рекао да је она у сенци – мајка блиста, а оста-
ли су у сенци, укључујући и мој лик. Тако је он 
то желео. Покушавала сам да јој служим најви-
ше што сам могла, али у одређеним тренуцима 
морала сам конкретно да изнесем повређеност 
девојчице у себи. Иако је редитељ рекао да је то 
комедија, знала сам да ћу у одређеним тренуци-
ма морати да ударим, иначе не би била постиг-

на глумице француског новог таласа, посебно 
у филму Зла крв из 1986. с потписом редитеља 
Леа Каракса. Респектабилна каријера Биношо-
ве датира од 1988. године када је глумила у Не-
подношљивој лакоћи постојања, филму који јој 
је донео међународну славу и у коме јој је пар-
тнер био Данијел Деј Луис. Године 1992. оствари-
ла је фаталну улогу у Кобној вези са Џеремијем 
Ајронсом. Запажене појаве имала је и у филмо-
вима Чоколада са Џонијем Депом, Реч по реч са 
Ричардом Гиром и Провалник са Џудом Лоуом. 
Жилијет није само глумица, она је и сликарка – 
дизајнирала је и неколико промотивних плака-
та за своје филмове – пише песме, плеше. И док 
друге глумице у њеним годинама добијају све 
мање улога, код Биношове је обрнут случај. Да 
је неизоставни заштитни знак ауторских миг-
рација, потврдила је филмом Истина јапанског 
редитеља Хироказуа Корееде (први снимљен из-
ван Јапана), који је део Гала програма 48. беог-
радског Феста. У причи  о дихотомији између 
мајке и ћерке са дозом поезије и смирености, 
Биношова дели кадрове с Катрин Денев.

Истина (2019)
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се ипак обраћала на енглеском, јер сам знала да 
може да ме разуме. Разуме, али не говори јер је 
ту понос. То се десило и с Кијаростамијем. Гово-
рила сам му на енглеском и све је разумео, али 
није одговарао. Јесте понекад, али... има нечег 
тако „физичког” на снимању да ти нису увек по-
требне речи. Треба ти присуство, поверење ре-
дитеља, као што и њему треба твоје. Није то ин-
телектуалан однос. На неки начин мени то није 
сметало, а кад је требало да питам нешто кон-
кретно, питала бих преводиоца. Пред крај сам 
Корееди рекла: „Хајде, научи енглески, онда нам 
неће бити потребан преводилац.”

Познато је да волите да се припремите за 
своје улоге. За улогу у Истини чини се да ни-
сте морали.

– Хтела сам да се припремим и замолила сам 
продукцију да ми помогне да финансирам при-
прему, па су ми рекли да Корееда не жели да 
се припремам. Али успут сам морала да се сна-
лазим јер он није редитељ каквог понекад за-
мишљате, редитељ који ти помаже да глумиш. 
он више воли да дозволи простору да се деси 
глумцима. А и он не зна шта значи припремати 
се, у Јапану немају учитеље. Учитеље глуме.

нута потребна тежина у односу мајке и ћерке. 
А ми добро знамо да породице носе велики те-
рет. Ту су детињство и дивни тренуци, али ту су 
и прве ране. Највише се сећамо рана! Сећамо се 
и добрих времена, али... Конкретно, сећам се да 
сам морала некако да продубим тај однос у фил-
му Истина.

Да ли мислите да су уметници на неки на-
чин превише усмерени на себе?

– Мораш бити такав да би дао оно што мораш 
да даш. Мораш да знаш ко си и како радиш из-
нутра да би приказао живот, емоцију, осећај. То 
је потреба не да будеш нарцис, то је друкчије, 
али човек мора да буде свестан какав ти је ин-
струмент, и споља и изнутра, јер користиш тело.

Да ли сте се у Кореедином филму Истина 
суочили с језичком баријером? Да ли је то по-
некад добро или лоше?

– Не бих то тако назвала јер сам одмах знала 
да редитељ не говори ни енглески ни француски 
– прихватила сам то од почетка, па то нисам до-
живљавала као баријеру. А и већ смо се упозна-
ли, а ту врсту искуства имала сам и с другим ре-
дитељима. Преводилац је ту, али понекад сам му 

Енглески пацијент (1996)



метање са мном. И она је била глумица, али је и 
предавала. То јој је донело много супротставље-
них осећања. Али мислим да је ипак, на крају 
крајева, срећна.

снимате свуда у свету. од Кјешловског, 
Кијаростамија, до Хироказуа Корееде. Да ли 
тражите ту разноврсност или једноставно 
прихватате оно што вам се понуди у одређе-
ном тренутку?

– Мислим да никад не дође тек тако, не ве-
рујем у случајности, већ више некако у судби-
ну. Али то, такође, значи и да можеш да учест-
вујеш и да радиш. Моје задовољство и ужитак 
је да упознајем друге људе, редитеље, друга ме-
ста. То је моја срећа. Радознала сам и узбудљи-
во је изаћи из свог дома и зоне удобности. То во-
лим. Врло рано сам пожелела да изађем, а тако 
сам и живела. Неподношљива лакоћа постојања 
– изабрали су ме у последњем тренутку за тај 
филм, али су ме изабрали, а имала сам само 22 
године. Никад не знаш је ли то судбина или... не-
што друго.

Прва сте звезда са Запада која је играла у 
иранском филму од 1979. године и од ислам-
ске револуције. Како сте постали део Овере-
не копије, првог филма који је редитељ абас 
Кијаростами снимио изван ирана?

– Сусрела сам се с Абасом неколико пута, на 
Канском фестивалу и преко заједничког при-
јатеља. Рекла сам му да бих волела да радим с 
њим једног дана. Нисам знала хоће ли то бити 
могуће или не, знајући да он снима у Ирану и да 

опседнути сте глумом. У исто време чини се 
да сте опседнути свиме што радите у животу, 
и зато сте у свему добри?

– Не знам да ли сам опседнута, али страстве-
на јесам. Волим да унесем срце у оно што ра-
дим. Иначе, тај осећај присутан је у целом телу. 
Тако се то глумцу догађа, мораш бити ангажо-
ван. Ако је само глава, не пали. Друга половина 
је заборављена.

Када сте имали четрнаест година, требало 
је да одлучите да ли ћете се определити за по-
зориште или сликање. ваша мајка вам је ре-
кла да можете да се бавите и једним и дру-
гим?

– То је тачно, али то је заправо први рекао њен 
пријатељ сликар. Да, рекла је да радим и једно и 
друго. И решила ми је на тај начин проблем. Ни-
сам морала да бирам. Могла сам да дам све што 
ми се догађало у животу и била сам слободна 
на тај начин. Престала бих накратко да сликам, 
или престала да глумим и плесала, или певала... 
Или писала поезију. Добро је дозволити себи да 
будеш слободан и зађеш у своје могуће тален-
те, јер их сви имамо. Почни од оног за који ми-
слиш да ти може донети нешто ново у животу, 
или да можеш стварати, делити, откривати не-
што ново. Мислим да смо прави срећници. Жив 
си и здрав, пробај. Предај се својој страсти.

и ваша мајка била је глумица. Да ли је била 
поносна када сте успели у том послу?  

– Искрено, мислим да није. Мислим да се на 
неки начин шокирала. Шта да кажем... Било је 
поноса, можда, али истовремено, ушла је у над-
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вима од десет-дванаест минута дозволио ми је 
да се стварно осетим слободно. Имала сам врло 
конкретан кадар, али ипак, у тим оквирима, 
постојала је слобода, мој унутрашњи свет, пеј-
заж моје душе. Стварно сам се осећала као да је 
филм пејзаж – какво год да је време, он ће га ис-
користити.

Да ли је за глумицу изазов да у једном фил-
му течно говори три језика – енглески, фран-
цуски и италијански?

– Био је то на неки начин емотиван избор, пре-
лазак с једног на други језик. Кад је имала тајну, 
могла је говорити италијански с Петронеом, 
јер човек не говори италијански. Кад је била за-
водљива према њему, говорила је енглески, јер 
је он Енглез. Кад је желела да испољи љутњу и 
фрустрације, вратила би се матерњем језику, 
као и кад би осетила да треба агресивније да се 
носи с њиховом везом. 

Дуго радите, више од три и по деценије. 
Како за вас глумачки позив остаје констан-
тно изазован? Како остајете максимално ан-
гажовани пред камером? 

– Кад си пред камером или публиком, од тебе 
се нешто очекује. Због тога си будан и желиш 
нешто да постигнеш. Иако не знаш увек куда 
ће те нешто одвести, мораш скочити у непозна-
то, а ипак, има нечег у говорењу истине, изра-
жавању осећања и повезивању с другима – с ре-
дитељем, глумцима, екипом или публиком. Кад 
ми неки кажу да сам радила за тог редитеља, од-
говорим: „Не. Никад не радим за редитеља, ра-
дим за публику.” То је циљ, да људи осећају и 
буду у додиру с местима у себи која ће открити 
или већ познају, па ће она поново оживети ако 
су била скривена. Има много начина да будеш 
у додиру са собом кад гледаш филм или одеш у 
позориште – с било којом уметношћу, заправо.

иако сте освајали награде на најпрестиж-
нијим светским фестивалима, ваше име нај-
више је у тесној вези с Канским фестивалом. 
Били сте његово заштитно лице на званич-
ном плакату?

– Уколико га поредимо са осталима, Кан је у 
највећој мери међународни фестивал. Ту се ме-
шају све земље, сарађују, то је невероватно. По-
стао је као главна раскрсница многих могућно-
сти за копродукцију, за продају филмова и от-
кривање нових режисера из земаља у којима не 
бисте помислили ни да редитељ може постојати. 

не ради с професионалним глумцима, али ипак, 
рекла сам му, јер волим његове филмове. Мо-
раш понекад веровати у немогуће. Мораш ство-
рити немогуће. Двапут ми је рекао да дођем у 
Техеран. Помислила сам, како да идем у Техе-
ран кад знам да је ситуација веома тешка из-
међу Средњег истока и Запада, због политичких 
разлога. онда сам рекла, не, хоћу да идем, хоћу 
да видим људе, жене. Хоћу да знам шта се до-
гађа, а не само да верујем штампи. отишла сам 
и људи су ме оборили с ногу својом великодуш-
ношћу, искреношћу и познавањем филма, књи-
га, музике... Имају интернет, веома су европски 
на неки начин, или смо ми веома ирански! По-
некад морате гледати и у супротном смеру. Јед-
не вечери Кијаростами ми је причао једну своју 
догодовштину. Била сам запрепашћена детаљи-
ма које је износио и на крају сам га вероватно 
гледала као дете које слуша бајку, па ме је питао 
да ли му верујем. одговорила сам потврдно, а он 
ми је онда рекао: „Е, то није истина”. Праснула 
сам у смех, нисам могла да верујем да тако ма-
сно лаже, али истовремено, мислим да је ту било 
и мало истине. Крене од истине, па кад види да 
сам заинтересована, почне да измишља детаље 
и сцене. Тако је то почело. После неколико дана 
почели смо да размишљамо о томе како бисмо 
од тога направили филм. онда смо на папирићи-
ма у колима направили мале уговоре с отис- 
цима прстију – он је потписао, и ја сам. Нисмо 
записали бројке, нити кад ће се то десити, али 
смо знали да тај филм морамо снимити.

Да ли је за вас учешће у филму угледног 
иранског синеасте било потпуно ново иску-
ство у каријери? 

– За мене је ново било то што ми је својом до-
бром вољом и интелигенцијом – способношћу 
да прима, да види и чује – дозволио да изразим 
оно што се догађало кроз мене, јер ја нисам мо-
гла предвидети шта ће се десити пре снимања. 
Али он је снимао тако прецизно, било је то ско-
ро научно, он је фотограф. Својим дугим кадро-

Три боје: Плаво (1993)



се усамљено као иначе. Тако ја то видим. Али ми 
смо стално у кризи. Живот је криза. Преображај, 
свест. А када смо свесни? Када смо у кризи, ина-
че спавамо и буде нам лепо док спавамо. Али ако 
хоћеш да се пробудиш, треба ти мало препрека.

активни сте на инстаграму, делује да ужи-
вате у томе. ипак, у вашем новом филму 
Шта мислиш ко сам?, причи о усамљености у 
времену друштвених мрежа и о идентитету, 
чини се да је став према тој појави друкчији. 
Шта мислите о друштвеним мрежама?

– Занимљиве су зато што пружају директну 
везу с људима и могу бити веома личне. Можеш 
говорити о темама о којима иначе не можеш, 
можеш сместа реаговати на нешто, поделити 
нешто врло интимно, а и нешто опште о свом 
послу. Има много могућности, то волим. А мо-
жеш и наћи неког коме се дивиш и кога волиш, 
што сам и радила. Контакт је веома лак. Пратиш 
неког кога волиш или за кога знаш да се мучи. 
Али понекад морам и да их склоним јер више не 
могу да их поднесем, смуче ми се. Неопредеље-
на сам. Понекад помислим – доста више, читај, 
ради нешто друго. Не смеш заборавити оно што 
волиш да радиш. Узбудљиво је. Да, занесе се чо-
век. Занесе се, а и систем је мало болестан, ако 
не припазиш. Мораш пазити шта ти радиш, а не 
шта раде сви остали.

Има веома важну мисију у филмском свету, као 
и у свести људи, јер сазнавати о некоме кога сте 
много, много година игнорисали значи пустити 
га у своју свест. Налазим да је то циљ тог фести-
вала. Сматрам да сам се тамо родила пре два-
десет пет година с филмом Рандеву. Тамо су ме 
приметили медији. Пре тога сам се мучила као 
глумица, добијала понеку малу улогу, али ствар-
но мислим да ме је понео талас Кана. Данас, по-
сле двадесет пет година, као да се осврћу на то. 
Почашћена сам тим признањем. Тај фестивал 
је за мене и велико надахнуће због начина на 
који бира ауторе и њихове филмове. Тамо сам 
упознала многе редитеље с којима сам радила.

током говора на додели награда европске 
филмске академије у Берлину, рекли сте да 
свету не иде, али да имате осећај да уметност 
постаје све важнија. Која је улога уметности 
у кризи?

– Рекла бих да уметност настаје због кризе, 
било личне било неке веће, али морамо повеза-
ти невидљиво и видљиво. Уметност доводи не-
видљиво у реалност. Сва питања, сва осећања, 
очекивања, снове, али и реалност. Уметност то и 
преображава зато што све представља људима. 
они могу да је осете, размишљају о њој, помаже 
им да живе, да осете да нису сами – кад видите 
нешто што је заиста повезано с вама, не осећате 
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изазов, а за наш часопис открива шта је срце из-
ложбе која представља историју филма 20. века 
и како се обликовањем простора утиче на до-
живљај посматрача.

 
Радили сте архитектуру и дизајн награђи-

ваних и врло посећених музејских изложби. 
Шта је био главни мотив да прихватите овај 
пројекат у Југословенској кинотеци?

 – Изложбе захтевају изузетну посвећеност, 
труд и време, од иницијалне идеје до конач-
не реализације у простору. На претходним из-
ложбама на којима сам био ангажован теме су 
биле разнолике: ризнице манастира Хиланда-
ра, културно наслеђе средњег века, оснивање Ју-
гославије и спасавање деце из логора у НДХ. За 
те теме постоји неспорно интересовање публи-
ке, а и мени лично биле су веома инспиратив-
не. овај пут изазов је био филм, односно Југо-
словенска кинотека као чувар филмског блага. 
Посебно ме је мотивисала чињеница да је реч о 
сталној поставци која би требало да омогући су-
срет и упознавање са српским и југословенским 
филмом генерацијама које долазе, као и онима 
који посећују Београд. ово је први музеј филма 
у нашем граду, те стога око мотива није могло 
бити дилеме.

стална поставка Кинотеке обухвата раз-
нородне изложбене целине. Какав је изазов 
било креирање простора који су различити, 
али од којих је сваки посвећен истом субјек-
ту – филму?

– Након кратког осврта на предисторију фил-
ма у уводном делу, изложба се наставља кроз 
зону коју смо моја сарадница Весна оровић и 
ја радно звали „меандар”. од почетка се намет-
нула геометрија меандарског кретања, а у служ-
би постепеног откривања изложеног материја-
ла. То је кључна зона изложбе и кроз њу је пред-
стављена историја нашег филма од почетака, 
у кафани „Код златног крста”, до 2000. године. 
„Меандар” је био у фокусу нашег ангажовања, 
изузетно захтеван за решавање, јер је на врло 
ограниченом простору било потребно укратко 
приказати филмску историју читавог 20. века. 

– одлучили смо се за минималистички при-
ступ како бисмо првенство дали експонатима. 
Носилац дизајна је архитектонско решење које 
посетиоца води кроз низ сензација ка постепе-
ном откривању простора и експоната. У том по-
гледу покушали смо да размишљамо на филм-
ски начин, односно као што у филму једна сек-

рхитектуру и дизајн нове стал-
не поставке Југословенске кино-
теке „Наш музеј филма” креирао 
је архитекта и сликар Иван Ман-
гов, који је магистарску тезу из 

музеографије одбранио на Универзитету Поли-
текнико ди Милано поставком изложбе „Ризни-
це манастира Хиландара” у Музеју примењене 
уметности у Београду. Потом је задивио струч-
ну јавност и широку публику дизајном излож-
бене поставке „освежавање меморије”, такође у 
МПУ. Позив из Кинотеке доживео је као част и 
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да скрене пажњу на одређени експонат, али 
можда и да га, условно речено, баци у други 
план?

– Задатак дизајнера јесте да артикулише из-
ложени материјал и да га на јасан и разумљив 
начин прикаже посматрачу, да води посматра-
ча кроз поставку и да обликовањем простора 
управља доживљајем. Дизајн је сугестиван јер 
упућује на могућа читања експоната, али не би 
требало да буде доминантан, што се на изложба-
ма некада дешава.

– Настојим да моје изложбе буду сведене у 
свом изразу. ослањам се, пре свега, на психо-
лошки доживљај простора, водећи рачуна о 
томе како се посматрач осећа и какав утисак 
стиче у амбијенту. Настојим да, манипулишући 
простором, створим нови осећај и доживљај код 
публике. Трудим се да изложени предмет добије 
своје достојанство, да не буде угрожен дизајном. 
У припреми ове поставке посебно смо водили 
рачуна о томе да се она складно и ненаметљи-
во уклопи у прочишћене и елегантне форме из-
ванредног ентеријера зграде Југословенске ки-
нотеке. Графика изложбе, коју потписује студио 
„Браћа буразери”, вођена је истим принципима.    

 
изложбе на којима сте до сада радили биле 

су врло посећене. имате ли „рецепт” како да 
се привуче публика, да јој у музеју не буде до-
садно?

– Када радим на пројекту, полазим од тезе да 

венца гради атмосферу за наступајућу, а свака 
опет своју драматику црпе из претходне, тако 
се и ова изложба доживљава у кретању које је 
низ открића нових и увек другачијих визуелних 
целина. Настојали смо да се те целине као јасне 
визуелне реченице обраћају посетиоцу читавим 
током изложбе.

 
Која вам је целина била најзанимљивија за 

рад, а шта вам је задавало тешкоће?
– Био сам заиста импресиониран приликом 

првог сусрета с материјалом који се састоји из 
огромне филмске грађе, фотографија и предме-
та као што су филмске камере, фото-апарати, 
филмски реквизити и експонати изузетне вред-
ности попут штапа Чарлија Чаплина или кине-
тоскопа браће Лимијер. Био је то узбудљив су-
срет с филмском историјом, светском и до-
маћом. Желео сам да то узбуђење пренесем на 
поставку и да је у том духу креирам. Међутим, 
учинити финални одабир материјала био је не-
мали подухват за ауторски тим Кинотеке и нас 
као дизајнере. Расположиви простор налагао 
је сажетост у одабиру, а ми смо све време има-
ли на уму потребу да се пажња посетилаца одр-
жи будном, као и чињеницу да публика дола-
зи с различитим предзнањем о овој теми, што у 
одређеном смислу утиче на рецепцију садржаја.  

 
Какав је ваш став према односу форме и 

садржаја? Колико атрактиван дизајн може 



у специфичној области у којој се најбоље може 
изразити. У мом случају, то је било, с једне стра-
не, сликарство, а с друге, дизајн изложбених по-
ставки. Показало се да су то два пута којима сам 
паралелно развијао своју каријеру.

 
ако су архитектура и дизајн посао, а сли-

карство љубав, како их усклађујете? имате ли 
времена за сликање?

– Архитектура и дизајн јесу посао, али по-
сао којем се приступа с великом страшћу и по-
свећеношћу. Сликарством се не бавим протекле 
две године, откако сам се вратио из Америке, 
али планирам да наставим када завршим рад на 
изложби у Кинотеци. Као и рад на припреми из-
ложбе, и сликарство захтева апсолутну посвеће-
ност, тражи целог човека, али уз то захтева и 
споро време, време без ограничења. Био сам у 
прилици да то споро време приуштим себи то-
ком четворогодишњег боравка у Америци, где 
сам се посветио искључиво сликарству. Међу-
тим, откако сам се вратио у Србију, радио сам 
дизајн великих изложби „Дан вредан века”, коју 
је Музеј Југославије поставио у Палати Србија, 
некадашњем СИВ-у, и „Дијанина деца” у Дому 
Војске Србије, у продукцији Министарства од-
бране и РТС-а. Због тих ангажмана нисам имао 
времена за сликање. Међутим, сликарство је 
увек индиректно заступљено и током рада на 
изложбама јер су то две форме истог уметнич-
ког израза.

су музеји досадна места, да су поставке неинте-
ресантне и постављам себе као будућег имаги-
нарног посетиоца, покушавам да доживим оно 
што ће тај посетилац доживети. Сматрам да ар-
хитектура може да допринесе да доживљај буде 
аутентичан и узбудљив. С друге стране, важан 
је и квалитет продукције. Када је реч о презен-
тацији историјских и културних садржаја, про-
грами као што су National Geographic и History 
Channel високо су поставили лествицу квалите-
та, а исто важи и за велике музеје. Ако жели-
те да придобијете пажњу савременог посетиоца, 
морате уложити много напора, промишљања, 
довитљивости, па на крају и новца, како бисте 
продукцијски успели да одговорите високим 
очекивањима. Можда је у томе, између оста-
лог, кључ успеха мојих претходних изложби. За 
такав приступ неопходна су средства која нај-
чешће излазе из оквира буџета, те је у мом до-
садашњем раду увек била неопходна и корисна 
сарадња с комерцијалним сектором. Приликом 
припреме изложбе „Наш музеј филма” посебно 
је била значајна подршка компаније ВИП, која 
већ дуго и веома успешно сарађује с Југословен-
ском кинотеком на дигитализацији наших нај-
значајнијих филмова. 

имате успешну каријеру, а бавили сте се и 
педагошким радом као доцент на Факултету 
за уметност и дизајн. Шта бисте саветовали 
младим, будућим колегама?

– Сматрам да је за младог аутора важно да се 
фокусира на развијање личног сензибилитета 
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70. година
киНотеке

наШ 
мУЗеЈ 
ФиЛма

ова стална поставка Југо-
словенске кинотеке „Наш
музеј филма“, која обухва-
та драгоцене експонате из 
историје и предисторије 
филма и представља раз-

вој домаће филмске уметности, свечано је 
отворена 23. јануара у здању Кинотеке у 
Узун Мирковој улици.
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ФоТогРАФИЈе: 
Маја Медић 
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in
MEMORIAM

пИше: 
маријана 

Терзин
 Стојчић

СРпСКИХ  пРоЛеЋА
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ИЛУСТРАЦИЈА: 
Вук Попадић 
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лепа. Таква је и крочила у свет глуме. Једна од 
најмлађих на студијама, једна од најумеренијих 
у трајању, једна од искуством најбогатијих у ки-
нематографији Балкана. Премиса њене глумач-
ке појаве, што је и сама подвлачила, био је Пу-
риша Ђорђевић, у чији је свет филмске трило-
гије Сан (1966), Јутро (1967) и Подне (1968) кро-
чила као тринаестогодишњакиња, више очара-
на звездама које је окружују него чињеницом, 
што ће се касније показати, да је као Ђурђина и 
Марклена носилац филмске поетике издвојене 
из дотадашње кинематографије ових простора. 
Са истим редитељем снимила је и Cross Country 
(1969). Није ни досањала славу, а она јој је поста-
ла пратиља, поготову када ју је омиљеном међу 
вршњацима начинио биоскопски хит Вишња на 
Ташмајдану (1968), и оно чувено женско „ја так-
ве као што си ти послажем као тарабу”. До пуно-
летства је имала завидну биографију утемељену 
најпре у раду с Батом Миладиновићем у Драм-
ској групи Радио Београда, што ју је и довело 
до Пурише, Микија Поповића, Бате Живојино-
вића, Љубише Самарџића, Милене Дравић, ка-
сније професора Миленка Маричића и Ма-
рије Шел, са којом је, снимајући филм Chamsin 
(1972), завршила глумачки семестар 1969. Био је 
то први положен испит храбрости најмлађе сту-
денткиње београдске академије да прихвати по-
зив глумице и продуценткиње која је очигледно 
имала и намеру да од ње начини светску звезду. 
До познанства је дошло на премијери филма 
Битка на Неретви у Сарајеву. С пробног сни-
мања у Минхену, Неда се упутила у Израел на 
снимање филма Вајта Релина. И тако су почели 
да се нижу позиви „малој Неди“. Најпре од Ро-
берта Енрика за филм Мало, много, страствено 
(A Little, a lot, Passionately, 1971), што ју је, у про-
моцији филма и улоге писане баш за њу, одвело 
у Париз и на Кански фестивал. А затим и у Лон-
дон, где је с Питером Сајксом снимала свој први 
хорор трилер Отров (Venom, 1971). 

Те године биле су у знаку медијске пажње и 
Нединих демантија. Међу првим српским глу-
мицама осетила је отровне стрелице западних 
папараца који су је због вечере с Романом По-
ланским „удали за њега”. И у домаћим и у стра-
ним медијима вест је одјекнула, тако да је „за-
водница дечјег лика” и „чудо од детета”, у штам-
пи већ удавана за Џају и Арсена Дедића, била 
жустра: „Какав Полански! За њега се никад не 
бих удала и тачка!” Уследила су два фима с Мар-
ком Викаријем, Paolo il caldo (1973) и L’erotomane 
(1974). Стигла је и до „Парамаунта” у Америци, 

„Бескрајан плави круг. У њему звезда.” 

ечи Милоша Црњанског синоним 
су за сеобе, за нешто недостижно и 
узвишено. Ако је и литерарни под-
стицај за тумачење целог једног на-
рода, његових успона и падова, онда 

се сасвим оправдано приказу познатог књижев-
ника може додати име Неде Арнерић. Била је 
звезда, прва дечја звезда југословенске кине-
матографије, загледана у звезде. Њен живот, 
праћен изазовима, ипак је на крају заокружен 
савршенством које је као жена, глумица, прија-
тељ и дама досегла. Била је обележје једне епо-
хе народног стваралаштва. Привидна тананост 
крила је њену храброст да се опроба, погреши 
и истраје у најбољем. За многе недостижна, за 
најближе савршена. Живела је по својим прави-
лима, изван очекивања струке и светине, учи-
ла и примењивала, познавала и делила лепо, од-
мерено, али јасно и са ставом. Можда јој је све 
то подарило рођење у Књажевцу, порекло ста-
ре корчуланске племићке породице Арнери, мо-
жда отац Славко и мајка Милица? Или супруг 
Миле? Или сви заједно? Била је љубитељ ликов-
них уметности и одселила се у дубоко плаветни-
ло сјајем небескоплавих очију. ослобођена, от-
мена, топла, стрпљива, надасве интелигентна и 

Р
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младе сељанке заљубљене у младића који ће је 
повредити, једнако маестрално као што је уло-
гом Ирине, снаје и љубавнице, недозвољено де-
лила кадар и постељу у породичној самоћи с Ба-
том Живојиновићем. Ипак, њена младалачка пу-
теност заокружена је баш под редитељском па-
лицом Македонца Ђурчинова, првом главном и 
захтевном улогом пливачице одлучне да пређе 
Ламанш у филму Исправи се, Делфина (1977). И 
по глумичином сопственом признању, Делфина 
се већма поклопила с карактером и судбином 
тада већ зреле Неде – не превише амбициозне 
али одлучне да ствари којих се подухвати доведе 
до краја. Тај крај био је нови почетак, а Делфи-
на збир свих Нединих професионалних лекција. 
И већ идуће године, играјући с класним колегом 
Берчеком у остварењу Мише Радивојевића Квар 
(1978), Неда је остварила улогу коју је публика 
тек с деценијама почела да хвали, улогу младе 
жене чији се брак распада, грађанке удате за но-
винара. Већ тада пала је у заборав она лепа и ди-
рљива титула Мис фестивала у Рио де Жанеи-
ру. Њена лепота огледала се у добрим драмским 
остварењима, у томе што је једина женска глу-
мица у најбољем домаћем филму 20. века Ко то 
тамо пева (1980), млада која живот скончава на 
удадбеном почетку. Са Слободаном Шијаном ра-
дила је и филм С.О.С. спасите наше душе (2007). 

где је са Џоном Гилермином снимила високо-
буџетни Шафт у Африци (Shaft in Africa, 1973). 
Поткована знањем неколико језика, изванред-
не лепоте и интелигенције, Неда је пред проб-
но снимање код прослављеног Билија Вајдлера 
и већ спреман петогодишњи уговор, одустала, 
спаковала кофере и у складу са својом необич-
ном потребом за слободом дошла кући. Ту је до-
маћа публика већ уживала у њеним ролама у 
ратном спектаклу Сутјеска (1973), драми о ти-
нејџерима у којој је играла девојку Игора Гала 
Дивљи анђели (1969), у режији Фадила Хаџића, 
серијама Невен, Образ уз образ и Валтер брани 
Сарајево. Што се тиче ратних филмова Сутје-
ска и Ужичка република, Неди су они више били 
важни него она њима. Њено учешће, и поред 
памтљиве улоге Јагоде, није било од изузетне 
важности. Предност су имали атмосфера, број-
ни познати глумци на сету и прилика да Неда 
због знања језика више од других комуници-
ра са, рецимо, Иреном Папас, Ричардом Барто-
ном и другима. У то време, крајем шездесетих, 
Неда је више него остале младе глумице ради-
ла у Македонији. Још под велом женске недо-
зрелости, с Бранком Гапом снимила је филмове 
Време без рата (1969) и Пуцањ (1972), а с Колетом 
Ангеловским Уклети смо, Ирина (1973). У првом 
филму је из дотадашњих урбаних освојила лик 
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Грађанке и сељанке, пожудне или упорне, али 
Неду је захтев тумачења лаке девојке задесио 
тек у филму Љубавни живот Будимира Трајко-
вића (1977) и остао упамћен као изванредна епи-
зода жене без смештаја са шареним чарапама 
која кроз Будимирову кућу пролази попут тај-
фуна. Љубав се претходно с платна прелила и у 
живот, у први стварни Недин брак с редитељем 
Дејаном Караклајићем. Низале су се улоге у тада 
актуелним серијама Отписани, Грлом у јагоде, 
Два другара, База на Дунаву, Приче из радиони-
це. И закључак да је Неда остављала највећи траг 
не у друштвенополитички креираним пројекти-
ма, већ у оним глумачки изазовнијим. Ни коме-
дије, популарне осамдесетих, нису је заобишле, 
попут филмова Милана Јелића Рад на одређено 
време (1980) и Мој тата на одређено време (1982) 
или Здравка Шотре Шеста брзина (1981), Власте 
Радовановића Лов у мутном (1981), где је кадро-
ве делила с највећим пријатељима и учитељима 
позива Миленом, Љубишом и Батом. 

осамдесете године поклониле су се Неди-
ној отмености и филмски је одвели ка обалама 
Јадрана, где ће до краја живота бити и цењена и 
радо дочекивана. Пут јој је утрла вожња бици-
клом до речне плаже младе библиотекарке оље 
у култном остварењу Варљиво лето (1984) Гора-
на Паскаљевића, с којим је снимила још Анђе-
ла чувара и Време чуда. Уследила је улога На-
дице у Крају рата (1984) Драгана Кресоје, затим 
снимања у Пули као придошле Шапчанке, тр-

говачке помоћнице у филму  На истарски на-
чин (1985) Владимира Фулгосија, жене стешњене 
луксузом без емоција непоштеног супруга ар-
хитекте у Тајванској канасти (1985), а онда уло-
ге Меире, Миле и Марије у ратним Вечерњим 
звонима (1986) Лордана Зафрановића (завршет-
ку неформалне трилогије посвећене комуни-
стичком револуционару – Окупација у 26 слика, 
Пад Италије). Блага али недовољно снажна да 
се супротстави опасностима, Неда је била педа-
гог и у драми Анђео чувар (1987), а онда пожртво-
вана ћерка у драми Сплита под окупацијом Ита-
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као Наталија у Три карте за Холивуд (1993) тако 
пркосна када се њен Италијан (Драган Николић) 
ипак врати кући... и једноставно незаборавна. 
И Љубиша Самарџић, њен дугогодишњи филм-
ски партнер, поверио јој је улоге мајки у својим 
филмовима, Небеској удици (2000) и Наташи 
(2001). Била је мајка с коначном вером у сопст-
веног оца и у филму Птице које не полете (1997). 

Неда Арнерић остварила је респектабилан 
број улога у свим играним телевизијским жан-
ровима и снимала за телевизије свих република 
у бившој Југославији. Памтићемо је из Освајања 
среће, Метле без дршке, Полицајца с Петловог 
брда, Горких плодова. Први пут стала је пред те-
левизијске камере 1967. као Агата у ТВ серији 
Височка хроника, а последњи пут 2019. у коме-
дији Ане Бандуке Није све као што изгледа. 

Да није све каквим се чини, Неда се уверила 
у дугом професионалном путу, богатом за три 
живота. Уверила се током рада у западној кине-
матографији и при повратку у домовину. У то 
се ваљда уверила док није посустала, као један 
од учесника Позоришта „Дворишта”, један од 
оснивача Центра модерних вештина, као вла-
сник једне од првих приватних галерија у Бе-
ограду, као београдски „шетач”, као борац за 
право на слободу, као посланик Демократске 
странке, као супруга хирурга Милета Мештеро-
вића, на чији се рођендан, ето животне драма-
тургије, упокојила. Једнако предана била је на 
позоришним даскама, а широј српској јавности 
мало је познато да је посебну пажњу усмерава-

лијана Марјуча или смрт (1987). Недина тиши-
на одјекује док спасава родитеље излазећи у су-
срет комшији који жели да постане мушкарац. 
Играла је очима, минималним гестом, нерет-
ко тишином. Националграђанске, друштвено 
жртвоване, социјално маргинализоване улоге 
жена у домаћој кинематографији Неда је носи-
ла спретно, зналачки, дајући тон више из сенке, 
а не светла кадра. Док није стигао други позив 
Лордана Зафрановића да се мирисом соли еки-
па заодене на Хвару у својеврсној љубавној и 
социјалној драми. Неда је обукла глумачку одо-
ру „тајне”, те на почетку филма Халоа – празник 
курви (1988) ушетала с угледним супружником 
Стевом Жигоном, а ишетала из кадра с млађим 
љубавником у тумачењу Ранка Зидарића. Неди-
на Маира није могла проћи незапажено. Донела 
јој је Пулску арену јер је Неда знала да захтеве 
ероса и танатоса одржи на платну. 

Због брака с Радетом Марковићем, једно вре-
ме маћеха Горану Марковићу, играла је само у 
једном његовом филму, Тајванској канасти, али 
је филмске улоге мајки остварила у режијама 
Драгана Кресоје и деведесетих година прош-
лог века кад ју је зрела доб учинила пред каме-
рама спремном за ту врсту подухвата. Супруга 
и мајка била је у филму Оригинал фалсифика-
та (1991), самохрану мајку трагично страдалог 
младића играла у филму Пун месец над Београ-
дом (1993), а скоро мајку дечаку који је остао без 
праве мајке у остварењу Крај рата (1984). Жена, 
мајка, али са свим животним страстима, Неда је 
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гажмана и учешћа у антирежимским протести-
ма осетила је медијску, јавну и професионалну 
екскомуникацију. И носила се достојанствено с 
неправдама и ружноћом света. Власници награ-
да Павле Вуисић, пулске Златне арене, Царице 
Теодоре, Плакете Југословенске кинотеке живот 
је подарио многе изазове, али је она својим из-
борима од њега чинила благодет. Зато се живот 
Неде Арнерић не може мерити годинама њеног 
присуства већ оним што иза ње остаје. После 
комеморације у Југословенској кинотеци, која 
ће у знак сећања у оквиру предстојећег Феста 
организовати циклус филмова посвећен Неди 
Арнерић, велика глумица сахрањена је у Алеји 
заслужних грађана. 

ла у афирмацију младих ликовних талената. Као 
уметнички директор Ниш арт фондације, коју 
је покренуо сликар Радован Лале Ђурић, одме-
равала је значај сваког пристиглог рада, а било 
их је на хиљаде, пажљиво бирала и награђива-
ла уметнички артефакт. И ето, отишла је од-
мах после своје уметничке сабраће Ђурића, оље 
Ивањицки, Јована ћирилова, с којима је – сведо-
чи аутор ових редова – живо размењивала умет-
ничке утиске и креирала ликовни живот Србије. 
Ехо креативности одавала је својом појавом, али 
га и неговала у сопственој галерији „Атријум”, 
јер ако ћемо по свршеном звању, Неда Арнерић 
је, на концу свега, историчар уметности. И то је 
баш место да се подвуче њен благородан утицај 
на младе, њено неостварено али суштински при-
сутно мајчинско разумевање ликовних искора-
ка. И политичка смелост да се пружају прилике 
и свет чини променљивим. Због друштвеног ан-
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илм Горски вијенац, који је 2000. 
године режирао славни глумац 
Петар Божовић, подигнут је с 
ТВ формата на HD резолуцију 
и стављен на DCP, а специјална 
пројекција биће одржана у Југо-

словенској кинотеци 20. фебруара.
– Филм је обрађен тако да сада може да се при-

казује на великом екрану. Сâм сам то финанси-
рао. Нисам нашао неког ко би ме покрио, али 
сам сматрао да филм вреди и да треба да оста-
не за будуће генерације. Израђена су два DCP-а 
и један поклањам Кинотеци – каже Божовић у 
разговору за наш часопис. 

Како истиче, то је још један његов прилог 
одуживању дуга према Његошу. Наводећи шта 
су о Петру II Петровићу Његошу говорили Иси-
дора Секулић, Иво Андрић и други умни људи, 
цитира Слободана Јовановића:

– У нашој књижевности постоји само један го-
ростас и то је Његош. Кнез, владика Црне Горе 
и њен највећи песник. он је истовремено био и 
поглавар народа и његов духовни пастир и пе-
вач његове славе и јунаштва.

 – Пројекција у Кинотеци је прилика да се под-
сетимо, пошто смо много заборавни када је у 
питању Његош. Заборавни смо били и на 200. 
годишњицу његовог рођења (2013), па су ту Ср-
бија и Црна Гора показале прави однос према 
њему. Не знам ко се више плаши Његоша – ови 
овде или они тамо. Шта би дали да га нема, па да 
их не упозорава стално, да могу да раде свашта, 
као што и раде – указује Божовић.

Филму Горски вијенац претходила је предста-
ва у режији Слободана Милатовића из позо-
ришта „Додест”. 

Петар Божовић

пИше:
зорица Димитријевић

– Давно смо то радили. Жарко Лаушевић иг-
рао је владику Данила. Премијера је била ис-
пред Цркве Светог Ђорђа у Подгорици. Та пред-
става је била сјајна. Играла се испред цркава и 
манастира, не знам ни сам колико пута, некад и 
по две представе за вече, народ је тражио. Када 
смо гостовали на Косову, долазило је по три-
-четири хиљаде људи. Играли смо и у Београду, 
у Лазарици, десет представа једну за другом – 
присећа се Божовић.

Представа га је инспирисала да сними филм, 
за који је сам радио и драматизацију. Подста-
кло га је и то што је „извесна учитељица Мубера 
у Сарајеву или не знам где прогласила Његоша 
за геноцидног песника, због истраге потурица”.

Ф

поКЛАЊА КИНоТеЦИ 
„гоРСКИ вИЈеНАЦ” 

архив
киНотеке
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На питање о неком новом филму одговара 
да чека извештај о додели средстава од Филм-
ског центра Србије. С редитељем Стојаном Стој-
чићем предао је сценарио о Ружи Тодоровој, 
првој љубави Вука Караџића. Вук је њу и опис-
менио, учећи је сваког дана по једно слово, тако 
да та поетска прича приказује и развој ћирили-
це. Божовић би играо архимандрита Герасима, 
који након Вукове смрти прича Мини Караџић 
о њеном оцу.

– Договарам се и за неку серију. Мада, преви-
ше серија се ради, много је пао ниво. Много је и 
академија, влада хиперпродукција и онда је све 
појефтинило – указује Божовић.

– То нема историјско утемељење, то је песнич-
ка слобода. Али, нажалост, то наопако мишљење 
прати несрећног владику Рада и данас. Читајући 
Његошева писма, молбе потурченој браћи да се 
окану Старе Црне Горе, размишљао сам о коре-
нима свега и схватио да одговоре треба тражити 
у Јерусалиму, родном месту свих вера. отишао 
сам тамо са сниматељем Владом Бановићем, 
сада покојним, и с Миланом Булатовићем, који 
ми је био помоћник. Ишли смо на ходочашће, а 
и да снимимо неке делове за филм. Враћали смо 
се преко Метеора у Грчкој и преко Скадарског 
језера – прича Божовић.

У играном делу улоге су тумачили Бане По-
повић (владика Данило), Младен Нелевић (Вук 
Мандушић), Драгана Мркић (Сестра Батриће-
ва), Мирко Влаховић, Енвер Петровци, Горан 
Султановић и други, док је Божовић био игуман 
Стефан.

Као редитељ одлучио се за сведен приступ. 
Трудио се, каже, да то снима једноставно, да не 
изводи „неке керефеке ни уметничарења”, да пе-
сничка мисао буде у првом плану. 

– За почетни део, то путовање, имао сам и ма-
гарца, мало хришћанства да унесем. Користио 
сам поменута писма за унутрашњи монолог Ње-
гошев. То смо снимали у манастиру Морачи, где 
је углавном своје монологе говорио и Бане По-
повић. Ипак, користио сам неке метафоре. Пре 
одласка у Јерусалим снимио сам набујалу реку 
Цијевну, а по повратку из истог угла потпу-
но суво корито – прича Божовић и додаје да је 
филм мало помогла Влада Црне Горе, дајући ау-
тобусе за превоз екипе, а учествовала су и два 
фолклорна друштва. 

Премијера је била у Подгорици, потом у Беог-
раду у Народном позоришту.

– Публика је била задовољна, али већ тада сам 
у Подгорици осетио код неких неслагање. Ја не 
знам с чим. Вероватно с Његошем, пошто у тек-
сту ништа нисам мењао, не бих се ни усудио на 
тако нешто. Касније ће се испоставити да су то 
будуће перјанице овога јада данас – напомиње 
Божовић.

Филм је монтирао Петар Путниковић, који је 
заслужан и за пребацивање на DCP.

На пројекцију у Кинотеци Божовић ће позва-
ти пријатеље и филмаџије:

– После нека Кинотека ради с филмом шта 
хоће. Нека стоји ту за будућност. Другу копију 
можда ћу дати Српском друштву у Црној Гори, 
па нека и они приказују. Желео бих да људи то 
виде, да размишљају.
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ИЛУСТРАЦИЈА: 
Вук Попадић 

Нисам режисер комедија, 
нисам ни режисер озбиљних филмова. 

Ја сам режисер.
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ила је то Нова, 2010. година када сам 
од своје деце добио поклон: вели-
ку књигу издавачке куће „Taschen” 
Неко то воли вруће – најсмешнији 
филм који је икада снимљен. У њој 
су били: коначна верзија сценарија, 

интервјуи, „the making of ”, албум/споменар и 
много фотографија.

Други Фестивал јеврејског филма (Београд, 
2020) представља мој лични омаж једном од 

највећих филмских режисера свих времена 
– Билију Вајлдеру. Много је књига написано о 
Вајлдеру и његовим филмовима, те сам стога 
одлучио да овде цитирам самог Вајлдера и ње-
гове некадашње сараднике, критичаре, глумце и 
личне пријатеље. Зашто? Зато што мислим да су 
те изреке изванредне, забавне и тумаче његово 
дело, његов хумор и његов живот далеко боље 
него што бих ја то могао да учиним.

Б

The Lost Weekend (1945)
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„Разноликост је зачин живота, а његови фил-
мови то доказују: он се опробао у свим жанро-
вима, од филм ноара до комедије и љубавних 
прича, и скоро свега осталог.”

Бенедикт Ташен

„Били Вајлдер (1906–2002) био је неприкосно-
вени мајстор америчке комедије. Довео је коме-
дију ситуације до саме ивице апсурда у једном 
од својих најчувенијих филмова Неки то воле 
вруће. Али он је, такође, реализовао и песими-
стичне мелодраме, укључујући и Булевар сум-
рака и неколико сјајних филмова црног таласа, 
као што су Двострука обмана и Сведок оптуж-
бе. Вајлдер је радио с највећим звездама, а ње-
гови филмови обилују сценама које су класи-
ци филма, укључујући и Мерилин Монро, која 
придржава сукњу изнад вентилационог отвора 
метроа у Седам година верности, Џека Лемона, 
који цеди шпагете тениским рекетом у Апарт-
ману и Ширли Меклејн у улози париске про-
ститутке у Слаткој Ирми. Његов хумор је често 
одсечан, а његово виђење света помало цинично, 
али сви његови ликови доживљавају тренутак 
истине и стога је Били Вајлдер пре свега велики 
моралиста.”

Ноел Симсоло 
(Cahier du Cinema, Masters of cinema 2011)

„Нисам режисер комедија, 
нисам ни режисер озбиљних филмова. 

Ја сам режисер.”

Вајлдер ми се представио: ’Господине 
Лемон, желео бих да вам понудим улогу 
у свом следећем филму. Играли бисте џез 
музичара из двадесетих година који бежи 
од гангстера који би да га убију, те се стога 
прикључите једном искључиво женском 
оркестру и током осамдесет одсто филма 
маскирани сте у женско.’ Рекао сам: ’Ура-
дићу то.’ И то сам и урадио. И Тони Кертис 
је урадио и Мерилин Монро је урадила. То 
је био филм Неки то воле вруће, пре гото-
во 30 година, и од тада сам снимио седам 
филмова с Билијем Вајлдером. Током тих 
година сам га заволео, тог свестраног чо-
века.” 

Џек Лемон 
(Billy Wilder in Hollywood 
by Maurice Zolotow, 1977)

Irma la Douce (1963)

„Били Вајлдер био је као сјајни мајстор 
свог заната који добро познаје своје алатке 
и умешно их користи да би створио струк-
туру коју може да украси својим хумором 
и мудрошћу.”

Марлен Дитрих 
(Marlene D., Grasset, Париз, 1984)

„Једноставно, имаш ритам сваке сцене 
филма у глави. Када стигнем на сет, упитам 
се коју ћу сцену тада снимати, зашто ми је 
потребна, како тече. Надам се да су глумци 
научили своје реплике и кажем им идемо.”

(из интервјуа објављеног 
у Cahier du Cinema, август 1962)

„сваки режисер има неке своје боје, 
баш као сликари. Неки сликају као 

Раул Дифи, други су мрачнији, 
као Хаим сутин рецимо, 

али ја се никада нисам питао 
да ли сам горак, суров или песимиста 

или ма шта друго. Ја волим причу 
и то је све. Причам приче 

које ми се допадају.”
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Иако је озбиљно размишљао о томе да режира 
Шиндлерову листу (1993), Вајлдер је осетио да је 
сувише стар и да је тема готово превише лична 
(његова мајка, очух и бака убијени су у Холока-
усту). На крају је Вајлдер рекао Спилбергу да би 
он требало да режира тај филм.

Билијев покојни пријатељ, бизнисмен Ричард 
Коен, описао је Вајлдеров укус у уметности као 
бриљантно еклектичан. Ништа није купио као 
инвестицију, и све што је купљено било је по 
Вајлдеровом укусу. „Ретко је са мном разгова-
рао о својим филмовима”, рекао је Коен. „Наше 
пријатељство засновано је на уметности. он има 
изванредно око. А ја му често са страхопошто-
вањем завидим на начину на који функционише 
с уметницима и људима из света уметности. Ње-
гов отац изгубио је сав породични новац… А он се 
развио у интелектуалца који је познавао музику 
и сликарство и књижевност, и умео да разгова-
ра с људима.” Вајлдер је 1989. продао део своје 
уметничке колекције за 32,6 милиона долара.

„Не бавим се кинематографијом, 
ја правим филмове.”

„Напросто не могу да замислим сцена-
рио комедије који би могао да буде бољи. 
Мислим да је Били био на врхунцу својих 
моћи. Мислим да је то на нивоу најбољих 
ствари које је икада остварио, било да је 
реч о комедији било о драми. За мене је то 
један од најбољих филмова које сам икада 
гледао.” 

Тони Кертис о филму
 Неки то воле вруће

„аустријанци су баш генијалан народ. 
Убедили су читав свет да је Хитлер 

Немац, а Бетовен аустријанац.”

Вајлдерови родитељи желели су да Били 
постане адвокат, али њега то није интересовало, 
па је напустио универзитет да би постао нови-
нар. Једне суботе 1925. ушао је у редакцију нови-
на и затекао позоришног критичара како води 
љубав са својом секретарицом. Човек је сместа 
запослио Вајлдера као свог помоћника. То звучи 
као сцена из неког његовог филма, можда и пре-
више да би било истинито.

Неко то воли вруће (1960)

у  ф о к у с у



39||Б И Л И  В А Ј Л Д Е Р

Били ваЈлДеР о РеЖиЈи

„Најбољи режисер је онај кога 
не примећујете.”

„Верујте сопственом инстинкту. 
И ваше грешке можда су баш ваше, 

а не нечије туђе.”

„Режисер мора да буде полицајац, бабица, 
психоаналитичар, психопата и џукела.”

„Ја имам својих десет заповести. 
Првих девет су: не буди досадан. 
Десета гласи: твоје је право на 

коначни рез.” 

„Публика никад не греши. Појединац 
у публици може да буде имбецил, 

али хиљаду имбецила заједно у мраку 
чине генија критике.”

„То што глумац улази кроз врата 
не пружа вам ништа. Али ако улази 
кроз прозор, то ствара ситуацију.”

„Толико си добар колико је добра
 најбоља ствар коју си икада остварио.”

„Снимао сам филмове које бих
 ја волео да гледам.”

Били ваЈлДеР 
о своЈим глумцимA

„Мајка Тереза с бољим ногама.” 
(Марлен Дитрих)

„Холивуд није убио Мерилин Монро, 
особе као Мерилин Монро убијају Холивуд.”

„Ја нисам имао проблем с Монро, 
Монро је имала проблем с Монро.”

„Груди од мермера и мозак попут швајцар-
ског сира.”

„Бесконачни пазл без икаквог решења.” 
(Мерилин Монро)

„она оставља јасан утисак да може 
да спелује schisophrenia.” 

(одри Хепберн)

Вајлдер је покушавао да уђе у САД из Мексика, 
а амерички имиграциони службеници неколико 
месеци одбијали су да му издају дозволу. Кад је 
већ изгубио сваку наду, наишао је на новог служ-
беника који га је упитао чиме се бави. Пошто је 
рекао да је филмски стваралац, службеник му 
је ударио печат на документе. Када је ушао на 
територију САД, рекао му је: „Сними онда неке 
добре.”

„ако постоји нешто што мрзим више 
од тога да ме не схватају озбиљно, то је 

да ме схвате сувише озбиљно.”

           „Радити 
        са Џеком 
      Лемоном, 
 то је срећа.”
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Двадесет другог јуна 1906. године рођен је Са-
муел Вајлдер, син Макса и Еугеније Вајлдер, 
у месту Суха, у Галицији, тадашњој аустроу-
гарској провинцији. Мајка му је дала надимак 
Били, а отац му је био власник ресторана на же-
лезничким станицама. Године 1909. с родитељи-
ма и старијим братом Вилхелмом сели се у Беч.

Убрзо почиње да ради као новинар у Бечу и 
касније у Берлину. Године 1929. пише свој први 
сценарио Der Teufelsreporter (1929) и наставља 
сценаристички рад за немачке филмове све до 
доласка Хитлера на власт. Због јеврејског поре-
кла емигрира 1933. године из Немачке у Париз и 
касније у САД. Брзо савладава језик и пробија се 
у америчку филмску индустрију. 

Са Чарлсом Бракетом пише неке од тада 
најпознатијих комедија, као што су Ниночка 
(Ninotchka, 1939), коју режира Вајлдеров каснији 
редитељски узор Ернст Лубич, и Ватрена кугла 
(Ball of Fire, 1941) Хауарда Хокса. Године 1942. Бра-
кет постаје и продуцент, док Вајлдер истовреме-
но режира и тако настају филмови: Пет гробо-
ва до Каира (Five Graves to Cairo, 1943), Изгубљени 
викенд (The Lost Weekend, 1945), који осваја оска-
ре за најбољи филм, режију, сценарио и главног 
глумца (Реј Миланд) и Булевар сумрака (Sunset 

............................................
На другом јеврејском филмском
фестивалу у Београду, који ће се 
одржати oд 19. до 23. фебруара 2020. 
у Музеју Кинотеке, у Косовској 11, 
биће приказано десет филмова 
са пројекцијама у 18.00 и 20.30.

Boulevard, 1950), за који ће бити награђени још 
једним оскаром за сценарио. После тога парт-
нерство се раскида. Године 1945. Црвени крст 
саопштава Билију да је његова цела породица 
погубљена у логору Аушвиц. Ради као суперви-
зор на документарном филму о логорима смр-
ти Death Mills. Вајлдер, који је претходно већ 
без Бракета био косценариста и редитељ успеш-
ног ноара Двострука обмана (Double Indemnity, 
1944), почиње да ради и као продуцент филмова, 
с ноар драмом Ас у рукаву (Ace in the Hole, 1951). 

До краја каријере 1981. године снимио је број-
не критички и комерцијално успешне филмо-
ве као што су романтичне комедије Сабрина 
(1954) и Седам година верности (The Seven Year 
Itch, 1955) и криминалистички Сведок оптужбе 
(Witness for the Prosecution, 1957).

од 1957. године пише сценарије са И. А. Л. 
Дајмондом, данас већ класике: Неки то воле 
вруће (Some Like It Hot, 1959), Апартман (The 
Apartment, 1960), који му доноси оскаре за нај-
бољи филм, режију и сценарио, Слатка Ирма 
(Irma la Douce, 1963). Његови последњи филмо-
ви су Пољуби ме, будало (Kiss Me, Stupid, 1964), 
Колачић среће (The Fortune Cookie, 1966), Avanti! 
(1972), Насловна страна (The Front Page, 1974), 
Федора (1978) и Buddy Buddy (1981).

Умро је 2002. у Холивуду, у 96. години.

БиограФСКе 
ЦртиЦе

у  ф о к у с у
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фест
2020

Димитрије Војнов
ПРеПоРуЧуЈе

мамо месец дана да се припре-
мимо за овогодишњи Фест и 
стотинак филмова који су, пре-
ма мишљењу уметничког руко-
водства, обележили протеклу 
сезону. 

Карте су већ у продаји, а ја ћу покушати да 
укажем на филмове које не бисте смели да 
пропустите на овогодишњем Фесту, водећи 
рачуна не само о њиховим уметничким доме-
тима већ и будућности изван тог фестивала, 
тј. шансама да их поново видимо на великом 
екрану.

стога у први ред препорука спадају они 
филмови који изван Феста можда уопште 
неће ни доћи у биоскопе, а и ако дођу, веро-
ватно неће моћи да се одупру суровости тр-
жишта.

само 6,5
Почасно прво место на листи препорука зау-

зима филм Само 6,5 Саида Рустаија.
Ирански цензори очигледно не раде добро свој 

посао ако је Саид Рустаи могао да добије при-
лику да оволико пута погледа филмове Мајкла 
Мeна и Жака одијара и сними врхунски филм 
о нарко-дилерима, истовремено узбудљив кри-

мић али и оштру критику друштвених кретања 
много ширих од саме трговине дрогом. Његов 
свет је свеж, и кад је реч о западној публици, 
потпуно непотрошен, иако је неких наговеш-
таја тога било протеклих година у појединим 
независним иранским продукцијама које су 
подједнако добро комуницирале и с локалном и 
с иностраном публиком. Није снага Рустаијевог 
рукописа само у новом амбијенту већ и у ре-
инвенцији постојећих жанровских конвенција. 
Већ неколико година нешто се занимљиво де-
шава у иранском филму. Утицај западних кине-
матографија је опипљив и конструктиван. Сто-
га, без задршке, Само 6,5 стоји као најбољи кри-
мић протекле сезоне.

иваНа гРоЗНа
И по естетици и по миљеу у ком је редитељка 

стасала, Ивана Грозна може се сматрати румун-
ским филмом, али будући да је реч о српској ко-
продукцији и да је радња смештена у Кладово, 
то је у довољној мери и српски филм, тако да се 
њиме и ми можемо поносити. ово је успешан 
пример комуникације српског филма са специ-
фичним документарним поступцима румунске 
кинематографије, урађене из прве руке, па се 
може рећи да је реч о најбољем сусрету те врсте 
до сада. Слично филму Мој јутарњи смех, који 
је малтене акламативно проглашен за најбољи 
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осрпски филм прошле године, и Ивана Грозна у 
наш арт хаус доноси хумор какав нисмо имали 
још од времена када су се Гордан Михић и Љу-
биша Козомара бавили црним таласом.

ДоПуНска Настава
Иван Горан Витез у трећем целовечерњем ос-

тварењу показује свој пуни таленат. Док су му 
прва два филма била базирана на концепту, с 
реализацијом која је варирала у погледу доме-
та, овде он има одличан баланс темељне зами-
сли и њеног спровођења. Допунска настава је 
црнохуморни трилер који од једне мале приче о 
разљућеном разведеном оцу који отима разред 
кћери која му је одузета постаје много озбиљ-
није сецирање друштва. Школски поступак је да 
се кроз „малу причу” најбоље приповеда „велика 
прича” и Витез за то добија највишу оцену.

Бела ПоБуНа
Документарни филм Рубике Шах говори о ак-

цији Rock Against Racism, која је спонтано на-
стала у Лондону када је услед успона Национал-
ног фронта и политике коју је заступао контро-

верзни конзервативни парламентарац Инох Па-
уел дошло до пораста насиља и расизма. Неко-

лико великих звезда тог времена попут Ерика 
Клептона и Рода Стјуарта ставило се на стра-
ну Пауелових запаљивих изјава и група лондон-
ских левичара одговорила је на то писмом у ком 
је речено да су одлучили да започну ту акцију. 
Убрзо акција узима маха, а организатори кон-
церата окупљају како идеолошке истомишље-
нике као што су група „Клеш” или Том Робин-
сон тако и црне извођаче уз упорне покушаје 
да придобију и оне који су радо слушани међу 
симпатизерима Националног фронта, рецимо 
„Шем 69”. Филм је динамичан, располаже бога-
том архивом и подсећа да активизам у рокенро-
лу никада не излази из моде.

аваНтуРисти
У програму „Фест класик” приказују се нас-

лови с ранијих издања фестивала и ремек-де-
ла филмске уметности у склопу тематских ре-
троспектива. ове године глумац у фокусу је Бе-
ким Фехмиу и направљена је занимљива селек-
ција филмова које је снимао код нас и у свету. 
Међу њима су и Авантуристи Луиса Гилберта, 
јединствено искуство у каријери било ког на-
шег глумца и тај филм не смете пропустити да 
погледате на великом екрану.

На врхунцу каријере, непосредно после Ал-
фија и Само двапут се живи, Гилберт снима свој 
званично највећи кикс, филм ког се одрицао 
и који је уврштен у разне антологије највећих 
промашаја – Авантуристе. Mожда ће следећа 
тврдња звучати као инаћење филмофила, али 
Авантуристи су жестоко оклеветан филм!

Наравно, нема никакве сумње да је реч о кичу 
јер трочасовни формат филма који евоцира ве-
лике породичне саге свакако није примерен 
адаптацији бестселер-писца Харолда Робин-
са, чија проза није узор доброг укуса и врхун-
ске литературе. Исто тако, чињеница је да Луис 
Гилберт у овом филму види своју прилику да 
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сними дејвидлиновско остварење, свог Доктора 
Живага, иако Робинс није Пастернак, те то мо-
жда делује гротескно, али сам подухват ипак је 
узбудљив.

Авантуристи су породична сага која прати 
Декса Зеноса, фикционализовану верзију Пор-
фирија Рубирозе – од детињства које је провео 
у немирној јужноамеричкој држави Кортегвај, 
преко пучева у којима је побеђивао и губио ње-
гов отац, живота плејбоја у Европи, до поку-
шаја да донесе правду у своју напаћену домови-
ну. Филм покрива период од четврт века, а Гил-
берт врло вешто меша бруталност леонеовског 
шпагети-вестерна, приказе еротике и телесно-
сти из висконтијевске фестивалске кинематог-
рафије, интриге и акционе призоре којих се не 
би постидели ни филмови о агенту 007 и већ по-
менути линовски мелодрамски ексцес. Ако има-
мо у виду диспаратност стилских захвата и узо-
ра, право је чудо што Авантуристи функциони-
шу као целина. А Гилберт управо у томе успева.

Упркос томе што филм пати од извесне наду-
тости, и упркос мелодрамским односима који 
носе енергичне преокрете својствене сапунској 
опери, Авантуристи су раскошно и прилично 
динамично трочасовно гледалачко искуство. Је-
дан од разлога због којих је овај филм одбачен 
када је изашао свакако можемо препознати и у 
томе што је то био студио-спектакл старог кова, 
а Нови Холивуд већ је ступио на сцену. То више 
није било време у коме су такви филмови мо-
гли да прођу и трочасовно трајање преостало је 
само за ауторе који морају много шта да кажу. 
Гилбертов филм био је егзотична пустоловина и 
мешавина жанрова која није наступила у пра-
вом тренутку.

Лин је у Живагу имао Египћанина омара Ша-
рифа, Гилберт је свог Шарифа нашао у југосло-
венском глумцу Бекиму Фехмиуу. Улога коју је 
добио Фехмиу била је прилика какву никада ни 
пре ни после њега није добио неки наш глумац. 
То је доминантна главна улога у спектаклу ви-
соке А-продукције. У том тренутку Фехмиу је 
почињао своју интернационалну каријеру по-
сле изузетног успеха Скупљача перја. Петровић 
је снимио светски филм, Гилберт је тада пре-
познао Фехмиуа као светског глумца. Нажалост, 
после Авантуриста, Фехмиу није добио тако 
велику прилику у толико амбициозној биоскоп-
ској продукцији. Али оно што је најважније је-
сте то што ту прилику као глумац није пропу-
стио. Можда његово име није било довољно ве-
лико да изнесе овај филм, али Гилберт у Фехми-

уу јесте нашао свог омара Шарифа у погледу 
испуњавања онога што су глумачки задаци.

Неки од сарадника на Авантуристима имали 
су више користи од самог Гилберта, пре свега 
Антонио Карлос Жобим, који је писао музику за 
тај филм и у њему лансирао неколико својих по-
знатих нумера.

Гилберт је у Авантуристима практично јед-
ним потезом успео да потроши све кредите 
које је стекао успешним Бондом и Алфијевим 
снажним одјеком и код публике и код критике. 
Међутим, овај филм био је велика освета Б-ре-
дитеља. Снимио је не само А-филм већ и филм 
који је приказиван из два дела – први је био дво-
часовни, а други једночасовни. Укратко, Б-реди-
тељ добио је целу биоскопску ноћ за себе. На-
жалост, није му свануло и после тога Гилбертов 
пут према статусу аутора који надилази окви-
ре индустријске производње филмова бива за-
устављен.

матеР
У стара времена док је ВХС још постојао као 

актуелан формат, већина млађих чланова ви-
део-клубова с врата би рекла: „Дај ми две акције 
за мене и неку секирацију за кеву.”

Матер Јурета Павловића, младог хрватског 
редитеља који је привукао пажњу освајањем 
награде Европске филмске академије за крат-
кометражни филм, подигао је „секирацију за 
кеву” на ниво арт хауса.

Филм Матер бави се темом врло актуелном 
на простору бивше Југославије, а то је брига га-
старбајтера о старим родитељима које су оста-
вили за собом у домовини. Дарија Лоренци ма-
естрално игра Јасну, жену која оставља породи-
цу у Немачкој да би дошла да брине о мајци која 
је на самрти. Међутим, када се врати кући, суо-
чава се и с траумама и с проблемима које је по-
кушала да остави иза себе.

Павловићев редитељски поступак је зани-
мљив и, што је најважније, доследан. У одређе-
ном смислу евоцира успомену на прошлого-
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дишњег лауреата Боба Јелчића, који је награђен 
за режију на Фесту за филм Сам самцат. У оба 
случаја имамо камеру која је везана за протаго-
нисту и сцене које су минимумом монтажних 
интервенција унутар сцене приказане скоро ин-
тегрално, те резове који не управљају гледаочев 
поглед већ само наговештавају проток време-
на. Упркос томе што се оба филма баве пријем-
чивим породичним темама и софистицираном 
редитељском поступку, чини ми се да је Павло-
вићев филм комуникативнији, али да Јелчићев 
убедљивије приказује менталитетску димензију 
амбијента у који је смештен.

Стога, Матер је арт хаус који може бити снаж-
но гледалачко искуство и за публику коју зани-
ма искључиво репертоарски филм. Тим пре тај 
филм треба уловити на Фесту јер га касније мо-
жда нећете запазити у програму биоскопа.

ЈоЈо РеБит
Јојо ребит је екранизација романа „Небо у 

кавезу” Кристин Лененс, пре неколико година 
објављеног и код нас. Популарност филма нади-
шла је репутацију романа, а нашој публици то 
остварење може бити изузетно занимљиво бу-
дући да га је после премијере у више наврата 
америчка критика упоређивала с филмом Тито 
и ја Горана Марковића. 

Руку на срце, српска публика већ је имала 
сличне реакције на филмове Таике Ваититија, 
рецимо када је 2017. на Фесту приказан његов 
Лов на дивљаке, чијег су главног јунака многи 
наши гледаоци поредили с протагонистом фил-
ма Тито и ја.

Јојо ребит је те паралеле некако озваничио. 
У оба филма главни јунак је дечак фасциниран 
вођом у једном тоталитарном систему коме се 
овај јавља као имагинарни пријатељ и води га 
кроз животне изазове. 

Упркос томе што су поређења између Хитлера 
и Тита сама по себи неумесна, одређене слично-
сти између та два филма збиља постоје – у оба 
случаја дечак је приказан као узорни продукт 
система који контролише живот својих грађана 
до детаља и убеђује их да верују у разне бизарне 
идеје, а то могу само деца. 

Међутим, сами филмови дубински се разли-
кују јер Таика Ваитити и Горан Марковић нису 
аутори сличних поетика. Док је Горан Марко-
вић мајстор филмске модерне, Таика Ваитити 
долази из традиције аматерског филма, меша-
них техника, телевизијског скеча и жанровске 
продукције, па је и његов филм агресивнији у 
пласирању сваке идеје. 

Исто тако, Тито и ја изашао је у периоду када 
је титоизам сасвим уминуо, док Јојо ребит жели 
да упозори на успон популизма на Западу и опа-
сних идеологија које с њим иду, па је самим тим 
његов активизам паничнији. Стога, иако Тито и 
ја заједно с Јојо ребитом може једног дана чини-
ти добар дупли програм у Кинотеци, те филмо-
ве треба раздвојити.

оно што је Ваитити донео јесте динамична, 
живописна комедија која спаја приповедач-
ку ексцентричност и високу комуникативност, 
успут третирајући нацисте као опасне карика-
туре, слично Тарантину у филму Проклетници. 
Јојо ребит је право биоскопско уживање у које 
је Ваитити уложио кредит стечен режирањем 
трећег Тора за „Марвел” и обезбедио слободу да 
се у савременом Холивуду бави врло озбиљном 
темом на провокативан начин.

аПокалиПса ДаНас
коНаЧНа веРЗиЈа

Пре скоро двадесет година на Фесту је прика-
зана дужа верзија ремек-дела Апокалипса данас 
Френсиса Форда Кополе и могу да посведочим 
да је реч о изузетном гледалачком искуству. То 
је класик који смо сви гледали безброј пута, али 
мало ко га је од млађе публике заиста гледао на 
великом екрану. овогодишњи Фест у програму 
„Фест класик” нуди и пројекцију коначне Копо-
лине верзије тог филма. Сматрам да такав био-
скопски празник не смете пропустити. Раскош 
тог филма, тематски и стилски прелази који 
прате трансформацију ликова сами по себи из 
једног у другог гледање позивају на ново читање. 
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отуд не чуди што је и Копола у више наврата 
састављао тај филм, враћајући неке изоставље-
не делове. Иако многи филмови нису бољи у ду-
жим, „редитељским” верзијама, Апокалипса је 
дело великог аутора у врхунској форми и сваки 
минут снимљен током њеног настанка има сми-
сла када се изнова уврсти у целину. То је један 
од оних филмова због којих је кинематографија 
важна. Ево прилике да се на то подсетимо. 

ДаЈте Ми слоБоДУ
Кирил Михановски снимио је изузетно енер-

гичан филм, један од оних атипичних радова 
због којих чекамо Фест јер би нам иначе тешко 
дошли на ред и привукли пажњу. Имао је пре-
мијеру у споредном програму Кана и једно је од 
најзанимљивијих гледалачких искустава проте-
кле сезоне смештених у програм „Фест фокус”.

Главни јунак је млади возач мини-буса руског 

порекла који је задужен за превоз хендикепи-
раних људи и једнога дана мора да помогне ре-
довним клијентима, али и свом сенилном деди, 
пријатељу, бившем боксеру, и групи стараца из 
завичаја који су се запутили на сахрану.

Из самог заплета јасно је да следи карамбол, 
али Михановски га поставља као високооктан-

ски кошмар у коме један племенити човек мора 
да се снађе у суровом граду с групом људи који 
мисле само на себе. У зависности од гледаочевог 
погледа на свет, Дајте ми слободу можемо по-
сматрати и као црну комедију и као драматичну 
социјалну мелодраму с дозом апсурда, али у оба 
оквира филм беспрекорно функционише.

Браћа Сафди ове године покупила су похвале 
за тензични поступак у филму Небрушени дра-
гуљи. Рекао бих да је Михановски урадио сличну 
ствар на ефектнији начин.

ПатРоле
Посетиоци Феста од пре деветнаест година 

сећају се филма Пансион за псе Стефана Коман-
дарева, остварења после ког неко време нисам 
смео да приђем ни Ван Дамовом филму сни-
мљеном у Бугарској. Стари знанац враћа нам се 
2020. године у такмичарском програму Феста и 
имамо добре вести – сазрео је кроз рад. 

Патроле су софијска ноћна прича о три поли-
цијске екипе које круже градом у трећој смени, 
покушавајући да се извуку од непријатних по-
слова, решавајући драматичне ситуације које за 
неке од њих имају и сентиментални улог и ла-
ментирајући под притиском празника који им 
се ближи – обележавања три деценије од пада 
Берлинског зида.

Као и многе наше животне и филмске приче, 
и ова се бави градом који у бесаној ноћи раз-
мишља о тридесетогодишњици догађаја када је 
добио оно што је хтео, али не и оно што је же-
лео. Софија је овде приказана као град из ког 
људи одлазе, јавне службе одликује јавашлук, а 
односе међу људима насиље. И опредељивање 
између Руса и Американаца. НАТо и ЕУ нису 
одмакли бугарску кинематографију од екс-ју-
гословенских ни по темама ни по естетици, а 
рекли бисмо да Командарев нуди веродостојну 
слику о томе да се ни тамошње друштво није 
одмакло од мука о којима се код нас иначе сни-
мају филмови.
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лиЈам галагеР: 
као Што Је Било

Ноел Галагер је средином деведесетих изгле-
дао као нешто што чак ни богата британска ро-
кенрол традиција није имала, а југословенска 
јесте – манчестерски Горан Бреговић. Сачекао 
је тренутак да звук групе „Стоун роузис” сазри 
за мејнстрим, спојио га с поп једноставношћу 
„Битлса” и повременим изливима енергије глем 
рока, и настао је британски „пастирски рок”. Га-
лагеровој фетишизацији Британије, која је по-
стојала у раду других бендова бритпоп таласа, 
помогао је и успон Тонија Блера, цео тај ути-
сак „Кул Британије” која се помаља, а на чијем 
су челу стајала браћа Галагер, Ноел као Брега и 
Лијам као Бебек.

После три албума која су померила границе, 
група „оејзис” ушла је у рутину, а иначе већ на-
рушени односи међу браћом пратили су музич-
ко ткиво које се постепено трошило. Из албу-
ма у албум Лијам је почео да се појављује и као 
аутор, али свака нова плоча била је све даље од 
битног догађаја, иако махом далеко од лошег. 
После серије тешких свађа међу браћом, Ноел 
напушта бенд.

Знамо како су прошли певачи „Бијелог дуг-
мета” када су га напуштали, уосталом о томе 
имамо и један документарни филм, Тифа Ба-

кира Хаџиомеровића. Наставили су каријере, 
били популарни, али увек у чекаоници за по-
тенцијално поновно окупљање. Документарни 
филм о Лијаму Галагеру из програма „Фест 48” 
приказује судбину британског Бебека без ман-
честерског Бреге.

И ствари су се испоставиле као компликоване. 
Упркос томе што је цео бенд практично остао с 
Лијамом, недостајале су Ноелове песме. Док се 
Ноел осамосталио прилагођавајући наступ но-
вом, камернијем формату своје каријере, Лија-
мов састав „Биди Ај” задржао је хардвер стади-
онског бенда, само без основног репроматерија-
ла, а то су химне.

Коначно, Лијам се определио за соло карије-
ру. И филм Као што је било ставља примарни 
фокус на то. У овом случају, Лијам је без Ное-
ла успео да се одржи као звезда. Ноел је, с дру-
ге стране, одлучио да ћути и ради. У паралели 
чувеног сукоба „оејзиса” с „Блуром”, Ноел је по-
стао „Блур”, и одлучио да ћути на Лијамове про-
вокације одговарајући албумима који су жан-
ровски разноврснији и радозналији. Лијам се 
пак сам изборио да се врати на прво место бри-
танске топ-листе.

У филму Као што је било видимо физионо-
мију тог камбека. Али пре свега видимо да је 
харизма Лијама Галагера обузела ауторе фил-
ма Гевина Фицџералда и Чарлија Лајтининга и  
(слично ауторима Рока с Феста пре неколико го-
дина) на крају све ово постало његов шоу.

Ако имамо у виду да су браћа Галагер била 
претече савременог селебрити присуства у јав-
ности, с неумесним реакцијама и на оно што их 
питају и на оно што их не питају, барем њихо-
ве мрачне стране у јавности не мањка. Стога, та 
отпимистична црта, на крају крајева, не смета 
филму. Штавише, то је слика и даље моћне ро-
кенрол машинерије, од идеје до финалног про-
извода, који можда више није физички носач 
звука, али јесте музика која се на неки начин 
купује.

Нико до сада није успео да растури Лијама Га-
лагера као он сам. Ако овај филм и покушава да 
га састави, то је можда и већи подвиг него што 
мислимо.
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Епоха пионира означава доба у којем 
се назире филм као уметност, јављају 

њени први творци, рађају жанрови, 
ствара индустрија, обликује кинема-

тографски језик. За изумитеље филма 
апарат је био циљ; но, убрзо су филмо-

ви постали оно што је главно.
ЖОРЖ САДУЛ

ПРиМитивЦи

иве слике су, у први мах, 
схваћене као оптичка 
атракција и вашарска за-
бава, како су писале но-
вине, а тог убеђења били 
су и „очеви” кинематог-

рафије, браћа Лимијер, који су (1895) организо-
вали прву јавну филмску представу, извукав-
ши целулоидну траку из Едисоновог „биоскопа 
у кутији” званог кинетоскоп. Проћи ће сразмер-
но дуго времена пре но што кинематограф про-
нађе специфична средства изражавања, пре но 
што филм постане уметнички медијум. Тек 1911. 
године један естетичар (Ричото Канудо) прихва-
тиће филм као уметничко изражајно средство 
и назваће га „седмом уметношћу”. У то време 
јавља се и први велики филмски редитељ-ства-
ралац Дејвид Ворк Грифит, који је открио нај-
важније елементе филмског језика и користио 
их у драматуршком смислу, а не само као три-
кове и визуелне ефекте. 

У историји филма постоје многи пионири који 
су, у првим данима развитка кинематографије, 
снимали филмове (боље рећи, сцене) и, сваки 
на свој начин, допринели како техничком раз-
воју овог медијума тако и откривању могућно-
сти једног новог начина уметничког изража-
вања. Међу „примитивцима” у историји филма 
истичу се, пре свих, Луј Лимијер и Жорж Ме-
лијес. они су, већ у првим данима кинематог-
рафије, назначили два основна правца који-
ма ће се, углавном, развијати читава историја 
филма, без обзира на то што су се често угле-
дали један на другога. Лимијер се користио ка-
мером првенствено као инструментом који тре-
ба да бележи догађаје из свакодневног живота, 
да снима документе који и данас плене изван-
редном аутентичношћу, док је Мелијес у фил-
му видео могућност за дочаравање визуелних 
илузија и фантастичних призора, као и за реги-
стровање позоришних представа. Лимијер и ње-
гови сниматељи крстарили су улицама и путо-

вали по читавом свету, снимајући филмове као 
што су Улазак воза у станицу Ла Сиота, Бебина 
ужина, Купање у мору, Долазак тореадора, Цар 
и царица улазе у цркву, Вестминстерски мост, 
Свадбена поворка напуљског принца, Откривање 
споменика, Дефиле полицајаца у Чикагу (сви из 
1895/96).*1 Мелијес је највише времена прово-
дио у студију, где је, на сцени као што је она у 
позоришту, инсценирао разнолике фантастич-
не призоре у декору који је сам сликао. То су, 
већином, биле познате приче и бајке као Робин-
зон Крусо (1902), Јованка Орлеанка (1900), Црвен-
капа (1901), Гуливерова путовања (1902), Дворац 
из 1001 ноћи (1905), или фантастичне визије и ре-
конструкције као што су Тунел испод Ламанша 
(1907), Путовање кроз немогуће (1904), Пут на 
Месец (1903), Освајање Северног пола (1912), Циви-
лизација кроз векове (1908). Могло би се рећи да 
је Лимијер ударио темеље документарном жан-
ру, односно оној линији развитка филма која 
стреми ка истини, реализму, верном одразу жи-
вота, аутентичној стварности, а Мелијес оним 
правцима у историји кинематографије који по-
моћу визуелне стилизације дочаравају илузију 
и фантастику, свет маште и снова.*2

Поред ова два пионира филма, било је и дру-
гих који су, истовремено када и они или одмах 
после њих, открили нове могућности снимања и 
изражавања покретном сликом. Фердинан Зека 
је, угледајући се на романсијерску технику, раз-
вио у филму наративне елементе, причајући 
сликама епске догађаје, разбијајући јединство 
места и времена у филмовима какви су Исто-
рија једног злочина (1901), Жртве алкохола (1902), 
У црној земљи (1905). Такође су значајни пиони-
ри филма у Енглеској: Џорџ Алберт Смит, Џејмс 
Вилијемсон, Роберт Вилијем Пол, Селис Хеп-
ворт. Смит је у филмовима Смешна лица (1898), 
Бакина лупа (1900), Мали доктор (1901) открио 

1 Лимијеров програм (који се често мењао) садржавао је, 
више од половине, репортаже из разних земаља, што по-
казује какво је било интересовање публике, па су сличне 
репортаже правили и други произвођачи филмова, због 
чега је на једном Лимијеровом плакату истакнуто следеће 
упозорење: „Ne pas confondre avec les grossiéres imitations 
du Cinematographe LUMIERE!”

2  Поједини историчари не слажу се са оваквим разграни-
чавањем праваца у историји филма (без обзира на чиње-
ницу што је Лимијер више био окренут стварности, а Ме-
лијес фантастици); указујући на појаву да се у савременом 
филму елементи аутентичног и визионарског стално пре-
плићу, они наводе примере који показују како фантасти-
ка у филму може да делује крајње аутентично, као што је 
могућно аутентичним снимцима постићи утисак потпуне 
фантастичности.
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филма Џејмса Стјуарта Блектона,*5 који је 1898. 
направио први „пропагандни филм” Цепање 
шпанске заставе и, нарочито, Едвина Порте-
ра, који је развио филмску нарацију. Портерова 
два филма Живот једног америчког ватрогасца 
(1903) и Велика пљачка воза (1903) представљају 
визуелно испричане догађаје који имају (на-
равно у врло примитивном виду), експозицију, 
заплет, кулминацију и расплет. Тако је почела 
да се рађа специфично филмска драматургија, 
која стоји негде између усредсређеног позо-
ришног заплета и разуђеног романсијерског ис-
предања догађаја. Портер успева кроз цео филм 
(а то значи у току двадесетак минута) да води 
драмски континуитет, да повезује секвенце и, 
посредством монтаже, да супротставља не само 

два догађаја већ и две идеје. Но, ту технику ће 
до краја усавршити тек Грифит, поводом кога је 
Ејзенштејн рекао да у филмском језику не по-
стоји ништа што није открио и употребио овај 
први геније седме уметности.*6 

Истакли смо само оне пионире филма који су 
дошли до извесних открића и чија се дела сма-
трају значајним за развитак кинематографије. 
И у другим земљама, често истовремено, јављају 
се сниматељи који камером бележе свакоднев-
не догађаје или региструју инсцениране фанта-

5 Блектон је значајан и по томе што је међу првима упо-
требио принцип кинематографске анимације (одвојеног 
снимања сваке фазе нацртаног покрета), о чему ће бити 
више речи у чланку о анимираном филму.

6 о Блектону и Грифиту често ће се говорити у овој књизи, 
јер су та два пионира и редитеља америчке кинематогра-
фије успешно стварали филмове у скоро свим жанровима 
и проналазили нове начине кинематографског изража-
вања.

крупни план и употребио га као ефект који на-
глашава одређени део збивања; Вилијемсон је у 
филмовима Напад на мисију у Кини (1901) и Ва-
тра (1901) први пут употребио неку врсту пара-
лелне радње ради стварања динамике и напе-
тости; Пол*3 је ударио темеље филмској бурле-
ски снимивши Свештеника у недоумици (1906) 
и Не може да дође до речи (1906). Наравно, Ли-
мијеров Поливени поливач из 1895. сматра се за 
прву филмску комедију ситуације, а Пол је зна-
чајан по томе што је први покушао да карикира 
ликове. Хепворт је, чак, снимио прве филмове 
са социјалном тематиком и сатиричном поли-
тичком жаоком, као што су Частан мир (1902), 
Алисини доживљаји у Земљи чуда (1903), Међуна-
родна размена (1905), док је у филму Спасао га 
Роувер (1905) дао један од првих примера дина-
мичне монтажне нарације, илуструјући кадро-
вима једно збивање које се одиграва у разли-
читим амбијентима.*4 Видимо да су сви наведе-
ни филмови снимљени у првим годинама овог 
века, што показује не само да је филмски ме-
дијум брзо проналазио нове могућности изра-
жавања већ и да је врло лако освајао разне жан-
рове и обрађивао тематику која је интересовала 
различите слојеве гледалаца, реагујући брзо на 
многе актуелне догађаје.

Најзад, треба поменути и пионире америчког 

3 Пол је, на основу Едисоновог кинетоскопа и камере, кон-
струисао пројекциони апарат, који је од њега купио Жорж 
Мелијес, пошто Лимијерови нису хтели да продају свој 
изум, сматрајући да би тиме добили конкурента, што би 
утицало на зараду која је, већ у првим данима пројици-
рања „живих слика” у „Гранд кафеу”, била прилична.

4 Наведена група пионира енглеског филма позната је у 
историји кинематографије као „Брајтонска школа” према 
месту Брајтону у јужној Енглеској, где су живели и (у не-
посредној близини) радили фотографи Смит и Вилијемсон.

Свештеник у недоумици (1906)

Спасао га Роувер (1905)
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стичне призоре. Уопште, врло је тешко доказа-
ти ко је у тим првим данима развоја кинема-
тографије био „први”. У Немачкој су браћа Скла-
дановски крајем 1895. снимали улице Берлина, 
а у Италији Филотело Алберини и Итало Пакјо-
ни призоре из стварности; у Данској Ларс Петер 
Елфелт снима краљевску породицу, у Енглеској 
Берт Ејкерз дерби у Епсому, а Фриз-Грин сцене 
из Хајд парка; у Португалији Аурелио Дос Реис 
приказује разне актуелности, а у Русији Алек-
сандар Дранков сцене из народног живота. Доц-
није, и у многим другим земљама јављају се пио-
нири националних кинематографија. Код нас је 
то био македонски сниматељ Милтон Манаки.*7 
Филм се брзо распростире по читавом свету, по-
стаје све популарнији, прерастајући постепено 

из вашарске атракције у средство за масовно 
забављање гледалаца, у разгранату индустрију 
снова, да би се коначно развио у специфичан 
уметнички медијум.

На крају, ево филмова приказаних на првој 
јавној представи коју су браћа Лимијер (Луј и 
огист) и њихов отац Антоан организовали 28. 
децембра 1895. године у Паризу, у Индијском 
салону „Велике кафане”: 1. Излазак из фабри-
ке Лимијер у Лиону, 2. Акробација на коњи-
ма, 3. Пецање црвених рибица (са господином 
огистом Лимијером, његовом супругом и кће-
ри), 4. Искрцавање чланова конгреса фотогра-
фа у Лиону, 5. Ковачи, 6. Повртар (овом призо-

7 Као и остали сниматељи у првим данима кинематогра-
фије, Манаки је у свему опонашао Лимијера, што показује 
његова позната репортажа о посети турског султана Би-
тољу (1911); Милтонов брат Јанаћи (који је донео из Францу-
ске камеру) односио је снимљени материјал у разне земље 
у које је као трговац често путовао.

ру је доцније придодат један гег, и тако је поста-
ла прва филмска комедија Поливени поливач), 
7. обед или Бебин доручак (са господином оги-
стом Лимијером, његовом супругом и кћери), 8. 
Скакање у ћебету или Шегачење са регрутима у 
касарни, 9. Трг Кордилијера у Лиону, 10. Море, 
или Море код Ла Сиота. Чувену сцену уласка 
воза у станицу Лимијер је снимио у две верзије, 
које су у његовом каталогу забележене под сле-
дећим насловима: Улазак воза у станицу Ла Сио-
та (1895) и Улазак воза у станицу Вилфранш-сир-
-Саон (1896).*8

Све ове кратке филмове снимали су многи 
Лимијерови сниматељи, који се могу сматрати 
и као први редитељи у историји кинематогра-
фије. Међу њима истичу се Ежен Промио, Фе-
ликс Мезгиш и Франсис Дублије. Какав је однос 
према филму, у тим првим данима постојања 
кинематографа, имао сам Лимијер, најбоље илу-
струје књига успомена Феликса Мезгиша, који 
је путовао по свету (најдуже је боравио у Ру-
сији) и за Лимијера снимао актуелне догађаје. 
По Мезгишовим речима, када му је 1896. дао ка-
меру у руке и новац за пут, Лимијер је рекао 
следеће: „Знајте, посао који вам поверавам нема 
никакве будућности нити значаја, јер је то пре 
свега вашарско занимање. Може да траје шест 
месеци, годину дана, а можда и мање, после тога 
мораћете да тражите неко друго запослење.” 
Предвиђања Лимијерова нису се обистинила; он 
ће то доцније признати и брзо ће прихватити 
филм као изражајно средство, усавршавајући 
филмску технику, експериментишући чак и са 

8 Сличне филмове са готово истим насловима налазимо и 
код других пионира кинематографије (не само у Францу-
ској), што очигледно показује колики су утицај имале прве 
„живе слике” које су први пут приказала браћа Лимијер и 
како се брзо ширила популарност филма.
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Акробација на коњима (1896)

Улазак воза у станицу Ла Сиота (1895)
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се зове кинематографски призор; ми, међу-
тим, сматрамо да Едисон пре спада у предисто-
рију кинематографије будући да његов кинето-
скоп (филм затворен у кутији) још увек не пред-
ставља и не пружа доживљај филма какав он у 
својој суштини јесте (пројекција филмског при-
зора у биоскопској дворани). Због тога рађање 
филма обележава прва јавна пројекција коју 
су организовала браћа Лимијер, уз наплаћи-
вање улазница и са утврђеним програмом. Њих 
и остале пионире филма називамо „примитив-
цима” зато што својим остварењима означавају 
онај најпримитивнији период развитка кинема-
тографије која је тек почела да се одваја од ва-
шарске забаве и да показује неке одлике које су 
предочавале могућност рађања једног новог из-
ражајног и уметничког средства. они су „при-
митивни” због тога што су кинематограф сма-
трали искључиво техничким изумом, инстру-
ментом за информације, или су га стављали у 
службу других уметности. Чак и када су прона-
лазили нове – само кинематографији својстве-
не – могућности изражавања, користили су их 
у истом смислу. Па ипак, и уз таква схватања, 

они су стварали прве филмове и били ти који су 
открили неке од филмских специфичности. Ау-
тентичност кадра (Лимијер), стилизација пред 
камером (Мелијес), визуелна нарација (Зека), 
филмска драматургија (Портер), крупни план 
(Смит), паралелна монтажа (Вилијемсон), дина-
мика у кадру (Блектон) и многе друге елементе 
филмског казивања и особеног кинематограф-
ског деловања употребили су, наравно у прими-
тивном виду, многи пионири филма, од којих 
смо у овом прегледу навели само најзначајније.

тродимензионалним филмом.*9 о тим првим 
данима постојања кинематографа говори и Ме-
лијес у својим успоменама. Као позоришни чо-
век, он је одмах уочио отпор и презир који према 
„живим сликама” показују људи из театра, али 
је упорно наставио да снима своје фантастич-
не призоре и театралне реконструкције. Ево 
како описује снимање филма Путовања на Ме-
сец (1902), који је имао 260 метара и 30 таблоа: 
„У време када сам правио Путовање на Месец 
још није било ’звезда’, нити су се имена глу-
маца појављивала на плакатима и филмовима. 

Моје предузеће звало се ’Стар филм’, али име 
Мелијес није се појављивало на екрану, иако 
сам играо главне улоге. Глумци који су били ан-
гажовани у Путовању на Месец били су акро-
бати, играчице и певачи из мјузик-хола. Позо-
ришни глумци тада нису још пристајали да иг-
рају у филмовима, јер су то сматрали као пони-
жавајући посао. На то су пристали тек доцније, 
када су видели да артисти који наступају у фил-
мовима зарађују два пута више него они у по-
зоришту. Две године доцније мој биро је сваке 
вечери био препун позоришних глумаца који су 
хтели да потпишу ангажман за улоге.”*10

Неки историчари стављају и Едисона међу 
„примитивце”, јер је он први остварио оно што 

9 Сећајући се, после много година, својих најранијих екс-
перимената са „живим сликама”, Луј Лимијер је подвлачио 
чињеницу да је филм настао као резултат истраживања 
многих проналазача и техничара који у тренутку открића 
„нису мислили на будућност”, већ само на то да конструи-
сани апарат „што боље дочара илузију кретања на платну”.

10 Много доцније, када је већ био заборављен (те је морао 
да се издржава продајући играчке на једној париској ста-
ници), Мелијес је потврдио како га је филму привукла „мо-
гућност да дочара фантастичне призоре, фантастичније 
него што су могућни на позорници” и да је он више волео 
да ради са акробатима него са глумцима „који нису схвата-
ли магију филма”.

Путовање на Месец (1902)

Излазак из фабрике Лимијер у Лиону (1895)
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ФаКтограФиЈа
Брехт је у „Балади о Франсоа Вијону” кари-

кирао хагиографски стил званичних биогра-
фија политичара и знаменитих личности ДДР-а. 
„Франсоа Вијон дете сиромашних је био...” Па да 
кренемо. Бар онако како су многи реаговали на 
агенцијску вест „да је 15. 6. 2010. у свом стану 
на Звездари пронађен мртав глумац Беким Фех-
миу”. Рођен у Сарајеву 1. 6. 1936. Четири године 
млађи од Џејмса Дина, седам година старији од 
Мика Џегера или Слободана Милошевића. Ал-
банац. Мада медији помало околишају када је 
реч о етницитету. Неспорно талентован, уписује 
тадашњу Академију за позориште, филм и теле-
визију (а не, како се углавном погрешно наводи, 
Факултет драмских уметности) у Београду. Под 
условом да добро научи српски. Само четири го-
дине касније следе успеси на позорници, а онда, 
нешто касније, отвара се простор већи од живо-
та. Филм.

БЛиСтаво
Године 1962. дискретном епизодом у филму 

Саша држи опело у једној од најдуховитијих 
монтажних сцена југословенског патриотског 
филма. Комика се базира на понављању говор-
ника на групу народних непријатеља које од-
стрељују „ђаци а већ јунаци”. Филм Саша је због 
непознатих разлога био омиљен уредницима 
телевизија, па је пригодно ишао у дане жалости 
кад би преминуо неки истакнути друг. А било 
их је. Другова.

Захватио га је онда цунами црног таласа. 
Године 1965. у Непријатељу Живојина Павло-
вића, који овај ради за словеначке продуценте 
чекајући да се одбункерише дебитантски ду-
гометражни филм Повратак. Исте године је и 
у Клаксону Војислава Кокана Ракоњца, чија се 
животна авантура завршила страсно и трагич-
но, налик на судбине јунака његових филмова. 
Круна раних радова уследиће годину дана ка-
сније у Роју Миће Поповића, неправедно „пот-
цењена” филмском аутору зарад јединственог 
сликарског генија. Романтични интермецо биле 
су Топле године (1966) Драгослава Лазића, које от-
кривају његову нежну страну наспрам мужевне 
појавности и драмске уверљивости, и откривају 
потенцијал романтичног јунака.

виДео Сам и Срећне гЛУмЦе
Године 1967. олуја се спрема. Перје ће летети 

на све стране. Александар Саша Петровић сме-
шта вечну (библијску?) причу о проклетству лу-

ПроЛог
а ли је реч истина у једнини или 
множини? Вук је знао да цитира 
народну мудрост: „Лаж је слепа, 
или лепа”. Или можда народ није у 
праву. И онда када се десио и онда 
када није. Храброст. Друга велика 

реч. Хаксли је радо цитирао апокрифну при-
чу о првом сусрету људи и лавова. Једна група 
људи пришла је лавовима. ови су их прождрали. 
Људе који су претекли своје другаре назвали су 
храбрима. За себе су говорили да су мудри.
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певали после рата. Ту 1968. звали су још „лето 
слободе и љубави”. А онда је Венеру још једном 
силовао Марс, па је човек опет морао да пева 
после рата.

Ипак, за Бекима је то време када постаје део 
глобалног сазвежђа најмлађе међу уметности-
ма. Кажу да изузетно објективни, интелигентни 
и стабилни људи с неких десет одсто реално 
прихватају свет у којем живе, остатак је тек оно 
како га виде и доживљавају. Беким Фехмиу је 
својом суштинском концентрацијом, квалите-
том и жељом, обрнуо ове проценте. И онда је све 
кренуло својим логичним током.

Да ли је пресудио антички потенцијал Перја-
ра, тек италијански продуценти, сињор Де Лау-
рентис пре свих, препознали су у њему храброг 
и лукавог одисеја, који ће херојски заблистати 
у ТВ серијалу који и данас млади Италијани 
сматрају незаобилазним делом свог детињства. 
Било је то време када се наивност сматрала вр-
лином. Биоскопски филм ухватио је само део 
магије, у време када се један мали екран у стану 
сматрао луксузом.

НаПоРаН ДаН у фаБРици сНова
 Карта за Холивуд била је већ купљена. И 

оверена. Авантуристи (1969) су били раскош-
на екстраваганца Paramount Picturs-a вредна 
тадашњих десет милиона долара, базирана на 
бестселеру најпродаванијег шкрабала епохе, 

тања у потрази за срећом (Богом) у миље Рома, 
скупљача перја, како ће гласити и једноставан 
и тачан назив филма који ће за светску дистри-
буцију бити препеван као „Видео сам и срећне 
Цигане”. Минуциозна фотографија Томисла-
ва Пинтера базирана на наивном сликарству у 
смислу таблоидности и колорита (сличан екс-
перимент поновљен успешно и у Брези), успе-
ла је да ухвати креативни ватромет, жеђ за жи-
вотом Фехмиуа као Белог Боре, уз колосалног 
антагонисту, великог и јединственог Велимира 
Бату Живојиновића и страсну и расну оливе-
ру Вучо (данас оливера Катарина). Квинтесен-
ција балканског дерта у само неколико минута. 
Срча. Крв. „Ђелем, ђелем”... Био је то његов први 
одисеј (Уликс) негде између Хомеровог ориги-
нала Џојсове транспозиције и циганске магије. 
Тријумф у Кану (али не „Златна палма”, како то 
пише „сору paste” генерација) и оскар надохват 
руке за холивудси хепиенд, тужне драме с бо-
дењем и певањем. Причао ми је Јиржи Менцел. 
Непредвидљив и јуродив, смислио је у тренут-
ку проглашења лауреата позлаћене статуете 
малу и можда помало окрутну шалу. Довикнуо 
је Саши Петровићу: „Победио си!” Наравно, те 
1968. победили су Строго контролисани возови, 
а мање контролисани, совјетски и братски тен-
кови први пут су после Другог светског рата 
силом почели да мењају стварност бледе мајке 
Европе. Али било је то време када су још људи 

Узрок смрти не помињати (1968)
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Затим је отелотворио мистериозног грофа 
Каљостра (1974) у истоименој костимираној би-
ографији са нешто мање звезда а више звезди-
ца, и опет био убедљив у политичком трилеру 
Извршилац у истој сезони.

Контроверзни порнограф Тинто Брас пре-
познао је у њему ратника на одмору у јавној 
кући у Салону Кити (1976), који сасвим извесно 
има и меку и тврду верзију, али га познаваоци 
филма сматрају равним и у неким аспектима 
супериорним култном Пазолинијевом 120 дана 
Содоме и Гоморе, једној од најжешћих критика 
фашизма, кроз битку Ероса и Танатоса. Годи-
не 1977. поново је са елитом. Црна недеља Џона 
Франкенхајмера, чија се оригинална каријера 
протегла и до новог миленијума, холивудског 
професионалца, који је јединственим стилом 
знао да говори о круцијалним темама. овај 
филм је у великом буџету отворио Пандори-
ну кутију тероризма, али као први у низу није 
побрао ловорике, него изазвао полемике, због 
редитељевог амбивалентног односа према нега-
тивцима.

Свим овим улогама Беким демонстрира го-
тово нестварну лакоћу трансформације, дајући 
својим јунацима с разних паралела суштинску 
уверљивост и магнетизам који су препознавали 
гледаоци било да им се обраћао на италијанском 
било на енглеском (који је, кажу, научио за не-
дељу дана).

Харолда Робинса. На челу звездане интернаци-
оналне поделе у којој су били Кендис Берген, 
Шарл Азнавур, Фернандо Реј, био jе Беким Фех-
миу као Дакс Ксенос, базиран на карипским 
плејбојима – мангупима, типа Порфирија Руби-
розе. Иако је критика сасекла филм, али свакако 
не и Бекимову харизматичну интерпретацију, 
где је био једнак, и на моменте „једнакији” с нај-
већим филмским артистима епохе, сасвим је до-
бро зарадио на благајнама, вратио уложене паре 
и мало преко тога, а данас га „интернет филмо-
фили” сматрају расним примерком епохе.

Дефинитивно ту демонстрира онај онирички 
квалитет који је француски критичар Мишел 
Мурле првобитно препознао код Чарлтона Хе-
стона. оно што многи велики глумци никада 
неће имати, а то је филмска појавност. Харизма 
(у ворхоловском и оригиналном хришћанском 
смислу). Материјал од којег су били саграђени 
они највећи, Лино Вентура, Жан Габен, али и 
Паја Вуисић и Бата, који је са својих 77 после 55, 
спреман за још понеку филмску авантуру. Ре-
жију потписује „бондовски” редитељ Луис Гил-
берт, па свака сличност Фехмиуа с легендарним 
агентом 007, у белим смокинзима, док подједна-
ко успешно игра поло и заводи лепотице, можда 
и није сасвим случајна. Кажу да је постојала и 
жешћа верзија с мало више насиља и голиша-
вих сцена, тако природних за време у којем је 
филм настао.

Време љубави (1966)
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је методски приступ, театрално сечење ваздуха, 
насупрот његовом интуитивном бихевиоризму 
и техници „подглумљивања”, минимум средста-
ва за максимални емотивни удар. Као да некако 
у то време води битку за сопствени, уметнички 
и људски идентитет, светска звезда, успешан 
југословенски глумац, понос Албанаца... Интер-
нетом циркулише снимак из 1972. када је био у 
посети филмским студијима у Тирани. Беким, 
права звезда у кожној јакни, његови домаћини 
у дизајнираним оделима, снимање неког дечјег 
филма у „партизанским” условима. На Бекимо-
вом лицу осмех, око њега дивљење... Нису раз-
личити ни снимци из Пуле из истог времена где 
његова аристократска појавност некако при-
родно штрчи, па када је и у друштву свемогућег 
балканског филмског могула какав је био Ратко 
Дражевић.

наЦионаЛна КЛаСа
Можда Беким Фехмиу не би ни „добацио” до 

нових генерација него тек остао део усмене ле-
генде да није засјао као васпитач Мунижаба, 
у дебију Горана Марковића Специјално васпи-
тање (1977), где је, према тврдњи редитеља, ве-
лика звезда практично бесплатно одиграла уло-
гу којој је веровала. Славко Штимац имао је од 
кога да „покраде” трикове заната за своју скора-
шњу и кратку холивудску авантуру.

 Један од постмодерних чуда југословенске 
кинематографије, и шармантних и декадентних 
покушаја, свакако је Партизанска ескадрила 
Хајрудина Шибе Крвавца, реквијем за парти-
зански филм, али испоставиће се и за државу 
истине, љубави и слободе, СФРЈ. Шиба и Беким, 
чији су таленти и достигнућа могли да се мере 
светским аршином, из таме биоскопа прелазе у 
мрак живота.

гоСПоЂа КоЛонтаЈ 
и ДрУге оКре(У)тне игре

У време којем салвете постају исходиште ис-
цртавања граница, али људи постају мета вели-
ких националиста, прекида једну представу (Го-
спођа Колонтај у Југословенском драмском по-
зоришту) и одлази у добровољно ћутање, дајући 
1987. опроштајни интервју у „Политици”, за који 
му све мислеће и поштено одаје признање. И 
док одзвања „Хапсите Власија”, његово ћутање 
више није довољно гласно, а морални кредо 
препознаје у стиховима Душана Васиљева из 
горке и тешке песме „Човек пева после рата”: Ја 
сам газио у крви до колена и немам више снова...

ЈаХао Сам Са 
Џоном ХЈУСтоном

Посебно издвајам митску епизоду с филмом 
Дезертер (1977) редитеља Барта Кенедија, холи-
вудског саборца патријарха вестерна Џона Фор-
да, који је своје поруке слао поштом, а не публи-
ци преко биоскопског платна. Шпагети-вестерн 
који потписује хрватски редитељ Никша Фулго-
си (закон је у то време био такав да на копро-
дукцији мора да буде потписан и домаћи аутор 
који се на снимању није мешао у свој посао), био 
је нека врста Елдорада за вестерн ветеране који 
су тада тражили срећу и егзил у Европи, када 
је Холивуд који се одрекао својих корена, био 
препуштен продуцентима медиокритетима. За-
мислите у једном филму једног од највећих ре-
дитеља свих времена Џона Хјустона, инстинкти- 
вног глумца (који је коцкарске дугове често 
одрађивао у оваквој врсти пројеката) Патрика 
Вејна, сина великог Џона, Брендона де Вајлда, 
тинејџерског идола, црног акционог идола, још 
једног Фордовог миљеника, Вудија Страуда... На 
челу ове прелепе банде отпадника чија се жи-
вотна слика амалгамирала с митском јесте Бе-
ким Фехмиу, велик и већи од живота, с ауром 
филмског бесмртника. А ево и једне анегдоте у 
којој се препознају прави хероји.

„Видите, кћерка редитеља Берта Кенедија, у 
чијем сам филму Дезертер играо, била је члан 
неког друштва у Лос Анђелесу где су се играле 
српске народне игре. Господин Берт ме је замо-
лио ако могу да му набавим нашу народну но-
шњу. Дао ми је мере своје кћерке. У Народној 
радиности у Кнез Михаиловој улици купио сам 
комплетну шумадијску народну ношњу од опа-
нака до јелека. Господин и госпођа Кенеди нису 
могли да нађу праве речи захвалности, а радост 
кћерке је била неописива. оно што је најлепше, 
управо је различитост традиције која човека 
обогаћује и радује” (интервју ВРЕМЕ, бр. 539, 
3. 5. 2001).

СвоЈ меЂУ тУЂима 
тУЂ меЂУ СвоЈима

Док је на „службеним путовањима” у ино-
странству херој, у домаћем филму он је анти-
херој с маргине, било у криминогеном миљеу 
Депса (1974) или напрслом броду самоуправног 
социјализма у Кошави (1974) или Павлу Павло-
вићу (1975). За улоге у домаћим филмовима није 
добијао награде на домаћим фестивалима. Та-
дашња критика и публицистика преферирала 
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медији Србије, Косова, Италије, Албаније, света... 
Сетили су се глумца, а величали човека.

Сам чин кремације требало је по жељи поро-
дице да буде приватни чин. Његове колеге и по-
штоваоци, поштујући то, такође су приватно до-
шли да буду ту близу, без ритуала, неки у црном, 
неки у белом, једног спарног летњег дана пред 
олују која није дошла. Чула се „ода радости”. 
Више пута. Прах ће бити развејан у Призрену. 
Сада тамо долази сезона свадби. Пун је живота 
и неке чудне светлости која подједнако обасја-
ва различите богомоље, неке нове, неке спаљене 
па обновљене, али и неке људе који би желели 
да живе баш као Беким. Неко ме је питао да ли 
случајно знам шта значи име Беким. Рекао сам: 
„Човек!” „На српском или албанском?”, инсисти-
рао је мој саговорник. „На нашем”, одговорио 
сам.

И то је то. Како је рекла његова Бранка испра-
ћајући Бекима на Јелисејска поља вечности.

СтраШно
Иако је аутобиографију „Блиставо и страшно” 

написао још 1985. она се појављује почетком ми-
ленијума, када се, ваљда, након ужаса на беско-
начној траци балканске историје и кола српско-
-албанске мржње, појављује макар симболичан 
трачак наде. он као одисеј језди опустошеним и 
спаљеним пределима, у емотивном бермудском 
троуглу, Београд–Приштина–Призрен. Део уте-
хе лежао му је вероватно у хармоничном поро-
дичном животу са супругом, глумицом Бранком 
Петрић, и синовима Хедоном и Уликсом, где је 
овај други израстао и узрастао у сјајног глумца, 
али и затворио круг породичног проклетства, 
када је након инцидента и сам из Србијице оти-
шао пут Америке, да би се, на сву срећу, вратио 
с новим улогама.

то Је то
Хроничари ће забележити 15. јуна и његов чин 

који може да се дешифрује само у низу дугом 
као породична историја где су још преци трпе-
ли због побуне против Турака. Његово ћутање 
на крају се показало громогласним. Брујали су 

Под истим небом (1964)



њига „Траума и постјугословен-
ски филм: наративне страте-
гије” Весне Перић заснована је 
на њеној докторској дисертацији 
у којој анализира филмове сни-
мљене на простору бивше Југос-

лавије који тематизују ратове из деведесетих го-
дина и њихове последице.

Ауторка у предговору истиче да је књига лич-
ни омаж кинематографији земље у којој је рође-
на и покушај да се превазиђу амбиваленције у 
вези с губитком једног идентитета.

„Тај идентитет је остао у неповратној култур-
ној, идеолошкој и психолошкој матици реке вре-
мена, у коју више никада не могу ући осим кроз 
филм. Филм као артефакт, као место сећања, 
место носталгије и трауме”, пише Весна Перић.

Докторску дисертацију одбранила је на Фа-
култету драмских уметности у Београду, под 
менторством проф. др Невене Даковић, 2016. го-
дине. Књигу је прошле године објавио Филмски 
центар Србије.

Избор постјугословенских остварења за-
ступљених у књизи представља, како се наводи 
у уводу, индивидуалну одлуку ауторке да се по-
свети „анализи филмских текстова настајалих 

пИше:
зорица Димитријевић

К

У ПоСтЈУгоСЛовенСКом 
ФиЛмУ

са полица
БиБлиотеке

Рата и тРауме
теме
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Филмске репрезентације, будући да сугестив-
но делују на гледаоца путем слике, могу бити 
важни носиоци сећања које дефинише наше да-
нашње колективне, друштвене, али и индиви-
дуалне идентитете. Траума у тим филмовима, 
истиче ауторка, представља готово незаобила-
зан уоквирујући феномен – присутна је не само 
у остварењима која експлицитно експлоатишу 
мотив ратне трауме већ и у оним чији су нара-
тиви наизглед успели да се еманципују од рата 
као узнемирујуће, неуралгичне теме, те се баве 
животом након рата у транзиционим друштви-
ма новонасталих држава. 

Детаљне текстуалне анализе сваког од одабра-
них филмова дате су у другом делу књиге, који 
ће бити интересантнији за шири круг читалаца. 

Први део књиге обухвата теоријске постав-
ке. Дајући најпре дефиницију појма постјуго-
словенског филма, Весна Перић анализира мо-
гућа идеолошка тумачења распада Југославије, 
као и наративе који из тога произлазе, а такође 
и наративе југословенског послератног филма. 
Рецензент Јурица Павичић наводи да се „ауто-
рица потом лаћа теоријско-методолошког апа-
рата. објашњава појам наратива и његове кон-
струкције, проводи нас кроз теорије и терми-
не наративне анализе, те повезује тај теоријски 
апарат са наративима трауме, хисториографије 
и нације”.

Затим у најопсежнијем и најважнијем делу 
књиге, како оцењује Павичић, ауторка анали-
зира наведене филмове понајпре наратолошки, 
анализира приповедне стратегије, приповедач-
ке тачке гледишта, фокализацију (однос аутора 
према нарацији у тексту), композицију сижеа, 
присуство или одсуство метафилмских елеме-
ната...

Књига Весне Перић нови је прилог познавању 
корпуса постјугословенских филмова, показује 
континуитет неких тематских преокупација и 
„служи као добро полазиште за нову филмско-
повијесну синтезу”, закључује Павичић.

У завршном делу књиге дати су библиогра-
фија, вебографија, филмографија и индекс име-
на. 

и продуцираних у току и након распада СФРЈ 
који су референтни за саму тему – доминантно, 
по начину конструкције нелинеарних наратива 
и мотива трауматског сећања”. 

Тих 18 филмова, углавном врло познатих ши-
рој публици, различитих је тема, мотива и жан-
рова, а потписују их редитељи различитих сти-
лова и генерација – од оних који су сазревали у 
доба бивше Југославије до оних који су дебито-
вали после 2000. године. Продукционо гледано, 
реч је о делима из СР Југославије – Србије (7), 
Хрватске (5), Босне и Херцеговине (4) и Македо-
није (2), док у кинематографијама Словеније и 
Црне Горе у периоду који обухвата ова студија, 
како напомиње Весна Перић, нису забележена 
остварења која експлицитно тематизују рат или 
трауматске рефлексије на њега.

У поглавље под насловом „Хоће л’ бит’ оног 
рата?” ауторка је сврстала филмове Лепа села 
лепо горе Срђана Драгојевића (1996), Подземље 
Емира Кустурице (1995), Свједоци (2003) Вин-
ка Брешана, Живи и мртви (2007) Кристијана 
Милића, Савршени круг (1997) Адемира Кено-
вића, Нафака (2006) Јасмина Дураковића и Зе-
мља истине, љубави и слободе (1999) Милутина 
Петровића.

„Сенке жртава и кривица починилаца” нас-
лов је поглавља у којем се анализирају нарати-
ви филмова Пре кише Милча Манчевског (1994), 
Црнци (2009) Звонимира Јурића и Горана Де-
вића, Четврти човек (2007) Дејана Зечевића и 
Добра жена (2016) Мирјане Карановић.

Следи поглавље „Ничији синови и нечије кће-
ри”, које обухвата филмове Убиство с преду-
мишљајем (1995) Горчина Стојановића, Ничији 
син (2008) Арсена А. остојића, Кругови (2013) Ср-
дана Голубовића, Звиздан (2015) Далибора Мата-
нића и Када дан није имао име (2017) Теоне Стру-
гар Митевске. 

Поглавље „Жена не пева после рата” садржи 
само два филма – Грбавица (2006) Јасмиле Жба-
нић и Снијег (2008) Аиде Бегић.

Сви ти филмови, пише Весна Перић, „пред-
стављају важан медијум културног памћења. 
они нису историјски филмови у ужем смислу, 
али будући да се њихови наративи реферишу на 
стварни, и то трауматски догађај – рат на про-
стору бивше Југославије, они у себи носе исто-
ријско памћење, и постају својеврсне визуелне 
архиве... Све их можемо посматрати као својевр-
сне метаисторије које истовремено доносе и 
сведочанство и коментар на историју распада 
Југославије и његове последице”.  
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интагма која фигурира у насло-
ву овог текста позајмљена је из 
наслова једног огледа аутора овог 
филма, својевремено објавље-
ног у књизи Пољубац за другари-

цу паролу. Прочитавши тај текст после гледања 
Макавејевљевог новог филма, помислио сам да 
и Љубавни случај... можда треба схватити као 
онај Калдеров (Calder) мобил о коме говори Ма-
кавејев у својој књизи. Скулптура састављена 
од низа повезаних жица и парчића лима, гво-
здених одливака и лиски, очекује да је гледалац 
цимне да би тако открила своје скривене чари у 
кретању шарених слика, па да се затим удаљи од 
лепршаве заводљивости овог шареног калеидо-
скопа и открије поруку уткану у њега.

Својом структуром колажа ослобођених при-
мисли, повезаних у целину системом отворе-
них монтажних везова – као што је Калдерова 
покретна скулптура повезана системом зале-
мљених жица – овај филм захтева да се из њего-
вих изукрштаних тематских и мотивских међу-
односа открије његово стилско и концептуал-
но јединство. У заглављу Љубавног случаја... Ма-
кавејев у форми упитника позива на стварање 
новог човека, и уводи нас у филм призором са 
сексологом Александром Костићем који нас са 
екрана провоцира питањем да ли се интересује-
мо за сексуалност – и сам одговара да је добро 
што се интересујемо.

У филму Човек није тица (1965), хипнотизер 
Роко нас својим елоквентним говором на исти 
начин уводи у филм као двочасовну сеансу пси-
хозе и магије, а сексолошки пледоаје Алексан-
дра Костића у Љубавном случају..., по свему су-
дећи, има сличну сврху. Јер већ после неколико 
пикантних појединости о староиндијском култу 
фалуса и свештенику фалобату, убрзо увиђамо 
да и оне порнографске гравире као увод у филм 
имају неку посебну функцију. На тај начин је и 
уводни мото о новом човеку добио шире и сло-
женије значење, изменивши се у формулу пот-
пуно ослобођеног човека у свим видовима њего-
ве људскости. Међутим, то је тек почетна пози-
ција овог филма, јер нам одмах по упознавању 
са главним јунацима углавном постаје све јасно: 
реч је о секс-колажу у више слика (таблоа) о тра-
гичној љубави телефонисткиње Изабеле Гаро-
ди (Ева Рас) и њеног јуноше Ахмета Бушатлије 
(Слободан Алигрудић), колажу који је истовре-
мено и криминалистички сиже и трагедија (са 
свим њеним криминолошким и сексолошким 
импликацијама) – и, најзад, социолошки трак-
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тат о испитивању значаја кича и мелодраме у 
људском животу.

Као изразито отворена структура, овај филм 
је резултат једне недисциплиноване мисли 
која се зауставља на мноштву појавних облика 
стварности, низом асоцијација разуђених у маг-
ми животних тренутака, тренутака који – спрег-
нути у завршну синтезу – треба да буду сли-
ка једног времена у превирању. Због свега ово-
га Љубавни случај... се пре доима као филм ин-
телектуалца са развијеним смислом за уоча-
вање разноликих видова живота и њихово са-
тиричко изобличавање него као глобална слика 
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о сложеним животним појавама. овај театар-
ски доживљај стварности је више колаж идеја 
о низу животних појава него њихова објективна 
пројекција, више стилизација неколико живот-
них ритуала него разрађена и документована 
социолошка анализа. Макавејева опија живот у 
свим његовим видовима, и он у сталној потра-
зи за разноликим животним садржајима налази 
драматуршки модел за свој филм и покретач-
ки принцип свог начина филмског мишљења. 
У том избору животних садржаја који се у ко-
лажној структури наизменично супротстављају 
у облику контрапункта, Макавејев тражи дока-
зе за своје идеје које су унапред наговештене, 
а не произилазе као природан исход драмског 
развоја или као функција филмске приче. Раз-
вијањем и обликовањем свог драматуршког мо-
дела помоћу којег се мноштво животних садр-
жаја поставља у сталне међуодносе, Макавејев 
жели да објасни загонетку живота и открије ње-

гов неухватљиви смисао. Наука се, како види-
мо, труди да пружи ту одгонетку, али јој живот 
у својим сложеним манифестацијама стално из-
миче, тако да, у функцији оваквог размишљања, 
сви призори са научним експертима углавном 
имају хуморни, ако не и иронични смисао.

Макавејев осећа неодољиву потребу да у жижу 
свог размишљања ухвати све видове живота, 
почевши од љубави и мелодраме, секса и кри-
минала, па све до технократске самоуверености 
науке. Сасвим је природно да оваквом начину 
филмског мишљења највише одговара форма 
колажа: драматургија овог филма почива на не-
колико покретних мотива око којих се стално 
групишу нове идеје и примисли, са свим подра-

зумевајућим слободама. Журнали Дзиге Верто-
ва (Vertov) о уклањању старих религиозних ре-
ликвија, мали порнографски филмови и грави-
ре, песма Душана Радовића и одломци са неке 
параде уклапају се у ткиво филма у облику сло-
бодних примисли које најчешће подвлаче неку 
идеју или јој дају иронични и карикирајући сми-
сао: најчешће баналност неког обичног живот-
ног догађаја добија свој контраст у пâтосу неког 
свечарског тренутка. оваквом поступку (слич-
ном Ејзенштејновој – Eisenstein – монтажи 
атракција), Макавејев прибегава и у музичкој 
пратњи свог филма: посао прављења једне пите 
од вишања пропраћа аријом из Вердијеве опере, 
а интимне љубавне тренутке својих јунака па-
тетичним револуционарним песмама. (Можда 
као музичком илустрацијом тезе о рађању новог 
човека?) Склоност ка контрастима најчешће га 
одводи до чисто естетизирајућих ефеката, и то 
нарочито у низу сложених (и компликованих) 
монтажних метафора. Тако се, на пример, жен-
ске облине у крупном плану посебним монтаж-
ним распоредом и визуелним прелазом по слич-
ности претварају у јаје, тесто за питу итд. Мон-
тажна метафора и визуелни прелаз по слично-
сти се такође комбинују са шоковима за опако 
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чак ако је она и колаж асоцијативног склопа.
У филму Љубавни случај..., у коме је највећи 

број призора и ликова изврсно замишљен и на-
писан (сви делови филма са поштаром Мићом, 
упознавање Ахмета и Изабеле), добро је и све 
оно што је добро само по себи:

раскопани Зелени венац,
куполе у Сремској улици;
дворишна зграда у Гепратовој;
пијани и умусављени Слободан Алигрудић у     

биртији Сложна браћа;
Марш времена Мајаковског, Хуперта (Huppert) 

и Ајслера (Eisler).

(Књижевне новине, 304, 1967)

уздрмавање гледаоца, ненавикнутог на сличне 
визуелне синтезе: врућ људски мозак на столу 
за обдукцију бива скалпелом преполовљен на 
две симетричне половине и затим приказан у 
негативу са рукама које чепркају по можданој 
маси (испирање мозга?). Дуги кадар у коме ек-
сперт за криминологију разлаже високонаучне 
методе о откривању злочинаца, Макавејев ком-
понује тако што иза његових леђа поставља не-
колико дечјих фетуса у шпиритусу, а у призору 
паљења пацовских лешина, он подиже камеру и 
снима из полублизу плана, тако да у тонској ку-
лиси чујемо пуцкетање меса које се разгорева.

На све ово надовезује се и стилизација у дија-
лошкој фактури са иронизирањем кичерске па-
тетике присних људских тренутака (Та лијепа 
си као вила, коса ти је као свила, ...ујутру сам 
била као мадона), уличном говорном фразом и 
псовком, препричавањем отрцаног вица. Прете-
раним слободама овакве врсте Макавејев често 
цаком замењује нормалан драматуршки обрт 
или развој једне започете мотивске и тематске 
линије, што је огрешење о законе драматургије, 
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пИше: 
Петар михајловић

трагови
На филму

ако је француска кинематографија, посебно остварења новог таласа, изнедрила вели-
ки број истинских филмских икона, мало је оних које се могу поредити с тежином и 
препознатљивошћу коју је собом носила глумица Ана Карина (1940–2019). Нашавши 
се у самом епицентру „таласа који је узбуркао целокупну светску кинематографију” 
и сарађујући пре свега са Жан-Ликом Годаром, оставила је неизбрисив траг који неће 
избледети ни након њене смрти крајем прошле године.

Попут многих других парова познатих и успешних глумица и редитеља чији је професионални од-
нос утицао и на њихов приватни живот (или обрнуто), тако је и веза између Карине и Годара умного-
ме утицала на њихове биографије, на њену чак пресудно. Испуњен колико љубављу толико и патњом, 

и
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филм премијеру je доживео са три године зака-
шњења, а био је, у неку руку, и једини који је Го-
дар снимио с Карином а да није имао директ-
не везе с њиховим заједничким животом, који 
је током снимања започео. Велики број фру-
страција које је стицао у вези с Карином, Го-
дар је убацивао у филмове желећи да је, пре-
ма мишљењу саме глумице, на тај начин казни 
иако је он био тај који се понашао непримерено. 
Велики број филмских критичара на ту њихову 
сарадњу управо зато гледа као на неку врсту „се-
ријала документараца о Ани Карини”. Врхунац 
тога свакако представља филм Живети свој жи-
вот, у коме Карина тумачи улогу жене која по-
стаје проститутка и умире пошто је напустила 
свог мужа, што се уједно поклапало с првим по-
кушајем глумице да заувек напусти Годара. 

По окончању снимања филма Луди Пјеро, у 
коме је Годар, користећи у ту сврху Жан-По-
ла Белмонда, Ани Карини директно, на плат-
ну, саопштио да „више воли њену филмску него 

Ана Карина и Годар 1961. године

колико креативним стваралаштвом толико и 
физичком и емотивном агресијом, њихов зајед-
нички рад и живот међусобно су се преплитали 
од прве сарадње па до коначног раскида. После 
тешког одрастања у родној Данској, како је сама 
нагласила, „у потрази за неким ко би је волео”, 
кренула је ауто-стопом за Париз. Атрактивног 
изгледа, брзо се пронашла у модној индустрији, 
где јој је и саветовано да име Хане Карин Бајер 
замени псеудонимом Ана Карина. Као малолет-
ној Годар јој је, пошто ју је опазио у кади пу-
ној пене у некаквој реклами за сапун, понудио 
улогу у одавно култном филму Без даха, што је 
она одбила због сцена у којима је требало да се 
појављује нага. Ипак, већ следећа Годарова по-
нуда уродила је плодом и тако је настао Мали 
војник, њихов први од укупно осам филмова 
које су снимили заједно (Жена је жена, Живе-
ти свој живот, Луди Пјеро, Алфавил...). Пробле-
матичан због третирања у то време осетљиве 
теме везане за односе Француске и Алжира, тај 
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стварну верзију”, њихов брак се коначно завршио 
и свако је кренуо својим путем. И док је Годар на-
ставио да буде Годар, упркос сарадњи с великим 
ауторима попут Висконтија, Фазбиндера, Ривета, 
Шлендорфа, Тонија Ричардсона и других, Ану Ка-
рину је до краја каријере, закључно с последњим 
филмом, Викторија из 2008. године (уједно и ње-
ном другом режијом), пратио епитет „Годарова 
муза”, што њој, упркос свему, није сметало.

Након што се „ослободила Годара”, који се то-
ком заједничког живота противио њеној сарадњи 
с другим редитељима, Карина се, осим кинема-
тографијом, „могућношћу да сама бира своје 
пројекте и коначно изађе из окриља новог тала-
са”, успешно бавила и музиком, тј. певањем, сни-
мивши комерцијално врло успешан албум уз по-
моћ Сержа Генсбура. остварила се, такође, и као 
књижевница. Издала је четири романа, од којих је 
први, Vivre ensemble (1973), истовремено претвори-
ла у своју дебитанску филмску режију. 
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трагови
На филму

ма популарне у то време. Била је сведок рађања 
многих потоњих филмских звезда, али и успе-
ха оних већ увелико афирмисаних, јер је исти 
филмски хлеб делила с таквим величинама као 
што су били Жан-Клод Бријали, Мари Жозе Нат, 
Лекс Баркер, Сента Бергер, Ингрид Тулин и мно-
ги други. Прекретницом њене каријере сматра 
се 1965. када у четвртом делу франшизе о дого-
довштинама тајног агента Џејмса Бонда, кога је 
играо непоновљиви Шон Конери, у филму Опе-
рација муња (Thunderball), постаје прва францу-
ска Бондова девојка. остаће упамћена по лику 
Домино, љубавнице Адолфа Челија, једног „злог 
ума” који је украо две нуклеарне бојеве главе, 

лодин оже (1941–2019) била је 
француска глумица и фото-модел. 
Када је 1958. постала мис Францу-
ске, врло брзо је због своје необич-
не лепоте запала за око разним 

филмским агентима, тако да је те године добила 
прилику да се појави на свом првом кастингу. У 
питању је био филм Christine, у коме су главне 
улоге играли Роми Шнајдер и Ален Делон. Иако 
њено име није стајало на шпици, остаће упамће-
но да је то била њена прва званична филмска 
улога. Након тог филма периодично је играла у 
споредним улогама, углавном у авантуристич-
ким копродукцијама, које су у Европи биле вео-
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успут убивши и њеног брата. Међутим, њена ос-
вета је слатка и сурова јер свог бившег убија 
харпуном. Пошто је имала јак француски нагла-
сак, њене сцене синхронизоване су гласом дру-
ге глумице. Била је одличан пливач, тако да је и 
сама играла у свим подводним сценама у који-
ма се лик који је тумачила појављивао. Тај про-
бој на велику сцену доноси јој главне улоге и из-
ван граница француског филма, највише у Ита-
лији. Захваљујући привлачном изгледу, у фил-
мовима се испрва појављује као типична „де-
коративна лепотица” илити заводница, док ка-
сније игра углавном улоге привржених супруга 
или пријатељица. У следеће три деценије глуми-
ла је у више од 50 играних остварења, од којих је 
већина била у француској, италијанској и шпан-
ској продукцији, као и у десетинама телеви-
зијских филмова и серија. У њеној филмској ка-
ријери посебно се издваја рад с режисером Жа-
ком Дерејом. Глумила је у пет његових филмова: 
Un peu de soleil dans l’eau froide (1971), L’Interpide 
(1975), Опасна професија (Flic Story, 1975), Леп-
тир на рамену (Un Papillon sur L’Epaule, 1978) и 

ТВ филму Верујем (Credo, 1983). Нажалост, остаје 
жал због тога што није искористила моментум 
након улоге Бондове девојке, јер јој се врата Хо-
ливуда никада на прави начин нису отворила. 
Појавила се у свега неколико тамошњих серија 
и само једном интернационалном холивудском 
пројекту, Необична прича Едија Чапмана (Triple 
Cross, 1966), ратној шпијунској драми у којој су 
јој партнери били Кристофер Пламер и Јул Бри-
нер. У интервјуу који је 1986. дала за „Лос Анђе-
лес тајмс”, осврнула се на тај део своје каријере 
и истакла да је њој непознат разлог због којег 
су немачке и шведске глумице увек имале више 
успеха од својих француских колегиница.

За француску телевизију 1965. дала је зани-
мљив поглед на улогу у наставку серијала о 
агенту Бонду и о позоришним комадима по-
стављеним по Молијеровим делима. Клодин је 
тада рекла да заправо и нема разлике између 
њих, јер су то сличне форме које повезује глума, 
те да је све, у ствари, само игра!
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Операција муња (1965)
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пИше:
бојан Ковачевић

Још као дете, због природе посла којим се ба-
вила његова мајка, Хенри се кретао у друштву 
познатих личности из света филма као што су 
били Хауард Хјуз, Хемфри Богарт, Лорин Бе-
кол, Петер Лоре и многи други. Школовао се 
на колеџу Дартмут, да би потом служио војску 
у Немачкој, где је позоришна трупа VII армије 
изводила мјузикл у коме је Хенри био глав-
ни глумац, али и сценариста и редитељ. По по-
вратку у домовину покушао је да се афирми-
ше као глумац, да би после лутања и ван брод-
вејских искустава отишао у Холивуд, где је по-
чео да пише сценарије за забавне телевизијске 
емисије. Током рада на телевизији, упознаје 
Мела Брукса и заједно с њим пише сценарио 
за пилот-епизоду комичне серије Опамети се 
(Get Smart, 1970). Као косценариста и глумац, на 
филму дебитује 1964. године у остварењу Сме-
тало (The Troublemaker) Теодора Џ. Фликера. Та 

ао глумац и сценариста, Бак Хен- 
ри (1930–2020) сматра се једним 
од најзначајнијих представни-
ка америчке филмске комедије 
шездесетих и седамдесетих го-
дина прошлога века. Са смртно 

озбиљним лицем и неизоставном бејзбол капом 
без које се његово појављивање у јавности није 
могло замислити, умногоме је стасом и ликом 
подсећао на Џека Лемона.

Рођен је у Њујорку, отац му је био ваздухо-
пловни капетан, а мајка глумица Рут Тејлор. 
Иако је током немог периода углавном имала 
мале незапажене улоге, Рут је остала упамће-
на по главној роли у немој верзији каснијег ве-
ликог холивудског хита Мушкарци више воле 
плавуше (Gentlemen prefer blondes, 1928), а глу-
му је напустила непосредно после синовљевог 
рођења.

К
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Опамети се (1940)
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комедија говори о провинцијалцу који се среће 
с менталитетом Гренич Вилиџа, познатог дела 
Менхетна, који је био и остао рај за уметнике, 
али и западног дела Њујорка, у коме је настао 
бит покрет. Та тема постаје карактеристична за 
његов сценаристички профил до краја шезде-
сетих година, јер у својим најбољим радовима, 
Дипломцу (Graduate, 1967) и Кваци 22 (Catch 22, 
1970), представља њујоршку интелектуалну ели-
ту која се ругa и исмева средњу класу америчког 
друштва. И филм Свлачење (Taking off, 1971) Ми-
лоша Формана, у коме игра главну улогу, као 
да припада његовом препознатљивом сценари-
стичком маниру. Сарадња на сценарију с режи-
сером Питером Богдановичем на филму Што 
те тата пушта саму? (Wha’s Up Doc?, 1972), а 
посебно корежија с Вореном Битијем на филму 
Небо може да сачека (Heaven can wait, 1978), ука-
зује на Хенријев промишљенији и духовитији 
однос према традицији и начину живота једног 
просечног америчког грађанина.

Хенри се врло често појављивао у малим уло-
гама у филмовима за које је писао сценарије. 
У Дипломцу је играо тихог али застрашујућег 
службеника хотела у коме су се састајали Бенџа-
мин (Дастин Хофман) и госпођа Робинсон (Ен 
Бенкрофт). Међутим, његов глумачки опус био 
је знатно разноврснији од сценаристичког. По-

себно је био импресиван у Свлачењу, где је иг-
рао оца који се током потраге за одбеглом ћер-
ком придружује једној супкултурној групи и на 
тај начин почиње да открива друкчији свет око 
себе. У Касаветесовом трилеру Глорија (Gloria, 
1980), канибалистичкој комедији Појести Раула 
(Eating Raoul, 1982) и Алтмановој холивудској са-
тири Играч (The Player, 1992), где је глумио са-
мог себе, Хенри се показао као врстан глумац. 
Посебно ће остати упамћен његов коментар из 
2010. о улози у филму Николаса Роуга Човек који 
је дошао на земљу (The Man Who Fell to Earth, 
1976): „Никада нисам разумео сценарио за тај 
филм, заправо нисам га добро схватио ни до да-
нас.”

Само се три пута у историји (Роберт Вајз и Џе-
ром Робинс за филм Прича са западне стра-
не (West Side Story, 1961) и браћа Коен за филм 
Нема земље за старце (No Country for Old Man, 
2007)), десило да два корежисера буду номино-
вана за оскар. Међу привилегованима су се на-
шли и Бак Хенри и Ворен Бити за Небо може 
да сачека, али од свих номинованих за тај филм 
једино су они, нажалост, остали без престижне 
награде коју додељује Америчка академија за 
филмску уметност и науку.

Дипломац (1967)
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Козаци (I battellieri del Volga, 1959) Виктора Тур-
жањског, француско-италијанској копродук-
цији која се снимала код нас. Појавио се у екра-
низацији Пушкинa Дубровски (Il vendicatore, 
1958), у режији Вилијама Дитерлеа, у коме иг-
рају Розана Скајфино и Вилијам Форсајт. На-
ставља да ради за Италијане и снима два филма 
за Алберта Латуаду, Олују (La tempesta, 1958) са 
Силваном Мангано и Степу (La Steppa, 1962). На 
Латуадину препоруку уписује глуму на Centro 
Sperimentale di Cinematografia у Риму. У студији-
ма Авала филма учествује у снимању Дугих бро-
дова (The Long Ships, 1963), Чича Томине колибе 
(Onkel Toms Hütte, 1965) и Једнооких војника (The 
One Eyed Soldiers, 1967). Шездесетих се појављује 
и у неколико југословенских филмова: Неве-
сињска пушка (1963), До победата и по неа (1966), 
Брат доктора Хомера (1968), сва три у режији 
Живорада Митровића, Друга страна медаље 
(1965) Фадила Хаџића и Осека (1969) Владимира 
Павловића. Потом одлази у Немачку да би иг-
рао у екранизацији дела Карла Маја Лавиринт 
смрти (Winnetou und sein Freund Old Firehand, 
1966) Алфреда Ворера. Следеће године глуми у 
дводелној саги о Нибелунзима, Die Nibelungen 
Teil 1: Siegfried von Xanten (1966) и Die Nibelungen 
Teil 2: Kriemhilds Rache (1967), Харолда Рајнла. од 
1968. у Источној Немачкој ради само за продук-
цијску кућу DEFA. Студио га ангажује као коре-
ографа за сцене плеса у филму Goya – oder der 
arge Weg der Erkenntnis (1971) Конрада Волфа, у 
коме главну улогу тумачи Донатас Банионис. За 
DEFA је углавном играо у „црвеним” вестерни-
ма (Индијанци као главни и позитивни ликови). 

илан Босиљчић рођен je 20. 
септембра 1931. у Корјани-
ма код Ужица. Школовао се 
у Ужицу и Београду, где пе-
десетих уписује ДИФ. У то 
време у бившој Југославији 

снимало се много копродукционих авантури-
стичких и вестерн филмова, а студенти с ДИФ-
а у њима су учествовали као статисти. Босиљчић 
се истицао међу колегама и добио мању уло-
гу у авантуристичком филму Бурлаци с Волге / 

м

трагови
На филму
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пИше: 
Ненад беквалац

„Милан је био свестран и 
вешт. Сви су му се дивили 

када би прошао на свом 
мотору у белом оделу.”

Гојко Митић

боСиЉЧиЋ
миЛАН

бЕЛи



Када је требало да се појави као негативац у Ве-
ликом поглавици (Tecumseh, 1972) Ханса Крацер-
та с Гојком Митићем, студио га је наговорио да 
узме уметничко име Милан Бели због лакшег 
памћења. У складу с политиком коју је водила 
комунистичка Источна Немачка, филм је поку-
шао да критички и реалистички представи ши-
рење Америке на запад континента, што се раз-
ликовало од онога како га је представљао Хо-
ливуд. У следећем филму, Апачи (Apachen, 1973) 
Готфрида Колдица, опет игра злог белца који се 
сукобљава с Индијанцима, које предводи Улзана 
у тумачењу Гојка Митића. Исте године враћа се 
у Југославију да би играо у Eine Armee Gretchen 
(1973), нацистичкој секс експлоатацији у режији 
Ервина Ц. Дитриха. У Немачкој снима свој педе-
сети филм, уједно и први у жанру научне фан-
тастике, Im Staub der Sterne (1976) Готфрида Кол-
дица. С Гојком Митићем појављује се у ратном 
филму у совјетско-немачкој копродукцији Ich 
will euch sehen (1978) Јаноша Веиција. Играо је 
још једном за Готфрида Колдица у научнофан-
тастичном филму Das Ding im Schloß (1979). То-
ком седамдесетих у Југославији игра у Сутјес-
ци (1973) Стипе Делића, Ужичкој републици (1974) 
Живорада Митровића и Тигру (1978) Милана Је-
лића. Последњи филм који је радио за DEFA и с 
Гојком Митићем био је још један вестерн, Ска-
ут (Der Scout, 1983) Конрада Пецолда. Једино у 
вестернима добијао је веће улоге, и то као глав-
ни негативац, а у осталим филмовима углавном 
епизодне.

По повратку у Србију наставља каријеру на 
филму и телевизији. Није се бавио само филмом 
већ је радио и као организатор и редитељ сле-
та за Дан младости. У деветој деценији напокон 
узима диплому ДИФ-а и тако завршава студије 
које је почео још педесетих. Последњи филм у 
коме се појавио била је Црна Зорица (2012) Радо-
слава Павковића и Христине Хаџихаралабус. У 
серији Немањићи – рађање краљевине (2017) иг-
рао је мађарског краља.

Милан Босиљчић Бели био је један од осни-
вача Удружења филмских глумаца Југославије. 
Током каријере глумио је у више од осамдесет 
филмова. Умро је природном смрћу у 88. години.
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СУ

ЛАјоН
еђу многобројним дечјим зве-
здама које је изнедрила филм-
ска индустрија једна која је од 
самог почетка сијала друкчијим 
сјајем свакако је била Су Лајон 

(1946–2019). Дебитујући са четрнаест година у Ло-
лити (1962), контроверзном остварењу Стенлија 
Кјубрика, насталом по истоименом Набоковље-
вом роману који третира емотивну и сексуал-
ну везу средовечног мушкарца и дванаестого-
дишње Долорес Хејз, Су је, за разлику од оста-
лих, постала дечја звезда „за одрасле”.

Упркос свом незадовољству због тога што је 
током рада на филму морао да се придржава 
„строгих холивудских правила”, те зато није до 
краја успео да све своје замисли утка у њега, Кју-
брик је на аудицији за насловну улогу, на коју 
се пријавило више од 800 девојчица, био сигу-
ран да је Су Лајон управо она која би требало 
да буде његова, како ју је и сам Набоков назвао 

пИше:
Петар михајловић 

м

Лолита (1962)
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Да ли знате шта радим иза 
позорнице? Минут пре него што 
изађем на сцену, погледам у небо 

и кажем: „Мама, не дозволи да 
направим будалу од себе.”

ако спада у групу глумаца без фор-
малног филмског образовања, на-
правио је успешну каријеру, али 
се на почетку због тога осећао не-
лагодно. Критичари су често опи-

сивали његову глуму као природну, што је за 
Ајела тада била увреда јер је веровао да то зна-
чи да је ненаучен. Годинама касније почео је да 
сматра позитивним то што су га звали „инстин-
ктивним глумцем”. Глумом је почео да се бави 
касно, тек у својим тридесетим, а до тада је имао 
прилично буран и не тако лагодан живот. 

Данијел Луис Ајело рођен је 1933. на Менхетну, 
као шесто од седморо деце. отац је возио ками-
оне за Дача Шулца, због чега је завршио у затво-
ру и углавном био одсутан из Денијевог живо-
та. Мајка је радила више послова да би издржа-
вала породицу. Са девет година морао је и сам 
да почне да ради. За време Другог светског рата 
на Централној станици гланцао је ципеле, затим 
разносио новине и веш, па чак био и потрчко за 
локалне гангстере. Напушта средњу школу и од-
лази у војску слагавши колико година има. По-
сле повратка из војске 1955. жени се Сенди Коен, 
с којом је остао у браку до краја живота. Запо-
шљава се у фабрици авиона у Џерсију, а ради и 
као разносач торби на аутобуској станици. Први 
пут јавност је могла да чује његов карактеристи-
чан промукао глас када је најављивао одласке и 
доласке аутобуса. Имао је и високу функцију у 
синдикату радника, али су га сменили после ве-
ликог штрајка, након чега је почео да краде да 
би прехранио породицу. У интервјуима је више 

и
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ДЕНи

АјЕЛо

у роману, „савршена нимфета” која ће својим 
глумачким талентом, али и изузетном комби-
нацијом невиности и сексуалности, потпуно об-
узети Џејмса Мејсона, партнера у кадру. Да је 
избор био прави, говори и Златни глобус којим 
је Су Лајон награђена, али и будући филмови 
у којима је учествовала када је, након Кјубри-
ка, добила прилику да сарађује са још два реди-
теља која су својим радом обележила свет-ску 
кинематографију. Док је у Ноћи игуане (1964) 
Џона Хјустона, у неку руку, поновила улогу из 
Лолите борећи се за наклоност Ричарда Барто-
на с Дебором Кер и Авом Гарднер, у филму Се-
дам жена (1966), последњем који је снимио Џон 
Форд, добија улогу хришћанске мисионарке у 
кампу дубоко унутар територије руралне Кине. 

Да је пад једина опција када се попнеш на 
врх, потврђено је и у случају Су Лајон, чија је 
каријера после тих филмова кренула силазном 
путањом. Иако су одређени успех постигли и 
Траг злочина (1967), у којем је глумила са Сина-
тром, и комедија The Flim-Flam Man (1967) Ир-
вина Кершнера, понуде које су стизале на њену 
адресу постајале су све неквалитетније, а онда 
и све ређе, те је Су, после споредне улоге у фил-
му Алигатор (1980), одустала од глуме, која, уо-
сталом, како је више пута изјавила, никада није 
била нешто чиме је желела да се бави читавог 
живота, јер се надала, пре свега, мирном поро-
дичном животу и одгајању деце. Ипак, лични ка-
рактер, на који је вероватно добрим делом ути-
цала и дебитантска улога и помпа која је усле-
дила после премијере Лолите, учинио јој је и 
живот ван светала позорнице турбулентним – 
толико да је чак и један од пет пропалих бра-
кова склопила у затвору, и то са осуђеним уби-
цом. 
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Прву улогу на филму добио је у драми о бејз-
болу Bang the Drum Slowly (1973) Џона Хенкока, 
где је играо с младим Робертом де Ниром. Често 
је помињао своју улогу мафијаша Тонија Роса-
та у Куму II (The Godfather: Part II, 1974), где је 
импровизовао реплику док дави супарничког 
гангстера: „Мајкл Корлеоне те поздравља”. Ко-
поли се допала и задржао ју је у филму. Ајело 
је заслужан за легендарну реченицу из Такси-
сте (Taxi Driver, 1976) Мартина Скорсезеа. При-
чу која је кружила о томе званично је потврдио 
2014. када је објавио своје мемоаре I Only Know 
Who I Am When I Am Somebody Else. он и његова 
жена гледали су филм и када је Роберт де Ниро 
изговорио: „You talking to me?”, окренула се ка 
њему и рекла: „Дени, он имитира тебе.”

Искуство које је стекао као обичан радник ис-
користио је за улогу у Bloodbrothers (1978) Ро-
берта Малигана, адаптацији истоименог рома-
на Ричарда Прајса. С Вудијем Аленом играо је 
у комедији Параван (The Front, 1976) Мартина 
Рита. Неколико година касније Ален ће га по-
звати да игра у његовој позоришној представи 
The Floating Light Bulb, у којој тумачи лик фру-
стрираног њујоршког конобара из четрдесетих 
година 20. века. Играће код њега и у два ост-
варења која одају почаст златном добу филма 
и радија. У Пурпурној ружи Каира (Purple Rose 
of Cairo, 1985) биће насилни муж Мије Фароу, а 
у Данима радија (In Radio Days, 1987) мафијаш 
из Бруклина који киднапује Мију Фароу јер је 
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пута рекао да су то били мањи преступи и да је 
то радио само зато што се уплашио за будућ-
ност своје жене и деце. Упадао је у напуштене 
зграде, проналазио сефове и продавао оно што 
је из њих узимао, али је тврдио да никада није 
учествовао у некој оружаној пљачки или неког 
директно оштетио.

Каријеру у шоу-бизнису највише дугује тален-
ту за бејзбол. Док је радио на истоваривању ка-
миона у конгресном центру „Колосеум” на Мен-
хетну, упао је у аматерски тим „Бродвеј шоу”, 
који се окупљао у Централ парку. Један од иг-
рача Бад Фридман био је власник ноћног клу-
ба „Импров” и понудио му посао избацивача. 
Брзо је напредовао у клубу, где је често изводио 
позадинске вокале на наступима тада непозна-
тих извођача као што су Бети Мидлер и Роберт 
Клајн. Учествовао је у јавним читањима романа, 
а један од њих био је и „Кум” Марија Пуза, који 
још није био екранизован. Драмски писац Луј 
ла Русо наговара га да игра у његовом комаду 
Lamppost Reunion, о певачу налик Френку Си-
натри. Премијера је била 1970. и Ајело у 37. го-
дини дебитује у улози власника бара. Пет годи-
на касније представа стиже до Бродвеја. Седам-
десетих и осамдесетих има више успеха у позо-
ришту него на филму. За улогу мачо оца у ко-
медији Gemini (1977) добија награду оби за пред-
ставе које се играју ван бродвејских позоришта. 
Као насилни момак 1985. одмењује Харвија Кај-
тела у представи Hurlyburly. 

Уради праву ствар (1989)
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већ је постало толико препознатљиво да је било 
довољно да на почетку филма видите само кру-
пан кадар његових очију и уста док даје следећу 
мету плаћеном убици да знате да је то Ајело.

Снимање филмова развија се као породични 
посао. Дени често глуми са сином Риком, а он 
сам постаје каскадер. Радња филмова које сни-
ма углавном је смештена у Њујорк као у оства-
рењима Prince of Central Park (2000) Џона Ли-
клија и Brooklyn Lobster (2005) Кевина Џордана. 
Многи су били у независној продукцији и с ма-
лим буџетом. У својој осмој деценији усредсре-
дио се на певачку каријеру. Снимио је неколи-
ко џез албума и један који је посвећен Божићу. 

Међу последњим филмовима на којима је ра-
дио биле су и две криминалистичке драме, The 
Neighborhood (2017) и Making a Deal With the 
Devil (2019), обе у режији Френка Д’Анџела.

т р а г о в и  н а  ф и л м у

Опчињена месецом (1987)

видела убиство. одводи је кући, где јој његова 
мајка послужи вечеру, током које расправљају о 
томе како ће се решити њеног леша. од почет-
ка осамдесетих углавном добија споредне улоге. 
У Полицајцу из Бронкса (Fort Apache, the Bronx, 
1981) Данијела Питрија игра полицајца који баца 
младића с крова зграде за време немира, у фил-
му Било једном у Америци (Once Upon a Time in 
America, 1984) Серђа Леонеа поново је припад-
ник њујоршких плаваца, док у култној Помах-
ниталој пени (The Stuff, 1985) Ларија Коена по-
маже да се направи злокобна супстанца која 
убија. Да је способан да игра некога са срцем 
и душом, показује у филму Опчињена месецом 
(Moonstruck, 1987) Нормана Џуисона. он је нер-
возни, тихи Џони Камарери, који неспретно за 
време вечере проси своју девојку Лорету, коју 
тумачи Шер. Један од највећих успеха осамдесе-
тих постигао је улогом самохраног оца у споту 
за Мадонину песму Papa Don’t Preach. 

Када Роберт де Ниро одбије понуду Спајка 
Лија, улогу Сала у филму Уради праву ствар (Do 
the Right Thing, 1989) добија Дени Ајело. На „зиду 
славе” Салове бруклинске пицерије налазе се 
само фотографије познатих Американаца ита-
лијанског порекла, а међу њима и већ помену-
тог Де Нира. Тај „олтар” ужасно нервира локал-
не Афроамериканце који траже да стави „неког 
брата на зид” пошто су они већински посетио-
ци локала. Због свађе избијају немири који ће 
захватити цео крај. Сал је много комплекснији 
лик него његов расистички настројен син Пино, 
кога игра Џон Тортуро. Ајело га тумачи као 
вредног, у суштини пристојног бизнисмена, али 
кратког фитиља, који се безуспешно труди да 
споји различите културе и премости генерациј-
ски јаз. Инспирација за лик Сала делом је био и 
власник продавнице слаткиша којег је глумац 
познавао док је одрастао у Бронксу. За тај филм 
Ајело је био номинован за оскар за најбољу спо-
редну улогу, али награду те године односи Ден-
зел Вошингтон за Рат за славу (Glory, 1989).

Почетком деведесетих Ајело добија водеће 
улоге. У филму Димитрија Логотетиса The 
Closer (1990) игра бизнисмена, а у Рубију (1992) 
Џона Макензија човека који је убио Лија Хар-
вија освалда. Веће улоге има и у Џејкобовој ле-
ствици кошмара (Jacob’s Ladder, 1990) Адријана 
Лајна и Хадсонском соколу (Hudson Hawk, 1991) 
Мајкла Лејмана. У Високој моди (Prêt-à-Porter, 
1994) Роберта Алтмана све је изненадио када се 
појавио као травестит. Када је изашао Професи-
оналац (Leon, 1994) Лика Бесона, Денијево лице 
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меро Антонути (1935–2019) био 
је jедна од највољенијих фигура 
италијанске кинематографије, 
глумац пре свега познат по ду-
гогодишњој сарадњи с браћом 
Тавијани, али и фантастичан 

пример комплетног и вишеструког глумца, пут-
ника културе и мајстора у моделирању гласа.

Рођен је у Базилијану, у близини Удина. 
Најпре наступа у позоришту у Трсту, где сре-
дином педесетих година веома успешно уче-
ствује у извођењу дела Гогоља, Шекспира, Пи-
рандела, Брехта и других. Почетком шездесе-
тих наступа у театру у Ђенови, где ће одиграти 
незаборавне улоге попут оне у делу Мајка хра-
брост и њена деца Бертолта Брехта, а нарочи-
то у адаптацији Голдонијевог класика I rusteghi. 
На великом екрану дебитовао је 1966. године у 
остварењу Угодне ноћи (Le piacevoli notti, 1966), у 
коме је играо с Виториом Гасманом, Угом Тоња-
цијем и Ђином Лолобриђидом. Потом добија 
улоге у неколико филмова, а свој таленат посеб-
но је показао у Години првој (Anno uno, 1974) Ро-
берта Роселинија и Жени недеље (La donna della 
domenica, 1975) Луиђија Коменчинија. Ипак, уло-
га по којој је остао упамћен била је она у сјај-
ном остварењу Бог отац (Padre padrone, 1977) 
браће Тавијани, што је уједно био и почетак ње-
гове плодне сарадње с тим реномираним кине-
матографима. Уследило је још неколико оства-
рења са истим ауторима: Ноћ Светог Лоренца 
(La notte di San Lorenzo, 1982), Хаос (Kaos, 1984), 
у коме је маестрално тумачио лик италијанског 
писца Луиђија Пирандела, и Добро јутро, Вави-
лоне (Good morning Babilonia, 1987). Сарађивао је 
с реномираним редитељима попут Марка Бе-
локија, Карлоса Сауре, Спајка Лија, Ермана ол-
мија и свакој улози давао много личног печата, 
што је остављало дубок утисак и на публику и 
на колеге с којима је радио. омеро је био веро-

ватно и најпознатији наратор и мајстор синхро-
низације у Италији. Његов препознатљив глас 
увеличао је многа остварења, а он лично волео 
је да се нашали да је данас омар Шариф а су-
тра Мајкл Гамбон, данас принц а сутра вампир. 

омеро Антонути био је један од најхаризма-
тичнијих италијанских глумаца. Својом интер-
претацијом и упечатљивим гласом оставио je 
дубок траг у светској кинематографији. Паоло 
Тавијани чекао је Антонутија да скупа сниме 
још један филм, али тај филм, нажалост, никада 
нећемо видети. 
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Родитељи су ме звали Хомер, занимљива судбина за неког ко је 
увек причао приче о замишљеним световима.

пИше:
бранислав Ердељановић

о

Бог отац (1977)

омЕро

АНТоНУТи
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латне очи склопиле су се последњи 
пут. Мари Лафоре (1939–2019), де-
војка са златним очима, како су је 
звали, отишла је тихо. Њена раскош-
на певачка и нагло прекинута глу-
мачка каријера била је испуњена 

успонима и падовима, али и емоцијама које ни-
кога нису остављале равнодушним. 

Рођена је 1939. године у Сулек сур Меру у бли-
зини Бордоа. одрасла је у имућној породици, 

пИше: 
бранислав Ердељановић

која се након Другог светског рата преселила 
у Париз. Испрва, због стидљивости, није била 
склона да показује свој таленат, но када 1959. 
године игром судбине замени сестру и освоји 
прво место на радијском такмичењу младих 
талената, Париз ће је обасјати својом светло-
шћу. Најпре добија понуду Луја Мала за проје-
кат Слобода, који, нажалост, није реализован, да 
би филмски деби имала у сјајном остварењу Ре-
неа Клемана У зениту сунца (Plein soleil, 1959). 

трагови
На филму

т р а г о в и  н а  ф и л м у

З

Моја каријера је случајна, са успонима и падовима, 
али мој живот је пун од почетка до краја.

мАри

ЛАФорЕ
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сцене. За себе је говорила да нема глас већ само 
уочљив тоналитет, покушавајући да на тај на-
чин умањи свој таленат, но небројене турнеје и 
испуњене хале широм света биле су више него 
добар деманти.           

Мари Лафоре била је у сваком смислу сложе-
на особа, ни налик данашњим феминисткиња-
ма, а опет жена са снажним ставом, чија су дела 
у свакој уметности којом се бавила оставила ду-
бок траг. 

Tај напети трилер, заснован на роману Патри-
ше Хејсмит, поставио је младу Мари наспрам 
легенди француског глумишта, Мориса Ронеа и 
тада младе звезде у успону Алeна Делона. Сензу-
ална и лепа, спонтана пред камером и харизма-
тична, одмах остварује везу с публиком и кри-
тиком и бива сврстана у младе таленте фран-
цуског новог таласа. Већ у свом следећем ост-
варењу Сен Тропе блуз (Saint-Tropez Blues, 1961) 
Марсела Мусија, у коме игра са Жаком Ижле-
ном, пева насловну нумеру, што јој доноси мо-
менталну славу и бројне понуде из света музи-
ке. Међутим, свој надимак дугује следећем фил-
му, Девојка са златним очима (La fille aux yeux 
d’or, 1961), који је режирао Жан Габријел Албико-
ко, њен тадашњи супруг. Та помало бизарна об-
рада Балзакове новеле која својом неконвенци-
оналном причом узбуркава таласе надолазеће 
генерације француских филмаџија, етаблира 
Лафореову као глумицу и истовремено јој при-
додаје етикету девојке са златним очима, коју је 
поносно носила до краја живота.

Током шездесетих и седамдесетих година 
прошлог века Мари игра раме уз раме с нај-
већим звездама француске кинематографије у 
бројним остварењима познатих аутора као што 
су Славне љубави (Amours célèbres, 1962) Мише-
ла Боарона, Амерички пацов (Le rat d’Amérique) 
Жана Габријела Албикока, Лов на мушкарце (La 
chasse à l’homme, 1964) Едуара Молинара, Пал-
чић (Le petit poucet, 1972) Мишела Боарона. Ка-
ријеру прекида нагло, крајем седамдесетих го-
дина, и одлази у Швајцарску, где се посвећује 
вођењу уметничке галерије. Свету филмске и 
позоришне уметности враћала се у неколико 
наврата. Тада је снимила два остварења у којима 
је глумила са Жан-Полом Белмондом, Лешина-
ре (Les morfalous, 1984) Анрија Вернеја и Срећан 
Ускрс (Joyeuses Pâques, 1984) Жоржа Лотнера, али 
и играла на позоришним даскама лик Марије 
Калас, за шта је номинована за престижну Мо-
лијерову награду.

Причати само о филмској каријери Мари Ла-
форе било би равно богохуљењу будући да је ве-
лика глумица продала и преко тридесет пет ми-
лиона носача звука. Још од 1963. године и првог 
великог хита „Жетва љубави” (Les vendanges de 
l’amour), па преко популарних нумера као што 
су „Моја љубав, мој пријатељ” (Mon amour, mon 
ami) и „Иван, Борис и ја” (Ivan, Boris et moi), до 
класика „Врати се, врати се” (Viens, viens), Мари 
Лафоре била је призната и као певачица, да би 
постала легенда француске и светске музичке 

У зениту сунца (1959)

Les Morfalous (1984)

Le Pactole (1985)



књига и
филм

атекле нас две књиге истог по-
рекла, из причаонице Борислава 
Станојевића, прозна дела Атом-
ски дечак и Бајка о богу оцу и ње-
говим синовима. На могуће и оче-
кивано питање ко је аутор и шта 
с књигама, одговарамо такође 

питањем: колико познајете рад Борислава Станоје-
вића? Или, директније: шта знате о вишеврсном делу 
тог „скривеног” аутора?

У овом часу књига се појављује као коначни облик 
многоликог рада Борислава Станојевића (1953–2015), 
за живота вредног управника легендарне Библиоте-
ке Кинотеке и претраживача дневних појава у жи-
воту и уметности. И након преране смрти Борислав 
Бора остаје, својим књигама, присутан у већ споме-
нутим дневним појавама у животу и уметности.   

Смрт је била бржа од последње речи: нити је Борис-
лав Станојевић, са скровитог места управника Би-
блиотеке Југословенске кинотеке, успео да доврши 
многолика претраживања „појава” у животу и умет-
ности, да уцело сабере своје писане радове, нити је 
пак стигао да за многе довршене рукописе нађе из-
давача; све је остало, рекло би се, тек одложено за 

З

пИше:

Никола Лоренцин

Још ЈедНом
о БориСЛавУ
СтаноЈевићУ

неки други вакат и за повољнију прилику. И то се до-
годило: Борислава више нема међу књигама, за рад-
ним асталом у Кинотеци, али има сређених и готово 
преко ноћи штампаних његових књига. Сада су пред 
нама две књиге на којима је Борислав Станојевић ра-
дио за свога времена, поступно и предано, освајајући 
део по део – извадак из одвојене честице (particella 
животна), претрчана деоница живота и свакодневног 
рада. Бора је шпајз са књигама из кинотечке Библио-
теке, тј. радно место управника, изједначио с местом 
послушника књизи; скривен иза наслага нових и већ 
давно објављених књига, попут зида од папирнатих 
опека, листао је Борислав и заводио тек приспелу 
књигу о филму. Није седао за велики астал, намењен 
читаоцу или дародавцу књижевно-филмске остав-
штине (попут издашних знанственика филмске те-
орије и историје, као што су били др Душан Дуца 
Стојановић и проф. Влада Влад Петрић, донатори 
значајног легата – рећи ћу: јединствене оставштине 
за будућност живота Библиотеке и незавршени рад 
њених полазника...). Само је из суседне радне собе 
погледао Борислав на уљани портрет госпође Добро-
вић, дугогодишњу равнатељицу и знамен ове Библи-
отеке, супруге нашег сликара, у легенду и филм от-
ишлог Петра (документарац Петар Добровић, сни-
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најзапаженијих библиотека или тискао своје радо-
ве, сада затечен у мировини, смерни Живислав Жика 
Богдановић: инфекција књигољубљем и заносом ана-
литичког, теоријског разматрања појава из живота 
и уметности (добациће до млађег – Борислава Ста-
нојевића!), ставиће господина Богдановића пред свр-
шен чин, пред обавезу и одговорност да његов рад из 
области списатељства добије форму књиге за читање. 
Али пазите. Господин Живислав Богдановић сада то 
чини готово хировито, можда и каприциозно, сва-
како штедљиво и штедро: он своје самоиздате књи-
ге најчешће „пакује” у само неколико примерака, по-
некад да би објављена књига добила место у Жики-
ној библиотеци борхесовског одабира, понекад, опет, 
како би пријатељу или најрадозналијем доделио из-
двојени експонат на свечаност књиге.   

одједном, две књиге у оптицају, у руци читаоца. За-
почета мисија спасавања вишегодишњег рада, жеља 
да се обелодани написано, донела је прве резултате: 
Борини рукописи изведени су руком супруге Драга-
не на светлост дана, пред очи неспремног читаоца. 
Уследиће, најављује одлучни издавач, нове књиге, с 
претрчаних парцелица Бориног времена, с врха ис-
писаних листова. 

Аутор интригантних књига (појавиле се одједном, 
без икакве најаве и пропратних речи о списатељском 
делу Борислава Станојевића), није, међутим, незнан 
писац, есејиста, зналац глазбе са страна теорије, 
историје и – праксе (компоновања), врстан љубитељ, 
фан, те и сам творац јунака стрипа, Капетан Ни-
трат (графичког романа, како сам аутор дефинише 
свој рад), вазнегован ликовњак који своје графичке 
и сликарске радове улаже у своје литерарне тексто-
ве, познавалац филма – такође с многих страна – 
предани критичар и историчар остварења покрену-
тих слика, човек који је свој дар опсервације (надгле-
дања) „задатога филма” или пак ауторског дела сав-
ремених и у историји филмске уметности укотвље-
них синеаста... годинама већ уступао за штампање и 
на увид читаоцима многих часописа или дневних но-
вина. Шта још има у Кинотеци, код Боре? Има и то да 
је Борислав Станојевић успешан телевизијски про-
дуцент (дипломирани студент катедри за филмску 
и ТВ продукцију Факултета драмских уметности у 
Београду), у радном односу (пре инаугурисања у Би-
блиотеци Кинотеке) у Телевизији Београд, тј. РТС-у. 
од тада и наше познанство датира (боље: потиче), из 
осамдесетих година (ошлога столећа), из времена те-
левизије, које се, ето, продужило и на време филма 
и Кинотеке. Ненамерно скицирао сам immago vitae 
et operae – дела Борислава Станојевића, е да бих сада 
могао мирне душе да приђем двема, већ ословљеним 
књигама, да дирнем у њихову душу и каквоћу – у 
трагове одсутног аутора и у присуство конкретизо-
ваног дела. 

мљен према сценаристичком предлошку и спикер-
ском тексту Мирослава Крлеже, с редитељском испо-
моћи Александра Саше Петровића)*.

Сада су међ многим књигама („о филму” и иначе) с 
Бориног стола и две књиге с његовим потписом, које 
су тек објављене, издавачким подухватом супруге 
Драгане, одсада носиоца свих питања гледе Борина 
рада, и свих задаћа које су подузете у име очувања 
књиге Борислава Станојевића. У замаху и заносу тек 
рођеног издавача, у смелости самиздат књижарнич-
ког облика*, Драгана је успела да Борине рукописе 
претвори у књиге, да тиска два прозна, књижевна 
рада, најпре биографске записе о раном детињству 
одсутног Борислава, фото-приповедне записе сабра-
не под насловом Атомски дечак; затим и контемпла-
тивне белешке Борислава Станојевића, трактат или 
подужи есеј, такође зачет у опни минулог живота, 
Бајку о богу оцу и његовим синовима.

* Међу многим задужењима која је Борислав пре-
узео ступивши у Кинотеку, свакако је вредно пажње 
и вођење Студија за дигиталне медије, именом проф. 
Владе Петрића (као професора – Вујића); уз ску-
те биоскопа у Косовској годинама је деловала џепна 
сала петрићевског филмофилског усмерења и сине-
астичког завета филму као таквом: потеклом и ода-
ном само – филму. У својству програмера Студија, 
Бора је више година водио ту катедру чистог филма, 
у доиста коморном, последњем киноклупском био-
скопу – за посвећене, за пробране следбенике про-
мена у филмском изразу. Борино обликовање про-
грама пратило је наврле техничке, понаособ дигита-
лизирајуће промене „на филму” и истицало могућ-
ности представљања путем филма. У току „промена” 
које потресају, часком и мењају природу филма, мно-
ге су одоре филма скинуте или замењене, осим једне, 
изузетне и трајне – УМЕТНоСТИ ФИЛМА!

* Задаћа и врста самиздата: ослободити рукопис 
окова чекања, одложених на асталу издавача; та-
кође и нашироко хитнути насталу књигу, добацити 
је међу читаоце чији се број нагло умножава! о пот-
хватима самосвојних издавача, којих у овом часу на 
мом асталу читаоца имаде – троје: Мирјана Хаџић, 
госпођа која је упорним радом објавила монограф-
ски зборник, објединила сва могућа, такође и неоче-
кивана, дакле немогућа  факта и артефакта, чињени-
це биографских факата и стваралачких артефаката, 
о филмском редитељу и директору филмске фотог-
рафије, супругу њеном, Славују Тици Хаџићу, филм-
ском сниматељу, редитељу – пиониру професионал-
ног устоличења филма и телевизије у пространој и 
далековидној равници АП Војводине! Затим следује 
неуморни и предани самоиздавач тек приспелих ру-
кописа, претеклих из година непресушног списа-
тељског рада (у дословном значењу речи писца – спи-
сатеља), када је извршавао часну дужност уредника 
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оД КаПетаНа НитРата До 
атоМсКог ДеЧаКа
Графички роман – како се Борислав обраћао стри-

пу Капетан Нитрат (издавач: Југословенска кино-
тека, 2014) – заправо је прва штампана књига-стрип 
радозналог аутора на његовим истраживачким (ис-
питивачким) шетњама кроз пролазе између уметно-
сти и живота. Реч и слика (цртеж) опчињавају на исти 
али – парадоксално – изврнути начин, као појава и 
њен рефлекс у огледалу: речи хоће да створе (пред-
ставе) слику, а слика прича причу, као што су оне 
казане речима... Размер је у односу, мери узајамно-
сти дијалога (говора) и описа (језичког илустровања). 
Тако некако, мислим, а Борислав и Капетан Ни-
трат зорно представљају. 

Упознајемо Борислава као: списатеља окрену-
тог уписивању биографских сензација претеклих у 
сећањима, мемоарског приступа писаној речи, садр-
жајности и аутобиографске садржајности, тј. преку-
цавања алиас премештања животне грађе у литерар-
ну. Радост поновног сусрета с одмаклим временом, с 
људима и догађајима из породичног времена: у сенци 
доцвалих слика и прилика.

Повратак у рано детињство, међу заводна сећања, 
хипнотичком опуштању. 

КаД Је Дете Било Дете
Приповедање је у овој књизи подржано, тј. изведе-

но, и помоћу фотографија „из епохе”, аутентичним 
фото-сведочењима чија драж не одступа пред вер-
балним описима и – литерарним општењима с чи-
таоцем. Фотографије-слике ровитих тренутака непо-

рециво сведоче и приказују прошло, као у сну обно-
вљеном призору. 

Књизи Атомски дечак тешко је одредити припад-
ност, тзв. жанровску или, одређеније, мемоарску ис-
писаност; једноставно, то је дело настајало присту-
пом личном и интимном, скровитом животном шти-
ву које постаје читљиво (видљиво) тек када га потак-
ну и пробуде емоције. Дотле, док се виновник књиге, 
али и сведок-протагонист минулих догађања, међу-
собно не пронађу и не договоре шта ће и како, коли-
ко и докле извлачити из калеидоскопа биографских 
стакалаца и перли, док се прошло не кристалише у 
складном књижевном раду. То није сижејно и драм-
ски конструисано прозно дело, целовито у протоку 
литерарног приказивања, пре је то роман од прича 
и приповедања, намењен властитом прегледу прош-
лих „слика”, попут оних које умемо да похранимо у 
породичне албуме, па их – ускоро – и заборавимо.  
Башта, пепео... Можда и Завичајна имена, име... Рас-
тресито прозно ткање, насип на обали времена, она-
ко таложен како то таласи сећања и сачуване фотог-
рафије донесу.

О дијалогу и говору (међу јунацима ове кућне књи-
ге), могло би се запазити: говор жубори као разговор 
деце у дворишту. Некада, дворишту пазикући на-
пућеном и шароликом, декор за какву сликоказну 
игру. Иза куће, свет за себе... такво и приповедање 
станара, њихов међусобни разговор; деце – посебно: 
њихов је говор вика и дозивање, гласно откривање 
најскровитијих жеља и надања.

Драма одрастања житеља у дворишној играоници 
ипак открива поглед у друго; у свет и – другога.

веРБалНи ЦРтеЖ
Међутим, овај књижевни, вербални цртеж Бо-

рислав Станојевић дописује и сликарским потези-
ма, оловком, писаљком (лапеж, стара наша реч), коју 
ће употребити у истој мери, и истим поводом – ради 
приказивања прошлог (индивидуалног и породичног) 
– као што складно обрће и речи и фотографије. Јед-
ноставније, ова је књига потпомогнута, у процесу ли-
терарног приказивања, и сликовним, тј. ликовним – 
графичким – упадицама; можемо открити још јед-
ну – набројали смо три – уметничку област у којој 
се аутор изражава, истовремено исписујући своју 
књигу речима, фотографијама и ликовним прилози-
ма.  Настао је необично грађен драмски ауто-клипс, 
онај snaps-shоt  Блеза Сандрара и полароид, инстант 
сведочења експонираним часком живота. Као да Бо-
рислав речима проверава сачуване и као документ 
приложене фотографије. Реч је наменски уграђена 
у темеље књиге-приче, у служби је вербалног осли-
кавања крхких сцена и упечатљивих појава, моти-
висана да сликовито представи нестали тренутак и 
доплутале чињенице; фотографије су пак утези над 
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овом случају нит – свакако према једној од битних 
особина редитеља заводника гледалаца, довођења 
њихове пажње и оданости редитељској машти и 
моћи хипнотисања.

(Препричано према Фелинијевом исказу у зналач-
ки вођеном интервјуу за документарни ТВ запис нас-
ловљен Ја сам велики лажов, дело Канађанина инфи-
цираног Фелинијем, ТВ аутора Дамијана Петигроа.)

– А кад одрастем – упита Дечак помало растужен 
– хоћу ли и онда бити Атомски?

Добиће одговор једноставан и коначан, у жижи 
искуства Малог принца, као да су се откинуле Егзи-
перијеве речи, сада упућене новом јунаку: 

... Атомски дечак је увек исти. 

Избећи ће Атомски дечак драму одрастања и иску-
шења у неком другом добу, неће лутати временима, 
осим – својим: непролазним временом дечаштва, са-
чуваним у овој причи. И, као што време дечаштва 
одређује, на крају приче појављује се она позната, 
увек посебно разгледана, групна фотографија из 
првог разреда. То је дружина атомских јунака, око 
чијих глава круже честице почетка и краја времена и 
ствари, језгровито сабијене у ембрион атома. 

  
иЗМеЂУ БаЈКе и – Мита
И – већ најављена Бајка о... – куда нас Борислав 

даље води – открива темељне ликове древних ска-
ски, посвећене такође темељним категоријама на-
шег живота: БоГУ оЦУ И ЊЕГоВИМ СИНоВИМА.

Драматизован есеј, или трактат О... (писац вели о 
богу оцу, приде: и његовим синовима), покушај мит-
ског приповедања, тј. грађења открића путем лика и 
догађаја, гносеолошки приступ „стварима” од, рекос-
мо, темељних вредности живота и стварања, о поре-
клу категорија – из света митова: о Богу и Човеку, о 
Лепом и Нескладном, Ружном и  Добром... где је Лепо 
изједначено са Добрим, а Ружно са Злим.  

Доиста, између бајке и мита (а која је, међу њима, 
разлика између?) опстају у чаробним световима, и 
Бог отац, и Синови његови, као владари и Гласници 
живота. Усмерено сатиричном, сликовитом ликов-
ном изразу, ово приповедање заправо је хербаријум 
необичних ликова, задржаних у албуму с цртежима 
и скицама за неку будућу претворбу: осим у фор-
ми књиге, лако их је одвести до позоришне сцене, 
на филмско платно, или уденути у сликарско плат-
но... тамо где ће засјати особеност и јаркост ослика-
не појаве-лика.

Исконски ликови, из давнина прапочетака, по-
пут етнолошког чепркања на терену, ишчепркани 
док тражимо преостала артефакта, градећи васкрс-
ли свет на темељу ископина. Ликови-боголикови сли-
ковити су, писани у фелинијевском крокију, од ка-

речима, како не би одлутале, или се одмакле далеко 
од стварности и – гле – од истине; а ликовни замајац 
искаче с трачница по којима ова дрезина из дечјих 
снова клапара старим, уским колосеком, весело од-
мичући Шарганском осмицом... рекао би Кусто: Жи-
вот је чудо!

Животопис и – сликопис из педесетих, послератних 
година још једне, друге, нове (веле и: Титове Југосла-
вије), то је књига о првомајским парадама и карам-
булним, надреалним „макетама” које приказују успе-
хе радног човека: прву робну кућу, тј. народни мага-
зин, НАМА, дрвене лађе и чамце, у заносима синди-
калца док путује на море, у аутомобилу званом фића 
– новом члану породице – маму и сина у шетњама 
Калемегданом, до зоолошког врта или на слатку ка-
безу, испред зеленог киоска код Цвијете Зузорић... 
ове фотографије епохе, послератног живота, нису 
тумачене потписима, језгровитим дидаскалијама – 
само су приложене уз текст и представљају његову 
допуну, тј. живу слику као сведочанство.

Али море, море, море... још увек чека!
А кад се фића с многим члановима његове породи-

це докотрља до обале Јадрана, уследиће низ такође 
упечатљивих фото-докумената с таласа тек откриве-
ног света нетакнуте егзотичности и узбудљивости.

Сва тако приказана „амбалажа” живота и зано-
са човека из народног магазина и с мора потиче на 
размишљање о минулом добу, али и на чулно пред-
стављање времена, као духовне категорије (кажу), 
једне од граничних стена нашег живота. Зато и једна 
– успутна – дигресија:

КаДа вРеМе стаНе
Фелини је говорио:
У овим годинама за мене време не пролази, оно – 

стоји! Тако већ остарели маестро филма закључује 
своју мисао о ћудима Времена, ускоро и суд о заста-
лом Животу. У годинама кад и те како размишља о 
времену, о прошлом и преосталом времену живота, 
Фелини каже, исповеда се дирљивим реченицама-
-признањима и збуњује нас:

Имам осећај да време стоји, јер стално мислим 
да још увек радим, да сам редитељ пред мноштвом 
статиста, глумаца, техничара, окружен сарадни-
цима, под светлима атељеа, међу сценографским 
грађевинама, кулисама, костимима... с мегафоном у 
руци, стално узвикујући наређења, као неки дикта-
тор или полицијски начелник, тражећи да се удо-
вољи мојим захтевима... На тај начин моје време не 
протиче, оно стоји, увек је исто... ево, већ четрде-
сет година оно стоји – откако сам почео да снимам 
филмове, да свакодневно радим У ИСТОМ ВРЕМЕ-
НУ филмског редитеља. 

Такође и на Фелинијеве филмове и на његов рад: 
на УЛоГУ РЕДИТЕЉА чији посао не прати време, у 



рикатуралног потеза обојене креде до насталог при-
виђења које лако може да оживи, и да се нађе међу 
свакодневним личностима, као што се у Фелиније-
вим amare-ricordima или филмским интервјуима (са-
мопропитивањима, филм Intervista, примерице), ли-
кови из маште хватају у коло с реалистички пред-
стављеним нашим савременицима, што потврђују 
смене оваквих створења у сваком филму Федерика 
Фелинија. 

Чудесан свет настао у трену, усмерен ка сатирич-
ном, боље – фелинијевском виђењу света и порекла 
Мудраца и Чаробњака... Покренули се ликови као из 
митологија Старих (или Младих) Словена, мистич-
них Нордијаца и Германа, прастарих Полонежана 
или Аустралаца-Абориџина: Бог (отац), Црноризац, 
Мудрац, Чаробњак, Краљ... Најзад, и Човек, уз њега 
живи и мртви. Борине контемплације у причама за 
писање, али и за властиту катарзу...

Поговорна реч Драгана Јовичевића* преузета као 
прецизан суд о врлинама и својствима Бајке:

Бора ми је једном, можда не тако давно, дао један 
рукопис. Сећам се, наслов ми је деловао барокно рас-
кошно. У њему су се спомињали и бог отац и његови 
синови. А рукопис је чинио руковет најразличитијих 
виђења једног узвишеног света који припада не религи-
озним божанствима, већ божанствима управо онак-
вим каквим их је Бора највише волео – стилизованим 
књижевно-филмско-стрипским језиком...

Оно што чини његову фасцинантну бајковитост 
јесте књижевно-филмско-стрипска стилизација ли-
кова.

Бајка о богу оцу и његовим синовима Борислава 
Станојевића, иако написана много раније, уклапа се у 

постмодерни тренд, у коме се догме испитују и пре-
словљавају према времену у коме настају.     

Себи и од себе – другоме: то су узрасле књиге Бо-
рислава. 

Књиге писане – ево, сада и објављене – као за себе. 
Потекли од оне врсте личних записа и бележака, 
као својеврстан прилог, или hommage доживљеном 
и претеклом из живота, табаци Бориних књига пре-
растаају интиму и сковитост појединачног (индиви-
дуалног) записа и доспевају до погледа на истину, 
представљену књижевним, уметничким радом – књи-
гом за свакога.

Постхумно представљање ове књижевне оставшти-
не подвиг је – уреднички и издавачки – раван реста-
ураторском оживљавању затавњених живописа или 
скидања наслага времена и огреботина на филмској 
траци. Такав приступ оставштини омогућује и на-
ставак рада на „рестаурисању” духовног и литерар-
ног – мисаоног фонда, легата Борислава Станоје-
вића: наследне књиге представиће радове посвећене 
истраживањима музике – теорије компоновања, при-
лагођавања музике намењене филмском презенто-
вању; лекције из уметности стрипа; поглед на израз 
и уметност дигиталног... Чекамо руку извршитељке 
Бориног завета – супруге Драгане.

Њену смерност и храброст да рукописи крену пут 
читалаца, у старој и непорецивој форми књиге. А та-
кве су изненадиле чак и времешније сведоке и – он-
крај пута – застале познаваоце Бориног рада. Њего-
вих намера да такне многе стране скривених свето-
ва уметности... Јер, за крај, исти Поговорник књиге-
бајке О богу оцу... Драган Јовичевић открива: 

Скривен тамо негде, Борислав Станојевић сада по-
сматра, са његовим препознатљивим осмехом, како 
склапамо слагалице његовог тако богатог а неоткри-
веног опуса.

А ја се питам – и моје питање остаје да пита и да-
нас:

Кад ли је само доспео да све то опише?
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