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Понедељак 7.03.

17:00

19:00

21:00

Сећање на... СТЕНЛИ МАН (Stanley Mann)
НЕКОНТРОЛИСАНА МОЋ (САД, 1984) 114’
Firestarter
ул: Дру Баримур (Drew Barrymore), Дејвид Кит (David Keith)
пс: Стенли Ман (Stanley Mann)
р: Марк Лестер (Mark L. Lester)
АФЕРА МЕТРОПОЛИТЕН ПОЛИЦИЈЕ (ВБ, 1968) 106’
The Strange Affair
ул: Мајкл Јорк (Michael York), Џереми Кемп (Jeremy Kemp)
пс: Стенли Ман (Stanley Mann)
р: Дејвид Грин (David Greene)
МЕТЕОР (САД, 1979) 108’
Meteor
Ул: Шон Конери (Sean Connery), Натали Вуд (Natalie Wood)
Пс: Стенли Ман (Stanley Mann)
Р: Роналд Ним (Ronald Neame)

Уторак 8.03.

17:00

19:00

21:00

Сећање на... ДУШАН ГОЛУМБОВСКИ
ВРТЛОГ (ЈУГ 1964) 92’
ул: Лојзе Потокар, Бранко Плеша, Душан Голумбовски
р: Хајрудин Крвавац, Гојко Сиповац
Сећање на... ЕЈБ ВИГОДА (Abe Vigoda)
ПОДВИГ ОБАВЕШТАЈЦА ЊУМЕНА (САД 1974)
Newman’s Law
ул: Џорџ Пепард (George Peppard), Ејб Вигода (Abe Vigoda)
р: Ричард Хефрон (Richard Heffron)
Сећање на... ВEНИТИ (ДЕНИЗ МЕТЈУС) (Vanity/Denise Matthews)
ИГРАЈ ИЛИ УМРИ (САД 1986) 100’
52 Pick-Up
ул. Рој Шајдер (Roy Scheider), Венити (Vanity)
р. Џон Франкенхајмер (John Frankenheimer)

Среда 9.03.

17:00

19:00

БИОСКОП КОЈИ ОПСТАЈЕ:
АПОКАЛИПСА/ПОСТ-АПОКАЛИПСА - ДИСТОПИЈА/УТОПИЈА
ОРВЕЛОВА 1984. (ВБ/САД 1956) 90’
1984
ул. Едмонд О’Брајен (Edmond O’Brien),
Мајкл Редгрејв (Michael Redgrave)
р. Мајкл Андерсон (Michael Anderson)
ПОСЛЕДЊА ОБАЛА (САД 1959) 134’
On the Beach
ул. Ава Гарднер (Ava Gardner), Грегори Пек (Gregory Peck)
р. Стенли Крејмер (Stanley Kramer)
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21:00

ФАРЕНХАЈТ 451 (ВБ 1966) 112’
Fahrenheit 451
ул. Џули Кристи (Julie Christie), Оскар Вернер (Oscar Werner)
р. Франсоа Трифо (François Truffaut)

17:00

ЧАРОБЊАК (САД 1978) 110’
The Wiz
ул. Дајана Рос (Diana Ross), Мајкл Џексон (Michael Jackson)
р. Сидни Ламет (Sidney Lumet)
АЛФАВИЛ (ФР/ИТ 1965) 99’
Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution
ул. Еди Константине (Eddie Constantine),
Ана Карина (Anna Karina)
р. Жан-Лик Годар (Jean-Luc Goddard)
СТАЛКЕР (СССР 1979) 163’
Stalker
ул. Александар Кајдановски (Aleksandr Kajdanovskij),
Анатолиј Солоњицин (Anatolij Solonicyn)
р. Андреј Тарковски (Andrej Tarkovskij)

19:00

21:00

18:00

20:00

17:00

19:00

21:00
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Четвртак 10.03.

Петак 11.03.

БЕКСТВО ИЗ ЊУЈОРКА (ВБ/САД 1981) 99’
Escape From New York
ул. Курт Расел (Kurt Russell), Ли Ван Клиф (Lee Van Cleef)
р. Џон Карпентер (John Carpenter)
ФИЦКАРАЛДО (ДРН/ПЕ 1982) 175’
Fitzcarraldo
ул. Клаус Кински (Klaus Kinski),
Клаудија Кардинале (Claudia Cardinale)
р. Вернер Херцог (Werner Herzog)

Субота 12.03.

ПЛАНЕТА МАЈМУНА (САД 1968) 112’
Planet of the Apes
ул. Чарлтон Хестон (Charlton Heston),
Роди МекДауел (Roddy McDowall)
р. Френклин Џ. Шефнер (Franklin J. Shaffner)
ТАЈНА ПЛАНЕТЕ МАЈМУНА (САД 1970) 95’
Beneath the Planet of the Apes
ул. Џејмс Францискус (James Franciscus),
Ким Хантер (Kim Hunter)
р. Тед Пост (Ted Post)
12 МАЈМУНА (САД 1995) 129’
Twelve Monkeys
ул. Брус Вилис (Bruce Willis), Бред Пит (Brad Pitt)
р. Тери Гилијем (Terry Gilliam)

март 2016

19:00

21:00
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17:00

Недеља 13.03.

У ПОТРАЗИ ЗА НЕДОЂИЈОМ (САД/ВБ 2004) 106’
Finding Neverland
ул. Џони Деп (Johnny Depp), Кејт Винслет (Kate Winslet)
р. Марк Фостер (Mark Forster)
ТРУМАНОВ ШОУ (САД 1998) 103’
The Truman Show
ул. Џим Кери (Jim Carrey), Ед Харис (Ed Harris)
р. Питер Вир (Peter Weir)
МРАЧНИ ГРАД (АТ/САД 1998) 100’
Dark City
ул. Руфус Суел (Rufis Sewell), Кифер Сатрленд (Kiefer Sutherland)
р. Алекс Проjас (Alex Proyas)

Понедељак 13.03.

17:00

19:00

21:00

Сећање на... ФРЕНК ФИНЛИ (Frank Finlay)
СИЛОВАЊЕ (ВБ 1970) 87’
Assault
ул. Сузи Кендал (Suzy Kendall), Френк Финли (Frank Finlay)
р. Сидни Хејерс (Sidney Hayers)
ОТЕЛО (ВБ 1965) 160’
Othello
ул. Лоренс Оливије (Laurence Olivier),
Френк Финли (Frank Finlay)
р. Стјуарт Бурџ (Stuart Burge)
KЉУЧ (ИТА 1983) 90’
La Chiave
ул. Френк Финли (Frank Finlay),
Стефанија Сандрели (Stefania Sandrelli)
р. Тинто Брас (Tinto Brass)

Уторак 15.03.

17:00

19:00

21:00

Сећање на.... АНДЖЕЈ ЖУЛАВСКИ (Andrzej Zulawski)
БОРИС ГОДУНОВ (ФР, ЕС, Ј 1989) 115’
Boris Godunov
ул. Кенет Ригл (Kenneth Riegel),
Руђеро Раимонди (Ruggero Raimondi)
р. Анджеј Жулавски (Andrzej Zulawski)
ТРЕЋИ ДЕО НОЋИ (ПЛ 1971) 95’
Trzecia czesc nocy
ул. Малгоржата Браунек (Malgorzata Braunek),
Лешжек Телшжински (Leszek Teleszynski)
р. Анджеј Жулавски (Andrzej Zulawski)
ПОСЕДНУТОСТ (ФР/НЕМ 1981) 124’
Possession
ул. Изабела Ађани (Isabelle Adjani), Сем Нил (Sam Neill)
р. Анджеј Жулавски (Andrzej Zulawski)
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Среда 16.03.

17:00

19:00

21:00

17:00

19:00

21:00

17:00

19:00

21:00
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Великани светског филма: АЛЕН ДЕЛОН (Alain Delon)
ДЕВОЈКА НА МОТОРУ (ВБ/ФР 1968) 91’
The Girl on a Motorcycle
ул. Ален Делон (Alain Delon),
Мериен Фејтфул (Marianne Faithfull)
р. Џек Кардиф (Jack Cardiff)
У ЗЕНИТУ СУНЦА (ФР/ИТ 1960) 118’
Plein soleil
ул. Ален Делон (Alain Delon),
Морис Роне (Maurice Ronet)
р. Рене Клеман (René Clément)
РОКО И ЊЕГОВА БРАЋА (ФР/ИТ 1960) 177’
Rocco e i suoi fratelli
ул. Ален Делон (Alain Delon),
Ани Жирардо (Annie Girardot)
р. Лукино Висконти (Luchino Visconti)

Четвртак 17.03.

ЉУБАВНИ КАВЕЗ (ФР 1964) 97’
Les félins
ул. Ален Делон (Alain Delon), Џејн Фонда (Jane Fonda)
р. Рене Клеман (René Clément)
ЖАЦА (ФР/ИТ 1972) 98’
Un flic
ул. Ален Делон (Alain Delon),
Катрин Денев (Catherine Deneuve)
р. Жан-Пјер Мелвил (Jean-Pierre Melville)
ПОМРАЧЕЊЕ (ИТ/ФР 1962) 126’
L’eclisse
ул. Ален Делон (Alain Delon), Моника Вити (Monica Vitti)
р. Микеланђело Антониони (Michelangelo Antonioni)

Петак 18.03.

УБИЦЕ ИЗ САН ФРАНЦИСКА (ФР/САД 1965) 107’
Once a Thief
ул. Ален Делон (Alain Delon), Ен-Маргерт (Ann-Margret)
р. Ралф Нелсон (Ralph Nelson)
САМУРАЈ/БЛЕДОЛИКИ УБИЦА (ФР/ИТ 1967) 105’
Le samouraï
ул. Ален Делон (Alain Delon), Натали Делон (Natalie Delon)
р. Жан-Пјер Мелвил (Jean-Pierre Melville)
БОРСАЛИНО (ФР/ИТ 1970) 125/93’
Borsalino
ул. Ален Делон (Alain Delon),
Жан-Пол Белмондо (Jean-Paul Belmondo)
р. Жак Дере (Jacqes Deray)

март 2016

18:30

21:00

16:00

18:30

21:00
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17:00

Субота 19.03.

ЉУБАВ У ТРОЈЕ (ИТ/ФР 1970) 85’
Madly
ул. Ален Делон (Alain Delon), Миреј Дарк (Mireille Darc)
р. Роже Каан (Roger Kahane)
СМРТ КОРУМПИРАНОГ ПАЦОВА (ФР 1977) 123’
Mort d’un pourri
ул. Ален Делон (Alain Delon), Орнела Мути (Ornella Muti)
р. Жорж Лојтнер
ГЕПАРД (ИТА/ФРА 1963) 187’
Il Gattopardo
ул. Берт Ланкастер (Burt Lancaster), Ален Делон (Alain Delon)
р. Лукино Висконти (Luchino Visconti)

Недеља 20.03.

ГОСПОДИН КЛАЈН (ФР/ИТ 1976) 123’
Mr. Klein
ул. Ален Делон (Alain Delon), Жана Моро (Jeanne Morreau)
р. Џозеф Лози (Joseph Losey)
ЦРВЕНИ КРУГ (ФР/ИТ 1970) 140’
Le cercle rouge
ул. Ален Делон (Alain Delon),
Ђан Мариа Волонте (Gian Maria Volontè)
р. Жан-Пјер Мелвил (Jean-Pierre Melville)
БАЗЕН (ИТА/ФРА 1969) 120’
La Piscine
ул. Ален Делон (Alain Delon), Роми Шнајдер (Romy Schneider)
р. Жак Дере (Jacqes Deray)

Понедељак 21.03.

17:00

19:00

21:00

Сећање на... ЖАН РАБИЈЕ (Jean Rabier)
МАЛЕ ВРЛИНЕ – ВЕЛИКИ ГРЕСИ (ФР, 1967) 105’
La petite vertu
ул: Жак Перин (Jacques Perrin), Дени Карел (Dany Carrel)
ф: Жан Рабије (Jean Rabier)
р: Серж Корбер (Serge Korber)
ШЕРБУРШКИ КИШОБРАНИ (ФР/ДРН 1964) 91’
Les parapluies de Cherbourg
ул: Барбара Баксли (Barbara Baxley), Гери Мерил (Gary Merrill)
ф: Жан Рабије (Jean Rabier)
р: Жако Деми (Jacques Demy)
КАД ПАДНЕ НОЋ (ФР/ИТ, 1971) 107’
Juste avant la nuit
ул: Мишел Буке (Michel Bouquet),
Стефан Одран (Stéphane Audran)
ф: Жан Рабије (Jean Rabier)
р: Клод Шаброл (Claude Chabrol)
7
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Уторак 22.03.

15:00

17:00

19:00

17:00

19:00

21:00

16:30

19:00
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Сећање на... ДУШАН ЦВЕТКОВИЋ
ПОВРАТАК (ЈУГ 1966) 63’
ул: Душан Цветковић, Велимир Бата Живојиновић
р: Живојин Жика Павловић
ФРЕЈМ ПО ФРЕЈМ;
СЛИКЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ ДУШАНА ЦВЕТКОВИЋА (СРБ 2010) 25’
Режија: Милан Турудић
Учесник: Душан Цветковић
Сећање на... ЖАК РИВЕТ (Jacques Rivette)
ПАРИЗ НАМ ПРИПАДА (ФРА 1960) 55’
Paris nous appartient
ул. Бети Шнајдер (Betty Schneider), Ђани Еспозито (Giani Esposito)
р. Жак Ривет (Jacques Rivette)
ЛУДА ЉУБАВ (ФРА 1969) 252’
L’amour fou
ул. Бул Ожије (Bulle Ogier), Жан Пјер Калфон (Jean Pierre Kalfon)
р. Жак Ривет (Jacques Rivette)

Среда 23.03.

ЧОВЕК У БЕЛОМ ОДЕЛУ (ВБ, 1951) 85’
The Мan in the White Suit
ул. Алек Гинис (Alec Guinness), Џоан Гринвуд (Joan Greenwood)
ф. Даглас Слокомб (Douglas Slocombe)
р. Александер Мекендрик (Alexander Mackendrick)
СЛУГА (ВБ, 1963) 116’
The Servant
ул. Дирк Богард (Dirk Bogarde), Сара Мајлс (Sarah Miles)
ф. Даглас Слокомб (Douglas Slocombe)
р. Џозеф Лоузи (Joseph Losey)
ЗИМА ЈЕДНОГ ЛАВА (ВБ/САД 1968) 134’
The Lion in winter
Ул. Питер О’ Тул (Peter O’Toole), Кетрин Хепберн (Katharine Hepburn)
ф. Даглас Слокомб (Douglas Slocombe)
р. Ентони Харви (Anthony Harvey)

Четвртак 24.03.

ВЕЛИКИ ГЕТСБИ (САД, 1974) 144’
The Great Gatsby
ул. Роберт Редфорд (Robert Redford), Миа Фароу (Mia Farrow)
ф. Даглас Слокомб (Douglas Slocombe)
р. Џек Клејтон (Jack Clayton)
ЏУЛИЈА (САД, 1977) 117’
Julia
ул. Џејн Фонда (Jane Fonda), Ванеса Редгрејв (Vanessa Redgrave)
ф. Даглас Слокомб (Douglas Slocombe)
р. Фред Цинеман (Fred Zinnemann)

март 2016
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21:00

ОТИМАЧИ ИЗГУБЉЕНОГ КОВЧЕГА (САД, 1981) 115’
Raiders of the lost ark
ул. Харисон Форд (Harrison Ford), Карен Ален (Karen Allen)
ф. Даглас Слокомб (Douglas Slocombe)
р. Стивен Спилберг (Steven Spielberg)

Петак 25.03.

17:00

19:00

21:00

17:00

19:00

21:00

17:00

Сећање на... ЕТОРЕ СКОЛА (Ettore Scola)
ВИСОКА ШКОЛА НЕВЕРСТВА (ИТ 1965) 117’
Alta infidelita
ул. Нино Манфреди (Nino Manfreddi), Луиђи Батаља (Luigi Bataglia)
р. Карло Лицани (Carlo Lizzzani),
Ђан Луиђи Полидоро (Gian Luigi Polidoro),
Еторе Скола (Ettore Scola)
ПОЛИЦИЈСКИ ИНСПЕКТОР ПЕПЕ (ИТ 1969) 107’
Il commissario Pepe
ул. Уго Тоњаци (Ugo Tognazzi), Силвија Дионисио (Silvia Dionisio)
р.Еторе Скола (Ettore Scola)
РУЖНИ, ПРЉАВИ, ЗЛИ (ИТ 1976) 115’
Brutti, sporchi e cattivi
ул. Нино Манфреди (Nino Manfreddi),
Марија Луиза Сантанела (Maria Luisa Santanella)
р. Еторе Скола (Ettore Scola)

Субота 26.03.

МЕИД ИН ИТАЛИ (ИТ/ФР 1965) 100’
Made in Italy
ул. Милена Вукотић, Вирна Лизи (Virna Lisi)
р. Нани Лој (Nanni Loy)
сц. Еторе Скола (Ettore Scola)
ВОЛЕЛИ СМО СЕ ПРЕВИШЕ (ИТ 1974) 124’
C’eravamo tanto amati
ул. Нино Манфреди (Nino Manfreddi),
Виторио Гасман (Vittorio Gassman)
р. Еторе Скола (Ettore Scola)
ИЗУЗЕТАН ДАН (ИТ/КАН 1977) 106’
Una giornata particolare
ул. Софија Лорен (Sophia Loren),
Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni)
р. Еторе Скола (Ettore Scola)

Недеља 27.03.

ОПАСНЕ КРИВИНЕ (ИТ 1962) 105’
Il sorpasso
ул. Виторио Гасман (Vittorio Gassman),
Жан-Луј Трентињан (Jean-Louis Trintignant)
сц. Еторе Скола (Ettore Scola)
Р. Дино Ризи (Dino Risi)
9
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19:00

21:00

СТРАСТ ЉУБАВИ (ИТ/ФР 1981) 117’
Passione d’amore
ул. Лаура Антоанели (Laura Antoanelli),
Жан-Луј Трентињан (Jean Louis Trintignant)
Р.Еторе Скола (Ettore Scola)
ПОРОДИЦА (ИТ/ФР 1987) 127’
La famiglia
ул. Виторио Гасман (Vittorio Gassman), Фани Ардан (Fanny Ardant)
р. Еторе Скола (Ettore Scola)

Понедељак 28.03.

17:00

19:00

21:00

Сећање на... АЛДО БУФИ ЛАНДИ (Aldo Bufi Landi)
ПУСТИЊСКИ ФРОНТ (ИТ/ЕГ 1970) 100’
La Lunga Notte dei Disertori – I Sette di Marsa Matruh
ул:Иван Расимов (Ivan Rassimov),
Моника Стрибел (Monica Streebel),
Алдо Буфи Ланди (Aldo Bufi Landi)
р:Марио Сићилијано (Mario Siciliano)
Сећање на… МАРГАРЕТ ФОРСТЕР (Margaret Forster)
ДЕВОЈКА ЏОРЏИ (САД 1966) 99’
Georgy Girl
ул: Џејмс Мејсон (James Mason), Лин Редгрејв (Lynn Redgrave)
р: Силвио Наризано (Silvio Narizzano)
Сећање на… ХАРПЕР ЛИ (Harper Lee)
УБИТИ ПТИЦУ РУГАЛИЦУ (САД 1962) 129’
To Kill a Mockingbird
ул. Грегори Пек (Gregory Peck), Џон Мења (John Megna)
р. Роберт Малиган (Robert Mulligan)

Уторак 29.03.

17:00

19:00

21:00

10

Сећање на... ЈОЖЕ ПОГАЧНИК
КАФАНА “АСТОРИЈА” (ЈУГ 1989) 100’
Кavarna Аstoria
ул: Јанез Хочевар, Лидија Козлович
р: Јоже Погачник
Сећање на... МИШЕЛ ТУРНИЈЕ (Michel Tournier)
ОГРЕ (НЕМ/ФР/ВБ 1996) 118’
Der Unhold
ул. Џон Малкович (John Malkovich),
Готфрид Џон (Gottfried John)
р. Фолкер Шлендорф (Volker Schlöndorff)
Сећање на... УМБЕРТО ЕКО (Umberto Eco)
ИМЕ РУЖЕ (ИТ/ЗН/ФР 1986) 130’
Der Name der Rose
ул. Шон Конери (Sean Connery),
Кристијан Слејтер (Christian Slater)
р. Жан-Жак Ано (Jean Jaques Annaud)
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Среда 30.03.

19:00

21:00

17:00

19:00

21:00

Четвртак 31.03.

ФРАНКЕНШТАЈНОВО ПРОКЛЕТСВО (ВБ 1957) 82’
The Curse of Frankenstein
ул. Питер Кашинг (Peter Cushing), Кристофер Ли (Christopher Lee)
р. Теренс Фишер (Terence Fisher)
НЕВЕСТА (ВБ/САД 1985) 118’
The Bride
ул. Стинг (Sting), Џенифер Билс (Jennifer Beals)
р. Френк Родам (Franc Roddam)
ОСЛОБОЂЕНИ ФРАНКЕНШТАЈН (САД 1990) 85’
Frankenstein Unbound
ул. Џон Хрт (John Hurt), Раул Хулија (Raul Julia)
р. Роџер Корман (Roger Corman)

Франкенштајнова невеста

17:00

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ФРАНКЕНШТАЈН
ФРАНКЕНШТАЈН (САД 1931) 66’
Frankenstein
ул. Колин Клајв (Colin Clive), Борис Карлоф (Boris Karloff)
р. Џејмс Вејл (James Whale)
ФРАНКЕНШТАЈНОВА НЕВЕСТА (САД 1935) 75’
Bride of Frankenstein
ул. Борис Карлоф (Boris Karloff), Елза Ланчестер (Elsa Lanchester)
р. Џејмс Вејл (James Whale)
ФРАНКЕНШТАЈНОВ СИН (САД 1939) 93’
Son of Frankenstein
ул. Бејзил Ретбоун (Basil Rathbone), Борис Карлоф (Boris Karloff)
р. Роуланд Ли (Rowland V. Lee)

11
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Неколико кубика љубави
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ФЕСТИВАЛ ИРАНСКОГ ФИЛМА НА БИС

З

ахваљујући Културном центру Исламске Републике Ирана у Београду и
Организацији за промоцију иранске кинематографије, београдска публика ће само месец дана након јубиларног XV Фестивала иранског филма
бити у прилици да присуствује премијерним пројекцијама филмова који су
представљени и награђени на недевно завршеном „Фаџр“ фестивалу у Техерану. Уз Београд ове премијере ће бити организоване у свега још неколико
градова широм света (Рим, Венеција, Торонто, Беч..) а београдска публика
ће видети ове филмове чак и пре публике у самом Ирану с обзиром на то да
ће они кренути у редовну диструбуцију тек кроз неколико недеља.
Након последње деценије XX века у којој је иранска кинематографија
уз велике успехе на свим најзначајнијим филмским фестивалима широм света заузела једно од водећих места у свету. Појавио се и велики број младих
редитеља који су уз већ позната имена наставили да сварају значајна филмска дела. Захваљујући изузетној организацији целокупне филмске делатности, почевши од све већег броја филмских и позоришних школа, преко
фондова за продукцију, мреже дистрибуције и биоскопа и свакако фестивала иранска кинематографија је у свим областима филмске делатности константно подизала ниво продукције и квалитет филмских дела.
Развој и примена нових дигиталних технологија у кинематографији
подстакли су редитеље да снимају филмове у потпуно новим условима и
стиловима што је довело и до повећања креативности али и улагања у свет
седме уметности. Током последње деценије млади редитељи својим новим
филмовима допринели су додатном развоју и успеху, горе поменутог, фестивала „Фаџр“, најзначајније филмске манифестације у Ирану.

Надамо се да ће публика као и претходних година препознати изузетан квалитет филмова који нам долазе из Ирана и у великом броју наставити
да посећује ово манифестацију која је већ постала традиционална у културној понуди Београда.
Марјан Вујовић
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Великани светског филма:

АЛЕН ДЕЛОН (Alain Delon)

А

лен Фабиен Морис Марсел Делон рођен је 8. новембра 1935. године у
предграђу Париза. Родитељи су му се развели када је имао свега четири
године, а мали Ален је остао да живи са мајком. Три године касније, Делон
бива послат у римокатолички интернат из кога убрзо бива избачен услед недоличног понашања. Ово је само прва школа од шест које ће покушати и посустати да васпитају дечака. Очајна мајка шаље сина на саветовање, где му
је речено да би могао да буде свештеник услед превише доброг познавања
грехова.
Са 14 година Делон у потпуности напушта школу и почиње да ради за
свог очуха као месар. 1952. године приступа француској морнарици, а 1954.
и 1955. годину учествује у Првом индокинеском рату. Од четири године колико је провео у војсци, 11 месеци је био у затвору услед недисциплине.
1956. бива недолично отпуштен из војске. Вративши се у Француску, радио
је низ ситних послова како би преживео. Био је конобар, секретар, помоћник
трговца, портир... Током овог периода је упознао глумицу Брижит Обер са
којом је отишао на Кански фестивал.
У Кану га је запазио ловац на таленте Дејвида О. Селзника. После
пробног снимања младом Французу је понуђен уговор под условом да научи енглески. Делон се вратио у Париз и почео учење језика али је упознао
редитеља Ива Алегреа који га је убедио да свој први филм сними у Француској. Селзник је допустио Делону да раскине уговор, а Алегре га је ангажовао
за свој филм „Када се жена збуни“ (1957).
Следи романтична комедија „Буди лепа али ћути“ (1958) коју је режирао Марк Алегре, Ивов брат. Исте године Делон снима драму „Кристина“
са Роми Шнајдер којој је ово био први француски филм. Како није довољно
добро говорила језик, млади глумац се понудио да јој помогне, а по завршетку снимања су се и верили. Аленов наредни филм „Жене су слабе“ (1959)
постаје интернационални хит и први његов филм приказиван у Америци.
Године 1960. Делон глуми у два филма који га устоличавају као велику
филмску звезду: трилер „У зениту сунца“ Ренеа Клемана и драма „Роко и
његова браћа“ Лукина Висконтија. Први филм је такође и прва адаптација
романа „Талентовани господин Рипли“ Патрише Хајсмит која је хвалила Аленову глуму и појаву “на сва уста”. Други филм је, осим што је један од омиљених филмова Мартина Скорсезеа, донео глумцу интернационалне похвале.
Наредне године Делон се опробава на париским “даскама које живот
значе” у комаду који је написао Џон Форд, а продуцирао Висконти „Штета
што је курва“, где му је партнерка тадашња вереница Роми Шнајдер. Представа је постала невероватан хит. Почеле су да круже гласине како би млади
парижанин могао да добије главну улогу у новом спектаклу Дејвида Лина,
али ту улогу је добио релативно непознати Питер О’Тул. Делон је потписао
уговор са Севен Артсом на четири филма, укључујући и високобуџетну екранизацију авантура Марка Пола, која би се снимала у Југославији и биографију Александра Диме – „Краљ Париза“.
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Међутим, продуцент „Марка Пола“ (1962), Раул Леви, остаје без новца после свега неколико снимљених сцена и филм бива незавршен. Готово читаву годину касније, успева да пронађе новац и склепа филм који је
пуштен у биоскопе под називом „Величанствени Марко“. Зарада на благајнама је била... минимална. Исте године, Делон глуми у филму Микеланђела
Антонионија „Помрачење“ поред Монике Вити.
Године 1963. појављује се поред Жана Габена у филму „Велика пљачка“. Осим што је био велики хит у Француској, овај филм бива и финансијска
прекретница за младог глумца. Наиме, уместо плате, Делон бира да самостално дистрибуира филм у појединим земљама и узме паре са благајне,
чиме улази у продуцентске воде. Такође, по завршетку снимања раскида веридбу са глумицом Роми Шнајдер, јер је добио ћерку са љубавницом Ником.
Глумац је подизање детета препустио својим родитељима.
Исте године Ален се појављује поред Берта Ланкастера у „Леопарду“,
Лукина Висконтија. Редитељево фаворизовање Делона је сметало Ланкастеру. Није помогло ни то што је редитељ за Бертову улогу желео Николаја
Черкасова кога је видео у Ејзенштајновом „Ивану Грозном“ (1945), када је
Рус одбио, онда је покушао да добије Лоренса Оливијеа. Услед свега овога
је дошло до отвореног сукоба на снимању између Висконтија и Ланкестера. Међутим, после Бертове тираде су се помирили и постали добри пријатељи. Амерички глумац је о овом инциденту рекао: „Желели су Руса, али је
био престар. Желели су Оливијеа, али је био презаузет. Када сам ја предложен, Висконти је рекао: „Куку, каубој!“. Али ја сам управо завршио снимање
„Суђења у Нирнбергу“ које је он видео. Требало му је три милиона долара да
сними филм и студио би му дао новац ако би узео америчку звезду. И тако
сам ја био ангажован. На крају, испоставило се да то уопште није била лоша
одлука.“
Током 1964. године, Делон отвара продуцентску и дистрибутерску
кућу названу „Делбо Продукција“ са Жоржом Бомеом, која производи један филм – „Непокорен“ (1964) и снима „Црну Лалу“ која је врло слободна
реинтерпретација истоименог дела Александра Диме. Исте године се жени
Наталијом Бартелеми са којом добија сина Антонија. Пар ће се развести три
године касније.
Године 1965. Ален се одлучује да закорачи у Холивуд, иако га је исти
дозивао годинама. О овој одлуци глумац је рекао: „Не знам хоћу ли успети
или не. Ако бих се сконцентрисао само на овдашњи рад и пропаднем, то
би била хаварија за мене у Европи. Све би се распало и не бих имао ништа.
Мој сан је да радим два филма годишње, један у Америци и један у Европи.
Али Холивуд је последња лествица. То је врхунац успеха. Ако желиш бити
интернационална звезда, мораш се етаблирати у Холивуду, јер једино њихови филмови имају адекватну светску дистрибуцију. Потребно је свега годину дана да амерички глумац постане звезда. Европски глумци сматрају
да су успели ако им се филм прикаже у Њујорку. Због акцента не бих играо
Американца. Али трудим се да га ублажим како бих могао да играм више
националности са Старог континента.“
„Велику пљачку“ (1963) у Америци дистрибуира МГМ који потписује
уговор са Делоном на пет филмова. Први је „Љубавни кавез“ (1964) са Џејн
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Фондом. Следи „Жути Ролс Ројс“ (1964) где Ален има релативно малу улогу
поред Ширли Меклејн, Рекса Харисона, Ингрид Бергман, Џорџа Си Скота и
других. Године 1965. снима „Убица из Сан Франциска“ Ралфа Нелсона, са Ен
Маргарет, Ван Хефлином и Џеком Палансом.
Наредни пројекат је требало да буде вестерн Сема Пекимпоа „Спреман за Тигра“, али се филм никада није реализовао. По завршетку сарадње
са МГМ-ом, Делон одлази у Колумбију где глуми у високобуџетном акционом спектаклу „Изгубљена команда“ (1966) Марка Робсона, са Ентони Квином и Клаудијом Кардинале.
Следи вестерн „Тексас преко реке“ (1966) са Дином Мартином и спектакл „Гори ли Париз?“ (1966) са интернационалном екипом звезда, између
осталих и Кирком Дагласом, Жан-Пјер Каселом, Жан Пол Белмондом и Гертом Фробеом. Овај филм је био велики успех у Фанцуској и Јапану, али није
донео Делону жељену холивудску славу.
По повратку у родну земљу снима „Авантуристе“ (1967) Роберта Енрикоа, са Лино Вентуром и „Самураја“ (1967) Жан-Пјера Мелвила који постаје
огроман хит. Године 1968. поново отвара продуцентску кућу, овога пута названу „Адел“ која ће током свог постојања (1968-1986) произвести 29 филмова.
Следи мото-романса Џека Кардифа „Девојка на моторциклу“ (1968) са
Маријаном Фејтфул и „Збогом, пријатељу“ (1968), Делонова прва колаборација са Чарлсом Бронсоном. Наредне године следе филмови „Џеф“, један од
најпрофитабилнијих француских наслова свих времена и поновна сарадња
са Роми Шнајдер у делу „Убиство у базену“. Иако је редитељ, Жак Дереј,
желео другу глумицу, Делон је инсистирао на Шнајдеровој јер је желео да
јој ревитализује каријеру. Осим што је успео да помогне бившој вереници
Ален је започео и пријатељство са самим редитељем. Њих двојица ће током
својих каријера сарађивати више пута.
Током 1968. године, Делон бива уплетен у аферу Марковић. Наиме,
његов телоранитељ Стеван Марковић пронађен је мртав у контејнеру на
ободу Париза. Ален и Франсоа Маркантони, гангстер са Корзике, осумњичени су за убиство на основу писма које је Стеван послао своме брату, а у
коме пише: „Ако ме убију то је 100% кривица Алена Делона и његовог кума
Франсоа Маркантонија.“. Истрага је показала да је ту умешан и француски
премијер као и француска обавештајна служба. Иако се из овог скандала глумац извукао релативно неозлеђен, 1969. године ће провести четири месеца
у затвору услед напада на италијанског фотографа.
Године 1970. Делон поново ради са Мелвилом на филму „Црвени
круг“ и са Дерејем на „Борсалину“ где глуми поред Жан Пол Белмонда.
Услед судске парнице коју су водила два главна глумца, филм није постојао
на кућном издању све до 2009. године. Чак је и на телевизији био једва приказан. Исте године, Делон, преко пријатеља, купује оригинални запис говора
Шарла де Гола из 1940. године у коме будући председник бодри нацију да се
супротстави окупатору. Глумац је манускрипт поклонио Француској држави.
Године 1971. Делон се поново окушава у Холивуду, овог пута са шпагети-вестерном Теренса Јанга, „Црвено сунце“ где игра поред Чарлија Бронсона, Урсуле Андрес и Тоширо Мифунеа. Следе филмови „Пандур“ (1972)
Жан-Пјера Мелвила и „Шкорпион“ (1973) Мајкла Винера са Бертом Ланкес17
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тером. Филмови доживљавају огроман успех у Европи, али не и у Америци.
У овом периоду Ален снима и свој први музички сингл „Paroles, Paroles“, обраду популарне италијанске канцоне. После низа, махом, кримића Делон
се враћа мачу у филму Дучија Тесарија – „Зоро“ (1975). Потом глуми у екранизацији аутобиографије Рожера Борниша – „Полицијска прича“ и у драми
„Циганин“. За улогу у „Господину Клајну“ (1976), Делон добија престижну
француску награду – Цезар.
Поново се окушао у Холивуду 1979. године филмом „Конкорд: Аеродром 80“ али није успео. У једном интервјуу за Вашингтон Пост је рекао: „Свега четвртина мог посла је филм. Поседујем и изнајмљујем хеликоптере, производим и продајем намештај, промовишем борбе и трке... Глумим у свега
два или три филма годишње и они зарађују енормне паре у свету а поготово
у Русији. Тренутно сам најпознатија личност у Европи. Волео бих да сам звезда у Америци. А да бих у томе успео, морам да живим и радим у Холивуду.
То је неизводљиво. Моја продукцијска кућа „Адел“ производи барем један
филм годишње. Радим све, од А до Ш. Пронађем причу, унајмим сценаристе,
одаберем редитеља, сакупим глумце и онда их све спојим. Чак се бавим и
финансијама, дистрибуцијом и рекламирањем. Одбијам да одаберем редитеља који за себе мисли да је геније и који покушава да удари лични печат на
моје филмове. Само се мој печат рачуна. Не бих да звучим егоистично, али
велика сам звезда у свету и немам намеру да престанем то да будем јер ми
то омогућава да живим лепо.“
Током 80-тих година Ален ће се опробати и у режији. Поново добија
награду Цезар, овог пута за филм „Наша историја“ (1984). Исте године игра
у адаптацији Прустове новеле „Заљубљени Свон“. Следи период лоших филмова и биоскопских неуспеха, као и судски процес у коме је тужио сопственог сина Антонија јер је трејдмарковао своју фирму „А.Делон“. Ален је добио
спор. На другој страни света, модел Делонових наочара за сунце доживљава процват у производњи јер их је носио Чо Јун Фет у филму који је постао
калуп за модерни акциони спектакл – „Боље сутра“ (1986), редитеља Џона
Вуа. 1987. године, Делон упознаје холандског модела Розали ван Бремен
приликом снимања спота за песму „Comme au cinéma“. Пар ће имати двоје
деце, пре раскида 2002. године.
Последња Делонова улога на великом платну била је у филму Патриција Леконта „Пола-пола“ (1998) где поново глуми поред Жан Пола Белмонда, 30 година после њихове прве сарадње. Филм је прошао релативно незапажено и Делон најављује своје повлачење из света филма, иако повремено
прихвата по коју улогу.
Милан Крунић
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Гас Ван Сант
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Фокус:

ГАС ВАН САНТ (Gus Van Sant)

Н

а крају филма „Good Will Hunting“ видимо непрегледну пустопољину америчког друма, тог широкогрудог сапутника сваког кога (с)мисао
мори, а оно што му се нуди никако не да мира, а камоли сна. Камера са
висине прати Тојоту королу док се филм завршава и иде одјавна шпица.
Филм је овај, иначе, нешто најближе што се Ван Сант успео приближити
средњеструјашким остварењима, али се и у њему очитавају већина битних
карактеристика Ван Сантовог филмског рукописа. Централно место – како
у горепомињаној сцени, тако и у филму – заузиима појединац, јединка без
јасног упоришта која стреми, хоће, жели, али јој није најјасније куда би је
то све могло одвести, али и чему сав труд. Жели, заправо, неко своје парче
слободе, без икаквих великих речи, „шољицу чаја“ и мало мира. Али тешко.
Но, не бисмо овде говорили о овим, генерално посматрано врло
уопштеним стварима да није Ван Санта који их је успевао, са различитим
степеном успешности приказати кроз своје филмове.
Врхунац наоко гледано првог дела каријере постигнут са филмом „Мy
Own Private Idaho“ (1991) започет је нискобуџетним „Mala Noche“ којим се
те 1985. године представио врло храбрим идејним концептом и слободном
(ре)интерпретацијом аутобиографског романа Волта Кертиса (Walt Curtis).
Кроз црно-белу фотографију, отворени сценарио и смело баратање камером, Ван Сант је успео да привуче пажњу и темом љубавног односа два
мушкарца без готово икаквог политичког контекста (а што ће му и касније
бити манир). Неузвраћена љубав, локална средина, неуспешност свеколиког
бекства и зачауреност у месту где си рођен и где ћеш умрети су овде добили
своју low-fi посвету. Исто тако, Ван Сант је већ кроз овај филм увео једну ствар која ће му и касније бити врло битна и које се готово до својих (тренутно)
последњих филмова неће одрећи, а то је метафилмски моменат у оквиру
самог филма где се убацивањем тзв. „кућних видео урадака“ настоји приближити ликовима и описати њихову повезаност и блискост, а гледаоцима
дочарати битност контекста у оквиру самог филма, али и асоцијативно повезати са детињством које Ван Сантовим ликовима углавном ништа добро није
донело, али их је зато трајно обележило, а што ће увек имати реперкусије у
њиховом садашњем времену.
У већ спомињаном „Мy Own Private Idaho“, Ривер Финикс (River
Phoenix) и Киану Ривс (Keanu Reeves), као два улична hustlera међусобно се
допуњују и испомажу, рвајући се свако са својим демонима, а друштво је то
које им нуди дијемeтрално супротне перспективе, стављајући их у безизлазну ситуацију и примораности бирања. Иако, као и већина његових филмова,
заснован на одређеној књизи, причи или инспирисан неким делом, Ван Сант
кроз сценаристички поступак успева да причи да одређени тоналитет који
ће је водити у смеру у ком он то очекује иако се наоко да учинити да се понекад нит те приче изгубила. Овде то није било лако постићи због својеврсног
спајања две приче у једну, помало и превише заједничку, али је целина филма очувана и смисленост заокружена.
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Немогућност повратка кући је још једна од опсесивних Ван Сантових
тема која у филму „Drugstore Cowboy“ (1989) има и своје трагично исходиште.
Мат Дилон (Matt Dillon) који се појављује у улози предводника локалне банде овисника о наркотицима отелотворује све оне странпутице и заблуде на
којима се у току живота углавном сами и налазимо, а са којих је тешко (или
немогуће) наћи „прави пут кући“. Развијајући његов карактер од класичног
мачо мушкарца до покушаја избављујућег просветљења, Ван Сант успева да
допре до сржи његове егзистенције, не остављајући нимало наде у „deus ex
machina“ крај. Камео (Cameo) улога Виљама С. Бароуза (William S. Burroughs)
је посебан детаљ вредан спомињања коме је кроз његов специфичан лик
одата хвале вредна почаст.
Овим и наредним филмом се и Ван Сантова репутација добрано учврстила. Но, 1993. године је уследио један врло чудан ексцес у његовој каријери – „Even Cowgirsl Get the Blues“ који је остао недоношче, али и да штрчи, како у том тренутку, тако и у целокупној Ван Сантовој каријери. Ипак, две
године касније је уследио „To Die For“ који је показао Гaса у једном другачијем, вицкастијем издању, разбарушенијег и убрзанијег темпа, а у чему му
је добрано помогла и сама Никол Кидман (Nicole Kidman) у насловној улози.
Овде је опет у питању прича о појединцу који се не либи начина на који ће
остварити свој наум иако је несвестан последица који му сутрашњица носи.
А није мала ни улога коју ће у свему томе одиграти и један Дејвид Кроненберг (David Cronenberg)...
И док се у претходном филму појединац бори за корак напред, у
„Good Will Hunting“ (1997) као да тоне све дубље и дубље, мислећи да је
ипак два корака испред. Мет Дејмон (Matt Damon), Бен Афлек (Ben Affleck)
и Робин Вилијамс (Robin Williams), уз подршку Стелана Скарсгарда (Stellan
Skarsgård) и свесни искорак ка ширем аудиторијуму, допринели су да ово
остварење постане Ван Сантов најуспешнији (по заради) и најпрепознатљиви филм (када је у питању шира гледалачка маса). Но, Ван Сант је успео да
и кроз њега прикаже тиштеће моменте своје редитељске поетике, не дозвољавајући да му величина филма прогута особитост препознавања.
Са друге стране, уследио је годину дана касније „Psycho“ који представља Ван Сантов омаж једном филму, једном редитељу и једној ери. Настојећи да буде истоветан као и оригинал, Ван Сант као да је свесно жртвовао све остало, те се филм да интерпретирати као смео покушај експериментисања са „кадар по кадар“ римејковима док је о његовој успешности врло
упитно говорити. У сваком случају, ваљало би га погледати и компаративно
анализирати са оригиналом и тражити сва она места где је Ван Сант настојао
да се од истог тог оригинала одмакне.
Ван Сант ће 2000. године снимити „Finding Forrester“ са Шон Конеријем (Sean Connery) у једној од главних улога, али ће тај филм остати у
својеврсном запећку иако је на благајнама врло добро прошао, те му је дефинитивно требало дати шансу.
У такозваној „Трилогији о смрти“ која обухвата филмове „Gerry“
(2002), „Elephant“ (2003) и „Last Days“ (2005), Ван Сант у готово потпуном минимализму („мање је више“) и кроз осебујне сценографије успева да допре
до гледалаца упркос максималном успоравању радње и догађаја који су разложени само на најбитније ставке док је све оно што их обухвата, заправо,
кључно у филму. „Elephant“ му је и донео и главну награду у Кану и прилично
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добре критике иако је тема коју покушава на фикционалан начин да прикаже масакр у Columbineu неколико година раније и није баш наишла на сваколика одобравања. Но, показало се да се неконвенционалним приступом,
изокола, може доћи до изузетних резултата. Нелинеарност филма и улазак
у исте догађаје из више различитих углова – поступак који је Ван Сант користио у сва три филма трилогије (а користиће га и у „Paranoid Park-u“) – као
и минуциозно студирање карактера само кроз њихово понашање успешно је
уклопљено у друштвени контекст тренутка, те је на одличан начин приказана
сва безбрижност средњошколског трајања, али и безобзирност поједин(а)
ца коју нико није могао да предвиди. Са друге стране, „Last Days“ су покушај
омажа последњим данима Курта Кобејна (Kurt Cobaine) који се доста ослања
на замисли из претходног филма, али остаје недоречен у својој поенти, али
и изведби. Мајкл Пит (Michael Pitt) који тумачи насловну улогу је извукао
све што је могао из ње, али је сценарио тај који је, једноставно, морао бити
бољи не би ли се из њега касније добио целисходан и сврховит филм који
би успео да успостави прави контакт са публиком, а што је са овим филмом
дефинитивно изостало.
„Параноид Парк“ (2007) је на линији претходна три остварења, са
доста сведеном радњом и фокусирањем на лику који, стицајем несрећних
околности, дубоко трауматично проживљава све оно што му се догађа. Као
и претходна остварења, и овај филм тражи стрпљивог гледаоца, а Ван Сант
ће му се великодушно одужити малим, редитељским драгуљима у којима
важну улогу игра музика (која у Ван Сантовим филмовима добрано прати све
оно што се дешава на платну и даје комплементан одговор), али и посвета
његовом митском Портланду који се провлачи као место-омаж и у другим
његовим филмовима.
Након завршене трилогије и „Параноид Парка“, Ван Сант се окреће
нешто другачијим темама. У врло добром филму „Milk“ из 2008. године, успева да борбу за геј права на личном и професионалном нивоу уздигне на
један виши степен, а Шон Пен (Sean Penn) као Харви Милк (Harvey Milk) је
успео да кроз своју одличну ролу дочара све тешкоће са којима се неко ко би
желео да мења систем суочава.
„Promised Land“ (2012) је заиста обећавао. Враћање Мат Дејмона
(Matta Damon) у главну улогу, добра прича Дејва Игерсаа (Dave Eggers) и прилично одрешене руке могле су Ван Санта поново вратити тамо где му је и
место. Филм функционише на неколико нивоа, постављене су ствари тамо
где требају и бити, али му ипак недостаје чврстина редитељске, у овом случају Ван Сантове руке. Упркос јасним квалитетима, као да је изостала јаснија
изнијансираност, боља координација свих оних момеманата који га красе и
издвајају из мора других режисера, али је, упркос свему, ипак вредан гледања и омогућује смештање у целокупну Ван Сантову каријеру.
Гус Ван Сант је један изнимно занимљив лик који је, осим режирања,
писања сценарија и продуцирања, успео да се огледа и у неким другим видовима уметности (књижевност, музика, фотографија, сликарство), те је велика ретроспектива коју му Кинотека приређује прави начин да се са њим
поближе упознате, али и проживите све оно што га као човека и режисера
занима и мучи.
Милан Завиша
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Франкенштајн

24

март 2016
програм

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА:

ФРАНКЕНШТАЈН

„Живо је! Живо је! У име Бога! Сада напокон знам како је бити Бог!“
Виктор Франкенштајн

Р

еченица која је била цензурисана у филмској верзији Франкенштајна
Џејмса Вејла из 1931. Те исте године је изашао и Браунингов Дракула.
Ова два филма су главни разлог популаризације хорор жанра. Оба рађена
по литературним предлошцима који су прво претворени у представе па тек
онда у филмове.
У лето 1816, осамнаестогодишња Мери Шели заједно са својим љубавником Персијем Шелијем, касније и мужем, одлази у посету Лорду Бајрону у Вилу Деотати на Женевском језеру. Једне ноћи њих троје, заједно са
доктором Џон Полидоријем, се забављало читајући немачке приче о духовима. Убрзо су одлучили да одрже такмичење између себе, ко ће написати
најстрашнију причу. Резултат те вечери је фрагмент инспирисан легендама
Балкана о вампирима који је написао Лорд Бајрон. Мери Шели је уснила сан
о научнику који је створио живот и згрозио се оним што је направио, две
године касније од тога ће настати роман Франкенштајн. Џон Полидори ће
написати Вампира (1819). Кен Расел у филму Готик (1986) ће испричати своју
верзију онога што се десило у Вили Деодати. Франкенштајн има поднаслов
„Модерни Прометеј“, који у новијим публикацијама углавном избацују помињући га само у предговору. Прометеј који је створио људску расу, украо
је ватру са Олимпа за њих, учио их како да лове, како да се лече. Виктор
Франкенштајн у роману жели да буде нови Прометеј. Њега вуче радозналост и страст ка померању граница науке, вечита тема како победити смрт,
како створити живот. Наравно наш добри доктор у томе и успева, али његова
креација је пуна мана, није савршена као што је мислио да ће бити и он је
се одриче.
Прва адаптација романа је позоришна представа 1826, коју је гледала
и сама ауторка и записала детаљне опсервације и упоредила са њеним делом. То ће касније искористити Џејмс Вејл за свој филм. Пре његове постоје
још две екранизације, из 1910 кратки фили и дугометражни Живот без душе
(Life Without Soul, 1916) који се води као изгубљен. Пре него што ће Универзал препустити све Вејлу, Роберт Флори ће снимити две пробне ролне са
Белом Лугошијем, који је на крају одбио улогу чудовишта јер нема текста.
Оно што се види из тих снимака да је концепт био тотално другачији од онога
што су направили Вејл и Борис Карлоф. Вејл ствара свршену синтезу визуелних традиционалних хорор елемената:гробља и губилишта одакле Виктор
краде лешеве, тајанствени дворац и скривена лабораторија у којој настаје
чудовиште и „драматуршке целине натопљене изворном поетском снагом“.
Све то је зачињено са Немачким експресионизмом у коме се највише види
утицај Кабинета доктора Калигарија (1920) и Голема (1920). Сценографија
екстеријера у студију поготову у уводној сцени и пренаглашена игра светлости и сенке. Прометејска провокативност романа Мери Шели је омогућила
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да се на платну створи целокупна симбиоза хорора и научно фантастичних
елемената.
О коме се овде уствари ради? Ко је главни јунак а ко негативац? Са
киме се поистоветити: са научником који је створио нешто тако монструозно
и жели да га уништи или са чудовиштем које уствари није ни свесно својих
поступака? Када кажемо Франкенштајн увек прво помислимо на чудовиште,
на шрафове које вире из врата, на шавове, на те руке које изгледају као да
су сувише дуге јер је одећа прекратка, на четвртасте ципеле, на незграпан
ход. А тај ход, то је ход детета које тек учи како да се креће, двадесет и кусур
година касније Кристофер Ли ће у потпуности то пренети у својој верзији
чудовишта. И увек ћемо га видети у креатури Бориса Карлофа и како га је
нашминкао Џек Пирс, тај изглед ће постати бренд. Тај новостворени живот је
уствари право дете, да ли је то због оштећеног мозга који је стављен у друго
тело или то тако треба да буде је небитно. Човек који га је створио мора да
преузме одговорност и да га научи о свету, о томе како да се понаша шта сме
а шта не. Али творац га је одбацио. Невоље чудовишта почињу када упозна
девојчицу поред реке из незнања је на крају баци у реку и она се удави. Сцена којима је многима задала ноћне море поготову млађој публици. У филму
Дух кошнице (El espirity de la colmena, 1973) када две сестре виде у биоскопу
смрт девојчице једну ће мучити питање зашто је то урадио. Поступци нежељеног детета ће на крају разбеснети Виктора и он ће предводити његово
уништење.
Због великог успеха на благајнама Вејл је добио паре да уради наставак Франкенштајнова невеста (Bride of Frankenstein, 1935). Највећа иронија
јер се Франкенштајнова креација зове Чудовиште, кога опет игра Борис Карлоф, је најмање монструозно. Окружено је људима који су злобни, неснађени више него он, а ипак се њега сви боје и презиру, чак и његова несуђена
невеста. Филм почиње сценом у којој Мери Шели, Перси Шели и Лорд Бајрон
расправљају о роману Франкенштајн. Мери им говори да прича није готова и
уводи нас у догађаје из Франкенштајнове невесте. Чудовиште је преживело,
ово ће постати битан елемент у хорор жанру, да шта год да се деси на крају
монструм никад не умире. Научио је да прича, барем оно основно. У овоме
је вернији самом роману у коме је способан малтене за филозофске расправе. Искристалише се идеја да је Чудовиште приморано да чини страшне
ствари јер га је на то натерала окрутност човечанства и како се оно понаша
према њему. Представљен је више као жртва него као предатор. Не жели да
буде сам и од Виктора тражи да му направи невесту. Кад коначно оживи она
се гади његовог изгледа и више је интересује творац. Невесту маестрално
глуми Елса Ланкастер, у свега неколико минута колико се појављује на екрану ствара лик који ћемо дуго памтити. Стоји скоро непомично и прави само
кратке покрете главом као птица или гуштер. Језа нас обузима док слушамо
њено сиктање тренутак пре него што ће бити уништена.
Сага о чудовишту ће се наставити у Франкенштајновом сину (Son of
Frankenstein, 1939). Бејзил Рeтбоун ће наставити рад свог оца уз помоћ слуге Игора кога тумачи Бела Лугоши. Карлоф ће поновити своју улогу. Франкенштајнов дух (The Ghost of Frankenstein, 1942), Лон Чејни Јуниор ће преузети улогу чудовишта. У Франкенштајновој кући (House of Frankenstein, 1944)
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ће се поново вратити Кaрлоф али као Доктор Густав Неиман. Ту су већ почели
да се преплићу филмски негативци. Лон Чејни као Лари Талбот-Вукодлак,
Џон Карадин као Дракула. У Франкенштајн среће Вукодлака (Frankenstein
Meet Wolf Man, 1943), Бела Лугоши ће напокон играти Чудовиште. Са Абот и
Костело срећу Франкенштајна (Abbott and Costello Meet Frankenstein, 1948)
добијамо комичан осврт на роман. Пратили смо авантуре Младог Франкенштајна (Young Frankenstein, 1974). Врхунац пародије је приказан у Роки
хорор шоу (The Rocky Horror Picture Show, 1975) у лику Доктор Френк ‘н’ Футерa. Гикови су добили својих пет минута и успели да створе жену у Уврнутој
науци (Weird Science, 1985) Френк Хенeнлотер је са својим нискобуџетним
бисером Френкенхукер (Frankenhooker, 1990) отворио нове видике у ком
правцу може да се креће мит о модерном Прометеју и стваралачке способности усмерити ка склапању савршене проститутке.
Педесетих Хамер студио је тражио начин као да освоји тржиште и одлучили су да се окушају са сопственом верзијом Франкенштајна, која нема
никакве везе са романом Мери Шели нити са било којом адаптацијом која
се појавила до тада. Један од разлога што су се одлучили на такав потез је
да не би дошли у сукоб са Универзалом који је заштитио своју франшизу. За
разлику од њиховог чудовишта-детета, невиног и мученог он је ново биће
које треба да истрпи окрутност света. Код Хамера трансплантовани мозгови
задржавају своју индивидуалност, они су свесни свега што су изгубили, што
даје застрашујући концепт него код Универзала. Највећи адут Хамера је Питер Кашинг у улози Виктора Франкенштајна, кажу да је он био први и једини
избор. Код Шелијеве Барон је у побуни против Бога и петља са тајнама живота и смрти, али је истовремено и слабић који се непрестано тетура у страху
због оног што је урадио. Кашингов доктор нема таквих брига и никада не
сумња у себе. Креиран у традицији Бајроновског анти хероја, шармантан али
немилосрдан. Кашингов Франкештајн је веома способан човек, импулсиван,
има посвећеност правог уметника и у томе лежи кључ, он стварно верује у
то што ради и сав свој рад несебично посвећује развијању људске врсте. Он
је грешник који може лако да буде и светац, и стално се намеће питање:
Како неко ко има најбоље намере, може да учини таква злодела? Хамер је
отворио ново поглавље и популарност Франкенштајнове клетве (The Curse
of Frankenstein, 1957) им је омогућила да направе још шест наставака Франкенштајнова освета (The Revenge of Frankenstein, 1958), Франкенштајново
зло (The Evil of Frankenstein, 1964), Франкенштајн ствара жену (Frankenstein
Created Woman, 1967), Франкенштајн мора бити уништен (Frankenstein must
be Destroyed, 1969) и Франкенштајн и монструм из пакла (Frankenstein and
the Monster from Hell, 1973) у свим глуми Питер Кашинг само га је на кратко заменио у Франкенштајновом ужасу (Horror of Frankenstein, 1970) Ралф
Бејтс.
Многи су се окушали у овој причи која одолева времену, за тренутак
је заинтригираo Френк Родам са Невестом (The Bride, 1985). Римјеком Франкенштајнове невесте у коме доктора игра Стинг а креацију Џенифер Билс.
Корман након дуге паузе режира Ослобођени Франкенштајн (Frankenstein
Unbound, 1990), екранизација романа Брајана Алдиса. Кенет Брана је дао
најприближнију верзију литералном предлошку у Франкенштајн (1994) са
27

програм

музеј југословенске кинотеке

Роберт Де Ниром као чудовиштем. Нове погледе на мит смо видели у Ван
Хелсингу (2004) и Ја, Франкенштајн (2014), екранизацији стрипа. Да је тема
још увек популарна доказује излазак филма Виктор Франкенштајн (2015) и
серија која је управо кренула Франкенштајнове хронике.
Ненад Беквалац

Франкенштајнова невеста
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Изузетан дан

Некад смо се тако волели
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Сећање на...

ЕТОРЕ СКОЛА (Ettore Scola, 1931 – 2016)

Е

торе Скола нам је у својим филмовима донео својеврсно путовање
кроз Италију проткано великим бројем различитих идеја, алузија, симбола. Његови филмови су увек били пуни емоција и могу се сагледати као
поглавља једног великог романа који нам прича о смешној страни људског
постојања. У остварењема која је потписао и као редитељ и као сценариста могуће је приметити одређене карактеристике: отуђен и бизаран свет
са својим правилима, у којем преживљавање на „погрешан“ начин вреди
више од потраге за смислом живота или самог себе, изузетна пажња приликом снимања крупних кадрова и погледа својих јунака, пажљива и готово
савршена разрада приче, брижљиво биране локације и отвореност ка модерном и иновацијама али увек уз један сведен и класичан стил. Скола је
своја дела посматрао кроз очи некога ко веома добро познаје Италију и у
стању је да на готово савршен начин споји све њене контрадикторности, почевши од економског успона до свих последица које ће тај успон донети и
надасве осећаја искупљења и прилагођавања који карaктеришу све његове
јунаке. Сколини филмови и поред чврстих правила којих се он увек држао
крију и једну посебну деликатност, која на јединствен начин истиче подтекст
његових ликова, који су увек прецизно дефинисани иако препуни несавршености, понекад су чак и меланхонични али увек спонтани и блиски гледаоцу.
Тешко да je било ко остао равнодушан гледајући „Један посебан дан“ (Un
giornata particolare, 1977) или се није искрено смејао савршеном политички
некоректном филму „Ружни, прљави и зли“ (Brutti, sporchi e cattivi, 1976).
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Већ током студија на Правном факултету његова посебна иронија га
је довела до сарадње са хумористичким часописом „Marc’Aurelio“ у којем
је поред текстова цртао и стрипове. Средином ’50-их година прошлог века
почео је да пише сценарија за неке од тада најпознатијих италијанских
редитеља, међу којима су Луиђи Зампа (Luigi Zampa), Стено (Steno), Нани
Лој (Nanni Loy), Мауро Болоњини (Mauro Bolognini), Антонио Пиетранђели
(antonio Pietrangeli) и Дино Ризи (Dino Risi) са којим је потписао сценарија за
ремек дела попут филмова „Опасне кривине“ (Il Sorpasso, 1962) и „Монструми“ (I mostri, 1963). Први сусрет са режијом имаће на филму „Карабињер
на коњу“ (Il carabiniere a cavallo), као асистент Карла Лицанија (Carlo Lizzani)
док ће као редитељ дебитовати са филмом „Ако дозвољавате причаћемо
о женама“ (Ce permettete parliamo di donne, 1964) са Виторијом Гасманом
(Vittorio Gassman) и Силвијом Кошином (Sylvia Koscina) у главним улогама.
Крај ’60-их и ’70-их година XX века представљају најзначајнији део Сколине
каријере, а посебан допринос квалитету и успеху његових филмова дали су
свакако и глумци Виторио Гасман, Алберто Сорди (Alberto Sordi), Марчело
Мастројани (Marcello Mastroianni)), Нино Манфреди (Nino Manfredi) и Ђанкарло Ђанини (Giancarlo Giannini) са којима је успешно сарађивао током
своје каријере. Последњи филм који је снимио након десетогодишње паузе
био је документарац посвећен његовом великом пријатељу Федерику Фелинију (Federico Fellini) под насловом „Како је чудно звати се Федерико“ (Che
strano chiamarsi Federico, 2013)
У дугој и богатој каријери, у којој је потписао 38 дугометражних играних и документарних филмова и сарађивао као сценариста на чак 88 филмова, освојио је Златну палму за режију на Фестивалу у Кану за филм „Ружни,
прљави и зли“ као и Златну палму за сценарио за филм „Тераса“ (La terazza,
1980), Сребрног медведа за филм „Бал“ (Le Bal, 1983), осам награда „David di
Donatello“, најпрестижније националне награде у области кинематографије у
Италији (три пута за режију, два пута за сценарио, два пута за најбољи филм
и једном за животно дело), три награде „Цезар“ за најбољи страни филм и
чак четири пута је био номинован за награду Оскар за најбољи страни филм.
Марјан Вујовић
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Анджеј Жулавски
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АНДЖЕЈ ЖУЛАВСКИ (Andrzej Zulawski, 1940-2016)
“Желим дa филмујем сaмо оне приче које у себи имaју нешто
ексцесивно”
Анджеј Жулaвски

Р

ођен 1940. у Лавову, Укрaјинa (тaдa Совјетски Сaвез), у пољској породици
у чијој је трaдицији бaвљење уметношћу и литерaтуром.. После Другог
светског рaтa очевa дипломaтскa кaријерa гa води прво у Фрaнцуску, зaтим у
Чехословачку и нa крaју у Пољску. Зaвршио је филмску школу у Пaризу кaо и
филозофију нa Вaршaвском и Пaриском универзитету.
Почео је рaд нa филмовима шездесетих кaо aсистент код Анджејa
Вaјде. Убрзо добијa дa режирa двa крaткa телевизијска филмa, Pavoncello
(1967) и Piesn triumfujacej milosci (1969). Дебитује сa филмом Трећи део ноћи
(Trzecia czesc nocy, 1971), нa којем нaстaвљa сaрaдњу сa својим оцем, песником Мирославом Жулавским, кaо ко-сценaристом.. Без обзирa нa успехе
које је имaо у инострaнству и нaгрaдом зa нaјбољег дебитaнтa те године у
Пољској, филм је имaо огрaничену дистрибуцију.
Инспирисaн је очевом причом, искуствимa и животом у покрету отпорa зa време окупaције. Филм се отвaрa читaњем Откровењa и тaко се и
зaвршaвa. Нaрaтивни ток између је хaлуциногени круг из когa глaвни јунaк
кaо дa немa излaз. Личнa трaгедијa, губитaк породице гa нaтерa дa се врaти
у грaд где присуствује брутaлном убиству човекa који личи нa његa. Бежећи
кроз згрaду нaилaзи нa жену којa неодољиво подсећa нa његову. Нико други
у филму не види ту сличност сaмо он и ми који гледaмо. Већ од првог филмa
Жулaвски кроз пaжљиво конструисaну причу увек гледaоце увлaчи у aпстрaкцију и шизоидни терор. Ово је једини филм који се бaви Вејгл институтом у
Лувову, клинке у којој се рaдило нa пронaлaжењу вaкцине против тифусa.
Кутије сa вaшкaмa су привезaне нa листове ногу зaпослених, то је био једини
нaчин дa се дође до потребне крви зa aнaлизу. То није сaмо метaфорa и нa
први поглед сaмо суреaлни елемент, већ истовремено предстaвљa сурову
реaлност људи, који су то ствaрно рaдили зa време рaтa. Жулaвски у овом
кaо и у нaредним филмовимa ствaрa измештене светове у којимa су узрок и
последице, идентитет и бaријере између животa и смрти скоро непостојеће
или тотaлно рaзорене. Већ сa овим оствaрењем је дошaо у сукоб сa цензорском комисијом којa је огрaничилa дистрибуцију. Сa следећим филмом ће
имaти мaње среће.
Његов други филм Ђаво (Diabel, 1972) је доживео много гору судбину.
Коментар Жулaвског нa догaђaје у Пољској крaјем шездесетих. Комунистичкa
влaст је испровоцирaлa групу нaивних студенaтa дa оргaнизују низ aнти-цензорских протестa, које су искористили дa би се решили политичких противникa, од којих су многи зaвршили у зaтвору. Пошто није могaо дa нaпрaви
филм о том инциденту сa држaвним пaрaмa, сместио је причу у осамнаести
век у време Пруске инвaзије нa Пољску. Овде је Фaуст (очигледнa метaфорa
зa тaдaшњи режим) мистериознa фигурa којa глaвног протaгонисту нaговaрa
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дa почини више грозоморних убистaвa. Једно од објашњења, које је упућено министaрству културе Совјетског Сaвезa, због чегa је филм бункерисaн
је било: “Нисмо сигурни о чему се тaчно рaди, aли сумњaмо дa се ствaрно
дешaвa у осaмнaестом веку”. Морaло је дa прође петнaест годинa дa би овaј
филм нaпокон пустили у биоскопе.
Следећи пројекaт у Пољској На сребрном глобусу (Na srebrnym globie,
1976) је доживео нaјгору могућу судбину. Снимaње су прекинули и уништили добaр део мaтеријaлa. Успео је дa гa доврши тек 1988. користећи рестлове. Овaј инцидент гa је нaтерaо дa се повуче у Фрaнцуску где је већ радио
на филму Важно је волети (L’important c’est d’aimer, 1974). Страствена веза
између фотографа кога игра Фабио Тести и некада славне глумице чија каријера је спала на појављивање у еротским филмовима. Француска критика
је запазила филм и главна глумица Роми Шнајдер је награђена за улогу Цезаром, еквивалент Америчком Оскару. Овај филм је поново лансирао каријеру
ексцентричног Клауса Кинског. Након краће паузе се враћа са филмом Поседнутост (Possession, 1981) један од насилнијих и узнемирујућих приказа
дезинтегрисања брака које покрене жена након захтева за развод. Истовремено је и критика комунизма. Изабела Ађани је добила те година у Кану Палму за најбољу улогу. Сцена у којој се баца о зидове у метроу, док јој се тело
грчи а из ње излази бела течност је вероватно једна од најбизарнијих сцена
светске кинематографије. Кажу да је Жулавски користио специјалне технике и хипнозу да би довео своје глумице у стање хистерије. У наредна два
филма екранизује Достојевског. Први Јавна жена (La femme publique, 1984)
са Валери Каприски је адаптација романа Зли дуси. Други Луцкаста љубав
(L’amour braque, 1985), прилично слободна верзија Идиота. Овде ће започети сарадњу са Софи Марсо са којом ће једно време бити у вези. Марсо ће
играти још у Моје ноћи су лепше од твојих дана (Mes nuits sont plus belles
que vos jours, 1989) и Плавој ноћи (La note bleue, 1991). Након Верности (La
fidélité, 2000) се разилазе. Осамдесетих одлази у Југославију где филмује
оперу Мусорског Борис Годунов (1988). У Пољску ће се врaтити тек деведесетих дa режирa филм Шаманка (Szamanka, 1996). Када је Верност изашао
из биоскопа сви су мислили да је завршио каријеру редитеља. Почео је да се
бaви писaњем књигa. Нa питaње које му је постaвљено у једном интервјуу у
претходној декaди, дa ли имa припремљен сценaрио зa свој следећи филм,
он је одговорио:
“Дa, aли не желим дa причaм о томе. То ће мождa бити мој последњи
филм. Имaм 64 године и веровaтно је време дa кaжем “стоп”. Прaвљење
филмовa није зa стaре људе.”
Стварно је тако и било, након петнаест година је снимио Космос
(2015), последње дело великог аутора.
Ненад Беквалац
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ЖАК РИВЕТ (Jacques Rivette, 1928 - 2016)

„Ј

а мислим да је он био више од аутсајдера „Новог таласа“ и у исто време његова душа, један од најрадикалнијих и најтајновитијих“- биле су
речи којим се сценариста Дидије Перон осврнуо на заједнички рад и пријатељство са недавно преминулим Жаком Риветом, једним од утемељивача
покрета који је крајем педесетих потпуно променио француску али и извршио немерљив утицај на светску кинематографију. Група коју су неформално
чинили редитељи и сценаристи, Трифо, Годар, Шаброл, Мал, Ромер, Деми,
Варда, Каст, Дониол – Валкроз и нешто старији Мелвил и Рене, извршила је
коперникански обрт са дотадашњом француском кинематографијом, раскидајући потпуно са академизмом „традицијом квалитета“, темама, формом
и конвенцијама које су до тада њоме преовладавале... Преко ноћи је нестала „сценаристичка кинематографија“ , у којој је сценариста доминирао
филмом, често адаптирајући класична дела књижевности а отворена је нова
страница у кинематографији која је дала превагу темама о младој генерацији и појединцу на нивоу психолошких, моралних и других проблема на
који их ставља савремена западна цивилизација а са чисто филмске стране
приметни су импровизација у сценарију и режији, раду са глумцима и техничким детаљима (покретна камера, и снимци из „руке“, што је дотле одбацивано као наслеђе аматеризма).
У тој и таквој атмосфери када су легенде скидане са пиједестала недодирљивих а нови, дотле непознати млади критичари који су са пуно сарказма и једа писали о њима у часопису какав је „Cahiers du Cinema“, појавио се
и Жак Ривет, до тада познат по бритком писању и готово манијакалном филмофилству (за време премијерног приказивања Реноаровог филма, Златна
кочија из 1952, гледао је у једном дану, све пројекције филма од 14:00 па до
поноћи). После неколико документарних, на играном филму је дебитовао
делом Париз припада нама из 1960-те, причом о глумачкој трупи која припрема Шекспирову драму Перикле али им се живот мења јер су уплетени
у наводну заверу фашиста који желе да свет врате на старо. Био је то кључни филм за такозвану „политику аутора“, персонификовану у покрету „Нови
талас“ а о коме су његови водећи представници написали, да је „пре свега
плод запањујуће вишегодишње упорности да се на филмско платно донесе лична визија богатог и разноликог света...“. Иако је овај филм одјекнуо
међу младим интелектуалцима, његов комерцијалан успех је био ништаван
а свој следећи филм Редовница, Ривет је снимио тек 1965 године. Богата
колоритом времена и изванредним дијалозима, ова прича смештена у католички самостан, по мотивима „скандалозног“ Дидроовог романа из 18-ог
века, доживела је да одмах буде забрањена јер се католичка црква нашла
„прозваном“ њеном садржином. Следеће године и нови наслови, утврдили
су високу Риветову репутацију али и неке особености по којима се одмах
препознају његова дела, почев од необичне дужине која је ишла од четири
сата трајања филма Луда љубав 1968, до преко дванаест сати Out One 1971.
Већ спомињано остварење Луда љубав, по многима Риветов, најинтригант39
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нији и најкомплекснији филм, нуди и другу особеност везану за његову филмски опус - приказивање рада уметничких односно позоришних дружина на
креацији пројеката (конкретно овде тв екипа припрема Расинову трагедију,
Андромак). Дуга, спора и разарајућа вивисекција распада једног брака који
се главном јунаку представе, догађа у приватном животу, заправо се бави
односом филма, позоришта и свакодневице, као међусобно испреплетаних илузија, што је заправо ауторова реминисенција на омиљену Реноарову, Златну кочију. Следили су га још једна глумачка прича Out One (која је
скоро имала своју праву тринаесточасовну премијеру) те нешто скраћена и
измењена верзија истог филма Out One:Spectre, од само четири ипо сата.
Нешто комерцијалнији Селин и Жили се возе у чамцу 1974 , бавио се односом између маште и стварности а за њим је уследио низ полунадреалистичких и езотеричних филмова какви су Дуел (1976) или Приземљена љубав
(1984), те нешто гледљивији Северни мост из 1981. У даљем току своје каријере, Ривет све више стиче статус романописца француске кинематографије усредсређујући се на велика дела књижевности, нпр. Орканске висове (1985 у које је, драму пребацио у Бретању тридесетих година прошлог
века). То се очитовало и сарадњом са сценаристом сличног укуса Паскалом
Боницером али и окретању француским класицима, нпр. Балзаку, у изузетној успешној четворочасовној адаптацији Лепа свађалица из 1991. и нешто
измењеном истом причом виђеном очима главне јунакиње Дивертименто
из 1992, са сјајним глумачким паром, Мишел Пиколи - Емануел Берт. Пре
краја његове каријере на играном филму (последња је била комедија са елементима драме) 36 одраза Пик Сен Лу, Ривет је снимио још неколико особених и самосвојних дела, међу којима се истичу, дводелна, скоро шестосатна
минуциозна реконструкција живота Јованке Орлеанке, Жана слушкиња из
1994, те још једна адаптација Балзака, костимирана драма Војвоткиња из
Ланжеа из 2007.
Често проглашаван хировитим, херметичним, некомуникативним и
мрачњаком, какви су му филмови углавном и били, Жак Ривет је оставио
видан и непроцењив траг у филмској уметности. До краја доследан, непоткупљив што се тиче уметничког и личног интегритета, тако различит у сличним филмовима, сам је у једном интервјуу Тајмсу из 2008, исписао неке од
страница свог ауторског епитафа речима: „Није у реду да сваки аутор ствара
филмове који се од њега очекују. „Ја више волим да не радим ништа, него да
правим нешто што личи на моја ранија дела“.
Александар Саша Ердељановић
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ПИСЦИ И ФИЛМ
Од почетка 2016. светска књижевна сцена остала је без четворо великана, аутора неких од најпознатијих књижевних дела, аутора чија су дела
доживела светски познате екранизације.

ХАРПЕР ЛИ
„Поред Атикуса седео је црни човек, обучен у комбинезон, страх
и зној. Оптужен је за силовање беле жене и осуђен. Недалтонистима је
Атикусова прича на једно уво ушла, на друго изашла...“
Глумцу Грегори Пеку улога чувеног борца за правду Атикуса, у филму
Убити птицу ругалицу редитеља Роберта Малигана из 1962. године, донела је коначно, после четири номинације, Оскара за најбољу улогу. Филм
номинован у осам, тријумфовао је у три категорије. Истоимена књига, изашла две године раније, ни до данас није сишла са високих полица књижара
и библиотека. Ауторка књиге Харпер Ли преминула је у 89. години живота и остала један од малобројних писаца који су светску славу стекли само
једним романом. „Ругалица“ јој је 1961. донела Пулицерову награду, тираж
од 30 милиона књига, дирнула је бројне душе објаснивши да су сви људи
исти и добри. Прича о расним разликама у срцу америчког Југа, и о адвокату,
чије чврсте моралне вредности стоје насупрот неправедних закона и руље,
заправо је аутобиографско дело Харперове одрасле у Алабами са оцем адвокатом. Инспирацију за Скаут, девојчицу опасне нарави, Харпер Ли нашла
је у себи. Таква је заиста и била, по речима њеног пријатеља из детињства
Трумана Капотеа (Доручак код Тифанија), по којем је Харпер креирала лик
Дила. За лик Атикуса Финча послужио је њен отац преминуо током снимања
филма. Грегори Пеку који га је упознао, Харпер Ли поклонила је златни џепни сат који је њен отац деценијама носио на суд. Пек га је понео 1963. године
током доделе Оскара на којем је тријумфовао. Ово остварење било је филмски деби чувеног Роберта Дивала. Важност и слава романа и филма прате се, ето, више од пола века. Толико је јавност чекала други роман Харпер
Ли. Иди постави стражара је заправо први рукопис “Ругалице“, одбијен
од стране издавача, а пронађен и објављен крајем прошле године. Уместо
брзе и безболне смрти на коју је, мислила је, спремна да је осуди књижевна
критика, Ли је стекла једнако тежак терет славе. Брзо га се, попут ауторке
романа Прохујало са вихором Маргарет Мичел и одрекла, повлачењем из
јавности. Тихо је и умирала. Пре него што се 2007. тешко разболела и остала
непокретна, одликована је Медаљом слободе председника САД за заслуге
за књижевност.
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УМБЕРТО ЕКО
„Ја сам филозоф. Романе пишем само викендом.“
Умберто Еко је, као сви велики интелектуалци, а за разлику од његових тумача и поклоника, појаве увек објашњавао на једноставан начин.
Висок степен мистификације његових дела произлазио је из општег цивилизацијског недостатка за „ренесансом човека“ којој је Еко у бити свих својих
деловања био посвећен. И као филозоф, лингвиста, семиотичар, писац за
децу и одрасле, пре свега изврстан познавалац историје уметности мрачног
средњег века, Еко је савршеном аналитиком добацивао до (не)савршених
креатура људског ума. Из сопствених незнања су га, ваљда, и сматрали „тешким писцем“, поларизовали над његовим делом, као обожаватељи или они
који га презиру. Своје свеобухватно знање о средњем веку, његовој етици
и естетици, Еко је искористио у роману Име руже објављеном 1980, који
је преведен на 47 језика, продат у више од 30 милиона примерака, овенчан бројним признањима, уврштен у листу сто најзначајнијих књига 20.
века. Слојевито разигравање црквене осуде живота, смеха и лепоте поникло суштински на, у канону утемељеном, филозофском делу Аристотелове
ригидности, француски режисер Жан-Жак Ано 1986. преточио је у истоимени трилер с Шоном Конеријем и Кристијаном Слејтером у главним улогама.
Након мистериозне смрти, у бенедиктанском манастиру, покреће се истрага. Вилијам од Баскервила, фрањевачки монах познат по својој мудрости
и виспрености, позван је да помогне у расветљавању мистерије. Са собом
доводи и Адса од Мелка, свог помоћника и бенедиктанског искушеника. Његова истрага напредује, али се ређају нова бизарна убиства. На први поглед,
убиство једног минијатуристе има везе са његовим хомосексуалним везама
са другим монасима. Међутим, Вилијам схвата да је мотив за убиство нешто
много веће од содомитског греха и да опатија, вечито скривена у магли, крије
многе тајне које се тврдоглаво чувају вековима, а у чијем средишту је једна
давно изгубљена књига. Нема сумње да је Име руже постало матрица за поплаву савремених литерарних дела која за тему имају фасцинације тајнама,
скривеним удружењима, деловањима цркава, светским заверама. Сам Еко
је одувек био фасциниран принципом повезаности, што је доказивао и као
истраживач симбола – историјског круга догађаја иза којег стоје Цркве, Темплари, Масони, Језуити, Рокфелери. Филм му је донео планетарну популарност, одлично га је прихватила публика, али је награђен само признањем Цезара и Бафте, (мада је редитељ Ано за Црно-бело у колору већ био овенчан
Осаром за најбољи страни филм деценију пре.) Реноме једног од највећих
светских писаца на прелазу два века, професора у Болоњи, почасног доктора
више од тридесет универзитета широм света, потврили су и романи Фукоово
клатно, Острво дана пређашњег, Баудолино, Тајанствени планем краљице Лоане и Прашко гробље, Нулти број...Чувени редитељ Стенли Кјубрик
намеравао је да сними филм према Ековом роману Фукоово клатно који је
објављен 1988, али је писац одбио његову понуду, незадовољан екранизацијом романа Име руже. Када је Кјубрик умро, Еко је рекао да жали што га је
одбио. Последња књига великог италијанског књижевника већ је објављена.
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Papa Satan Aleppe, названа по прве три речи поглавља Пакао у Дантеовој Божанственој комедији је збирка есеја о друштву објављених у италијанском
недељнику Еспресо. Наслов треба да илуструје конфузију нашег времена.. у
којем је, позивом на лепоту, Умберто Еко доминирао пуних 85 година. Али,
као што је и сам написао у прослављеном Имену руже ...“Књиге нису писане
да би се у њих веровало, него да се преиспитују. Када мислимо о књизи, не
треба да се питамо о чему говори, него шта то значи”

Умберто Еко
45

програм

музеј југословенске кинотеке

Мишел Турније
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МИШЕЛ ТУРНИЈЕ
Дуговечан, као и савременици из Америке и Италије, био је и француски књижевник Мишел Турније. По повученом животу у малом месту недалеко од Париза био је ближи Харпер Ли, а по образовању и метафизичким
литерарним приступима ближи Умберту Еку. Филозоф, плодан књижевни
критичар, страстан практичар и естетичар фотографије, за роман Краљ виловњака 1970. године добио је Гонкурову награду. На путовање у екранизацији ове књиге, названој Огре, са његовим јунаком Абелом Тифеџисом (Тифожом) којег тумачи Џон Малкович, иде се од Париза до немачких предела,
на пут тзв. одчовечења ради прочишћења. Или....како другачије описати
човека који воли децу и на необичан начин жели да их заштити од одраслих. Лажно осумњичен за злостављање деце, бива регрутован као војник у
Другом светском рату, али убрзо постаје заробљеник. После краћег боравка
у Геринговом ловишту, постаје дресер у немачком дворцу, елитном кампу за
тренирање немачких дечака. Срећан јер води рачуна о тим дечацима, а оне
из околине врбује за камп, верујући да чини праву ствар, као да није свестан
да је постао слуга злослутног нацизма. „Краљ виловњак је исписан на језовитом фону славне Гетеове истоимене песме на коју је Шуберт компоновао
музику, с тим да је Турнијеова композиција о модерном Бауку по имену Абел
Тифож смештена у контекст Другог светског рата“- каже се у обновљеном
штампаном издању романа који са друштвено актуелним догађајима изнова
добија прилику за популарност.
Режију филма Огре остварио је управо Фолкер Шлендорф, познат
по екранизацијама дела са високим естетским и филозофским квалитетима и то Марсела Пруста, Роберта Музила, Хајнриха Бела и наравно Гинтера
Граса. Добитник Оскара и Златне палме за филм Лимени добош 1979/80,
Шлендорф се прославио филмовима који су на граници комерцијалних и
ауторских - Млади Терлес, Изгубљена част Катарине Блум, Убиство из милосрђа, Једна Сванова љубав, Смрт трговачког путника. Са уверењем да
филм мора да привуче разнолику публику, снимао је политички ангажоване
приче о репресијама друштва, институција система, о фашизму и тероризму, не заборављајући човека са личним, егзистенцијалним драмама, што је
сублимирао његов последњи филм Diplomacy (2014). Ипак, снимању Огреа
приступио је испрва са жељом да креира наставак Лименог добоша, али га
је Турније ипак довољно везао темом нацизма. Сетови, које је креирао Езио
Фригерио изгледали су изузетно бајковито а музику је компоновао чувени
Мајкл Ниман три године након изузетног успеха са филмом Клавир.
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МАРГАРЕТ ФОРСТЕР
Британску списатељицу Маргарет Форстер која је у фебруару, у 77. години изгубила дугу и тешку битку са карциномом, светска читалачка публика
највише памти по роману Девојка Џорџи из 1965, који је годину дана касније
преточен у популарну истоимену филмску причу са Лин Редгрејв, Џејмсом
Мејсоном, Аленом Бејтсом, Шарлотом Ремплинг.
Рођена је у енглеском градићу Карлајлу 1938. године, где је завршила
школу и добила стипендију за Оксфорд. Ту је 1960. дипломирала историју.
Дан пошто је положила последњи испит, удала се за писца Хантера Дејвиса,
своју љубав из детињства, са којим има две ћерке и сина.
Године 1963. Форстерова почиње да ради као књижевни критичар
и биограф, учествујући као сарадник на телевизији, радију и у различитим
часописима. Међу њене најзначајније радове убрајају се биографско дело
о Дафне де Морије, „мемоарско“ путовање кроз читав један век у роману
Дневник једне обичне жене, као и Скривени животи, биографија њене породице. Последње говори о три генерације жена породице Форстер, приказујући кроз њихове животе положај жена у британском друштву. У још
једном свом роману, Драгоцени животи, ослања се на породичне догађаје,
смрт свог оца и снаје.
Филм Девојка Џорџи снимио је 1966. Силвио Наризано. У мешавини
драме и романтичне комедије, главна јунакиња је млада и гојазна лондонска радница која је још увек девица, за разлику од своје лепе и гламурозне пријатељице са којом дели лондонски стан. Када згодна пријатељица
затрудни и роди бебу, Џорџи почне да брине о себи, постајући занимљива
како пријатељицином младом и наочитом момку, тако и свом времешном
шефу. Иако није имао конвенционални хепиенд, Девојка Џорџи је доживео
изузетан комерцијални успех, који се често тумачи и изузетно допадљивом
и ведром истоименом поп песмом коју су изводили The New Seekers. Редгрејв је за свој наступ касније била награђена Златним глобусом.
Маргарет Форстер објавила је више од 25 књига, а последња How to
Measure a Cow биће објављена у марту.
Маријана Терзин Стојчић
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Маргарет Форстер

Девојка Џорџи
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Сећање на...

ДАГЛАС СЛОКОМБ (Douglas Slocombe, 1913–2016)
		

У

Одлазак легенди

само неколико месеци свет је остао без великана светског филма, двојице изузетних директора фотографије Хаскела Векслера и Вилмоша Жигмонда. Нажалост, том славном друштву ових дана придружио се и један од
најцењенијих и најплоднијих светских сниматеља и директора фотографије,
Даглас Слокомб, чије име се недвојбено повезује како са пост ратним комедијама у продукцији Илинг студија, тако и са серијалима Индијана Џонс.
Током своје готово педесетогодишње каријере, радећи увек посвећено и пре
свега зналачки, у ерама црно белог и колор филма, уткао је своје име златним словима у историју светске кинематографије.
Његови филмски почеци везани су за нарастајући нацизам у Европи када, након немачке анексије Пољске, са неколицином колега снима
паљење јеврејске синагоге у Варшави, једва успевши да извуче живу главу
и безбедно се врати у Енглеску. Током рата у улози камермана сарађује са
Вилкијем Купером на чији наговор започиње сарадњу са чувеним Илинг студиом. Први у низу њихових успешних пројеката, Глуво доба ноћи (Dead of
Night, 1945) омнибус који је постао класик хорор жанра, омогућио је Слоком-
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бу да вештом игром таме и светла дочара амбијент викторијанске Енглеске,
доводећи га на место главног директора фотографије. Следи низ веома успешних комедија од којих су најпознатији наслови Нежно срце (Kind Hearts
and Coronets, 1949), Роберта Хамера, Банда са Лавандер Хила (The Lavender
Hill Mob, 1951), Чарлса Кричтона и Човек у белом оделу (The Man in the White
Suit, 1951), Александера Мекендрика. Иако је његов рад у свим овим остварењима једнако упечатљив, занимљиво је да је за потребе филма Нежно
срце, снимао шест различитих улога Алека Гиниса у једном кадру, што је за
то време био изузетан изазов. Након растанка са Илинг студиом, почетком
друге половине педесетих година прошлог века, Слокомб снима историјску
драму Лудвиг II : Сјај и беда једног краља (Ludwig II: Glanz und Ende eines
Konigs, 1955), Хелмута Којтнера, да би почетком шездесетих година свој рад
крунисао у остварењима Фројд (Freud, 1962), Џона Хјустона и Слуга (The
Servant, 1963), Џозефа Лоузија. Местрална црно бела фотографија у оба филма, у првом дочаравајући Беч почетком века, а у другом острашћени класни
сукоб, доносе му и прво велико признање, БАФТА награду за најбољу фотографију. И у својим потоњим радовима у остварењима попут, ратне драме о немачким летачима из Првог светског рата Плави Макс (The Blue Max,
1966), Џона Гиљермина, култне хорор комедије Бал вампира (The Fearless
Vampire Killers, 1967), Романа Поланског, викторијанске драме Зима једног
лава (The Lion in Winter, 1968), Ентонија Харвија или крими акције Добар
Посао у Италији (The Italian Job, 1969), његов рад за камером увек у служби
филмске фабуле, донео му је БАФТА номинацију за свако од ових остварења.
Током седамдесетих година Слокомб сарађује са великанима попут Кена
Расела, Нормана Џуисона, и Фреда Цинемана у остварењима Љубитељи
музике (The Music Lovers , 1971), Ролербол (Rollerball, 1975) и Џулија (Julia,
1977)за који добија номинацију за награду Оскар, но филм који представља
врхунац његовог рада у том периоду јесте екранизација романа Ф. Скота Фицџералда, остварење Велики Гетсби (The Great Gatsby, 1974), Џека Клејтона,
у коме на маестралан начин дочарава атмосферу Лонг Ајленда са почетка
века. Почетак осамдесетих година обележиће почетак његове сарадње са
Стивеном Спилбергом који га је ангажовао за своју веома популарну трилогију о Индијани Џонс, умногоме доприневши визуелном идентитету ове
сада већ култне франшизе.
„Сви трикови којима сам се ја служио, попут премотавања уназад
како бих креирао слику у којој један глумац игра две улоге, сада се могу
извести дигитално. Магија је нестала. Жао ми је што сада нисам у могућности да видим визуелни идентитет модерних филмова.“
Даглас Слокомб, Conversations with Cinematographers
Бранислав Ердељановић
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ЕЈБ ВИГОДА (Abe Vigoda, 1921 - 2016)

С

а особеним тужним изразом лица, професионално се калећи на позоришној позорници и тако достигавши закаснелу али заслужену славу,
током седамдесетих, пре свега улогама мафијаша Тесија у гангстерској саги
Кум/The Godfather (1972) и диспептичног детектива Филипа Фиша у хит серији Barney Miller, Ејб Вигода је преминуо у 94-ој години живота. Тим улогама, као и многим другим које је остварио током пуних 65 година трајања
професионалне каријере, створили су од њега култни статус једне епохе.
Истицао се доминантном високом фигуром, на којој на први поглед
пре свега упадају у очи, дуго издужено лице развучено огромном вилицом
и дубоким тамним увученим очима а све то оивичено тамно сивом косом.
Након улога на Бродвеју у екранизацији Шекспирових, Шоових и Стриндбергових дела, пробој на велико филмско платно, почиње већ поменутом улогом у Куму, једном од најзначајнијих филмова за развој светске кинематографије. Да би се што боље припремио за ту улогу, готово неколико месеци,
пре и током снимања је провео у делу Њујорка који се зове „Мала Италија“.
Улога Тесија је симбол неверства и издаје јер се као дугогодишњи верни члан
мафијашке породице Корлеоне, због својих ситних интереса одлучио да окрене леђа породици која га је све време штитила. Ту своју одлуку је морао
да плати својим животом.
Иако је на филму погинуо, у стварном свету, за њега тек почиње нови
живот, јер продуценти у њему виде личност која може да подигне гледаност
тада великог „ситкома“, Барни Милер. За споредну улогу у серији је био номинован три пута за награду Еми. У серији се задржао до средине седамдесетих
да би га једна необична ситуација, поново вратила у холивудски гламур. Наиме, када је познати часопис People, 1982. објавио да је преминуо, он реагује
на тај начин тако што се слика испред мртвачког сандука, држећи у руци примерак часописа који је објавио нетачну вест о његовој смрти. Одмах након тих
дезинформација, бива позиван у најпознатије шоу емисије, које су те године
биле централни догађај на свакој водећој америчкој телевизијској мрежи.
Абрахам Чарлс Вигода се родио у Њујорку, од стране руских емиграната. Као једно од троје браће, почео је врло млад да се бави глумом, глумивши скоро првих 20 година, искључиво у позоришту. Након Кума и серије
Барни Милер, бива ангажован у многим телевизијским филмовима као и
у „prime time“ серијама, Law and Order (1996), Touched by an Angel (1997)
и Mad about you (1999). Током осамдесетих и деведесетих, глуми у неколицини значајних филмова; Трка Кенонбол 2 део/Cannonball Run II (1983), Гле
ко то говори/Look who’s Talking (1989), Џое против вулкана/Joe Versus the
Vоlcano (1990) и Sugar Hill (1993). Једну од последњих улога, остварује, тако
што 2010. добија част да се појави у реклами за сникерс чоколаду, која је
била емитована током најпрестижнијег америчког спортског догађаја, финала у Super Bowl. Повремено је наставио да глуми и након те рекламе али то
су биле мале и небитне улоге за глумачку величину какву је он представљао.
Бојан Ковачевић
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ДУШАН ГОЛУМБОВСКИ
(1941-2016)

У

плејади глумаца који су нас
почетком ове године заувек
напустили је и Душан Голумбовски, негативац меког срца, глумац
који је и поред епизодних улога у
педесетак остварења најзапаженији успех остварио у серијама
сценаристе Синише Павића. У 75.
година живота стало је скоро шест
деценија уметничког рада, најпре
аматерског кроз чланство у Дечјој
радио групи, а потом професионалног у филмовима, серијама
и на сценама Народног и Позоришта на Теразијама. Голумбовски је био глумац, водитељ, певач,
публициста, радник у култури.
Душан се, као друго дете
Душице Васиљевић, познате београдске балерине и Драгутина
Голумбовског, сина богатог индустријалца - познатог по томе што је први у
Београду возио „бентли“ - родио ратне 1941, само три недеље од почетка
априлског бомбардовања Београда и неколико месеци након смрти оца.
Порекло води из богате, индустријалске породице чему у прилог иде податак да је његов предак Живан био истакнути члан Масонске ложе Краљевине Југославије. Можда је то разлог што је у публицистичком стваралаштву
стајао насупрот актуелном политичком једноумљу, залагао се за међусобну
толеранцију, па се осим проблематиком позоришта, бавио и питањем ширих
друштвених односа, пружајући критички осврт на комунистичку хијерархију,
институције и културу. Можда су га порекло и ставови коштали успешније
каријере.
На даске које живот значе стаје први пут са десет година, заслугом,
како је често истицао, учитеља и једне чистачице. Учитељ му је доделио улогу у представи месне заједнице на Црвеном крсту, а чистачица је гледала
представу и препоручила га чувеном Бати Миладиновићу у Радио Београду.
Десетак година касније уписао је глумачку академију, у класи са Зораном
Радмиловићем, Станиславом Пешић, Петром Краљем, Милошем Жутићем
и Оливером Катарином. Његов најбољи друг са класе био је Петар Краљ, с
којим је делио љубав према пићу, док га у друговању са чашом није зауставио мождани удар 90-их. Шездесетих година се, заједно са другим доајенима нашег глумишта, као што су Слободан Ђурић, Иван Бекјарев, Миодраг
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Андрић-Мољац и Дејан Констатиновић, окупља око Театра националне драме. Заједно са Банетом Цветковићем, 1967. године чини први водитељски
пар култне ТВ емисије значајне за формирање ју рокенрол сцене Концерт
за млади луди свет у којој настају први музички спотови домаћих рок група.
Осим запажених резултата у театру, посебан успех стиче улогом антагонисте Озрена Солдатовића у серијама Срећни људи и Бела лађа, као и улогом судије у серији Бољи живот. Вероватно због чињенице да наш народ
воли новац и моћ који су оличени у једном човеку, на друштвеним мрежама
постоји више група обожавалаца тајкуна Озрена Солдатовића којег је прославио, а не глумца Душана Голумбовског. Литерарно, овај лик антиципиран
је и пре појаве тзв. тајкуна код нас, а како га је Голумбовски осмислио заједно са сценаристом, према тој улози имао је обавезу до краја живота, одазивајући се на крају само снимању ове тв серије. Да је лик постао звезда за
себе, показује супротност глумчевог - карактеру који је тумачио. Ипак, у богатој филмографији Голумбовски је увек тумачио проницљиве ликове, новинаре, доушнике, интелектуалце, почев од глумачког дебија у филму Звиждук у
осам (1962). Уследили су Земљаци (1963) редитеља Здравка Рандића а 1966.
чак три снимљена филма Штићеник, Сан и Рој где је играо са колегиницама
са класе Сташом Пешић и Оливером Катарином. И пре и после 1972. када
Голумбовски тумачи једну од главних улога у дурштвеној драми Вука Бабића
Бреме, посвећеној сусрету пријатеља у селу из којег су потекли, низале су
се телевизијске улоге. Голумбовски је био миљеник аутора тв филмова и серијала па га памтимо из Повратак отписаних, Цео живот за годину дана,
Кво вадис, Вук Караџић.Иследник, лекар, апотекар, немачки официр, Хамлет
међу седморицом Хамлета у истоименој серији, никад просјак, увек ћудљив,
господствен, тајанствен..све то на платну и екрану...а у животу, кажу, сушта
супротност. И што је глумац даље од свог карактера, утолико је већи. Глумачка сцена остала је без вредног али ненаметљивог Голумбовског, иза којег су
остали супруга Мирјана Поповић-Голумбовски, истакнути новинар и фељтониста, и ћерка Ана, филмски и тв монтажер.
Маријана Терзин Стојчић
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СТЕНЛИ МАН (Stanley Mann,
1928 - 2016)

С

тенли Ман, рођени Канађанин са сталним „запослењем“ у Холивуду, задужен
за стварање литерарних предложака из којих
је настао велики број биоскопских и телевизијских кинематографских остварења, преминуо је 11. јануара у својој 87. години живота.
Рођен у Торонту, још у току студија, и
пре него је напунио 20 година, почео је да
ради за национални СиБиСи радио као писац
и глумац радијских драмских форми. 1954. се
сели у Лондон где је његова каријера добила и замајац. Првих десетак година писао је, сем у пар наврата, искључиво за телевизију, а највеће успехе
остварио је адаптирајући позната књижевна дела у ТВ драме што је постало
и његова најзначајнија одлика и одредница читаве каријере. Управо је Ман
пример да за успех у филмској индустрији, и то на месту сценаристе, таленат
није обавезно најбитнији предуслов. Како је настанак филма ствар колектива, тако је и способност правилне сарадње изузетно цењена у бранши, а
на том пољу се Ман најбоље и показао јер је буквално свако његово дело
настало адаптирањем књижевног (или „филмског“) предлошка неког другог
уметника, а готово увек би се (сем на три пројекта) уз његово име, на шпици
филма, појавило и име најмање још једног сценаристе. Управо је као косценариста остварио и највећи успех у својој каријери када је заједно са Џоном
Коном (John Kohn) номинован за Оскара за рад на филму Колекционар (The
Collector, 1965) Вилијема Вајлера (William Wyler). Након 16 година у Лондону,
када су се ангажмани на исплативим пројектима усталили, Стенли Ман се
сели у Калифорнију где остаје до краја свог живота.
Сем Колекционара, из опуса Стенлија Мана могу се издвојити и његове три сарадње са Шоном Конеријем (Sean Connery): Another Time, Another
Place (1958), Жена од сламе (Woman of Straw, 1964) и Метеор (Meteor, 1979),
две сарадње са Дином де Лаурентисом (Dino De Laurentiis) током 1983. године: Неконтролисана моћ (Firestarter) и Конан 2 (Conan the Destroyer), а ту су
и филмови The Mark (1961), Ветрови Јамајке (A High Wind in Jamaica Rapture,
1965), The Naked Runner (1967) са Синатром (Frank Sinatra) у насловној улози, Афера Метрополитен полиције (The Strange Affair, 1968), Руски рулет
(Russian Roulette, 1975), Шпијун звани „Игла“ (Eye of the Needle, 1981)...
Свој последњи филм је потписао 1988. године, а сем у кинематографији и на радију, Стенли Ман се опробао и у позоришту и у класичној књижевности објавивши током живота неколико романа.
Петар Михајловић
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ФРЕНК ФИНЛИ
(Frank Finlay,
1926-2016)

И

стакнути
британски карактерни глумац, који је подједнако
успешно наступао на
филму, телевизији и на
позоришним
даскама,
Френк Финли, недавно је
преминуо у 90-ој години
живота. Син месара предодређен да настави са
породичном традицијом
се при крају средње школе одлучио да се окуша
као глумац и тако постао
члан малог позоришта у
родном Фарнворту. Схвативши шта је његов прави
животни позив, овај већ
ожењени осаманестогодишњак уписује Краљевску Академију Драмских Уметности у Лондону, након чијег завршетка почиње да гради каријеру драмског уметника, престижним епизодама у Краљевском дворском позоришту и Националном театру.
Кључ његовог позоришног успеха било је пријатељство са Лоренсом Оливијеом који му је на изненађење многих дао шансу да у Шекспировом Отелу
у Националном театру, у режији Џона Декстера, наступи као бескрупулозни
Јаго, покрај самог Оливијеа као Отела. Иако оцене позоришних критичара
за ову ролу нису биле блиставе, све се променило када је Френк Финли исте
године заиграо исти лик у филмској верзији Отела у режији Стјуарта Барџа,
поново пратећи своје позоришне партнере, Лоренса Оливијеа као Отела и
Меги Смит као Дездемону. Овога пута, сви су били једногласни да се ради
о једној од најбољих филмских интерпретација чувеног драмског негативца
из Шекспировог класичног дела, што је Финлију отворило пут ка новим филмским ролама или још блиставијој каријери.Тако је „највише обећавајућа
нада“ (каквим га је термином номиновала Британска филмска академија),
започела изразито успешну филмску одисеју која се протегла на следећих
пет деценија. Ако се изузму низ бриљантних наступа у класичном и савременом позоришном репертоару (што није предмет овог текста) и богатство
телевизијских рола међу којима се истичу велики књижевни ликови као што
су, Жан Валжан, Шајлок, Санчо Панса и Ван Хелсинг, односно истакнуте историјске личности, типа, Казанове, Хитлера, Брута, Волтера или Хајдна, мора
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се приметити да његова филмска заоставштина показује велику и разноврсну палету ликова, везаних за најразноврсније филмске жанрове од хорора
и историјског спектакла, преко трилера и драма до комедија. Иако помало
необичног изгледа за типичног острвског глумца, црнокос и таман (с годинама бујне седе косе) упечатљивог гласа, истурених јагодица и упалих очију,
Френк Финли је успео да оствари чак 54 улоге на великом платну. Његови
„рани радови“, укључују наступе у филмовима Мајкла Винера, Шаљивци
и Никад га нећу заборавити, оба из 1967, Пљачка, Питера Јејтса из 1968,
Кромвел, Кена Хјуза, Завереници, Мартина Рита и Силовање, Сиднија Хајерса, сви из 1970, Шафт у Африци, Џона Гилермина из 1973. (у коме је правио
друштву Ричарду Раундтрију и Неди Арнерић). Врло су упечатљиве његове
роле у Конан Дојловским хорорима, Шерлок Холмс против Џека Трбосека,
Џејмса Хила из 1965 и Шерлок Холмс и Џек Трбосек, Боба Кларка из 1978.
у којима је тумачио инспектора Лестрада. Његова несумњиво најпознатија
филмска улога везана је за лик легендарног мускетара Портоса кога је отелотворио у дводелној саги Ричарда Лестера, Краљичина огрлица из 1973.
и Четири мускетара из 1974, вероватно најбољој филмској обради славног
Диминог романа. Ову ролу ће поновити и у уметнички најнеуспешнијем
трећем делу авантуристичке саге, Повратак мускетара из 1989. године. И током осамдесетих, деведесетих и почетком новог миленијума, Финли остварује запажене карактерне и епизодне улоге у занимљивим филмовима какви су, Повратак војника, Алана Бриџиса из 1982, Животна снага, Тоба Хупера
из 1985, Краљ ветра, Питера Дафела из 1990, Врапчић, Франка Зефирелија
из 1993, Сањарење Роберта Лиса, Ерика Стајлса из 1999. и Соба за чекање,
Роџера Голдбија из 2007, који је био и његов последњи филм. За оне који
прате његово глумачко мајсторство, из тог периода за вечно памћење остају рола мужа еротичне и заводљиве Стефаније Сандрели у култном Кључу,
Тинта Браса из 1983, односно лик оца главног јунака (Едријана Бродија) у
потресној драми о страдању пољских Јевреја за време Другог светског рата,
Пијаниста, Романа Поланског из 2002.
Френк Финли, носилац титуле Команданта Реда Британске империје
од 1984. и највећи „главни споредни глумац“ како га је у сећању поводом
смрти назвао Роџер Мур је физички отишао али његове бесмртне глумачке филмске егзибиције остају да живе на целулоидном платну, вечно нас
подсећајући на њега.
Александар Саша Ердељановић
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АЛДО БУФИ ЛАНДИ
(Aldo Bufi Landi,
1923 - 2016)

С

лавни италијански глумац
је био један од најкарактеристичнијих и тиме најпрепознатљивијих фигура Наполитанског позоришта, у коме
је још као надарени младић,
започео свој глумачки пут у
коме је и упознао своју жену,
глумицу Клару Бинди, са
којом је остао у браку до краја живота.
Током каријере која је трајала, готово пуних 66 година, прославио
се својим глумачким умећем у преко 100 филмова, глумећи у неким од
најпознатијих филмова тог периода; 47 Morto Che Parla (1950), Торбари/I
Magliari (1959), Il Mattatore (1960). Tоком своје богате каријере, глумио је
са неким од највећих имена италијанског филма: Албертом Сордијем, Виториом Гасманом, Тотом и многим другим. Глумачки пут му је био проткан,
одласцима и поновном враћању својој првој љубави, позоришту. У неколико
наврата, уморан од константног боравка на филмским сетовима, жељан да
у својој каријери нешто промени и оплемени, појављује се у позоришним
комадима, извођеним по Шекспировим, Пиранделијевим и Лоркиним делима. Остаје упамћено да је 1998. остварио улогу живота у лику Полонијуса,
у делу Хамлет.
Због свог несумњиво лепог изгледа на коме су се у први план истицали складно сређени, танки „мусташи“, неретко је добијао прилику да глуми у
„Пеплумима“, авантуристичким и вестерн филмовима, веома популарним у
европском филму, током шездесетих. Од мноштва, треба издвојити: Samson
and Slave King (1963), Zorro the Conqueror (1968), Quintana: Dead or Alive
(1969) и La Ultima Aventura del Zorro (1969).
Још једна аутентична филмска звезда престала је да сија на европском филмском небу, али његова глумачка заоставштина никад неће бити
заборављена, већ ће трајно остати да светли у пантеону оних бесмртних и
никад заборављених глумачких икона.
Бојан Ковачевић
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ВЕНИТИ (Vanity, 1959 - 2016)

Р

ођена као Дениз Катарина Метјус у Нијагариним Водопадима, Канада.
Каријеру је почела као модел у Онтарију. Потом се сели за Америку, где
ради на модним пистама. Године 1980. се упознаје са Принцом на додели
Америчких музичких награда. Познанство брзо прераста у љубавну везу.
Принц јој нуди да води пројекат Ванити 6, женску групу која 1982. избацује хит „Nasty Girl“. Те исте године постају Принцова предгрупа на турнеји.
Дениз тако постаје Венити, често је певала у доњем вешу и била је позната
по уздисању на наступима. Текстови, изглед, све се заснивало на сексуалности. Чак се појавила на насловници Ролинг Стоунса са Принцом, на којој се
види како рукама прелази преко његових панталона. Још док није упознала
Принца кокетирала је са филмом. Прва улога коју је добила је у слешеру
Воз терора (Terror Train, 1980) у којем игра поред Џејми Ли Кертис. Већ у
другом Тањино острво (Tanya’s Island, 1980) добија главну улогу, модел против мајмуна на тропском острву. Тада се потписивала као Д. Д. Винтерс. Након тога даје предност музичкој каријери, али није заборавила страст према
глуми. Када је Принц припремао филм Пурпурна киша, требала је да игра
главну улогу. Пошто су се разишли на љубавном и професионалном плану
улога је припала неком другом. Одлучила је да настави соло каријеру у музици. Решила је и да се врати глуми, након паузе од пет година добија улогу у
акционој комедији Последњи змај (The Last Dragon, 1985), затим у Франкенхајмеровом трилеру Играј или умри (52 Pick-up, 1986) где глуми поред Рој
Шајдера и Ен Маргарет. Појављује се и у једној епизоди Порока Мајамија.
Глумачка каријера креће у добром правцу, ангажују је у Смртоносној илузији (Deadly Illusion, 1987) Лари Коена са Били Де Вилијамсом. Следи Акција
Џексон (Action Jackson, 1988) са Карл Ведерсом и звездом у успону Шерон
Стоун. Након овога се заглавила у телевизијским серијама где се пoјављивала у по којој епизоди. Музичка каријера јој је ишла боље. Након Принца била
је са Адам Антом, Били Ајдолом и Басистом Мотли Кру Ники Сиксом са којим
се и верила. Kрајем осамдесетих се појавила и на насловници Плејбоја. Брз
живот који је водила и прекомерно коришћење кокаина и крека је почело
да узима маха. Музичка и глумачка каријера су биле у паду. Почетком деведесетих се вратила на филм са научно фантастичним трешом Неонски град
(Neon City, 1991) у коме глуми поред Мајкл Ајронсајда. Ако ни због чега другог филм ће остати запамћен по сцени купања у коме се види да још увек има
изглед од којег застаје дах. Године 1994. предозирала се употребом разних
опијата и после блиског сусрета са смрћу решила је да се окрене религији.
Оставља име Венити и одлази у Еванђелисте. Тотално се посвећује духовном
и постаје свештеник и држи проповеди широм земље. Сва своја искуства је
описала у аутобиографији Blame It on Vanity (1999).
Ненад Беквалац
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ЈОЖЕ ПОГАЧНИК
(1932 - 2016)

П

етнаестог фебруара у
Љубљани је преминуо познати словеначки
филмски редитељ Јоже
Погачник, аутор обимног
филмског опуса - од преко сто документарних и
кратких филмова и три
играна дугометражна филма. Осим режијом, Погачник је био и сценариста,
филмски критичар и поублициста, бавио се филмском монтажом.
Прве филмове режира 1959. године - један о животу и делу глумца Јанеза Цесара (Јанез Цесар), други о сећањима на рат и окупацију - Арбисима
(1959). Рату посвећује и филм Како то боли (1961). Његови филмови обухватају широк тематски дијапазон. Бави се судбинама младих преступника
у филму Строго поверљиво (1963); проблемима југословенских сезонских
радника који посао налазе у иностранству у филму На споредном колосеку
(1964); спорт и дешавања поводом спорта слика у филмовима Derby (1965),
У вис (1969), Златни дечаци (1970), Спорт на улици (1969), Бели номади
(1978); проблеме старих људи у филмовима Наручени мираз (1965) и Сарабанда за 17. регименту (1976). И у области рекламног филма остварио је
вредне и награђиване филмове Топер - Коктел (1976), Искра ради за вас
(1978). Добитник је више Златних и Сребрних медаља Београд на престижном Југословенском фестивалу документарног и краткометражног филма.
Филмом Три етиде за Кети и Милоша (1971) о гимнастичарима, учесницима на Светском првенству у Љубљани, освојио је Сребрног медведа на
фестивалу у Берлину. Првим дугометражним игранимк филмом Тврђава
силеџија (1967) обрађује проблеме насилничког понашања младих, следи
филм Наш човек (1985) и најзад, филм посвећен родном гарду, Марибору,
Кафана “Асторија” (1989). Од осамдесетих година највише је радио на телевизији.
Добитник је најзначајнијих словеначких награда - награде за животно
дело Метод Бађура коју додељује Удружење словеначких филмских радника (2005) и награде Франц Штиглиц, такође за животно дело коју додељује
Удружење словеначких редитеља чији је оснивач био Погачник (2012).
У знак сећања и поштовања на преминулог редитеља Југословенска
кинотека ће приказати његов играни филм Кафана “Асторија”.
Јелена Миленковић
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Шербуршки кишобрани
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ЖАН РАБИЈЕ (Jean Rabier, 1928-2016)

Ж

ан Рабије је своју пребогату филмску каријеру започео 1949. снимајући
кратке документарце, наставио ју је као камерман на целовечерњим
остварењима, а након што је ту прикупио довољно искуства, показао се као
одличан занатлија и остварио прегршт значајних контаката, у потпуности је
загњурио у француски нови талас поставши део „великог трија“ директора
фотографије који су уз Рабијеа чинили још и Раул Кутар (Raoul Coutard) и Нестор Алемндрос (Nestor Almendros), а који је готово сам снимио „цео жанр“ и
успоставио његов визуелни идентитет у исто време стварајући и идентитете
самих редитеља са којима би сарађивали.
Иако је као „обичан“ камерман-сниматељ у почетку радио и са Луј
Малом (Louis Malle) на филму Лифт за губилиште (Ascenseur pour l’еchafaud,
1958), и са Трифоом (Franсois Truffaut) на класици жанра Четри стотине
удараца (Les quatre cents coups, 1959), и са Рене Клемоном (Renе Clеment)
на У зениту сунца (Plein soleil, 1959), и са Мелвилом (Jean-Pierre Melville) на
филму Леон Морин, свештеник (Lеon Morin, prеtre, 1961)... престижну столицу директора фотографије први му је понудио Шаброл (Claude Chabrol)
што је и у потпуности одредило каријере оба уметника јер је њихова кооперација, почев од 1958. и Лепог Сержа (Le beau Serge), па све до 1991. и
Госпође Бовари (Madame Bovary), готово 40 филмова. Као један од највреднијих и најплоднијих редитеља, Шаброл је, у том периоду, Рабијеа „издао“
само на три своја пројекта!
Тигар воли сирово месо (Le Tigre aime la chair fraîche, 1964), Мари
Шантал (Marie Chantal contre Dr. Kha, 1965), Шампањске убице (Le scandale,
1967), Нек звер крепа (Que la bête meure, 1969), Крик у тами (Le boucher,
1970), Кад падне ноћ (Juste avant la nuit, 1971), Невини људи прљавих руку
(Les innocents aux mains sale, 1975)... су филмски наслови који чине само
делић заједничког опуса Шаброла и Рабијеа, а које су посетиоци неке од
биоскопских сала Југословенске кинотеке имали прилику да виде током
фебруара и које ће, по свему судећи моћи да погледају и током марта. Да
би кинотечка посвета преминулом Жану Рабијеу била употпуњена треба
поменути да је током своје богате каријере директора фотографије сем са
Шабролом, између осталог, сарађивао и са Жаком Демијом (Jacques Demy)
на филму Шербуршки кишобрани (Les parapluies de Cherbourg, 1964) и са
Сержом Корбером (Serge Korber) на филму Мале врлине – велики греси (La
petite vertu, 1967) који ће се такође наћи на мартовском програму Југословенске кинотеке.
Петар Михајловић
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ДУШАН ЦВЕТКОВИЋ (14.04.1928 – 14.02.2016)

У

недељу 14. фебруара ове преступне 2016. напустио нас је још један филмски радник старије генерације. Душан Цветковић рођен је 14. априла
1928. у Београду. Пре десетак година господина Цветковића упознао сам у
часовничарској радњи свог кума Србе Михајловића где је проводио своје
пензионерске дане, причајући занимљивости из свог бурног живота. Био је
изузетно занимљив саговорник, а нарочито је волео да описује родни Београд. Омиљенe темe билe су му атмосфера Београда уочи Другог светског
рата, прво бомбардовање, улазак Немаца у град, релативна нормализација
живота. Радо је приповедао о биоскопима који су радили, о филмовима
које су Немци доносили, савезничком бомбардовању Београда 1943. године, уласку Руса... Инспирисан његовим причама, снимио сам документарни
филм Фрејм по фрејм (2010).
Својим физичким изгледом, робустног, грубог лица, привукао је
пажњу режисера који су му, по правилу, додељивали улоге негативаца. Глумом је почео да се бави када је наша послератна кинематографија чинила прве кораке. После пионирских, епизодних улога, врло брзо започео је
сарадњу са, данас већ легендарним режисерима, попут Александра Саше
Петровића у Данима (1963), Љубомира Радичевића у омнибусу Ципелице на
асфалту (1956), у истом филму Здравка Рандића, Фадила Хаџића у Десанту на Дрвар (1963). Радио је и са Владимиром Погачићем, Марком Бабцем,
Живојином Павловићем. Врхунац каријере доживљава филмом Повратак
(1966) Живојина Павловића где, уз Бату Живојиновића, игра једну од главних
улога. Ређају се филмови од 1952. године: Аникина времена (1954), Пролећни вихори (1954), Песма са Кумбаре (1955), Велики и мали (1956), Госпођа
министарка (1958), Плес на киши (1961), Дани (1963), Десант на Дрвар
(1963), Три (1965), Кад голубови полете (1968)... Упоредо са филмом, глуми
и у тада популарним телевизијским серијама Леваци (1971) и Повратак отписаних (1978), где у епизоди Бекство тумачи лик пензионера.
Поред рада на домаћем филму, у студију у Кошутњаку, увелико снима
у италијанском студију „Cinecita“. Од бројних страних филмова набројаћемо
само неке: Барон Циганин (1954), Обрачун међу гангстерима (1955), Михаило Строгов (1956), Чувај се! La Tour (1958), Бурлаци са Волге (1959), Римске
девице (1960), Дубровски (1961) Монголи (1961), Тројански рат (1961) ...
Његов немирни, авантуристички дух одводи га у Париз где изучава занат крупијеа, па захваљујући том послу обилази скоро цео свет. Деведесетих
година враћа се у Београд где проналази свој вечни мир.
Грубијан меког срца, пуштао је да га живот носи. Зато га је, ваљда,
исти тај живот изненађивао новим приликама и оном неподношљивом лакоћом постојања. Она је својствена обичним људима, истовремено великим
уметницима који живот демистификују храброшћу да кроз њега трче попут
деце. Душан је умео све то. Уз изванредан приповедачки дар и брижљиво
очувана сећања, улепшао је животе људи широм света. Част је што сам био
међу онима који су га познавали и чули.
Милан Турудић
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