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	 Недеља	1.11.
 Сећање	на...	ЏОН	ГИЉЕРМИН	(John	Guillermin)
16:30 ВАЛЦЕР ТОРЕАДОРА (ВБ 1962) 105’ 
 Waltz of Toreadors
 Ул: Питер Селерс (Peter Sellers), Дени Робин (Dany Robin)
 р: Џон Гиљермин (John Guillermin)
18:30  СЛОМЉЕНА КРИЛА (BБ 1966) 156’ 
 The Blue Max
 Ул: Џорџ Пепард (George Peppard), Џејмс Мејсон (James Mason)
 р: Џон Гиљермин (John Guillermin)
21:00  ПАКЛЕНИ ТОРАЊ (САД 1974) 165’ 
 The Towering Inferno
 Ул: Стив Меквин (Steve McQueen), Пол Њумен (Paul Newman)
 р: Џон Гиљермин (John Guillermin)

	 Понедељак	2.11..
16:30  НОВО ЛИЦЕ У ПАКЛУ (САД 1967) 109’ 
 P.J.
 Ул: Џорџ Пепард (George Peppard), 
 Рејмонд Бур (Raymond Burr)
 р: Џон Гиљермин (John Guillermin)
18:30  КИНГ КОНГ (САД 1976) 134’ 
 King Kong
 Ул: Џеф Бриџис (Jeff Bridges), Чарлс Гродин (Charles Grodin)
 р: Џон Гиљермин (John Guillermin)
21:00  СМРТ НА НИЛУ (1982) 140’ 
 Death on the Nile
 Ул: Питер Јустинов (Peter Ustinov), Џејн Биркин (Jane Birkin)
 р: Џон Гиљермин (John Guillermin)

	 Уторак	3.11.
 Сећање	на...	ЈАНОШ	БАДАЛ/ЖАН	БАДАЛ	
	 (Badal	János/Jean	Badal)	
17:00 НЕДЕЉНА РОМАНСА (МАЂ 1957) 91’ 
 Bakaruhában
 Ул: Иван Дарваш (Ivan Darvas), 
 Маргит Бара (Margit Baro)
 р: Имре Фехер (Imre Feher)
19:00  НА СТРАНПУТИЦИ (ФР 1966) 90’
 Les coeurs verts
 Ул: Џерард Цимерман (Gerard Zimmermann), 
 Ерик Пене (Eric Penet)
 р: Едуард Лунц (Edouard Luntz)
21:00  УБИЦЕ У ИМЕ ЗАКОНА (ФР/ИТ 1971) 107’ 
 Les Assassins de l’Ordre
 Ул: Жак Брел (Jacques Brel), Кетрин Рувел (Catherine Rouvel)
 р: Марсел Карне (Marcel Carné)
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	 Среда	4.11.
 Сећање	на...	КЕВИН	КОРКОРАН	(Kevin	Corcoran)
17:00 ТОБИ ТАЈЛЕР (САД 1959) 
 Toby Tayler, or Ten Weeks with a Circus
 Ул: Кевин Коркоран (Kevin Corcoran), 
 Хенри Келвин (Henry Calvin)
 р: Чарлс Бартон (Charles Barton)

 Сећање	на...	ЛУБОМИР	ЛИПСКИ	(Lubomír	Lipský)
19:00 ЗЛОЧИН У ДЕВОЈАЧКОЈ ШКОЛИ (ЧССР 1965) 107’
 Zločin v dívčí škole
 Ул: Лубомир Липски (Lubomír Lipský), Петр Костка (Petr Kostka)
 р: Иво Новак (Ivo Novák), Ладислав Рихман (Ladislav Rychman),
 Јиржи Менцл (Jirí Menzel)

 Сећање	на...	ШАНТАЛ	АКЕРМАН	(Chantal	Akerman)
21:00 КАУЧ У ЊУЈОРКУ (БЕЛ 1996)
 Un divan à New York
 Ул: Жилијет Бинош (Juliette Binoche), Вилијам Харт (William Hurt)
 Р: Шантал Акерман (Chantal Akerman)

	 Четвртак	5.11.
 Резервисан	термин

	 Петак	6.11.
 ПАЗОЛИНИ	НА	БИС
18:30 МАМА РОМА (ИТА 1962) 106’ 
 Mamma Roma
 Ул. Ана Мањани (Anna Magnani), 
 Франко Ћити (Franco Citti)
 Р. Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00  КРАЉ ЕДИП (ИТА/МАР 1967) 104’
 Edipo re
 Ул. Силвана Мангано (Silvana Mangano), 
 Франко Ћити (Franco Citti)
 Р. Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)

	 Субота	7.11.	
18:30  ДЕКАМЕРОН (ИТА/ФРА/ЗАП.НЕМ 1971) 112’
 Il Decameron
 ул. Франко Ћити (Franco Citti), Нинето Даволи (Ninetto Davoli) 
 р. Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00  ТЕОРЕМА (ИТА 1968) 105’ 
 Тeorema
 Ул. Силвана Мангано (Silvana Mangano), 
 Теренс Стемп (Terence Stamp)
 Р. Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
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	 Недеља	8.11.
18:30  КАНТЕРБЕРИЈСКЕ ПРИЧЕ (ИТА/ФРА 1972) 112’
 I racconti di Canterbury
 ул. Хју Грифит (Hugh Griffith), Лаура Бети (Laura Betti)
 р. Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00 МЕДЕА (ИТА/ФРА/ЗАП.НЕМ 1969) 110’ 
 Medea
 Ул. Марија Калас (Maria Callas), Масимо Ђироти (Massimo Girotti)
 Р. Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)

	 Понедељак	9.11.
18:30  ЦВЕТ 1001 НОЋИ (ИТА/ФРА 1974) 130’
 Il fiore delle mille e una notte
 ул. Франко Ћити (Franco Citti), Нинето Даволи (Ninetto Davoli) 
 р. Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)
21:00  САЛО (ИТА/ФРА 1975) 116’
 Salò o le 120 giornate di Sodoma
 Ул. Паоло Боначели (Paolo Bonacelli), 
 Ђорђо Каталди (Giorgio Cataldi)
 р. Пјер Паоло Пазолини (Pier Paolo Pasolini)

	 Уторак	10.11.
	 ЈАПАНСКО-СРПСКИ	ФИЛМСКИ	ФЕСТИВАЛ
19:00  Пројекција два краткометражна филма на тему ИДЕНТИТЕТ
19:30  Публици ће се обратити организатори фестивала 
 и специјалан гост Јунсуке Киносхита (Junsuke Kinoshita)
19:40 Аутор књиге „Режија: Акира Куросава“ проф. Никола Стојановић   
 говори о стваралаштву чувеног јапанског режисера
20:00 РАШОМОН (ЈАП 1950) 88’
 Rashômon
 Ул. Тоширо Мифуне (Toshirô Mifune), Мачико Ки (Machiko Kyô)
 Р. Акира Куросава (Akira Kurosawa)

	 Среда	11.11.
 Великани	светског	филма:	ЕНТОНИ	КВИН	(Anthony	Quinn)
17:00 ЧОВЕК СА ЗЛАТНИМ КОЛТОМ (САД 1959) 122’
 Warlock
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Хенри Фонда (Henry Fonda)
 Р. Едвард Дмитрик (Edward Dmytryk)
19:00 ЦРНА ОРХИДЕЈА (САД 1958) 96’
 The Black Orchid 
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Софија Лорен (Sophia Loren)  
 р. Мартин Рит (Martin Ritt) 
21:00 УЛИЦА (ИТ 1954) 108’ 
 La strada
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Ђулијета Масина (Giulietta Masina)
 Р. Федерико Фелини (Federico Fellini) 
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	 Четвртак	12.11.
18:00 ТОПОВИ СА НАВАРОНА (ВБ/САД 1961) 158’ 
 The Guns of Navarone
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Грегори Пек (Gregory Peck)
 Р. Џ. Ли Томсон (J. Lee Thompson)
21:00 ДИВЉИ ВЕТАР (САД 1957) 114’
 Wild Is the Wind
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Ана Мањани (Anna Magnani)
 Р. Џорџ Кјукор (George Cukor)

	 Петак	13.11.
17:00 МАРКО ПОЛО (ИТ/ФР/АВГ/ЕГ/ЈУГ 1965) 112’ 
 La fabuleuse aventure de Marco Polo
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), 
 Хорст Бухолц (Horst Buchholz)
 Р. Дени де Ла Пантелије (Denys de La Patellière), 
 Раул Леви (Raoul Lévy), Ноел Хауард (Noël Howard)
19:00 БЕЛЕ СЕНКЕ (ФР/ИТ/ВБ 1960) 110’
 The Savage Innocents/Оmbre bianche
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Питер О’Тул (Peter O’Toole)
 Р. Николас Реј (Nicholas Ray)
21:00 КРВАВЕ ПАРЕ (САД 1962) 95’
 Requiem for a Heavyweight 
  Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Мики Руни (Mickey Rooney) 
 р. Ралф Нелсон (Ralph Nelson)

	 Субота	14.11.
18:00 ИЗГУБЉЕНА КОМАНДА (САД 1966) 129’ 
 The Lost Command
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Ален Делон (Alain Delon)
 Р. Марк Робсон (Mark Robson)
21:00  ГРК ЗОРБА (САД/ГР 1964) 142’
 Alexis Zorbas/Zorba the Greek 
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Ален Бејстс (Alan Bates)
 р. Михалис Какојанис (Mihalis Kakogiannis) 

	 Недеља	15.11.
17:00 ШЕТЊА ПО ПРОЛЕЋНОЈ КИШИ (САД 1970) 98’ 
 A Walk in the Spring Rain
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), 
 Ингрид Бергман (Ingrid Bergman)
 Р. Гај Грин (Guy Greene)
19:00 ГРЧКИ ТАЈКУН (САД 1978) 107’
 The Greek Tycoon
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), 
 Жаклин Бисе (Jacqueline Bisset)
 Р. Џеј Ли Томсон (J. Lee Thompson)
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21:00 БЛЕФЕРИ (ИТА 1976) 110’
 Bluff storia di truffe e di imbroglioni
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), 
 Адриано Ћелентано (Adriano Celentano)
 Р. Серђо Корбући (Sergio Corbucci)

	 Понедељак	16.11.
18:00  НАСЛЕДСТВО (ИТА 1976) 124’ 
 L’eredità Ferramonti
 Ул. Ентони Квин (Anthony Quinn), Доминик Санда (Dominique Sanda)
 Р. Мауро Болоњини (Mauro Bolognini)

	 Сећање	на...	ЕНДРЈУ	ЛЕСНИ	(Andrew	Lesnie)
21:00 ЈА САМ ЛЕГЕНДА (САД, 2007) 101’
 I Am Legend
 Ул: Вил Смит (Will Smith), Алис Брага (Alice Braga)
 Ф: Ендрју Лесни (Andrew Lesnie)
 Р: Френсис Лоренс (Francis Lawrence)

	 Уторак	17.11.
	 СЕЋАЊЕ	НА...	Франко	Интерленги	(Franco	Interlenghi)
17:00 ЧИСТАЧИ ЦИПЕЛА (ИТА, 1946) 93’
 Sciusciа
 Ул: Франко Интерленги (Franco Interlenghi), 
 Риналдо Смордони (Rinaldo Smordoni)
 Р: Виторио Де Сика (Vittorio De Sica) 
19:00  ОЧЕВИ И СИНОВИ (ИТА/ФРА, 1956) 92’
 Padri e figli
 Ул: Франко Интерленги (Franco Interlenghi), 
 Виторио Де Сика (Vittorio De Sica)
 Р: Марио Монићели (Mario Monicelli)
21:00  НОЋ ПРОВАЛНИКА (ФРА/ИТА, 1967) 98’
 Mise а sac
 Ул: Франко Интерленги (Franco Interlenghi), 
 Данијел Ивернел (Daniel Ivernel)
 Р: Алан Кавалие (Alain Cavalier)

	 Среда	18.11.
 ФОКУС:	РАЈНЕР	ВЕРНЕР	ФАСБИНДЕР	(Reiner	Werner	Fassbinder)
18:30 ЖАБАР (ЗАП.НЕМ. 1969) 88’ 
 Katzelmacher
 Ул. Хана Шигула (Hanna Schygulla), Лилит Унгерер (Lilith Ungerer)
 р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)
21:00  ЕФИ БРИСТ (ЗАП.НЕМ. 1974) 140’
 Fontane Effi Briest
 Ул. Хана Шигула (Hanna Schygulla), Волфганг Шенк (Wolfgang Schenk)
 р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)
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	 Четвртак	19.11.
18:30 МАРТА (ЗАП.НЕМ. 1974) 116’ 
 Martha
 Ул. Маргит Карстенсен (Margit Carstensen), 
 Карлхајнц Бом (Karlheinz Böhm)
 Р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)
21:00 СВИ ДРУГИ СЕ ЗОВУ АЛИ (ЗАП.НЕМ. 1974) 94’ 
 Angst essen Seele auf 
 Ул. Бригите Мира (Brigitte Mira), 
 Ел Хеди бен Салем (Al Hedi ben Salem)
 Р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)

	 Петак	20.11.
18:30 ЂАВОЉЕ ВРЕЊЕ (ЗАП.НЕМ. 1976) 116’ 
 Satansbraten
 Ул. Курт Раб (Kurt Raab), 
 Маргит Карстенсен (Margit Carstensen)
 Р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)
20:30 БРАК МАРИЈЕ БРАУН (ЗАП.НЕМ. 1979) 120’
 Die Ehe der Maria Braun
 Ул. Хана Шигула (Hanna Schygulla), 
 Клаус Лувич (Klaus Löwitsch)
 Р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)

	 Субота	21.11..
18:30 ЛИЛИ МАРЛЕН (ЗАП.НЕМ. 1981) 120’
 Lili Marleen
 Ул. Хана Шигула (Hanna Schygulla), 
 Ђанкарло Ђанини (Giancarlo Giannini)
 Р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)
21:00  ЛОЛА (ЗАП.НЕМ. 1981) 113’
 Lola
 Ул. Барбара Сукова (Barbara Sukowa), 
 Армин Милер-Штал (Armin Müller–Stahl)
 Р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)

	 Недеља	22.11.
18:30 ЧЕЖЊА ВЕРОНИКЕ ФОС (ЗАП.НЕМ. 1982) 104’
 Die Sehnsucht der Veronika Voss
 Ул. Розел Цех (Rosel Zech), 
 Хилмар Тате (Hilmar Thate)
 Р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)
21:00 КЕРЕЛ (ЗАП. НЕМ./ФРА 1982) 108’ 
 Querelle 
 Ул. Бред Дејвис (Brad Davis), 
 Франко Неро (Franco Nero) 
 р. Рајнер Вернер Фасбиндер (Reiner Werner Fassbinder)
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	 Понедељак	23.11.
	 Сећање	на...	МАРИО	КАЈАНО	(Mario	Caiano)
17:00 ТЕКСАС ЏО (ИТА/ШПА, 1965) 95’
 Una bara per lo sceriffo
 Ул: Антони Стефен (Anthony Steffen), 
 Едуардо Фахардо (Eduardo Fajardo)
 Р: Марио Кајано (Mario Caiano)

	 Сећање	на...	НЕЛО	РИЗИ	(Nelo	Risi)
19:00 ИЋИ ЋЕМО У ГРАД (ИТА/ЈУГ, 1966) 102’
 Andremo in cittа
 Ул: Џералдине Чаплин (Geraldine Chaplin), Александар Гаврић
 Р: Нело Ризи (Nelo Risi)

 Сећање	на...	ЏОУН	ЛЕСЛИ	(Joan	Leslie)	
21:00 НАРЕДНИК ЈОРК (САД, 1941)
 Sergeant York
 ул. Гари Купер (Gary Cooper), Џоун Лесли (Joan Leslie)
 р. Хауард Хоукс (Howard Hawks)

	 Уторак	24.11.	
 ШОК	КОРИДОР	ПРЕДСТАВЉА:	
	 ВИЛИЈАМ	ГИРДЛЕР	(William	Girdler)
17:00 ПРОЈЕКАТ: УБИСТВО (САД 1976) 90’
 Project: Kill
 ул. Лесли Нилсен (Leslie Nielsen), Гери Локвуд (Gary Lockwood)
 р. Вилијам Гридлер (William Girdler)
19:00  ЕЈБИ (САД 1974) 90’
 Abby
 ул. Керол Спид (Carol Speed), 
 Вилијам Маршал (William Marshall)
 р. Вилијам Гридлер (William Girdler)
21:00  МАНИТУ – ДУХ ЗЛА (САД 1978) 99’
 The Manitou
 ул. Тони Кертис (Tony Curtis), Сузан Страсберг (Susan Strasberg)
 р. Вилијам Гридлер (William Girdler)

	 Среда	25.11.	
 10.	ФЕСТИВАЛ	СРПСКОГ	ФИЛМА	ФАНТАСТИКЕ
17:00 ДИАБОЛИК (ИТ, ФР 1967) 105’
 Diabolik
 ул. Џон Филип Ло (John Phillip Law), Мариса Мел (Marisa Mell)
 р. Марио Бава (Mario Bava)
19:00 БИЧ И ТЕЛО (ИТ 1963) 87’
 La frusta e il corpo
 ул. Далија Лави (Daliah Lavi), Кристофер Ли (Christopher Lee)
 р. Марио Бава (Mario Bava)
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21:00 Филм	најављује	Ламберто	Бава
 БЕСНИ ПСИ (ИТ, 1974) 96’
 Cani arrabbiati
 Ул. Леа Ландер (Lea Lander), 
 Џорџ Истман (George Eastman)
 р. Марио Бава (Mario Bava)

	 Четвртак	26.11.
17:00 ДЕМОНИ 2 (ИТ 1986) 84’
 Dèmoni 2... l’incubo ritorna
 ул. Дејвид Едвин Најт (David Edwin Knight), 
 Ненси Брили (Nancy Brilli)
 р. Ламберто Бава (Lamberto Bava)
19:00 ШОК (ИТ, 1977) 93’
 Schock
 Ул. Дарија Николоди (Daria Nicolodi), 
 Џон Штајнер (John Steiner)
 пс. Ламберто Бава (Lamberto Bava)
 р. Марио Бава (Mario Bava)
21:00  Филм	најављује	Ламберто	Бава
 ЈЕЗА (ИТ 1980) 90’
 Macabro
 ул. Бернис Стејгерс (Bernice Stegers), 
 Станко Молнар (Stanko Molnar)
 р. Ламберто Бава (Lamberto Bava)

	 Петак	27.11.
	 Сећање	на...	ДИН	ЏОНС	(Dean	Jones)
17:00 ХЕРБИ ИДЕ У МОНТЕ КАРЛО (САД, 1977) 105’
 Herbie Goes to Monte Carlo
 Ул: Дин Џонс (Dean Jones), 
 Дон Нотс (Don Knotts)
 Р: Винсент МекЕвити (Vincent McEveety)
19:00 ЦРНОБРАДО ЧУДОВИШТЕ (САД, 1967) 106’ 
 Blackbeard’s Ghost
 Ул: Дин Џонс (Dean Jones), 
 Питер Јустинов (Peter Ustinov)
 Р: Роберт Стивенсон (Robert Stevenson)
21:00 АХ, ТАЈ ДИВНИ АУТО (САД, 1969) 108’
 The Love Bug
 Ул: Дин Џонс (Dean Jones), 
 Мишел Ли (Michele Lee)
 Р: Роберт Стивенсон (Robert Stevenson)

	 Субота	28.11.2015.	–	Недеља	6.12.2015.
 Фестивал	Ауторског	Филма
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СТУДИО ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ „ДР ВЛАДА ПЕТРИЋ“

17.-18. новембар /увек са почетком у 18:00/

Turbo	Kid	(2015.)

р. Франсоа Симар/François Simard, Анук и Јоан-Карл Висел/Anouk Whissell, 
Yoann-Karl Whissell;
гл. Манро Чејмберс/Munro Chambers, Лоранс Лебеф/Laurence Leboeuf
пп. Кан-НЗ, тр. 95’, титл: сх
жанр: хорор-комедија, акциони 

Турбо	клинац (2015.)

Премијерно приказан на овогодишњем фестивалу Санденс, овај новозе-
ландско-канадски омладински филм је, у ствари, меланхолични албум 

“фотки” футуристике детињства 80-тих. 
У најбољем случају он је чиста, детињасто простодушна карикатура 

Мед Макс серијала, само на BMX бициклима уместо набуџених, постапока-
липтичких “четвороточкаша”. И скривени миг спрдње на Матрикс и Термина-
тор роботичке, анти-машинске проседее. 

 У најгорем, самолепиви каталог поп (својевремених) стереотипа од 
“BMX Bandits”, цртаћа као “Jem and the Holograms,” и видео-игара као што је 
“Mega Man”. 

Али свако ко ће априори одбацити овакав концепт као подилажење 
заслепљеним обожаваоцима тинејџерског попа 80-тих, погрешиће: овај 
филм је дечији у најбољем смислу те речи. Он је нежан, смотано суптилан, 
придављено емотиван - баш као одрастање. 

За турбо-клинца, атомска постапокалипса почиње 1997., у свету где 
технологија постоји само као бледо сећање на исту, а вода за пиће се до-
бија цеђењем живих људи. Обавезни Мајкл Ајронсајд, као једнооки, весе-
ло-зли, корпоративно-роботички меганегативац “Зевс” (нешто попут мушке 
варијанте бесмртне Тине Тарнер у громопуцателном Мед Максу 3), живахни 
и обилати гејзири крви и остали нискобуџетни специјални ефекти додатно 
увесељавају кемповски оријентисану публику, чијој се носталгичној пажњи 
овај филм препоручује.

Борислав	Станојевић	
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ART HOUSE БИОСКОП 
Мала сала у Узун Мирковој 1

	 5	–	11.11
18:30  СУПЕРСИЛА (САД 2008) 90’
 Superpower
 ул. Кристи Џонсон (Christy Johnson), Макс Картер (Max Carter)
 р. Барбара-Ен Стигмилер (Barbara-Anne Steegmuller)
21:00  И КАД БИСМО СВИ МИ ЖИВЕЛИ ЗАЈЕДНО (ФРА 2012) 96’
 Et si on vivait tous ensemble 
 ул. Ги Бедо (Guy Bedos), Даниел Брил (Daniel Brühl)
 р. Стефан Роблен (Stéphane Robelin)

	 12	-	18.11.
18:30  ЛОПОВИ ПО ЗАКОНУ 
 (НЕМ/ИЗР/ШПА/НОР/ШВЕ/ПВАЈ/ПОЉ/ФИН 2010) 90’
 Ganavim Ba Hok
 ул. Леонид Билунов (Leonid Bilunov), 
 Алимжан Токтакунов (Alimžan Toktakunov)
 р. Александер Гентелев (Alexander Gentelev)
21:00  КАД КОЈОТИ ПЛАЧУ (САД/МЕКС 2012) 95’
 The Girl
 ул. Еби Корниш (Abbie Cornish), Џефри Ривас (Geoffrey Rivas)
 р. Дејвид Рикер ( David Riker )
 
	 19	–	25.11.
18:30 УБИСТВО КЕНЕДИЈА – НЕПОБИТАН ДОКАЗ (САД 2013) 120’
 JFK: The Smoking Gun
 ул. Колин МекЛарен (Colin McLaren), 
 Бонар Менингер (Bonar Menninger)
 р. Малколм Мекдоналд (Malcolm Mcdonald)
21:00 ДЕТЕКТИВ ДАУНС (НОР/ЧЕШ 2013)
 Detective Downs
 ул. Свеин Андре Хофсе Мире (Svein André Hofsø Myhre), 
 Лив Бернхофт Оса (Liv Bernhoft Osa)
 р. Бад Брејен (Bård Breien)
 
	 26	–	2.12.
18:30 АМБАСАДОР (ДАН 2011) 93’
 Ambassadøren
 документарни
 р. Мадс Бригер (Mads Brügger)
21:00 СИГНАЛ (САД 2008) 103’
 The Signal
 ул. Анеса Ремзи (Anessa Ramsey), Зар Нгоја (Sahr Ngaujah)
 р. Дејвид Брукнер (David Bruckner), Ден Буш (Dan Bush), 
 Џејкоб Џентри (Jacob Gentry)
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ЛОПОВИ	ПО	ЗАКОНУ / Ganavim Ba Hok
Режија: Alexander Gentelev
жанр: документарни
Трајање: 90 мин.

Изванредан	портрет	руске	мафије!
Руска мафија олако успева да влада по целој Европи 
(Енглеска, Шпанија, Немачка, Француска), а „закон-
ским криминалцима“ називају се сви тајкуни без 
фамилије и имовине, са разгранатим пословима и 
богатством на банковним рачунима. Наизменично 
илустровње тројице чврстих моћника, који су пре-
живели ратове и затвор, сада желе бити прихваће-
ни и уважени чланови друштва. У најтежем периоду 
транзиције и кризе, правдају се и бране ставом да 
су само успешни ббизнисмени. Три главна лика, три 

језика (руски, хебрејски, немачки), три локације снимања (Антиб, Алп-Ма-
ритим, Француска). Упечатљив и храбар приказ организованог криминалног 
таласа, где је танка линија између политике и мафије, као и полиције – тајку-
на. Корупција је нешто неминовно, док је свет подземља препун уобичаје-
ног неморалног садржаја – порнографија, проституција, трговина дрогом и 
ватреним оружјем. Ликови се упоређују са дивљим животинњама, те се виде 
у улози лава, краља џунгле, нешто попут филозофије животињског царства.
Филм је имао светску премијеру на фестивалу Трибека 2010, под патронатом 
легенде Роберта Де Нира.

АМБАСАДОР / Ambassadøren
Режија: Mads Brügger
жанр: документарни
трајање: 93 мин.

Шта	се	дешава	када	белац	из	Европе	купи	дипломат-
ски	статус	и	преко	ноћи	постане	афрички	дипломата	
у	једној	од	назаднијих	афричких	држава?
загонетни, чудни и декадентни белац са дипломат-
ским пасошем стиже у Централну Афричку Републику 
како би водио дипломатску мисију за Либерију. Служ-
беноп, он је ту као добронамерни бизнисмен који 
отвара фабрику шибица, запошљава локалне људе и 
учки их како да направе та једноставна дрвца помоћу 
којих настаје ватра. Неслужбено, он је ту како би се 
дочепао дијаманата. Наоружан једино дипломатским 
статусом и „омотницама среће“ овај дипломата се 

пење на друштвеној лествици ове несрећне и распадајуће афричке државе.
Амбасадор је ванжанровска трагикомедија о бизарном и скривеном свету 
афричке дипломатије, где џин-тоник тече у потоцима, а препродавци дија-
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маната и корумпирани политичари уживају апсолутну слободу. Открива нам 
како елита архетипски корумпиране и разрушене афричке државе заиста 
функционише. Овај филм се на нов начин односи са расним тензијама и до-
вешће до другачијег приказивања и схватања Африке убудуће, у филмовима 
и документарцима. Укратко, ово је Африка какву заиста никада нисте видели.

И	КАД	БИСМО	СВИ	МИ	ЖИВЕЛИ	ЗАЈЕДНО	/	
Et si on vivait tous ensemble?
Режија: Stéphane Robelin
Жанр: комедија/драма
Трајање: 96 мин.

Стари	пријатељи...	Нови	цимери!
Пет блиских пријатеља, пет различитих ка-
рактера: Клод, који је увек волео жене, Ени и 
Жан, нетипичан пар. Он, политички активис-
та, она буржујка и конвенционална. И Жана 
и Алберт, феминисткиња и бонвиван. Пет 
дугогодишњих пријатеља, пет различитих 
проблема са старењем. Клодово срце је сад 
далеко слабије од његове горуће страсти, 

Жану је ускраћена његова хуманитарна посвећеност, постао је сувише ризи-
чан у својим годинама за осигуравајуће компаније. Ени жели да придобије 
своје унуке скупим базеном. Жана скрива озбиљну болест, а Алберт не при-
мећује да се његова меморија поиграва са њим. Решење је заједничка кућа.

КАД	КОЈОТИ	ПЛАЧУ	/ The Girl
Режија: David Riker 
Жанр: драма/мистерија/трилер
Трајање: 95 мин.

Путовање	које	ће	је	променити	заувек.
Ешли Колтон, жилава лепотица у средњим 
двадесетим, две године је ходала по танкој 
жици, покушавајући да докаже да је способ-
на да буде мајка и поврати старатељство над 
сином. Сналазила се радећи за минималац и 
пролазила је кроз детаљне провере социјал-
них служби.
Изненадна посета њеног оца, возача ками-
она који живи у Мексику, враћа Ешли у тур-
булентан и неразрешен однос. На путу за 
Нуево Ларедо, открива да њен отац илегал-

но спроводи имигранте преко границе. Изненада, у пространим, суровим 
пределима јужног Тексаса, Ешли можда проналази решење својих проблема 
и мами је идеја о лаком новцу. Међутим, њен импровизовани план ће се 
убрзо изјаловити…
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СИГНАЛ / The Signal
Режија:	David Bruckner, Dan Bush, Jacob Gentry
Жанр: хорор/трилер
Трајање: 103 мин.

Филм	који	је	оставио	траг	у	маузолеју	хорора	о	апо-
калипси.
Док су наздрављали Новој години, грађани Терминуса 
су постали жртве мистериозне трансмисије која про-
лази кроз све електричне уређаје и претвара нормал-
не и разумне људе у убиствене, подивљале психопате. 
Сви видови комуникације су блокирани и на свим та-
ласима је само злокобни сигнал који се храни страхом 
и дубоко усађеним жељама. На срећу, Бен је успео да 
избегне злу судбину уништења мозга овим сигналом и 

одлучан је да се пробије кроз хаос који влада на улицама и спаси жену коју 
воли. У граду у којем су сви полудели, једини начин на који ће Бен моћи да 
провери коме може да верује, а ко је подлегао лудилу, је да пронађе извор 
емитовања злог сигнала.

ДЕТЕКТИВ	ДАУНС / Detective Downs
Режија: Bård Breien
Жанр: комедија/крими/драма
Трајање: 84 мин.

Мислили	су	да	је	глуп...	Превидели	су	да	највеће	срце	
на	крају	побеђује!
Роберт, 28-огодишњи детектив који болује од Дауно-
вог синдрома, води своју приватну детективску канце-
ларију, али никада не добија ни један случај. Нико не 
верује да он може нешто да постигне, чак ни његов 
отац који је полицијски инспектор. Једног јутра се у 
његовој канцеларији појављује мистериозна жена. Ле-
гендарни скејтер Олав је нестао и његовој породици је 
хитно потребан компетентан детектив који ће умирити 

његову богату сенилну баку. Роберт је идеалан за овај посао. Он се постепено 
упетљава у Олавов тајни живот и схвата да се пред њим налази изузетно опа-
сан задатак. Међутим, када Роберт обелодани свој специјални метод истраге, 
сви ће бити изненађени његовим несвакидашњим детективским талентом.

УБИСТВО	КЕНЕДИЈА	–	НЕПОБИТАН	ДОКАЗ / JFK: The Smoking Gun
Режија: Malcolm Mcdonald
Жанр: документарни
Трајање: 120 мин.

75%	Американаца	не	верује	у	званичну	верзију	приче	о	убиству	председни-
ка	Џона	Ф.	Кенедија.	Они не мисле да га је убио усамљени наоружани напа-
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дач, већ да је то учинила мистериозна група 
која је ковала заверу да га уклони. Како је мо-
гуће да је овако чувен злочин, коме су при-
суствовали многи и истраживали га, и даље 
обавијен велом мистерије? Аустралијски ис-
тражитељ Колин Мекларен одлучан је у на-
мери да га коначно разреши. “Убиство Кене-
дија – Непобитан доказ” прати форензичку 
истрагу застарелог случаја коју је Мекларен 
детаљно водио током четири године, која 
нас враћа на тај трагичан тренутак на Дили 
плази у Даласу, затим у болницу “Паркланд” 
где је званично проглашена председникова 
смрт, у морнаричку болницу “Бетезда” где је 
извршена аутопсија, а сазнајемо и закључке 

Воренове комисије који су остали контроверзни до данашњег дана. Вођен 
искусним истражитељем који захваљујући модерној технологији коначно 
има приступ свим чињеницама и изјавама сведока, овај документарац ко-
ристи логичко закључивање и опробане истражитељске технике како би се 
разрешио злочин који је подједнако шокантан и невероватан данас као и 
пре педесет година. Колин Мекларен верује да је пронашао “случајни пу-
цањ” који је убио Џона Кенедија. Сигуран је да ће и вас придобити након 
што погледате филм.

СУПЕРСИЛА / Superpower
Режија: Barbara-Anne Steegmuller
Жанр: документарни

“Једино	 шта	 је	 ново	 на	 свету	 је	 историја	
који	не	знаш.”	-	Хери	С.	Труман
Америка је изашла из Другог светског рата 
са релативно нетакнутом индустријом и као 
једина нација са атомском бомбом. Били 
су, без сумње, најмоћнија држава на свету. 
Централна тема овог документарца је шта је 
учињено са том моћи без преседана у свету 
и како је то утицало на остатак света.
“Суперсила” је добро одрађен и свеобухва-
тан филм који поставља тешка питања и пру-
жа поглед иза кулиса машинерије америчке 
националне безбедности и војних акција. 

Далеко од тога да је ово прича о теорији завере и опасностима владиних 
тајни и променама режима. Ово је добро избалансирани филм који се бави 
филозофском поделом и омогућава гледаоцу да разуме тежњу Америке ка 
глобалној доминацији помоћу војне и економске статегије што се открива 
кроз историјске догађаје, интервјуе и анализе америчке спољне политике.
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ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: 
ЕНТОНИ КВИН (Anthony Quinn)

Франциско „Френк“ Квин је био мексички Ирац који је пратио Панча Вилу. 
Током Мексичке револуције, Френк упознаје Мануелу „Нели“ Оксаку, 

заљуби се, напусти револуцију и 23. априла 1915. године добије наследника 
– Антонија Родолфа Квина, далеко познатијег под именом Ентони Квин. Убр-
зо по рођењу сина, Френк, са породицом, одлази у Лос Анђелес где постаје 
сниматељ филмова. У својој књизи „Оригинални грех: аутопортрет“ Ентони 
каже да је читава прича о томе како му је отац ирски авантуриста пука холи-
вудска измишљотина.

Као и већина дечака тог доба, мали Ентони је похађао католичку шко-
лу са намером да постане свештеник. После неколико промењених средњих 
школа, са 18 година напустио је образовање и посветио се професионалном 
боксу од кога је зарађивао за живот. Када је скупио довољно пара како би 
наставио школовање уписао је архитектуру, а ментор му је био Френк Лојд 
Рајт. Током студирања, Ентони се заинтересовао за глуму. 

1936. године добија своју прву малу улогу у филму Луа Лендерса 
„Убиство у Синг-Сингу“. Пре но што је прихватио, Квин је питао свог ментора 
шта мисли на шта му је Рајт одговорио: „Прихвати, јер се од овог цртања 
‘леба најести нећеш!“ Улогу индијанског ратника у филму будућег му таста 
Сесила Б. Де Мила „Авантуре Буфало Била“ (1936) глумац је добио на пре-
вару јер је рекао редитељу да говори чејенски. Измисливши језик на лицу 
места, Квин је импресионирао Де Мила и добио је да ради на филму. Сле-
де филмови „Љубав у Панами“ (1937) Мичела Лајсена и комедија „Хавајско 
венчање“ (1937) Френка Татла где се појављује раме уз раме са Бингом Кроз-
бијем. 

После низа мањих улога, Квин успева да се избори за пажњу камере, 
а и публике, као индијански поглавица Луди Коњ у филму Раула Волша „Не-
вероватни јуриш“ (1941) уз Ерола Флина. Ово дело ће вероватно остати за-
памћено као филм са највише повређених и погинулих чланова екипе у току 
једног дана. Наиме, готово 80 статиста је озбиљно повређено док тројица 
нису преживела. Један је сломио врат јер је пијан пао са коња, а двојица су 
се натакарила на сопствене мачеве. Следећег дана Квин је унајмио погребну 
поворку да стоји постранце у случају да још неко загине. Раулу Волшу ово 
није било смешно и умало није отпустио „поглавицу“.

Свега десет година пошто се упустио у глумачке воде Квин је снимио 
преко педесет филмова, тумачећи улоге индијанаца, мафијаша, шеика, фи-
липинских бораца за слободу, кинеских герилаца, али не и главног јунака. 
1947. године се враћа позоришту где тумачи улогу Стенлија Ковалског у ко-
маду „Трамвај звани жеља“. Главни разлог повратка даскама које живот зна-
че јесте оптужба од стране конгреса да је комуниста, те уместо да се бори 
са студијима, глумац се вратио позоришту које није хајало за оптужбе и упи-
рања прстом те врсте.

Када се слегла прашина око не-америчких активности, почетком 50-
тих година XX века, Ентони се враћа у Холивуд, углавном тумачећи улоге не-
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гативаца у Б-филмовима попут „Маскираног осветника“ и „Храбрих матадо-
ра“, оба из 1951. године. Наредне године, добија улогу у новом филму Елије 
Казана „Вива Запата!“ поред Марлона Бранда. Квин се понадао да ће због 
свог изгледа добити главну улогу, а када се то није десило рад са Брандом се 
претворио у низ надметања. Најсуманутије је било оно у коме се два глумца 
такмиче ко може даље да уринира у Рио Гранде. Квин је изгубио, али је зато 
освојио првог Оскара за најбољу споредну улогу. Он је такође и први мексич-
ко-амерички глумац који је добио ову престижну награду.

Следи низ италијанских филмова од чега је најзапаженији као приглу-
пи снагатор у „Цести“ Федерика Фелинија из 1954. године. Занимљиво је да 
је истовремено снимао и „Атилу“, један филм пре подне, а други поподне/
увече. Свега две године касније, добија и свог другог оскара, такође за спо-
редну мушку улогу, у филму Винсента Минелија и Џорџа Цукора „Жудња за 
животом“ са Кирком Дагласом у насловној улози.

Следе веома запажене улоге у филмовима „Последњи воз из Ган 
Хила“ (1959) Џона Стурџиза, „Беле сенке“ (1960) Николаса Реја, „Топови са 
Наварона“ (1961) Џ. Ли Томпсона, „Лоренс од Арабије“ (1962) Дејвида Лина 
и „Реквијем за тешкаша“ (1962) Ралфа Нелсона. Убрзо потом Квин глуми у 
позоришту са сер Лоренсом Оливијеом у комаду „Бекет“.

Године 1964. бива поново номинован за Оскара у филму „Грк Зорба“ 
Михаела Какојаниса. Занимљиво је да је чувена сцена плеса на плажи из-
гледала сасвим другачије у сценарију и захтевала је од Квина да скаче унао-
коло. Међутим, глумац је имао повређену ногу, те је импровизовао на лицу 
места. Одушевљени редитељ га је питао који је то игра, на шта му је глумац 
одгворио да је у питању традиционални плес измисливши име у тренутку. 
Следе филмови „25. сат“ (1967), „Маг“ (1968), „Батаљон Сан Себастијана“ 
(1968) и „Рибарове ципеле“ (1968). 

Током 70-тих Квин по први пут игра у телевизијском филму – „Град“ у 
коме тумачи улогу градоначелника. Овај филм је изнедрио и серију „Човек 
и град“. Спорадично, Ентони би се враћао на мале екране и то углавном у 
мини серијама, по једна за сваку декаду: „Исус из Назарета“ (1977), „Острво 
с благом у свемиру“ (1987) и „Ноћи замка“ (1995).

Средином 70-их, Квин глуми у филму „Мухамед, гласник Бога“ (1976) 
познат и као „Порука“ у коме тумачи улогу Хамзе, Мухамедовог ујака. Следе 
„Каравани“ (1978) Џејмса Фарга и „Пролаз“ (1979) Џ. Ли Томпсона са Џејм-
сом Мејсоном и Малкомом Мекдауелом. 1981. године глуми у филму „Пус-
тињски лав“ у коме тумачи улогу правог вође бедуина – Омара Мукхтара 
који се борио против Мусолинијевих трупа у пустињама Либије. Две године 
потом, враћа се у позориште као Грк Зорба у истоименом бродвејском мју-
зиклу.

Током 1990-тих, Квин мало посустаје али и даље снима фимове по-
пут „Освете“ (1990) Тонија Скота, „Грознице џунгле“ (1991) Спајка Лија, „По-
следњег акционог хероја“ (1993) Џона Мектирнана и „Ходања по облацима“ 
(1995) Алфонса Арауа, на коме се здружио са Киану Ривсом. Њих двојица 
су остали блиски пријатељи све до Ентонијеве смрти. Такође, 1994. године 
Квин тумачи улогу Зевса у пет тв филмова о Херкуловим авантурама. На-
редне године Ентони се појављује у филму о чувеном мафијашу Џону Готију 



новембар 2015
програм

23

названом „Готи“ у продукцији ХБО-а. Глумац је присуствовао суђењу правом 
Готију, а било је познато и да се блиско дружио са Френком Костелом, ше-
фом њујоршке мафије. 1991. године, Квин је требало поново да сарађује са 
Дејвидом Лином на филму „Ностромо“, али је редитељ преминуо те је проје-
кат обустављен.

Ентони Квин је последње године свог живота провео у Бристолу на 
Род Ајленду. Умро је 2. јуна 2001. године. У знак сећања његов родни град, 
Чивава у Мексику, подигао му је статуу у лику Грка Зорбе.

Милан	Крунић

Улица
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ФОКУС:
РАЈНЕР ВЕРНЕР ФАСБИНДЕР 

(Rainer Werner Fassbinder):

„Желим својим филмовима да изградим кућу“

За неке је био проблематичан, други су га називали продуцентом кича, 
неки су пак у њему видели генија. Његово место у немачкој кинемато-

графији свакако је трајно и неопозиво. Рајнер Вернер Фасбиндер би 31. маја 
2015. године напунио 70 година.

Режисер који је представљао изузетак, рођен 1945. године у Бавар-
ској, свакако није био градитељ идиличних кућица. Малограђанске инсти-
туције и норме сваке врсте Рајнер Вернер Фасбиндер одлучно је одбијао. 
Својим филмовима је више волео да гради кућу: „Неки су подрум, други су 
зидови, а неки пак прозори. Надам се да ће на крају од тога настати кућа.“ 
У његовом делу се сусрећемо са сувопарним социјалним студијама (Жабар, 
1969), амбиционираним екранизацијама књижевних дела (Фонтане, Ефи 
Брист, 1974) и великим продукцијама (Лили Марлен, 1981). Оно што је зајед-
ничко његовим филмовима јесте то да на радикално лични начин припове-
дају о друштву. Политичка и приватна сфера код Фасбиндера непрекидно се 
прожимају.

АНТИ,	АНТИ!	И	ФАСБИНДЕРОВА	ТРУПА

Фасбиндерова каријера је почела након школе глуме у минхенском 
акционом театру. Пер Рабен, који је касније постао Фасбиндеров стални 
композитор, у то време је водио позориште. Ускоро је Фасбиндер преузео 
кормило и основао 1968. године антитеатар. Овде се налазе корени Фасбин-
дера као режисера. Сродност његових филмова са позориштем је очигледна. 
Фасбиндерови често на брзину написани позоришни комади тог времена 
буне се као и његови филмови против устајалости Савезне Републике Не-
мачке шездесетих година. У антитеатру, који је истовремено био и кафана, 
владале су хаотичне околности. Овде је Фасбиндер формирао глумачку тру-
пу, познату из његових филмова, и научио да цени групну динамику која је 
обележила његово стваралаштво. Поред Хане Шигуле трупи су се придружи-
ли Ирм Херман, Хери Бер, Гинтер Кауфман и Ингрид Кавен која је две године 
била у браку са Фасбиндером. Већина чланова ансамбла следила је Фасбин-
дера безусловно – без обзира на то што је сензибилни уметник умео да буде 
беспримерни гад. Приватне кавге и његове афере са мушкарцима и женама 
из групе утицали су на филмску продукцију. Фасбиндер је љубавне сплетке 
каткад уносио чак и у своје сценарије, као на пример у случају филма Горке	
сузе	Петре	фон	Кант (1972).
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БЕЗ	ОБЗИРА	НА	ГУБИТКЕ

Пре свог рада у позоришту Фасбиндер је заправо хтео да почне ди-
ректно са снимањем филмова. У мају 1966. године полагао је пријемни 
испит на ново основаној Филмској академији у Берлину, али је био одбијен. 
Фасбиндера то свакако није могло да заустави јер „када морају да се праве 
филмови, они се напросто праве“. Исте године настали су први кратки фил-
мови Градски	луталица и Мали	хаос. Када су његови први биоскопски фил-
мови Љубав	је	хладнија	од	мржње и Жабар 1969. године приказани на Бер-
линалу, Фасбиндер је практично преко ноћи доживео успех. Филм Љубав	
је	хладнија	од	мржње дочекан је поругом и узвицима негодовања. Жабар, 
адаптација његовог истоименог позоришног комада, донео је режисеру пет 
филмских награда и буџет за његов следећи пројекат. Од тада је Фасбиндер 
остварио зачуђујући број продукција: Између 1969. и 1982. године реали-
зовао је 40 дугометражних филмова, високобуџетску телевизијску серију 
Берлин	Александерплац (1980), по истоименом роману Алфреда Деблина, 
апсолвирао глумачке наступе код других режисера, писао позоришне кома-
де, есеје и друге списе. Ова невероватна потреба за делањем - једном при-
ликом је Фасбиндер снимио 10 филмова за 18 месеци – и данас чини један 
део фасцинације којом његово дело и даље зрачи. Оваква продуктивност 
је била могућа захваљујући компактном Фасбиндеровом ансамблу који је 
и у приватном животу био везан за режисера. Колегинице и колеге били су 
у свако доба на располагању и преузимали на снимањима више функција. 
Прве филмове трупа је снимила скоро без икаквог новца у року од неколико 
дана, а Фасбиндер је и касније често улазио у пројекте са несигурним финан-
сирањем: „Само тако код нас настају филмови: Они се стварају без обзира 
на губитке.“

НЕМАЧКА	ХОЛИВУДСКА	КИНЕМАТОГРАФИЈА

Фасбиндер је између осталог филмовима Страх	изједа	душу и Марта 
(оба филма снимљена 1974) стекао статус неваљалог детета и „рок звезде“ 
Новог немачког ауторског филма, али је постао и објекат друштвених рас-
права. Комадом Отпад, град	и	смрт, наводно антисемитским и дуго неиз-
вођеним, Фасбиндер је 1976. године изазвао истински скандал – и просла-
вио се дефинитивно као провокатор грађанских норми, улога коју је преузео 
са извесном дозом мангупске радости. Фасбиндеров успех није могао да 
буде угрожен често оштрим реакцијама неких делова друштва. Своје можда 
најзначајније филмове снимио је при крају свог живота: такозвану БРД-три-
логију (име трилогије заправо је скраћеница за Bundesrepublik Deutschland, 
ондашње службено име Западне Немачке) - Брак Марије	Браун (1979), Лола 
(1981) и Чежња	Веронике	Фос (1982. награђен Златним медведом на Бер-
линалу). Ови филмови заступају Фасбиндерову тезу о бојажљивом раскиду 
између национал-социјалистичке Немачке и Немачке као привредног чуда. 
У стилистичком и приповедачком смислу ова трилогија, насупрот раним де-
лима прожетим позоришним маниром, ствара истинску немачку холивудску 
кинематографију.
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ОДВАЖНИ	И	ГЕНИЈАЛНИ	СТВАРАЛАЦ

Рајнер Вернер Фасбиндер умро је 1982. године у доби од 37 година 
у Минхену – вероватно од последица конзумирања дрога и преморености. 
Његова тадашња сустанарка и животна партнерка Јулијане Лоренц, која је 
била задужена за монтажу четрнаест Фасбиндерових филмова, нашла га је 
са изгорелом цигаретом међу прстима; телевизор у позадини је био упаљен. 
Могло би се помислити да је свет напросто прохујао поред овог неуморног 
ствараоца.

Одважни и генијални стваралац оваквог калибра до данашњих дана 
недостаје немачком кинематографском крајолику – неко ко као и Фасбин-
дер диже силну прашину и стварно мора нешто да нам каже. Утолико мит 
који Фасбиндерову смрт описује као крај једне ере немачког филма, није у 
потпуности неоснован: „Култури је потребно нешто као ја“, рекао је Фасбин-
дер 1976. године у току једног телевизијског интервјуа. Чини се да можемо 
да се сложимо са њим.

©	2015.	Goethe	Institut
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Авијатичар
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Фокус:
МАРТИН СКОРСЕЗЕ – Vol II - пријатељ Кинотеке

Једном је на неком снимању неко иза леђа добацио да је разлика између 
добрих и лоших филмова што код једних „купују” кадрови који су негде 

одбацају још у снимајућим пробама као дефинитивно лоша процена. Чак 
и мимо доминантних шема током плодних седамдесетих када је кренуо у 
походе, Мартин Скорсезе, је своје филмове уобличавао кроз врсту нарације 
која је испољавала упечатљиву фигуру необичне напетости. Између његових 
главних ликова и невидљивог сведока у виду гледаоца постоји чин необич-
не повезаности у наративним матрицама, била то сцена породичне свађе, 
уличне туче или интимне исповести тешко повређене личности. Проучавао 
је историју филма врло марљиво и налазио да, на пример, положај камере 
увек даје нешто ново од ликова или фабуле. Тај угао се лакше и богатије ин-
тонира било осветљењем, музиком, плановима, игром. Гледалац индукује 
различите сигнале (често несвесно, како Скорсезе зна у еуфорији да каже) 
тако да се експресивност базира на широком комуникационом спектру. 

На пример, зелена боја на почетку филма „Авијатичар” („The Aviator”, 
2004), типичан је скорсезеовски моменат, филмофилски начин довијања и 
начин да се пробуди активност гледаоца. Наиме, ради се о специјалној тех-
ници (two-split technicolor) која се користила отприлике у међуратном пе-
риоду, у времену развоја технике обраде филмске траке. Дакле, директно 
прави у „Авијатичару” помен за све филмове тада настајале који су имали ту 
ману или врлину. Какав начин да се ода почаст једном раздобљу у историји 
кинематографије и обогати свој филм - занимљиво, зар не?

И његов „непризнати син”, Тарантино, служио се сличним смицалица-
ма да нам окупира пажњу или нас натера да дешифрујемо неке филмофил-
ске постмодернистичне цитате или посвете. Ту се враћамо на причу о сни-
мању филмова са почетка текста. Постоје редитељи који осећају да могу да 
се поиграју на начин који ће другима бити потпуно ван домета. На њиховом 
сету се никад не снима обичан план-контраплан (overshoulder) у дијалош-
ким сценама да би се отаљао посао. Након сваке линије дијалога мења се 
„тежина расвете”, комплетна звучна слика додатно подешава, опрема са ши-
нама за компликоване вожње премешта да би се на специфичном моменту 
десило одступање у виду можда неког детаља који ће нам врло суптилно, а 
да као гледаоци све то ни не региструјемо тако лако, бити подметнута не-
тенденциозна слика-код. То је мајстор Хичкок такође јако лепо користио. То 
је визија.

„Психолошки набој кроз који добијем срце оног који гледа”, описи-
вао је Скорсезе на једном мастеркласу како би требало да делују млади ре-
дитељи. Осмишљен редитељски склоп који има такве мотиве, музика само 
превезе кроз нове ступњеве играчке, драмске или монтажне и појача укупан 
утисак о делу. А он о музици довољно воли да би је тек тако подценио. Запо-
чео је као један од монтажера и асистент редитеља на легендарном филму 
„Вудсток”. Уживао је привилегију да буде мали део рокенрол историје што 
се брзо пренело на платно. Као прави фан добре музике, употребљавао је на 
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најпривлачнији начин који можда некоме делује непривлачно, било да се 
ради о већ готовим песмама које убацује у одређене сцене било да позива 
прекаљене мајсторе филмских нота.

Филмови које смо у октобру имали прилике да погледамо су из првих 
година његовог стваралаштва. (Феноменалне драме као што су „Алис више 
не станује овде” („Alice doesn’t live here evermore”, 1974) утицај Касаветеса; 
или „Идиотска ноћ” („After hours”, 1985) - овде би се Полански лако снашао, 
све као да је изашло из филма Романа Поланског; или „Доба невиности” 
(„The Age of Innocence”, 1993). То је уз „Банде Њујоrка” (Gangs of New York”, 
2002) најозбиљнији скок у прошлост, итд..) У тим се делима јасно могла уочи-
ти његова формативна снага, тематска окупација и, рецимо, идеја биполар-
ности, која је довољна искра да се запали критичка опсервација у неколико 
праваца. Скорсезе се по тој формули кретао од топле бриге породицне и 
невине забаве до крвавих уличних обрачуна. На пример, на колико начи-
на можемо посматрати „Разјареног бика” или „Таксисту”? „Алису” упореди-
мо са „„Улицама насиља” („Мean streets”, 1973). Па узмемо да извучемо Ла 
Моту из ринга и анализирамо сцене без борбе. Какав је то заиста човек? Или 
да ли Тревис херојски устаје против себе или система? Има ли уопште места 
за такве филозофско-политичке интерпретације Тревисовог деловања у фил-
му? Један старији пријатељ ми је рекао да је „Таксиста” Антигона модерног 
доба, неоноаровска поема у задимљеним кулоарима Њујорка. 

То су чари које враћају публику у биоскоп у потрази за новим значењи-
ма. Да ли је саморазарање унутрашња снага или слабост посрнулих? „Која 
је данас разлика између обичног човека и хероја, одн. како човек постаје хе-
рој?”, пита се Скорсезе, док је једном приликом правио увод за „Таксисту”. То 
је добар повод да задржимо купан кадар на овом редитељу и овог месеца. 

Адаптирајући графику новелу Брајана Селзника („The invention of 
Hugo Cabret”) о дечаку који живи на паришкој железничкој станици, Скор-
сезе набацује још један интересантан моменат за љубитеље филма, а то је 
велика пажња за пионира филма, Жоржа Мелијеса. Дечак Хуго по коме се 
зове филм („Hugo”, 2011) упада у сплет авантура и свет филмске магије и 
чаробњаштва где се реконструишу снимања и филмски трикови Мелијеса. 
У 3Д теници снимљен, „Хуго” је дечији филм који у себи слично као многа 
скорашња дела Скорсеза (која ћемо гледати у Кинотеци овога месеца) имају 
посвете кинематографском медију. Зато Марти још увек трага за новим на-
чинима да унапреди свој филмски израз а и да се поклони оним првим вели-
каним седме уметности који су запалили прве звезде на филмском небу које 
нам до данас испуњава дечачке снове. 

Тиме је Скорсезе задужио фанове и младе нараштаје мотивисао да 
истражују мало више о неправедно запостављеним узорима. Пре више од 
30 година је основаo Светску фондацију за заштиту филма (World Cinema 
Foundation). Увидевши варљивост и предоности филмске траке и немаран 
однос неких држава и институција, окупио је утицајне људе и пријатеље, 
међу њима Спилберга, Лукаса, Шредера и многе друге... Тада је и посло-
вично кренуо са офанизивном кампањом за заштиту филмског блага. То 
је, уједно, једна од главних делатности Југословенске кинотеке, да чува и 
негује сећања на филмове различитих епоха, са свих страна наше планете, 
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и преноси младим нараштајима љубав према покретним сликама. „Стари, 
црно-бели филмови” како се често дискриминаторно означавају филмови 
минулих епоха, никако нису досадна архивска грађа из подрума неког чиче, 
него ремек-дела пионира који су исраживали ново, непознато поље које се 
данас често сурово експоатише. Визуелно мишљење, језик којим се сликама 
намеће, скрива, изазива или открива у специфичном склопу аудио-визуел-
них кодова јесте платформа на којој данас свет функционише. 

Катедрале, ресторани, стриптиз-барови, уметнички атељеи у Сохоу, 
али и драме о Далај Лами, Христу, документарни филм о Џорџу Харисону 
- легендарном Битлсу, музички спотови за Мајкла Џексона или серија о роке-
нролу са Џегером… Жанровски миље у коме се кретала филмографија Скор-
сезеа није стриктно везана за гангстерске филмове који су га истина највише 
обележили на почетку каријере и можда одвели до најшире публике. Ње-
гов рад на рестаурацији најразличитијих филмова баш због његове велике и 
вишедеценијске светске популарности може бити користан за кинотечане и 
оне који воле филмове старије од „Петпарачких прича”.

Како је Скорсезе успео да заголица радозналост млађе публике?
Снимио је дечији, можда чак тинејџерски, шарен, супер-забаван 

филм који уз то носи и хуману + филмофилску поуку коју није пластично на-
метнуо као у назови покушајима домаће кинематографије. И то је само један 
од примера из рукава. Наравно, ту су и жанровске (условно речено) акционе 
експлозије попут „Затвореног острва” („Shutter island”, 2010) или још више 
„Вук са Вол стрита” („The Wolf of Wall Street”, 2013).

Сада припрема наравно још два, три пројекта као и увек. То је до-
вољан разлог зашто га имамо два месеца на репертоару, зар не?

 Потпуно је другачији разлог због чега (након свега четри, пет седми-
ца) овога месеца имамо) репризу опуса Пазолинија који је испоставља данас 
меродавнији као критички есејиста теоријски рафиниранији и прецизнији 
него комплетна европска самозвана левица која деценијама присваја и 
„пречишћује” богату заоставштину италијанског синеасте. 

Са друге стране, Скорсезе је био озбиљан заљубљеник у италијнски 
филм (некако се то чини логичним с обзиром на порекло) поготово неоре-
ализам, а још озбиљније, у Фелинијева дела на која је гледао са огромном 
наклоношћу. О утицајима и узорима је често говорио а његова италијанска 
врцавост је ишла дотле да је чак снимио сада већ превише пута репризиран 
„A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies” из 1995. 
године... 

Свакако један од оних типова са којим би волео да коментаришем 
филмове из кинокабине...

Свратите да поделимо снове - видимо се у Кинотеци, најфилмичнијем 
месту у граду!

Радиша	Цветковић
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ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА 2015

Некако је олако српски филмски аудиторијум изгубио контакт са слове-
начком филмском сценом. Позоришта из Словеније гостују, наилазе на 

добар пријем код публике, српска позоришна сцена сарађује и има добар 
увид у стваралаштво словеначких театарских посланика, Пандура, Лоренца, 
Јанежича. А филм? 

У литератури, размена између два ПЕН клуба у сталном је успону, гос-
тују водећи словеначки писци, Томаж Шаламун је култни песник међу мла-
дим љубитељима поезије у Србији, Драго Јанчар мало – мало па представи 
своју нову књигу у Дому омладине, Јани Вирко гостује у Пароброду, одлазе 
српски писци и држе књижевне вечери по литерарним манифестацијама 
широм Словеније. А филм? 

Словеначки сликари су присутни и признати, више десетине их го-
дишње излаже по значајнијим галеријама у Београду и српским градовима. 
А филм? 

О музици да и не говоримо. Посебно не о рокерима. Зоран Предин 
се одомаћио на београдским култним сценама, а на другој страни Бајага и 
Рамбо Амадеус, растурају диско и џез клубове по Словенији. 

Само словеначки филм не постоји за српске биоскопе, а исто тако ни 
са пројекцијама српског филма се не претерује у словеначким биоскопима. 
А до недавно је словеначки, као и хрватски, босански, македонски, црного-
рски, српски филм био део заједничке кинемотографије, повезан копродук-
цијама, размењиван равноправно преко дистрибуционе мреже, и прикази-
ван по биоскопима широм Југославије. И као што се не могу прескакати и не 
помињати култни филмови из друге половине прошлог века произведени у 
словеначком уметничком простору: Весна, Кекец, Балада о труби и облаку, 
Долина мира, Седмина, Плес на киши, тако се и ствараоци попут Фратичека 
Чапа, Францета Штиглица, Јожета Галеа, Боштјана Хладника, Матјажа Клоп-
чича, не могу и не смеју изоставити из заједничке филмографије некада сје-
дињених република. 

Како премостити време не признавања и ниподоштавања, умањи-
вања вредности и не толеранције према другачијем социјалном и кутурном 
миљеу? Време, које је поред осталог уништило филмско тржиште, избриса-
ло биоскопску публику, укинуло филмску културу? Притом ниједна ни друга 
кинематографија није престала да се развија, осавремњује, стручно и умет-
нички уздиже. И супротно од других социјалних супструкура није престала 
да сарађује. Знају словеначки аутори и продуценти да позову српског глум-
ца, да упосле монтажера, ангажују филмску екипу, као што и српски ствара-
оци итекако добро знају колико су добри словеначки глумци, сниматељи, 
дизајнери звука. Конкуришу заједно на конкурсима оба филмска центра и 
наслањају на фондове Европске заједнице. 

Бивша Ју престоница је у међувремену постала центар сусретања, раз-
мена и међусобног надопуњавања, и данас је Београд мера успеха и умет-
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ничких достигнућа, промотер нових ствараоца и идеја.Тако је и словеначки 
филм нашао простор где ће да се промовише.Најпре у ДКСГ на два фестива-
ла: Балканими и Алтернативама, где су у оба жанра, анимацији и експери-
менталном филму словеначки аутори признати и вишеструко награђивани, 
а онда и на друге две филмске најзначајније манифестације: Фестивалу ау-
торског филма и ФЕСТ-у. 

Проширивању презентације и упознавања са словеначком филмском 
продукцијом придружила се и група ентузијаста и филмских професиона-
лаца окупљених у друштву београдских словенаца, Друштву Сава. Прво су 
отворили интерни биоскоп, Кино Сава и почели са приказивањем филмова 
најзначајнијих словеначких аутора из друге половине прошлог века. Интере-
совање је било знатно и превазишло капацитете простора друштва, тако да 
се спонтано родила идеја да се са приказивањем словеначког филма пређе 
у већи и репрезентативнији простор. Тај најрепрезентативнији простор је 
дворана нове зграде Југословенске кинотеке.

И заиста нема прикладнијег места за повратак и презентацију сло-
веначке новије филмске продукције. Притом обе установе, српска и слове-
начка, блиско и непрекидно сарађују на очувању и одржавању заједничког 
филмског фонда. 

Тако ће Дани	словеначког	филма, тако су творци назвали манифеста-
цију, постати прва презентација филмских остварења млађе и средње гене-
рације филмских редитеља. 

Јан Цвиткович, Маја Вајс, Метод Певец, Мартин Турк, као представни-
ци средње и Урша Менарт, Матеј Нахтигал, Барбара Земљич, као младе наде 
словеначког филма. Предстваљају се у оба жанра целовечерњем: докумен-
тарном и играном. 

Вајсова ће београдској публици кроз филм и пратећу изложбу, изнети 
трауму деце узете од побијених словеначких родољуба и дате на преваспи-
тавање у домовима и усвајање породицама, како би им се избрисао иденти-
тет и германизацијом их претворио у поданике Трећег Рајха. Banditenkinder 
или Словеначком	народу	украдена	деца, наслов је филма.

Певец нас уводи у простор бившег прихватилишта за раднике на при-
временом раду у Словенији. Његов филм Дом, задире иза фасаде државе, 
која се одриче прошлости и заборавља на солидарност и допринос људи, 
који безнадежно чекају да им се остваре стечена права. 

Мартин Турк, са филмом Нахрани	ме	речима, уводи гледаоца у бит 
односа оца и синова. Један подлеже визији у коју га увлачи бескућник, на-
беђени пророк. Потрага за млађим зближава старијег сина и оца. 

Барбара Земљич и Урша Менарт, прва са играним, а друга докумен-
тарним, приповедају о третману женске стране у словеначкој заједници. Ју-
накиња Земљичеве Панике је фрустрирана четрдесетгодишњакиња, удата 
жена у потрази за изазовима ван брака, а Менартова у свом документарцу А	
шта	је	с	Мојцом, обрађује женске ликове од настанка словеначке кинемато-
графије, и пита да ли су то типичне представнице женске популације. 

Матија Нахтигал, припадник нове генерације словеначких синеаста, 
направио је Безвременске	псе, комбинујући решења новијих трилер про-
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дукција са домаћим темама. Акционог јунака, губитника, уводи у свет моћ-
них играча из подземља, у коме је страдао његов брат.

Добро, београдској филмској публици, познати аутор Јан Циткович ће 
се представити кратким филмом Љубав	на	крову, вишекратно награђеном 
баладом о старијем брачном пару.

Завршно вече Дана словеначког филма посвећено је Карпу Аћимовићу 
Години, култном аутору, који је задужио и српску, а и некадашњу југословен-
ску кинематографију, стварајући заједно са Жилником, Зафрановићем, Чен-
гићем. Филм Сплав	Медуза, у продукцији РТС и ВИБ-е, проглашен је за други 
најбољи филм свих времена у Словенији. На ДСФ ће бити приказан Уметни	
рај, круна сарадње са Бранком Вућићевићем, Карповим сценаристом, умет-
ничким дизајнером и филмским ерудитом. То је својеврстан филмски есеј и 
прилог историји настанка филма у Словенији. 

Драгомир	Зупанц
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ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА 2015

23.11.2015.
18:00h
Словенском	народу	украдена	деца	/	Banditenkinder	-	slovenskemu	narodu	
ukradeni	otroci/Banditenkiner
(документарни филм)
Трајање: 95 мин
Режија: Маја Вајс

Врсан документарац о деци у Словенији коју су нацисти украли од родитеља, 
ликвидираних на почетку Другог светског рата. Преживелу децу би понем-
чили у специјалним установама И давали породицама на усвајање. Деца су 
губила идентитет, одрастајући уз трауме због губитка родитеља, насилне со-
цијализације и германизације. Филм расправља о последицама нацистичке 
политике и судбинама деце која су расла у таквим условима.

20:30h
Нахрани	ме	речима / Nahrani	me	z	besedam	
(играни филм)
Трајање: 88 мин.
Режија: Мартин Турк
Улоге: Борис Каваза, Себастијан Каваза, Јуре Хенигман, Маша Дерганц

Приликом усавршавања свог истраживања Библије и библијских скрипта, 
Роберт путује у Италију, где упознаје необичног и харизматичног бескућни-
ка. Збуњен и очаран Роберт умишља да је пронашао нови библијски скрипт 
и повезује га са бескућником. Следи свог замишљеног пророка и креће у 
потрагу за знамењем. Губи му се траг на обали језера до кога га је довео 
тајанствени старац. Нестанак Роберта истражују његов брат и отац. Без об-
зира на њихове породичне и нерешене сукобе из прошлости и породичне 
отуђености, они кроз потрагу проналазе заједнички језик. Драма о породи-
ци и понекад предоминантној очевој фигури, присутној и у цивилизацији 
постхришћанске ере.

24.11.2015.
18:00h
Дом	/	Dom 
(документарни филм)
Трајање: 82 мин
Режија: Метод Певец

Филм о заборављеним људима из једне мале љубљанске улице поред пру-
ге, који живе у принудном смештају, некадашњем Дому, прихватилишту за 
раднике из бивших jугословенских република. Садашњи житељи су остали 
без основних услова за живот, јер су током процеса уласка Словеније у Ев-
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ропску Унију остали без посла и сталних примања. Животаре уз минималну 
социјалну помоћ. У истој згради су смештене И девојке под старатељством 
социјалних служби, доведене из разних крајева Словеније И са проблема-
тичним животним искуством. За бивше раднике социјалистчког доба питање 
гласи: како преживети? А за девојке: како почети?

20:30h
Пси	безвремености/Случај	Остенберг
Psi	Brezčasja/Case	Ostenberg/
(играни филм)
Трајање: 90 мин
Режија: Матеј Нахтигал
Улоге: Примож Врховец, Вида Бреже, Предраг Митровић, Емил Церар , Ратко 
Полич, Иво Баришић

Након четири године, Рок Остерберг се враћа у родни град да истражи убист-
во свог млађег брата Макса. Како је Макс био током живота повезан са ма-
фијом, на његовом случају полиција није претерано ажурно радила. Једина 
особа спремна да помогне је породични пријатељ, инспектор Крамер. Ос-
терберг мора да се суочи са људима из прошлости. Присиљен је да се об-
рачунава са непријатељима свог брата и бившом девојком Катарином која 
се удала за локалног политичара Франка Ковача. Истражујући живот свога 
брата, Рок постаје пиун у игри утицајних политичара, локалне мафије и не-
моћне полиције. Нахтигал је редитељ који се сјајно сналази у жанру трилера 
и натуралистичког филма.

25.11.2015.
18:00h
А	шта	је	с	Мојцом / Kaj	pa	Mojca
(документарни филм)
Трајање: 80 мин
Режија: Урша Менарт

Компонујући антологијске ликове из историје словеначког филма, Урша Ме-
нарт је сачинила документарац у коме је покушала да одгонетне, шта је то 
што карактеризира хероину у словеначкој кинематографији. Филмски фраг-
менти илуструју промене положаја жена у друштву, еманципацију: од уни-
формисаних активисткиња, преко идеализованих модела социјалистичког 
друштва И младалачког бунта шездесетих, до нове генерације захваћене 
субкултуром интернет цивилизације. И популарне и мање познате женске 
епизоде у историји словеначког филма су утврђени клишеи, оне су мајке, 
прељубнице, одбачене, угрожене, ретко бунтовнице И главне јунакиње. 
Кроз интервјуе с глумицама, антрополозима, теоретичарима културе и умет-
ницама, као и кроз анализе најчешћих фраза у словеначком филму, ауторка 
успоставља структурални модел за даље проучавање женског питање у сло-
веначком друштву .
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20:30h
Љубав	на	крову	света	/	Ljubezni	na	strehi	sveta
(кратки играни филм)
Трајање: 16 мин
Режија: Јан Цвиткович
Улоге: Иво Баришић,	Маријана Брецељ

Виктор и Ана су заједно цео свој живот. Они имају једно другог. Мале ствари, 
као и догађаји учинили су њихов живот досадним у идиличном скромном 
амбијенту. Колико се они после толико година привлаче и има ли довољно 
успелих физичких односа код старијих брачних парова? Колико неки осећаји 
временом одумиру и шта остаје после година и година заједничког живота? 
Поштовање, љубав, затомљене емоције, mеђусобна привлачност? И шта ос-
таје а шта умире? Кратки филм режира вишеструко међународно награђи-
вани филмски редитељ Јан Цвиткович. Улоге тумаче два еминентна глумачка 
имена Иво Баришић и чудесна Маријана Брецељ. Филм је награђен са чети-
ри Весне, на овогодишњем Фестивалу словенског филма у Порторожу.

Паника	/	Panika
(играни филм)
Трајање: 100 мин
Режија: Барбара Земљич
Улоге: Јања Мајзељ, Грегор Зорц, Владимир Влашкалић, Пиа Земљич, Ванеса 
Оштир Јарич,Барбара Церар, Милена Зупанчич

Нерешени проблеми након година брака једну четрдесетогодишњу жену 
увлачи у љубавну аферу са мужем најбољег пријатеља. Веза повезана с ла-
жима, уништава љубав и брак. Она губи мужа, кћер, пријатеље, посао и на 
крају љубавника због кога је отишла од мужа. Каква су осећања жене супру-
ге, жене љубавнице и колико је љубавнички однос у браку а и ван њега би-
тан, расправља Барбара Земљич. Филм у коме се свака жена бар мало про-
налази. Филм о последицама и новим почецима. Улогу запостављене жене, 
уверљиво И за памћење, остварује Јања Мајзељ. Најгледанији филм у Сло-
венији 2013. 

26.11.2015
18:00h
Карпо	Путник	/	Karpopopotnik
(дугометражни документарни филм)
Трајање: 50мин
Режија: Матијаж Иванишев
Улоге: Матијаж Иванишин
У 70тим Карпо Година, легендарни словеначки редитељ црног таласа у југо-
словенском филму путује по Војводини и снима сликовите пределе и људе. 
Само је нешто од тих оригиналних снимака сачувано. Година узима те сним-
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ке, фрагменте оригиналног материјала да би поново разоткрио оно што је 
тада видео и снимио. 

20.30h
Шампањски	твист	/	Šampanjski	Twist
(кратки филм)
Трајање: 15 ин
Режија: Хари Рог
Они који раде у производњи шампањца сваки дан морају ручно заврнути 
хиљаду боца. Механичко понављање има хипнотичког деловање, док ум 
лута. Кратки филм о раду, животу, успеху, ужитку – у боци шампањца који је 
симбол луксуза и истодобно напорног рада, традиције и будућности.

Вештачки	рај	/	Umetni	raj
(дугометражни филм)
Трајање:98 мин
Режија: Карпо Година
Глумци: Петер Бостјанчич, Јурге Морхе, Владо Новак, Жељко Иванек, Нерине 
Кид, Манца Косир, Тања Рибич 
Култно дело Карпа Године овенчано сарадњом са Бранком Вућичевићем. 
Трагикомедија о сусрету великог аустријског редитеља Фритза Ланга са 
Карлом Гросманом. Ланг током Првог светског рата проводи неко време у 
кући адвоката Карлом Гатника у малом граду на североистоку Словеније. 
Догађаји се нижу, пријатни или непријатни. Они ће заједно снимати филм.
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ЈАПАНСКО СРПСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

Japanese Serbian Film Festival (ЈСФФ), је фестивал краткометражног филма 
који има за циљ да споји две културе и ојача културну размену између 

Србије и Јапана програмским садржајем на тему „ИДЕНТИТЕТ“, која сама 
по себи чини поље за упоређивање културних и социолошких сличности и 
разлика. Гледаоци ће имати прилику да виде филмове српских и јапанских 
аутора, различитих жанрова, са актуелним социолошким, друштвено-поли-
тичким, културно-историјским и научно-фантастичним садржајима. ЈСФФ ће 
наградити најбоље филмове на задату тему (по један из сваке државе), и до-
делиће награду за најбољи филм. Основна идеја ЈСФФ-а јесте да подстакне 
стваралаштво и размену између Србије и Јапана на нивоу седме уметности и 
пружи подршку ауторима за њихову афирмацију у земљама фестивала, као и 
на осталим дестинацијама где ЈСФФ тим организује програмске пројекције. 
Фестивал ће се у Србији одржати 11. и 12. новембра у срадњи са Домом 
омладине Београда (сала Американа) са почетком у 20 ч, и 16. новембра у 
мултимедијалном центру UPLINK у Токију, Јапан. Ове догађаје ће најавити 
пројекција филма РАШОМОН (Rashomon) Акире Куросаве, 10. новембра у 
Музеју југословенске кинотеке, у Косовској 11, са почетком у 19 часова. 

Селектор	фестивала: Предраг Велиновић, филмски и ТВ редитељ
Жири: редитељ Олег Новковић, глумац и продуцент Светозар Цвет-
ковић, и редитељи из Јапана Рyо Сузуки и Акиyосхи Имазеки, добит-
ник треће награде на прошлогодишњем фестивалу. 

Церемонију отварања у Дому омладине Београда увеличаће говор 
аташеа за културу Амбасаде Јапана у Београду, као и спектакуларан 
сценски наступ кендо клуба из Београда, уз подршку Кендо савеза 
Београда.

У оквиру пратећег програма, посетиоци ће првог дана фестивала, од 
18 часова имати прилику да се упознају са ПУТОСПЕКТИВОМ и учесвују у јед-
ночасовном интерактивном разговору о Јапану као туристичкој дестинацији. 
Другог фестивалског дана, од 19 часов а, публика може пратити трибину СУ-
СРЕТ РЕДИТЕЉА: Филмско стваралаштво, коју ће водити специјалан гост, ре-
дитељ Јунсуке Киношита и редитељ Михајло Драгаш. Током фестивала, биће 
изложене и фотографије на тему „Идентитет“, мултимедијалног уметника 
Немање Воркапића. 

ЈСФФ је први пут одржан у оквиру конвенције Јапанизам 2014. у коор-
ганизацији с друштвом љубитеља јапанске културе Сакурабана, под називом 
Japanese Short Film Festival, на ком је приказано 40 остварења, а догађају је 
дао значај угледни жири - филмски критичар Ненад Дукић, глумац и проду-
цент Светозар Цветковић, стручњак за јапански филм Никола Стојановић и 
јапански редитељ Рyо Сузуки. 
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Институције које су подржале ЈСФФ:

Југословенска кинотека
Амбасада Јапана у Србији 
Амбасада Републике Србије у Јапану 
Факултет драмских уметности Београд
Кендо савез Београда 

РАШОМОН	(Rashomon),	Акира	Куросава

Рашомон, филмско остварење чувеног редитеља Акире Куросаве, је 
први филм који је својим успехом отворио врата јапанском филму у светској 
кинематографији. Помоћу своје комплексне и револуционарне структуре 
Рашомон је, пре свега, инспирисао многе ствараоце модерне америчке ки-
нематографије.

Фантастична композиција кадрова, захтевне сцене и импресивни по-
крети камере су основа бриљантног визуелног искуства са јаким печатом 
црно беле фотографије аутора Кајо Мијагаве. Ипак, најјачи аспект овог рево-
луционарног остварења јесте тематски фокус на нестабилност и комплекс-
ност природе истинитог догађаја.

Овај филм ће симбо-
лично бити емитован 
у оквиру предпре-
мијере овогодишњег 
фестивала размене 
јапанског и српског 
филма, 10. новем-
бра у просторијама 
Музеја југословенске 
кинотеке са почетком 
у 19 часова. Пројек-
цији ће претходити 
емитовање два крат-
ка филма са ЈСФФ-а 
2015, као и обраћање 
специјалних гостију и 
организатора.
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ЦИКЛУС МЕКСИЧКОГ ФИЛМА

Од 19. до 22. новембра у Југословенској кинотеци у Београду биће одр-
жан традиционални циклус мексичког филма. Тематика којом се баве 

ови дугометражни филмови обухвата проблеме и питања који одувек за-
окупљају људски род, посматрани кроз призму савременог доба. Овај ци-
клус, подржан од стране Мексичке амбасаде у Београду, пружа увид у живот 
Мексичке данашњице
Филмови ће се приказивати сваког дана трајања циклуса са почетком у 20:30 
часова, а наслови које ћете моћи да погледате су следећи:

ПОГОЂЕНИ	(Los banistas)
Економија је доживела колапс. Међу погођенима се 
налазе млада Флавија и њен сусед Мартин. Она је раз-
мажена адолесценткиња која воли уметност, док је он 
човек у позним годинама који није спреман на проме-
не. Њих двоје ће морати да науче да комуницирају, не 
само да би преживели сурову економску кризу већ и 
да би пронашли смисао својих живота. Овај филм је 
добио награду Међународне федерације филмских 
критичара (ФИПРЕСЦИ) на 38. Фестивалу светског фил-
ма у Монтреалу.
Језик: шпански; Трајање: 83 мин; 
формат: у боји; комедија, драма, романса
Сценарио: Max Zunino, Sofia Espinosa
Режија: Max Zunino
Улоге: Juan Carlos Colombo, Sofia Espinosa, Harold Torres

У	МЕСТУ	(En la estancia)
Хесус Ваљехо и његов син Хуан Дијего су једини пре-
остали становници места Естансија. Мир и спокој њи-
хових живота су пољуљани када у њихово место дође 
редитељ са намером да сними документарни филм о 
два усамљена човека. Успоставља се снажна веза из-
међу њих тројице, али она траје свега неколико дана, 
јер редитељ одлази уз обећање да ће се ускоро вра-
тити у Естансију. Много година је прошло до његовог 
испуњења. Једино што затиче у Естансији по повратку 
јесте ехо њихових гласова.

Језик: шпански; Трајање: 160 мин: 
формат: у боји; експериментални филм
Сценарио: Carlos Armella
Режија: Carlos Armella
Улоге: Gilberto Barraza, Waldo Facco, Natalia Gatto, 
Jesus Vallejo
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ЖАЛ	(Lu To)
Жал је прича о љубави која се несумњи-
во распада. Луиса и Томас су један типи-
чан савремени пар који се заљубљује и 
одлучује да живи заједно. Аларми упо-
зорења се пале већ на првим састанци-
ма, али оне не виде и не чују даље од 
онога што осећају. Када је страст толико 
јака, разум спава дубоким сном.
Језик: шпански; трајање: 62 мин; 
формат: у боји; драма
Сценарио: Katina Median Mora
Режија: Katina Median Mora
Улоге: Patricia Garza, Juan Pablo Campa

ПОТРАГА	(Las busquedas)
Освета, спас, судбина јесу главне теме овог филма. Елвира жели да разуме 
самоубиство свог супруга. Са друге стране, Улисесу је украден новчаник у 
ком је чувао једину слику своје преминуле ћерке; његов план је да пронађе 
лопова и убије га. Судбина спаја путеве ово двоје људи.

Језик: шпански; трајање: 77 мин; формат: црно-бели; драма
Сценарио: Jose Luis Valle
Режија: Jose Luis Valle
Улоге: Gustavo Sanchez Parra, Arcelia Ramirez, Gabino rodriguez, Martin Acosta, 
David Calderon
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ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: 
ВИЛИЈАМ ГИРДЛЕР (William Girdler)

“Док су други учили у школи како се снимају филмови, ја сам учио правећи 
их. Нико није видео Фридкинове или Спилбергове грешке, за разлику од њих 
моје све грешке су изложене на платну да их сви виде.”

Вилијам	Гирдлер

Када се погледају његови филмови те грешке се стварно и виде, али се 
он њих никада није стидео. У ери када може да се дође скоро до свега 

путем интернета Гирдлерови филмови се тешко налазе, поготову што неки 
од њих нису доживели званичну дистрибуцију на ДВД-у а неки ни на ВХС тра-
кама. Цео живот му је био филм. За шест година снимио је девет филмова, 
таман када је почео да осваја светско тржиште и да стижу понуде од великих 
студија погинуо је. Хеликоптер са којим је летео тражећи локације за свој 
следећи филм се срушио, имао је свега тридесет година.

Рођен је 1942 у Луисвилиу, држава Кентаки. Отац је био власник ус-
пешне хемијске компаније, умро је у четрдесетој. Његов деда је такође умро 
млад, када се Гирдлер приближио тридесетој стално је причао да улази у 
кризне године, био је у праву. Као да је био у константној трци са временом, 
трудећи се да што више постигне пре него што га сустигне зла судбина, која 
прати његову породицу. Већ као дете је био опседнут филмом. Када је напу-
нио осамнаест оженио се девојком из средње школе, пријавио се у војску и 
отишао у Калифорнију. Тамо је успео да се убаци да ради на разним филм-
ским сетовима, највише времена је провео на снимању тада популарне тв 
серије The	Wild	Wild	West. Када се вратио у Луисвил заједно са пријатељем 
Патрик Келијем оснива продукцијску кућу Studio	One. Након низа реклама 
које су урадили, одлучују да се окушају са филмом.

Гирдлер са Келијем окупља око себе филмске ентузијасте, неколико 
власника локалних биоскопа и друге који су уложили у Сотонину	лудницу 
(Asylum of Satan, 1972). Пијанисткињу Лусину, коју глуми популарна дива 
сапунских опера Kарла Борели, киднапује из болнице психијатар сатаниста. 
Лусина се буди у лудници коју воде Мартина и Доктор Спектар, обе улоге 
су поверене Чарлсу Кисинџеру (неће играти само у два Гирдлерова филма). 
Све се одиграва као у неком сну, у санаторијуму су сви пацијенти сем ње у 
белим кукуљицама и инвалидским колицима које гура особље. Кошмарне 
сцене у сали где једу су тескобне, атмосфера је језива поготову када се на 
тренутке види да су особе испод белих чаршава спаљене. Филм час иде у 
добром правцу, час је на таквом аматерском нивоу да изгледа сувише смеш-
но. Сцена приношења жртве самом Сатани је урнебесна када се он појави у 
гуменом костиму, који је позајмљен са сета Розмарине	бебе. Филм је пун не-
достатака, запитате се зашто је Доктор Спектар убеђен да је Лусина невина а 
видимо већ на почетку да није. У његовом уму можда зато што је њен дечко 
толико ружан да је немогуће да је спавала са њим. У сваком случају жрт-
вовање је пропало. Када се појавио у биоскопима критика га је сахранила, 
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није доживео распрострањену дистрибуцију и инвеститори који су уложили 
седамдесет хиљада долара нису повратили новац. Један од њих је изјавио: 
“Сотонина	лудница је био полигон за вежбање и то смо скупо платили”. Не-
посредно пре смрти Гирдлер се одрекао права на филм и препустио га је у 
потпуности онима који су дали новац.

За следећи филм је морао сам да уложи новац. Њих троје је успело 
да скупи негде око тридесет хиљада и да крене у авантуру звану Њих	три	
на	кукама	за	месо (Three on a Meathook, 1973). Већ сам наслов обећава за-
баву за фанове хорора, још када на то додате да је инспирисан злоделима 
серијског убице Еда Гејна (Психо, Тексашки	масакр	моторном	тестером, По-
ремећени) добијате култни бисер. Три девојке одлазе у неку руралну вукоје-
бину да се купају голе, на повратку кући поквари им се ауто. Били је њихов 
спасилац, понуди им да преспавају у његовој кући. Билијев отац је против, 
још једна генијална улога Чарлса Кисинџера. Изгледа да Били има проблем 
у близини жена, хватају га несвестице а када поново дође себи у близини је 
увек женски леш, у то га је убедио отац. Ту ноћ девојке постају актерке крва-
вог масакра. Ефекти су права посластица, види се ефикасност мале секире 
приликом декапитације, чак остаје и мало уметничко дело да послужи као 
полица на којој са уживањем сваки дан гледате у одсечену главу на зиду и 
још знате да је то ваших руку дело. И са тако малим буџетом Гирдлер је успео 
да доведе екипу која је радила специјалне ефекте на култним класицима 
Хершел Гордон Луиса. Како се филм одвија даље и Били убрзо успоставља 
нормалне односе са девојком коју упозна у граду, почиње да сумња да га 
је отац слагао. Од масакра до канибализама, голотиња на све стране нема 
разлога да филм пропадне, али критика га је опет сахранила. Гирдлер није 
био лењ и свој филм носи у Холивуд да показује како брзо и јефтино сни-
ма. Нико није био заинтересован са сарадњу са њим сем Дејвида Шелдона 
и Семјуела Аркофа из АИП продукцијске куће специјализоване за јефтине 
blaxplatation филмове. (Блексплојтејшн- филмови у којима главне ликове ту-
маче афро-американци).

Наредна три филма ради са АИП-ом, сви до једног спадају у сам врх 
блексплоатације. Zebra	Killer (1973) назив дугује истоименом полицијском 
случају, почетком седамдесетих група муслиманских екстремиста на уби-
лачком походу по Сан Франциску. У Гирдреловом филму је црнац серијски 
убица, а за његово хватање су задужени црни детектив Френк Севиџ (Остин 
Стокер) и његов партнер белац Робт Крисон (Чарлс Кисинџер). Стокер игра 
најглупљег и најмрскијег пандура у кинематографији. Једноставно никако да 
види оно што је свима очигледно, тек када убица отме подједнако глупу ње-
гову девојку клупко почиње да се одмотава. У међувремену углавном вежба 
карате са својим партнером. Zebra	Killer је имао ограничену дистрибуцију и 
у Европи је приказиван под називом Град	панике (Panic city), али су га брзо 
забранили наводно због бруталне сцене силовања.

Ејби (Abby, 1974), је шанса на коју је све време чекао. Решио је да ис-
користи популарност Истеривача	ђавола и прави црначку верзију. Вилијам 
Маршал (Блакула) игра свештеника који на ископинама у Африци ослободи 
древног демона секса. Његова снаја Ејби је нова жртва демона. Када је запо-
седнута она прича неслане шале о мушком поносу, силује мужа, напада све 
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мушкарце на које наиђе и повремено повраћа јогурт(бар тако изгледа). Мар-
шалу се није допао филм само из једног разлога, није довољно искоришћена 
афричка митологија. Филм је у првих месец дана зарадио четири милиона 
долара, због свог успеха постаје је трн у оку WB-у (Warner Brothers) који их 
је тужио за плагијат. Филм је брзо повучен из биоскопа и нису смели да га 
пуштају без њиховог одобрења. Суђење се наставило наредне три године, 
све што су зарадили је било блокирано на рачунима, 1978 суд је пресудио у 
Гирдлерову корист, али сувише касно. 

Док је трајало препуцавање са WB, Гирдлер је завршио још један 
филм Шиба	Бејби (Sheba Baby, 1975) званично последњи филм који је про-
дуцирао АИП. Шиба (Пем Гриер) је приватни детектив у Чикагу. Њеном оцу 
је потребна помоћ, она долази у родни Луисвил да се обрачуна са мафијом 
која га малтретира. Гриерова ускаче из костима у костим у свакој сцени, док 
грациозно показује своју фигуру успут користи веште карате ударце, прециз-
но погађа из пушке, малтретира макрое, вози јахту, рони. У зависности на 
коју верзију натрчите моћи ћете да је видите и без одеће. Из неког разлога 
ово је филм који се самом редитељу најмање свиђао а уједно и једини од 
кога је видео неке паре. Приказивао се биоскопу три године. Због комплика-
ција око Ејби Гирдлер је решио да се дистанцира од АИП-а. Шелдон је остао 
уз њега и обезбедио му је финансије за наредни филм.

 “Пројекат:	 Убиство, је почетак онога шта стварно могу да урадим 
када ми неко пружи прилику. Овде нисам био спутан клишеима и лошим 
материјалом. Ово је једини филм на који сам стварно поносан.” (Вилијам 
Гирдлер)

 У Пројекту:	Убиство (Project: Kill, 1976) Лелсли Нилсен игра Џон Тре-
вора, машину за убијање која је направила влада кљукајући га разним хе-
микалијама. Тревор побегне на Филипине, његовог најбољег ученика Френ-
ка Ласитерта (Гери Локвуд) шаљу да га елиминише. На Филипинима га јури 
Азијска банда која жели његову тајну, а када стигне и Фрнек лешеви почињу 
да се гомилају на радост публике жељне насиља. Овај филм је доживео 
баксузну судбину својих претходника, таман када је почело приказивање 
широм света, дистрибутера су убили. Пројекат:	Убиство је постао предмет 
судског процеса и повукли су га, на сву срећу откупљен је за дистрибуцију у 
бившој Југославији, тако да је остала која копија у оптицају. 

Док је свет је тресла популарност Спилбергове Ајкуле, Гирдлер је уг-
рабио прилику и смислио по некима срамни римејк. Онима који су га тако 
називали је само сметало што се први сетио тога. Гризли (1976), је на тре-
нутке малтене директна копија Ајкуле, кадар по кадар, само што је радња 
смештена у планине и уместо рибе главни негативац је медвед. Гризли убија 
несрећне кампере и посетиоце националног парка. Већина жртава је толико 
иритантна да једноставно желите да их поклопи својом шапом и да потече 
крв кроз раздерано месо. Кристофер Џорџ игра ренџера који мора стати на 
пут разјареном медведу. Јурњава по планини се завршава у невероватном 
обрачуну базуке и побеснеле животиње. Сниман је на истим локацијама као 
и Ослобађање Џона Бормана, чак су узели и неке од глумаца. Када је иза-
шао потукао је на благајнама Монти	Пајтон	и	свети	грал, зарадио је триде-
сет милиона долара. Шелдон је довео озлоглашеног Едварда Мотора који 
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је уложио скоро милион и одлучио да сав профит задржи за себе. Гирдлер 
је званично банкротирао, наредних годину дана је живео у гостинској кући 
Леслија Нилсена. Те године када је погинуо требао је напокон да почне да 
добија новац зарађен од Гризлија.

	Дан	Животиња (Day of the Animals, 1977) су снимили са Монторовим 
парама, тада нико није ни слутио да ће их преварити. Могло би се рећи да 
је ово наставак Гризлија, спој Хичкокових Птица и Посејдонове	Авантуре. 
Озонски омотач је попустио животиње под утицајем штетног зрачења напа-
дају људе. Ко би рекао да ће Гридлер направити еколошки филм, али на себи 
својствен начин. Група планинара састављена од Индијанца, професора, 
хендикепираног човека, иритирајућег детета, бизнисмена и плавуше мора 
да се избори са побеснелом фауном на свом одмору. Лесли Нилсен у једној 
од бизарнијих улога као расиста, који полуди под утицајем дивљине и завр-
ши тако што се рве до појаса го са медведом. Једина сцена која је подједна-
ко невероватна је напад пацова, који буквално лете кроз ваздух. Кристофер 
Џорџ поново игра парк ренџера. Очекивали су зараду бар приближну као и 
Гризлија, али је филм доживео неуспех.

 Док је завршавао Дан	животиња, Гирдлер је на аеродрому у Лондону 
купио бестселер роман Грема Мастертона Маниту. Чим га је прочитао сту-
пио је у контакт са аутором и испричао му своју визију. Мастертону се допала 
и продао му је, одбио је студио који му је понудио пет пута већу цифру. Гирд-
лерова екранизација верно прати књигу, једино што је променио је приснији 
однос међу главним актерима и сам крај. У Маниту (The Manitou, 1978), Тони 
Кертис је медијум који зарађује паре читајући тарот карте. Забринут је за 
своју бившу девојку Карен (Сузан Страсберг) којој расте тумор на леђима. 
На снимцима се види да је у облику фетуса. Пошто сумња на натприродно у 
помоћ зове Индијанског врача који установи да је то у ствари древни врач. 
Маниту излази из њених леђа, прилично гадна сцена његовог рађања. На 
њима двојици је да реше свет ове пошасти у финалу које подсећа на Рато-
ве	звезда(свемир, ласери). Мастертон је видео филм пре премијере и већ 
су били у преговорима за наставак. Тадашња популарност Ратова	звезда је 
довела до Overlords-а, који је требало да буде нека врста римејка. У јануа-
ру 1978 док је тражио локације за снимање у Манили, Гирдлер је погинуо. 
Није ни доживео званичину премијеру Манитуа. Цео живот га је пратила 
лоша срећа. Погинуо је таман када је почело све да долази на своје место, 
дугогодишње судске парнице су се приводиле крају а неправда која му је 
учињена на разним филмовима напокон исправљена. Понуде за филмове се 
нижу али једноставно није му било суђено. Вилијам Гирдлер је толико волео 
филм да је по некима жртвовао цео свој живот у жељи да их прави. Знао је 
да његови филмови нису најбољи. Није покушавао да прави филмове који 
ће освајати награде, само је желео да их снима. Правио их је брзо и јефтино, 
многи су плаћали да их гледају. Стекао је култни статус који се одржао до 
данас. Из Кентакија су најпознатија два редитеља један је Д. В. Грифит други 
је Гирдлер. После његове смрти J.B.	Speed	Art Музеј из Луисвила је посветио 
филмску колекцију њему у част, ту се налазе имена попут Лилијан Гиш и ње-
говог земљака Грифита, али ниједан његов филм.

Ненад	Беквалац
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Шиба бејби

Маниту
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Недељна романса
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Сећање на.. 
ЖАН БАДАЛ (Jean Badal, 1927 – 2015)

Жан Бадал, истакнути француски сниматељ мађарског порекла недавно 
је преминуо у осамдесет деветој години живота. Овај изузетни профе-

сионалац је рођен у Будимпешти 1927 године под именом Јанош Бадал, а 
као изразити таленат и најбољи у својој генерацији свршених сниматеља 
Филмске и позоришне академије, врло рано, већ у двадесет петој години је 
добио шансу на играном филму. До одласка у емиграцију након неуспешне 
„мађарске револуције“ из 1956 године, Бадал је снимио шест играних фил-
мова. Сарађивао је са најистакнутијим редитељима тог периода, као што су 
Фриђеш Бан (Ракоцијев поручник, 1953) и Ласло Калмар (Студент Габор, 
1956), док се његовим најбољим радом у тзв. „мађарском периоду“ сма-
тра фотографија у филму Недељна романса Имреа Фехера из 1957 године, 
који је уједно био и први пробој кинематографије нашег северног суседа 
на међународној сцени после Другог дветског рата. Незадовољан новоу-
спостављеним стањем у држави Бадал, као и многи други филмски радници 
укључујући младе сниматеље Вилмоша Жигмонда и Ласла Ковача који су 
емигрирали у Америку и тамо постали врхунски мајстори заната, напушта 
земљу 1957 године. Одлучује се да оде у Француску где после четворого-
дишње паузе снима свој први играни филм 1961 године. Углед стиче радећи 
са важним протагонистима „новог таласа“ Састанак у поноћ (1961) Рожеа 
Ленхарта и Сентиментално васпитање (1962) Александра Астрика, да би у 
наставку шездесетих година снимао и значајне међународне копродукције: 
врло запажену по црно белој фотографији драму из шпанског грађанског 
рата И дође дан освете (1964) Фреда Цинемана те луцкасту комедију Шта 
је ново, мачкице? (1965) Клајва Донера. Врло је цењена и његова фотогра-
фија у делима аутора некомерцијалне оријентације, као што су Франсоа 
Летерије (Лоши потези, 1961; Краљ без забаве, 1964; Љубавнице, 1973) и 
Едуард Линц (На стрампутици, 1966; Последњи скок, 1970; Немиран дух, 
1972). Ипак, готово једногласно мишљење је да је највећи стваралачки успех 
у његовој богатој каријери фотографија у комедији о потрошачком друштву 
славног Жака Татија Време игре (1967). Током седамдесетих његов рад је по-
стао рутиниранији и без изразите особености, па је у осамдесетим радио са 
мање познатим режисерима и на мање захтевним пројектима. У том раздо-
бљу био је директор фотографије у слабијим филмовима познатих редитеља 
као што су Серђо Гоби, Жак Дереј, Роберт Малиген и Жан-Пјер Моки, а најви-
ше сниматљске домете постиже у остварењима великана и ветерана филма 
Жила Дасена (Обећање у зору, 1970), Марсела Карнеа (Убице су међу нама, 
1971) и Андреа Кајата (Пресуда, 1974; Љубав под сумњом, 1978). Беспре-
корни „занатлија“ Жан Бадал је иза себе оставио четрдесет седам дугоме-
тражних играних филмова уписавши се у невелику листу великих мајстора 
фотографије мађарског, француског и светског филма.

Александар	Саша	Ердељановић
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Злочин у девојачкој школи
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Сећање на.. 
ЛУБОМИР ЛИПСКИ (Lubomir Lipsky 1923 – 2015)

Лубомир Липски је деценијама словио за великог чешког карактерног гл-
умца а пре свега изузетног тумача комичних рола на филму и у позо-

ришту. Син посластичара који је у слободно време био редитељ и глумац у 
аматерском позоришту је од најранијих дана био наклоњен свету уметности, 
како глумећи у очевим представама тако и свирајући клавир, саксофон 
и тромбон. После средње школе завршио је осам семестара на Факултету 
уметности – студије позоришне науке и естетике. Одмах иза рата је међу 
оснивачима Позоришта сатире у коме је глумио до његовог затварања „по 
службеној дужности“ 1949 године. Од 1950 био је члан новоформираног 
прашког Метрополитен позоришта у коме је глумио пуне четири деценије 
остваривши низ антологијских улога. На филму је од 1946 године, а прву зна-
чајнију улогу остварује у филму Стража на граници Јиржија Вајса из 1948 
године. У наредној декади улогама у двадесет три филма постаје истакнути 
епизодиста чешке кинематографије. Наступа у остварењима водећих аутора 
као што су Јан Кадар и Елмар Клос (Музика са Марса, 1954; Три жеље, 1958), 
као и код свог млађег брата Олдриха у филмовима Циркуса ће увек бити, 
1954 и Звезда путује на југ, 1959 (који је снимљен у Југославији). Најзна-
чајније роле из тог периода су му алхемичара у историјском филму Краљев 
пекар – Пекарев краљ Мартина Фрича (1952) као и у комедији са примесама 
фантастике Био једном један краљ (1955) Боривоја Земана, у којој је тумачио 
храброг принца. Истим темпом наставља и у шездесетим годинама глумећи 
пре свега у комедијама свога брата, Муж из првог века (1962) и Господо, 
убио сам Ајнштајна (1969), али и у врхунским остварењима из тих најбољих 
година чехословачке кинематографије, као што су Три момка у колиби (1963) 
Јозефа Маха, Благо византијског трговца (1966) Иве Новака, Част и сла-
ва (1968) Хинека Бочана и други. Своју прву главну а уједно и најзначајнију 
улогу у каријери остварио је у крими комедији састављеној од три различите 
приче које повезује водећи лик инспектора, поручника Борувке, Злочин у де-
војачкој школи (1965) Јиржија Менцела, Иве Новака и Владислава Рихмана. 
Исту ролу поновио је и четири године касније у мање успешној комедији 
Владислава Рихмана Шест црних девојака. После неуспешног „прашког 
пролећа“ Лубомир Липски остаје у земљи и наставља са радом истим ин-
тезитетом. У седамдесетим и осамдесетим годинама најзначајније роле су 
му у филмовима Олдриха Липског: Само четири убиства (1971), Сламнати 
шешир (1972), Циркус у циркусу (1976), Живели духови! (1977), Три ветерана 
(1984), односно Цибулка и шест медведића (1972) у коме је бриљирао у уло-
зи кловна. Лубомир Липски је наставио са снимањима скоро до последњих 
година. Из завршне фазе његове каријере истичу се епизоде у остварењима 
Посматрач Хуберт (1984) Иве Новака, Сатурнин (1994) Јиржија Верчака, 
Повратак у изгубљени рај (1999) повратника из емиграције Војтеха Јасног, 
Бобице (2008) Томаша Барине, као и у јапанској музичкој комедији снимље-
ној у Европи Нодаме Кантабиле: Филм 1 (2009) Хидекија Такеучија. Про-
слављени чешки глумац Лубомир Липски је умро у деведесет другој години 
оставивши иза себе баштину од седамдесет седам играних филмова.

Александар	Саша	Ердељановић
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Сећање на...
КЕВИН КОРКОРАН (Kevin Corcoran, 1949-2015)

Након славних претходника, Џекија Кугана (Jackie Coogan), Микија Рунија 
(Mickey Rooney) и Ширли Темпл (Shirley Temple), Кевин је припадао дру-

гој генерацији деце глумаца, међу којима су били и Боби Дрискол (Bobby 
Driscoll), Брендон Девилде (Brandon De Vilde), Дејвид Лед (David Ladd), који 
су одласке у школу, заменили боравком у филмским студијима и тако већ у 
раном детињству, себи трасирали пут ка слави и глумачкој бесмртности.

Прославио се играјући махом у филмовима, дизнијеве продукције, где 
је већ на самом почетку, од самог Дизнија, добио надимак Moochie, који ће 
га пратити током читавог живота. Његов први глумачки наступ у филму Стари	
жућа/Old	Yeller 1957, у једном од најлепших играних филмова у продукцији 
студија Волт Дизни, је уједно била и његова најпознатија и најупечатљивија 
филмска улога! У наставку из 1963. године, у филму Savage	Sam, Кевин са 
својим братом, кога је у филму играо такође познати дете-глумац, Томи Кирк 
(Tommy Kirk), бива заробљен од стране Апача, да би их захваљујућим својим 
њухом и трагачким способностима, пронашао њихов љубимац, прелепи 
жућкасти лабрадор.

Кевин Ентони Коркоран се родио у месту Санта Моника у држави Ка-
лифорнија, од стране родитеља Вилијема и Кетлин Коркоран. Његов отац је 
радио као део обезбеђења у филмском студију МГМ, где су га њихови филм-
ски радници и открили док је ту био уз оца. Сва његова браћа и сестре су на 
овај или онај начин били запослени у холивидској филмској индустрији, што 
је он увек истицао као велико достигнуће и нешто са чиме се цела породица 
поносила.

Глумио је у свега 17 филмова, од којих је на шпици био подписан у све-
га дванаест. Био је доследан дизнијевом студију, тако да се махом, највећи 
део његове каријере односио на филмове потеклих из студија, једног од 
највећих филмских стваралаца.

Са својом женом Лауром Солтведел се оженио 1972 . Живели су до 
његове смрти у Лос Анђелесу. Иза њега су остале три сестре и један брат.

Бојан	Ковачевић
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Сећање на... 
ЏОН ГИЉЕРМИН (John Guillermin, 1925-2015)

Био је енглески филмски режисер који се током своје каријере специјали-
зовао за филмове катастрофе, у којима је махом тежио да окупи плеја-

ду филмских звезда тог времена. Зна се да је током снимања био незгодан 
и непопустљив, па чак и према оним највећим дивама, од којих је тражио 
савршенству у филмској глумачкој изражајности и поетичности. Управо је и 
већина његових филмова, била помешана са истанчаним осећајем за дина-
мику и драму а све то засићено режијском магијом коју је током историје 
филма, поседовало само неколицина највећих редитеља.

„Disaster“ филмови су одувек били велики магнет за пробирљиву 
филмску публику, жанр и тип филмова који су увек изискивали велики рад, 
време а понајвише и најбитније од свега, енормне буџете! Сходно томе, 
продуценти су очекивали да им се то на крају десетоструко исплати, зато су 
ангажовани само највећи и најбољи режисери који такве пројекте могу да 
изнесу до краја. Стога се са правом, због свог филмског опуса, Џон Гиљермин 
и зове „краљ високобуџетних спектакала“. 

Још од његове верзије Тарзанових авантура, које је овековечио, под 
филмским насловом, Tarzan	Goes	to	India (1962), па све до ратне авантуре из 
Првог светског рата, Сломљена	крила/Blue	Max (1966), са великом звездом 
тог времена, Џорџом Пепардом, који игра младог и амбициозног немачког 
пилота у покушају да за себе добије медаљу за храброст, тако што ће имати 
преко двадесет оборених савезничких авиона, Џон је само наговестио скло-
ности и намере да се без задршке ухвати у коштац са великим филмским 
пројектима. Међутим, његови најбољи и филмови по којима га сваки фил-
мски заљубљеник памти су они, које је режирао током златних седамдесе-
тих. То су били филмови; Мост	код	Ремагена/The	Bridge	at	Remagen	(1969), 
Отмица	 авиона/Skyjacked (1972), Шафт	 у	 Африци/Shaft	 in	 Africa	 (1973) и 
вероватно један од 10 најбољих филмова катастрофе, Паклени	торањ/The	
Towering	Inferno (1974), који је доживео велики комерцијални успех. Радња 
филма се догађа у Сан Франциску, где приликом свечаности и отварања нај-
вишег небодера на свету, долази до пожара, због којег званице остају за-
робљене на највећим спратовима тог челичног монструма. Спектакуларне 
акцијске сцене које је режирао Ирвин Ален, такође познати режисер, про-
дуцент и велики заљубљеник у овај поджанр и импресивна глумачка екипа 
којом су доминирали, Пол Њумен и Стив Меквин, као две највеће холивид-
ске звезде тог времена, су од Towering	Inferno начинили једним од најуспеш-
нијих филмова те године. Уз бројне филмске награде, филм је побрао и пох-
вале од стране критике, те се сматра најбољим филмом на тему катастрофе, 
који је приказан у америчким биоскопима током седамдесетих.Свој богати 
редитељски опус, убрзо зачињава још једним филмским хитом, Кинг Конг 
(1976), новом верзијом старог холивудског класика, који својом редитељс-
ким умећем, додатно стилски подгрејава и дотерује, дајући му елементе 
еротске фантазије. Са опусом од преко 35 играних филмова, у којима је сте-
као репутацију вештог режисерског занатлије, с типично енглеским осећајем 
за хумор и декаденцију, Џон је својим радом и делима, трајно остао уписан 
у сам врх оног елитног дела британске и светске кинематографије.

Бојан	Ковачевић
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Сећање на...
МАРИО КАЈАНО (Mario Caiano, 1933-2015)

Марија Кајана, сценаристу и, пре свега, редитеља, филмском болешћу, 
попут многих пре и многих после њега, заразио је родитељ. Карло 

Кајано, такође редитељ, увео је сина у „посао“ и Марио се врло млад, већ 
почетком 50-их година, нашао у улози помоћника редитеља на неколико 
пројеката. Испекавши занат, упознавши се са „индустријом“ забаве, Марио 
хвата залет са 5 наслова на којима је био потписан „само“ као сценариста, 
док диригентску палицу и дефинитивно преузима 1962. редитељским де-
бијем на филму Ulisse contro Ercole. Од тог тренутка па све до 2002., када је 
потписао свој последњи филм, Кајано је свој редитељски потпис оставио на 
49 наслова.

Најупечатљивији део његове каријере свакако је везан за 6. и прву 
половину 7. деценијe 20. века када је, између осталог, својим филмомовима 
учествовао у настанку, а онда и „формулисању“, популарног шпагети вестерн 
жанра. Иако се иницијално на уводној шпици нашло само име Рикарда Блас-
ка (Ricardo Blasco), сада се зна да је Марио Кајано велику редитељску улогу 
имао и на филму Duello nel Texas (1963) који се у стручној литератури води као 
један од филмова који су покренули талас који је кулминацију доживео ост-
варењима Серђа Леонеа (Sergio Leone). Занимљиво је да су Леонеов За шаку 
долара (Per qualche dollaro in piu) и Кајанов Револвери одлучују (Le pistole non 
discutono, 1964) продуцирали исти људи, да су снимани готово у исто време 
на истим локацијама и сетовима (Шпанија), да се споредна глумачка еки-
па поклапала, да је композитор био исти (наравно, велики Енио Мориконе 
(Ennio Morricone))..., али да је буџет Кајановог филма био знатно већи. Сем 
у шпагети вестернима, Кајано се следећих година опробао у готово сваком 
жанру, тј. поджанру, на који је било могуће применити препознатљиви „ита-
лијански шмек“: мачеви и сандале, готик хорор, наци експлоатација, поли-
циотеско (poliziottesco или ти италијански кримић), ђало, фантазија, крими 
комедија, секси комедија...

Средином 70-их почиње да ради за РАИ, италијанску државну теле-
визију, када се окреће снимању ТВ филмова, серија и документараца што, 
пар година касније, постаје и његов примарни посао све до краја каријере.

Петар	Михајловић
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Сећање на...
НЕЛО РИЗИ (Nelo Risi, 1920-2015)

Иако је био лекар по образовању, а песник по савести и таленту, Нело 
Ризи није могао да се одупре љубави коју је читавог живота осећао пре-

ма филму и која га је, на крају, и увукла у кинематографију. Осим љубави, 
свакако да његовој одлуци да се опроба и на филму није сметало ни то што 
су и његова браћа Фернандо (Fernando Risi), и далеко познатији, Дино (Dino 
Risi) такође своје животе везала целулоидном траком.

Пре него је послат на Источни фронт, првом збирком песама започео 
је свој уметнички живот. Након рата сели се у Париз где се прикључује групи 
филмских уметника који су се путем документарних филмова, а приказујући 
искључиво личне патње појединаца, покушавали да прикажу глобалну, свет-
ску рану коју је рат оставио за собом. Жеља за издвајањем појединца из го-
миле, да би помоћу њега описао „ствар“ већу од њега самог, условила је 
како и његову другу збирку песама L’esperienza (1948) тако и серију краћих 
документараца у којима је, у родној Италији, говорио о појединцима који 
су обележили прву, суморну половину 20. века. Након што се први пут оп-
робао на играном филму, као један од 11 редитеља који су учествовали у 
стварању омнибуса Италијанке и љубав (Le italiane e l’amore, 1961), Ризи 
1966. потписује целовечерњи деби Ићи ћемо у град (Andremo in cittа). Ова 
италијанско-југословенска копродукција, настала је по истоименој, и на лич-
ном искуству заснованој, причи Ризијеве супруге Едит Брук (Edith Bruck), а 
говори о породици јеврејског порекла која, на територији Србије, покушава 
да преживи невоље које је собом донела немачка војска и Други светски 
рат. Након овог снима још 5 филмова којима би веза могло да буде то што 
је Ризи у сваком, вероватно користећи и научено током студија медицине, 
покушао да, пре свега, психолошки анализира главни лик било да се радило 
о девојци оболелој од шизофреније и њеном односу са терапеутом (Diario 
di una schizofrenica, 1968) ili „декадентном“ песнику Артуру Рембоу (Arthur 
Rimbaud) и његовом бурном односу са Полом Верленом (Paul Verlaine) (Una 
stagione all’inferno, 1971).

Сем као песник и редитељ, Нело Ризи се остварио и као преводилац 
најзначајнијих француских песника на италијански језик. Такође, успешно је 
сарађивао са државном телевизијом радећи на неколико ТВ филмова, се-
рија и репортажа, бавећи се неком формом истраживачког новинарства.

Петар	Михајловић
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Сећање на...
ЏОУН ЛЕСЛИ (Joan Leslie, 1925–2015)

Већ са седамнаест година, Џоун Лесли нашла се на насловној страни мага-
зина LIFE. „Женствена и скромна, са само седамнаест година она блиста 

као пуноправна филмска звезда која пева, игра и глуми”, гласио је текст који 
је пратио фотографију поменуте насловнице. Током своје, не баш дугачке, 
каријере играла је раме уз раме са звездама као што су Гари Купер, Ида Лу-
пино, Џејмс Кегни и многи други. Њена младост, енергија, блистав осмех 
и невин поглед, уоквирили су дијапазон њених улога углавном на љупке и 
умиљате девојке из комшилука, поставши и узрок њеног преурањеног завр-
шетка филмске каријере.

Као најмлађа од сестара Бродел, наступала је скупа са њима у во-
двиљским тачкама показујући велики таленат за плес и игру, што не остаје 
непримећено те Џоун са само десет година постаје тражени дечији модел, 
да би на крилима успешне каријере модела одиграла своју прву филмску 
ролу у филму Џорџа Кјукора, Дама са камелијама (Camille, 1936), поред Ро-
берта Тејлора и Грете Гарбо. До своје петнаесте године игра у још неколико 
остварења, када је регрутује моћни Ворнер Брос мењајући њено име у Џоун 
Лесли. Прву улогу под новим сценским именом игра у филму Висока Сијера 
(High Sierra, 1941) Раула Волша, у улози обогаљене девојчице појављујући се 
поред Хемфрија Богарта и Иде Лупино. Исте године остварује велику и запа-
жену ролу у улози Грејси Џоунс, симпатије Гарија Купера у Хоуксовом филму 
Наредник Јорк (Sergeant York, 1941). Новостечена слава и нарастајућа попу-
ларност доносе јој улогу жене Џејмса Кегнија у остварењу Фићфирић са се-
вера (Yankee Doodle Dandy, 1942), да би са непуних осамнаест година оства-
рила свој сан и запевала и заиграла са „господином дугоногим“ Фредом Ас-
тером у филму Небо је граница (The Sky’s the Limit, 1943). Иако се током четр-
десетих година опробала у различитим жанровима , од мјузикла и комедије 
до тешких драма, играјући поред звезда као што су Хенри Фонда и Оливија 
де Хевиленд, студији остају неми према њеним очекивањима додељујући 
јој углавном улоге добрих и простодушних девојака, па чак ни номинација за 
највећу звезду у успону, коју су јој 1946. године доделили еминентни филм-
ски часописи, не мења много ситуацију. Уморна од стереотипних улога Џоун 
подиже тужбу против студија, али случај траје читаве две године у којима 
се она готово није појавила нити у једном остварењу. Разочарана, повлачи 
се и покушава да направи нову каријеру у холивудској другоразредној про-
дукцији, но након само неколико филмова одустаје уз констатацију да су и 
животиње глумци имали већу репутацију од ње. До краја свог живота није 
се враћала „великом платну“, појављујући се тек неколико пута у ТВ серијама 
и шоу емисијама.

И поред релативно кратке каријере и можда недовољно искоришће-
ног потенцијала, име Џоун Лесли остаће запамћено по крупним корацима 
које је правила у најсјанијем периоду златне ере Холивуда. 

Бранислав	Ердељановић



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

64

Кауч у Њујорку
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Сећање на...
ШАНТАЛ АКЕРМАН (Chantal Akerman, 1950 – 2015)

Удовица и домаћица Жана обавља рутинске послове чишћења омањег 
стана у којем живи са сином тинејџером. Као и друге активности, и прос-

титуција којој се предаје како би саставила крај с крајем, део је рутине. Када 
се она наруши, прегоревањем кромпира, а затим и неочекиваним оргазмом 
са једним клијентом, Жана то тешко подноси и постаје убица. Наизглед јед-
ноставан сценарио остварења које је утицало на историју кинематографије. 
Својим првим дугометражним филмом из 1975. године Jeanne Dielman, 
23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles, редитељка и писац Шантал Акерман 
(Chantal Akerman) освојила је публику. Била је најмлађи редитељ који је 
ушао у „Sight and Sound Top 100“ јер је филм Jeanne Dielman.. снимила са све-
га 24 године. Дакле, била је млађа и од Орсона Велса који је Грађанина Кејна 
снимио у 25-ој и од Сергеја Ејзенштејна који је у 27-ој снимио Оклопњачу 
Потемкин, а једнако је као и они утицала на следбенике. „Њујорк тајм-
с“оценио је Jeanne Dielman..„првим женским ремек делом у историји ки-
нематографије“. У „The Village Voicе“ био је проглашен једним од најбољих 
филмова 20. века, а после премијере на Канском фестивалу, утицао је на 
филмске ствараоце попут Гаса ван Санта, Софије Кополе и Михаела Ханекеа. 
По сопственом признању и на писца Петерa Хандкеа. Пошто се етаблира-
ла као редитељ кратких филмова којима је започела каријеру, осетила се 
спремном за већу продукцију. Аплицирала је за подршку белгијске владе и 
са добијеним средствима почела рад на дугометражном филму посвећеном 
жени. Снимање је окупило женску реализаторску екипу, што је такође био 
преседан. Акерман се због тога покајала, па није више улазила у такву женс-
ку професионалну авантуру, али је остварење називала „љубавним филмом 
за своју мајку“. Веровала је да филм доноси признање таквој врсти жена. 
“Женин рад долази из репресије, а све што је тиме узроковано још је инете-
ресантније“, рекла је Акерман. Jeanne Dielman.. realtime студију живота сре-
довечне домаћице и данас сматрају филмском парадигмом за уједињење 
феминизма и антиилузионизма. 

На њен рад, али и лични живот, прилично је утицало логорашко иску-
ство њене, породице пољских Јевреја. Бака и дека су настрадали у Аушвицу, 
одакле је успела само да се врати њена мајка Наталија. Анксиозност мајке 
је честа тема њених филмова а потпуно јој је посвећен последњи филм No 
Home Movie (2015). Према „Lе Mondu“, Акерман је почетком октобра, у 65. 
години живота, извршила самоубиство. Остаће непознаница зашто се на тај 
чин одлучила свега годину дана по мајчиној смрти. 

Редитељ и писац Шантал Акерман рођена је у Бриселу 6. јуна 1950. 
Предавала је на Универзитету Харвард, а од 2011. и на Сити колеџ универ-
зитету у Њујорку. Највећи део живота провела је у Паризу. Као писац је од 
2014. била члан Америчке филмске академије (АМПАС). Режирала је два од 
четири белгијска филма која су ушла на ТСПДТ листу 1000 највећих филмова 
(листа се користи у оквиру Википедија филмског пројекта да идентификује 
дела од значаја). Неке од најважнијих изложби посвећених њеном раду одр-
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жане су у Музеју модерне уметности у Антверпену 2012, у Кембриџу 2008, 
Музеју уметности у Тел Авиву 2006, Центру Жорж Помпиду у Паризу 2003. 
Члан жирија 41. Берлинског филмског фестивала и члан жирија 43. Међуна-
родног филмског фестивала у Венецији. Режирала је 47 филмова, од тога 11 
кратких, са којима је и почела каријеру 1968. 

Да ће се бавити филмом одлучила је у петнаестој години, пошто је 
погледала филм Жан Лик Годара Луди Пјеро. Са пунолетством је ушла у бел-
гијску филмску школу, али је и напустила због снимања свог кратког првенца 
Saute ma ville који је финансирала трговином акцијама на берзи. Пошто је 
њен први кратки филм 1971. приказан на Оберхаузен филмском фестивалу, 
преселила се у Њујорк где је живела наредних годину дана. Ту је била инспи-
рисана експерименталним филмовима, нарочито радовима Мајкла Сноуа. 
Уследили су La chambre (1972), Hôtel Monterey (1972), Hanging Out Yonkers 
(1973), где се очигледно највише бавила филмском структуром, и то дугим 
кадровима који осцилирају између апстракције и фигурације. Уједно, био је 
ово је почетак сарадње са директором фотографије Бабетом Монголтеом, 
који је са њом радио још и Jeanne Dielman.. (1975) и News from Home (1977). 
Већ раних 70-их постала је водећа фигура европског експерименталног и фе-
министичког филма. Њено учешће у животу жена филмских стваралаца и 
утицај на филмску авангарду били су од пресудног значаја. Најчешће се ми-
сли на опсесивни портрет отуђења Je, tu, il, elle (1974), у којем Акерман игра 
и главну, улогу лезбејке која одлази у посету бившој љубавници. Јединствена 
сцена вођења љубави у којој, мада дуги кадрови делују воајеристички, њи-
хова статична природа потпуно искључује порнографију. Њен лични живот и 
њено тело предмет су овог филма. Исте године снимила је и личну градску 
слику, аутобиографску елегију News from Home са одјеком карактеристичних 
писама мајке. Направила је и једну сјајну драму доби Portrait of a Young Girl 
at the End of the Nineteen-Sixties in Brussels, један изванредан документарни 
аутопортрет из Израела Là-Bas,а 2011, у екстази осмишљену али проницљи-
ву политичку адаптацију приче Џозефа Конрада, Алмајерова лудорија (La 
folie Almayer). Акерман је успела да претвори визуелне стилове у наративне 
форме, драматичне синтаксе и уметничке кодове у модеран женски филм-
ски језик.

Као редитељ и писац била је препознатљива и по филмовима Кауч 
у Њујорку (Un divan à New York, 1996), и La Captive (2000). Првим филмом о 
замени станова њујоршког успешног психолога и девојке из Париза, са Жи-
лијет Бинош и Вилијамом Хартом у главним улогама, тражила је већу комер-
цијалну потврду свог талента. Касније је то искуство називала непријатним и 
није више покушавала да ради са звездама у комерцијалном жанру. Други 
филм је дивље насладна и готово непоштено еротизована адаптација дела 
Марсела Пруста којем је одувек била наклоњена. 

Документарна техника и приступ карактеристични су за њене касније 
радове D“est (1993) којим осликава Русију и Источну Европу одмах после 
пада комунизма, Sud (1999) који се бави расистички мотивисаним убиством 
на америчком југу. За комедију Сутра се селимо (Demain on déménage, 2000) 
Акерман је награђена Лимијеровом наградом за најбољи филм на францу-
ском језику. 
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Њен последњи филм No Home Movie (2015) премијерно је приказан 
на Локарно филмском фестивалу у Швајцарској у августу, а међу темама су 
догађаји који су довели до депортације њене мајке Наталије у Аушвиц и по-
кушај да се врати обичном животу у Белгији након рата. Приликом новинар-
ске пројекције, филм је био извиждан али је добро примљен на јавном при-
казивању. Ипак, због неуједначених оцена које су Акермановој тешко пале, 
после већ претрпељених душевних и емоционалних патњи, њени пријатељи 
су већ били забринути. No Home Movie је непосредно после њене смрти иг-
рао на филмском фестивалу у Њујорку, а критичар Хоберман назвао је „ве-
роватно најзначајнијом редитељком своје генерације“. И свакако је у праву 
јер њени филмови имају моћ да промене начин на који гледамо и филмо-
ве и свет. Крајем октобра њена видео инсталација и дела представљена су 
на Вестминстер унивезитету. Веровала је да ће филм изаћи из биоскопских 
граница и уселити се у музеје и галерије, због чега је 2008. настала њена 
инсталација Women from Antwerp in November. Акерман никада није одма-
рала. Бавила се неправдом, одлазила међу најсиромашније, интервјуисала 
их, стварала игране, документарне филмове, културне и уметничке радове, 
који отварају нове начине бављења оним што је окупирало – пролазности-
ма, губицима, нестанком, сећањем. На фестивалу у Торонту назвали су је 
оригиналном, бескомпромисном, радикалном, редитељком која је изазвала 
филмску револуцију. По многима, један je од најхрабријих филмских визи-
онара последњих деценија прошлог века. Многи људи нису, и никада неће 
разумети њену уметност јер се она упорно опире категоризацији и дефини-
цијама за претрагу. 

Маријана	Терзин	Стојчић
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Чистачи ципела
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Сећање на...
ФРАНКО ИНТЕРЛЕНГИ (Franco Interlenghi, 1931–2015)

Италијански филмски и позоришни глумац Франко Интерленги преми-
нуо је 10. септембра у својој 83. години. Из мноштва улога, које је то-

ком своје каријере остварио, у најјаснијем памћењу заљубљеника у седму 
уметност ипак ће остати оне три забележене у послератним ремек делима 
италијанске кинематографије. 

Као један од двојице џокеја који чишћењем ципела по улицама Рима 
сакупљају новац не би ли купили коња, Интерленги је у Чистачима ципела 
(Sciusciа, 1946) на најбољи могући начин искористио прилику да сарађује 
са великим Де Сиком па је његову дебитантску режију крунисао својом од-
личном дебитантском ролом. У Фелинијевој комедијом прекривеној драми, 
„студији о животима петорице младића и њиховом одрастању малом, про-
винцијском италијанском граду“, која носи назив Дангубе (I Vitelloni, 1953), 
Интерленги показује неоспоран комичарски таленат. Исте године још једну 
сарадњу са још једним култним редитељем крунисао је са још једном упе-
чатљивом креацијом. Интерленгијев глумачки таленат у потпуности носи 
„италијанску причу“ Антонионијевeог (Michelangelo Antonioni) омнибуса По-
зивница (I Vinti, 1953), који говори о младима у Риму, Паризу и Лондону који 
на овај или онај начин бивају уплетени у криминал тј. убиство. Да сарадња 
са великанима за Интерленгија није била резервисана само за филмско 
платно говори и позоришна представа Смрт трговачког путника (Death of 
a Salesman) Артура Милера (Arthur Miller) који је режирао Лучано Висконти, 
а где му је партнер на сцени био Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni).

Иако је каријеру започео случајно, чувши за аудицију за филм Чистачи 
ципела помислио је наивно да би евентуално добијање улоге допринело по-
већању његовог џепарца, Интерленги је захваљујући Де Сикином умећу да 
препозна таленат ушао и да краја живота остао у глумачким водама којима 
је пливао и уз помоћ супруге, такође веома успешне италијанске глумице, 
Антонеле Луалди (Antonella Lualdi).

Петар	Михајловић
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Сећање на...
ДИН ЏОНС (Dean Jones, 

1931-2015)

Дин Џонс, познат пре свега по уло-
гама оствареним у филмовима 

продуцираним од стране Волта Диз-
нија (Walt Disney) у периоду од 1965. 
до 1977, преминуо је 1. септембра у 
84-ој години живота. Интересовање, 
али и неоспорни таленат, за уметност 
показао је већ као средњошколац 
када је на локалном радију водио 
емисију Dean Jones Sings где је, сходно 
наслову, показао своје певачко умеће. 
Након средње школе Џонс приступа 
америчкој морнарици и бори се у Ко-
рејском рату, али љубав ка глуми га 
одмах након одслуженог рока одводи 

на даске калифорнијског Bird Cage позоришта када званично и почиње каријера која 
је без прекида трајала читаве 53 године.

Након мањих филмских и телевизијских улога, Џонс 1960. дебитује и на Брод-
веју, и то у представи There Was a Little Girl у којој му је партнерка била уз Џејн Фон-
да (Jane Fonda). Са Фондом ће се поново сарађивати 1966. када заједно снимају ро-
мантичну комедију Девојка са гарсоњером (Any Wednesday). Из тог периода његове 
каријере ваља споменути и улоге остварене у ратним филмовима Imitation General 
(1957) и Никад тако мало (Never So Few, 1959) где су му партнери били Глен Форд 
(Glenn Ford) тј. Френк Синатра (Frank Sinatra). 

Након неколико успешних година рада на ТВ пројектима, пре свега серија-
ма и ситкомима, Џонс добија позив од Волта Дизнија лично који му је, одушевљен 
његовом улогом у филму Under the Yum Yum Tree (1963), понудио уговор који овај 
оберучке прихвата. Као последица тога, уследио је низ филмова који су Џонсу доне-
ли највећу популарност. Кренуо је са остварењем Мачак детектив (That Darn Cat!, 
1965), наставио са The Ugly Dachshund (1966), Црнобрадим чудовиштем (Blackbeard’s 
Ghost, 1968), па филмом Snowball Express (1972)... Ипак, убедљиво најуспелију и 
комерцијално најисплативију улогу остварује 1968. у филму Ах, тај дивни ауто 
(The Love Bug) где филмско платно дели са “бубом”, аутомобилом по имену Херби 
(Herbie). Овај дуо је наставио сарадњу на филму Херби иде у Монте Карло (Herbie 
Goes to Monte Carlo, 1977), ТВ серији Herbie, the Love Bug (1982) и, коначно, ТВ филму 
The Love Bug (1997).

Упркос успеху и лагодном животу који му је он обезбедио, током читавог жи-
вота патио је од депресије из које га није “извукла” глумачка игра, већ поновно от-
кривање хришћанства коме се у потпуности “предао” и остао веран до краја. Иако су 
му Бог и црква били на првом месту, наставио да се бави својим занатом, а са списка 
филмова насталих у последњем периоду његове каријера издвајају се Новац других 
људи (Other People’s Money, 1991) Нормана Џуисона (Norman Jewison), изузетно по-
пуларни Бетовен (Beethoven, 1992) и Јасна и непосредна опасност (Clear and Present 
Danger, 1994) Филипа Нојса (Phillip Noyce).

Петар	Михајловић
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Сећање на...
ЕНДРЈУ ЛЕСНИ (Andrew 

Lesnie, 1956-2015)

Вест о изненадној, инфарктом 
изазваној, смрти 59-огодишњег 

Ендрју Леснија одјекнула је широм 
кинематографског света. Један од, 
ако не најбољих, онда свакако фи-
нансијски најуспешнијих филмских 
сниматеља преминуо је пар месеци 
након премијере свог последњег 
филма Извор наде (The Water Diver, 
2014) који је усликао под диригент-
ском палицом најпознатијег ново-
зеландског, односно аустралијског 
глумца Расела Кроуа (Russell Crowe). 
Управо је та комбинација, Аустра-
лија-Нови Зеланд, обележила Леснијеву каријеру.

Рођен у Аустралији, у којој је као директор фотографије потписао највећи број 
од својих 45 урадака, највише успеха ипак постиже снимајући са Новозеланђанином 
Питером Џексоном (Peter Jackson) уз чију помоћ је природне лепоте Новог Зеланда 
претворио у Толкинову (J.R.R. Tolkien) Средњу Земљу (Middle Earth). Са Џексоном је 
Лесни, сем три наставка Господара Прстенова (The Lord of the Rings): Дружина пр-
стена(The Fellowship of the Ring, 2001), Повратак краља(The Return of the King, 2003) 
и Две куле (The Two Towers, 2002) и три дела Хобит (The Hobbit) саге: Неочекивано 
путовање (An Unexpected Journey, 2012), Шмаугова пустошења (The Desolation of 
Smaug, 2013) и Битка пет армија (The Battle of the Five Armies, 2014), снимио још и 
довољно доброг Кинг Конга (King Kong, 2005), а затим и превише лоше Дивне кости 
(The Lovely Bones, 2009). За своју сарадњу са Џексоном Лесни је, сем позамашним 
чеком, награђен и Оскаром већ на почетку заједничке сарадње, 2001. године. 

Занимљиво је да је Џексон одабрао Леснија за свог директора фотографије 
пошто је са одушевљењем испратио његов рад на, попут “Толкинових филмова”, 
комерцијално веома успешним филмовима Бејб (Babe, 1995) и Бејб, прасе у граду 
(Babe: Pig in the City, 1998). “Одушевио ме начин на који је он, коришћењем позадин-
ског осветљења и сунца и дневне светлости, створио тај магични ефекат. Бејб је био 
већи од живота, и управо то је и мени требало.”

Након успеха са Џексоном, Леснијеву “магију” искористили су и Францис Ло-
ренс (Francis Lawrence) и његов Ја сам легенда (I Am Legend, 2007), Ем Најт Шајмалан 
(M. Night Shyamalan) на, од стране критике покопаном, Последњем владару ветрова 
(The Last Airbender, 2010), а онда и Руперт Вајат (Rupert Wyatt) на филму Успон плане-
те мајмуна (Rise of the Planet of the Apes, 2011).

Лесни је, након завршене филмске школе, а пре него је постао “блокбастер 
сниматељ”, усавршавао свој занат радећи на телевизији, на нискобуџетним кратким 
филмовима, музичким спотовима, документарцима, рекламама... Каријеру, која је 
трајала скоро 40 година, започео је још 1978. као асистент сниматеља на култном 
андреграунд хорор остварењу Patrick (1978).

Петар	Михајловић
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