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XVI МЕЂУНАРОДНА СМОТРА АРХЕОЛОШКОГ ФИЛМА
СЕЋАЊЕ НА: ДРАГАН НИКОЛИЋ
ВРЕМЕ ЗЛОЧИНА – АПРИЛ 1941.

ФЕСТИВАЛ ВЕНЕЦУЕЛАНСКОГ ФИЛМА
ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 3

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА:
МАРЧЕЛО МАСТРОЈАНИ (Marcello Mastroianni)

БИОСКОП КОЈИ ОПСТАЈЕ И ВИТЕЗ ФЕСТ (Тајне мача)

ФОКУС: МИХАЕЛ ХАНЕКЕ (Michael Haneke) 
– у сарадњи са Аустријским културним форумом и Француским институтом

ФОКУС: БРАЈАН ИНО (Brian Eno) – у сарадњи са RESONATE фестивалом
ФОКУС: ЏОН КАСАВЕТЕС (John Cassavetes) НА БИС

Сећање на...

Стална музејска поставка и легати у Узун Мирковој 1 
отворени су сваког радног дана од 9 до 17 часова.

Драган Николић
Џорџ Мартин George Martin)

Џорџ Кенеди (George Kennedy)
Адријана Бенети (Adriana Benetti)

Ненси Дејвис (Реган) (Nancy Davis/Reagan)
Ентони Гибс (Anthony Gibbs)
Кен Адам (Ken Adam)
Џим Кларк (Jim Clark)
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 Петак 1.04.
 Сећање на... ДРАГАН НИКОЛИЋ
17:00 КАД БУДЕМ МРТАВ И БЕО (ЈУГ 1967) 79’
 ул. Драган Николић, Ружица Сокић
 р. Живојин Павловић
19:00 ХОРОСКОП (ЈУГ 1969) 87’
 ул. Драган Николић, Милена Дравић
 р. Боро Драшковић
21:00 БУБЕ У ГЛАВИ (ЈУГ 1970) 71’
 ул. Драган Николић, Миља Вујановић
 р. Милош Миша Радивојевић

 Субота 2.04.
17:00 ОТПИСАНИ (ЈУГ 1974) 88’ 
 ул. Драган Николић, Војислав Брајовић
 р. Александар Ђорђевић
19:00 МЛАД И ЗДРАВ КАО РУЖА (ЈУГ 1971) 76’
 ул. Драган Николић, Марија Бакса
 р. Јован Јовановић
21:00 ДЕВОЈАЧКИ МОСТ (ЈУГ 1976) 95’
 ул. Жарко Радић, Драган Николић
 р. Миомир Мики Стаменковић

 Недеља 3.04.
17:00 НАЦИОНАЛНА КЛАСА (ЈУГ 1979) 105’
 ул. Драган Николић, Горица Поповић
 р. Горан Марковић
19:00 КО ТО ТАМО ПЕВА (ЈУГ 1980) 86’
 ул. Павле Вуисић , Драган Николић
 р. Слободан Шијан
21:00 СЕЗОНА МИРА У ПАРИЗУ (ФР/ЈУГ 1981) 102’
 ул. Драган Николић, 
 Марија Шнајдер (Maria Schneider)
 р. Предраг Голубовић

 Понедељак 4.04.
17:00 ИДЕМО ДАЉЕ (ЈУГ 1982) 98’
 ул. Драган Николић,
 Велимир Бата Живојиновић
 р. Здравко Шотра
19:00 НЕКА ДРУГА ЖЕНА (ЈУГ 1981) 95’
 ул. Драган Николић, Мерима Исаковић
 р. Миомир Мики Стаменковић
21:00 БАНОВИЋ СТРАХИЊА (ЈУГ/СРН 1981) 105’
 ул.  Франко Неро (Franco Nero), 
 Драган Николић
 р. Ватрослав Мимица
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 Уторак 5.04.
17:00 БАЛКАН ЕКСПРЕС  (ЈУГ 1982) 102’
 ул. Драган Николић, Бора Тодоровић
 р. Бранко Балетић
19:00 НЕШТО ИЗМЕЂУ (ЈУГ 1983) 105’
 ул. Предраг Мики Манојловић, Драган Николић
 р. Срђан Карановић
21:00 ЧУДО НЕВИЂЕНО (ЈУГ 1984) 92’
 ул. Савина Гершак, Драган Николић
 р. Живко Николић

 Среда 6.04.
17:00  ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП (ЈУГ 1985) 104’ 
 ул. Раде Шербеџија, Драган Николић
 р. Боро Драшковић
19:00  ПОСЛЕДЊИ КРУГ У МОНЦИ (ЈУГ 1989) 102’ 
 ул. Драган Николић, Весна Станојевић
 р. Александар Бошковић
21:00  УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА (ФР/БГ/СРЈ 1995) 95’ 
 ул. Воја Брајовић, Драган Николић
 р. Горан Марковић

 Четвртак 7.04.
17:00  БУРЕ БАРУТА (СРЈ/ФР/МАК/ГР/ТР 1998) 102’ 
 ул. Александар Берчек, Драган Николић
 р. Горан Паскаљевић
19:00  ЛАВИРИНТ (СРЈ 2002) 115’ 
 ул. Драган Николић, Маја Сабљић
 р. Мирослав Лекић
21:00  ТУРНЕЈА (СР/СЛО/ХР/БИХ, 2008) 102’ 
 ул. Тихомир Станић, Драган Николић
 р. Горан Марковић

 Петак 8.04.
 Сећање на... ЏОРЏ МАРТИН (George Martin)
17:00  НОЋ ПОСЛЕ ТЕШКОГ ДАНА (ВБ 1964) 87’  
 Hard Day’s Night
 ул: Пол Макартни (Paul McCartney), 
 Џорџ Харисон (George Harrison)
 м: Џорџ Мартин (George Martin)
 р: Ричард Лестер (Richard Lester)
19:00  ПОРОДИЧНЕ СТВАРИ (ВБ 1966) 116’  
 The Family Way
 ул: Хејли Милс (Hayley Mills), 
 Еврил Енгерс (Avril Angers)
 м: Џорџ Мартин (George Martin)
 р: Рој Бултинг (Roy Boulting)



април 2016
програм

5

21:00  ЖУТА ПОДМОРНИЦА (ВБ 1968) 90’  
 Yellow Submarine
 ул: Битлси (The Beatles), Пол Ангелис (Paul Angelis)
 р: Џорџ Дaнинг (George Dunning)

 Субота 9.04. 
 Фокус: ЏОН КАСАВЕТЕС (John Cassavetes) НА БИС
17:00 СЕНКЕ (САД 1959) 81’
 Shadows
 Ул. Бен Карутерс (Ben Carruthers), Лелиа Голдони (Lelia Goldoni)
 Р. Џон Касаветес (John Cassavetes)
18:45 ЛИЦА (САД 1968) 130’
 Faces
 Ул. Џена Роулендс (Gena Rowlands), Џон Марли (John Marley)
 Р. Џон Касаветес (John Cassavetes)
21:00 ЖЕНА ПОД УТИЦАЈЕМ (САД 1974) 146’ 
 A Woman Under the Influence
 Ул. Џина Роулендс (Gena Rowlands), Питер Фалк (Petar Falk)
 Р. Џон Касаветес (John Cassavetes)

 Недеља 10.04.
16:00 УБИСТВО КИНЕСКОГ КЛАДИОНИЧАРА (САД 1976) 135’ 
 The Killing of a Chinese Bookie
 Ул. Бен Газара (Ben Gazzara), Питер Фалк (Petar Falk)
 Р. Џон Касаветес (John Cassavetes)
18:30 ПРЕМИЈЕРА (САД 1977) 144’ 
 Opening Night
 Ул. Џина Роулендс (Gena Rowlands), Џон Касаветес (John Cassavetes)
 Р. Џон Касаветес (John Cassavetes)
21:00 ЉУБАВНА СРУЈАЊА (САД 1984)  141’ 
 Love Streams
 Ул. Џина Роулендс (Gena Rowlands), Џон Касаветес (John Cassavetes)
 Р. Џон Касаветес (John Cassavetes)

 Понедељак 11.04.
 Сећање на... ЏОРЏ КЕНЕДИ (George Kennedy)
17:00  ДОБРИ МОМЦИ И ЛОШИ МОМЦИ (САД 1969) 
 The Good Guys and the Bad Guys
 ул: Џејмс Стјуарт (James Stewart), Џорџ Кенеди (George Kennedy)
 р: Ендрју Ви Меклаглен (Andrew V. McLaglen)
19:00  ДИЈАМАНТСКА ЏУНГЛА (САД 1968)
 The Pink Jungle
 ул: Џејмс Гарнер (James Garner), Џорџ Кенеди (George Kennedy)
 р: Делберт Мен (Delbert Mann)
21:00  ХЛАДНОРУКИ КАЖЊЕНИК (САД 1967)
 Cool Hand Luke
 ул: Пол Њумен (Paul Newman), Џорџ Кенеди (George Kennedy)
 р: Стјуарт Розенберг (Stuart Rosenberg)
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 Уторак 12.04.
17:00  ЦРНИ ШЕРИФ (САД 1970)
 Tick...Tick...Tick...
 ул: Џим Браун (Jim Brown), Џорџ Кенеди (George Kennedy)
 р: Ралф Нелзон (Ralph Nelson)
19:00  ДОКАЗ (ЈАП 1977)
 Ningen No Shomei
 ул: Џорџ Кенеди (George Kennedy), 
 Марико Окада (Mariko Okada)
 р:Јуниа Сато (Jun’ya Sato)
21:00  БРОД СМРТИ (КАН 1980)
 Death Ship
 ул: Џорџ Кенеди (George Kennedy), 
 Ричард Крена (Richard Crenna)
 р:Aлвин Ракоф (Alvin Rakoff)

 Среда 13.04.
 Сећање на... НЕНСИ ДЕЈВИС (Nancy Davis)
17:00 Hellcats of the Navy (САД 1957) 
 ул:Роналд Реган (Ronald Reagan), Ненси Дејвис (Nancy Davis)
 р:Нејтан Џуран (Nathan Juran)
19:00  ЧЕТИРИ КОРАКА У ОБЛАЦИМА (ИТ 1942)
 Quattro passi fra le nuvole
 ул: Ђино Ћерви (Gino Cervi), Адриjана Бенети (Adriana Benetti)
 р: Алесандро Блазети (Alessandro Blasetti)

 Сећање на... РИКАРДО ГАРОНЕ (Riccardo Garrone)
21:00 СМРТ КУЦА ДВА ПУТА (И 1969) 77’
 La morte bussa due volte
 ул. Фабио Тести (Fabio Testi), 
 Рикардо Гароне (Riccardo Garrone)
 р. Харалд Филип (Harald Philipp)

 Четвртак 14.04.
 Сећање на... ЕНТОНИ ГИБС (Antony Gibbs)
17:00 ГОСПОЂИЦА (ВБ/ФР, 1966) 135’
 Mademoiselle 
 Ул: Жана Моро (Jeanne Moreau), Еторе Мани (Ettore Manni)
 Мт:  Ентони Гибс (Antony Gibbs)
 Р: Тони Ричардсон (Tony Richardson)

 Сећање на... КЕН АДАМ (Ken Adam)
19:00 СТРОГО ПОВЕРЉИВО ИПКРЕС (ВБ, 1965) 109’
 The Ipcress File
 Ул: Мајкл Кејн (Michael Caine), Најџел Грин (Nigel Green)
 Сц: Кен Адам (Ken Adam)
 Р: Сидни Фурије (Sidney J. Furie)
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 Сећање на... ЏИМ КЛАРК (Jim Clark)
21:00 ВЕРА ДРЕЈК (ВБ, 2004) 125’
 Vera Drake 
 Ул: Емелда Стоунтон (Imelda Staunton), Фил Дејвис (Phil Davis)
 Мт: Џим Кларк (Jim Clark)
 Р: Мајк Ли (Mike Leigh)

 Петак 15.04..
 ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА И БЕОКОН ПРЕДСТАВЉАЈУ:    
 ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 3
17:00  ДИСТРИКТ 9 (САД/НЗ/КАН/ЈА 2009) 112’
 District 9
 ул. Шарлто Кoпли (Sharlto Copley), 
 Дејвид Џејмс (David James)
 р. Нил Бломкамп (Neill Blomkamp)

19:00  ТРИБИНА: Бетмен против Супермена

20:30  ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА И ИЗЛОЖБЕ СЦЕНОГРАФСКИХ СКИЦА   
 СТЕВАНА АЛЕКСИЋА
 ИСТЕРИВАЧИ ДУХОВА (САД 1984) 102’
 Ghostbusters
 ул. Бил Мари (Bill Murray), Ден Екројд (Dan Aykroyd)
 р. Ајван Рајтман (Ivan Reitman)

 Субота 16.04.
16:00  ПОВАМПИРЕНИ МАЈЛС (САД 1973) 85’
 Sleeper 
 ул. Вуди Ален (Woody Allen), Дајен Китон (Diane Keaton)
 р. Вуди Ален (Woody Allen)
18:00  СВЕМИРСКЕ ЛОПТЕ (САД 1987) 95’
 Spaceballs
 ул. Џон Кенди (John Candy, Бил Пулман (Bill Pullman)
 р. Мел Брукс (Mel Brooks)

20:00 ТРИБИНА: EDERLEZI RISING – представљање филма у изради

21:00  ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ 3 (САД 1990) 115’
 Back to the Future Part III 
 ул. Мајкл Џеј Фокс (Michael J. Fox), 
 Кристофер Лојд (Christopher Lloyd)
 р. Роберт Земекис (Robert Zemeckis)

 Недеља 17.04
16:00  ГВОЗДЕНИ ЏИН (САД 1999) 86’
 The Iron Giant 
 р. Бред Берд (Brad Bird)
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18:00  ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ, 
 разговор са екипом фима после пројекције
 ШЕЈТАНОВ РАТНИК (СЦГ 2006) 102’
 ул. Сташа Копривица, Радован Вујовић
 р. Стеван Филиповић
21:00  ХЕВИ МЕТАЛ (САД 1981) 86’
 Heavy Metal
 р. Џералд Потертон (Gerald Potterton)

 Понедељак 18.04
18:00  ХОТЕЛ „КОД ПОГИНУЛОГ АЛПИНИСТЕ“ (СССР 1979) 82’
 Otel’ „U pogibšego al’pinista“ / “Hukkunud Alpinisti” hotell
 ул. Улдис Пуцитис (Uldis Pucitis), Јури Jарвет (Juri Jarvet)
 р. Григориј Кроманов (Grigorij Kromanov)
20:00  ПИСМА МРТВОГ ЧОВЕКА (СССР 1986) 87’
 Pis’ma mеrtvogo čeloveka
 ул. Ролан Биков (Rolan Bykov), Јосиф Рилкин (Iosif Rylkin)
 р. Константин Лопушански (Konstantin Lopušanskij)

 Уторак 19.04
17:00  ВИРУС (ЈП 1980) 104’
 Fukkatsu no hi
 ул. Масао Кусакари (Masao Kusakari), 
 Тсунехико Ватасе (Tsunehiko Watase)
 р. Кинџи Фукасаку (Kinji Fukasaku)

19:00  ТРИБИНА: Заблуда генерације – аниме 90-тих и 
 интелектуална забава за одрасле, представља САКУРАБАНА

20:30 Ч ЧЕЛИЧНА КРИЛА СВЕМИРСКЕ АРМИЈЕ КРАЉЕВИНЕ ОНЕАМИСУ 
 (ЈП 1987) 121’
 Wings of Honneamise 
 р. Хиројуки Јамада (Hirojuki Jamada)

 Среда 20.04
17:00 СТРАХ ОД ПАУКА (САД 1990) 103’
 Arachnophobia
 ул. Џеф Данијелс (Jeff Daniels), Џулиан Сендс (Julian Sands)
 р. Франк Маршал (Frank Marshall)
19:00 МУВА 2 (САД 1989)105’
 The Fly II 
 ул. Ерик Столц (Eric Stoltz), Дафни Зунига (Daphne Zuniga)
 р. Крис Валас (Chris Walas)
21:00 ОСТРВО ДОКТОРА МОРОА (САД 1977) 94’
 The Island of Dr. Moreau
 ул. Берт Ланканстер (Burt Lancaster), Мајкл Јорк (Michael York)
 р. Дон Тејлор (Don Taylor)
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 Четвртак 21.04
17:00 ИЗБАВИТЕЉ (ЈУГ 1976) 78’
 ул. Ивица Видовић, Фабијан Шоваговић
 р. Крсто Папић

19:00 ПРЕЗЕНТАЦИЈА ФЕСТИВАЛА: GROSSMANN, FESTIVAL    
 FANTASTIČNEGA FILMA IN VINA, говори: Ненад Беквалац
 Избор најбољих кратких филмова фантастике, хорора и апсурда са   
 протеклих једанаест година фестивала. 175’

 МЕЛОДИЈА ЗА ДВОЈЕ (ШВЕ 2011) 3’, насилни мјузикл
 Tune for Two
 р. Гунар Јарвстад (Gunnar A.K. Jarvstad)

 СВИ МУШКАРЦИ СЕ ЗОВУ РОБЕРТ (ФР 2010) 6’, фантазија
 Tous les hommes s’appelent Robert
 р. Марк Анри Булије (Marc Henri Boulier)

 СМРТОНОСНА ИГРА (КАН 2008) 7:30’, хорор комедија са зомбијима
 Deadspiel 
 р. Џеј Ендрју Малој (Jay Andrew Molloy)

 ЗОРГАЗАМ (ХР 2010) 11’, хорор комедија
 Zorgasm
 р. Дарио Лоњак (Dario Lonjak)

 СЛИВНИК (САД 2011) 1’, хорор комедија
 Sink Hole 
 р. Грег Хенсон (Greg Hanson)

 ВОДИЧ ЗА СЕРИЈСКЕ УБИЦЕ (ФР 2013) 3’ слешер пародија
 Life Tutorial – Serial Killer 
 р. Виктор Друлије (Victor Druillet), Норман Жанго (Norman Jangot)

 БЕСТИДНИЦИ (ВБ 2005) 7:26’, бизар
 Shameless
 р. Јаков Леви (Yakov Levi)

 БЕЗ УКУСА (ВБ 2006) 7:43’, бизар
 Tasteless 
 р. Јаков Леви (Yakov Levi)

 НИНЏА ЕЛИМИНАТОР 4: ФРАНЦУСКА ВЕЗА (ФР 2014) 8’, 
 акциона комедија
 Ninja Eliminator 4: The French Connection 
 р. Матју Бертон  (Mathieu Berthon)
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 АНТОН И ХЕРОЈИ (ФР 2012) 19’, фантазија
 Antoine et les heros
 р. Патрик Баго (Patrick Bagot)

 ХОТЕЛ (ШП 2012) 11’, фантазија
 Hotel
 р.  Хосе Луис Алеман (Jose Luis Aleman)

 24 ЧАСА СА ЛУЦИЈОМ (ШП 2013) 15’, хорор комедија
 24 Horas con Lucia 
 р. Макос Кабота (Marcos Cabota)

 ГУМЕНИ ФАУСТ (НЕМ 2014) 9’, црна комедија
 Gummifaust 
 р. Марк Штек (Marc Steck)

 ДУША НА МЕНИЈУ (ШП 2013) 13’, фикција
 Sinnside 
 р . Мигел Анхел Фонт Бисијер (Miguel Angel Font Bisier)

 СТРАШЉИВИ ХУАН (ШП 2010) 11’, хорор
 Juan con Miedo
 р. Даниел Ромеро (Daniel Romero)

 ЗАРОБЉЕНА ПТИЦА (КАН  2012) 12’, фантазија
 The Captured Bird
 р. Јованка Вучковић

 ПОСЛЕДЊА ФОРМАЛНОСТ (БЕЛ 2014) 14’, комедија
 Derniere formalite 
 р. Стефан Еверет (Stephane Everaert)

 ИСУСОВА ПЕСНИЦА (ШП 2012) 15’, хорор комедија
 Fist of Jesus 
 р. Анхел Гомез Хернандез (Angel Gomez Hernandez)

 Петак 22.04.
 БИОСКОП КОЈИ ОПСТАЈЕ И ВИТЕЗ ФЕСТ (Тајне мача)
17:00 ФАНФАН ЛАЛА (ФР 2003) 97’ 
 Fanfan la Тulipe 
 ул. Венсан Перез (Vincent Perez), 
 Пенелопе Круз (Penélope Cruz),
 р. Жерар Кравзик (Gérard Krawczyk)
19:00 ПУТ САМУРАЈА (ФР/САД 1999) 116’
 Ghost Dog: The Way of the Samurai
 ул. Форест Витакер (Forest Whitaker), Хенри Силва (Henry Silva)
 р. Џим Џармуш (Jim Jarmusch)
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21:00 ФЕЛИНИЈЕВ КАЗАНОВА (ИТ/САД 1976) 160’
 Il Casanova di Federico Fellini 
 ул. Доналд Сатерланд (Donald Sutherland), 
 Сисели Браун (Cicely Browne)
 р. Федерико Фелини (Federico Fellini)

 Субота 23.04.
17:00 СКАРАМУШ У РАТУ И ЉУБАВИ (ИТ/СРН/ ЈУГ 1976) 95’ 
 Le avventure e gli amori di Scaramouche 
 ул. Мајкл Саразин (Michael Sarrazin), Урсула Андрес (Ursula Andress)
 р. Енцо Г. Кастерали (Enzo G. Castellari)
19:00 ДВОБОЈ ДО ИСТРЕБЉЕЊА (ВБ 1977) 100’
 The Duellists 
 ул. Кит Карадин (Keith Carradine), Харви Кајтел (Harvey Keitel
 р. Ридли Скот (Ridley Scott)
21:00 ХАРАКИРИ (ЈП 1962) 133’ 
 Seppuku
 ул. Тацуја Накадаи (Tatsuya Nakadai), 
 Акира Исихама (Akira Ishihama)
 р. Масаки Кобајаши (Masaki Kobayashi)

 Недеља 24.04.
16:00 ЧОВЕК С МАЧЕМ (САД 1948) 80’ 
 The Swordsman 
 ул. Лери Паркс (Larry Parks), Елен Дру (Ellen Drew)
 р. Џозеф Х. Луис (Joseph H. Lewis)
18:00 ПОБУНА (ЈП 1967) 128’ 
 Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu 
 ул. Тоширо Мифуне (Toshirô Mifune), Јоко Цукаса (Yôko Tsukasa)
 р. Масаки Кобајаши (Masaki Kobayashi)
21:00 ДОГМА (САД 1999) 130’ 
 Dogma 
 ул. Бен Афлек (Ben Affleck), Мет Дејмон (Matt Damon)
 р. Кевин Смит (Kevin Smith)

 Понедељак 25.04. 
 ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА МАРЧЕЛО МАСТРОЈАНИ    
 (Marcello Mastroianni)
17:00  ХРОНИКА О СИРОМАШНИМ ЉУБАВНИЦИМА (ИТ 1954) 107’
 Cronache di poveri amanti
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Ана Мариа Фереро (Ana Maria Ferrero)
 Р. Карло Лицани (Carlo Lizzani)
19:00 БИГАМИСТ (ИТ/ФР 1956) 110’
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Виториo де Сика (Vittorio De Sica)
 Р.Лучиано Емер (Luciano Emmer)
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21:00 ШТЕТА ШТО ЈЕ ТАКВА (ИТ 1955) 95’
 Peccato che sia una canaglia
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Софија Лорен (Sophia Loren)
 р. Алесандро Бласети (Alessandro Blasetti)

 Уторак 26.04.
17:00 ЛЕПИ АНТОНИО (ИТ/ФР 1960) 105’
 Il bell’Antonio
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Клаудија Кардинале (Claudia Cardinale)
 Р. Мауро Болоњини (Mauro Bolognini)
19:00 ОБИЧНО НЕПОЗНАТИ ЛОПОВИ (ИТ 1958)
 I soliti ignoti
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Виторио Гасман (Vittorio Gassman)
 Р. Марио Моничели (Mario Monicelli)
21:00 СЛАДАК ЖИВОТ (ИТ/ФР 1960) 174’ 
 La Dolce Vita  
 ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Анита Екберг (Анита Екберг) 
 р. Федерико Фелини (Federico Fellini)

 Среда 27.04.
17:00 РАЗВОД НА ИТАЛИЈАНСКИ НАЧИН (ИТ 1961) 105’
 Divorzio all’italiana
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Стефанија Сандрели (Stefania Sandrelli)
 Р. Пиетро Ђерми /Pietro Germi)
19:00 БРАК НА ИТАЛИЈАНСКИ НАЧИН (ИТ/ФР 1964) 102’
 Matrimonio all’ Italiana
 Ул. Софија Лорен (Sophia Loren), 
 Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni)
 р. Виториo де Сика (Vittorio De Sica)
21:00 ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА (ИТ/ФР 1963) 119’
 Ieri, oggi, domani
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Софија Лорен (Sophia Loren)
 р. Виторио де Сика (Vittorio de Sica)

 Четвртак 28.04.
17:00 САБЛАСТИ У РИМУ (ИТ 1961) 105’ 
 Fantasmi a Roma
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Белинда Ли (Belinda Lee)
 Р. Антонио Пјетранђели (Antonio Pietrangeli) 
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19:00 НОЋ (ИТ/ФР 1961) 115’ 
 La notte
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Жана Моро (Jeanne Moreau) 
 р. Микеланђело Антониони (Michelangelo Antonioni) 
21:00 ОСАМ И ПО (ИТ/ФР 1963) 138’ 
 8½
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Клаудија Кардинале (Claudia Cardinale)
 р. Федерико Фелини (Federico Fellini)

 Петак 29.04.
16:30 УБИЦА (ИТ/ФР 1961) 123’ 
 L’assassino
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Микелин Пресл (Micheline Presle)
 р. Елио Петри (Elio Petri)
19:00 КАЗАНОВА ‘70 (ИТ/ФР 1965) 113’
 Casanova ‘70
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Вирна Лизи (Virna Lisi)
 р. Марио Моничели (Mario Monicelli)
21:00 СТРАНАЦ (ИТ/ФР/АЛ 1967) 104’
 Lo straniero
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Ана Карина (Anna Karina)
 Р. Лукино Висконти (Luchino Visconti)

 Субота 30.04.
16:30 МИСТЕРИЈА У НАПУЉУ (ИТ 1979) 114’
 Giallo napoletano
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Орнела Мути (Ornella Muti)
 Р. Серђо Корбучи (Sergio Corbucci)
18:30 ГРАД ЖЕНА (ИТ/ФР 1980) 139’ 
 La città delle donne
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Ана Пруцнал (Anna Prucnal)
 Р. Федерико Фелини (Federico Fellini)
21:00 ВИСОКА МОДА (САД 1994) 133’
 Prêt-à-Porter
 Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), 
 Софија Лорен (Sophia Loren)
 р. Роберт Алтман (Robert Altman)
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Млад и здрав као ружа
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Сећање на...
ДРАГАН НИКОЛИЋ (1943 – 2016)

Кад будем мртав и бео ...

Кад већ будем мртав и бео,
ја бих ипак некако хтео
да макар каква некаква
светиљка будем 

     Лантерна, ноћ и звезде, Волфганг Борхерт
 

Као што је некада давно записао господин Ранко Мунитић, у југо – кине-
матографији је мучно и немило бити глумац, јер у блиставом просторно 

- временском распону југо – филмског глумишта тешко је искочити на неко 
посебно уочљиво место, а од тога ‘’бити глумац’’, теже је само једно – одр-
жати се и опстати као добар играч пред камерама. Какав је то уметник југо-
словенски филмски глумац и колико има у тој мери издржљивих уметника? 
Ова прича може се почети на безброј начина , али вратимо се начас у далеку 
1966. годину... 

Те 1966. године, Вечерње новости објавиле су на средњим странама 
слику младог глумца, апсолвента Позоришне академије, а испод слике је 
писало како Живојин Павловић, херој социјалистичког рада из Вратарнице, 
почиње снимање филма ‘’Кад будем мртав и бео’’ у коме ће главни лик, рок 
– сељака, играти млади натуршчик Драган Николић, кога је редитељ про-
нашао у једној кафани на Црвеном крсту. Очајан због кардиналне грешке 
већ у првој новинској вести која се о њему појавила, само је прокоментари-
сао ‘’ Како то да објасним ћалету, он и овако тврди да га само фолирам 
са том глумом! Је ли, а да их пребијем?!’’ И поред свих проблема, попут 
Павловићеве наивности у вези Драгановог певања, филм Кад будем мртав 
и бео, постиже огроман успех, како у земљи, Златна Арена на Пулском фес-
тивалу 1968. године, тако и у свету освојивши награду за најбољи филм на 
фестивалу у Карловим Варима исте године, а лик Џимија Барке, младића без 
идеологије, ношеног само чистом генетиком која га тера у акцију у интер-
претацији самопрокламованог Лепог Гаге, постаје вечна икона на небу југо 
филмских карактера. 

Једно ново глумачко име прострујало је Југославијом и остало за-
памћено, Џими Барка или Драган Николић? Николић као да употпуњује 
галерију глумаца у југословенском филму између сурово пријатног Љуби-
ше Самарџића, свестраног Бате Живојиновића, неискоришћеног Реље Ба-
шића, универзалног Љубе Тадића. 

Лист Свијет 13.12.1968.

Исте те 1968. године Николић у улози модерног Дон Хуана игра у ост-
варењу Фадила Хаџића Три сата за љубав, и започиње снимање првенца ре-
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жисера Боре Драшковића Хороскоп, на коме ће упознати своју касније дуго-
годишњу животну партнерку, тада већ етаблирану глумицу Милену Дравић. 
Уз њих двоје, у филму Хороскоп из 1969. године, сјајне роле пружиће и млади 
Драган Зарић, Јосиф Татић, Миша Јанкетић и маестрални Павле Вуисић. 

‘’Путујем у Америку, где ће се приказати филм Боре Драшковића 
‘’Хороскоп’’ и ‘’Кад будем мртав и бео’’ Живојина Павловића. Постоји мо-
гућност да у Америци и останем. Понуђена ми је стипендија за студије 
на ‘’ Actors Studio’’ Елије Казана и Ли Страсберга. За љубав филма бићу 
спреман да се одрекнем свега. Поред ‘’Косе’’ редитеља Мире Траиловић у 
Атељеу 212 играм у комадима ‘’Друга врата лево’’ и ‘’Рано јутро’’, а оче-
кују ме пробе комада ‘’Зигер Загер’’, који је бестселер у Америци. 

Часопис Филмски свет 13.11.1969. 

Током 1970. и 1971. године игра у три остварења, од којих су два пр-
венци његових академских класића Бубе у глави, Милоша Мише Радивоје-
вића и Млад и здрав као ружа, Јована Јовановића, као и филм Бахрудина 
Бате Ченгића Улога моје породице у светској револуцији, истовремено оку-
шавајући се на још једном медију, телевизији, у улози водитеља популарне 
контакт шоу емисије Максиметар. 

Захваљујући веома популарној телевизијској емисији ‘’Максиметар’’ 
Драган Николић је месецима примао око двеста писама дневно. После фил-
ма ‘’Бубе у глави’’, у којем игра младог неуротичног човека, тај се број по-
пео на триста. ‘’Па шта радите са толиком поштом’’ – питамо га. ‘’Пре 
свега тешим поштара да се стрпи још мало, јер то не може трајати дуго. 
А што се писама тиче немам ни времена ни новца да одговарам на сва. 

Часопис Радио ТВ ревија 23.10.1970.

Иако и критика и публика добро прихватају ове филмове као и улоге у 
којима се опробао млади Николић, награде, нарочите оне у Пули, га ипак на 
неки начин мимоилазе.

Последње фестивалске вечери, када су саопштене награде и побед-
ници 17. пулске Арене, међу којима није било Драгана, он се изгубио. У собу 
није дошао целе ноћи. ‘’ И шта ће се сада десити!? Поново ће сви комен-
тарисати како је то што ја играм добро али да сам млад, зелен, да има 
времена за награде, јер би ме иначе поквариле... И тако у том стилу, баш 
нас брига. Зато сада не очекујем ништа.’’ 

Часопис Радио ТВ ревија 23.07.1971.
Током седамдесетих година, он подједнако успешно ради на три 

фронта, филм, позориште и телевизија. Ређају се филмови Последња по-
стаја(1971), Јоже Бабича, Филм без речи (1972), Мише Радивојевића, Кич-
ма (1975), Влатка Гилића, и ТВ серијал и филм Александра Ђорђевића Отпи-
сани, (1974), у коме остварује незаборавну улогу јогунастог и неустрашивог 
илегалца Прлета, који је засигурно постао узор многим генерацијама које 
су одрастале уз њега. Истовремено на телевизији постиже огромну попу-
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ларност у једном од најквалитетнијих серијала забавног карактера на РТС-у 
Образ уз образ, који води скупа са Миленом Дравић. Следе филмови Де-
војачки мост (1976), Хајрудина Крвавца, који се убраја у најбоље акционе 
филмове у миљеу НОБ-а, као и подједнако успешан наставак о доживљајима 
Прлета, Тихог и Мрког, Повратак отписаних, (1976).

Београдом последњих дана круже два вица. Први: Које су биле по-
следње Хитлерове речи? -Хоћете ли најзад ухватити Прлета! И други: ТВ 
серија ‘’Повратак отписаних није завршена, само је начас прекинута, јер 
су Прле и Тихи скокнули до Рима да среде отмичаре Алда Мора! За то вре-
ме Драган Николић, телевизијски јунак, неустрашиви, смели, непобедиви 
Прле, проводи дане у свом позоришту. Тих повучен и врло уздржано духо-
вит, ни приближна слика Прлетова поводом кога га често неоправдано 
оцењују, сматрајући да га глумачки остварује без икаквог напора. 

‘’Природно је што људи мисле да знајући моје улоге, знају и мене 
приватно. Моје пријатеље не треба у томе узимати за сведоке, нити ја 
могу себе било како да одбраним.’’ - И на сцени своје садашње позоришне 
куће били сте мајстор у вратоломној улози, ако се подсетимо шта сте 
све радили у ‘’ Коси’’? – ‘’ Било је лепо, сви смо играли са радошћу, али ми-
слим да је мој први позоришни успех монодрама у Театру у подруму ‘’Порт-
нојева бољка’’, јер смо је остварили као скуп истомишљеника.’’ – У Нико-
лићевој радној биографији, пре и после ‘’Бољке’’, и на филму и у театру 
постоје у ствари само веома озбиљне и при том разноврсне улоге. 

Лист Политика 02.04.1978. 

Након улоге у филму Трен, (1978), Николић, у сада већ култном оства-
рењу Горана Марковића Национална класа, (1979), поново узбуркава широ-
ке народне масе улогом младог и незрелог рели возача Бране ‘’Флојда’’, при-
додавши својој колекцији упечатљивих креација још једну урбану легенду. 

За ‘’Националну класу’’ кажу да је слика једне младости из типичне 
београдске средине са Црвеног крста. Шта ви мислите о Флојду? - ‘’Флојд 
је исти као и сви млади људи. Он је не само човек моје младости, већ носи-
лац обележја младих генерација уопште. – И куда сада Драгане? 

‘’Сви путеви воде у ....Париз! Не, шалим се, реч је само о копродук-
цији, југословенско- француској.

Часопис Радио ТВ ревија 01.06.1979.

Но, пре одласка у Париз он остварује још једну сјајну улогу у филму Ко 
то тамо пева (1980), Слободана Шијана, придруживши се сјајној глумачкој 
екипи која је овај филм учинила безвременим. Већ следеће 1981. године он 
игра у четири остварења од којих се издвајају Сезона мира у Паризу, Пред-
рага Голубовића, копродукција која је снимана у Паризу, као и филм Ватрос-
лава Мимице Бановић Страхиња у коме, уз Франка Нера у улози Бановић 
Страхиње, остварује једну од својих најбољих креација, турчина Алију, за 
коју добија своју прву златну Арену у Пули. 
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Кад се, дакле, овако пред крај године сведу рачуни, испада да може-
те да будете врло задовољни 1981. годином. С друге стране, колико нам 
је познато, услови под којима сте снимали ‘’Бановић Страхињу’’ и ‘’Сезону 
мира у Паризу’’ нису били баш највеселији... – ‘’Нису наравно... Али је баш и 
због тога добро што је ова година била добра за мене. Кад се на тај начин 
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заврши, остало и није толико битно. – Одлазите у Париз. Редитељ драме 
‘’На дну’’ је чувени Пинтилије. – ‘’Пинтилије се сетио мене и то из филма 
‘’Кад будем мртав и бео’’. Иначе за оне скептике који се питају како ћу да 
глумим на француском, е па Пинтилије је баш тражио глумце који ће го-
ворити са акцентом, а у мом случају то значи са оригиналним словенским 
акцентом. 

Часопис Радио ТВ ревија 01.09.1981. 

Николић се није дуго задржао у Паризу, иако су постојале понуде које 
су му омогућавале дужи останак у Француској, а то нам је у годинама које 
долазе донело незаборавне улоге попут учитеља Милоша у Идемо даље, 
(1982), Здравка Шотре, Попаја у филму Балкан Експрес, (1983), Бранка Бале-
тића, Марка у филму Нешто између , (1984), Срђана Карановића, као и јед-
ну од његових најбољих рола негативаца Гаре у изузетном остварењу Боре 
Драшковића Живот је леп, (1985). 

А посао, колико волите свој посао? – ‘’Е, о томе је већ теже да при-
чам. Све до сада су то биле неке апстрактне ствари, па сам ја могао да 
вас лажем. Посао мој је, међутим, видљив. Док сам онако из све снаге ра-
дио, док ми је глума била насушна потреба, вероватно сам се тиме бавио 
на други начин. Постао сам, међутим, рационалнији, што никако не сма-
трам квалитетом. Можда бих ја сада желео нешто друго да радим. Али 
то што бих ја сада желео, то је историјско питање које касни двадесет 
пет година. 

Часопис Интервју 12.04.1985. 

Уследио је позив нашег чувеног редитеља Александра Саше Петро-
вића који је видео Драгана Николића у улози Павла Исаковича у својој адап-
тацији чувеног романа Милоша Црњанског Сеобе. Сем неколико других уло-
га, он се активно припремао за ‘’ту улогу’’, проводивши доста времена на 
различитим сетовима за потребе снимања. Но, како то обично бива код нас, 
нешто је по злу кренуло ... Пројекат је завршен на мишиће и светло дана је 
угледао 1989. године, исте године када је Драган завршавао, један од њему 
најдражих, филм Последњи круг у Монци. 

Како препоручујете ‘’Последњи круг у Монци’’? – ‘’Мада је то зва-
нично филм који, осим нас неколико глумаца раде дебитанти (Душан Пре-
левић као сценариста, Аца Бошковић редитељ и Оливер Мандић, компози-
тор) ја о њему радије говорим као о филму једне генерације која је одавно 
дебитовала, свакојако и жестоко.’’ – Како се ви осећате због Сеоба, са 
свим тим изгубљеним годинама? – ‘’Реч је , условно речено, о две до три 
године, суштински, великом делу мог живота. Ја и дан данас подносим и 
пратим трагове тог губитка. У сужтини то није само изгубљено време, 
то је много више него што се да објаснити, то делује и на психу... Чак ни 
то можда није највећи губитак, највећи губитак је што нисам одиграо 
Павла Исаковича!’’

Часопис Радио ТВ ревија 02.02.1990. 
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Током деведесетих година Драган Николић подједнако игра и на фил-
му и у позоришту, па чак и на телевизији. Међу значајније улоге убрајамо 
оне у филмовима Оригинал фалсификата, (1981), Драгана Кресоје, Три 
карте за Холивуд, (1993), Божидара Николића, Биће боље, (1994), Мила-
на Живковића, Подземље, (1995), Емира Кустурице, Урнебесна Трагедија, 
(1995), Горана Марковића, Буре барута, (1998), Горана Паскаљевића, као и 
улогу у чувеној представи Пољубац жене паука у режији Егона Савина . 

Имао сам срећу да снимам са свим нашим значајнијим редитељима, 
такође и са страним Од седамдесетак филмова које сам снимио, сигурно 
има десетак иза којих могу усправно да стојим. У позоришту сам могао да 
урадим више, мислим да нисам дао онолико колико могу. Своју каријеру ни-
сам сматрао такмичарском, више сам некако био играч средине. У стал-
ној борби изнеђу живота и професије, морам да признам да сам се пона-
шао хедонистички, за нијансу више волео сам живот. Већ само признање и 
свест о томе дају ми шансу да ћу, можда, моћи да се искупим.

Часопис НИН 12.02.1998.

Почетак новог века доноси обележиће његове улоге у филмовима 
Здравка Шотре Зона Замфирова, (2002), , Пљачка Трећег рајха, (2004), 
затим Турнеја (2008), Горана Марковића и Свети Георгије убива ажда-
ху,(2009), Срђана Драгојевића , али и постепено повлачење из света филма 
и позоришта. 

Једном сте рекли да сте сањали своју професију. Да ли су се испуни-
ли сви ваши снови? – ‘’ Јесам сањао посао којим ћу се бавити, то је истина. 
И моји су се снови испунили. Као глумац веровао сам у себе, имао сам жељу 
да победим, али и да победим себе. А и то може да буде опасно - ако ти се 
испуне сви снови, постане досадно. Мени још није досадно. Ја сам кроз чи-
таву каријеру настојао да, на неки начин, у себе уткам оно што је писало 
на шпици првог филма у коме сам играо. А писало је: “И кад будем мртав и 
бео, ја бих ипак хтео да каква-таква светиљка будем.” 

Лист Вечерње новости 07.06.2013.

И какав је то уметник југословенски филмски глумац и колико има у 
тој мери издржљивих уметника? 

Југословенски филмски глумац стваралац је коме пружамо свирепи 
минимум, а истовремено од њега тражимо невероватно, скоро немогуће. 
Он свој смисао, свој хлеб и своје насушно право на рад остварује теже него 
већина осталих културних и јавних радника.

Југословенски филмски глумац, такав који се пробио, афирмисао и ус-
пео одржати у магичном простору пред камером, јесте због свега тога човек 
вредан крајњег поштовања. 

Драган Николић, Лепи Гага, био је велики југословенски и српски глу-
мац, био је велики човек, друг, партнер, једном речју био је попут светиљке 
која је не само себи већ и другима осветљавала пут, чак и када се пут није 
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могао назрети. Уколико сам и помислио да са смрћу глумца умиру и сви ње-
гови карактери, ипак мислим да његови тренутно само застајкују како би 
ожалили творца, да би васкрсли за неке друге генерације, за нека нова по-
кољења његових истинских поштовалаца.

Бранислав Ердељановић 

Кад будем мртав и бео

Ко то тамо пева
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РЕТРОСПЕКТИВА ВЕНЕЦУЕЛАНСКОГ ФИЛМА У 
ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ КИНОТЕЦИ

07-13. април 2016. године

АРАЈА

Оригинални назив: Araya
Година: 1959.
Режија: Марго Бенасераф
Улоге: Хосе Игнасио Кабрухас, Лоран Терзијеф
Земља продукције: Венецуела
Трајање: 82’
Језик: шпански
Синопсис: Араја је стари природни рудник соли на истоименом по-

луострву на североистоку Венецуеле који се 1959. године, у тренутку на-
станка овог филма, још увек ручно експлоатисао, пет векова након што су 
га открили Шпанци. Марго Бенасераф, једна од најзначајнијих редитељки 
венецуеланског филма, сликом из које избија тешко проливени зној обичног 
човека и вештом поетичном нарацијом дочарава тежак живот такозваних 
салинероса и њихове архаичне начине рада пре него што ће их једном за 
свагда индустријализација послати у историју. Филм је исте године приказан 
на Канском фестивалу, где је поделио Међународну награду критике са ост-
варењем “Хирошима, љубави моја” Алана Ренеа.

ОРИЈАНА

Оригинални назив: Oriana
Година: 1985.
Режија: Фина Торес
Улоге: Дорис Велс, Данијела Силверио, Рафаел Брисењо
Земља продукције: Венецуела
Трајање: 88’
Језик: шпански
Синопсис: Названа од неких “готичком љубавном причом”, “Оријана” 

нас у лаганом ритму уводи у повратак венецуеланке Марије из Француске 
у завичај ради продаје запуштене куће коју је наследила од сада већ покој-
не тетке Оријане. По доласку, налазећи папире и фотографије и сећајући се 
својих ранијих посета, Марија почиње да склапа делове слагалице најблаже 
речено особењачког теткиног живота, што ће је натерати да поново размот-
ри планирану продају.
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ПОБУНА У КАРАКАСУ

Оригинални назив: El Caracazo 
Година: 2005.
Режија: Роман Ћалбо
Улоге: Фернандо Кариљо, Карлос Араис, Ја-
нис Ћимарас
Земља продукције: Венецуела
Трајање: 107’
Језик: шпански
Синопсис: Један од најцрњих датума у исто-
рији Венецуеле свакако је 27. фебруар 1989. 
године, када је почела Побуна у Каракасу 
(шпа. El Caracazo) која је трајала пуних десет 
дана и однела огроман број људских живо-
та. Тог дана је “кап прелила чашу” за неза-
довољни венецуелански народ по увођењу 
нових мера поскупљења од стране владе 
тадашњег председника Карлоса Андреса 
Переса. Побуна се претворила у нереде, а 

полиција и војска су узвратиле на најсуровији начин. Овај догађај био је јед-
на од главних иницијелних каписли војне побуне три године касније, када се 
Уго Чавез први пут наметнуо као вођа новог боливарског револуционарног 
таласа који ће из корена променити Венецуелу.

РАЗГЛЕДНИЦЕ ИЗ ЛЕЊИНГРАДА

Оригинални назив: Postales de Leningrado 
Година: 2007.
Режија: Маријана Рондон
Улоге: Лауреано Оливарес, Грејси Мена, 
Вилијам Сифуентес
Земља продукције: Венецуела
Трајање: 93’
Језик: шпански
Синопсис: У духу Бенињијевог „Живот је 
леп“, ово остварење приказује борбу ле-
вичарске гериле ФАЛН и војске Венецуеле 
током 1960-их из угла детета чији су роди-
тељи герилци. Зачета усред шуме где су јој 
се мајка и отац скривали, мала нараторка 
цело путешествије доживљава као игру, 
маскенбал и борбу суперхероја и зликова-
ца. Филм је богат елегантним пропратним 
анимацијама и хумором који су допринели 

да прича о историјским догађајима пуним хапшења, мучења и убијања буде 
пријемчива публици свих узраста и опредељења.
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ВЕЧНИ ПЕПЕО

Оригинални назив: Cenizas eternas 
Година: 2011.
Режија: Маргарита Каденас
Улоге: Патрисија Веласкес, Данај Гарсија, 
Ерих Вилдпрет
Земља продукције: Венецуела
Трајање: 114’
Језик: шпански
Синопсис: Након трагедије у невремену то-
ком пропутовања Амазонијом, мала Елена 
остаје без оба родитеља. Отац Андрес је са-
храњен у присуству породице и пријатеља, 
али тело мајке Ане никад није пронађено. 
Како одраста, Елена све јаче осећа прису-
ство мајчиног духа, па почиње да разматра 
могућност да је она заправо жива. Елена 
креће у потрагу за мајком, не слутећи да ће 
јој коначни сусрет са Јаномами домороци-
ма заувек променити живот.

ДЕЧАК КОЈИ ЛАЖЕ

Оригинални назив: El Chico qye miente 
Година: 2011.
Режија: Марите Угас
Улоге: Икер Фернандес, Марија Фернанда 
Феро, Франсиско Денис
Земља продукције: Венецуела
Трајање: 100’
Језик: шпански
Синопсис: Тринаестогодишњи дечак, 
коме је пре десет година катастрофално 
клизиште одузело мајку, креће на путовање 
дуж обале Венецуеле. Да би преживео, ко-
ристи свој шарм да се увуче под кожу љу-
дима које среће, изнова мењајући детаље 
своје приче. Из парампарчади истина и не-
истина, реконструише свој идентитет као 
покретну слагалицу. Ово је прича о трагању 
за собом, али и огледало друштва које по-
кушава да се опорави од природне ката-
строфе која се заиста десила 1999. године, а неки делови филма снимљени 
су на аутентичним локацијама које су погођене клизиштем.
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БОЛИВАР, ЧОВЕК ТЕШКОЋА

Оригинални назив: Bolívar, el hombre de las 
dificultades 
Година: 2013.
Режија: Луис Алберто Ламата
Улоге: Роке Валеро, Хорхе Рејес
Земља продукције: Венецуела
Трајање: 117’
Језик: шпански

Синопсис: Симон Боливар Ослободилац је 
према многима најзначајнија личност у ис-
торији Латинске Америке. Много филмова 
је снимљено и књига написано о њему, а 
чак је и Иво Андрић иза себе оставио је-
дан есеј о Боливару. Овај филм говори о 
једном од најтежих периода у његовом 
животу, када се стицајем околности, након 
првог таласа ослобађања колонизованог 

Новог света, 1815. године нашао у изгнанству на Јамајци без пребијене паре. 
На ивици егзистенције, али и нерава, Ослободилац се преко Јамајке, Хаитија 
и острва Сан Томас враћа у родну Венецуелу да се изнова супротстави војсци 
шпанског краља. 
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ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА И БЕОКОН ПРЕДСТАВЉАЈУ: 
ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 3

Када смо кренули са манифестацијом Повратак у биоскоп, циљ нам је био 
да оживимо БЕОКОН, фестивал који је покренуло Друштво љубитеља 

фантастике „Лазар Комарчић“. Након три године прича је кренула напокон 
да се шири и интересовање људи за овакве догађаје је све веће. БЕОКОН је 
у сарадњи са Југословенском кинотеком прешао у форму жанровског филм-
ског фестивала, који се одржава сваког априла. 

Прошле године се у причу укључило и друштво Сакурабана коме је 
поверено да поново покрену прву домаћу жанровску конвенцију и претворе 
је у препознатљив бренд. Крцат Дом Омладине Београда у два дана прошлог 
новембра је најбољи показатељ да младе веома интересује фантастика. Од 
отварања од десет ујутру до увече ходници, холови и сале су били пуни. Пре-
давања, штандови, гужва кроз коју се једва пробијаш, места у сали која су 
попуњена скоро до последњег места, чекање у реду на штанду „Дарквуда“ 
да се почасни гост фестивала Дејв Мекин потпише на једном од својих стри-
пова, доказ је да идемо у добром правцу. Полако се и кристалише слика 
како ће изгледати Повратак у биоскоп, тематски дани пропраћени трибина-
ма везаним за филм. Ове године фестивал ће отворити изложба environment 
concept artа / сценографских скица Стевана Алексића. Радови који ће моћи 
да се виде су својеврстан предложак у оквиру жанра фантазије и научне фан-
тастике. Такође, аутор ће изложити неколико плаката непостојећих домаћих 
филмова, који су омаж Југословенској кинематографији. Због тренутно акту-
елног римејка Истеривача духова имаћемо прилику да се подсетимо како 
је изгледао оригинал на филмској траци одмах након отварања. Већ првог 
дана имамо трибину Бетмен против Супермена. Догађај ће можда прерасти 
у жесток окршај међу фановима Бетмен франшизе, само питање је ко ће 
победити, они који су за Мајкла Китона, они који су за Кристијана Бејла или 
Бен Афлека. Чисто сумњам да ће се неко тући за Џорџа Клунија. У суботу 
су на репертоару филмови који се баве путовањем кроз време и предста-
вљање домаћег филма у изради Ederlezi rising Лазара Бодроже. Недеља је 
дан за анимиране филмове Гвоздени џин (1999) и Хеви метал (1981). Истог 
дана имамо и специјалну пројекцију Шејтановог ратника поводом десет 
година од премијере, после које ће гледаоци имати прилику да причају са 
екипом филма. Понедељак је постао стандардни дан за остварења из руске 
кинематографије, овога пута ћемо представити две екранизације романа 
браће Стругацки, Хотел „Код погинулог алпинисте“(1979) и Писма мртвог 
човека (1986). Уторак је резервисан за азијски филм, након филма катастро-
фе Кинџија Фукасакуа Вирус (1980) можете да учествујете у трибини у ор-
ганизацији Сакурабане о популарности и утицајима анима деведесетих. За 
све љубитеље јапанске анимације смо припремили класик Челична крила 
свемирске армије Онеамису (1987). Потом следи дан за филмове о чудо-
виштима, монструмима и осталој братији. Они који су заборавили а и они 
који никада нису гледали моћи ће да уживају у верзији Острво доктора Мо-
роа из седамдесетих са 35мм.
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Фестивал затвара дан посвећен жанровском филму са ових простора и 
фестивалима из региона. Ове године из Словеније нам долази GROSSMANN, 
FESTIVAL FANTASTIČNEGA FILMA IN VINA, највећи и најстарији жанровски фес-
тивал у Југоисточној Европи који ће нас почастити избором најбољих кратких 
филмова фантастике, хорора и апсурда из протеклих једанаест година. 

У седам дана у Музеју Југословенске кинотеке можете да погледате 
16 дугометражних филмова и избор кратких из целог света, да учествујете на 
три трибине, прославите један јубилеј и погледате изложбу. На вама је само 
да одлучите где ћете пре — или можда на све.

Ненад Беквалац

Острво доктора Мороа
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Изложба environment concept art / сценографских 
скица Стевана Алексића

Визуелизација једног филма је процес започет цртањем каракте-
ристичних сцена-кадрова, који дефинишу крајњи изглед тог дела. У свету, 
оживљавање изгледа једног филмског остварења, поготово у научно-фан-
тастичном и фантази жанру, захтева ангажовање уметника који се бави прос-
торним концептима и сценографијом. Он је одговоран за финалну слику на 
платну, која одводи гледаоце у најразличитије светове. Од маште таквог 
уметника, зависи квалитет и уверљивост једне филмске приче.

Изложени радови су својеврстан предложак у оквиру жанра фанта-
зије и научне фантастике.

Такође, аутор ће изложити неколико дизајнираних плаката непо-
стојећих домаћих филмова, који су омаж Југословенској кинематографији.

ТЕХНИКА

Техика коју аутор користи у стварању својих фантази просторних скица 
јесте цртеж руком, који је скениран и служи као подлога/основа за даље тре-
тирање, колорисање, досликавање и обраду компјутерски, путем графичке 
дигиталне табле и оловке. Радови су штампани на платну.

КРАТКА БИОГРАФИЈА УМЕТНИКА

Стеван Алексић је рођен 1. маја 1981. године у Београду.
Дипломирао је филмску и позоришну сценографију на Факултету При-

мењених Уметности и Дизајна, Универзитета у Београду. 
Радио је на великом броју пројеката за филм и позориште.
Ванредни је Професор на Факултету за Уметност и Дизајн, одсек сце-

нографија.
У сарадњи са пријатељем, познатим мајстором специјалних ефека-

та, филмске маске и шминке Мирославом Лакобријом, као члан удружења 
«Млади Кадрови», креира кратке, независне филмове за разне фестивале у 
земљи и окружењу. Активан је члан креативног тима организације «Фести-
вала Српског Филма Фантастике» (ФСФФ).
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Писма мртвог човека
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АРКАДИЈ И БОРИС СТРУГАЦКИ

Браћа Стругацки Аркадиј (1925-1991) и Борис (1933-2012), руски писци 
научне фантастике у тридесет година заједничке сарадње за собом су 

оставили интелектуалну заоставштину, која инспирише генерације писаца 
и филмских аутора. Пре него што су се упустили у књижевне воде Аркадиј 
је студирао енглески и јапански и радио као преводилац за руску војску до 
средине педесетих, када постаје уредник и писац. Борис је завршио астро-
номију и до средине шездесетих ради као компјутерски техничар у Пулково 
астрономској опсерваторији. Године 1958. објављују први заједнички роман 
„С оне стране“ а последњи 1988. „Оптерећени злом, или Четрдесет година 
касније“. Након тога Аркадиј је објавио један роман, Борис свега два након 
братовљеве смрти. Оно што су написали постало је прави изазов за филмске 
ауторе, који су се усудили да екранизују њихова дела. Више од десет био-
скопских филмова и неколико који су рађени за телевизију и скоро сви се 
могу похвалити да су оставили траг у жанру научне фантастике. Већина су 
руски или њихове ко-продукције. По један је продуциран у Финској, Грчкој 
и Мађарској. 

 Када питате љубитеље књижевности ниједан вам неће одговорити 
да је било који филм који је рађен по литералном предлошку успешнији 
или бар приближно добар као књига, поготову фанови браће Стругатцки. 
Руски писац научне фантастике Кир Буличов тврди да је главни проблем у 
томе што сви редитељи хоће да доминирају над ова два аутора и да је кон-
верзија прозе Стругацких на филм немогућа, а крајњи резултати неуспели 
експерименти. Наравно да је књига увек боља, али овакве изјаве чине не-
правду овим филмским бисерима и њиховим ауторима. Можда је то стварно 
тежак задатак јер су једино велика имена кинематографије прихватиле истог 
Тарковски, Лопушански, Сукуров, Бондарчук…Сем филмова који су снимље-
ни после деведесетих све сценарије су писали или радили на њима браћа 
Стругацки. Исте године су изашли Хотел код погинулог алпинисте (Otel’ 
„U pogibšego al’pinista“ / «Hukkunud Alpinisti» hotell, 1979) по истоименом 
роману и Сталкер (1979), по роману „Пикник крај пута“. Оба су направила 
велики успех на фестивалима. Хотел Грегори Кроманова сада представљају 
као најбољи естонски филм научне фантастике (тада Совјетски Савез). Доста 
западних критичара му је замерало на старомодном изгледу, роман који је 
писан почетком седамдесетих није ни могао да изгледа другачије. Али шта 
они знају о сензибилитету писаца из тадашњег источног блока и северне Ев-
ропе. Меланхолији и летаргији, која се провлачи већ вековима код руских 
писаца свих жанрова и скандинавских аутора. Неко ће рећи да су успорени, 
да се ништа не дешава, али када набројите шта се све одиграло то је и више 
него довољно за две књиге или неколико филмова. А редитељи као што су 
Брегман и Тарковски тај осећај преносе на платно до савршенства. Исти ти су 
тврдили да Сталкер не спада у научну фантастику, ако сматрају да је НФ само 
Ратови Звезда и томе слично, онда стварно није. Можда је неки од једанаест 
верзија сценарија који су написали за Тарковског био бољи од финалног или 
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је филм могао бити бољи да нису неки од негатива уништени, па су морали 
да их сниме поново. Можда би и фанови књиге били задовољнији. Дани 
затамњења (Dni zatmenija, 1988) од Сокурова, по мотивима романа „Још 
милијарду година до краја света“, је најекранизованији њихов роман. Од 
три филма једино на овом су радили Аркадиј и Борис, уједно је и најбољи. 
Искушавање бесмртности (Iskušenie B., 1990) Аркадија Сиренка је спој ро-
мана „Хрома судбина“ и сценарија „Пет кашика еликсира“ који су написа-
ли по сопственој књизи. Писма мртвога човека (Pis’ma mеrtvogo čeloveka, 
1986) Лопушанског је писао Борис Стругацки. Једино је Тешко је бити бог (Es 
ist nicht leicht ein Gott zu sein / Trudno byt’ Bogom, 1989) Питера Флајшмана 
филм у коме нису имали удела у писању сценарија. Продуциран од стране 
Совјетског Савеза, који је тада био пред распадом и Источне Немачке, која 
више неће постојати до завршетка овог филма, доживео је најгору судбину и 
највећу неправду. Одмах је пао у немилост критике која га је описивала као 
лошу верзију Звезданих стаза смештену у естетику Конана са јадним кости-
мима и грозним стајлингом далеких рођака Хајлендера. Звездане Стазе Џина 
Роденберија и роман „Тешко је бити бог“ су изашли исте године 1964. У та-
дашњој Русији сигурно нису гледали америчку ТВ серију, а роман су превели 
на енглески тек седамдесетих. Тако да је оптужба о плагијату и расправа ко 
је од кога украо бесмислена. Роденбери је доста за Стазе узео из Забрањене 
планете (1957) могуће да су и Браћа Стругацки исто. То само доказује савре-
меност. Написати причу у којој напредна цивилизација иде од планете до 
планете и помаже “из сенке” друштвима, која су некој верзији средњег века, 
да збаце са власти оне који им забрањују слободу говора, размишљања и 
гуше развијање науке. То су појаве које се свакодневно дешавају и код нас. 
Одјеци тада наводно застарелог Хотела се виде у Истребљивачу. Хотел код 
погинулог алпинисте је и за фанове Филпа К. Дика права посластица. Ис-
кушавање бесмртности поставља и одговара на многа питања о тој теми. 
Данас је то окосница сваке друге популарне серије од Вампира до оних који 
само кокетирају на ту тему. Дани затамњења је пун POV (Point of View) ка-
дрова и утиском да вас неко константно посматра као да сте у Великом бра-
ту. Нуклеарна апокалипса због компјутерске грешке у Писмима мртвога чо-
века је и даље један од највећих страхова савременог човека. Сталкер је ин-
спирисан Киштимском катастрофом из 1957. и контаминираном зоном која 
се тада није помињала ни у једном документу. Заташкавање је још једна од 
свакодневних појава. Посебна чар ових филмова је њихова визуелна стра-
на, комбинација црно-белих кадрова, сепие и живих боја. Потом атмосфера, 
у Хотелу кадрови у ентеријеру увек дају осећај клаустрофобије и немогућ-
ности да се било где сакријете, а екстеријери приказују пустош прекривену 
снегом и осећај усамљености. Призори рушевина и света скоро лишеног од 
људи у Писмима мртвога човека стварају неописиву тескобу. 

 Популарност романа Браће Стругацки остаје највише везана за Источ-
ну Европу (Пољску, Бугарску, Мађарску, бившу Југославију (објављено више 
од пола)) и њихову родну Русију. У Америци од писаца источног блока је нај-
више успео Станислав Лем који је објављиван захваљујући Исаку Асимову 
одмах по изласку романа у Европи. Никада се ни један западни редитељ 
није усудио да екранизује ни један роман Стругацких. Вероватно због немо-
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гућности схватања алегорије на комунизам и религију која се провлачи кроз 
њихова дела и борбе са цензуром у тадашњем режиму. А нама из овог дела 
Европе свима је тако добро то познато. Реченица из Тешко је бити Бог треба 
да буде разумљива свима: „Бог је дао језик људима да лижу чизме, а не 
да са њиме изражавају слободу мишљења.“ Ни нова верзија Тешко је бити 
бог (Trudno byt’ Bogom, 2013) Алексеја Германа није доживела популарност 
какву заслужује и даље већина гледалаца са запада ово сматра само егзо-
тичним куриозитетом из тамо неке европске забити. Да браћа Стругатцки и 
даље нису изгубили на савремености најбоље показују филмови Бондарчука 
Насељено острво 1 (Obitaemyj ostrov, 2008) и наставак инспирисан истоиме-
ним романом. Нажалост још увек једини који се усуђују да се ухвате у коштац 
са браћом су руски редитељи, ваљда ће се то једног дана променити.

 
Ненад Беквалац

Хотел код погинулог алпинисте
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ДИСТРИКТ 9 (DISTRICT 9, 2009)
Режија: Нил Бломкамп

У време када доменом научне фантастике владају наставци, претходници, 
римејкови, реимагинације, рибутови, дакле свакојаки видови прежвака-

вања давно измишљених концепата, углавном класика овог жанра из 70-их 
и 80-их, заиста је реткост погледати филм са иоле иновативном причом, а да 
при том буде и пристојан. Редитељски деби Нила Бломкампа, иако можда 
на први поглед нема најоригиналније замишљен заплет на свету, на много 
начина излази из оквира очекиваног и пружа изванредно биоскопско иску-
ство у сваком погледу. Ово је филм који је побрао готово једнодушне хва-
лоспеве што публике, што критике, зарадом пребацио много пута релативно 
скроман буџет са којим је снимљен, и за који се већ сада, након само седам 
година, може са сигурношћу рећи да ће ући у све антологије најбољих науч-
нофантастичних остварења претходне деценије. И све то сасвим заслужено.

Година је 2010. а у алтернативној стварности у коју нас Бломкамп 
квази-документарно уводи, ванземаљци су међу нама, или барем међу не 
претерано одушевљеним грађанима Јужноафричке републике, већ неких 28 
година. Шта ће ту, нико не зна, па ни они сами, нађени су у прилично лошем 
стању на наизглед угашеној олупини матичног брода која и даље плута из-
над Јоханесбурга, и сада живе у предграђу званом Дистрикт 9, тачније ре-
чено гету. Евидентне су паралеле са апартхејдом који је у дотичној земљи 
постојао до недавно, а опхођење грађана и власти према туђинима, које по-
грдно називају „шкампима“, изазива одбојност и мучнину од самог почетка, 
те је одмах јасно да ћемо се у овом филму више саосећати са некаквим чуд-
ним буболиким створењима него са сопственом расом.

Главни лик, као ни остатак људског рода, такође није неко за кога ћете 
свим срцем навијати, барем не у почетку. Викус ван де Мерв (игра га јужно-
афрички глумац и редитељ Шарлто Копли) је ситни бирократа, себичњак и 
опортуниста који је до свог положаја у приватној војној организацији која 
ванземаљце треба да пресели у, практично, концентрациони логор, дошао 
преко породичних веза. Треба да се докаже свом тасту тако што ће што ефи-
касније спровести операцију пресељења, којој се ванземаљци отворено 
противе, а успут изврши и понеки омањи геноцид (пардон, „контролу попу-
лације“). У том задатку ће патетично оманути, али ће при том добити при-
лику да преиспита сопствени идентитет, сопствену људскост и морал, као и 
циљеве организације за коју ради.

Трансформација Викусовог лика из корпоративног љигавца у особу 
која је заправо спремна нешто да уради за друге чини емотивну окосницу 
филма, али прича у којој ће одиграти битну улогу је заправо много већа од 
њега самог. Поред њега, једини ликови вредни помена су „шкамп“ Крис-
тофер Џонсон и његов син, док су сви остали, било људи, било туђини, на-
мерно шаблонски. Бломкамп слика дубине суровости за које је људска врста 
способна и кроз најситније детаље, од начина на који учесници у „докумен-
тарцу“ описују долазак ванземаљаца и било шта што има везе са њима, до 
отвореног садизма припадника приватних војних снага. Бломкамп саврше-
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но користи квази-документарни формат да филму дода на уверљивости и 
динамици, као и стварне опустошене делове Јоханесбурга да дочара сумор-
ност те алтернативне садашњости коју нам приказује.

Оно што је заправо најпотресније код Дистрикта 9 је та његова 
уверљивост. Врло је лако замислити да би се, уколико би до таквог сусрета са 
бићима са неке друге планете заправо дошло, ствари одвијале тачно онако 
како то Бломкамп замишља. Довољно је само мало да погледамо око себе.

Софија Вуковић

Дистрикт 9
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ХЕВИ МЕТАЛ (Heavy Metal)
р. Џералд Потертон

Шта је нагнало издавача култног стрипског магазина Heavy Metal, иначе 
северноамеричке франшизе француског Métal hurlant, да започне овај 

пројекат не знамо, али нагађамо да је било сферично и зелене боје. Како 
адаптирати нешто што је у суштини компилација кратког стрипа из сродних 
жанрова (научне фантастике, фантастике, и хорора)? Како друкчије, него 
кроз овај омнибус од десет кратких филмова што писаних управо за ово, што 
адаптација кратких стрипова објављиваних у магазину.

Свака од епизода осмишљена је и произведена као засебан кратак 
филм, што се, нажалост или на срећу, види. Разлике у квалитету изведбе, 
од сценарија, преко режије, и анимације очигледне су, и нису све остариле 
једнако добро. Не помаже им превише ни избор мотивске апаратуре, али 
анимирани филм за одрасле, из зоре “декаде ексцеса”, па још са насловом 
“Heavy Metal” могао је, реално, да оде само у једном правцу. Голотиња и 
насиље присутни су практично у свакој причи, следећи дух предлошка.

Приче повезује налаз мистериозне зелене сфере Локнара, у коју је 
сабијена суштина свег зла универзума. Она путује кроз простор и време, иза-
зива непријатне визије прошлости и будућности код малолетнице из прве 
приче и епилога, и представља танку повезницу свих десет прича. Како нису 
све планиране приче на крају и произведене, чак је и ова везујућа нит нео-
бично испрекидана, али оно што је ваљало пре тих тридесет и пет година, 
ваља и сада: квалитетно изведена ротоскопска анимација (нарочито у де-
ветој причи о Таарни, заштитници човечанства) и солидна и атмосферична 
режија (рецимо у седмом сегменту, класичном акционом хорору). 

Протраћили бисмо свачије време ако бисмо именовали жанр са-
ундтрека, али вреди напомене да је избор музике квалитетно изведен. 
Оригиналну музику компоновао је оскаровац Елмер Бернстин. Електричним 
нумерама су допринели, између осталих, Семи Хејгар, Блу Ојстер Калт, Чип 
Трик, и Блек Сабат. 

За кога је овај филм? За фанове жанра срца (и стомака) тврда на екс-
плоатацију, за љубитеље класичне анимације, и за мало кога другог.

Милош Петрик
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ЧЕЛИЧНА КРИЛА СВЕМИРСКЕ АРМИЈЕ КРАЉЕВИНЕ ОНЕАМИСУ

„Wings of Honneamise“ студио GAINAX, 1987. 
Режија: Хиројуки Јамада

Нико није сигуран како се тачно изговара „Wings of Honneamise“ - у 
Србији је, из неког разлога, одомаћени назив за овај аниме „Вингс оф Мајо-
нез“. Реч је о култном класику који је чувени Студио GAINAX (најпознатији 
по томе што је свету подарио „Neon Genesis Evangelion (1995)) снимио 1987. 
године, и који је послужио као одскочна даска многим људима који ће оста-
вити снажан печат на аниме историју, као што, су између осталих, Махиро 
Маеда или чак Хидеаки Ано лично (ако не знате ко су господа, Гугл(google) 
је ваш друг). Прича се дешава у имагинарном свету прилично налик на наш, 
у атмосфери Xладног рата између две светске силе, где се чека најмањи 
повод па да избије фрка епских пропорција. Као и у сваком Xладном рату, 
две се силе надгорњавају технолошким достигнућима, и неће протећи мно-
го времена пре него што се једна страна досети да ће показати свога бога 
другој тако што ће послати првог човека у свемир. Једини је проблем што 
истраживање свемира никога заправо искрено не интересује, а Краљевски 
свемирски одред при војсци је састављен од лезилебовића, занесењака и 
лузера чији је просек био превише низак да оду у пилоте, па су их послали 
у астронауте. Уз екипу која је далеко од висине задатка, али којој не недос-
тају храброст и ентузијазам, пратимо причу о томе како ће се први човек 
планете винути у звезде. Филм одликује фантастична анимација (сетите се, 
ово је рађено пре почетка масовне употребе компјутера у аниме индустрији, 
кад се још цртало руком), осећај за детаљ, нетипична карактеризација лико-
ва, као и дивно циничан смисао за хумор. Занимљиво је да је по премије-
ри доживео крах на биоскопским благајнама и скупо је коштао продуцен-
те. Међутим, када је почела интелектуална аниме манија на Западу у првој 
половини 1990-их, „Челична крила свемирске армије краљевине Онеами-
су“ је „откривен“ као класик и заслужено уздигнут на култни ниво, уз Акиру 
(1988) и Дух у шкољци (Kоkaku Kidоtai, 1995), а скок продаје касета и ДВД 
издања најзад је GAINAX-у вратио уложени новац.

 
Исидора Власак
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ГВОЗДЕНИ ЏИН (THE IRON GIANT, 1999)
Режија: Бред Бирд

Деца се ничега не плаше. Џиновске гусенице са наргилом и гвоздени 
џинови из свемира нису претња, као ни бандера уз коју ће покушати да се 
узверу за рекордан број секунди, или експлозив који ће им стајати у руци 
таман толико колико је потребно да се иста разнесе, без да се разнесе.

Ретко ко одговоран за живот и добробит нејачи је у стању ово себи 
да призна што опет, на терену, није ни од какве важности. Писац и новинар 
Јелица Грегановић писала је о две конкретне сорте родитеља – једна је ло-
тосов цвет, који на клупи у парку у пози лотосовог цвета поздравља сунце 
док њихово дете испод клупе једе пикавце и покушава да уједе мимоидуће 
кучиће, а друга је родитељ кобра, разуларени створ напетих живаца чија оп-
руга је спремна да их сваког тренутка лансира у спасилачку мисију. Опет и 
кобра и лотус имају нешто заједничко. Рекао би Џек Николсон – They can’t 
handle the truth. Јер пентрање на лустер и избијање очију кашиком је пред-
става. Одржава се на сцени. И колико год да је узнемирујуће, покрива само 
онај светли део краљевства који је родитељима пред очима.

Гвоздени џин, филм Бреда Бирда из 1999. године, не пропушта прили-
ку да нас све на ову околност подсети.

Тако мајка дечака Хогарта Хјуџиса, приморана да остане дуже на 
послу, подсећа дете да не гледа страшне филмове и не једе касно увече. 
Заборавља да напомене, додуше, да не би требало ни да се попне на кров 
и види “поједену” антену. Не користи прилику ни да сина подсети на то да 
није добра идеја пратити траг нечега што је можда “инвазија са Марса” кроз 
шуму са клиначки импровизованом ратном опремом. И на крају, сасвим ус-
пева да јој промакне да сину макар дошапне да не требало да ризикује жи-
вот како би спасао гвозденог џина из свемира високог као облакодер.

Деца нису у потпуности социјализоване јединке, и нису претерано 
упућени у опасности смрти, болести, психо-физичких озледа и других не-
срећа. Управо ова околност чини клинце идеалним астронаутима-истражи-
вачима нових простора. Зато Алиса без страха и гађења приступа силном 
географском распону Земље чуда. И зато је клинац Хогарт Хјуџис најбоља 
особа на коју је гвоздени џин из свемира могао да наиђе када је слетео у 
Мејн године 1957, у сред среде страха од нуклеарног рата, дакле, уништења 
света.

Дечак је усамљен јер га задиркују у школи, а његова мајка често мора 
да ради прековремено, па нема превише времена да се њиме бави. Кли-
нац у џиновском роботу не види претњу већ, прво авантуру из СФ часопи-
са и филмова које прождире, затим створа у невољи, и најзад, још једно 
дете, пријатеља. Хогарт стрпљиво и са уживањем учи робота о свету у који 
је дошао, у исто време се трудећи да га од њега заштити. Преузима, дакле, 
улогу родитеља. Тако да у исто време видимо coming-of-age причу о девето-
годишњем дечаку, као и његовом другару, такође детету, роботу из свеми-
ра. Овакав однос подсетио је многе на нешто грандиознију варијанту филма 
Е.Т. Ванземаљац, Стивена Спилберга. У оба филма, одбрана новог другара са 
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друге планете почиње скривањем од маме, и наставља се као скривање од 
света и државе. Јер колико год да клинци нису свесни разноразних опаснос-
ти и друштвених динамика, они их наслућују, што главни разлог због којег је 
Гвоздени џин, пре свега, идеалан породични филм.

Заједно с темом одрастања, Гвоздени џин се дотиче Хладног рата, 
параноје и сасвим оправданог осећаја беспомоћности који је владао у то 
време. Клинци се највероватније неће претерано удубити у овај део филма, 
што је сасвим природно. Није ни Хогарт. Заправо, једна од најјезивијих сцена 
филма је управо час у основној школи, на којем су видно незаинтересована 
деца приморана да гледају образовни снимак о преживљавању нуклеарног 
рата покривањем главе и сакривањем испод школске клупе.

У Гвозденом џину видимо готово смешно пародијску слику монстру-
озно великог робота који бежи од авиона који га нападају, док људи зграже-
но и ужаснуто зуре. У исто време, робот делује некако доброћудно, и као да 
од истих људи покушава дете да заштити. С дубоким и успешно блескастим 
гласом Вина Дизела (који умногоме духом подсећа на његову улогу Грута у 
новијем филму Чувари галаксије), гвоздени џин је изузетно допадљив и драг 
лик. Необични изглед само у почетку га благо дехуманизује. Док су антаго-
нисти и прави “негативаци” само тужни, уплашени људи.

Андреа Стојановић
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ПОВАМПИРЕНИ МАЈЛС (SLEEPER, 1973)
Режија: Вуди Ален

Повампирени Мајлс је пети по реду филм који је Вуди Ален режирао, 
и може се сврстати међу његове ране комедије – фаза која је кулминирала 
филмом Љубав и смрт (1975), и коју су обележиле анархичне и експеримен-
талне комедије у којима се Ален поигравао са више различитих приступа: 
комбинујући слепстик, комедију апсурда, фарсични хумор и пародију. Тако 
и у Повампиреном Мајлсу, у коме Ален тумачи насловну улогу „спавача“ 
по имену Мајлс који бива одмрзнут у будућности у години 2173, можемо 
приметити како Ален суптилно одаје пошту великанима комедије као што 
су Чарли Чаплин (с посебним освртом на Модерна времена (1936) у једној 
сцени) или Браћа Маркс, али се дотиче и других филмских, као и књижевних 
класика. Оно што ипак треба имати у виду је да те 1973. пародија у оном 
жанровском смислу – такозвани spoof – још увек није била у потпуности раз-
вијена, а управо је Вуди Ален био један од оних који су за то поставили те-
меље овим филмом, а касније и поменутим Љубав и смрт (пародија руских 
литерарних класика), који се пак надовезао на култне пародије Мела Брукса 
(Врућа седла и Млади Франкенштајн, оба из 1974).

Међутим, Аленов филм је као пародија знатно суптилнији и мање 
директан у односу на потоње филмове те сорте. Најексплицитнија посвета 
Кјубрику sastoji се у једној сцени у којој се појављује компјутер коме је глас 
подарио Даглас Рејн: HAL 9000 из филмова 2001: Одисеја у свемиру (1968) 
i 2010 (1984), мада се могу повући и паралеле са Пакленом поморанџом 
(1971) (Мајлс у једном тренутку пролази кроз својеврсно преваспитавање од 
стране институција система). Као инспирација за филм је вероватно послу-
жила прича Херберта Џорџа Велса по имену „When the Sleeper Wakes“, иако 
Велс није кредитован на самом филму, а Ален се пре почетка снимања кон-
султовао са појединим СФ ауторима попут Исака Асимова. Хакслијев „Врли 
нови свет“ је такође једна од референци која се мора поменути будући да 
је Аленова анти-утопија налик на благо пародичну верзију Хакслијеве, и ак-
ценат је такође на ауторитарном систему који људима управља и манипули-
ше преко задовољавања њихових хедонистичких потреба. Ален се на овај 
начин подсмева декаденцији – сцена забаве на којој се прерушен у робота 
Мајлс бори са подивљалим инстант пудингом – али је уједно и свестан ње-
них дражи којима он (Ален и његов аватар Мајлс) не може да одоли – Кугла 
као вишенаменски извор задовољства и машина за секс пригодно названа 
Оргазматрон.

Иако се Вуди Ален добро забавља реферишући на разноразне СФ тро-
пе, ипак је Повампирени Мајлс, као и већина његових филмова, комедија о 
мушко-женским односима. Партнерка Алену је Дајен Китон, са којом је ве-
роватно имао и најбољу хемију у својим филмовима, па је тако и у овом. Она 
тумачи Луну – типичну представницу овде осликаног футуристичког друшт-
ва, која не размишљајући ужива у свакодневним фриволним погодностима, 
само да би се касније трансформисала у револуционарку Покрета отпора 
коме се прикључује. Ален своју генералну скептичност спрам идеологија и 
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политичара потцртава више пута током филма, а нарочито на самом крају 
када наводи секс и смрт као једине две битне ствари у животу. Па ипак, По-
вампирени Мајлс није друштвено ангажована комедија, односно Аленов 
подсмех пре свега има форму узгредног пецкања, ништа више ни мање бит-
ног од чистог слепстика сцене у којој се Мајлс оклизне на џиновску кору од 
џиновске банане.

Од 1973. снимљено је доста СФ комедија, неке попут филма Идиокра-
тија (2006) са сличном премисом, још више пародија (иако је тај поджанр 
последњих година доспео у потпуни ћорсокак), а сам Вуди Ален такође је 
режирао сада већ на десетине мање или више успешних филмова (већи-
ном комедија). Имајући све то у виду Повампирени Мајлс и дан данас функ-
ционише, и то пре свега као забавна комедија, која повремено има шта 
занимљиво да поручи кроз Аленове бесмртне реплике, док суптилност у 
пародирању СФ жанра додатно продужава животни век филму и његовом 
протагонисти двестогодишњаку Мајлсу.

Милош Цветковић

Повампирени Мајлс
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Великани светског филма
МАРЧЕЛО МАСТРОЈАНИ (Marcello Mastroianni): 

ЈУЧЕ, ДАНАС, СУТРА МИТ ЈЕДНЕ ЕЛЕГАНЦИЈЕ 
КОЈА НЕ ПОЗНАЈЕ ВРЕМЕ

Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni) је рођен 1924. године у месту 
Фонтана Лири недалеко од Фрозинонеа у регији Лацио и већ као де-

чак је имао прилику да статира у више филмова који су снимани у околини 
Рима. Након завршене средње грађевинске школе и поред жеље да постане 
архитекта уписао је Економски факултет. Повремено статирање у филмови-
ма и аматерско бављење позориштем уз студије економије довело га је и 
до Универзитетског позоришног центра. И управо рад у том Центру му је у 
потпуности променио живот и свим љубитељима филма подарио можда и 
најзначајнијег италијанског глумца у светским оквирима свих времена. Ње-
гове наступе је запазио Лукино Висконти (Luchino Visconti) који га је одмах 
позвао да сарађује са њим како у савремним представама попут „Трамвај 
звани жеља“ тако и у класичним комадима попут „Три сестре“. 

Уз већ успешну позоришну каријеру паралелно је наставио да ради и 
на филму, постепено прелезећи са задатака статисте на све веће и важније 
улоге. У филму „Девојке са Шпанског трга“ (Le ragazze di Piazza Spagna, 1952) 
Лучана Емера (Luciano Emmer ), Мастројани ће остварити своју прву важну 
улогу, а његова појава и начин глуме ће се готово савршено уклопити у нови 
талас италијанске кинематографије који је настајао између неореализма 
и италијанске комедије. Те његове карактеристике потврђене су филмом 
„Дани љубави“ (Giorni d’amore, 1954), Ђузепеа Де Сантиса (Giuseppe De 
Santis) у којем су почеле да се још јасније дефинишу његове глумачке карак-
теристике; добар човек али ипак и мало малициозан, благо расејан али ипак 
мудар, нежан и благо меланхоличан. И у каснијим филмовима могуће је при-
метити те основне црте иако је увек био у стању да се значајно промени у 
зависности од улоге коју тумачи; што је и веома приметно у филмовима Ли-
цанија (Carlo Lizzani) и Блазетија (Alessandro Blasetti), односно како је и сам 
волео да каже: „Глумац је по природи ствари једна врста чудне појаве која 
може себи да допусти да мења своју личност. Уколико то не умете да уради-
те, онда је боље да промените посао“. У Блазетијевом филму „Штета што је 
таква“ (Peccato sia una canaglia, 1954) његове глумачке карактеристике ће се 
савршено уклопити са Софијом Лорен (Sofia Loren) и то ће бити само први 
филм једне дугогодишње и успешне сарадње у оквиру које је свакако неоп-
ходно поменути Де Сикине (Vittorio De Sica) филмове „Брак на италијански 
начин“ (Matrimonio all’italiana, 1964) и „Јуче, данас, сутра“ (Ieri, oggi, domani, 
1963) са антологијском сценом стриптиза. Свакако не треба ни заборавити 
филм Пјетра Ђермија (Pietro Germi) „Развод на италијански начин“ (Divorzio 
all’italiana, 1961).

Универзитетски позоришни центар му није донео само прилику да са-
рађује са Висконтијем већ и да се упозна, спријатељи и сарађује са глумицом 
Ђулијетом Масином (Giulietta Masina) која ће га и упознати са Федериком 
Фелинијем (Federico Fellini) и управо то познанство ће у значајној мери оз-
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начити његову каријеру. Фелини је у том периоду покушавао да нађе глумца 
који би могао да наследи Алберта Сордија (Alberto Sordi) са којим редитељ 
није желео да настави сарадњу пре свега због његовог тешког карактера. 
За разлику од Сордија, Фелини је са Мастројанијем веома брзо постао бли-
зак пријатељ а надимак који је Мастројанију дао на самом почетку њиховог 
дружења „Снапорац“ наставио је да користи и током наредних деценија па 
чак и у филму „Град жена“ (La citta’ delle donne, 1980). У филму „Осам и по“ 
(8 ½ Otto e mezzo, 1963) Мастројани је глумио редитеља Гвида, својеврсни 
алтер его самог Фелинија, редитеља који безуспешно покушава да заврши 
филм. У богатој каријери у којој је радио на више од 140 филмова потребно 
је споменути и филмове „Убица“ (L’assassino, 1961) Елиа Петрија (Elio Petri), 
„Велико ждрање“ (La grande abbuffata, 1973) Марка Ферерија (Marco Ferreri) 
и изузетну сарадњу са Сколом (Ettore Scola) на више филмова међу којима и 
„Један посебан дан“ (Un giornata particolare, 1977) који ће га поново спојити 
са Софијом Лорен.

И приватни живот му је био обележен филмом, 1950. године се оже-
нио глумицом Флором Кларабелом (Flora Clarabella) са којом је добио ћер-
ку Барбару. Иако се није никада званично развео, те је она законски остала 
његова супруга све до смрти, имао је бројне везе и флертове са лепим и 
познатим женама из света филма. У Кортини током снимања филма „Љу-
бавници“ (Amanti, 1968) Виторија Де Сике, упознао је америчку глумицу Феј 
Данавеј (Faye Dunaway) са којом је био у бурној вези следеће две године. У 
току 1971. године у Паризу упознао је Катрин Денев (Catherine Deneuve) са 
којом је остао у вези до 1974. године и са којом је добио ћерку Кјару (Chiara 
Mastroianni), такође глумицу. Последњу значајну везу је имао са редитељ-
ком Аном Маријом Тато (Anna Maria Tatò) која је 1996. снимила докумен-
тарни биографски филм о Мастројанију под називом „Марчело Мастројани, 
сећам се, да ја се сећам“ (Marcello Mastroianni, mi ricordo, si io mi ricordo) који 
је премијерно приказан 1997. године након његове смрти.

Као глумац имао је способност да се изузетно лако прилагоди уло-
гама, чак су и поједини филмски критичари сматрали да је био у стању да 
глуми користећи само свој поглед. Кроз своје улоге пренео нам је и себе, 
образованог и осетљивог човека који се увек трудио да буде што даље од 
гламура и који никада није имао симпатије према изношењу у јавност ње-
говог приватног живота а посебно према жутој штампи. Иако га је часопис 
„Тајм“ 1962. године прогласио за најпознатијег страног глумца у САД; и по-
ред бројних номинација никада није освојио награду „Оскар“ иако је пре-
ма мишљењу многих заслужио. Међу бројним наградама потребно је из-
двојити „Златног лава“ за каријеру 1990. на Фестивалу у Венецији. О њему 
је редитељ Дино Ризи (Dino Risi) рекао: „Био је најдивнија душа италијанске 
кинематографије, просечан Италијан чистог образа. Мастројани је најверо-
ватније био глумац са којим је било најлепше радити из веома једноставног 
разлога, никада није имао примедбе. Нисам га никада чуо да каже да му 
нека реплика није по вољи. Био је увек изузетно припремљен и као ретко ко 
је имао способност да уђе у лик који је требало да тумачи. Имао је неверо-
ватну врлину да се публици допадне чак и онда када је тумачио ликове које 
није волео у филмовима који му се нису свиђали.“

Марјан Вујовић
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Сладак живот

Божанствена жена
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МАЧ,
и како га сварити

Мач никада никога није нахранио. 
Чак ни гутача мачева. 
Његова иницијална функција није хранилачка, већ изгладњивачка. Он 

је ту да распали глад за крвљу, богатством, моћи, поседима... И осветом – за 
сва зла која наноси, док лапће крв, и беду коју за собом остави, отимајући 
све друго.

А, мач је, ако је прави, добар и поуздан – скуп*. Лако је богаташу да 
буде освајач (он је то увек, иначе не би био никада ништа, јер не би био бо-
гат), будући да он себи може да прушти – мач. И мачеваоца. 

Проливати крв да би се стекло оно што се још нема, макар у задо-
вољавајућој мери (ако та мера уопште постоји), је доследно скупо. Али, до-
следно, и освета таквом мачу је још скупља – јер онај који је осетио мач на 
сопственој кожи, обично СЕБИ мач није у стању да приушти. Да јесте, не би 
морао да се свети, јер: 

а) нити би уопште био нападнут (богати освајач не мари много за рав-
ноправну борбу, и могућност да му инвестиције у мач - и мајстора у руко-
вању истим - пропадну), 

б) нити би на време пропустио да се одбрани.
Дају се пронаћи, у витлању мачем, још неке предности. Рецимо, на 

самом крају XVI века, Џорџ Силвер је написао: „Вежбање оружјем отклања 
муке и болове, и болести; повећава снагу и изоштрава ум, а усавршава про-
суђивање; протерује меланхолију из душе, колеричност из темпарамента, и 
злобу из мишљења; одржава дух свежим, у добром здрављу и дугом животу.“

(...)
Христ Апокалипсе говори бритким двосеклим мачем, који му као језик 

палаца из уста. Филм његове блиставе, светлосне истине треба сварити. 
„Мач је расекао границе времена, између почетака и последњих 

дана, а и границе између времена и вечности. Отуд му вредност есхатолош-
ког симбола.“ (Шевалије, Жирбран)

А знате већ како то иде: ко свари Истину, никада више неће бити гла-
дан, болестан, мрзовољан...

Шта да вам кажем? 
Гледао сам мноого горе добре филмове.

Борислав Станојевић

(одељак из књиге: 
МУЗЕЈ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ – БИОСКОП КОЈИ ОПСТАЈЕ)

* Ковач, додуше, не (мора да) кује оружје да би се прехранио, али само кујући 
мачеве може заиста да се обогати.
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Фокус:
МИХАЕЛ ХАНЕКЕ (Michael Haneke)

У име Југословенске кинотеке, Аустријског културног форума Београд и 
Француског института позивамо Вас да у наредним данима заједно са 

нама зароните у филмски космос Михаела Ханекеа. Селекција коју ћемо 
овом приликом приказати обухвата филмове од другог Ханекеовог играног 
филма „Бенијев видео“ (1992) све до Оскаром награђеног филма „Љубав“ 
из 2013. године. У својим филмовима Михаел Ханеке маестрално загледа 
у дубине људске душе и отвара питања са којима гледалац наставља да се 
суочава и када напусти биоскопску салу. Пука забава није циљ његових фил-
мова, већ да гледалац буде иритиран и на тај начин покренут на промиш-
љање. Михаел Ханеке је данас неоспорно један од најзначајнијих представ-
ника аустријске и француске кинематографије и надамо се да ћемо кроз ову 
ревију успети да Вам пружимо увид у његов рад.

Михаел ХАНЕКЕ (Michael Haneke) - биографија 

Михаел Ханеке је рођен 23. марта 1942. године као син немачког 
редитеља и глумца Фрица Ханекеа и аустријске глумице Беатрис фон Де-
геншилд у Минхену. Одрастао је у Аустрији у граду Винер Нојштат. Ханеке 
је студирао филозофију, психологију и позоришне студије у Бечу док није 
прешао у Баден-Баден да ради као драматург за Судвестфунк телевизију, 
да би затим радио као позоришни редитељ, између осталог у Франкфурту, 
Дизелдорфу, Хамбургу и Бечу. Након неколико телевизијских филмова обја-
вио је свој први играни филм „Седми континент“ (1989). Већу популарност 
постигао је након филма „Бенијев видео“ (1992), а 2001. са филмском адап-
тацијом романа Елфриде Јелинек “Професорка клавира” постиже успех код 
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шире публике и критике. Са филмом „Бела трака“ (2009) освојио је бројне 
награде међу којима и Златну палму на филмском фестивалу у Кану. Са фил-
мом “Љубав” (2012) поновио је тај успех - филм је 2013. године имао 5 но-
минација за Оскара (најбољи филм, најбољи страни филм, најбоља режија, 
најбоља глумица - Емануел Рива, оригинални сценарио) и освојио Оскара 
за најбољи страни филм. Такође је добио и награду Златни глобус. За своју 
посвећеност независном филму Михаела Ханекеа је 2012. француски пред-
седник Франсоа Оланд одликовао националним орденом француске Легије 
части у рангу витеза. Михаел Ханеке живи у близини Беча и од 2002. године 
предаје режију на Институту за филм и телевизију на Универзитету за музику 
и извођачке уметности у Бечу. Тренутно Михаел Ханеке ради на свом новом 
филму “Срећан крај”, који се снима у луци Кале на северу Француске.

Љубав © Denis Manin
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ПРОФЕСОРКА КЛАВИРА /Die Klavierspielerin /La Pianiste / 
Француска 2001 
Трајање: 131 мин.

Ерика Кохут је професорка клавира на Бечком конзерваторијуму. У 
раним четрдесетим још увек живи са својом остарелом и тирански настроје-
ном мајком. У том затвореном свету љубави, мржње и зависти нема места за 
мушкарце. Њен се сексуални живот састоји од воајеризма и мазохистичког 
саморањавања. Све док једног дана један од њених студената не одлучи да 
је заведе…

режија: Михаел Ханеке
сценарио: Михаел Ханеке / по истоименом роману Елфриде Јелинек
улоге: Изабел Ипер, Беноа Магимел, Ани Жирардо 

БЕНИЈЕВ ВИДЕО /Benny’s Video / 
Аустрија/Швајцарска 1992
Трајање: 105 мин.

Бени је на уласку у пубертет. Потиче из добростојеће породице. Ро-
дитељи се њиме не баве много. У свету видео фимова он проналази емо-
ционалну компензацију. Постепено губи осећај за реалност, а његов систем 
вредности се мења. Када девојку коју је упознао доведе кући за викенд, 
доћи ће до ужаса…

режија: Михаел Ханеке
сценарио: Михаел Ханеке 
улоге: Арно Фриш , Ангела Винклер, Урлих Михе, Штефан Поласек, 

Кристиан Пундy,

ЗАБАВНЕ ИГРЕ / Funny Games /
Аустрија 1997
Трајање: 104 мин.

Требало је да то буде пријатан породични одмор за брачни пар Георга 
и Ану и њиховог сина. Идила на језеру бива прекинута када се на вратима 
појаве двојица младића, Петер и Паул. Оно што почиње безазленом молбом 
да позајме пар јаја, претвориће се у садистичку игру чија правила диктирају 
Петер и Паул. За њих двојицу то су само забавне игре. 

режија: Михаел Ханеке 
сценарио: Михаел Ханеке 
улоге: Сузан Лотхар, Улрих Михе, Франк Гиринг, Арно Фриш 
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СКРИВЕНО /Cashé /
Аустрија/Француска/Немачка/Италија 2005
Трајање: 115 мин.

Жоржу, водитељу тв емисије о књижевности, на кућу стижу видео 
снимци њега и његове породице снимљени на улици, као и узнемирујући 
цртежи које је тешко растумачити. Он нема појма ко је пошиљалац. Поли-
ција не види основ да реагује, све док се не ради о јасној претњи. Ипак, при-
тисак постаје све већи и квази-интелектуални начин живота Жоржа и Ане, 
између књижевних емисија, отварања изложби и позива на вечеру избацује 
из равнотеже. 

сценарио и режија: Михаел Ханеке 
улоге: Жилијет Бинош, Даниел Отеј, Морис Бенишу, Валид Афкир, На-

тали Ричард, Бландин Леноар 

БЕЛА ТРАКА /Das Weißе Band 
– Eine Deutsche Kindergeschichte / Le Ruban blanc 
Аустрија, Француска, Немачка, Италија 2009.

Село на протестанском северу Немачке у освит I светског рата. Припо-
ведач је сеоски учитељ који води и школски и црквени хор. Говори о својим 
певачима – деци и младима – и њиховим породицама: земљопоседнику, 
свештенику, управитељу имања, доктору, бабици, сељацима… Учестале су 
чудне незгоде које све више наликују ритуалним кажњавањима. Ко стоји иза 
свега?

режија и сценарио: Михаел Ханеке 
улоге: Кристиан Фридел, Бургхарт Клауснер, Улрих Тукур, Сузан Лотар. 

Габриела Мариа Шмеиде 

 
ЉУБАВ /Liebe / Amour /
Аустрија/Француска/Немачка 2012
Трајање: 127 мин.

Жорж и Ана су професори музике у пензији, у својим осамедесетим 
годинама, културни људи који уживају у класичној музици. Њихова кћи, та-
кође музичка уметница, живи са породицом у иностранству. Једног јутра Ана 
доживи мањи мождани удар. Операција полази по злу и она долази кући 
делимично паралисана. Нова ситуација ставља љубав старог пара на пробу, 
а Жорж обећава Ани да је ни по коју цену неће послати у дом.

сценарио режија: Михаел Ханеке
улоге: Жан-Луј Трентињан, Ан, Изабео Ипер, Вилиам Шимел
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Љубав

Бела трака
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Музика и песме
Фокус: БРАЈАН ИНО (Brian Eno)

Чувени музичар, композитор и продуцент и што је многима можда непо-
знато творац популарне мелодије за мобилни телефон Nokia, коју смо 

у протеклих 20-ак година често имали прилике да чујемо у пролазу, а мало 
људи зна да ју је управо он компоновао.

Каријеру је започео у бенду Roxy Music, али због честих сукоба са 
фронтменон Брајаном Феријем и за њега умарајућих турнеја и наступа убрзо 
је напушта. Са Феријем ће поново сарађивати тек 1994. године на његовом 
соло албуму Mamouna. Убрзо започиње успешну соло музичку каријеру у 
амбијенталној музици, а крајем 70-их и почетком 80-их година XX века по-
стаје један од родоначелника новог музичком правца названог „нови талас“ 
(new vawe). У то време почиње да сарађује са Дејвидом Боувијем (David 
Bowie), на његовим албумима из Берлинске трилогије Low, Heroes и Lodger 
и чувених хитова Heroes, Boys Keep Swinging, DJ. Са Боувијем ће поново са-
рађивати као продуцент албума Outside 1995. године. Са овог албума као 
синглови су објављене песме Heart’s Filthy Lesson, Stranger’s When We Meet, 
Hello Spаceboy. Неке од песама са овог албума могле су се чути у филмови-
ма Седам (Seven) Дејвида Финчера (David Fincher), Шоугрлс (Showgirls) Пола 
Ферхофена, Хотел изгубљених душа (Lost Highway) Дејвида Линча (David 
Lynch) и Баскијат (Basquiat) Џулијана Шнабла (Julian Schnabel). 

Продуцирао је неке од најчувенијих албума бендова Devo, Talking 
Heads, U2. Снима и нумеру за Дејвид Линчову екранизацију романa Дина 
– Пешчана планета (Dune) 1984. године. Са члановима бенда U2 1995. го-
дине у пројекту The Passangers oбјављује албум Original Soundtracks који 
је садржао нумере које су се нашле у филмовима Иза облака (Al di là delle 
nuvole) Микеланђела Антонионија и Вима Вендерса, Дух у шкољки (Ghost 
in the Shell) и многих других измишљених саундтрека, који су првoбитно 
били планирани за филм Књига за узглавље (The Pillow Book) Питера Гри-
навеја (Peter Greenaway), али нису искоришћени у истом. Са Боном (Bono) и 
Еџом (The Edge) из U2 и продуцентом Нил Хупером (Neelee Hooper) радио је 
на Бонд теми Goldeneye коју је отпевала Тина Тарнер (Tina Turner). Неке од 
његових најчувенијих песама могле су се чути и у филмовима Кристијана 
Ф – Деца са станице Зоо (Kristiana F.-Wir Kinder vom Bahnhoff zoo), Девет и 
по недеља (Nine ½ Weeks), Вол Стрит (Wall Street), До краја света (Until the 
End of the World), Трејнспотинг(Trainspotting), Плишани рудник злата (Velvet 
Goldmine), Мулен Руж (Moulin Rouge), Контрол (Control) и многим другим. 
Као композитор радио је музику за филмове Хотел од милион долара 
(Million dollar Hotel), Лудачка кошуља (The Jacket) и Дивне кости (The Lovely 
Bones).

Ђорђе Зеленовић 
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Џон Касаветес

Закаснели блуз
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Из личног угла :
ТРИПТИХ О ФИЛМУ „СЕНКЕ“ ЏОНА КАСАВЕТЕСА

Дебитантско дело Џона Касаветеса, СЕНКЕ, својевремено је хваљено и 
етикетирано као први амерички андерграунд филм. Џон је описан као 

„фрустрирани геније приморан да, попут Орсона Велса, глуми у холивудским 
лимунадама и ТВ будалаштинама у намери да заради новац којим би могао 
финансирати сопствене „озбиљне“ филмове“ (дефиниција Дејвида Томсо-
на). Био је, заиста, први амерички независни синеаст. Његов утицај на бројне 
младе колеге базирао се на тврдоглавом одбијању рада у оквиру студијског 
/ холивудског система зачињеним чињеницом да поседује видљив и агреси-
ван индивидуализам, али и непоколебљив интегритет.

Први је амерички синеаст који је прихватио Велсов принцип незави-
сног рада на сопственим филмовима, што је касније наставио Џим Џармуш. 
Његове филмове карактеришу снага, патња и хуманост, а он је најближе од 
свих америчких колега стигао до успешног сликања тескобе и напетости у 
људским односима (angst), онаквих којима су се прославили Микеланђело 
Антониони и Ингмар Бергман. Интелигентан и осећајан, одличан карактерни 
глумац, Џон је зналачки радио са глумцима, углавном истим именима: Џена 
Роулендс, Лин Карлин, Питер Фок, Симор Касел, Бен Газара, Џон Марли,.... 

Незаинтересованост америчких дистрибутера за СЕНКЕ натерала је Ка-
саветиса да филм пријави на Међународни фестивал у Венецији 1960. где је 
освоји награду критике. После те светске премијере, редовно се приказивао 
у Великој Британији и Европи, а тек 1961. у Њујорку и касније широм САД.

Убрзо је у Европи проглашен за ремек-дело, фасцинантно остварење 
које отвара велике могућности ауторског приступа седмој уметности. Ми-
нималан заплет је надграђен расположењем и емоционалним ставом који 
само делује попут истинитости и реалности. Инспирисан документирним 
стилом cinema verité забележио је уметнички тријумф. Оправдано се сматра 
прекретницом у развоју националног независног филма, уз то је надахну-
то користио груби реализам својствен неореализму и делима намењеним 
кампусима и специјализованим арт биоскопима. Може се сматрати као чин 
бунта против доминације Холивуда у комерцијалној продукцији. Био је сти-
муланс за нискобуџетне пројекте остварене изван система великих студија. 

МИНГУС

Славни, јединствени и непоновљиви џезер Чарлс Мингус (1922. – 
1979.), контрабасиста, пијаниста, композитор и вођа малих и великих сас-
тава био је крајње особена личност, како у животу, тако и у музици. Попут 
Дјука Елингтона, Телонијуса Монка и Гила Еванса, музика му је била средство 
изражавања и сликања осећања, односно расположења и да у њој непреки-
дно експериментише на плану жанровских форми, инструментарија и на-
чина импровизација. При том игноришући устаљену хармонску праксу. Као 
што су Орсон Велс, Жан – Лик Годар и Џон Касаветес на филму откривали 
нове правце развоја седме уметности, тако је Мингус још увек недостигнут 
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по огромном и недовољно проученом утицају на развој не само џеза већ и 
америчке музике XX века. Попут Велса, био је харизматична личност „већа 
од живота“, често оспораван и несхваћен. Током времена постаје све очитије 
да је један од малог броја џез иноватора чији огроман корпус композиција 
и данас чини основу тог музичког жанра. Остао је узор генерацијама џезера, 
посебно контрабасиста.

Било је судбински да су се морали једног дана срести Мингус и Каса-
ветес. Догодило се током рада на Џоновом дебитантском играном филму 
СЕНКЕ. Због горе поменутих храбрих експеримената у уметности музике и 
филма, Џон је одабрао Мингуса као аутора оригиналне музике писане за 
његов првенац. 

Чарлс Мингус је два пута био учесник на Београдском џез фестивалу 
(новембра 1972. и 1975.). Имао сам велику част и срећу да га 1972. упознам 
на џем сешну у Дансинг сали Дома омладине и да са њим проведем десетак 
минута у разговору о само две теме: сарадња са Касаветесом на СЕНКАМА и 
о искуству у писању аутобиографске књиге „Beneath the Underdog“ (штампа-
не у САД 1970.) код нас објављене 2003. у изврсном преводу као „Бедније од 
шугавог пса“ (Самиздат Б92). 

Мингус ми је рекао да је Џон поручио две композиције које би ко-
ристио у филму, а да је само једна ушла у филм – „Носталгија на Тајмс скверу“ 
(чује се на самом почетку филма и током уводне шпице), а да се друга, балада 
„Алисина земља чуда“ нашла само на његовој плочи „Wonderland“ (у продук-
цији Јунајтед Артистс Џез, 1962) заједно са „Носталгијом“ и још две нумере. 

У вези музике за СЕНКЕ, рекао ми је да је био разочаран Џоном који је 
исувише споро радио, претеривао у импровизацији, сматрајући га за доброг 
глумца али сумњајући да ће икада постати режисер! Мислио је да филм ни-
кад неће бити завршен и да је бесмислено да настави сарадњу са Касавете-
сом. Сматрао је да је исувише амбициозан и неспреман за улогу режисера. 
Филм није ни гледао, а признао ми је да се, заиста, изненадио да је Џон кас-
није остварио тако запажену каријеру као режисер, сценариста и продуцент 
својих филмова.

Чувши да сам његову књигу недавно делимично прочитао код прија-
теља у Лондону и да бих волео да је набавим предложио ми је да после 
свирке одем са њим до хотела у намери да ми поклони (половно) управо из-
дато прво џепно издање. Оберучке сам прихватио позив и у хотелу „Метро-
пол“ провео у његовом друштву још један сат ни једном речи не споменувши 
Џона и СЕНКЕ. Пре поласка у хотел морао сам му обећати да ћемо попити по 
једно (!) пиће и заборавити на СЕНКЕ. Разговарали смо о књизи, џезерима са 
којима је годинама сарађивао и о утисцима са београдског концерта.

РОУЛЕНДС

Током боравка 1982. у Њујорку, имао сам задатак од колеге Филипа 
Аћимовића, дугогодишњег уредника програма Југословенске кинотеке, да 
у Музеју модерне уметности (МОМА) обиђем госпођу Ајлин Баусер (уред-
ника филмског програма са којом је Аћимовић имао вишегодишњу успешну 
сарадњу). Требало је да јој предам пар књига, поздравим је у његово име 
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и са њом успоставим добре односе због могуће сарадње у будућности. То-
ком посете МОМИ сасвим случајно сам срео у кафетерији глумицу Џену Ро-
улендс (1930.), иначе супругу Џона Касаветеса. Била је добро расположена 
и насмејана, тако да нисам одолео да јој не приђем. Представио сам јој се и 
признао да обожавам Џонове и њене филмове, посебно СЕНКЕ, ЗАКАСНЕЛИ 
БЛУЗ, ГЛОРИЈА и МИНИ И МОСКОВИЦ. 

Том приликом сам је питао како су СЕНКЕ настале, а она ми је рекла 
да је прва верзија била снимљена још 1957. ван студија, у Гринич Вилиџу, 
камером из руке на 16мм. Она ју је стопирала за приказивање сугеришући 
мужу да прошири и доради драматичну импровизовану причу о двојици цр-
них музичара и њиховој сестри светлије пути који су се упетљали у потрази за 
љубављу, креативношћу и расним идентитетом усред њујоршког подземља. 
Доснимане су неке сцене и, углавном, премонтиран филм је угледао светлост 
дана 1959. Сви глумци су намерно били натуршчици или потпуно непознати 
јавности. Додала је да Џон није могао да чека Мингуса да заврши компоно-
вање већ је употребио само првих 2½ минута нумере коју је Чарли назвао 
„Носталгија на Тајмс скверу“. Додала је да је Џон првобитно хтео да ангажује 
Мајлса Дејвиса, али како је Мајлс потписао крути уговор о дугогодишњој са-
радњи са дискографском кућом „Колумбија“, Џон је ступио у контакт са Мин-
гусом, јер је волео његове непредвидљиве импровизације у компоновању и 
у инспиративним солима на контрабасу. Љутило га је Мингусово несхватање 
импровизоване драматургије и ненаписаног дијалога, јер је музичар изја-
вио да не може да ради без писане књиге снимања. Џезер је био шокиран 
прегледом неких снимљених сцена које су му деловале без везе тврдећи да 
он мора да напише партитуру а не да импровизује као што је то радио Мајлс 
у филму Луја Мала ЛИФТ ЗА ГУБИЛИШТЕ. Део новца (7.000 долара) за филм 
Џон је добио од слушалаца популарног радио програма Џин Шеперд, који су 
послали по један долар, остатак је био хонорар за насловну улогу у изузетно 
успешној ТВ серији „Џони Стакато“. Филм је коштао око 40.000 долара, а тон 
је снимљен магнетофоном у намери да се забележи реалан звук. Екипа је 
бројала само четири члана. Од 12 сати снимљеног материјала, Џон је у року 
од девет месеци монтирао коначну верзију у трајању од 81 минута. 

На крају ми је рекла да је Мингус завршио поменуте две нумере две 
године после премијере СЕНКИ! Са плоче је, попут мене, чула како је Мин-
гус замислио и остварио своје писане композиције предвиђене за Џонов 
првенац. Било јој је жао што нису ушле у филм. Сложио сам се са њеним 
мишљењем да је „Носталгија“ бриљантно дочарала стално присутну тескобу 
на Тајмс скверу и да наговештава широк спектар фантазија, фрустрација и 
краткорочних задовољстава главних јунака који дане проводе у ходницима 
подземне железнице а ноћи лутајући мрачним улицама сугеришући спирал-
ну тензију у односу појединца и велеграда. 

Открила ми је да су јој најбоље и најомиљеније роле у филмовима 
МИНИ И МОСКОВИЦ, ЖЕНА ПОД УТИЦАЈЕМ, ГЛОРИЈА и ЛИЦА. Додала је да 
обожава тешке и захтевне улоге попут оне у ЖЕНИ ПОД УТИЦАЈЕМ и вестер-
ну УСАМЉЕНИ СУ ХРАБРИ Дејвида Милара из 1962. На крају ми је споменула 
да је у младости била фасцинирана глумицом Бети Дејвис коју је обожавала 
и од које је индиректно много научила.
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КАСАВЕТЕС

Користећи део годишњег одмора у Лондону новембра 1984. на Међу-
народном филмском фестивалу, посредством Дејвида Микера, архивисте у 
Британском филмском архиву и највећег стручњака за џез на филму, срео 
сам се једног дана са Џоном Касаветесом (1929. – 1989.). Толико сам био уз-
буђен да сам на почетку разговора, вероватно, деловао хаотично, али њего-
во стрпљиво и пажљиво слушање мојих питања у вези два „џез филма“, СЕН-
КЕ и ЗАКАСНЕЛИ БЛУЗ, помогло ми је да их сувисло формулишем. Одобрио 
ми је да снимим део разговора, рекавши ми да му нико није тако искрено и 
јасно формулисао зашто су они толико важни у америчкој кинематографији. 

„Мингус и ја смо поседовали сличну, ако не и исту, врсту уметничког и 
креативног беса. Када смо упали у ћорсокак током рада на СЕНКАМА, рекао 
сам му да смо ми импровизатори и да његови музичари могу изврсно да 
импровизују, на шта је одговорио да он тако не може да ради. Одговорио 
ми је да смо уметници, а не импровизатори. Цитирам, „Човече, музика је 
дивна ствар. Биће ми потребно много времена, јер она мора бити написана. 
Коначно, студирао сам на факултету Џулијард“. Џезери су попут Раскољнико-
ва. Они се не баве структуром живота. Живе за појединачне ноћи и по томе 
су попут деце. Они не желе успех, желе добро проведено време и бројне 
успомене на свирке из прошлости“. 

За филм је рекао да је „прича о црначкој породици која живи изван 
бродвејског бљештавог светла, на маргини велеградског живота“. 

Сложио се са мном да ЗАКАСНЕЛИ БЛУЗ детаљно слика све жешће и 
све присутније дилеме џезера, притиснутих недаћама, да ли да комерција-
лизују своје умеће и тако реше питање егзистенције или да остану верни 
џезу и вечној беспарици. Признао ми је да је главну глумицу, Стелу Стивенс 
одабрао јер је била веома популарна код младих гледалаца али и зато што 
је одлично прошла на пробном снимању. 

 
СЕНКЕ 

СЕНКЕ представљају прекретницу на плану драматургије и реализа-
ције у играном америчком филму. Касаветес је инаугурисао нов начин сли-
кања горућих друштвених проблема младих са друштвене маргине.  

Касаветесов значајан првенац, остварен без сценарија и снимљен 
на 16мм, поред музике Чарлса Мингуса, изврсно користи импровизована 
сола Шафи Хадија (заправо Куртиса Портера) на тенор саксофону којим је на 
прихватљив начин дочаран живот велеграда из угла вечитих маргиналаца. 
У Мингусовој нумери, осим његових особених сола на контрабасу, чују се 
тромониста Џими Непер, пијаниста Пиназ Њуборн и бубњар Дени Ричмонд.

У Београду су СЕНКЕ премијерно приказане априла 1962. у биоскопу 
„Јадран“, а дистрибутер је била „Кинема“ која се у то време специјализова-
ла, углавном, за уметничке филмове и остварења малих кинематографија. 
Одзив гледалаца је био више него слаб, па се филм задржао само три дана 
на репертоару. Тек репризним приказивањем у Музеју кинотеке, филм је по-
степено стицао култни статус и постајао омиљен и радо гледан од стране 
интелектуалаца, џезофила и редовних филмских зналаца. 
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ЗАКАСНЕЛИ БЛУЗ
(београдска премијера)

(Too Late Blues), SAD, 1961 režija: John Cassavetes produkcija: J. Cassavetes 
scenario: J. Cassavetes, Richard Carr fotografija: Lionel Lindon (c/b) muzika: David 
Raksin scenografija: Tambi Larsen montaža: Frank Bracht kostimi: Edith Head 
zvuk: Gene Merritt, John Wilkinson uloge: Bobby Darin, Stella Stevens, Everett 
Chambers, Nick Dennis, Rupert Crosse, Vince Edvards, Val Avery, James Joyce, J. 
Allen Hopkins, Marilyn Clark, Allison Ames, Seymour Cassel 103 минута

Једна од најбољих драма на тему џеза и џезера, несхватљиво је под-
цењена од стране америчке критике. Може се с правом ставити у ранг са 
ремек-делом ОКО ПОНОЋИ Бертрана Тавернијеа. Веродостојно је приказала 
тежак (често несхваћен) живот џез музичара, снажно и цинично заронивши 
у тада мало познат свет џезиста и на бриљантан је начин сложене односе 
међу музичарима понудила јавности. Турбулентан однос главног јунака Џона 
Вејкфилда, у бриљантном интерпретирању Бобија Дерина, и срамежљиве 
певачице Џес Полански, такође, одличне Стеле Стивенс, послужио је само 
као позадина драматичне приче о другарству, солидарности и неиспуњеним 
надама. Наизглед нерешиви проблеми скоро непознатог малог џез састава 
(комбоа) никада нису боље приказани на великом екрану. Био је то пун Ка-
саветесов погодак, филм који је деловао као да слика стварне догађаје уз 
незаборавну џез музику и надахнут дијалог. 

Изванредна оригинална музика Дејвида Раксина обогаћена је џез ин-
терпретацијама Бени Картера (тенор саксофон), Јуна Резија (труба), Милта 
Бернарта (тромбон), Џими Роулза (клавир), Реда Мичела (контрабас) и Шели 
Мена (бубњеви). У једној уводној сцени на кратко се појављује мулти-ин-
струменталиста 

Слим Гејлард.
„Никада није касно за овако добро остварену џез драму“. - Њујорк 

Тајмс
„Углавном непознати глумци и бритак дијалог, уз добро Касаветесово 

вођење главних интерпретатора, певача Бобија Дерина, и нарочито Стеле 
Стивенс (која је тријумфално заблистала у сценама завођења), заокружили 
су јако добро остварене споредне роле и зналачки запажене реалне ситуа-
ције“. – Џон Гилет 

  
Слободан Аранђеловић

филмски и џез публициста
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Ноћ над Београдом

Сторија Бомбардовани Београд
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ВРЕМЕ ЗЛОЧИНА – ПРВИ ДЕО

„Време злочина“ у Краљевини на умору, започело је убрзо откако је 27 
марта 1941. британски премијер Винстон Черчил изјавио да је „Југо-

словенска нација рано јутрос пронашла своју душу“. Наравно, то се одно-
сило на непокорне Србе који су незадовољни потписивањем Тројног пакта 
са Немачком, 25. марта, владе Цветковић-Мачек, два дана касније изашли 
на улице свих већих градова да изразе своје немирење са тим потезом. 
Слободољубиви народ, ношен братским емоцијама према Русији, макар 
била и црвена, традиционалним савезништвом са Британцима (Француска 
је већ била окупирана и обезглављена) као и свежим сећањем на крваво 
раздобље Аустроугарске и Немачке окупације Србије у Првом светском 
рату, није схватао шта му се спрема. Разјарени Адолф Хитлер наредио је да 
се „потпаљивачи пожара на Балкану што пре казне“. Београд је после ус-
постављања нове, пробританске владе и пуча од 27. марта којим је малолет-
ни краљ Петар преузео престо од намесника Кнеза Павла, био проглашен 
отвореним градом. Но, то га није спасило да у зору 6-ог априла без икак-
ве објаве рата, буде нападнут од 4-те немачке ваздухопловне флоте, која је 
на њега истоварила смртонасни товар од 360 тона разорних и запаљивих 
бомби. У четири налета, 480 бомбардера и 250 ловаца „Луфтвафеа“, нису 
бомбардовали само војне објекте већ много више цивилне циљеве-стамбе-
на насеља, културне и јавне установе па чак и противавионска склоништа.
Њима се храбро супроставило 150-200 оперативних авиона ваздухопловства 
Краљевине Југославије, борећи се до последњег даха али је предност Нема-
ца у броју и квалитету авиона била толико велика да су после два дана отпо-
ра већ потпуно овладали југословенским небом. Отпор у земљи је трајао 12 
дана али је већ у првим данима дошло до великог дезертирања војника, пре 
свега хрватске националности, док су официри из Хрватске највећим делом 
распустили своје јединице и врло брзо се по оснивању Независне државе 
Хрватске, прикључили режиму Павелићевих усташа. У бомбардовању Бео-
града погинуло је најмање 2500 људи, па иако српска престоница памти и 
друга зверска бомбардовања каква су била аустроугарска и немачка 1914-15 
године, америчко 1944-те и оно последње од стране НАТО пакта 1999-те, ово 
из 1941 се посебно урезало у свест Срба. У њему су уништени мостови, ка-
сарне, многи значајни објекти друштвеног живота а највећи ударац по свест 
Срба је било брутално уништење Народне библиотеке, чиме се покушало 
обрисати историјско памћење народа. 

Само два месеца касније огорчење окупаторским злочинима било је 
тако да су се скоро истовремено појавила два покрета отпора, Равногорски 
- састављен махом од официра краљевске војске који су одбили предају и 
делова српског сељаштва и грађанства, чији је циљ био ослобођење земље 
и повратак династије) и Партизански, коме су приступили дотле забрањени 
комунисти, левичари и део радника и сељака, са идејом успостављања но-
вог, комунистичког режима по ослобођењу од окупатора. Они су у почетку 
заједнички наступали, постижући неочекиване војне успехе а затим је до-
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шло до прекида сарадње и борбе конкурентских страна у грађанском рату 
вођеном скоро до истребљења,који су партизани активнији у оружаном от-
пору непријатељу, на крају и добили. Немци су пак ради привида легитими-
тета крајем априла поставили на „власт“ у Београду, квислиншку комесарску 
управу Милана Аћимовића коју је крајем августа заменила „Влада народног 
спаса“,генерала Милана Недића, некадашњег начелника Генералштаба и 
Министра војске и морнарице Краљевине Југославије. У то време, резулта-
ти храброг отпора који је потпуно изненадио Немце довели су до тога да 
се у септембру донесу драконске мере где се за једног убијеног немачког 
војника има ликвидирати сто Срба а за једног рањеног, педесет.Врло брзо 
су уследиле страховите репресалије над цивилним становништвом у Мачви, 
Крагујевцу и Краљеву. Но, једном започети отпор више ништа није могло 
угушити...

Да је филм био важна ставка у окупаторској пропаганди доказује и 
то да су надирање агресора у стопу пратиле пропагандне групе Гебелсовог 
Министарства пропаганде, састављене од мобилисаних новинара и фоторе-
портера, са задатком да писаним и фото документима о освајању, снабде-
вају Врховну команду Вермахта и Министарство пропаганде. Истовремено, 
немачки филмски сниматељи за Немачки недељни преглед (Die Deutsche 
Wochenschau) филмски журнал који је излазио сваке недеље снимају це-
локупан пут немачке војске ка Београду, показујући га славодобитно у низу 
бројева од 554 до 558. Сви ови материјали обједињени су у документар-
ном дугометражном филму Слом Југославије или Рат на Балкану (Feldzug 
im Ehemaligen Jugoslawien), који је слично некадашњој пропаганди „Побе-
да у Пољској“ (Feldzug im Polen) из 1940-те, просечном немачком гледаоцу 
требао да дочара како је изгледала епопеја борби и победе над српским 
непријатељем. Занимљиво је да су у филму укомпановани и снимци улас-
ка немачке војске у Марибор, а пре свега одушевљени дочек окупатора од 
стране хиљаде Загрепчана на Јелачићевом тргу. За разлику од ових френе-
тичних аплауза, улазак Немаца у Београд (који делује сабласно на филмским 
снимцима), су пратиле само групе знатижељника. И у каснијим бројевима 
Недељног прегледа, постојало је неколико занимљивих кратких сторија 
о Србији, међу којима је свакако најупечатљивија она у којој београдски 
Јевреји рашчишћавају рушевине, јер је већ у следећим месецима скоро 
цела њихова популација била ликвидирана на стратиштима и гасним комо-
рама. Какву је страшну судбину доживео слободарски Београд,сликовито 
показује и журналска сторија из журнала Мађарског недељног прегледа 
број 897 (Magyar Vilaghirado No 897) који је снимљен само неколико дана 
по окупацији. У самом „времену злочина“ злочини су се прикривали, а фил-
мске ленте као сведоци истих нестајале, мада је пре петнаестек година на 
светло дана испливала деценијама скривана трака у колору на којој се види 
стрељање и вешање тридесет шест Панчеваца за „одмазду“ због неколико 
убијених немачких војника приликом уласка окупатора у град.

О херојском отпору пилота југословенске војске за време краткотрај-
ног „априлског рата“ снажно је проговорио Света Павловић у врсном доку-
ментрцу „Кад је небо било црно над Београдом“ из 1978. Како у земљи 
није могло бити никаквог организованог снимања, за пропагирање Покре-
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та отпора постарали су се савезници. И данас делују занимљиво краткоме-
тражни играни филмови настали у Совјетском Савезу 1941-1942, који говоре 
о почецима борбе против окупатора. Сто за једнога, (Sto za odnoga) Геор-
гија Рапапорта, бави се већ помињаним репресалијама против цивилног 
становништва; У Црним планинама (V černyh gorah) Николаја Шенгелаје, 
приказује организовање сељака у борби против фашистичког узурпатора, 
док је најпознатије међу њима, остварење Ноћ над Београдом (Noč’ nad 
Belgradom), Леонида Лукова прича о храбрим илегалцима, који преко бео-
градске радио станице покушавају да дигну народ на устанак. Најзад, у бри-
танским биоскопима се 1943. године појавио филм Илегалци (Undercover) 
у продукцији студија Илинг (Ealing) и у режији Сергеја Нолбандова. Он је 
такође за тему имао почетак српског отпора против Немаца али иако није 
имао директних политичких конотација, јасно је било да се ради о Равного-
рском покрету. 

Прошло је седамдесет и пет година од немачког бомбардовања и оку-
пације Србије, живих сведока који памте ове страхоте све је мање али су ту 
филмови, макар и малобројни да нас подсете на смутна времена у којима 
су како би то поетски написао Милорад Панић Суреп „живи завидели мрт-
вима“. Људска сећања бледе, али нас „жива реч“ филмске слике тера да бар 
део историје која са њом опстаје сачувамо у колективном памћењу народа.

Александар Саша Ердељановић

Слом Југославије
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Живјеће овај народ
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ВРЕМЕ ЗЛОЧИНА – ДРУГИ ДЕО

У Загребу је 10. априла 1941. године, пред одушевљеном масом ус-
постављена Независна држава Хрватска, квислиншка творевина наста-

ла под патронатом нацистичке Немачке и фашистичке Италије. Њено ус-
постављање су створиле усташе, чланови илегалне организације „Хрватски 
ослободилачки покрет“, настале после атентата на Стјепана Радића, вође 
Хрватске републиканске сељачке странке, 1928. године у Скупштини Краље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца. У свом деловању, ослањали су се на идеју и 
политику идејних претходника из XIX века, Анте Старчевића и Јосипа Франка, 
са једноставним циљем да се створи Хрватска држава у њеним „повијесним 
границама“, које би уз несумњиве хрватске територије, захватала „италијан-
ску“ Истру, Ријеку, Задар и нека острва као и и знатне делове Босне и Херце-
говине, Црне Горе и Срема, настањене већинским српским становништвом. 
Да би се то остварило, било је потребно решити тзв. „српско питање“ чије 
исходиште је било у томе „да се трећина православних побије, трећина исте-
ра а трећина покатоличи и постану Хрвати“, што је у једном од својих говора 
крајем 1941. године после успостављања НДХ, наговестио идеолог усташтва 
Др Миле Будак, познати писац и некадашњи „Солунац“. Вођа организације 
доктор Анте Павелић, адвокат и некадашњи посланик у Скупштини Краље-
вине СХС, раних тридесетих је са групом од око 500 истомишљеника еми-
грирао у Италију, одакле су се припремали за терористичке акције и упад у 
Југославију. Иако су ове јединице после убиства краља Александра у октобру 
1934. кога су организовале усташе и великобугарски терористи из ВМРО-е 
(Унутрашње македонске револуционарне организације) уз подршку немач-
ке и италијанске агентуре, наводно расформиране оне су се тамо и даље 
обучавале и припремале за преузимање власти, што се и догодило у априлу 
1941.

Тада је српски народ, великом већином незадовољан приступањем 
Југославије Тројном пакту са Немцима владе Цветковић-Мачек од 25. марта 
1941. године, изашао на уличне протесте у Београду и другим градовима 
27. марта 1941, да би исте вечери био изведен пуч од стране пробритан-
ски оријентисаних ваздухопловних официра, смењена влада и постављена 
нова, на челу са генералом Душаном Симовићем. Такође, дотадашњи на-
месник, Кнез Павле Карађорђевић, је стављен у кућни притвор и одведен из 
земље, док је малолетни принц Петар Карађорђевић, постављен за краља. 
После страшне немачке реакције у виду бомбардовања Београда, 6-ог апри-
ла и дванаестодневног краткотрајног рата, већ 10. априла уз помоћ Немаца 
али и уз велику подршку дотадашњих великих „Мачековаца“, Славко Кватер-
ник образује НДХ, а у земљу се враћа и Анте Павелић са стотинама усташа 
из Италије и Аустрије. У следећим месецима они ће организовати државни 
терор над близу два милиона православаца (или „гркоизточњака“ како су 
волели да пишу) који су живели на тим територијама, што је резултирало 
погромима и геноцидом над најмање 700 хиљада припадника српског наро-
да. Уз Србе масовно су убијани на најбестијалније начине и Јевреји и Роми, 
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са циљем да се створи етнички чиста држава хрватског народа. Да би се то 
постигло, већ од лета 1941. године, створен је логор у Јасеновцу, касније на-
зиван „огромном фабриком смрти“ у коме је према податку из марта 1944., 
који је записао високи немачки функционер Херман Нојбахер „број неви-
них ненаоружаних закланих Срба износио 750.000“. Систематским и планс-
ким убијањем које до данас свет није признао и сагледао као геноцид, број 
Срба који је на територији Бановине Хрватске био преко 35% становништва, 
смањио се у поратној Социјалистичкој Републици Хрватској на око 12%, да 
би у последњим ратовима деведестих тај број смањен на испод 5%, чиме је 
готово коначно решено „српско питање“ у Хрватској.

Иако су се злочинци одувек трудили да прикрију и сакрију своја не-
дела, па осим фотографија крволока са телима невиних жртава, нема много 
сачуваног филмског материјала, ипак је кинематографија један од сведока 
политике и идеологије која је изазвала несагледиве трагичне последице на 
изглед Југославије и Балкана а чији репови се вуку и настављају да живе све 
до наших дана. Заправо, већ у првом делу новоуспостављене кинематогра-
фије НДХ, Из великог повијесног говора Поглавника др. Анте Павелића на 
тргу Стјепана Радића у Загребу 21. Свибња 1941, пуног помпезних фраза 
и архаичних придева, којим се објављује оснивање хрватског краљевства, 
под влашћу италијанског Војводе од Аосте!!!, јасно је било каква ће се по-
литика водити према свима који се не буду повиновали правилима усташт-
ва. Убрзо су кренули и први велики погроми српског становништва по Лици, 
Кордуну, Банији, Славонији, Далмацији, Херцеговини, па су српски сељаци 
организовали устанак ради елементарног опстанка, којим је отпочео први 
озбиљни отпор против усташког режима. Усташе зато стварају Јасеновац, 
Стару Градишку, Паг и друге логоре, где се масовно одводе „Срби, Жидови и 
Цигани“. Филм Јасеновац, Косте Хлаватија и Густава Гаврина, снимљен након 
што су партизани ослободили злогласно мучилиште, снагом визуелног до-
кумента, показао је само део злочина који кољачи пре бекства нису успели 
да прикрију, преко језивих трагова насиља и унакажених делова људских 
тела, заплењених фотографија и ретких доказних филмских материјала као и 
сведочанства малобројних преживелих. Затим, тек на двадесетогодишњицу 
геноцида који не застарева, Богдан Жижић прави нови филм Јасеновац, који 
користећи сличне материјале показује и комеморацију из јула 1962. године 
на којој су се окупили учесници пробоја логора из 1945. године и родбина 
„јасеновачких жртава“. Годину дана касније, Суад Мркоњић за предузеће Су-
тјеска филм из Сарајева, снима остварење, Дјеца из пакла, који се бави стра-
дањем српског народа Козаре 1942. године као и судбином десетине хиљада 
деце тада одвојених од родитеља и датих хрватским породицама, правећи 
паралелу са тадашњим суровим ратом у Вијетнаму. По наруџби спомен под-
ручја Јасеновац, редитељ Гојко Кастратовић је 1973. године створио филм 
Еванђеље зла, још једну посвету жртвама усташког терора у Јасеновцу, али 
је свакако најимпресивније остварење на ту тему до данас, дугометражни 
документарни филм Крв и пепео Јасеновца, из 1983. године,познатог анти-
фашистичког редитеља Лордана Зафрановића, право ауторско сведочанство 
о масовној гробници стотина хиљада људи који су страдали само зато што су 
били друге вере и нације. Кула смрти Стара Градишка логор бр. V, Владими-
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ра Тадеја, се кроз архивске материјале и сусрет бивших логораша у априлу 
1987. године, бави интегралним делом јасеновачког система смрти, логором 
Стара Градишка. У делу овог филма он говори о раду Комунистичке партију 
у логору, иако морамо приметити, уз сва званична објашњења на каквом 
равном простору леже Јасеновац и други логори под његовим окриљем, да-
нашњи обичан човек не може да разуме зашто логор није ослобођен много 
раније чиме би биле спашене многе невине жртве. Напокон, Госпа краљи-
ца Хрвата из 1992. године, ветерана и класика нашег документаризма Крсте 
Шканате, у промењеним условима после распада замље, најотвореније го-
вори о клеро-усташком геноциду какво је било убијање српске деце у НДХ 

Иако број филмова који су снимљени на тему страдања народа у НДХ 
није велики а неки од њих не улазе из политичких разлога у дубину мржње 
која је произвела геноцид, они ипак сваки на свој начин, снагом филмске 
слике и документа, говоре о нечему што ће док год живи овај народ остати у 
његовом колективном памћењу. То памћење је вероватно најбоље окарак-
терисао у једном свом давном говору, блаженопочивши српски Патријарх 
Герман, речима : „Праштамо, али не заборављамо“.

Александар Саша Ердељановић

Крв и пепео Јасеновца
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Сећање на ...
ЏОРЏ МАРТИН (George Martin, 1926 - 2016) 

Музички продуцент, аранжер, композитор, диригент, аудио инжењер, 
музичар или како су га назвали због његовог неизмерног доприноса 

ауторском изразу највеће поп групе двадесетог века „Пети Битлс“, сер Џорџ 
Мартин, недавно је преминуо у деведесeтој години живота.

Малолетни добровољац у Краљевској морнарици за време Другог 
светског рата који није стигао да учествује нити у једној бици, после рата 
се одлучио за студије клавира и обое у Гилдхол школи за музику и дра-
му(Guildhall School of Music and Drama). Одмах по дипломирању, прво ради 
у Департману класичне музике у BBC, а потом се 1950. године запошљава 
у компанији EMI, односно њеном одељку Парлофон рекордс (Parlophone 
Records).Током педесетих био је продуцент многих плоча класичне музике, 
регионалне музике британских острва као и говорних комедија и припове-
дака са истакнутим глумцима, међу којима су били: Питер Селерс, Питер Јус-
тинов и Дадли Мур. Прекретница у његовој каријери догодила се у фебру-
ара 1962. године после састанка са Брајаном Епштајном, менаџером младе 
ливерпулске групе Битлси, коју је пре тога за прво снимање одбила велика 
музичка кућа каква је била Дека рекордс (Decca Records). Одушевљен енту-
зијазмом Епштајна, звуком групе која је гајила необично вишегласно певање 
и у почетку рудиментарним али и невероватно певљивим поп песмама тан-
дема вођа бенда, Џон Ленон-Пол Макартни, Мартин је одлучио да им да 
шансу и све остало постало је историја.

Битлси су издали дванаест легалних студијских албума и само на јед-
ном од њих (Нека буде/Let it be, 1970) Џорџ Мартин није био њихов проду-
цент. Његов највећи допринос музици Битлса је био осим очигледног ути-
цаја на коначну продукцију, аранжмане и оркестрацију који су укљичивали 
елементе најразличитијих жанрова популарне (џез, блуз,мјузик хол, фолк, 
кантри,итд) али и њему блиске, класичне музике, и у томе што је успео да 
усклади и развије у заједничком правцу тако сличне али и веома различите, 
невероватне темпераменте и таленте Ленона и Макартнија као и растуће ка-
пацитете нешто млађег Џорџа Харисона. Ако се пажљиво преслушају албуми 
Битлса, већ у први мах у песмама попут, Yesterday, Eleanor Rigby, Strawberry 
Fields, Penny Lane, A Day in the Life, или нешто раније You’ve Got to Hide Your 
Love Away, For No One ,In My Life (ово су само ординарни примери), види се 
невероватно богатство Мартиновог познавања музичке културе уопште које 
је очински пренео на генијалне Битлсе. Уз низ продукција за друге извођаче 
(између осталих сарађивао је и самостално с Макартнијем у музичком скору 
за један од значајнијих филмова у серијалу о Џејмсу Бонду, Живи и пусти да 
умру/Live and Let die, Гаја Хамилтона из 1973) за познати анимирани филм, 
Yellow Submarine/ Жута подморница, Џорџа Данинга из 1967.године, чији 
су цртани јунаци четворица Битлса, написао је пратећу музику и продуцирао 
њихове ауторске песме. Компоновао је музику за осам играних филмова и 
учествовао у десетинама пројеката других извођача...
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Од великог али и скромног човека Џорџа Мартина који је увек био у 
сенци својих славних штићеника, најбоље је опростити се његовим властитим 
мислима: „Схватио сам да сам способан да извучем оно најбоље из људи... 
Продуцент мора да проникне изнутра у личност извођача, сваки уметник је 
веома различит и све је у индивидуалној психологији.“ Заоставштина Џона 
Ленона, Пола Макартнија, Џона Харисона и Ринга Стара, најречитији је доказ 
онога што је Џорџ Мартин говорио али и урадио на пољу популарне музике.

Александар Саша Ердељановић
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Сећање на...
ЏОРЏ КЕНЕДИ (George Kennedy, 1925 -2016)

Био је један од најсвестранијих холивудских глумаца, који је током своје 
богате глумачке каријере, глумио у преко 100 играних а за све то време 

успео да оствари и неке од својих животних улога, наступајући у преко 40 
телевизијских серија. Због своје дежмекасте фигуре, грубих црта лица али 
и стаса који је уливао страхопоштовање, режисери су га у почетку највише 
ангажовали за улоге чврстих момака, непомирљивих каубоја али и тиквана и 
неспретњаковића, све више поступно еволуирајући ка сложенијим и захтев-
нијим ликовима. Било да је играо сурове убице, неспретне шерифе, пљачка-
ше банака, насилнике са мрким изразом на лицу, он свакако није била права 
особа са којом би требао да се качиш али и личност у кога можеш да имаш 
неограничено поверење током ванредних ситуација. Кенеди је успео да сву 
ту разноликост ликова овековечи у неким од најзначајнијих холивудских 
филмова тог и потоњег времена. Одкако је 1959. први пут заиграо у серији 
Colt 45, па све до 2014. и појављивања у филму The Gambler, Џорџ Кенеди, 
се справом може прогласити једним од филмски најдуговечнијих глумаца,са 
каријером која је трајало безмало пуних шездесет година.

Родио се у Њујорку, од оца који је био композитор и мајке балери-
не. Већ са навршене две године појављује се на позоришној позорници а 
као младић неретко наступа и на радију. Током Другог светског рата ступа 
у војску, где пуних 16 година, ради углавном на војним радио станицама и 
телевизији. Иступивши из војске, постаје технички саветник у телевизијској 
серији Наредник Билко. Тај ангажман му омогућава да озбиљније закорачи 
у свет филма. Почетком шездесетих, добија коначно прилику да заигра и на 
великом платну. У филму The Little Shepherd of Kingdom Come (1961), још 
једном од многобројних просечних филмова на тему о америчком грађанс-
ком рату, Кенеди глуми суровог земљопоседника. Његова рола, не остаје не-
запажено, јер од тада крећу да се нижу као на траци, улоге у којима он глуми 
лоше момке и покварењаке. Филмови као што су Усамљени су храбри/
Lonely are the Brave (1962), Шарада/Charade (1964) , Тихо, тихо Шарлота/
Hush...Hush...Sweet Charlotte (1964) или пак филмови, Синови Кети Елдер/
Sons of the Katie Elder (1965), Кад падне ноћ/Hurry Sundown (1967) и филм 
Бостонски давитељ/Boston Strangler (1968) су само једни од многобројних 
ремек дела филмске уметности, у којима се он остварио као велики карак-
терни глумац. Ипак, највећу популарност је стекао улогама негативаца у пус-
тињској драми Заробљени у пустињи/The Flight of the Phoenix (1965) као и у 
двоипосатној ратној авантури из Другог светског рата, Дванаест жигосаних/
The Dirty Dozen (1967), филмовима које је својим магичним режисерским 
додиром, додатно зачинио, велики Роберт Олдрич. Његов квалитет глуме је 
омогућио другима, или да поред њега изгледају само као просечни глумци 
али у већини случајева је успео да читавом филму да нову димензију и по-
дигне га на ниво за који нико није могао ни да предпостави да ће досегнути. 
Неки злуради коментари су ишли дотле, са констатацијом „да ниједан филм 
током шездесетих није могао да се замисли без Кенедија у њему“! Раме уз 
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раме, без имало глумачког стида, глумио је са таквим глумачким величина-
ма као што су, Бет Дејвис, Чарлтон Хестон, Берт Ланкастер, Џон Вејн, Клинт 
Иствуд и многи други. Међутим, прекретницу у његовом глумачком развоју, 
чини улога у филму Хладноруки кажњеник/Cool Hand Luke (1967). За улогу 
безосећајног и опсесивног чувара затвора у америчкој дивљини, који на све 
начине покушава да осујети препотентног кажњеника, кога игра Пол Њумен, 
у његовој мисији, да побегне из строго чуваног затвора, Кенеди добија Оска-
ра за споредну улогу. Од средине седамдесетих, Кенеди се окреће улогама 
у филмовима катастрофе, који су у то време били веома популарни а самим 
тим и најисплативији. Његова корпулентност, велики набрекао врат као у не-
ког бика, са широм отворених очију па све до очију које су утонуле у његово 
велико лице и тако твориле један лажан осмех на лицу, он је тих година уз Ли 
Марвина и Ли Ван Клифа, био непогрешиви избор за филмове катастрофе 
или комедије.

Сходно годинама које су полако почеле да га сустижу, све више се ок-
реће мање захтевнијим пројектима, тако да углавном глуми у телевизијским 
филмовима и мањим филмским продукцијама.

Женио се два пута, тако да је први брак са извесном Ревел Вурман, 
окончан разводом 1978. године, да би се исте године оженио са Џоан Ме-
карти, која је преминула 2014. Из оба брака је имао ћерку а након смр-
ти,иза њега је остало четворо унучади и једно праунуче. Пред крај живота, 
објављује књигу својих мемоара, под називом „Trust me“. У прилог његовој 
непомирљивој глумачкој истрајности, говори и чињеница да 2014. игра 
заједно са Марк Валбергом у филму The Gambler. Уједно му је то била и 
последња филмска улога.

Бојан Ковачевић
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Сећање на...
АДРИЈАНА БЕНЕТИ 

(Adriana Benetti, 
1919-2016)

Италијанску филмску 
звезду из четрдесе-

тих и педесетих година 
прошлог века, Адријану 
Бенети, открио Виторио 
де Сика док је похађала 
студије глуме у Риму и дао 
јој главну улогу у филму 
Тереза Венерди (Teresa 
Venerdi, 1941). Од значај-
ног филмског дебија у 22. 
години Адријана ниже 
блиставе главне улоге: 
младе напуштене труд-
нице у филму Алесандра 
Блазетија Четири корака 
у облацима (Quatro passi 

fra le nuvole, 1942), собарице у Напред, има места (Avanti c ’è posto, 1941), 
Марија Бонарда и студенткиње у Елитним квартовима (Quartieri alti, 1945), 
Марија Солдатија. Глумачку зрелост достиже у послератним филмовима О 
соле мио (1945), Ђакома Ђентилуома и Томболо, црни рај (Tombolo, paradiso 
nero, 1947), Ђорђа Феронија. Тада се десио и новински скандал – позира-
ла је у бикинију за недељник Tempo ilustrato и тако збацила ауру наивног 
девојчурка, која ју је обележила кроз филмове, и која јој је донела славу и 
ван граница Италије. Тотова партнерка (47 morto che parla, 1950) постаје из-
узетно популарна, води рубрику за писма гледалаца у филмском журналу 
Settimana Incom и глуми у још бројним италијанским, шпанским и аргентин-
ским филмовима све до 1957. године, када се последњи пут појављује у фил-
му Виторија Дузеа У двадесетим је увек празник (A vent’anni è sempre festa). 
Након двадесет година звезданих филмских улога, популарна Италијанка 
повукла се са филмског платна, неочекивано и нечујно, као да чини „четири 
корака у облацима“.

Приредила Милена Гвозденовић
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Сећање на...
ЕНТОНИ ГИБС (Antony Gibbs, 1925-2016)

Ентони Гибс, утицајни британско-амерички монтажер, који се званично 
пензионисао 2001, преминуо је у 90. години. Попут нешто млађег Џима 

Кларка, почео је 50-их и потписао преко 40 остварења. Иако веома утицајан, 
званично инспирисавши многе млађе колеге, као занимљив податак стоји 
чињеница да, иако је било доста прилика, никада није био чак ни номино-
ван за Оскара којим је Академија, од самог почетка, на десетине пута, награ-
дила кудикамо „небитније“ монтажере.

Из огромног опуса Ентонија Гибса као најзначајнији издвајају се фил-
мови проистекли из сарадње са редитељима британског „новог таласа“ 60-
их година Тонијем Ричардсоном (Tony Richardson), Николасом Регом (Nicholas 
Roeg) и Ричардом Лестером (Richard Lester), а онда и филмови које је пот-
писао након што се преселио у Америку, тј. Калифорнију, где је сарађивао 
са Норманом Џуисоном (Norman Jewison), Вилијамом Фридкином (William 
Friedkin), Доном Зигелом (Don Siegel)... Ричардсонови филмови Укус меда 
(A Taste of Honey, 1961), Усамљеност дугопругаша (The Loneliness of the Long 
Distance Runner, 1962), Том Џонс (Tom Jones, 1963) и Госпођица (Mademoiselle, 
1966), Регови Performance (1970) и Walkabout (1971) и Лестерови Шарм... и 
како га стећи (The Knack... and How to Get It, 1965), Петулија (Petulia, 1968) и 
Господар живота и смрти (Juggernaut, 1974) заузимају посебно место како 
у филмографији Ентонија Гибса тако и у британској, па и светској, кинема-
тографији. Након успешне сарадње на Виолинисти на крову (Fiddler on the 
Roof, 1971), Гибс и Џуисон снимају још 6 филмова заједно: Ролербол (1975), 
Исус Христ суперстар (Jesus Christ Superstar, 1973), Фист (F.I.S.T., 1978), Пси 
рата (The Dogs of War, 1980), Agnes of God (1985) и In Country (1989). Гибс 
је потписан и на Црној ветрењачи (The Black Windmill, 1974) Дона Зигела, 
Недостижном мосту (A Bridge Too Far, 1977) Ричарда Атенбороуа (Richard 
Attenborough), на култним Динама (Dune) Дејвида Линча (David Lynch), а 
свој блистави радни век завршава са два филма Џона Франкенхајмера (John 
Frankenheimer) Ронин (Ronin, 1998) и Игра јелена (Reindeer Games, 2000).

Сем на филму, Гибс је у својим позним годинама са великим успехом 
радио и на телевизији за шта је био награђен номинацијама за награду ЕМИ 
1996. и 2001. године.

Петар Михајловић
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Сећање на...
НЕНСИ РЕГАН (Nancy Reagan, 1921-2016)

Била је америчка глумица али пре свега остала упамћена као жена четр-
десетог по реду америчког председника, такође прослављеног глумца, 

Роналда Регана. Титулу прве даме Америке, носила је од 1981 - 1989. Родила 
се у Њујорку и након што су се њени родитељи развели, одселила се у Мери-
ленд, где је живела са својом ујном. Након што се мајка преудала и преузела 
презиме Дејвис (Davis), Ненси се сели у Чикаго где узима очухово презиме. 
Од своје прве улоге на филму The Doctor and the Girl (1949), па све до по-
следње, у серији Wagon train (1962), носила је презиме Дејвис. 

Њена глумачка каријера, углавном се базарила на нискобуџетним 
филмовима али и не тако значајним и популарним серијама. Глумила је у 
свега 11 филмова, од којих су свакако најпознатији, романтична драма Мер-
вина Лироја, East Side, West Side (1949), као и у саги испричаној кроз осам 
различитих прича, које третирају амерички начин живота и социјална пи-
тања који су тих година мучили сваког просечног америчког грађанина, у 
филму, It’s a Big Country (1951), где уз плејаду највећих филмских звезда тог 
времена, као што су били, Џин Кели, Ван Џонсон, Џенет Ли и Ненси Реган, 
својом глумачком бравуром, доприноси да компанија МГМ, оствари поза-
машан финансијски добитак. Међутим, филмска јавност се сложила у јед-
ном да је улогом у филму Night Into Morning (1951), у коме је играла секре-
тарицу у школи, можда остварила и своју животну улогу. 

Та 1951. година ће јој донети још једну велику радост, јер се удаја за 
Роналда Регана. Уз свог мужа ће се 1957. у филму Hellcats of the Navy, наћи 
у улози медицинске сестре на америчкој подморници, која је била упућена 
током Другог светског рата у мисију обележавања мина у јапанским вода-
ма. То ће уједно бити и њихово једино заједничко учествовање на неком 
филмском пројекту. Већ следеће године, испоставиће се да ће филм Crash 
Landing, бити њена последња „лабудова песма“, јер од те године, па до краја 
каријере, глумила је само још у неколико серија.

Када је 1994. године, Роналду Регану установљено да болује од Ал-
цхејмера, она се повлачи у њихов дом на Беверли Хилсу, одакле постаје ве-
лики борац и донатор фонда за борбу против ове опаке болести.

Бојан Ковачевић
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Сећање на...
КЕН АДАМ (Ken Adam, 1931-2016)

Шта год мислили о Америчкој филмској академији и о истинској вред-
ности и значају награда које сваке године током фебруара додељују, 

ако поред имена неког синеасте стоји: „добитник два Оскара и још 3 но-
минације“, можете бити прилично сигурни да се ради о заиста значајном 
филмаџији и, врло вероватно, истинском уметнику. „Случај“ Кена Адама, 
веома утицајног сценографа, једног од утемељивача овог заната, апсолутно 
потврђује ову претпоставку.

Рођен у Берлину у јеврејској породици, средином 30-их бежи у Лон-
дон где се прикључује британској авијацији и у улози пилота учествује у 
борбама против нациста чиме је, између осталог, и заслужио огромно по-
штовање на британском острву, а с њиме и титулу „сера“. Након рата, као 
велики заљубљеник у филм, започиње каријеру као цртач сторибордова да 
би већ 1956. добио прилику да се окуша као главни сценограф на филму 
Soho Incident. Искуство које је стекао асистирајући на снимањима Пута око 
света за 80 дана (Around the World in 80 Days, 1956) и Бен Хура (Ben-Hur, 
1959) применио је на филмовима Жака Турнера (Jacques Tourneur) и Роберта 
Олдрича (Robert Aldrich) са којима је сарађивао крајем 50-их што је, у неку 
руку, представљало тренинг за 60-е у којима је и дефинитивно постао један 
од најоригиналнијих и најпризнатијих сценографа. Укупно, чак 7 филмова из 
Џејмс Бонд (James Bond) серијала носи његов потпис. Почев од Докторa Ноа 
(Dr. No, 1962) па све до Под окриљем ноћи (Moonraker, 1979), „иновативни 
и полу-футуристички сетови“ које је издизајнирао унели су преко потребно 
освежење како овом серијалу тако и жанру уопште. Блистав рад је приметио 
и Кубрик (Stanley Kubrick) чији Др. Стренџлов (Dr. Strangelove, 1964) добар 
део своје упечатљивости дугује управо Адаму. Кубрик и Адам обновили су 
сарадњу и на Берију Линдону (Barry Lyndon, 1975), а остаје жал што она није 
остварена и на Одисеји у свемиру 2001. (2001: A Space Odyssey, 1968) с обзи-
ром да је Адам одбио Кубрикову понуду. 

Из богатог опуса Кен Адама, као потврде великог талента и визио-
нарског рада, могу се издвојити и филмови Оптужени сте Оскар Вајлд (The 
Trials of Oscar Wilde, 1960), Строго поверљиво Ипкрес (The Ipcress File, 1965), 
његов наставак Погреб у Берлину (Funeral in Berlin, 1966), Збогом, господи-
не Чипс (Goodbye, Mr. Chips, 1969) Херберта Роса (Herbert Ross), Њушкало 
(Sleuth, 1972), Салон Кити (Salon Kitty, 1976) Тина Браса (Tinto Brass), Вред-
ности породице Адамс (Addams Family Values, 1993) и Лудило краља Џорџа 
(The Madness of King George, 1994) за који је и добио свог другог Оскара.

Петар Михајловић
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Сећање на...
ЏИМ КЛАРК (Jim Clark, 1931-2016)

Џим Кларк, један од најеминентнијих британских монтажера, преминуо 
је у 84. години живота. Током каријере која је трајала од 1956. па све 

до 2008., када је заслужио свој последњи монтажерски хонорар сарађујући 
са Мајк Лијем (Mike Leigh) на остварењу Безбрижна Попи (Happy-Go-Lucky), 
учествовао је у стварању преко 40 филмова, махом врло успешних, што код 
критике, што код публике.

Свој први посао у бранши добио је са 20 година, 1951, када се као 
асистент монтажера опробао радећи на два филма Стенлија Донена (Stanley 
Donen), учећи занат од Џека Хариса (Jack Harris) који је, након пар година, 
одустао од сарадње са Доненом омогућивши Кларку да аванзује у главног 
монтажера. Иако је његов први филм Surprise Package (1960), по сопственом 
признању, био веома лош, Кларк је имао среће да је Донен готово у исто вре-
ме радио и на филму The Grass Is Greener (1960), те га је много квалитетнији 
рад на овом филму спасао од могућности да каријеру монтажера оконча већ 
на самом почетку. Својим трећим филмом, Невини (The Innocents, 1961), по-
ново са Доненом, Кларк је привукао пажњу и осталих филмаџија као врло 
талентован, радан, спреман да напредује и експериментише, па су уследили 
позиви за сарадњу и од других редитеља и продуцената. Уследили су Испит 
савести (Term of Trial, 1962), Шарада (Charade, 1963), још један урадак са 
Доненом, The Pumpkin Eater (1964), а онда и филм Дарлинг (Darling, 1965) 
којим је Кларк започео сарадњу са Џоном Шлезингером (John Schlesinger), са-
радњу која ће и обележити његов радни век. Током следећих 35 година њих 
двојица ће заједничким снагама створити 9 филмова до којих се издвајају 
Далеко од разуздане гомиле (Far from the Madding Crowd, 1967), Сјај и беда 
Холивуда (The Day of the Locust, 1974), Маратонац (Marathon Man, 1976), а 
ту је и Поноћни каубој (Midnight Cowboy, 1969), на коме се Кларк појављује у 
улози креативног консултанта. Ипак, и поред култног статуса већине филмо-
ва проистеклих из симбиозе ова два аутора, као врхунац Кларкове филмо-
графије, просто због награда којим су га колеге почастиле, издвајају се две 
сарадње са Роландом Џофеом (Roland Joffе). За свој рад на филму Поља смр-
ти (The Killing Fields, 1984) Кларк је награђен и БАФТА-ом и Оскаром, док је за 
Мисију (The Mission, 1986) добио БАФТА-у и „само“ номинаицију за Оскара. 
Мајкл Аптед (Michael Apted), Мајкл Катон-Џонс (Michael Caton-Jones), Брус 
Бересфорд (Bruce Beresford), Иштван Сабо (Istvаn Szabо), Франко Зефирели 
(Franco Zeffirelli), већ поменути Мајк Ли... чине импресивну листу редитеља 
који су Кларку указали поверење везујући га за своје пројекте. Џим Кларк се 
опробао и као редитељ, пре свега кратких документарних филмова, али је 
потписао и два играна Rentadick (1972) и Madhouse (1974).

Петар Михајловић
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Program April 2016. Uzun Mirkova 1 
 
Четвртак,	  31	  03.	  
	   	   ПРОГРАМ	  	  17.	  МЕЂУНАРОДНЕ	  СМОТРЕ	  АРХЕОЛОШКОГ	  	   	   	  
	   	   ФИЛМА	  
19:00	  	   	   свечано	  отварање	  
	   	   ГОВОРЕ:	  
	   	   Бојана	  Борић	  –	  Брешковић	  директор	  Народног	  музеја	  у	  Београду	  
	   	   Његова	  екселенција	  Constantinos	  Eliades	  амбасадор	  Републике	  Кипар	  
	   	   СМОТРУ	  ЋЕ	  ОТВОРИТИ:	  
	   	   Иван	  Тасовац	  министра	  културе	  и	  информисања	  у	  Влади	  Републике	  	  
	   	   Србије	  	  
	  
19.30	  	   	   ВЕЛИКА	  БОГИЊА	  КИПРА.	  
	   	   Путовање	  кроз	  историју	  култа	  Велике	  богиње	  на	  Кипру	  од	  халколита	  до	  	  
	   	   римског	  доба	  
	   	   Η	  Μεγάλη	  Θεά	  της	  Κύπρου	  Η	  ιστορική	  διαδρομή	  της	  λατρείας	  της	  Μεγάλης	  	  
	   	   Θεάς	  στην	  Κύπρο	  από	  τη	  Χαλκολιθική	  μέχρι	  τη	  Ρωμαϊκή	  Περίοδο	  	  	  
	   	   Режија:	  Stavros	  Papageoghiou	  
	   	   Кипар	  2014.	  
	   	   Трајање:80΄	  
	  
20:50	  	   	   ЗОРА	  ЕТРУРАЦА.АСПЕКТИ	  И	  СВЕДОЧАНСТВА	  ВИЛАНОВСКЕ	  	   КУЛТУРЕ	  
	   	   L’alba	  degli	  Etruschi.	  Aspetti	  e	  testimonianze	  della	  cultura	  villanoviana	  	  
	   	   Режија:	  Corrado	  Re	  
	   	   Италија	  2014.	  
	   	   Трајање	  25'	  
	  
Петак,	  1.04.	  
19:00	  	   	   РАСКОШ	  ПАСАРГАДЕ.	  РЕКОНСТРУКЦИЈА	  ПАСАРГАДЕ:	  РАЈ	  КИРА	  	   	  
	   	   ВЕЛИКОГ	  
	   	   	پپااسسااررگگاادد  	ششککووهه  
	   	   Режија:	  Farzin	  Rezaeian	  
	   	   Иран	  2013.	  
	   	   Трајање:	  51’	  
	  
19:51	  	   	   ОТКРИВЕН	  ГРОБ	  КРАЉИЦЕ	  ЕДИТЕ	  
	   	   Aufgedeckt:	  Das	  grab	  von	  königin	  Editha	  
	   	   Режија:	  Gerhard	  Lampe	  
	   	   Немачка	  2015.	  
	   	   Трајање:	  45΄	  
	  
20:35	  	   	   РАНОХРИШЋАНСКА	  БАЗИЛИКА	  КОД	  БЕЛЕ	  ПАЛАНКЕ	  
	   	   Режија:	  Александар	  Теодоровић	  
	   	   Србија	  2014.	  
	   	   Трајање:	  13΄	  
	  
	  
Субота,	  2.04.	  
19:00	  	   	   У	  ПОТРАЗИ	  ЗА	  ЂЕХУТИЈЕМ:	  МУМИЈЕ,	  ГРОБНИЦЕ	  И	  	   	   	   	  
	   	   ХИЈЕРОГЛИФИ	  



	   	   En	  busca	  de	  Djehuty.	  Entre	  momias,	  tumbas	  y	  jeroglíficos	  
	   	   Режија:	  Javier	  Trueba,	  Jasé	  Latova	  
	   	   Шпанија	  2015.	  
	   	   Трајање	  55'	  
	  
19:55	  	   	   ВЕРОНА,	  ОТВОРЕНИ	  ГРАД.	  У	  ТРАГАЊУ	  ЗА	  ВЕРОНОМ	  РИМСКОГ	  ДОБА	  	  
	   	   Verona	  città	  aperta.	  Alla	  scoperta	  della	  Verona	  romana	  
	   	   Режија:	  Marcello	  Peres,	  	  Nicola	  Tagliabue	  
	   	   Италија	  2015.	  
	   	   Трајање	  41'	  
	  
Недеља,	  3.04.	  
19:00	  	   	   ТАЈАНСТВЕНИ	  ТУРФАН.	  ОД	  ПУТА	  СВИЛЕ	  ДО	  ХУМБОЛДФОРУМА	  	  
	   	   Gеheimnisvolles	  Turfan.Von	  der	  Seidenstrasse	  zum	  Humboldtforum	  	  
	   	   Режија:	  Carola	  Wedel	  
	   	   Немачка	  2014.	  
	   	   Трајање:	  45΄	  
	  
19:45	  	   	   ПУРПУРНИ	  СИРМИЈУМ	  	  
	   	   Режија:	  Милорад	  Ђукнић	  
	   	   Србија	  2015.	  
	   	   Трајање	  27΄	  
	  
20:15	  	   	   БЛАГО	  ПЕЋИНЕ	  У	  ХАНУ	  
	   	   Le	  trésor	  du	  trou	  de	  Han	  
	   	   Режија:	  Philippe	  Axell	  
	   	   Белгија	  2014.	  
	   	   Трајање	  24΄	  
	  
20:35	  	   	   ДРВОДЕЉЕ	  И	  СТОЛАРИ	  У	  БРОНЗАНОМ	  ДОБУ	  
	   	   Carpentieri	  e	  falegnami	  nell'età	  del	  Brozno	  	  
	   	   Режија:	  Mario	  Piavoli	  
	   	   Италија	  2015.	  
	   	   Трајање:	  23'	  
	  
Понедељак,	  4.04.	  
19:00	  	   	   ЋАВИН	  ДЕ	  УАНТАР	  -‐	  ПРИКАЗИ	  ЗАГРОБНОГ	  ЖИВОТА	  
	   	   El	  teatro	  del	  más	  allá:	  Chavín	  de	  Huantar	  
	   	   Режија:	  José	  Manuel	  Novoa	  
	   	   Шпанија	  2015.	  
	   	   Трајање	  85'	  
	  
20:25	  	   	   ЧОГАМИШ	  
	   	   	چچغغااممییشش  
	   	   Режија:	  Arian	  Attarpour	  	  
	   	   Иран	  2015.	  
	   	   Трајање:	  26’	  
	  
	  
Уторак,	  5.04.	  
19:00	  	   	   ТАЈНЕ	  ВОДЕ	  ПАЛЕРМА	  
	   	   Le	  acque	  segrete	  di	  Palermo	  	  



	   	   Режија:	  Stefania	  Casini	  	  
	   	   Италија	  2014.	  
	   	   Трајање	  52'	  
	  
19:50	  	   	   ЖЕНЕ	  ВИКИНГА	  1	  –	  СИГРУНИН	  БЕГ	  НА	  ИСЛАНД	  
	   	   Die	  frauen	  der	  WilkInger	  1	  -‐	  	  Sigruns	  flucht	  nach	  Island	  
	   	   Режија:	  Kai	  Kristiansen	  
	   	   Немачка:	  2014.	  
	   	   Трајање:	  	  52’	  
	  
20:40	  	   	   КЛЕСАРСКИ	  ЕХО	  
	   	   Режија:	  Горан	  Пајовић	  
	   	   Црна	  Гора	  2015.	  
	   	   Трајање:	  12’	  
	  
	  
Среда,	  6.04.	  
Свечана	  сала	   	   	  
	   	   ПРОГРАМ	  ФИЛМОВА	  ПОСВЕЋЕН	  ОБЕЛЕЖАВАЊУ	  75	  ГОДИНА	  ОД	  	   	  
	   	   ПОЧЕТКА	  II	  СВЕТСКОГ	  РАТА	  НА	  ПРОСТОРУ	  ЈУГОСЛАВИЈЕ	  
	   	   ВРЕМЕ	  ЗЛОЧИНА	  –	  АПРИЛ	  1941.	  
18:00	  	   	   Програм	  документарних	  филмова	  
	   	   Уводна	  реч:	  Александар	  Саша	  Ердељановић,	  управник	  Архива	  ЈК	  
	   	   КАД	  ЈЕ	  НЕБО	  БИЛО	  ЦРНО	  НАД	  БЕОГРАДОМ	  (ЈУГ	  1978)	  24'	  	  
	   	   р.	  Света	  Павловић	  
	  
	   	   СЛОМ	  ЈУГОСЛАВИЈЕ;	  ИЛИ	  РАТ	  НА	  БАЛКАНУ	  (НЕМ	  1941)	  54'	  	  
	   	   Feldzug	  im	  ehemaligen	  Yugoslawien	  
	  
	   	   MAGYAR	  VILAGHIRADO	  1941	  НО	  897	  (МAЂ	  1941)	  2,38'	  	  
	   	   Сторија	  –	  Бомбаедовани	  Београд	  
	  
	   	   БЕОГРАД	  1941	  -‐	  РУШЕВИНЕ	  У	  ЦЕНТРУ	  ГРАДА	  ПОСЛЕ	  	   	   	   	  
	   	   БОМБАРДОВАЊА	  2,30'	  	  
	  
	   	   ДЕЛОВИ	  ЖУРНАЛА-‐ЈУГОСЛАВИЈА..	  ..1941-‐1943	  (НЕМ	  1941-‐1943)	  3,40'	  	  
	   	   Die	  Deutsche	  Wochenschau	  
	   	   (Сторије:	  Отварање	  моста	  код	  Београда	  априла	  1941;	  Београдски	  Јевреји	  	  
	   	   рашчишћавају	  рушевине;	  Ратне	  операције	  у	  Србији,	  заробљеници)	  
	  
	  
Мулти	  сала	  
19:00	  	   	   ТРЕЋИ	  ЖИВОТ	  МЕСИНЕ	  
	   	   Η	  τρίτη	  ζωή	  της	  Μεσσήνης	  
	   	   Режија:	  Athanassia	  Drakopoulou	  	  	  
	   	   Грчка	  2010.	  
	   	   Трајање:	  67'	  
	  
	   	   SILICA	  GLASS,	  ЗВЕЗДАНО	  СТАКЛО	  ИЗ	  ЛИБИЈСКЕ	  ПУСТИЊЕ	  
	   	   Viaggio	  al	  Silica	  Glass,	  il	  Vetro	  delle	  Stelle	  	  
	   	   Режија:	  Alfredo	  и	  Angelo	  Castiglioni	  	  
	   	   Италија	  2015.	  



	   	   Трајање:	  35΄	  
	  
Свечана	  сала	  
20:30	  	   	   Програм	  играних	  филмова	  	  
	   	   СТО	  ЗА	  ЈЕДНОГА	  (СССР	  1941)	  15'	  	  
	   	   Sto	  za	  odnogo	  (Серија:	  Боевој	  киносборник	  Н°	  2)	  	  
	   	   р.	  Георгиј	  Рапапорт	  
	  
	   	   У	  ЦРНИМ	  ПЛАНИНАМА	  (СССР	  1941)	  30'	  	  
	   	   V	  černyh	  gorah,	  1941	  
	   	   р.	  Николај	  Шенгелаја	  
	  
	   	   НОЋ	  НАД	  БЕОГРАДОМ	  (СССР1942)	  28'	  	  
	   	   Noč’	  nad	  Belgradom	  (Серија:	  Боевој	  киносборник	  но	  8)	  	  
	   	   р.	  Леонид	  Луков	  
	  
	  
	  
Четвртак	  7.04.	  
Свечана	  сала	  
18:00	  	   	   Програм	  играних	  филмова	  	  
	   	   ИЛЕГАЛЦИ	  (ВБ	  1943)	  87'	  
	   	   Undercover	  
	   	   р.	  Сергеј	  Нолбандов	  (Sergei	  Nolbandov)	  
	  
Мулти	  сала	  
19:00	  	   	   РИМСКО	  ГРАДИТЕЉСТВО:	  ГРАДОВИ	  
	   	   Ingenieria	  romana:	  ciudades	  
	   	   Режија:	  Jose	  Antonio	  Mu�iz	  	  
	   	   Шпанија	  2010.	  
	   	   Трајање:	  51'	  
	   	   	  
	   	   ТАЈАНСТВЕНЕ	  КАМЕНЕ	  ПЛОЧЕ	  ХАКАРИЈА	  
	   	   Hakkâri’nin	  Gizemli	  Tasları	  
	   	   Режија:	  Bahriye Kabadayı Dal	  
	   	   Турска	  2014.	  
	   	   Трајање:	  50'	  
	  
Свечана	  сала	  
	   	   РЕТРОСПЕКТИВА	  ВЕНЕЦУЕЛАНСКОГ	  ФИЛМА	  	  
20:30	   	   АРАЈА	  (ВЕН	  1959)	  82'	  
	   	   Araya	  
	   	   Ул.	  Хосе	  Игнасио	  Кабрухас,	  Лоран	  Терзијеф	  
	   	   Р.	  Марго	  Бенасераф	  
	  

	  
Петак	  8.04.	  
18:00	  	   	   Програм	  играних	  филмова	  
	   	   ЖИВЈЕЋЕ	  ОВАЈ	  НАРОД	  (ЈУГ	  1947)	  93’	  
	   	   ул.	  Вера	  Илић-‐Ђукић,	  Фран	  Новаковић	  



	   	   р.	  Никола	  Поповић	  
	  
	   	   Венецуелански	  филм	  
20:30	  	   	   ОРИЈАНА	  (ВЕН	  1985)	  88'	  
	   	   Oriana	  
	   	   Ул.	  Дорис	  Велс,	  Данијела	  Силверио	  
	   	   Р.	  Фина	  Торес	  
	  
Субота	  9.04.	  
18:00	  	   	   Програм	  играних	  филмова	  
	   	   ОКУПАЦИЈА	  У	  26	  СЛИКА	  (ЈУГ	  1978)	  114’	  
	   	   Ул.	  Франо	  Ласић,	  Милан	  Штрљић	  
	   	   р.	  Лордан	  Зафрановић	  
	  
	   	   Венецуелански	  филм	  
20:30	  	   	   ПОБУНА	  У	  КАРАКАСУ	  (ВЕН	  2005)	  107'	  
	   	   El	  Caracazo	  	  
	   	   Ул.	  Фернандо	  Кариљо,	  Карлос	  Араис	  
	   	   Р.	  Роман	  Ћалбо	  	  
	  
Недеља,	  10.04.	  
	   	   ВРЕМЕ	  ЗЛОЧИНА-‐	  АПРИЛ	  1941.	  
12:00	  	   	   Програм	  документарних	  филмова	  о	  Јасеновцу	  
	   	   Уводна	  реч:	  Александар	  Саша	  Ердељановић,	  управник	  Архива	  ЈК	  
	   	   ЈАСЕНОВАЦ	  (ЈУГ	  1966)	  13'	  	  
	   	   р.	  Богдан	  Жижић	  
	  
	   	   ГОСПА	  –	  КРАЉИЦА	  ХРВАТА	  (ЈУГ	  1992)	  14'	  
	   	   р.	  Крсто	  Шканата	  
	   	   	  
	   	   КРВ	  И	  ПЕПЕО	  ЈАСЕНОВЦА	  (ЈУГ	  1983)	  50'	  	  
	   	   р.	  Лордан	  Зафрановић	  
	  
18:00	  	   	   Програм	  документарних	  филмова	  о	  Јасеновцу	  
	   	   Уводна	  реч:	  Александар	  Саша	  Ердељановић,	  управник	  Архива	  ЈК	  
	   	   ЈАСЕНОВАЦ	  (ЈУГ	  1966)	  13'	  	  
	   	   р.	  Богдан	  Жижић	  
	  
	   	   ГОСПА	  –	  КРАЉИЦА	  ХРВАТА	  (ЈУГ	  1992)	  14'	  
	   	   р.	  Крсто	  Шканата	  
	   	   	  
	   	   КРВ	  И	  ПЕПЕО	  ЈАСЕНОВЦА	  (ЈУГ	  1983)	  50'	  	  
	   	   р.	  Лордан	  Зафрановић	  
	  
	   	   Венецуелански	  филм	  
20:30	  	   	   РАЗГЛЕДНИЦЕ	  ИЗ	  ЛЕЊИНГРАДА	  (ВЕН	  2007)	  93'	  	  
	   	   Postales	  de	  Leningrado	  
	   	   Ул.	  Лауреано	  Оливарес,	  Грејси	  Мена	  
	   	   Р.	  Маријана	  Рондон	  
	  
	  
Понедељак	  11.04.	  



18:00	  	   	   Програм	  документарних	  филмова	  о	  Јасеновцу	  
	   	   ЈАСЕНОВАЦ	  (ЈУГ1945)	  16'	  	  
	   	   р.	  Коста	  Хлаватy	  
	  
	   	   ДЈЕЦА	  ИЗ	  ПАКЛА	  (ЈУГ	  1967)	  14'	  	  
	   	   р.	  Суад	  Мркоњић	  
	  
	   	   ЕВАНЂЕЉЕ	  ЗЛА	  (ЈУГ	  1973)	  18'	  	  
	   	   р.	  Гојко	  Кастратовић	  
	  
	   	   КУЛА	  СМРТИ;	  СТАРА	  ГРАДИШКА	  ЛОГОР	  БР.	  V	  (ЈУГ	  1987)	  20'	  	  
	   	   р.	  Владимир	  Тадеј	  
	  
	   	   Венецуелански	  филм	  
20:30	  	   	   ВЕЧНИ	  ПЕПЕО	  (ВЕН	  2011)	  114'	  
	   	   Cenizas	  eternas	  
	   	   Ул.	  Патрисија	  Веласкес,	  Данај	  Гарсија	  
	   	   Р.	  Маргарита	  Каденас	  
	  
	  
Уторак	  12.04.	  
18:00	  	   	   Програм	  играних	  филмова	  
	   	   БРАЋА	  ПО	  МАТЕРИ	  (ЈУГ	  1988)	  106’	  
	   	   Ул.	  Жарко	  Лаушевић,	  Славко	  Штимац	  
	   	   р.	  Здравко	  Шотра	  
	  
	   	   Венецуелански	  филм	  
20:30	  	   	   ДЕЧАК	  КОЈИ	  ЛАЖЕ	  (ВЕН	  2011)	  100'	  	  
	   	   El	  chico	  que	  miente	  
	   	   Ул.	  Икер	  Фернандес,	  Марија	  Фернанда	  Феро	  
	   	   Р.	  Марите	  Угас	  	  
	  
Среда	  13.04.	  
	   	   Венецуелански	  филм	  
20:30	  	   	   БОЛИВАР,	  ЧОВЕК	  ТЕШКОЋА	  (ВЕН	  2013)	  117'	  	  
	   	   Bolívar,	  el	  hombre	  de	  las	  dificultades	  
	   	   Ул.	  Роке	  Валеро,	  Хорхе	  Рејес	  
	   	   Р.	  Луис	  Алберто	  Ламата	  
	  
	  
Четвртак	  14.-‐Субота	  160.4.	  
	  Резервисан	  термин	  
	  
Недеља	  17.04.	  
	   	   ДАНИ	  БЕОГРАДА	  2016.	  
16:30	   	   КРУНИСАЊЕ	  КРАЉА	  ПЕТРА	  ПРВОГ	  –	  избор	  београдских	  сцена	  (ВБ	  1904)	  25'	  
	   	   Реализација:	  Арнолд	  Мјур	  Вилсон	  (Arnold	  Muir	  Wilson)	  и	  Френк	  	   	  
	   	   Сторм	  Мотершо	  (Frank	  Storm	  Mottershaw)	  	  
	  
	   	   БЕОГРАД	  ПО	  ЗИМИ	  (СРБ	  1914)	  19,46'	  
	   	   Продуцент:	  Светозар	  Боторић	  
	  



	   	   ПОВРАТАК	  СРПСКИХ	  ПОБЕДНИКА	  И	  ОТКРИВАЊЕ	  СПОМЕНИКА	  	   	  
	   	   КАРАЂОРЂУ	  НА	  КАЛЕМЕГДАНУ	  11.	  АВГУСТА	  1913.	  (СРБ	  1913)	  37'	  
	   	   Продуценти:	  Ђока	  Богдановић,	  браћа	  Цветковић,	  Светозар	  Боторић	  
	  
	   	   БЕОГРАД	  (ЈУГ	  1919)	  5,41'	  
	   	   р:	  Матушевич	  (Matusevitc),	  Иванов	  (Iwanof	  f)	  	  
	  
	   	   БЕОГРАД	  (ЈУГ	  1930)	  11,30'	  
	   	   Производно	  предузеће:	  Југословенски	  просветни	  филм	  
	  
18:00	  	   	   ЖИВОТ	  И	  ДЕЛА	  БЕСМРТНОГ	  ВОЖДА	  КАРАЂОРЂА	  (СР	  1911)	  
	   	   ул:	  Милорад	  Петровић,	  Илија	  Станојевић	  –	  Чича	  Илија,	  Сава	  Тодоровић,	  	  
	   	   Драгољуб	  Сотировић	  
	   	   р:	  Илија	  Станојевић	  (Чича	  Илија)	  
	  
20:30	  	   	   ЉУБАВ	  И	  МОДА	  (ЈУГ1960)	  92'	  
	   	   ул:	  Беба	  Лончар,	  Душан	  Булајић	  
	   	   р:	  Љубомир	  Радичевић	  
	  
	  
Понедељак	  18.04.	  
	  20:30	  	   	   СПЕЦИЈАЛНА	  ПРОЈЕКЦИЈА	  ПОВОДОМ	  400	  ГОДИНА	  ОД	  	   	   	  
	   	   СМРТИ	  МИГЕЛА	  ДЕ	  СЕРВАНТЕСА	  У	  САРАДЊИ	  СА	  	   	   	   	  
	   	   ИНСТИТУТОМ	  СЕРВАНТЕС	  И	  БРИТАНСКИМ	  САВЕТОМ	  
	   	   МИГЕЛ	  И	  ВИЛИЈАМ	  (ШП	  2007)	  102'	  	  
	   	   Miguel	  y	  William	  
	   	   Ул.	  Елена	  Анаја	  (Elena	  Anaya),	  Џералдина	  Чаплин	  (Geraldine	  Chaplin)	  
	   	   Р.	  Инес	  Парис	  (Inés	  París)	  
	  
	  
Уторак	  19.04.	  
	   	   РЕТРОСПЕКТИВА	  МИХАЕЛ	  ХАНЕКЕ	  (Michael	  Haneke)	  
19:00	   	   ПРОФЕСОРКА	  КЛАВИРА	  (АУТ/ФР/	  НЕМ	  2001)	  131'	  	  
	   	   La	  pianiste	  
	   	   Ул.	  Изабел	  Ипер	  (Isabelle	  Huppert),	  Ани	  Жирардо	  (Annie	  Girardot)	  
	   	   Р.	  Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  
	  
	  
Среда	  20.04.	  
18:00	  	  Округли	  сто	  
	  
20:30	  	   	   БЕНИЈЕВ	  ВИДЕО	  (АУТ/ШВ	  1992)	  105'	  	  
	   	   Benny‘s	  Video	  
	   	   Ул.	  Улрих	  Муе	  (Ulrich	  Mühe),	  Арно	  Фриш	  
	   	   Р.	  Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  
	  
	  
Четвртак	  21.04.	  
18:00	  	   	   ПРОФЕСОРКА	  КЛАВИРА	  (АУТ/ФР/НЕМ	  2001)	  131'	  	  
	   	   La	  pianiste	  
	   	   Ул.	  Изабел	  Ипер	  (Isabelle	  Huppert),	  Ани	  Жирардо	  (Annie	  Girardot)	  
	   	   Р.	  Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  



	  
20:30	  	   	   ЗАБАВНЕ	  ИГРЕ	  (АУТ	  1997)	  108'	  	  
	   	   Funny	  Games	  
	   	   Ул.	  Улрих	  Муе	  (Ulrich	  Mühe),	  Сузане	  Лотар	  (Susanne	  Lothar)	  
	   	   Р.	  Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  
	  
	  
	  
Петак	  22.04.	  
18:00	  	   	   ЉУБАВ	  (ФР/НЕМ/АУТ	  2012)	  127'	  	  
	   	   Amour	  
	   	   Ул.	  Жан-‐Луј	  Трентињан	  (Jean-‐Louis	  Trentignant),	  Емануел	  Рива	  (Emanuelle	  	  
	   	   Riva)	  
	   	   Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  
	  
20:30	  	   	   СКРИВЕНО	  (ФР/НЕМ/АУТ/ИТ	  2005)	  117'	  	  
	   	   Caché	  
	   	   Ул.	  Жилијет	  Бинош	  (Juliette	  Binoche),	  Даниел	  Отеј	  (Daniel	  Auteil)	  
	   	   Р.	  Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  	  
	  
Субота	  23.04.	  
18:00	  	   	   СКРИВЕНО	  (ФР/НЕМ/АУТ/ИТ	  2005)	  117'	  	  
	   	   Caché	  
	   	   Ул.	  Жилијет	  Бинош	  (Juliette	  Binoche),	  Даниел	  Отеј	  (Daniel	  Auteil)	  
	   	   Р.	  Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  	  
	  
20:30	   	   БЕЛА	  ТРАКА	  (НЕМ/АУТ/ФР/ИТ	  2009)	  144'	  	  
	   	   Das	  weiße	  Band	  -‐	  Eine	  deutsche	  Kindergeschichte	  
	   	   Ул.	  Кристиан	  Фридел	  (Christian	  Friedel),	  Улрих	  Тукур	  (Ulrich	  Tukur)	  
	   	   Р.	  Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  
	  
	  
Недеља	  24.04.	  
18:00	  	   	   БЕЛА	  ТРАКА	  (НЕМ/АУТ/ФР/ИТ	  2009)	  144'	  	  
	   	   Das	  weiße	  Band	  -‐	  Eine	  deutsche	  Kindergeschichte	  
	   	   Ул.	  Кристиан	  Фридел	  (Christian	  Friedel),	  Улрих	  Тукур	  (Ulrich	  Tukur)	  
	   	   Р.	  Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  
	  
20:30	  	   	   ЉУБАВ	  (ФР/НЕМ/АУТ	  2012)	  127'	  	  
	   	   Amour	  
	   	   Ул.	  Жан-‐Луј	  Трентињан	  (Jean-‐Louis	  Trentignant),	  Емануел	  Рива	  (Emanuelle	  	  
	   	   Riva)	  
	   	   Михаел	  Ханеке	  (Michael	  Haneke)	  
	  
	  
Понедељак	  25.04.	  
18:00	  	   	   ОБЕЋАНА	  ЗЕМЉА	  (САД/УАЕ	  2012)	  106'	  	  
	   	   Promised	  Land	  
	   	   Ул.	  Meт	  Дејмон	  (Matt	  Damon),	  Френсис	  МекДорманд	  (Frances	  	   	  
	   	   McDormand)	  
	   	   р.	  Гас	  Ван	  Сант	  (Gus	  Van	  Sant)	  
	  



	   	   МУЗИКА	  И	  ПЕСМЕ	  БРАЈАН	  ИНО	  (Brian	  Eno)	  
20:30	  	   	   ЛУДАЧКА	  КОШУЉА	  (САД/НЕМ	  2005)	  103'	  	  
	   	   The	  Jacket	  	  
	   	   Ул.	  Едријен	  Броди	  (Adrian	  Brody),	  Кира	  Најтли	  (Keira	  Knightley)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Џон	  Мејбури	  (John	  Maybury)	  
	  
Уторак	  26.04.	  
18:00	  	   	   ЛУДАЧКА	  КОШУЉА	  (САД/НЕМ	  2005)	  103'	  	  
	   	   The	  Jacket	  	  
	   	   Ул.	  Едријен	  Броди	  (Adrian	  Brody),	  Кира	  Најтли	  (Keira	  Knightley)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Џон	  Мејбури	  (John	  Maybury)	  
	  
20:30	  	   	   ХОТЕЛ	  ОД	  МИЛИОН	  ДОЛАРА	  (НЕМ/ВБ/САД	  2000)	  122'	  	  
	   	   The	  Million	  Dollar	  Hotel	  
	   	   Ул.	  Мила	  Јововић	  (Milla	  Jovovich),	  Мел	  Гибсон	  (Mel	  Gibson)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   р.	  Вим	  Вендерс	  (Wim	  Wenders)	  
	  
	  
	  
Среда	  27.04.	  
18:00	  	   	   ХОТЕЛ	  ОД	  МИЛИОН	  ДОЛАРА	  (НЕМ/ВБ/САД	  2000)	  122'	  	  
	   	   The	  Million	  Dollar	  Hotel	  
	   	   Ул.	  Мила	  Јововић	  (Milla	  Jovovich),	  Мел	  Гибсон	  (Mel	  Gibson)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   р.	  Вим	  Вендерс	  (Wim	  Wenders)	  
	  
20:30	  	   	   ВОЛ	  СТРИТ	  (САД	  1987)	  126'	  	  
	   	   Wall	  Street	  
	   	   Ул.	  Мајкл	  Даглас	  (Michael	  Douglas),	  Чарли	  Шин	  (Charlie	  Sheen)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Оливер	  Стоун	  (Oliver	  Stone)	  
	  
	  
Четвртак	  28.04.	  
18:00	  	   	   ВОЛ	  СТРИТ	  (САД	  1987)	  126'	  	  
	   	   Wall	  Street	  
	   	   Ул.	  Мајкл	  Даглас	  (Michael	  Douglas),	  Чарли	  Шин	  (Charlie	  Sheen)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Оливер	  Стоун	  (Oliver	  Stone)	  
	  
20:30	  	   	   ТРЕЈНСПОТИНГ	  (ВБ	  1996)	  94'	  	  
	   	   Trainspotting	  
	   	   Ул.	  Јуан	  МекГрегор	  (Ewan	  McGregor),	  Роберт	  Карлајл	  (Robert	  Carlyle)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Дени	  Бојл	  (Danny	  Boyle)	  
	  
	  
Петак	  29.04.	  
18:00	  	   	   ТРЕЈНСПОТИНГ	  (ВБ	  1996)	  94'	  	  



	   	   Trainspotting	  
	   	   Ул.	  Јуан	  МекГрегор	  (Ewan	  McGregor),	  Роберт	  Карлајл	  (Robert	  Carlyle)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Дени	  Бојл	  (Danny	  Boyle)	  
	  
20:30	  	   	   ДО	  ПОСЛЕДЊЕГ	  ДАХА	  (САД	  1983)	  100'	  	  
	   	   Breathless	  
	   	   Ул.	  Ричард	  Гир	  (Richard	  Gere),	  Валери	  Каприски	  (Valérie	  Kaprisky)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Џим	  МекБрајд	  (Jim	  McBride)	  
	  
	  
Субота	  30.04.	  
18:00	  	   	   ДО	  ПОСЛЕДЊЕГ	  ДАХА	  (САД	  1983)	  100'	  	  
	   	   Breathless	  
	   	   Ул.	  Ричард	  Гир	  (Richard	  Gere),	  Валери	  Каприски	  (Valérie	  Kaprisky)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Џим	  МекБрајд	  (Jim	  McBride)	  
	  
20:30	  	   	   ДЕВЕТ	  И	  ПО	  НЕДЕЉА	  (САД	  1986)	  117'	  	  
	   	   Nine	  1/2	  Weeks	  
	   	   Ул.	  Ким	  Бејсингер	  (Kim	  Basinger),	  Мики	  Рурк	  (Mickey	  Rourke)	  
	   	   М.	  Брајан	  Ино	  (Brian	  Eno)	  
	   	   Р.	  Ејдријен	  Лин	  (Adrian	  Lyne)	  
 



Program April 2016. Muzej JK 
Петак 1.04. 
   Сећање на... ДРАГАН НИКОЛИЋ 
17:00   КАД БУДЕМ МРТАВ И БЕО (ЈУГ 1967) 79'  
  ул. Драган Николић, Ружица Сокић 
  р. Живојин Павловић 
 
19:00   ХОРОСКОП (ЈУГ 1969) 87'  
  ул. Драган Николић, Милена Дравић 
  р. Боро Драшковић 
 
21:00   БУБЕ У ГЛАВИ (ЈУГ 1970) 71'  
  ул. Драган Николић, Миља Вујановић  
  р. Милош Миша Радивојевић 
 
 
Субота 2.04. 
17:00   ОТПИСАНИ (ЈУГ 1974) 88'  
  ул. Драган Николић, Војислав Брајовић  
  р. Александар Ђорђевић 
 
19:00   МЛАД И ЗДРАВ КАО РУЖА (ЈУГ 1971) 76'  
  ул. Драган Николић, Марија Бакса 
  р. Јован Јовановић 
 
21:00   ДЕВОЈАЧКИ МОСТ (ЈУГ 1976) 95'  
  ул. Жарко Радић, Драган Николић  
  р. Миомир Мики Стаменковић 
 
 
Недеља 3.04. 
17:00   НАЦИОНАЛНА КЛАСА (ЈУГ 1979) 105'  
  ул. Драган Николић, Горица Поповић  
  р. Горан Марковић 
 
19:00   КО ТО ТАМО ПЕВА (ЈУГ 1980) 86'  
  ул. Павле Вуисић , Драган Николић  
  р. Слободан Шијан 
 
21:00   СЕЗОНА МИРА У ПАРИЗУ (ФР/ЈУГ 1981) 102'  
  ул. Драган Николић, Марија Шнајдер (Maria Schneider) 
  р. Предраг Голубовић 
 
 
Понедељак 4.04. 
17:00   ИДЕМО ДАЉЕ (ЈУГ 1982) 98'  
  ул. Драган Николић, Велимир Бата Живојиновић 
  р. Здравко Шотра 
 
19:00   НЕКА ДРУГА ЖЕНА (ЈУГ 1981) 95'  



  ул. Драган Николић, Мерима Исаковић 
  р. Миомир Мики Стаменковић 
 
21:00   БАНОВИЋ СТРАХИЊА (ЈУГ/СРН 1981) 105'  
  ул.  Франко Неро (Franco Nero), Драган Николић  
  р. Ватрослав Мимица 
 
 
Уторак 5.04. 
17:00   БАЛКАН ЕКСПРЕС  (ЈУГ 1982) 102'  
  ул. Драган Николић, Бора Тодоровић 
  р. Бранко Балетић 
 
19:00   НЕШТО ИЗМЕЂУ (ЈУГ 1983) 105'  
  ул. Предраг Мики Манојловић, Драган Николић 
  р. Срђан Карановић 
 
21:00   ЧУДО НЕВИЂЕНО (ЈУГ 1984) 92'  
  ул. Савина Гершак, Драган Николић 
  р. Живко Николић 
 
 
Среда 6.04. 
17:00   ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП (ЈУГ 1985) 104'  
  ул. Раде Шербеџија, Драган Николић 
  р. Боро Драшковић 
 
19:00   ПОСЛЕДЊИ КРУГ У МОНЦИ (ЈУГ 1989) 102'  
  ул. Драган Николић, Весна Станојевић 
  р. Александар Бошковић 
 
21:00   УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА (ФР/БГ/СРЈ 1995) 95'  
  ул. Воја Брајовић, Драган Николић 
  р. Горан Марковић 
 
 
Четвртак 7.04. 
17:00   БУРЕ БАРУТА (СРЈ/ФР/МАК/ГР/ТР 1998) 102'  
  ул. Александар Берчек, Драган Николић 
  р. Горан Паскаљевић 
 
19:00   ЛАВИРИНТ (СРЈ 2002) 115'  
  ул. Драган Николић, Маја Сабљић 
  р. Мирослав Лекић 
 
21:00   ТУРНЕЈА (СР/СЛО/ХР/БИХ, 2008) 102'  
  ул. Тихомир Станић, Драган Николић 
  р. Горан Марковић 
 
 



Петак 8.04. 
  Сећање на... ЏОРЏ МАРТИН (George Martin) 
17:00   НОЋ ПОСЛЕ ТЕШКОГ ДАНА (ВБ 1964) 87’   
  Hard Day's Night 
  ул: Пол Макартни (Paul McCartney), Џорџ Харисон (George Harrison) 
  м: Џорџ Мартин (George Martin) 
  р: Ричард Лестер (Richard Lester) 
 
19:00   ПОРОДИЧНЕ СТВАРИ (ВБ 1966) 116’   
  The Family Way 
  ул: Хејли Милс (Hayley Mills), Еврил Енгерс (Avril Angers) 
  м: Џорџ Мартин (George Martin) 
  р: Рој Бултинг (Roy Boulting) 
 
21:00   ЖУТА ПОДМОРНИЦА (ВБ 1968) 90’   
  Yellow Submarine 
  ул: Битлси (The Beatles), Пол Ангелис (Paul Angelis) 
  р: Џорџ Дaнинг (George Dunning) 
 
 
Субота 9.04.    
  Фокус: ЏОН КАСАВЕТЕС (John Cassavetes) НА БИС 
17:00  СЕНКЕ (САД 1959) 81' 
  Shadows 
  Ул. Бен Карутерс (Ben Carruthers), Лелиа Голдони (Lelia Goldoni) 
  Р. Џон Касаветес (John Cassavetes) 
 
18:45  ЛИЦА (САД 1968) 130' 
  Faces 
  Ул. Џена Роулендс (Gena Rowlands), Џон Марли (John Marley) 
  Р. Џон Касаветес (John Cassavetes) 
 
21:00  ЖЕНА ПОД УТИЦАЈЕМ (САД 1974)  146'  
  A Woman Under the Influence 
  Ул. Џина Роулендс (Gena Rowlands), Питер Фалк (Petar Falk) 
  Р. Џон Касаветес (John Cassavetes) 
 
 
 
Недеља 10.04. 
16:00  УБИСТВО КИНЕСКОГ КЛАДИОНИЧАРА (САД 1976) 135'  
  The Killing of a Chinese Bookie 
  Ул. Бен Газара (Ben Gazzara), Питер Фалк (Petar Falk) 
  Р. Џон Касаветес (John Cassavetes) 
 
18:30  ПРЕМИЈЕРА (САД 1977) 144'  
  Opening Night 
  Ул. Џина Роулендс (Gena Rowlands), Џон Касаветес (John Cassavetes) 
  Р. Џон Касаветес (John Cassavetes) 
 



21:00  ЉУБАВНА СРУЈАЊА (САД 1984)  141'  
  Love Streams 
  Ул. Џина Роулендс (Gena Rowlands), Џон Касаветес (John Cassavetes) 
  Р. Џон Касаветес (John Cassavetes) 
 
 
 
Понедељак 11.04. 
  Сећање на... ЏОРЏ КЕНЕДИ (George Kennedy) 
17:00   ДОБРИ МОМЦИ И ЛОШИ МОМЦИ (САД 1969)  
  The Good Guys and the Bad Guys 
  ул: Џејмс Стјуарт (James Stewart), Џорџ Кенеди (George Kennedy) 
  р: Ендрју Ви Меклаглен (Andrew V. McLaglen) 
 
19:00   ДИЈАМАНТСКА ЏУНГЛА (САД 1968) 
  The Pink Jungle 
  ул: Џејмс Гарнер (James Garner), Џорџ Кенеди (George Kennedy) 
  р: Делберт Мен (Delbert Mann) 
 
21:00   ХЛАДНОРУКИ КАЖЊЕНИК (САД 1967) 
  Cool Hand Luke 
  ул: Пол Њумен (Paul Newman), Џорџ Кенеди (George Kennedy) 
  р: Стјуарт Розенберг (Stuart Rosenberg) 
 
 
Уторак 12.04. 
17:00   ЦРНИ ШЕРИФ (САД 1970) 
  Tick...Tick...Tick... 
  ул: Џим Браун (Jim Brown), Џорџ Кенеди (George Kennedy) 
  р: Ралф Нелзон (Ralph Nelson) 
 
19:00   ДОКАЗ (ЈАП 1977) 
  Ningen No Shomei 
  ул: Џорџ Кенеди (George Kennedy), Марико Окада (Mariko Okada) 
  р:Јуниа Сато (Jun'ya Sato) 
 
21:00   БРОД СМРТИ (КАН 1980) 
  Death Ship 
  ул: Џорџ Кенеди (George Kennedy), Ричард Крена (Richard Crenna) 
  р:Aлвин Ракоф (Alvin Rakoff) 
 
 
Среда 13.04. 
  Сећање на... НЕНСИ ДЕЈВИС (Nancy Davis) 
17:00  Hellcats of the Navy (САД 1957)  
  ул:Роналд Реган (Ronald Reagan), Ненси Дејвис (Nancy Davis) 
  р:Нејтан Џуран (Nathan Juran) 
 
  Сећање на... АДРИЈАНА БЕНЕТИ (Adriana Benetti) 
19:00   ЧЕТИРИ КОРАКА У ОБЛАЦИМА (ИТ 1942) 



  Quattro passi fra le nuvole 
  ул: Ђино Ћерви (Gino Cervi), Адриjана Бенети (Adriana Benetti) 
  р: Алесандро Блазети (Alessandro Blasetti) 
 
  Сећање на... РИКАРДО ГАРОНЕ (Riccardo Garrone) 
21:00  СМРТ КУЦА ДВА ПУТА (И 1969) 77' 
  La morte bussa due volte 
  ул. Фабио Тести (Fabio Testi), Рикардо Гароне (Riccardo Garrone) 
  р. Харалд Филип (Harald Philipp) 
 
 
Четвртак 14.04. 
  Сећање на... ЕНТОНИ ГИБС (Antony Gibbs) 
17:00  ГОСПОЂИЦА (ВБ/ФР, 1966) 135' 
  Mademoiselle  
  Ул: Жана Моро (Jeanne Moreau), Еторе Мани (Ettore Manni) 
  Мт:  Ентони Гибс (Antony Gibbs) 
  Р: Тони Ричардсон (Tony Richardson) 
 
  Сећање на... КЕН АДАМ (Ken Adam) 
19:00  СТРОГО ПОВЕРЉИВО ИПКРЕС (ВБ, 1965) 109' 
  The Ipcress File 
  Ул: Мајкл Кејн (Michael Caine), Најџел Грин (Nigel Green) 
  Сц: Кен Адам (Ken Adam) 
  Р: Сидни Фурије (Sidney J. Furie) 
 
  Сећање на... ЏИМ КЛАРК (Jim Clark) 
21:00  ВЕРА ДРЕЈК (ВБ, 2004) 125' 
  Vera Drake  
  Ул: Емелда Стоунтон (Imelda Staunton), Фил Дејвис (Phil Davis) 
  Мт: Џим Кларк (Jim Clark) 
  Р: Мајк Ли (Mike Leigh) 
 
 
Петак 15.04.. 
  ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА И БЕОКОН ПРЕДСТАВЉАЈУ: 
  ФЕСТИВАЛ ФАНТАСТИКЕ – ПОВРАТАК У БИОСКОП 3 
17:00   ДИСТРИКТ 9 (САД/НЗ/КАН/ЈА 2009) 112' 
  District 9 
  ул. Шарлто Кoпли (Sharlto Copley), Дејвид Џејмс (David James) 
  р. Нил Бломкамп (Neill Blomkamp) 
 
19:00   ТРИБИНА: Бетмен против Супермена 
 
20:30   ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА И ИЗЛОЖБЕ СЦЕНОГРАФСКИХ  
  СКИЦА СТЕВАНА АЛЕКСИЋА 
  ИСТЕРИВАЧИ ДУХОВА (САД 1984) 102' 
  Ghostbusters 
  ул. Бил Мари (Bill Murray), Ден Екројд (Dan Aykroyd) 
  р. Ајван Рајтман (Ivan Reitman) 



 
Субота 16.04. 
16:00   ПОВАМПИРЕНИ МАЈЛС (САД 1973) 85' 
  Sleeper  
  ул. Вуди Ален (Woody Allen), Дајен Китон (Diane Keaton) 
  р. Вуди Ален (Woody Allen) 
 
18:00   СВЕМИРСКЕ ЛОПТЕ (САД 1987) 95' 
  Spaceballs 
  ул. Џон Кенди (John Candy, Бил Пулман (Bill Pullman) 
  р. Мел Брукс (Mel Brooks) 
 
20:00   ТРИБИНА: EDERLEZI RISING – представљање филма у изради 
 
21:00   ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ 3 (САД 1990) 115' 
  Back to the Future Part III  
  ул. Мајкл Џеј Фокс (Michael J. Fox), Кристофер Лојд (Christopher Lloyd) 
  р. Роберт Земекис (Robert Zemeckis) 
 
Недеља 17.04 
16:00   ГВОЗДЕНИ ЏИН (САД 1999) 86' 
  The Iron Giant  
  р. Бред Берд (Brad Bird) 
 
18:00   ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ, разговор са екипом фима после 
  пројекције 
  ШЕЈТАНОВ РАТНИК (СЦГ 2006) 102' 
  ул. Сташа Копривица, Радован Вујовић 
  р. Стеван Филиповић 
 
21:00   ХЕВИ МЕТАЛ (САД 1981) 86' 
  Heavy Metal 
  р. Џералд Потертон (Gerald Potterton) 
 
 
 
Понедељак 18.04 
18:00   ХОТЕЛ „КОД ПОГИНУЛОГ АЛПИНИСТЕ“ (СССР 1979) 82' 
  Otel' „U pogibšego al'pinista“ / "Hukkunud Alpinisti" hotell 
  ул. Улдис Пуцитис (Uldis Pucitis), Јури Jарвет (Juri Jarvet) 
  р. Григориј Кроманов (Grigorij Kromanov) 
 
20:00   ПИСМА МРТВОГ ЧОВЕКА (СССР 1986) 87' 
  Pis’ma mеrtvogo čeloveka 
  ул. Ролан Биков (Rolan Bykov), Јосиф Рилкин (Iosif Rylkin) 
  р. Константин Лопушански (Konstantin Lopušanskij) 
 
 
Уторак 19.04 
17:00   ВИРУС (ЈП 1980) 104' 



  Fukkatsu no hi 
  ул. Масао Кусакари (Masao Kusakari), Тсунехико Ватасе (Tsunehiko  
  Watase) 
  р. Кинџи Фукасаку (Kinji Fukasaku) 
 
19:00   ТРИБИНА: Заблуда генерације – аниме 90-тих и интелектуална забава за 
  одрасле, представља САКУРАБАНА 
 
20:30 Ч ЧЕЛИЧНА КРИЛА СВЕМИРСКЕ АРМИЈЕ КРАЉЕВИНЕ   
  ОНЕАМИСУ (ЈП 1987) 121' 
  Wings of Honneamise  
  р. Хиројуки Јамада (Hirojuki Jamada) 
 
 
Среда 20.04 
17:00   СТРАХ ОД ПАУКА (САД 1990) 103' 
  Arachnophobia 
  ул. Џеф Данијелс (Jeff Daniels), Џулиан Сендс (Julian Sands) 
  р. Франк Маршал (Frank Marshall) 
 
19:00   МУВА 2 (САД 1989)105' 
  The Fly II  
  ул. Ерик Столц (Eric Stoltz), Дафни Зунига (Daphne Zuniga) 
  р. Крис Валас (Chris Walas) 
 
21:00   ОСТРВО ДОКТОРА МОРОА (САД 1977) 94' 
  The Island of Dr. Moreau 
  ул. Берт Ланканстер (Burt Lancaster), Мајкл Јорк (Michael York) 
  р. Дон Тејлор (Don Taylor) 
 
 
Четвртак 21.04 
17:00   ИЗБАВИТЕЉ (ЈУГ 1976) 78' 
  ул. Ивица Видовић, Фабијан Шоваговић 
  р. Крсто Папић 
 
19:00   ПРЕЗЕНТАЦИЈА ФЕСТИВАЛА: GROSSMANN, FESTIVAL  
  FANTASTIČNEGA FILMA IN VINA, говори: Ненад Беквалац 
  Избор најбољих кратких филмова фантастике, хорора и апсурда са  
  протеклих једанаест година фестивала. 175' 
  МЕЛОДИЈА ЗА ДВОЈЕ (ШВЕ 2011) 3', насилни мјузикл 
  Tune for Two 
  р. Гунар Јарвстад (Gunnar A.K. Jarvstad) 
 
  СВИ МУШКАРЦИ СЕ ЗОВУ РОБЕРТ (ФР 2010) 6', фантазија 
  Tous les hommes s'appelent Robert 
  р. Марк Анри Булије (Marc Henri Boulier) 
 
  СМРТОНОСНА ИГРА (КАН 2008) 7:30', хорор комедија са зомбијима 
  Deadspiel  



  р. Џеј Ендрју Малој (Jay Andrew Molloy) 
 
  ЗОРГАЗАМ (ХР 2010) 11', хорор комедија 
  Zorgasm 
  р. Дарио Лоњак (Dario Lonjak) 
 
  СЛИВНИК (САД 2011) 1', хорор комедија 
  Sink Hole  
  р. Грег Хенсон (Greg Hanson) 
 
  ВОДИЧ ЗА СЕРИЈСКЕ УБИЦЕ (ФР 2013) 3' слешер пародија 
  Life Tutorial – Serial Killer  
  р. Виктор Друлије (Victor Druillet), Норман Жанго (Norman Jangot) 
 
  БЕСТИДНИЦИ (ВБ 2005) 7:26', бизар 
  Shameless 
  р. Јаков Леви (Yakov Levi) 
 
  БЕЗ УКУСА (ВБ 2006) 7:43', бизар 
  Tasteless  
  р. Јаков Леви (Yakov Levi) 
 
  НИНЏА ЕЛИМИНАТОР 4: ФРАНЦУСКА ВЕЗА (ФР 2014) 8' , акциона 
  комедија 
  Ninja Eliminator 4: The French Connection  
  р. Матју Бертон  (Mathieu Berthon) 
 
  АНТОН И ХЕРОЈИ (ФР 2012) 19', фантазија 
  Antoine et les heros 
  р. Патрик Баго (Patrick Bagot) 
 
  ХОТЕЛ (ШП 2012) 11', фантазија 
  Hotel 
  р.  Хосе Луис Алеман (Jose Luis Aleman) 
 
  24 ЧАСА СА ЛУЦИЈОМ (ШП 2013) 15', хорор комедија 
  24 Horas con Lucia  
  р. Макос Кабота (Marcos Cabota) 
 
  ГУМЕНИ ФАУСТ (НЕМ 2014) 9', црна комедија 
  Gummifaust  
  р. Марк Штек (Marc Steck) 
 
  ДУША НА МЕНИЈУ (ШП 2013) 13', фикција 
  Sinnside  
  р . Мигел Анхел Фонт Бисијер (Miguel Angel Font Bisier) 
 
  СТРАШЉИВИ ХУАН (ШП 2010) 11', хорор 
  Juan con Miedo 
  р. Даниел Ромеро (Daniel Romero) 



 
  ЗАРОБЉЕНА ПТИЦА (КАН  2012) 12', фантазија 
  The Captured Bird 
  р. Јованка Вучковић 
 
  ПОСЛЕДЊА ФОРМАЛНОСТ (БЕЛ 2014) 14', комедија 
  Derniere formalite  
  р. Стефан Еверет (Stephane Everaert) 
 
  ИСУСОВА ПЕСНИЦА (ШП 2012) 15', хорор комедија 
  Fist of Jesus  
  р. Анхел Гомез Хернандез (Angel Gomez Hernandez) 
 
 
Петак 22.04. 
	   	   БИОСКОП КОЈИ ОПСТАЈЕ И ВИТЕЗ ФЕСТ (Тајне мача) 
17:00   ФАНФАН ЛАЛА (ФР 2003) 97'  
  Fanfan la Тulipe  
  ул. Венсан Перез (Vincent Perez), Пенелопе Круз (Penélope Cruz),  
  р. Жерар Кравзик (Gérard Krawczyk) 
 
19:00   ПУТ САМУРАЈА (ФР/САД 1999) 116'  
  Ghost Dog: The Way of the Samurai  
  ул. Форест Витакер (Forest Whitaker), Хенри Силва (Henry Silva) 
  р. Џим Џармуш (Jim Jarmusch) 
 
21:00   ФЕЛИНИЈЕВ КАЗАНОВА (ИТ/САД 1976) 160'  
  Il Casanova di Federico Fellini  
  ул. Доналд Сатерланд (Donald Sutherland), Сисели Браун (Cicely Browne)  
  р. Федерико Фелини (Federico Fellini) 
 
 
Субота 23.04. 
17:00   СКАРАМУШ У РАТУ И ЉУБАВИ (ИТ/СРН/ ЈУГ 1976) 95'  
  Le avventure e gli amori di Scaramouche  
  ул. Мајкл Саразин (Michael Sarrazin), Урсула Андрес (Ursula Andress 
  р. Енцо Г. Кастерали (Enzo G. Castellari) 
 
19:00   ДВОБОЈ ДО ИСТРЕБЉЕЊА (ВБ 1977) 100' 
  The Duellists  
  ул. Кит Карадин (Keith Carradine), Харви Кајтел (Harvey Keitel 
  р. Ридли Скот (Ridley Scott) 
 
21:00   ХАРАКИРИ (ЈП 1962) 133'  
  Seppuku 
  ул. Тацуја Накадаи (Tatsuya Nakadai), Акира Исихама (Akira Ishihama) 
  р. Масаки Кобајаши (Masaki Kobayashi) 
 
 
Недеља 24.04. 



16:00 Ч ЧОВЕК С МАЧЕМ (САД 1948) 80'  
  The Swordsman  
  ул. Лери Паркс (Larry Parks), Елен Дру (Ellen Drew) 
  р. Џозеф Х. Луис (Joseph H. Lewis) 
 
18:00   ПОБУНА (ЈП 1967) 128'  
  Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu  
  ул. Тоширо Мифуне (Toshirô Mifune), Јоко Цукаса (Yôko Tsukasa) 
  р. Масаки Кобајаши (Masaki Kobayashi) 
 
21:00   ДОГМА (САД 1999) 130'  
  Dogma  
  ул. Бен Афлек (Ben Affleck), Мет Дејмон (Matt Damon) 
  р. Кевин Смит (Kevin Smith) 
 
 
Понедељак 25.04.  
  ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА МАРЧЕЛО МАСТРОЈАНИ  
  (Marcello Mastroianni) 
17:00   ХРОНИКА О СИРОМАШНИМ ЉУБАВНИЦИМА (ИТ 1954) 107'  
  Cronache di poveri amanti 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Ана Мариа Фереро (Ana 
  Maria Ferrero) 
  Р. Карло Лицани (Carlo Lizzani) 
 
19:00   БИГАМИСТ (ИТ/ФР 1956) 110'  
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Виториo де Сика (Vittorio 
  De Sica) 
  Р.Лучиано Емер (Luciano Emmer) 
 
21:00   ШТЕТА ШТО ЈЕ ТАКВА (ИТ 1955) 95’ 
         Peccato che sia una canaglia 
            Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Софија Лорен (Sophia 
  Loren) 
            р. Алесандро Бласети (Alessandro Blasetti) 
 
 
Уторак 26.04. 
17:00   ЛЕПИ АНТОНИО (ИТ/ФР 1960) 105'  
  Il bell'Antonio 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Клаудија Кардинале 
  (Claudia Cardinale) 
  Р. Мауро Болоњини (Mauro Bolognini) 
 
19:00   ОБИЧНО НЕПОЗНАТИ ЛОПОВИ (ИТ 1958)  
  I soliti ignoti 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Виторио Гасман (Vittorio 
  Gassman) 
  Р. Марио Моничели (Mario Monicelli) 
 



21:00   СЛАДАК ЖИВОТ (ИТ/ФР 1960) 174' 
  La Dolce Vita  
  ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Анита Екберг (Анита 
  Екберг) 
  р. Федерико Фелини (Federico Fellini)  
	  
Среда 27.04. 
17:00   РАЗВОД НА ИТАЛИЈАНСКИ НАЧИН (ИТ 1961) 105' 
  Divorzio all'italiana 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Стефанија Сандрели 
  (Stefania Sandrelli)  
  Р. Пиетро Ђерми /Pietro Germi) 
 
19:00   БРАК НА ИТАЛИЈАНСКИ НАЧИН (ИТ/ФР 1964) 102’ 
            Matrimonio all' Italiana 
            Ул. Софија Лорен (Sophia Loren), Марчело Мастројани (Marcello  
  Mastroianni) 
            р. Виториo де Сика (Vittorio De Sica) 
 
21:00   ЈУЧЕ ДАНАС СУТРА (ИТ/ФР 1963) 119’ 
            Ieri, oggi, domani 
            Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Софија Лорен (Sophia 
  Loren) 
            р. Виторио де Сика (Vittorio de Sica) 
 
 
Четвртак 28.04. 
17:00   САБЛАСТИ У РИМУ (ИТ 1961) 105'  
  Fantasmi a Roma 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Белинда Ли (Belinda Lee) 
  Р. Антонио Пјетранђели (Antonio Pietrangeli)  
 
19:00   НОЋ (ИТ/ФР 1961) 115'  
  La notte 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Жана Моро (Jeanne  
  Moreau) 
  р. Микеланђело Антониони (Michelangelo Antonioni)  
 
21:00   ОСАМ И ПО (ИТ/ФР 1963) 138'  
  8½ 
    
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), (Claudia Cardinale) 
  р. Федерико Фелини (Federico Fellini) 
 
 
Петак 29.04. 
16:30   УБИЦА (ИТ/ФР 1961) 123'  
  L'assassino 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Микелин Пресл  
  (Micheline Presle) 



  р. Елио Петри (Elio Petri) 
 
19:00   КАЗАНОВА '70 (ИТ/ФР 1965) 113'  
  Casanova '70 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Вирна Лизи (Virna Lisi) 
  р. Марио Моничели (Mario Monicelli) 
 
21:00   СТРАНАЦ (ИТ/ФР/АЛ 1967) 104'  
  Lo straniero 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Ана Карина (Anna  
  Karina) 
  Р. Лукино Висконти (Luchino Visconti) 
 
 
Субота 30.04. 
16:30   МИСТЕРИЈА У НАПУЉУ (ИТ 1979) 114' 
  Giallo napoletano 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Орнела Мути (Ornella 
  Muti) 
  Р. Серђо Корбучи (Sergio Corbucci)  
 
18:30   ГРАД ЖЕНА (ИТ/ФР 1980) 139'  
  La città delle donne 
  Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Ана Пруцнал (Anna 
  Prucnal) 
  Р. Федерико Фелини (Federico Fellini) 
 
21:00   ВИСОКА МОДА (САД 1994) 133’ 
            Prêt-à-Porter 
            Ул. Марчело Мастројани (Marcello Mastroianni), Софија Лорен (Sophia 
  Loren) 
           р. Роберт Алтман (Robert Altman) 
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