2

|

и з

ф о т о т е ке

југ о с л о в е н ске

к и н о те ке

Две хиљаде седамнаесте навршава се 50 година од премијерног приказивања
једног од најнаграђиванијих филмова у историји домаће кинематографије
Скупљачи перја Александра Саше Петровића

из фототеке
југословенске
кинотеке

С К У П Љ А Ч И

П Е Р Ј А

|

|

3

На насловној страни:

Светислав
Иван Петровић

За издавача:
Југослав Пантелић

реч директора

Уређивачки колегијум:
Југослав Пантелић,
Марјан Вујовић,
Александар Саша Ердељановић
Сарадници на програму:
Александар Саша Ердељановић,
Марјан Вујовић, Ненад Беквалац,
Ђорђе Зеленовић, Бранислав
Ердељановић, Бојан Ковачевић,
Радиша Цветковић, Стеван
Глушац, Божидар Марјановић,
Слободан Аранђеловић,
Сандра Перовић, Димитрије
Војнов, Светлана Ђоловић,
Дејан Д. Марковић
Финансијски организатор:
Љубинка Терзић
Технички сарадници:
Александар Савић, Слободан
Огњановић, Јелена Ђогатовић
Лектор и коректор:
Весна Калабић
Дизајн: Вук Попадић
Арт директор: Мирослава Вуковић
Прелом: Синергија дизајн
Штампа: Службени гласник
Тираж: 2000 примерака
Београд, јануар 2017.
ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА!

Телефон/факс: 2622-555
имејл адреса:
kinoteka@kinoteka.org.rs
www.kinoteka.org.rs
CIP – Каталогизација у публикацији –
Народна библиотека Србије, Београд
ISSN 2466-5533 = Кинотека (Београд)
COBISS.SR-ID 228286220

Ова публикација је наставак: Програм
(Музеј југословенске кинотеке) = ISSN 1820-6549

4

|

Поштовани љубитељи филма,
Пред вама је ново издање програма Југословенске
кинотеке. Први број месечника који је једноставно
насловљен Кинотека доноси детаљну најаву програма који
ћете током јануара моћи да пратите у нашим дворанама.
Актуелни догађаји у свету седме уметности биће нам
инспирација и за то да њихове наговештаје проналазимо у
историји филма.
Уз текстове сталних сарадника, циљ нам је да вам из броја
у број представљамо филмска размишљања доказаних
домаћих и иностраних теоретичара и критичара.
Разноврстан програм који негује Југословенска кинотека
огледа се и у најави наших јануарских активности: од
представљања каријере Светислава Ивана Петровића,
заборављене европске филмске звезде, преко третирања
Кастрове Кубе у тамошњој и другим кинематографијама,
до утицаја панка на филмску уметност и обратно.
Кинотека вам у првом броју из циклуса „Великани
светског филма” представља редитеља Роберта Алтмана,
као и ексклузивни интервју са француским редитељем и
сценаристом Франсоа Озоном.
У јануарском издању нашег редовног програма „Мој избор”,
редитељ Горан Марковић открива десет филмова који су
на њега извршили највећи утицај. „Шок коридор” пажњу
посвећује редитељу Питеру Џексону. Почевши од првог, из
броја у број објављиваћемо и критичке осврте на музику из
филма који ћете моћи да гледате у нашем биоскопу.
Кинотека је ту да информише, пласира значајне, често и
мање познате информације о филму, као и да заинтересује
за „нашу ствар” оне који тек улазе у свет покретних слика.
… Мислим да је ово наставак једног дивног пријатељства…

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке

.......................................................
Стална музејска поставка и легати
у Узун Мирковој 1 отворени су сваког
дана 0д девет до 17 часова.
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СВЕТИСЛАВ ИВАН ПЕТРОВИЋ

НАПИСАО:

Александар Саша
Ердељановић

Н

ову, 2017. годину прогласили смо годином
глумца Светислава Ивана Петровића.
Разлог за ту одлуку није као што је уобичајено
у таквим ситуацијама ни годишњица рођења
ни годишњица смрти, уосталом зар то и мора
да буде главни фактор да неко добије вишемесечни простор
у програмима Музеја кинотеке?! Иван Петровић једноставно
то заслужује.
Иако по својим глумачким способностима није био најбољи,
а ни најцењенији међу бројним Србима и Југословенима који
су наступали у иностраним филмовима, Светислав Петровић
(на филму готово увек, осим у мађарским остварењима, Иван
Петровић) словио је, без сумње, за најпопуларнију филмску
звезду у међународним водама потеклу из ових крајева. Његов
кинематографски стаж од четрдесет година укључује око
110 рола у мађарским, француским, немачким, америчким,
шпанским, аустријским, чехословачким и западнонемачким
филмовима, што је већ податак вредан велике пажње.
Син родитеља Срба (отац, пореклом из Сивца, био је
познати кројач који је шио, између осталог, и униформе
за српску војску) одрастао у Будимпешти, још као младић
показивао је вишеструке таленте: био је одличан певач,
надарен виолиниста и пре свега изванредан спортиста
– пливач, учесник Олимпијских игара у Стокхолму 1912.
године. После Првог светског рата и завршене Политехничке
С В Е Т И С Л А В

И В А Н

П Е Т Р О В И Ћ

|

|

7

Висок,
маркантан, лепог лица
и сонорног гласа (од краја
тридесетих с неизбежним
брчићима), био је идеалан
тумач аристократских
ликова, племића, официра,
свештеника и фаталних
љубавника, које је
представљао са
словенским шармом

академије у Будимпешти, 1919.
године одлази у Беч, где га за филм
ангажује мађарски редитељ у
изгнанству Михаљ Кертес (Mihaly
Kertesz), касније у Америци славан
под именом Мајкл Кертиз (Michael
Curtiz). Од три њихова заједничка
филма која се данас, нажалост,
воде као изгубљена, најпознатији
је Дама са сунцокретом (Die Dame
mit den Sonnenblumen) из 1920.
по делу славног српског поете
Иве Војновића. После наступа
у низу мађарских филмова
редитеља Беле Балога (Bela Balogh), средином двадесетих постаје
интернационална звезда глумећи у
француским филмовима режисера
Леонса Переа (Leonce Perret)
Гола жена (La Femme nue, 1926) и
Сирена Моргана (Morgana la sirene,
1928), док му популарност с оне
стране Атлантика доносе улоге у
остварењима америчког режисера
Рекса Инграма (Rex Ingram)
Чаробњак (Magician, 1926) и Aлахов
врт (Garden of Allah, 1927).
8
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На прелазу у звучно раздобље један
је од најтраженијих европских
глумаца и потенцијална замена
за
преминулог
идола
жена
Рудолфа
Валентина
(Rudolph
Valentino).
Висок,
маркантан,
лепог лица и сонорног гласа (од
краја тридесетих с неизбежним
брчићима), био је идеалан тумач
аристократских ликова, племића,
официра, свештеника и фаталних
љубавника, које је представљао
са словенским шармом. Иако
је говорио више језика, због
проблема с енглеским акцентом
почетком тридесетих прелази у
Немачку, где до Другог светског
рата игра у скоро 40 филмова
веома значајних редитеља какви
су били Карeл Ламач (Karel Lamač),
Рихард Освалд (Richard Oswald),
Фил Јуци (Phil Jutzi), Аугусто
Ђенина (Augusto Genina) и други.
Тада наступа у једном од првих
копродукционих филмова у нашој
земљи Принцеза корала (Die Korallenprinzessin, 1937) Виктора Јансона.

Светислав Иван Петровић у Алаховом врту

С В Е Т И С Л А В
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Филм је сниман на јадранским
острвима, а партнерка му је била
наша друга чувена филмска звезда
Ита Рина. Пошто је 1940. године,
очигледно под притиском, снимио
једини пропагандни филм у
каријери, Непријатељи (Feinde) у
режији Виктора Туржанског, којим
је оправдавана немачка окупација
Пољске, враћа се у Мађарску,
где проводи цео рат наступајући
у филмовима с најпознатијим
звездама тог доба као што су Пал
Јавор, Каталин Каради (K. Karady),
Марија Ташнади Фекете (M. Tasnady Fekete) и други. Најзначајнију
ролу у то доба ипак пружа у
антимилитаристичком делу Гезе
Радвањија (G. Radvanyi) Европа не
одговара (Europa nem valaszol) из
1941.
По завршетку рата напушта
новостворену комунистичку Мађарску и одлази у Немачку, где
следећих петнаест година наступа
у епизодним улогама, али је и даље
један од најтраженијих глумаца
на немачком говорном подручју.
Последњи велики успех остварује
у француском новоталасном класику Лифт за губилиште (L’ Ascenseur pour l’echafaud) Луја Мала (Louis Malle) из 1957. да би две године
касније последњи пут наступио
на великом платну у америчком
филму Путовање (The Journey)
Анатола Литвака.
У изузетно занимљивој и узбудљивој каријери прошао је пут од
декоративног и помало укрућеног
љубавника до расног карактерног,
свуда употребљивог глумца, али је
и данас у средини која се некада
толико клела у њега (приликом
прве посете Београду 1928. године
дочекало га је више хиљада људи)
скоро потпуно заборављен. Разлоге
за „губитак памћења” треба тражити и у његовом послератном
спикерском раду у Минхену, на
10
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Радио слободној Европи, што му
овдашња комунистичка идеологија
никад није опростила. Ове године,
на педесетпетогодишњицу смрти
Ивана Петровића (умро 18. октобра
1962. у Минхену), човека који је
невероватно гордо, поносан на своје
српско порекло, упорно тврдио да
је рођен у Новом Саду иако је знао
да му је родно место Будимпешта,
прави је и можда последњи тренутак да му се културна али и
шира јавност бар некако одужи
– приказивањем већине његових,
до сада „заметнутих” филмова
и давањем његовог имена једној
улици у Београду или Новом Саду,
градовима које је толико волео.
А Југословенска кинотека сећаће
га се целе ове године у својим
програмима, али и шире, о чему ће
тек бити речи.

Ита Рина и Светислав Иван Петровић у филму Принцеза корала

.......................................................
Пројекције филмова у оквиру
циклуса Звезда са истока
одржаће се 13, 14. и 15. јануара у 20.30
у Великој сали у Узун Мирковој 1.
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Светислав Иван Петровић на промотивној фотографији из тридесетих година ХХ века

фотографије: Архив ЈК

филмска ревија
ПО ИЗБОРУ АУТОРА

У

редовном програму Југословенске кинотеке
„Мој избор у јануару” своју листу представља
редитељ и сценариста Горан Марковић, с којим
смо разговарали о критеријумима којима се
руководио, о академији ФАМУ у Прагу, где
се упознао са старим филмовима, о томе зашто на његовој
листи нема домаћих остварења.
Да ли сте за овај циклус бирали филмове које лично
волите или оне које сматрате важним за историју седме
уметности?
– Бирао сам оно што лично волим. На листу сам уврстио
филмове и ауторe које веома поштујем, али принцип је, пре
свега, био да раде нешто што нема никакве везе са оним
што ја радим. Веома волим филмове који немају никакве
додирне тачке са мном, који су на неки начин опозит ономе
што ја радим и зато ме импресионирају, који представљају
пример нечега што ја никада нисам успео. Не знам да ли сам
нешто попут тога желео, али дивим им се на томе.
Изабрали сте Самурај Жан-Пјера Мелвила (Jean-Pierre
Melville). Шта вама значи тај филм?
– Мелвил је био једини европски редитељ који је правио
америчке филмове, ишао раме уз раме с америчким
Б-филмовима и филмовима који су у то време били обожавани.
Рецимо, Мелвил се појављује у филму До последњег даха, где
игра улогу интелектуалца кога лик Џин Сиберг испитује на
аеродрому. Он представља очигледно идола новоталасоваца.
Мелвил је био идол и Трифоу и претпостављам Годару. Иако
они нису правили ништа слично његовим филмовима, био
је на неки начин њихов гуру. Ја сам у једном периоду живота
стварно волео Мелвилове филмове, не само Самурај, који
је ремек-дело, него и остале као што су Полицајац и Армија
сенки. Мелвил је био члан Покрета отпора. Његова Армија
сенки једини је вредни филм о томе шта су чланови Покрета
отпора радили за време Другог светског рата.
12
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„Мелвил је
био члан
Покрета
отпора.
Његова
Армија сенки
једини је
вредни филм
о томе шта
су чланови
Покрета
отпора
радили за
време Другог
светског
рата”

фото: Горан Басарић

Горан Марковић на снимању филма Већ виђено (1987)

мој избор
ГОРАН
МАРКОВИЋ

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић

М О Ј
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На листи имате и Сенке Џона Касаветeса (John
Cassavetes). Који је разлог за тај избор?
– За разлику од Мелвила, Касаветeс је био
једини Американац који је правио европске
филмове. Осим тога што је био феноменалан
глумац, он је био и авангардни редитељ с
много глумачких импровизација и визуелних
експеримената неуобичајених за то доба. Сенке
су заправо андерграунд филм и представљају у
најбољем светлу поетику ’68. године. На мене је
својевремено оставио јак утисак. Не знам какав
утисак оставља сада, нисам га гледао сигурно
једно пола века, али сећам се да је то био мој
омиљени филм.
Како сте у младости откривали старе
филмове? За многе генерације право место
за то био је Музеј кинотеке.
– Ја сам студирао у Прагу, а тамо смо имали веома
добро организоване пројекције и архивских
и нових филмова. На факултету смо, рецимо,
петком имали по четири или пет узастопних
пројекција из новије светске продукције,
гледали смо и оно што биоскопска публика
није могла да види. Често су долазили угледни
редитељи као гости, причали са студентима,
тако да сам имао веома добар увид. Имали смо и
архивске пројекције по темама, нови талас или
неореализам или поетски реализам, а предавачи
историје филма правили су посебне циклусе.
Током студија сам одгледао врло велики број
филмова. Сећам се да смо Срђан Карановић и
ја, као сви млади људи гладни сазнања, обично
петком гледали неколико филмова на факултету,
а онда увече заједно ишли у биоскоп.
Када данас бирате филм који ћете гледати,
да ли се одлучујете према жанру, теми или
аутору?
– Постоје жанрови које волим. У последње
време стално гледам вестерне. Утврдио сам да
и Карановић седи код куће и гледа вестерне. То
је нешто за сва времена, мислим на класичне
вестерне, дакле на филмове Џона Форда,
Хауарда Хокса... Волим да гледам и неке серије.
Схватио сам да су последњих година на место
веома значајних филмова дошле телевизијске
серије рађене амбициозно и веома добро и у
продукцијском и у ауторском смислу. Поједине
су постале права уметничка дела, за разлику од
ранијих.
14

|

|

гос т

у ре дн ик

ф илмс ке

реви ј е :

– Пратим редовно и Фестивал ауторског
филма, који увек има веома добре наслове,
као што је ове године, на пример, изузетан
филм Кена Лоуча Ја, Данијел Блејк.
Фестивали већ дуже време поклањају
пажњу националним кинематографијама.
Да ли ви имате неку омиљену?
– Ја сам отишао својевремено у Праг ради
чехословачког филма. У то време значајни
аутори били су не само Милош Форман и
Јиржи Менцел него и Јан Њемец, Евалд
Шорм и Вјера Хитилова. То су били врло
значајни аутори чешког филма. Из тог доба
ставио бих на своју листу један изузетан
филм – Њемецове Мученике љубави. То
су три приче на тему како љубав може да
уништи човека, али врло лепо урађене, у
кафкијанском жанру и стилу. То је веома леп
филм, а апсолутно непознат овде. Не знам
да ли ће Кинотека успети да га се докопа.
Зашто нисте уврстили неки српски или
југословенски филм?
– Нисам укључивао домаћу кинематографију
јер не бих желео да рангирам своје колеге и
пријатеље, да некога ставим, а некога не – то
сам одмах искључио. На листи су, као што
сам већ рекао, само филмови који немају
везе са мном, а филмови мојих колега и те
како имају везе са мном.
Да ли вам се филмски укус променио
током година?
– Па, јесте. Сигурно. Оно што се највише
променило је занимање за новитете.
Једноставно нисам више тако напаљен
да нешто што је новитет евентуално и
применим. Напротив, прилично сам затворен
у свом начину изражавања. Мислим да је и
нормално да људи до извесне мере лутају,
истражују, а онда почну да се продубљују
унутар себе. Ја се последњих деценија
заправо бавим својим унутрашњим светом.
Небитно је у каквој се форми или жанру то
изражава, да ли је то комедија или драма,
једноставно – ја се бавим собом.

ГО РА Н

МА РК О ВИ Ћ

фотографије: Архив ЈК, осим Ја, Данијел Блејк (ПРОМО MCF)

Заточеници љубави (1967)
Јана Њемеца

Веома волим филмове
који немају никакве
додирне тачке са
мном, који су на неки
начин опозит ономе
што ја радим и зато ме
импресионирају, који
представљају пример
нечега што ја никада
нисам успео.

Призор из филма
Ја, Данијел Блејк (2016)
Кена Лоуча

Самурај (1967)
Жан-Пјера Мелвила

„Сенке су заправо андерграунд филм и
представљају у најбољем светлу поетику
’68. године.”
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фото: лична архива Горана Марковића, плакат Рашомон из Архива ЈК

ДЕСЕТ
ФИЛМОВА
КОЈИ
СУ
НАЈВИШЕ
УТИЦАЛИ
НА МЕНЕ
....................
1. РАШОМОН
(Куросава)
Због своје савршене структуре.
2. TO BE OR NOT TO BE
(Љубич)
Као сублимат средњоевропске
цивилизације.
3. СТАЗЕ СЛАВЕ
(Кјубрик)
Најбоље кадрирани филм
у историји кинематографије.
4. САМУРАЈ
(Мелвил)
Најбољи амерички филм
направљен у Европи.
5. СЕНКЕ
(Касаветес)
Најбољи европски филм
направљен у Америци.
6. НЕКИ ТО ВОЛЕ ВРУЋЕ
(Вајлдер)
Апсолутно најдуховитији
филм који сам икада видео.
7. BAD TIMING
(Роуг)
Најбоље организовано
филмско време.
8. ЉУБАВИ ЈЕДНЕ ПЛАВУШЕ
(Форман)
Најлепши филм настао
у Источној Европи.
9. ИСИЈАВАЊЕ
(Кјубрик)
Стилски најчистији филм
напетости.
10. ПРОЗОР У ДВОРИШТЕ
(Хичкок)
Због своје невероватне лакоће.
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Детаљ с плаката
за филм Рашомон (1950)
Акире Куросаве

реви ј е :
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Полимац у Лексикону ЈУ филма анализира
и успон и пад југословенског тржишта,
као и алтернативних филмова,
сажимајући четрдесетак година
југословенске филмске индустрије.

ЛЕКСИКОН ЈУ ФИЛМА
У ПРОДАВНИЦИ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ
ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд

www.kinoteka.org.rs

као
НА ФИЛМУ
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илустрација: Вук Попадић / Типографија: Мирослава Вуковић

.............................................................

Кубанска револуција
инспирисала је настанак
низа филмских класика

Н

ЗА КИНОТЕКУ ПИШЕ:

Димитрије Војнов

е знам где је Оливера Стоуна затекла вест о
смрти Фидела Кастра, али верујем да је био на
задатку растурања свог филма о Сноудену по
ћелијама широм света. Стоунови документарни филмови о Команданту били су вероватно
почасни круг који је истрчан после његове кинематографске
победе. Део Холивуда потекао од кубанских избеглица и даље
се труди да оцрни Команданта и у данима жалости уместо
саучешћа подсећа на наводна кршења људских права, а
најзначајније име међу њима је оцвали Енди Гарсија, звезда
у покушају. Насупрот Гарсији имамо не само Стоуна већ и
Содерберга, па чак и многе редитеље десничаре који Кастру
нису могли порећи романтичну револуционарну ноту. Први
ми пада на памет Џон Милијус, који је у свом филму Црвена
зора (Red Dawn) међу окупаторима Америке дигнитет
дао једино меланхоличном кубанском безбедњаку који се
пријатније осећао као револуционар него као завојевач.
Кубанска револуција инспирисала је настанак низа
филмских класика – на факултетима се свакако изучава Ја,
Куба (Soy Cuba) Mихаила Калатозова, совјетски филм чувен
по беспрекорном стилу и неким покретима камере који ни до
данас нису надмашени. Многи значајни редитељи бавили су
се том темом, од Ричарда Лестера, у чијој Куби (Cuba) немоћног специјалисту за сузбијање побуне игра Шон Конери,
К А О

Н А
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добија холивудски третман – у филму Che! Ричарда
до Сиднија Полака, који је представио
Флајшера игра га Џек Паланс, док насловног јунака
носталгични свет Хаване Фулхенсија
тумачи Омар Шариф. То дело започиње једну од
Батисте у истоименом филму с Робертом
специфичних тенденција у приказивању Фидела
Редфордом у главној улози. Џулијан
Кастра на филму. Наиме, Че Гевара постаје глобална
Шнабел снимио је филм Пре него што
икона, па иако је формацијски био надређен, ова
падне ноћ (Before the Night Falls), у коме
бабица револуције постаје
Хавијер Бардем игра познатог
идеал младих широм света, и
кубанског песника Реиналда
комунистички лидер који се
Аренаса, који је због свог
најмање оспорава на Западу.
дисидентног става и отвореног
Одједном, Фидел постаје његов
хомосексуалног начина живота
....................................................
sidekick. Флајшеров филм,
боравио у затвору. Нажалост,
Филмови о указању
нажалост, не само што није
Аренас је умро 1990. и није
диктатора из
успео да прикаже никакво
дочекао либерализацију односа
прошлости кроз које
смислено виђење Кубанске
према хомосексуалцима на
грађани каналишу
револуције, ни лево ни десно,
Куби коју је предводила ћерка
своје актуелне
већ се и претворио у један
Фиделовог брата Раула. Аренас
фрустрације
од прворазредних филмских
није дочекао излазак филма
постоје у многим
скандала шездесетих година.
Јагоде и чоколада (Fresa y chocoкинематографијама
Кубански имигранти бацили
late), који говори о пријатељству
су бомбу на биоскоп и
једног
хомосексуалца
с
физички спречавали приказивање филма и пре
мла-дим партијцем и који је на крају
него што су га погледали, критика га је исмејала, а
донео Куби и прву номинацију за Оскар.
само дело било је безвредан покушај експлоатације
Ипак, знатно је занимљивије то што је
Геварине популарности, потпуно лишено икаквог
сам Фидел Кастро био протагониста многих
става. Флајшер је значајан редитељ, али тада је био у
филмова и како се његова улога у њима
кризи, снимио је филм који наизменично критикује
мењала кроз време.
и глорификује Гевару, мешајући документаристичку
Кастров ангажман на филму почиње
технику са стриповском стилизацијом. Кастро овде
врло рано. Током борби за преузимање
добија споредну улогу, и што је још занимљивије,
Кубе, сниман је филм Cuban Rebel Girls с
док Флајшеров Гевара бива непрекидно стављан у
Еролом Флином у главној улози. Филм је
први план, као мозак револуције, као њен сурови
сниман с Кастровим благословом и говори
извршилац, Фидел оставља утисак умереног и
о америчком новинару који се бори против
обазривог политичара који меланхолично контемБатистиног режима. У том периоду Флин
плира о револуцији. У извесном смислу, Фидел је
је проводио много времена на Куби, где је
овде третиран и као жртва Чеовог харизматичног,
практично и завршио своју каријеру серијом
необазривог приступа коме је приписан и успех
незапажених Б-филмова. Саму премијеру
револуције, али и терор који је уследио.
тог филма 1959. године, Ерол Флин није
Тај филм у одређеном смислу показује тадашњу
ни доживео, нити је реч о значајном делу,
обезглављеност старог Холивуда. То је 1969. година,
пре о занимљивој фусноти у његовом
нови Холивуд већ је ушао на врата, Че Геварини
опусу и историји револуције. Одмах после
постери су свуда по собама америчке омладине,
Батистиног пада с власти, на Кастровој Куби
а холивудски студији покушавају да са старим
настаје још један амерички Б-филм Pier 5
кадровима, какав је Флајшер, испричају ту нову
Едварда Кана и поново је реч о америчком
причу, покушавајући да користе и нови стил. Ипак,
јунаку који помаже револуционарима да се
на крају, можда сама шпица крије један од кључева
одбране од Батистиног контранапада. Дуго
за читање тог филма – на сценарију је потписан
времена после тога, амерички аутори нису
чувени сарадник Дејвида Лина Мајкл Вилсон, који
радили на Куби.
је годинама био на црној листи. Дакле, ипак је овде
Сразмерно рано, већ 1969. године, Кастро
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било простора за лево читање, али и мало
шта друго.
Сличну поставку имамо и у аргентинском
играном филму Hasta la victoria siempre
Хуана Карлоса Десанца из 1997. године,
а Фидела је ту играо Орестес Перез. У
одређеном смислу, од Паланса па надаље,
улога Фидела кад је секундант Че Гевари
бива додељивана глумцу видно мање
харизме. Тако, рецимо, у америчкој
продукцији Che Guevara из 2005. Чеа игра
шпански суперстар Едуардо Норијега, а
Фидела италијански глумац Енрико Ло
Версо. У дводелном епу Стивена Содерберга
Че (Che), који претендује да пружи коначну
слику једног периода у Геварином животу и
раду, Чеа игра Бенисио дел Торо, а Фидела
мексички карактерни глумац Демијан
Бичир. Међутим, овде Фидел бива двоструко
надјачан у погледу харизме јер његовог
брата Раула игра бразилски мачо Родриго
Санторо.
Чеова сенка у погледу глумачких подела
није решена ни у филмовима у којима је
Фидел Кастро насловни јунак. Рецимо, у
америчкој телевизијској биографији из
2002. године Чеа игра Гаел Гарсија Бернал, а
Фидела мање познати и гламурозни Виктор
Уго Мартин.
Бизарна згода Марите Лоренс, која је
тврдила да је била Фиделова љубавница,
а потом да су је ЦИА и ФБИ слали да га
убије, екранизована је под насловом My
Little Assassin 1999. године. Фидела је играо
карактерни глумац и редовни сарадник
Дејвида Мемета Џо Мантења.
Као изузетно значајна историјска личност,
Фидел Кастро се у многим биографским
филмовима појављивао као епизодни лик.
Тако, рецимо, у телевизијском филму Noriega: God’s Favorite Роџера Спотисвуда, иначе
ветерана у приказивању латиноамеричких
политичких интрига с приказом Никарагве
у филму Under Fire, Фидела игра Мајкл
Сорич. У телевизијском биографском
филму Клода Горете о Сартру Sartre, l’ade
des passions, игра га Жамил Жалед.
Јака кубанска дијаспора у Америци радила
је много на томе да сатанизује Кастра.

Осим бучног реаговања на сваки филм који би им
се учинио као иоле афирмативан, произвели су и
низ филмова који су Кастрову Кубу приказивали
као пакао на земљи. Један од њих режирао је и већ
помињани Енди Гарсија, под насловом The Lost
City. То је прича о хаванском бонвивану и власнику
ноћног клуба који под притиском Кастровог
режима мора да емигрира у Њујорк. Фидела у
филму игра холивудски епизодиста кубанског
порекла рођен у Мајамију Гонзало Менендез, а
Гарсија покушава да осуди и Батистин режим
који је на Кубу увео мафију и корупцију на велика
врата, уз наглашавање да је под Кастром било још
горе.
Амерички lo-fi редитељи кубанског порекла такође
су дали свој допринос тематизацији Кастра, али на
много релаксиранији начин од својих претходника.
Рецимо, Freedom Flight Френка Кегласа и Зулике
Лопез јесте фарса у којој група политичких
емиграната улази у авион којим планира да
побегне с Кубе, да би се испоставило да га вози
Фидел Кастро лично. Убрзо се у карамбол укључују
и Дик Чејни и Џорџ Буш Млађи с идејом да оборе
авион и тиме испуне вишедеценијску амбицију
америчких тајних служби да ликвидираjу Кастра.
Фидела у тој микробуџетној фарси игра Армандо
Роблан у имитаторском кључу.
Филмови о указању диктатора из прошлости
кроз које грађани каналишу своје актуелне
фрустрације постоје у многим кинематографијама.
Најсвежији пример јесте немачки филм Опет он
(Er Ist Wieder Da) из 2015. године, екранизација
романа Тимура Вернеса о поновном појављивању
Хитлера у савременој Немачкој. Сличну ствар
у свом кључу својевремено је радио Желимир
Жилник када је искористио имитацију Драгољуба
Љубичића Мићка за филм Тито по други пут међу
Србима. Године 2006. снимљен је филм I Love Miami Алехандра Гонзалеса Падиље, у коме Фидел
Кастро после инсценираног атентата долази у
Америку, на Флориду, и придружује се кyбанским
емигрантима, суочавајући се са својим утицајем
на формирање њиховог идентитета.
Кад је реч о комедијама, Кастро није био само
предмет интересовања кубанских емиграната.
Рецимо, Енди Ворхол снимио је филм The Life
of Juanita Castro, за који не можемо рећи да је
искључиво комедија, али јесте ворхоловска фарса
о кубанској револуцији сагледаној из визуре
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Ја, Куба
(1964)
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Коман д а н ту

Фиделове сестре. Инспирисан
чланком из магазина Life
и комадом Роналда Тавела,
Ворхол је снимио филм са
искључиво женском поделом,
па Фидела игра Мерцедес
Оспина. Тај андерграунд филм
нуди високи кемп третман
актуелних политичких тема те
1965. године.
У шпијунској комедији Company Man из 2000. године, у
режији Дагласа Мaкграта и
Питера Еткинса, скупила се
врхунска екипа глумаца међу
којима су били и Сигорни
Вивер и Вуди Ален. Прича
прати обичног службеника
из 1959. године који се лажно
представља као тајни агент, те
мало-помало стиже и до Кубе,
где добија задатак да се укључи
у револуционарне догађаје.
Фидела Кастра у том филму
игра Ентони Лапаља.
Једна од свакако најбизарнијих
инкарнација Фидела Кастра на
филму збила се у акцијашу
најниже продукције The Disciples из 2000. године. Тај
филм режирао је хонгконшки
мајстор Че Кирк Вонг, чија је
холивудска каријера сјајно
кренула филмом Фатална
отмица (The Big Hit), да би
потом ниско пала због овог
остварења на коме је на
крају потписан легендарни
псеудоним „Алан Смити”. У
том филму Кастро наређује
да му се донесе одсечена
рука
кубанског
бејзбол
играча који је пребегао и на
прагу је великог уговора с
лосанђелеским клубом. Кастра
поново игра Армандо Рoблан.
Роблан је, иначе, играо Kастра
рекордна три пута. Осим
два поменута наслова, има
и трећи, мексички филм Ca-

Пре него што падне ноћ (2000)

maleon: Atentado a Castro, о коме нисам нашао
више података. Кад смо већ код теме атентата
на Кастра, она је била заступљена у разним
формама, махом у америчким Б-филмовима.
Филм је играо значајну улогу у комунистичкој
доктрини, па и у револуционарној пракси. У
периоду Хладног рата, када су се Американци
и Совјети међусобно интензивно тематизовали,
Кубанци су добили посебан третман, делом због
близине њихове територије Америци, делом због
своје дијаспоре, а сасвим сигурно и зато што њихова борба није искључиво била револуционарна
већ и антиколонијална. С временом је утицај
самог Фидела Кастра постао толико велики
на терену, али и у популарној култури, да ни
западни филмови нису могли да га клевећу без
мере или приказују једнодимензионално. Сама
кубанска кинематографија, која је од сервиса за
америчке Б-филмове и произвођача јефтиних
мелодрама под Батистом израсла у крхки
бастион ауторског филма – не много различит
од југословенске – није градила Кастров култ
личности. Штавише, велики труд се улагао
управо у формулисање филмског стила који би
могао обухватити револуционарне токове и у
едукацији трећесветских синеаста.
Специфична филмска заоставштина Кубанске
револуције стога заслужује засебан текст чији
би закључак морао бити да је управо Кастров
апарат успео да очува идеал „леве авангарде”.
Кад је реч о играном филму, Кастро је мудро
препустио филмаџијама из империјалистичких
држава да се баве њиме и мало-помало долазио до
све позитивније слике о себи. Отуд Кастров однос
с играним филмом остаје уникатан и показује
да никада није поклекао пред искушењима која
носи апсолутна моћ.

Коначни тријумф у тој борби означио би
играни филм Оливера Стоуна о Фиделу
Кастру. Питање је само ко би био продуцент
тог филма. Када амерички студији нису
подржали његов филм о Сноудену, не треба
очекивати ни да ће подржати биографски
о Кастру. Кубанска кинематографија сама
такође не би могла да изнесе такав изазов.
Срећом, Кастрово семе револуције добацило
је далеко и с биографским филмом о
Боливару, ког је одиграо Едгар Рамирез,
венецуеланска кинематографија показује
да има снаге за такве изазове. Можда је баш
Рамирез прави човек за улогу Кастра, када
је већ укњижио роле Боливара и Карлоса
Шакала. Стоун је свој документарац о Фиделовом ученику Угу Чавезу назвао South of
the Border. Данас то не морамо тумачити
само као географску одредницу већ и као
вестерн митему места које десперадосима
попут Стоуна значи спас.

Јужно од границе (2009)
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ФИЛ М А

великани
СВЕТСКОГ ФИЛМА

РОБЕРТ

АЛТМАН
пише:

Изглед оригиналног плаката за филм Меш

Марјан Вујовић

Т

оком више од педесет година каријере и у више
од осамдесет дела чувени редитељ показивао
је изненађујућу способност да пролази кроз
потпуно различите теме, амбијенте и изазове и
да готово сваки пут очара публику као да је реч
о неком новом генијалном дебитанту.
Роберт Алтман рођен је 1925. године у Канзас Ситију и у
свет филма дошао је после дуге и успешне телевизијске
каријере. Веома брзо постао је запажен због своје тврде
критике савременог друштва која је красила скоро све
његове филмове. Његов филмски језик којим је говорио о
америчком друштву, али и о разликама у менталитету, био
је оштар и прецизан. Већ од првих дугометражних играних
филмова Алтман је показивао изузетну разноврсност. Често
је снимао дела с великим бројем улога попут Нешвила
(Nashville, 1975), Играча (The Player, 1992) и Кратких резова
(Short Cuts, 1993), али и она у којима се цела радња кретала
око једног јединог главног лика као у филму Тајна част (Secret Honour, 1984). На остварења која су величала дух мушког
заједништва Меш (М.А.S.H., 1970) и Калифорнијски покер
(California Split, 1974) надовезивали су се филмови у којима
је с великим сензибилитетом истраживао женску свест:
Привиђања (Images, 1972), Три жене (3 Women, 1977), Џими
Дин, врати се (Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean,
1982). Негде између та два света иронично је сместио и филм
Доктор Т и све његове жене (Dr. T and the Woman, 2000).
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Алтман је у неку руку ревитализовао поједине жанрове, попут
вестерна, полицијског филма и
трилера, поштујући њихова основна правила, али уводећи значајне новине као што су демистификација и критички однос према
америчком друштву које се налазило у осетној кризи вредности.
Не можемо а да се поново не
осврнемо на Нешвил, који многи
сматрају његовим ремек-делом.
То је изузетан филм који на први
поглед може да делује помало
хаотично, а заправо је веома
пажљиво измонтиран. Већ у
Нешвилу могуће је препознати
све константе Алтмановог стила
– од кадрова у којима су планови
одређени великим бројем ликова
који се непрекидно померају до
камере која се константно креће
с једног лика на други како би
допринела наративном току филма.
Алтманов стил режије развија
се седамдесетих и осамдесетих
година прошлог века, филмовима
Привиђања и Три жене и њиховом
оштром и узнемирујућом психолошком анализом, филмом Свадба
(A Wedding, 1978), ироничним
пресеком америчке буржоазије, те
филмовима Квинтет (Quintet, 1979),
Идеалан пар (A Perfect Couple, 1979)
и Џими Дин, врати се, који су били
у складу с његовим ироничним
погледом на савремено друштво.
Почетком деведесетих година XX
века појавиће се у биоскопским
салама три филма: Играч, настао
на основу романа о филмској
индустрији, Кратки резови, суров
пазл скраја миленијума, у којем
преовладавају туга и неразумевање,
и Висока мода (Pret-a-Porter, 1994),
оригинални приказ света високе
моде. После та три филма Алтман
одлучује да се врати жанру драме
филмом Канзас Сити (Kansas City,
1996), горком причом о уценама и
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насиљу која је смештена у колевку
црног џеза и праћена невероватном
музиком. Потом следе Заслепљени
адвокат (The Gingerbread Man, 1998),
који је настао на основу приповетке
Џона Гришама и у неку руку се
надовезује на његов рани филм
Приватни детектив (The Long
Goodbye, 1973) и Колачић судбине
(Cookie’s Fortune, 1999), мали, ведри,
независни, минималистички филм
који прати „осећај усамљене лењости” из филмова Три жене и Џими
Дин, врати се.
Од филмова Меш и Нешвил па до
Кратких резова мало је било оних
редитеља који су успели да опишу,
раставе и оголе Сједињене Државе
као што је то учинио Роберт
Алтман. Током своје каријере
„велики старац” америчког филма
снимио је више десетина филмова,
али и у тој позамашној продукцији
готово увек је могуће наћи
заједнички именилац: његов оштар
поглед усмерен ка америчком
друштву у којем владају велике
контрадикције укорењене и у
самој историји те земље, а које је и
непосредно обрадио у филмовима
Коцкар и блудница (McCabe and
Mrs. Miller, 1971) и Буфало Бил и
Индијанци (Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull’s History Lesson,
1976).
Камера је код Алтмана увек била
неуморно и непогрешиво усмерена
ка средишту дешавања; његова моћ
нарације готово да је чинила чуда
спајајући заплете његових прича
са изузетном монтажом и осећајем
за простор и мизансцен. У његовим
фимовима честа су изненађења која
је постизао снимајући најчешће са
две камере, а неретко и са четири,
пружајући
гледаоцима
увек
различите кадрове и ракурсе. Нико
осим самог Алтмана на снимањима
није био сигуран како ће нека сцена
на крају изгледати. Током снимања
ФИЛ М А

Призор из филма Меш,
једног од хитова првог ФЕСТ-а

Алтман
је у неку руку
ревитализовао поједине
жанрове, поштујући
њихова основна правила,
али уводећи значајне новине
као што су
демистификација и критички
однос према америчком
друштву које се
налазило у осетној
кризи вредности
најчешће је седео у углу из којег је преко микрофона
комуницирао са свим сниматељима. Умео је да изненади
глумце снимајући их заправо помоћним камерама док су
они били фокусирани на глуму према главној.
Веома је тешко дефинисати границе филмографије
једног оваквог аутора који је увек успевао да остави лични
печат у својим делима користећи богате споредне мотиве
испреплетане са основним темама уз које се развијају и
вешто везујући ликове за амбијенте у којима живе. Лични
стил омогућио му је да превазиђе устаљене жанрове
и да савршено споји озбиљне и смешне приче, горке и
нежне тренутке, успевајући тако да прикаже живот кроз
смењивање радости и бола, увек уз одређену лежерност
и перфектан ритам нарације, вешто избегавајући
стереотип, уз веома дискретан али отрован хумор.
Уколико је постојао неки редитељ који је кроз цео свој
опус могао да говори „Ја сам Америка”, то је свакако био
Роберт Алтман.
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фотографије: ПРОМО MCF

ФРАНСОА

ОЗОН

Француз међу Немцима
Један од најистакнутијих француских редитеља средње
генерације Франсоа Озон (François Ozon) међународну славу
стекао је филмовима Oсам жена и Базен. Због склоности
ка мрачним психолошким драмама, спајању реалистичне
мелодраме с несташним хумором и децентном неизвесношћу,
често га пореде с Алфредом Хичкоком и Клодом Шабролом.
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кинотека
ИНТЕРВЈУ
РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Сандра Перовић

С

друге стране, као припадник такозваног
новог француског екстремизма, групе
која одлучно разрешава све табуе
и отворено у својим филмовима
проговара о сексуалности, бруталности
и изопачености психе, Франсоа Озон провоцира
публику још од краја деведесетих година. Заједнички
именилац многих његових остварења, међу којима
су и Криминални љубавници и Водене капи на
ужареним стенама, јесте директан и отворен приступ
сексуалности јунака. Поклањање посебне пажње
женским ликовима такође је константа у опусу плодног
француског квир класика. Мржња и неповерење након
послератних страхота мотиви су Озоновог најновијег
филма Франц, који се на 73. Венецијанском фестивалу
такмичио за Златни лав. У првом плану је млади
Француз који се после обиласка гроба свог немачког
пријатеља заљубљује у његову вереницу.
Причу о истини, лажима, патњи и опраштању
сместили сте у период Првог светског рата. Шта
вас је навело да први пут у каријери снимите једну
ратну драму?
– То није била првобитна замисао. Првобитно сам
желео да снимим филм о тајнама и лажима у једном
веома тешком раздобљу. То је било раздобље испуњено
тугом у којем су се људи борили да преживе. Било је
веома занимљиво развијати ту тему јер се тако боље
разуме мотивација ликова у једном веома тешком
историјском контексту.
Осим једном интимном причом, мелодрама Франц
бави се и сукобом Немачке и Француске. Зашто
сте причу испричали из угла Немаца који су у том
сукобу били губитници?
– Будући да сам Француз, желео сам да испричам ту
причу из угла оних који су тај рат изгубили, тј. једне
младе Немице. Сви филмови који говоре о Првом
светском рату приказују шта се дешавало на француској
страни. Мене је занимало шта се догађало у Немачкој,
тим пре што ће недуго затим избити Други светски рат.
Немачка је била понижена Версајским споразумом,
услед чега ће се у њој разбуктати национализам који
ће бити окидач за појаву нацизма. Као Француз желео
сам да испричам причу из перспективе друге стране.
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Можете ли објаснити своју фасцинацију Немачком?
– Када сам био дете, прва страна држава коју сам посетио
била је Немачка. Био сам помало попут Адријановог лика у
породици Хофмајстер у филму Франц. Био сам задивљен тим
искуством. Немачка породица која ме је угостила била је веома
симпатична. Деца често идеализују ствари. Имао сам утисак
да је Немачка много лепша од Француске и да су немачке
породице много занимљивије од француских. Одувек сам
волео Немачку и немачки језик, који сам учио у школи. Сваки
пут кад бих тамо одлазио, примећивао сам да су Немци веома
заинтересовани за француску културу и оно што се код нас
догађа, док у Француској није било тако. Французи и даље
помало зазиру од Немаца због Другог светског рата, који је
за нас био веома трауматичан. Желео сам да направим филм
који ће бити омаж немачком језику и култури и да прикажем
њихову културу с почетка 20. века, њихову књижевност,
музику и филозофију из тог периода. Њихова култура
изузетно је богата и оно што може представљати мост између
Немачке и Француске управо је култура.
У филму Франц применили сте црно-белу и колор технику.
Какав сте ефекат, у естетском смислу, том комбинацијом
желели да постигнете?
– Црно-бела техника коришћена је ради увођења гледалаца у
причу јер су сва сећања на тај период снимљена црно-белом
техником, мислим на архиву и документарне снимке из ратног
доба. Чинило ми се да ће то дати филму један реалистичан
ефекат. Уосталом, то је један болан период испуњен патњом и
тешко га је замислити приказаног у боји. У естетском смислу
то је био свестан избор. Касније уводим боју јер сам желео да
прикажем ликове који покушавају да преживе то раздобље
и да поново уживају у животу. Те боје су налик на крв што
поново тече венама ликова који су попут живих мртваца и
означавају победу живота.
Франц се бави неким од ваших омиљених тема које су
нам добро познате из ваших претходних филмова, као и
неким новим темама. Шта сте научили радећи на филму
епохе?
– Највећи изазов било је снимање филма на немачком
језику. Кад сам снимао Водене капи на ужареним стенама,
француски глумци играли су немачке ликове. Овај филм
далеко је реалистичнији јер сам га снимао на немачком с
немачким глумцима. То је био велики изазов у коме сам
веома уживао јер сам упознао сјајне немачке глумце који су
се брзо уживели у ову причу. Немачка екипа била је дирнута
тиме што један француски редитељ снима филм о Немцима
и што ће бар једном бити представљени на другачији начин у
француској кинематографији, а не као негативци и нацисти.
Француски и немачки део екипе сјајно су се уклопили.
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Да ли је Ханекеов филм Бела трака макар мало утицао на вас?
– Чињеница да је Ханеке снимио црно-бели филм о периоду који је претходио Првом светском
рату донекле је допринела томе да прикупим финансије за снимање свог филма. Пошто је
Ханеке постигао успех тим црно-белим филмом, имао сам аргумент више да убедим продуценте
да снимамо у црно-белој техници. Његов филм не говори о истом периоду, али ми је био добар
репер у контексту костима, епохе и веродостојности приче и њеног представљања. Та два филма
веома су различита јер мислим да је он прави Аустријанац, а ја прави Француз, тако да ми
представљамо два различита угла гледања на ствари.
После ове црно-беле ратне мелодраме, свакако интригира шта ће бити ваш следећи изазов?
– Схватио сам да је Франц мој најчеднији филм у коме нема еротских сцена, тек покоји пољубац,
тако да желим да мој следећи филм буде еротски трилер.
Елемената еротике има и у вашим ранијим филмовима као што је Млада и лепа. Како
прилазите експлицитним сценама секса?
– Немам проблем с нагим сценама. Најважније је да објасниш глумцима шта желиш да урадиш
и шта ћеш показати и да створиш атмосферу поверења. Глумица мора да се преда, мора да
верује редитељу. Само тако може бити уверена да то неће бити вулгарно или прљаво. Мени је
важно да задржим елеганцију у сценама секса.
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филмска
МУЗИКА

УВЕЋАЊЕ
ПИШЕ:

Светлана Ђоловић

BLOW UP

Одмах на почетку да
кажем да реч soundtrack никад није добила
одговарајући превод на
наш језик, тако да је
данас хтели – не хтели
користимо као најтачнију и најкраћу реч за
форму која се први пут
званично појавила у
комерцијалној употреби
1937. године приликом
промоције цртаног филма Снежана и седам
патуљака.
И ето, скоро осамдесет
година касније, музика
на филму интригира
нас више него икад
пре. Било да је примењена, ауторска, компилирана из ризнице познатих,
опскурних, актуелних или старих популарних мелодија, било да се њоме
описује радња као у мјузиклу или надомешта говор као у немом филму,
тешко је замислити покретне слике без музике.
Нарочито је узбудљиво посматрати филмску музику изван оригиналног
контекста, тј. филма. Није мало саундтрека који су надмашили популарност
или квалитет филмова за које су писани или бирани (Грозница суботње
вечери, Пурпурна киша, Телохранитељ). Стварање атмосфере филма јесте
нарочит изазов за музичаре свих фела, тако да многи нису одолели, већ су
морали бар стидљиво да се опробају у документарним или краткометражним
остварењима. Не треба сметнути с ума ни иконичке ауторске тандеме – када
се редитељ и аутор музике тако добро разумеју да из филма у филм граде
своју препознатљиву естетику у којој је уметност једног неодвојива од
оног другог (Леоне–Мориконе, Спилберг–Вилијамс, Фелини–Рота, Хичкок–
Херман). А тек мултиталентовани редитељи који су сами писали музику
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за своје филмове (Чаплин, Карпентер,
Иствуд)! Нећемо, наравно, заборавити
ни оне музичаре који су се опробали у
писању филмске музике у складу са или
упркос својим цењеним каријерама у
неком од жанрова популарне музике
– року, џезу, соулу, електроници... Дало
је то и врло узбудљиве и незаборавне
резултате без обзира на то да ли су били
у оквирима очекиваног или не. За неке
то је представљало и почетак сасвим
нове каријере.
Но, да пређемо на ствар. У центру
пажње наше прве епизоде јесте музика
из једне несвакидашње приче међ јавом
и међ сном, приче која је захваљујући и
музици постала један од инстант класика
филмске уметности. Филм Увећање
великог италијанског мага Микеланђела
Антонионија јесте дело које је савршен
представник епохе по стилу и атмосфери,
али и невероватно модерно у причању
приче и третирању теме. За самог
Антонионија Увећање је представљало
обрт. За разлику од претходних филмова
у којима су доминирале интимистичке
приче о комплексним односима двоје
људи, овде је понудио причу о односу
појединца према стварности која га
окружује – било кроз објектив фото-апарата, било кроз сусрете с непознатим
људима у различитим околностима –
тежећи тако, према сопственим речима,
ка хладној и срачунатој сензуалности.
Од раних радова Елмeра Бернстajна
(На доковима Њујорка, Човек са златном
руком), преко незаобилазног Лифта за
губилиште и До последњег даха, па све
до Таксисте, Последњег танга у Паризу
или Кинеске четврти, џез се сјајно
уклапао у смеле редитељске визије и
стварао неодољиве амбијенте, некад
расплинуте и магичне, некад нервозне
и незаустављиве, пратећи разнолике
стилове и иновације у оквирима самог
музичког жанра. Један такав пример
свакако је овај дебитантски рад на
пољу филмске музике младог и већ
познатог џез пијанисте Хербија Хенкока.

Херби Хенкок у време
компоновања музике
за филм Увећање
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Бенд који је окупио за ту прилику изнео је његове теме тако
шмекерски и шик да је на најбољи начин дочарао атмосферу
свингинг Лондона, где је радња смештена. Осим Хенкока, који
је маестрално свирао клавир и мелодику, ту су биле и тадашње
и будуће звезде џеза: Фреди Хабард и Џо Њуман на труби, Фил
Вудс на алт саксофону, Џо Хендерсон на тенор саксофону, Рон
Картер на басу, Џими Смит и Пол Грифин на органи и Џек
Деџонет на бубњевима. Гитара Џима Хола је нешто на шта
посебно скрећем пажњу – та прецизност, боја, префињеност,
бриткост, осећај за меру и суптилна иновативност јесте оно
што је и овде показало о колико је утицајном џез гитаристи реч.
Њихова заједничка вожња, у којој се динамичне, повремено
ритам и блуз, сурф и фанки обојене теме, смењују са оним
сетним и замишљеним, психоделичним, даје беспрекоран
ритам филму. Овај саундтрек изнедрио је и један хит популарне
музике деведесетих – чувени семпл у песми Groove Is In The
Heart групе Deee-Lite узет је из теме Bring Down The Birds.
Међу песмама које су се нашле на албуму јесте и један рок
класик, Stroll On из легендарне сцене у којој наш јунак упада
на концерт Yardbirds-a с младим Џимијем Пејџом и Џефом
Беком на бини и култне сцене кад Џеф Бек ломи гитару због
појачала које крчи. Када смо код те сцене, можда нисте знали
да је Антониони прво хтео Ерика Бардона у улози певача на
бини, али га је овај одбио, а први избор за бенд био је Velvet Underground, који због проблема с радним дозволама није могао
да допутује на снимање у Лондон. И наравно, сцена с ломљењем
гитаре инспирисана је стварном концертном рутином Пита
Таунсенда, првог guitar-smashing хероја рок музике.
Од хедонистичких фото-сешна с манекенкама, преко тајног
љубавног сусрета у парку, до уморних свитања с радницима и
бескућницима, Антониони је маестрално дочарао заводљивост
привида, варљивост ока, моћ опсесије, потрагу за смислом.
О постмодернистичком аспекту филма боље ће говорити
теоретичари, а мени само остаје да вас позовем да га погледате
на великом платну Музеја Југословенске кинотеке не бисте
ли на најбољи могући начин доживели увећање само, осетили
чаролију лелујавих шездесетих у Лондону, упознали неке
оригиналне хипстере и препустили се маштању и обликовању
неке само ваше поетичније стварности.

.......................................................
Пројекција филма Увећање
одржаће се 16. јануара у 18.00
у Великој сали у Узун Мирковој 1.
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нема
СРЕДА

НАПИСАО:

Александар Саша
Ердељановић

анархисти
смеха

Н

ајпопуларнији комичарски пар у историји
филма, Британац Стен Лoрел (Stan Laurel) и
Американац Оливер Харди (Oliver Hardy),
спојени су у заједнички тим 1927. године
захваљујући видовитости продуцента Хала
Роуча (Hal Roach) и редитеља Леа Мaкерија (Leo McCarey),
који је био супервизор већине њихових немих филмова.
Филмске каријере Лoрела и Хардија до тада су трајале више
од десет година и биле су сасвим осредње. Супротности
које су сјединиле та два потпуно различита глумца биле
су истовремено и традиционалне и крајње необичне и
интригантне. Стeн Лoрел, популарније Станлио, пекао је
занат комичара у позоришној компанији Фреда Карноа
(Fred Karno) заједно с још славнијим земљаком Чарлијем
Чаплином (Charlie Chaplin). Његове физичке предиспозиције
одређивале су му глумачку физиономију и стил улога. Мршав,
бојажљив, стидљив и увек спреман да заплаче, Станлио
је био наизглед „друга виолина” славног пара. Насупрот
њему, као контраст стајао је Оливер Харди, популарни
Олио, који је прошао мукотрпан пут од „минстрел певача”
и кино-оператера до глумца у „слепстик” једночинкама.
Дебео и напрасит, с „хитлерoвским” брчићима, увек уљудан
према странцима и ауторитаран према Станлију, он је на
први поглед био вођа тандема. Посматрани заједно, њих
двојица били су крајње детињасти, помало тупави и склони
невероватној деструкцији.
Од првог остварења Обући панталоне Филипу (Putting
pants on Phillip), у режији Клајда Брукмана (Clyde Bruckman)
из 1927, у коме је Олио потпуно збуњен када му у посету
стигне рођак Станлио у шкотском килту, па све до краја
заједничке каријере, конструкција њихових филмова била
је крајње обична и једноставна. Наиме, гегови теку споро и
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Оливер Харди и Стен Лорел у филму Станлио и Олио на Дивљем западу

фото: Архива ЈК

поступно да би одједном оживели и кренули
ка климаксу, с неописивом гужвом, тучама
и правим оргијама хаоса. У тим кратким
комедијама, привидно углађена господа Лoрел
и Харди, без великог повода показују своја
права лица, нихилистичка и рушилачка. Тако у
једном од њихових најбољих дела, Велики посао
(Big Business) Џејмса Хорна (James W. Horne)
из 1929. године, мала препирка око божићне
јелке с вечним супарником из многих комедија
Џејмсом Finlisonom (James Finlayson) прераста
до ситуације да он њима уништи ауто, а они
њему сруше кућу, да би на крају из стања очаја
одједном праснули у изненађујући, несавладив
смех. Слична ситуација понавља се и у класику
Два морнара (Two Tars) Леа Макерија и Џејмса
Парота (James Parrott) из 1928. када се бенигна
саобраћајна гужва претвори у општу тучу у којој
страдају сви аутомобили. Не презајући од тога да
униште статусне симболе америчког потрошачког
друштва (куће, аутомобили итд.), Лoрел и Харди
постали су „врхунски ослободиоци од буржоаске
инхибиције, а у суштини су, или настоје да буду,
угледни буржуји”, како је луцидно приметио њихов
биограф Чарлс Бар (Charles Barr). За разлику од
других немих великана, Бастера Китона (Buster
Keaton), Харолда Лојда (Harold Lloyd) и Харија
Лaнгдона (Harry Langdon), Станлио и Олио
су без много проблема наставили да снимају
филмове и по доласку звука, пребацујући се на
дугометражна остварења. Успеси су се ређали све
до краја тридесетих, на пример Синови пустиње
(Sons of the Desert) Вилијема Сајтера (William
A. Seiter) из 1933. и Станлио и Олио на Дивљем
западу (Way Out West) Џејмса Хорна из 1937.
Hо, нажалост, радови из четрдесетих постали су
старомодни и пуни маниризма, па су се Станлио
и Олио након неуспеха последњег заједничког,
иначе француског филма, Атол К. (Atoll K.)
Леа Жоанона (Leo Joannon) из 1951. повукли из
кинематографије.
Без обзира на све, генерације филмофила из
целог света до наших дана бескрајно уживају у
њиховим непоновљивим лудоријама. Притајену
склоност и филозофију „грађанина и гледаоца”
да се из пасторалног мира, поретка и својине
одједном преда уживалачким нагонима хаоса и
анархије, најбоље је на свој „увек наиван” начин
објаснио лично Стен Лорел коментаром: „Радили
смо врло једноставне ствари – дати неким
људима нешто смеха – и то је било све што смо
покушавали да урадимо”.
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документарни
ЧЕТВРТАК

НАПИСАО:

Божидар
Марјановић

K

ласик документарног филма Јорис Ивенс
(Georg Henri Anton Ivens) рођен је 1898. године
у Нијеменгу, у Холандији. Његов деда био је
један од пионира фотографије у тој земљи, а
отац добростојећи трговац фото-материјалом.
У таквом окружењу рано је развио љубав према филму и већ
1911. као дечак снимио вестерн Пламена стрела (De Brandende straal), у коме су наступали чланови његове породице.
Студирао је економију у Ротердаму, а од 1922. године фотохемију у Берлину. Још за време студија и праксе коју похађа у
компанији „Карл Цајс” у Јени усваја левичарске идеје, које ће
остати битна карактеристика његовог филмског рада. Враћа
се 1926. у Холандију, где руководи амстердамском филијалом
очеве фирме и оснива кино-клуб „Филм лига”. Цео клуб био
је левичарски настројен; у њему су приказивани и филмови
које су холандске власти забраниле, на пример Пудовкиновa
Мати (Мать, 1926). Први његов значајан филм, којим стиче
репутацију авангардног редитеља, јесте Мост (De Brug, 1928).
Динамика подизања и спуштања моста, кретање тегова и
контратегова, зупчаника, возова, бродова, таласа, чине од тог
филма својеврсну „лабораторију покрета, тонова, ритмова,
контраста и односа између тих елемената” (Erik Barnou).
Његов следећи филм Киша (Regen, 1929), импресионистички
филмски есеј о једном кишном дану у Амстердаму
(сниман, иначе, четири месеца), можда је један од најбољих
представника сликарско-документаристичког жанра. Тим
филмом почела је и његова сарадња са сниматељем Џоном
Ферноом. „Филм лигу” посећују значајна имена европског
филма, с којима Ивенс ступа у контакт: из Француске
Кавалканти и Рене Клер, из Совјетског Савеза Aјзенштајн,
Пудовкин, Вертов. Управо га Пудовкин, импресиониран
Мостом и Кишом, позива да посети Совјетски Савез, где
одлази децембра 1929. и добија прилику да сними филм.
Пре него што је започео снимање, враћа се у Холандију и
за компанију „Филипс” снима два индустријска филма, од
којих се својом лепотом издваја „индустријска симфонија”,
Радио Филипс (Philips Radio, 1931). По повратку у Совјетски
Савез снима Песму хероја (Песнь о героях, 1932), причу о
омладинским бригадама које граде нови центар челичне
индустрије у Магнитогорску, на граници између Европе и
Азије. По завршетку филма враћа се у Холандију и наставља
раније започети пројекат о омиљеној домаћој теми: отимању
Ј О Р И С

И В Е Н С

|

39

земље од мора. Филм Нова земља (Nieuve
gronden, 1933), који је требало да представља
оду људском раду, добио је неочекиван обрт:
те, 1933. године холандска влада бацала је
жито у море да би му се одржала цена на
светском тржишту. Финале филма исказује
жестоку критику капиталистичке економије
и оптужбу система коме је цена жита
важнија од милиона гладних. Иначе, посебну
вредност филму даје функционална музика
Ханса Ајслера (Hanns Eisler).
На позив белгијског редитеља Хенрија
Сторка (Henri Storck) одлази у Белгију, где
као коредитељи, практично у илегалним
условима, снимају филм о брутално угушеном
штрајку рудара – Боринаж (Borinage, 1933).
Филм је забрањен за јавно приказивање,
а Ивенс као идеолошки противник губи
могућност да снима у Холандији, па одлази
најпре у Совјетски Савез, а затим у Сједињене
Америчке Државе. Група лево оријентисаних
уметника у САД основала је компанију
„Савремени историчари” (Contemporary Historians) и ангажовала Ивенса да дође у Шпанију
и направи филм о антифашистичкој борби. Придружили су му се његови стари
сарадник Ферно и као аутор нације Ернест
Хемингвеј (Ernest Hemingway). Народну
музику Шпаније одабрали су Блицстaјн
(Marc Blitzstein) и Томсон (Virgil Thomson).
Филм Шпанска земља (Spanish Earth, 1937)
по премијери је изазвао опречне оцене
критике. Док једни сматрају да је Ивенс
уметност подредио идеологији, „Тајмс” пише
да је „филм својеврстан каталог људске душе
суочене са ужасом и очајем”. Нове изазове
нудио је рат у Кини, па 1938. Ивенс, кога
финансира компанија „Историја данас” (History Today), с Ферноом одлази тамо и снима
филм Четири стотине милиона (The Four
Hundred Milion, 1939), сведочанство о хаосу у
Кини тих дана и ужасу савременог ратовања.
За време Другог светског рата снима ратне
документарне и пропагандне филмове:
Наш руски фронт (Our Russian front, 1941),
Аларм (Action Starions, 1942), Упознајте свог
непријатеља: Јапан (Know Your Enemy: The Japan, 1943) и Битка за Кину (The Battle of China,
1943).
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После Другог светског рата снима филм
Индонезија зове (Indonesia Calling, 1946),
документарац који је направио у знак
подршке ослобађању Индонезије од холандске
колонијалне власти. Тим филмом се други
пут замерио властима у домовини и одузет
му је холандски пасош. У наредном периоду
снима у новоослобођеним државама, те
подстиче развој филмске активности у Кини,
Куби, Малију, Чилеу. У корежији с познатим
глумцем Жераром Филипом (Gerard Philipe) снима свој једини играни филм Тил
Ојленшпигeл (Les Aventures de Till L’Espiegle,
1956).

Следеће године враћа се лирским темама
филмом Сена је срела Париз (Seine a recontre Paris, 1957), инспирисаним поемом Жака
Превера, који умногоме подсећа на његова
прва остварења Мост и Кишу. Бурни догађаји
шездесетих година поново га усмеравају ка
критичком хуманизму, те снима низ филмова:
у Кини – Пре пролећа (Early Spring, 1958), Рат
600 милиона (The War of the 600 Milion People, 1958); Малију – Сутра у Нангуили (Demain a Nanguila, 1960); о Кубанској револуцији
– Дневник с путовања (Carnet de viaje, 1960),
Куба, наоружани народ (Pueblo armado, 1961); у
Чилеу итд. Рат у Вијетнаму био је нарочити
изазов за критички дух филмског ветерана.
Снимио је дугометражни филм Седамнаеста
паралела (Dixseptieme paralele, 1968), филмски
портрет Северновијетнамаца у рату, и режирао
епизоду у омнибусу Далеко од Вијетнама
(Loin de Vietnam, 1967), заједничком делу

фото: Архив ЈК

неколико водећих француских
филмских стваралаца.
Стално настањен у Паризу,
Ивенс активно ради до дубоке
старости. Последњи филм (Une
histoire de vent) снимио је 1988.
а умро је 1989. у Паризу, у 91.
години.
Кључно обележје дела Јориса
Ивенса јесте спој поезије и
социјално-политичког ангажмана. Он је несумњиво централна
личност ангажованог документарног филма од доба немог филма па све до седамдесетих година
прошлог века. Међутим, и независно од политичке усмерености,
Јорис Ивенс стоји на самом врху
филмске уметности уопште.

НА СТРАНИ ЛЕВО И ГОРЕ:
Призори из филма Киша (1929)
ДОЛЕ ДЕСНО:
Јорис Ивенс на снимању филма
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циклус
ФИЛМОВА

савремена

АРГЕНТИНА

А

мбасада Аргентине у Србији и Институт Сервантес у Београду
представљају преглед једне од најдинамичнијих и најпродуктивнијих
кинематографија Латинске Америке, савремени аргентински филм.
Аргентина је одувек уживала неспоран углед захваљујући одличном
квалитету својих филмова. Савладавши изазове седамдесетих и
осамдесетих година, њена филмска индустрија је оживела. Нова ера аргентинског филма
успева да представи мале и велике успехе и неуспехе обичних људи на реалистичан и
искрен начин, тако да гледалац неизбежно види свој одраз на великом екрану и осећа
се поистовећеним с малим детаљима из свакодневног живота сваког човека.
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МОЈЕ ПРВО ВЕНЧАЊЕ (2011)

Mi primerа bodа

Режија: Аријел Виноград

Свадба Леоноре и Адријана организована је на
прелепом месту с много званица. Све је било савршено
док Адријан није направио грешку коју је решио
да сакрије од своје будуће супруге да би избегао
несугласице. Тиме је додатно закомпликовао ствари
доводећи њихову везу и брак под знак питања.
На венчању се појављују и гости који никако не би
смели да присуствују том чину, као што је и бивша
Леонорина љубав.
ЗИДОВИ (2011)
Medianeras

Режија: Густаво Тарето

Да би приказао отуђеност међу људима, редитељ
је на интересантан начин искористио метафору
великих солитера у Буенос Ајресу, у којима се, због
малог простора, станови популарно зову кутијама
за ципеле. У том граду од три милиона становника,
Маријана, архитекта, и Мартин, веб-дизајнер, време
проводе затворени свако у свом дому не занајући да
оно друго постоји.

ПОСЛЕДЊИ ЕЛВИС (2012)
El Último Elvis

Режија: Армандо Бо

Карлос је физички радник који има ћеркицу Лизу
Мари, с којом се не виђа тако често. Убеђен је да је
он реинкарнација Елвиса Прислија и у складу с тим
се понаша. Управо када одлучи да остави посао и
направи велику промену у животу, треба да преузме
бригу о ћеркици.

ВРЕМЕ ХРАБРОСТИ (2005)

Tiempo de valientes

Режија: Дамијан Зифрон

Психолог Маријан због изазивања саобраћајне
несреће осуђен је на друштвени рад. Треба да пружи
терапеутску помоћ грубом инспектору Алфреду, који
управо проживљава озбиљну кризу пошто је сазнао да
га супруга вара. Њихово необично познанство помоћи
ће да се открију велике криминалне радње у које би
могли бити умешани високи припадници федералних
и тајних служби.
С А В Р Е М Е Н А

А Р Г Е Н Т И Н А

|

|

43

44

|

|

Ф ЕЉТО Н

фељтон
ПАНК НА ФИЛМУ

ПИШЕ:

Дејан Д. Марковић

.......................................................
Филм је одувек хранио
машту панка, а филмски
ствараоци у панку су
нашли неодољиву музу

................................................
..Напомена: овај текст је у

интегралном облику објавио
Хрватски филмски љетопис у
двоброју 86–87 / лето–јесен 2016.
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Сажетак
Све је теже писати о пaнку а не упасти ни у један од клишеа. Веома много већ је речено/
написано о томе шта је пaнк био/значио и шта би данас могао да буде/значи. Бескрајно
величање или сталожено академско проучавање (с безбедне дистанце коју пружа време) пaнк
покрета, који је у срцу имао младост, енергију, бунт и анархију, нимало не чуди. Хаотична сила
коју називамо пaнком још има магнетску привлачност, а њена повезаност са светом филма
и утицај на њега не смеју се занемарити. Међусобна привлачност пaнка и филма нимало не
изненађује: пaнк је одувек желео да га чују, али и да га виде – коса офарбана у дреч(аве) боје и
увијена у шиљке, зихернадле, тешка шминка и псеће огрлице и на младићима и на девојкама,
продорни, безизражајни поглед Џонија Ротена (Johnny Rotten)... Филм је одувек хранио машту
панка, а филмски ствараоци у панку су нашли неодољиву музу.

Британска пaнк сцена
Kратку али резонантну ерупцију британског панк рока, која је трајала непуне три
године, од краја 1975. (када су се у Лондону
појавили први панк бендови) до 1979, и након
које је уследио далеко мање конфронтациони
постпанк или New wave, забележила је у
документарним филмовима неколицина
енглеских и страних посматрача и учесника.
Осим тога, од Јубилеја (Jubilee, 1977) Дерека
Џармана (Derek Jarman) па надаље, она је
пружила надахнуће/тематику и за неколико
британских играних филмова.
Једна од особености односа пaнк–филм
у Енглеској јесте чињеница што је и поред
немерљивог културног и сензационалног
медијског утицаја он резултирао настанком
тек неколико филмова, од којих су само
поједини приказани (да и не говоримо о
размерама њихове гледаности) у поменутом
периоду 1976–1979. До краја 1979. снимљена су
и приказана само три филма инспирисана
британском пaнк сценом. Реч је о две
недотеране документарне творевине које су у
потпуности оличавале пaнк етос „уради сам”
(do it yourself или DIY)1 комбинујући примарни
материјал с првих пaнк концерата и запаљиве
интервјуе. Први је Пaнк у Лондону (Punk in
London), који је снимио Волфганг Билд (Wolfgang Büld), двадесетпетогодишњи студент

филма из Минхена, на 16-милиметарској
траци за немачку телевизију током своје
двонедељне посете Лондону, септембра 1977.
Други је Панк рок филм (The Punk Rock Film),
који је на супер 8, 1977–1978, у лондонском
клубу Roxy, у Кoвент Гaрдену, и на турнејама
тада највећих британских панк бендова,
снимио Дон Летс (Don Letts), у то време ди-џеј
у том клубу. Трећи је Џарманов Јубилеј (Jubilee), de facto први наративни британски пaнк
играни филм. Са закашњењем, 1980. уследила
су два играна филма, документарна драма
Kулов (Rude Boy) Џекa Хазенa (Jack Hazan) и
Дејвидa Мингејa (David Mingay), посвећена
тада већ славном бенду Clash, и ноторна
Велика рокенрол превара (The Great Rock’n’Roll
Swindle) Џулијен Темпл (Julien Temple) о групи
Sex Pistols, далеко хибриднија микстура
режираних, анимираних и документарних
елемената.
На британској панк рок сцени седамдесетих
било је и потпуно женских бендова, а
најпознатији је био Slits. Ари Ап (Ari Up),
њихова неукротива петнаестогодишњакиња,
Поли Стајрин (Poly Styrene) из X-Ray Spex,
Сузи Су (Siouxsie Sioux) из Banshees и Полин
Мари (Pauline Murray) биле су најистакнутији
водећи вокали / писци текстова... Било је и
жена музичара: басисткиња Геј Адверт (Gaye

1Можда најзначајниjи панк концепт поникао на првобитној панк музичкој сцени. Антикорпоративни и проаматерски DIY брзо је еволуирао
у флексибилни кредо појединаца који се баве креативним и продуктивним активностима изван комерцијалне/институционализоване
културе. Независни (фан)зини, bootleg снимци, видео-спотови, филмови и разноразни други облици комуникације сачињавају суштинску
димензију алтернативне аутентичности панка.
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Advert) из бенда Adverts и Лора Лоџик (Lora
Logic), тинејџерка која је свирала саксофон.
Жене су радиле и као менаџери пaнк
бeндова, као писци текстова за фанзине,
издавачи и новинари и графички/арт/
модни дизајнери. Софи Ричмонд (Sophie
Richmond) представљала је кључну фигуру
у менаџерском тиму групе Sex Pistols. Пaнк
икона Џордан (Jordan) у почетку је била
асистент Вивијен Вествуд (Vivienne Westwood) у њеном и Маклареновом (McLaren)
пaнк бутику Sex, затим кратко време
менаџер групе Adam and Тhe Ants, а играла
је и једну од незаборавних улога у Јубилеју
Дерека Џармана. А Керолајн Кун (Caroline Coon), прекаљени рок новинар, кратко
време била је менаџер бенда Clash. Поред
ње, ту је била и Џули Берчил (Julie Burchill), увек убојити извештач New Musical
Express, и Луси Тутпејст (Lucy Toothpaste),
новинар и аутор/издавач феминистичких
фанзина...
Међу људима који су дали највећи лични
допринос пaнк и постпaнк графичкој
уметности, кључном аспекту пaнк естетике,
била је Хелен Велингтон Лојд (Helen Wellington Lloyd), која је такође играла у
Јубилеју као дворска дама Елизабете I и
била зачетник – на првим флајерима и
постерима за свирке бенда Sex Pistols –
„типографије уцењивачких писама”, коју је
касније присвојио далеко познатији Џејми
Рид (Jamie Reed). Овде свакако морамо
поменути и Линдер Стерлинг (Linder Sterling), истакнуту феминисткињу/уметника/
извођача/музичара, која се прославила
својим иконичним арт решењем за сингл
Orgasm Addict бенда Buzzcocks из 1977.
Тај двобојни плаво-жути колаж женског
акта на коме је глава замењена пеглом, а
брадавице зубатим осмесима, недавно је
проглашен најбољим омотом за сингл плочу
свих времена. Вивијен Вествуд накнадно је
проглашена краљицом пaнк моде, али је
поред ње на дугој листи врхунских женских
модних иноватора и Су Кетвумен (Soo Catwoman), ватрена следбеница бенда Sex Pistols, или већ поменута Џордан.
Све ово наводимо првенствено зато што
су жене ипак биле изненађујуће маргиналне/
маргинализоване у британским филмовима

повезаним с тадашњим пaнк миљеом. Часни
изузетак је ту, али само донекле: Breaking
Glass, филм Брајана Гибсона (Brian Gibson) из
1980, о коме ћемо касније одвојено говорити.
Празна генерација (The Blank Generation,
Ејмос По (Amos Poe) и Иван Крал, САД,
1976)
Kада су снимали свој први концертни ди-ви-ди, објављен 2004, чланови бенда White
Stripes уместо модерне дигиталне опреме
користили су супер 8 камере. Руководили
су се првенствено естетиком – био је то
начин да се сачува и свесно увећа мистика
тог еклектичног детроитског рок бeнда.
Тај податак спомињемо јер је релевантан
за дискусију о врлинама непроцењивог
пaнк документарца The Blank Generation
Ивана Kрала и Ејмоса Поа (обојица актери
сцене коју документују), који је обележио
почетак Nо wave ере – зрнасту, црно-белу
супер 8 хронику о настанку и развоју
њујоршке панк сцене и егземпларни модел
за све касније панк документарце: махнити
темпо, наизглед (мање или више) насумична
монтажа,
несинхронизовани
филмски
16-милиметарски снимци и звук снимљен на
аудио-касетама, зумирање камером држаном
у руци, кадрови снимљени под оштрим
углом, коришћење постојећих сценских
рефлектора као осветљења, екстремни гро-планови, нагли пан снимци... У великом
броју случајева филм и тон снимали су се
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одвојено јер је то било далеко економичније
него куповати тонску траку. А то се може
схватити и као својеврсно признање
естетици Жан-Лика Годара (Jean-Luc Godard), који је својевремено једном руком
пресекао пупчану врпцу која је повезивала
слику и звук. Јер, у крајњој линији, њујоршки
No wave потекао је из француског nouvelle
vague2... У време када висококвалитетни
филмски материјал с неког концерта
можете да видите на Jутјубу већ следећег
јутра, лако је замислити гледаоце који брзо
губе стрпљење с low-fi изгледом, поменутим
колажем налик монтажи, и поврх свега
лоше синхронизованим звуком... Међутим,
с друге стране, гледаоци заинтересовани
за тај период њујоршке историје, а посебно
љубитељи њујоршке панк рок и New wave
музике, једноставно остају опчињени тим
сновиђајним обиласком те сада древне сцене
која је тада била на врхунцу.
Сам назив филма The Blank Generation
(дословно: неисписана, празна генерација)
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надахнут је истоименом култном песмом
њујоршкe групе Television, а касније је
означавао читаву генерацију која је била
део њујоршке сцене седамдесетих. Према
луцидном објашњењу њеног аутора Ричарда
Хела (Richarda Hell), ту није реч, као што се
може учинити на први, погрешан поглед, о
нихилистичким схватањима једне генерације,
већ о њеној невољности да прихвати етикете
које намеће друштво, о одлучном избору
слободе да будеш оно што желиш и кад год то
желиш. Та дефиниција сумира саму суштину
No wave филма – осећај неспутане слободе
духа. Можда највећи значај The Blank Generation лежи управо у томе што он успешно
региструје то постхипи, поствотергејтовско,
постактивистичко време и даље отворених,
3
неиздиференцираних могућности (1975–1976).
Поједини концертни филмови имају
пожељан демистификујући карактер. Насупрот томе, безбуџетна тактика даје читавој
овој неинхибираној причи изузетно значајан
осећај нестварности. Легендарне фигуре
као што су Пети Смит (Patti Smith), The Ramones, Blondie, Television, Тalking Heads, New
York Dolls, Џони Тандер (Јohnny Thunder)
и The Heartbreakers и Вејн Каунти (Wayne
County), сада Џејн (Jayne), и остали на сцени,
и иза сцене, делују иконично у црно-белој
техници, а они и јесу иконични. Скоро свака
сцена из тог филма подсећа на неку већ
виђену легендарну рокенрол фотографију.
Поред поменутих водећих локалних панк
бендова тога времена који су наступали
у Maксoвом (Мах) клубу Cansas City и
CBGB-у, епицентру акције, један од главних
актера у том филму је и сама публика. С
друге стране, Ејмос По, захваљујући свом
специфичном сензибилитету, успева да се
истовремено поистовети и с фановима у
публици и с њиховим панк идолима на сцени.
2

No wave покрет првобитно је био познат под именом New Cinema, по једној малој дворани за пројекције на њујоршком St.
Mark’s Place, под вођством неколицине филмских стваралаца који
су припадали тој сцени, a потом прерастао у New wave, по угледу
на француски nouvelle vague. Међутим, Брајан Ино измислио је
термин No wave да би се избегла свака могућа забуна с New wave
музичарима.

3

Многи од ових панк и експерименталних филмских стваралаца
припадали су истој заједници уметника, највећим делом с базом у
Њујорк Ситију, где су се авангардни филм, политички активизам и
панк поткултура међусобно оплођавали и преклапали, стварајући
јединствени и непоновљиви zeitgeist.

Неочекивани детаљи – осмех Пети Смит,
прљаве патике Џоија Рaмона (Joey Ramone), окрњени зуб Дејвида Берна (David Byrne) – доводе их испред нас, тако да
имамо утисак као да можемо руком да их
дотакнемо, а протекло време само их чини
још дражим. Лајв снимци на саундтреку
никада нису синхронизовани с призорима
како треба, тако да има тренутака када
видимо да неко од перформера изговара
речи, а чујемо инструментал. Дешава се
и да Kрал и По понекад убаце неку другу
песму усред оне која још траје, да би се
онда поново вратили на ону прву, попут
неких избирљивих музичких фанова који
се неодлучно играју својим радиом. Наиме,
реч је о томе што је The Blank Generation
снимљен на 16-милиметарском филму, без
тона, који је додат накнадно. У случајевима
у којима је било неких проблема с тоном,
По и Kрал једноставно су накнадно
надсинхронизовали бољи снимак исте
песме. Узимајући у обзир и снимање
камером држаном у руци, екстремне гро-планове
и
импровизоване
зумове,
добијени асинхрони резултат заиста делује
крајње експериментално. Укратко, он
разбија сваку илузију о томе да сте стварно
у њујоршком CBGB-у,4 баш као и осећај да
Деби Хари (Debbie Harry) или Вејн Каунти
играју на сцени пред вама – што је права
ствар!
То што нас овај бриљантни пaнкументарац од почетка до краја држи на дистанци,
уопште није нешто што му се може
замерити. Штавише, The Blank Generation јединствен је по свом статусу панк
документа који у целости припада свом
времену и месту. Осим тога, то је и кључни
филм у тада тек настајућем њујоршком No
wave Сinema – групи филмских стваралаца
у највећој могућој мери повезаних с пaнк
етосом – који успева да оствари ретко
потентан спој филма и пaнк рока.

Пaнк рок филм (The Punk Rock Movie, Дон
Летс, УК, 1978)
Овај драгоцени документ о британској
пaнк сцени на самом почетку, и у најбољем
издању, представља водеће пaнк бeндове
тог тренутка, заједно с њиховим фановима/
имитаторима прободеним и начичканим
зихернадлама у свем свом сировом сјају.
Аутор изобиља непретенциозних снимака
бендова The Sex Pistols, Clash, Generation X
с Билијем Ајдолом (Billy Idol) на челу, групе
Heartbreakers Џонија Тандерса, и Siouxsie
and the Banshees, на сцени и ван ње, заједно
с кључним Nеw wаvе артефактима као што
су X-Ray-Spex, Вејн Каунти, The Slits, Eater,
ATV и The Subway Sect, јесте Дон Летс, ди-џеј у тада незаобилазном пaнк клубу Roxy
и апсолутно најчувенији/најпопуларнији
лондонски растафаријанац. Понесен тадашњим општим осећањем самопоуздања, Дон
Летс, и сам фанатичан пaнкер, узео је у руке
супер 8 камеру коју тек што је добио од једне
своје пријатељице и у складу са основним

4
Легендарни бар у њујоршком Bowery-jу, под пуним називом
CBGB-OMFUG (Country, Bluegrass, Blues and other Music for Uplifting Gourmandizers). Тест терен и лансирна рампа за све нове
локалне групе од Television, Ramones, Dictators, Heartbreakers,
Pere Ubu, Talking Heads...

П А Н К

Ј Е

Ж И В

И

З Д РА В

– Н А

Е К РА Н У

|

|

49

принципом пaнка – „уради сам” – једва и
прочитавши упутство за њено коришћење,
без икаквих инхибиција снимио сјајан
филмски документ!
Укратко, Летс је скоро искључиво користио
постојеће осветљење. Снимљени звук
уопште није прошао кроз миксету, већ је на
тонском запису остало све оно што се/како
се чуло током снимања. Kолор је стравично
лош, с мрљама ружичасте и зелене боје које
се расплињују по екрану. Нарације ту скоро
да и нема, нема ни надсинхронизованог
гласа коментатора, баш као што нема ни
титлова који би информисали гледаоца о
томе ко је у ком тренутку на бини и где је и
када снимљена која сцена. Међутим, све оно
што Пaнк рок филму недостаје у техничком
погледу, он не само што компензује већ и
чини ирелевантним, савршено доживљено
региструјући експлозију надахнутих младих пaнкера који фанатично верују у себе
и у своју музику. Он је бучан, хаотичан,
дрзак и сиров, баш онакав какав је и сам
панк – кључна и уз то забавна лекција из
контракултуре.
Дијаболичне чланице бенда Slits пробају
за турнеју White Riot с групом The Clash...
The Clash изгледа cool и stoned у бусу на
тој турнеји... Чланови бенда Heartbreakers изгледају превише егзотично да би
свирали у клубу Roxy... А Сузи Су гута своје
омиљене пилуле... Глас Џонија Ротена током
преисторијског наступа у биоскопској
дворани Screen on the Green смешан је до
бола док грди хипи публику и свима говори
да треба да „седну”!
Међутим, главне атракције су мање
познати бендови као што је Eater, чији
чланови на сцени махнито распарчавају
једну свињску главу током своје нумере
No Brains! Музичари бенда Generation X
изгледају веома углађено и секси на сцени,
а и у свлачионици клуба Vortex. Забавно је
и смешно гледати тотално неверзираног
Марка П. из Alternative TV, док га његов
раста продуцент у студију учи основама даб
музике.
Дон Летс, лондонска „црнчуга број један за
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stuﬀ”, очигледно је имао право ексклузивног
уфура на места на којима ТВ камере никада
дотад нису успеле да се нађу. Углавном
захваљујући редовном приливу добре траве
којом је Летс константно снабдевао нову
пaнк интелигенцију, успостављено је дубоко
обострано поверење. У једној сцени Сид
Вишис (Sid Vicious) мота џоинт у клубу Roxy,
док се неки клинци режу жилетима. Ту су
и пaнк вампируше украшене свастикама,
које тик уз сцену балаве од среће. Су
Кетвумен нам, док објашњава свој музички
укус, измамљује осмех глумећи стидљивост
и смерност, а незаобилазна Џордан гута је
очима.
Сама филмска прича препуна је изненађења и неочекиваних обрта. Оригинална
сирова верзија Панк рок филма на захтев
публике приказивана је у лондонском
биоскопу ICA читавих шест недеља
1977! А пошто је његова коначна верзија
приказивана у биоскопима у Њујорку и Лос
Анђелесу недељу дана, већ је било јасно да
ће Панк рок филм постати култ хит.
За све љубитеље мегапиксела којима
неподношљиво смета зрнаста декадентност
8-милиметарског филма, 2008. објављено
је холивудски естетизовано, state-of-theart, широкоекранско ди-ви-ди издање од 79
минута.
Ова Летсова спонтана, еклектична, јака
мешавина панка завршава се у најбољем
могућем расположењу сценама у којима
видимо Џонија Ротена на реге мисији за
компанију Virgin Ричарда Брансона (Richarda Bransona), која га је одвела чак на Jaмaјку.
Ротен ће ту као прави неваљали размажени
дечко систематски размонтирати и на крају
разбити и докрајчити нешто што личи на
касетофон или телефонску секретарицу,
док га његова домаћица додатно бодри...
Наравно, потпуно у духу времена у коме
живимо (или у његовом одсуству), на punkrockmovie.com могу се купити: „мајице,
шешири, голф мајице, производи за бебе и
многе друге кул ствари”.
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Р

итам злочина Зорана
Тадића је филм неколико
особености: камерног је
облика, конверзационог
израза,
криминалистичког рода и прилично бизарног податка
да његов аутор, познати документарист
и критичар, дебитује играним филмом
у 40. години!
Овај нонсенс наше кинематографије,
Тадић својим првим делом, чини још
већим, јер готово ничег почетничког
у њему. Он добро зна нарав те врсте,
те своју причу заподева и води
освештаним правилима њених тајни.
Наговештајима, дискретно, сталним и
све новим загонеткама.
Зачикава, и у неизвесности држи,
али стрпљење не злоупотребљава. Кад
осети да би могао доћи крај нашој
толеранцији, он игру промени новом
сликом, претпоставком или репликом,
те тако назначи неку, можда, нову
мистерију.
Ритам злочина има, дакле, добар ритам
драматургије, утолико вештије што се
она не заснива на спољној драматици,
шпанунгу
збивања,
призорима
криминалних
поступака.
Суженог
простора, утишаног звука, са свега три
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лица која, као у каквој Пиранделовој
енигми, конверзирају и собом плету
конце интриге. Ништа се, такорећи,
не догађа, него само наслућује. Нема
великих покрета, жестоких обрачуна
и емфатичних усклика, чиме „кримић”
обично оперише. Мистериозан, тај
злочин што ће се најзад збити није
ни од оних у Агате Кристи, нити од
Сименонових, него је ближи, рецимо,
тајнама Е. А. Поа, бар по формалној
страни.
Али да и сами више не мистификујемо,
кажимо о чему је реч: на периферији
Загреба живи извесни професор, коме
с молбом да га у кућу прими, долази
нешто необичнији човек. Пензионер
је, али му је пасион – статистика.
Помоћу ње он може да установи: кад,
ко, које врсте, на који начин и којим
ритмом врши злочине. С домаћином,
зачуђујемо се и ми, али тајанствени
чикица има стрпљења, те ће недуго

фото: Архив ЈК

...................................................
Ритам злочина
биће приказан
у Косовској 11,
30. јануара у 19.00.

после његових предсказања, злочини баш тако на томе месту
и тим ритмом почети да се догађају. Он чак казује кад ће и њега
убити, и то се обистињује. Кад све добије један готово кафкијански
круг, уследиће крај, али остати дојам да је све, као у сваком кругу,
затворено. Излаза нема, што први злочини у Трњу, тој загребачкој
периферији, почињу да потврђују.
Мистерија каква би могла да асоцира на неке од Бекетових,
Пинтерових или Јонескових. Не хичкоковска, јер је другачијег
духовног и метафоричног значења. Тајна је овде у другој функцији, у
функцији слутње не непосредно, нити пак одређеног злочина, како
је то у филмској криминологији махом. Слутња је другачија, јер је
општија и потиче, могло би се рећи, из једног стања света данас,
психологије човека вечно у страху од свеколиких неизвесности. Онај
феномен подозрења и стрепње какав се изражава све мистичније.
Уколико је човек у свету развијеније цивилизације, утолико је
тиме оптерећенији, тако да долазимо до невероватног парадокса:
растући ритам прогреса условљава и растући ритам мистике. Јер
ко данас највише страхује од смакнућа, катаклизме, ко се највише
плаши ватре, воде, ајкула, тајанства цистерни, паклених торњева и
подморних бродова него Американци.
Филм није непосредно у тој сфери, али свеједно, његова мистерија
асоцира и метафорички се тамо шири. Тадић је не наглашава,
али као да тиме у тајанствености још више добија. Тамна гама
и стешњени амбијент притискају и појачавају стање стрепње и
тескобе. Редитељ се, у извесном смислу, одриче и неких битних
својстава медија (покрет, визуелност) да би нагласио унутарњи
набој слутње. Али само до мере која нас не би лишила дојма игре,
забаве.
Филм је нека врста сценске, пак и радио-игре, али држи напетост,
те се, ето, донекле још једном релативизира и сам појам филма –
битно је шта он открива, а не како то чини. У томе Тадићу веома
много помажу изврсни глумци: Ф. Шоваговић, Божидарка Фрајт и
И. Видовић.
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Интро
Филм почиње у мраку. Наратор
острашћено чита речи (на енглеском) док
се у позадини чује звук пројектора.
„I see it, one of Langlois’s great ideas: certainly ﬁlms should be screened, but they
also should be made. It was primarily an
incitation to make ﬁlms.
I would rather consider the Cinémathèque
as a place of production and not only of
mere presentation.” (Годар)
Коначно слика – laterna magica. Кроз
објектив блесне светло – процеп слободе.
Слајдови се мењају: Мелијесов први
(наравно случајни) монтажни трик с
погребним колима, Чаплинове ципеле
као отисци детињства и оштри зуби и
плашт Беле Лугошија, постер Нитратни
месец над Београдом...
Сцена 1
Ништа пројектовање,
само стримовање
Више од 120 година после уласка воза
у станицу кућни биоскопи с огромним
могућностима возове и свемирске
бродове у пуној снази убацују нам у
спаваће собе. Зидови се тресу и магична
светлост постаје визуелна блештава бука.
Флешови стримовања преко смарт ТВ-а,
„ipad-a”, „iphon-a”, „Xbox-a”, „Sony Playstation-a”, „андроид” уређаја...
„Лежаљке као на плажи или поред
базена уместо биоскопских седишта.
Уфотељавање. Еволуција коју смо чекали.
Сервисирање услуга по минуту – VOD (video on demand). Двадесет четири сличице
у секунди иду сада много брже. Добро је
осетити како се Амазон и Нетфликс (Netﬂix) уједињују не само око производње
филмова и ТВ програма, серија, не само
око приказивања. Очекивања тржишта
која диктира технолошки развитак
постају презахтевна, тако да многи
филмски институти и архиве широм
света покушавају да то на свој начин

испрате јер публика драстично нестаје.”
Након ових исписаних реченица које личе на досадну
статистику из неког ТВ прилога, узлеће тон ка Јутјуб
каналу где се у гомили звукова издваја звук пројектора
са звуком дигиталног сигнала. Текст: „Британски
филмски институт пустио је из своје архиве стотине
и хиљаде црно-белих, немих, кратких... филмова с
коментарима, интервјуима, који су похрањени сада на
Јутјуб профилу те институције.”
Сцена 2
Popcorn Time
Слика Венеове књиге логаритамских таблица уз приказ шеме механизма Латамове петље, срца пројектора.
Бушилица пробија листове књиге, пројектор се дими..
У имагинаријуму биоскопске сале тада дим-машине
треба да полуде и да са свих страна крену офанзивно.
Уз сцене на платну тај ефекат траје око два минута.
Појављује се знак да следи нешто сасвим друкчије.
Упозорење: backseat монитори који постоје у авионским
седиштима, морају бити уграђени у свако седиште кина.
На тим мониторима уз специјалне програме добија се
могућност „live editinga” садржаја на платну – свако ће
моћи да се опроба у „филмском стваралаштву” када
за то дође тренутак који ће унапред бити предвиђен
с редитељима. Дакле, неколицина срећних добитника
у публици добиће прилику да се укључи у креативан
процес, како реклама и налаже. Коме је досадно може за
то време да укључи специјално осмишљену апликацију
и прочита на мобилном уређају ко би био срећан да
подели кокице и започне филмско пријатељство у сали
док се монтажне слике мрљају по платну. Забава не сме
престати!
Сцена 3
Из подрума архива
Колор негативи чувају се на ниским температурама,
око нула степени Целзијуса, уз влажност ваздуха око
35%, док се црно-бели негативи чувају на 12–15 степени уз
влажност од 50%. Видимо после ових речи руке спикера
како чисти траку! Пажљиво се трака из складишта
допрема и на столу за обраду преуређује. Скенирање!
Експериментални део који подсећа на Воркапићеве
најбоље монтажне епизоде.
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Сцена 4
(Сугестивни женски глас наратора чита. У позадини
нејасно шапутање, звукови филмске пројекције мешају се
из трећег плана.)
Из дневника разводника
Недеља, 20.47 (датум неважан), на репертоару Персона,
Бергман.
„Филм је почео тачно у 20.32. Каснила је петнаестак
минута, али сам морао да је зауставим. Ништа јој није
било јасно. Пропустила је једно од најбољих отварања у
историји! Морао сам барем да је упозорим. Први пут је
видим, имала је две књиге испод капута и прсте умазане
угљеном – ликовна или примењена. Нагађања су ми
ишла све брже и све боље. Није гледала Персону раније
(то сам једва прогутао, тешко, врло тешко, али сам успео).
Објашњавао сам процес настанка, Бергманове опсесије и
како је дошао на идеју да Персона почне тако: архивски
снимци, смрт, пенис, лампа пројектора, закивање за
крст, сцена пршти од енергије, синестезија уз праскаве
музичке тактове и креће филм из претапања. Оживљава.
Рука преко лица.
Убедио сам је. Пијемо чај. Погледаће цео филм сутра
на репризи у 18.00. Хоће да упише драмске уметности
(камеру) после ликовне. Буди бог с нама! Спремала се за
упис, а није ни знала за библиотеку Кинотеке и некада
госпођу Добровић, супругу нашег чувеног сликара. Везао
сам као и обично, усплахирен. Толико књига и премоћних
филмова. А треба и снимати, што пре било шта. Сложила
се. Само не може тек тако... Нпр. камера снима како слика:
устајали мирис боја, музика крчи с распалог транзистора,
мала грејалица у ћошку собе, јефтино бело вино, новине...
Киша је почела да пада и стаклена зграда новог здања
Кинотеке је засвирала.
Рез!”
Филмска трака трепери!
За пројекцију нитратног филма потребно је поседовати
старији пројектор који има функционалне бубњеве,
исправну електромагнетну, а пожељно је и ручну клапну.
Потребно је имати хлађење капије пројектора. У саму
капију треба ставити филц да би се максимално смањило
трење између траке и пројектора.
Приликом самог пуштања треба отпустити санке на
капији и смањити затезање фрикције.
Током пројекције дежурати непрестано поред пројектора
да би се муњевито реаговало ако филм пукне или се деси
неки други прекид.
Поздрав,
Кино-оператер – из (украдене) преписке
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Видимо из првог лица да лик трчи по граду, као у игрици, и покушава
да се оријентише и снађе да би решио задатак. Текст иде доле у дугим
редовима:
„Велике компаније увелико развијају паметна контактна сочива која
ће преносити слику директно у око посматрача. Стварност окупирана
дигиталним системима ипак је непоуздана. Сликаћемо трептајем
ока, слично ћемо моћи и да направимо снимке и да их репродукујемо.
Савршена камера у оку. Кино-око!”
„Визуелне и наративне сличности постоје унутар филмова и игрица.”
(И. Дијана, директорка минхенског филмског фестивала који је пре неку
годину додао у свој програм категорију „игрице”)
Није више далека будућност када ће се проучавање игрица с мастер или
докторских програма пребацити на основне студије драмских уметности.
Чак и у Србији.
Слику исече трејлер филма Assassin’s creed с Марион Котијар и Мајклом
Фасбиндером у главним улогама (недавно имао светску премијеру), који
је урађен на основу веома популарне игрице.
„Физичко уживање и физички бол који производе тренуци (појединих)
филмова нећу ни покушати да вербално дочарам текстом онима који то
ни сами нису осетили.” (Трифо)
Дзига Вертов Човек са филмском камером (1929)

Фотографија: Бранислав Јовановић

Сцена 5
Као на филму

Фале црно-бели крацери – летентни садржаји свести (макар то било
хипстерско помодарство слично као „крцкања” грамофонских плоча).
Последња линија текста дуго остаје. Ништа звук.
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Сцена 6
Последња сцена на претпоследњем месту
Натпис: „Не можеш јести осам сати дневно, не можеш ни
пити осам сати дневно, нити осам сати дневно водити љубав
– осам сати непрекидно можеш само да шљакаш. Због тога
човек себе и све остале чини тако јадним и несрећним.”
(Фокнер)
Филм од осам сати не сме да збуњује. Лав Дијаз да се гледа!
Успаванка за тужну мистерију (Hele Sa Hiwagang Hapis,
2016) – трајање 485 минута (две паузе), укупно око осам и
по сати.
Сати проведени ван сале су бесмисленији!
***
Платон дорађује свој мит после више од две хиљаде година:
„Не излази се из пећине по сваку цену! Сенке више не могу
тако пуно лагати као некада.”
Неколико рефлектора укључује се иза свих у публици.
Кадар из филма
Успаванка за тужну
мистерију (2016)

Сцена 7
Позиционирање
И није свеједно где се седи у сали! Шема са седиштима
исцртана у пројекту. Нацрт за предавање Славка Воркапића:
„Гледалац у последњем реду и гледалац у првом реду виде два
различита филма... Дубина сцене повећава се с повећањем
удаљености посматрања, али ближи гледалац је ’телесно’
више укључен у већу, иако више компримовану слику...
Однос удаљености посматрања и видног угла стајне тачке
снимања... Не постоји ’нормални’ објектив за читаву дубину
биоскопске дворане... Парадокс зум објектива... Релативно
убрзање и успорење брзине приближавања и удаљавања,
који настају при употреби широкоугаоних телеобјектива...
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Кинестетичка снага кратког фокуса и монументална снага дугих фокуса
објектива, када су употребљени креативно... Предности широког екрана.
Општи план, средњи план, крупни план нису само средства сценарија
већ и елементи динамички пропорционалне игре простора... Општи
план није само велика ’запањујућа’ фотографија већ и откривање
простора (велики део који садржи мале делове), после низа крупних
планова; средњи план је целина масе или кретања... Низови резова или
прелаз помоћу кретања камере.
Са одломцима из: Alexander Nevsky, All Quiet on the Western Front, Cabinet of Dr. Caligari, Man of Aran, Yojimbo итд.”
Проучавају се заузета места у сали. Не постоји осећај краја и завршетка
него новог наставка.
Oправдан предосећај: *програм ће бранити неколико филмова у
традиционалној форми. Кратки авангардни, К. Маркер, Параџанов (Боја
нара), Бресон, Бела Тар (Торински коњ) и специјално изненађење.
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фото: Архива ЈК
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филмска
РЕВИЈА

Бисер (1947)
по роману
Џона Стајнбека

НОБЕЛОВЦИ на

ФИЛМУ
НАПИСАО:

Александар Саша
Ердељановић

У

з сликарство, позориште, музику и нешто
касније фотографију, књижевност је једна
од фундаменталних уметности, чијим смо
обједињеним дејствима добили нову уметност,
„уметност покретних слика”, насталу на бази свих раније
наведених, крајем деветнаестог века. Међусобно прожимање
филма и књижевности траје дуже од сто двадесет година,
углавном у позитивном духу на благодет обеју уметности,
мада би се књижевни чистунци сигурно побунили тврдњом
да је њихова уметност света, а кинематографска само нижи,
комерцијални облик којим се експлоатишу литерарне теме.
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Пасторална симфонија (1946)

Иако је филм пригрлио књижевност још од „године прве” и
Мелијесових фантазија и авантура с разгаљујућим триковима,
њиховој природној сарадњи умногоме је допринело успостављање
Нобелове награде за књижевност, коју од 1901. године Шведска
академија додељује најбољем писцу. Или, како је сам Алфред
Нобел записао, ономе писцу из било које земље који је створио
„на пољу књижевности најбоље дело идеалистичких тенденција”.
До данас таквих је било сто тринаест, почев од француског поете
Силија Придома до овогодишњег лауреата, легендарног музичког
кантаутора Боба Дилана. Наравно, тај избор од почетка прате
многе контроверзе, од тога да су награду често добијали писци
који је не заслужују, преко тога да има превише добитника из
англосаксонских и скандинавских земаља, до тога да су политичка
подобност и коректност често битније од књижевних квалитета. А
онда, погледајмо и имена само неких од писаца који нису примили
Нобелову славодобитну част: Лав Толстој, Џемс Џојс, Антон Чехов,
Хенрик Ибзен, Марк Твен, Емил Зола, Хенри Џејмс, Карел Чапек,
Херберт Џорџ Велс, Алберто Моравија, Грејам Грин, Јукио Мишима,
Роберт Грејвс, Владимир Набоков, Хорхе Луис Борхес... С друге стране,
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Ту је твој живот (1966)

Аникина времена (1954)

Ирена Форсајт (1949)

ту су и великани који су је заслужено добили, а ево само
неких међу њима: Хенрик Сјенкјевич, Радјард Киплинг,
Селма Лагерлеф, Рабиндранат Тагор, Ромен Ролан, Кнут
Хамсун, Анатол Франс, Џорџ Бернард Шо, Томас Ман,
Џон Голсворди, Иван Буњин, Луиђи Пирандело, Јуџин
О’Нил, Херман Хесе, Андре Жид, Вилијем Фокнер,
Франсоа Моријак, Ернест Хемингвеј, Албер Ками, Џон
Стајнбек, Жан-Пол Сартр, Михаил Шолохов, Семјуел
Бекет, Александар Солжењицин, Хајнрих Бел, Сол
Белоу, Исак Башевиц Сингер, Габријел Гарсија Маркес,
Октавио Паз, Гинтер Грас, Харолд Пинтер, Орхан
Памук, Марио Варгас Љоса, махом приповедачи. Неки
од њих су захваљујући свом стилу, начину излагања и
тематици били ближи филму и његовим особеностима,
па су имали задовољство да их филмски аутори пригрле
и њихова најцењенија дела екранизују и по више пута.
Они други, херметичнији и затворени у токове својих
мисли, ређе су били предмет књижевних адаптација,
а мали број њих још није доживео своје филмско
крштење. Напокон, велике филмске редитеље који су
на визуелан начин транспоновали дела нобеловаца у
кинематографски облик не вреди набрајати јер би то
одузело бар читаву страницу.
Пријатно изненађени и охрабрени интересовањем и
посетом за време октобарског „Филмског маратона”
уприличеног поводом Сајма књига, а посвећеног
нобеловцима књижевности на филму, одлучили смо да
за први број новог програма Југословенске кинотеке,
који почиње овог јануара, већ виђени филмски циклус
проширимо и појачамо неким новим или старим
кинематографским и књижевним ремек-делима.
Верујемо у леп успех те мисије.

Призор из филма
Старац и море (1958)
снимљеног по
истоименој књизи
Ернеста Хемингвеја

Странац (1967)
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Савети
и ставови
Анджеја
Вајде

са полица
БИБЛИОТЕКЕ

у књизи

ФИЛМ ЗВАНИ ЖЕЉА
пише:

Зорица Димитријевић

С

лавни пољски редитељ
Анджеј Вајда (1926–2016)
оставио је иза себе не само
бројне
филмове,
међу
којима су и изузетна дела
Обећана земља, Човек од гвожђа, Катин
и друга, него и књигу есеја Филм звани
жеља, у којој је изнео свој поглед на
процес настанка једног филма и ставове
према седмој уметности уопште.
Библиотека Југословенске кинотеке
поседује то дело у издању „Народне
књиге” из 1988. године, у преводу Петра
Вујичића. Интересантно је да се књига
прво појавила у Француској, потом у
Пољској у неауторизованој верзији, а за
српско издање сам Вајда додао је „Поруку
младим редитељима и осталим читаоцима
ове књиге”.
Аутор који је у два наврата радио у
некадашњој Југославији (1961/62. и 1967.
филмове Сибирска леди Магбет и Врата
раја) записао је да се радује објављивању
те књиге на српскохрватском јер је то
једини страни језик на коме може да је
чита, али и „због тога што појаве описане
у њој налазе потврду у пракси редитеља
социјалистичких земаља”.
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„Сукоб између друштвеног мецената и
личног погледа на свет редитеља који прави
филм дао је лепе и занимљиве резултате.
Али још је недовољан број друштвено
ангажованих филмова. Такође, уништено је
много талената”, оценио је Вајда, уз поруку
младим читаоцима да „храбро раде свој
посао”.
Без обзира на ово помињање социјализма,
као и на истицање своје активне подршке
покрету „Солидарност”, Вајда се у књизи не
бави ни идеологијом ни политиком, већ у низу
кратких и ефектних текстова износи своја
искуства, а у тренутку њеног објављивања
имао је више од 30 снимљених филмова.
„Пишући ову књигу постављао сам себи
питање коме је намењујем. У чије руке треба

да стигне? За себе сам је написао. Када су ми биле
24 године, напустио сам студије сликарства на
Академији лепих уметности да бих учио филм.
Данас, после готово 30 година рада, одлучио сам
да томе младом и безгранично наивном дечаку
какав сам био 1949. године објасним све оно
што сам научио, што сам промислио и схватио
током година. Стога не пишем о искуствима
других, описујем једино оно чега сам, правећи
филмове, као и позоришне и телевизијске
представе, сам постао свестан”, забележио је
Вајда у уводу своје књиге.
О њеном садржају најбоље говоре наслови
поглавља: „Најтежа је идеја”, „Где се крије тема?”,
„Замке сценарија”, „Уметност дијалога”, „Избор
глумаца тражи надахнуће”, „Период снимања –
од чега почињати, чиме завршавати”, „Дилема
монтаже – оставити или избацити”.
Размишљања таквог мајстора режије као
што је Вајда о тим питањима свакако могу бити
значајна и за садашње генерације младих аутора,
али његова књига је много више од корисног
практикума. Захваљујући мноштву анегдота
и живих примера, написаних једноставним,
питким стилом, она је интересантно штиво и
за такозване обичне филмофиле.
Вајда такође врло искрено пише и о цензури
– унутрашњој и спољашној, о начину финансирања филма, односу уметника према
власти, као и о Шекспиру, Достојевском,
западноевропским глумцима „који су много
дисциплинованији од словенских глумаца,
мање се мешају у рад редитеља”...
Посебну драж даје поглавље „Ауторове
напомене”, с кратким описима пољских
уметника које помиње у књизи. На пример,
славног Кшиштофа Занусија представио је
овако:
„Редитељ, аутор многобројних филмова високог реномеа, шеф поворке пољских синеаста
који су уследили после моје генерације.
Интелектуалац, рационалист, прагматичар,
стратег и тактичар, полиглот: има све квалитете
који мени недостају.”
У српско издање, на 160 страница џепног
формата, укључен је и разговор који је с Вајдом
1987. године у Варшави водила новинарка
Телевизије Београд Лика Лукић. Одговарајући
на питање о односу са сарадницима, Вајда је
изјавио:

„Моји сарадници морају да се осећају
потпуно слободним и независним, мада
истовремено морају бити свесни да раде за
заједничку идеју нашег филма. Зато увек
говорим да је то наш, а не мој филм. Једино
правим изузетак онда када филм не успе;
тада имам обичај да кажем да је то мој филм.”
Присећајући се боравка у Београду, из којег
је понео фантастичне утиске, славни редитељ
рекао је да је први пут дошао 1961. године, љут
и разочаран после филма Самсон, тражећи
нове теме и нове могућности.
„Тада су ми били потребни сусрети са људима
који ме неће третирати тако површно као што
ми се то код нас дешавало, са људима који
сатима седе за столом и друже се, певају неке
песме и увек имају страшно много да кажу.
Тај београдски период је просто излечио моју
душу. Неколико година касније поново сам
почео да снимам филмове, можда баш зато
што сам у Београду срео толико дивних људи
који су ми поклонили своје срце”, изјавио
је Вајда посебно помињући редитеља Бору
Драшковића.
На крају интервјуа Вајда је апострофирао
завршно поглавље књиге рекавши да је
ту „покушао да изнесе своје опште, доста
меланхолично гледиште на данашње стање у
кинематогафији” и да му се чини да последње
реченице указују на идеологију књиге, на
то шта је кинематографија данас и које је
његово место у њој.
„Данас више нема филма за све, а правити
филм за појединце, за изабране је за мене, који
сам васпитан на старој филмској традицији,
нешто неприхватљиво. Сматрам то великим
поразом и потпуним. Зато се у овој књизи, у
свакој страни позивам на гледаоце, настојећи
да друге разумем преко себе. Сартрово
гледиште да су пакао – други изгледа ми
само као књижевна метафора. Други и ја смо
снага, зато се супротстављам гледишту да
је филмска уметност само загонетка, а да је
публика само сувишан додатак редитељу.”
Тако је пре три деценије писао великан
пољске и европске кинематографије Анджеј
Вајда.
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програм
ЈАНУАР 2017

Југословенска кинотека

Косовска 11

НОБЕЛОВЦИ ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ НА ФИЛМУ
УТОРАК

3.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 20.00

КРСТАШИ

ОБЕЋАНА ЗЕМЉА

(ПОЉ, 1960)
Krzyžacy
.....................................................................................
Улоге: Мјечеслав Калењик
(Mieczyslaw Kalenik), Александер
Фогил (Aleksander Fogiel)
Режија: Александер Форд
(Aleksander Ford)
Aутор делa: Хенрик Сјенкјевич
(Henryk Sienkiewicz)
СРЕДА

4.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 20.00

ЗМАЈЕВО СЕМЕ

(САД, 1944)
Dragon Seed
................................................................................
Улоге: Кетрин Хепберн
(Katherine Hepburn),
Волтер Хјустон (Walter Huston)
Режија:
Џек Конвеј / Харолд С. Буке
(Jack Conway / Harold S. Bucquet)
Aутор делa: Перл Бак
(Pearl S. Buck)
ЧЕТВРТАК

5.

(ПОЉ, 1974)
Ziemia Obiecana
.....................................................................................
Улоге: Данијел Олбрицки (Daniel
Olbrychski, Војћех Пшоњијак
(Wojciech Pszoniаk)
Режија: Анджеј Вајда
(Andrzej Wajda)
Aутор делa: Владислав Рејмонт
(Władysław Reymont)

ДОКТОР ЖИВАГО

(САД, 1965)
Doctor Zhivago
....................................................................................
Улоге: Омар Шариф
(Omar Sharif), Џули Кристи
(Julie Christie)
Режија: Дејвид Лин (David Lean)
Aутор делa:
Борис Пастернак
(Boris Pasternak)

пројекција у 17.00

пројекција у 20.00
ЕЛМЕР ЏЕНТРИ,
ШАРЛАТАН

ЈАНУАР

(САД, 1960)
Elmer Gantry
................................................................................
Улоге: Берт Ланкастер
(Burt Lancester),
Џин Симонс (Jean Simmons)
Режија: Ричард Брукс
(Richard Brooks)
Aутор делa: Синклер Луис
(Sinclair Lewis)
НЕДЕЉА

8.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00
БЛАГО ГОСПОДИНА
АРНА

пројекција у 19.00
АНА КРИСТИ

(ШВЕД, 1919)
Herr Arnes Pengar
....................................................................................
Улоге: Рихард Хунд (Richard Hund),
Режија: Мориц Стилер
(Mauritz Stiller) Aутор делa: Селма
Лагерлеф (Selma Lagerlöf)
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(САД, 1930)
Anna Christie
....................................................................................
Улоге: Грета Гарбо (Greta Garbo),
Чарлс Бикфорд (Charles Bickford)
Режија: Кларенс Браун
(Clarens Brown)
Aутор делa: Јуџин О’Нил
(Eugene O’Neill)

југ о с л о ве н с ке

к и н о те ке

ЈЕНТЛ

(САД, 1983)
Yentl
....................................................................................
Улоге: Барбра Страјсенд
(Barbra Streisand),
Менди Патинкин
(Mandy Patinkin)
Режија: Барбра Страјсенд
(Barbra Streisand)
Aутор делa: Исак Башевиc
Сингер (Isaac Bashevis Singer)

пројекција у 21.00
ТУ ЈЕ ТВОЈ ЖИВОТ

(ШВЕ, 1966)
Har Har du ditt Liv
....................................................................................
.Улоге: Еди Аксберг (Eddie
Axberg), Гунар Бјернстранд
(Gunnar Björnstrand)
Режија: Јан Троел (Jan Troell)
Aутор делa: Ејвинд Јонсон
(Eyvind Johnson)

ПОНЕДЕЉАК

9.

ЈАНУАР

УТОРАК

10.

ЈАНУАР

СРЕДА

11.

ЈАНУАР

ЧЕТВРТАК

12.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00
КОЗАЧКА СУДБИНА

(СССР, 1964)
Донская повесть
....................................................................................
Улоге: Људмила Чурсина,
Eвгениј Леонов
Режија: Владимир Фетин
Aутор делa: Михаил Шолохов

пројекција у 17.00
АНИКИНА ВРЕМЕНА

(ЈУГ, 1954)
...................................................................................
Улоге: Милена Дапчевић,
Братислав Грбић
Режија: Владимир Погачић
Aутор делa: Иво Андрић

пројекција у 17.00
БИСЕР

(МЕКС, 1946) по роману (La Perla)
....................................................................................
Улоге: Педро Армандериз
(Pedro Armanderiz),
Марија Елена Маркес
(Maria Elena Marques)
Режија: Емилио Фернандез
(Emilio Fernandez) Aутор делa:
Џон Стајнбек (John Steinbeck)

пројекција у 17.00
ПЛАВА ПТИЦА

(САД/СССР, 1976)
The Blue Bird/Синяя птица
...............................................................................
Улоге: Елизабет Тејлор
(Elizabeth Taylor), Џејн Фонда
(Jane Fonda)
Режија: Џорџ Кјукор
(George Cukor)
Aутор делa: Морис Метерлинк
(Maurice Maeterlinck)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00
СТАРАЦ И МОРЕ

ПРВИ КРУГ

(САД, 1958)
The Old Man and the Sea
....................................................................................
Улоге: Спенсер Трejси (Spencer
Tracy), Фелипе Пазос (Felipe Pazos)
Режија:
Џон Стерџес (John Sturges)
Aутор делa: Ернест Хемингвеј
(Ernest Hemingway)

(ДАН, 1973)
Den første kreds
....................................................................................
Улоге: Гинтер Малцахер (Gunther
Malzacher), Елжбјета Чижевска
(Elzbieta Czyzewska)
Режија: Александер Форд
(Aleksander Ford) Aутор делa:
Александар Солжењицин

пројекција у 19.00
СТРАНАЦ

пројекција у 21.00

(ИТА/ФРА/АЛЖ, 1967)
Lo Straniero
...................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni),
Ана Карина (Anna Karina)
Режија: Лукино Висконти (Luchino
Visconti) Aутор делa: Албер Ками
(Albert Camus)

ЗАТОЧЕНИЦИ ИЗ АЛТОНЕ

(ИТА/ФРА, 1962)
I Sequestrati di Altona

...................................................................................
Улоге: Софија Лорен (Sophia Loren),
Роберт Вагнер (Robert Wagner)
Режија: Виторио де Сика
(Vittorio De Sica) Aутор делa:
Жан Пол Сартр (Jean-Paul Sartre)

пројекција у 19.00
ИРЕНА ФОРСАЈТ

(САД, 1949)
That Forsythe Women
...................................................................................
Улоге: Грир Гарсон (Greer
Garson), Ерол Флин (Errol Flynn)
Режија: Комптон Бенет
(Compton Bennett)
Aутор дела: Џон Голсворди
(John Galsworthy)

пројекција у 21.00
ПОТАМНЕЛИ АНЂЕЛИ

(САД, 1957)
The Tarnished Angels
...................................................................................
Улоге: Рок Хадсон (Rock Hudson),
Роберт Стак (Robert Stak)
Режија:
Даглас Сирк (Douglas Sirk)
Aутор делa: Вилијем Фокнер
(William Faulkner)

пројекција у 19.00
ИСПОВЕСТ ВАРАЛИЦЕ
ФЕЛИКСА КРУЛА

(НЕМ, 1957) Bekenntnisse des
Hochstaplers Felix Krull
...................................................................................
Улоге: Хорст Бухолц
(Horst Bucholz), Лизелот Пулвер
(Liselotte Pulver)
Режија: Курт Хофман
(Kurt Hoﬀman) Aутор делa:
Томас Ман (Thomas Mann)

пројекција у 21.00
ИЗГУБЉЕНА ЧАСТ
КАТАРИНЕ БЛУМ

(НЕМ, 1975) Die verlorene
Ehre der Katharina Blum
...................................................................................
Улоге: Ангела Винклер
(Angela Winkler)
Режија: Фолкер Шлендорф
(Volker Schlöndorﬀ ), Маргарета
фон Трота (Margarethe von Trotta)
Aутор делa: Хајнрих Бел (Heinrich
Bоll)

МОЈ ИЗБОР - ГОРАН МАРКОВИЋ
ПЕТАК

13.

ЈАНУАР

пројекција у 17.30

пројекција у 20.00

БИТИ ИЛ’ НЕ БИТИ

РАШОМОН

....................................................................................
Улоге: Керол Ломбард (Carole
Lombard), Џек Бени (Jack Benny)
Режија: Ернст Љубич
(Ernst Lubitsch)

....................................................................................
Улоге: Тоширо Мифуне (Toshirô
Mifune), Мачико Ки (Machiko Kyô)
Режија: Акира Куросава
(Akira Kurosawa)

(САД, 1942)
To Be or Not to Be

(ЈАП, 1950)
Rashômon
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МОЈ ИЗБОР - ГОРАН МАРКОВИЋ
СУБОТА

14.

ЈАНУАР

пројекција у 17.30

пројекција у 20.00

ПРОЗОР У ДВОРИШТЕ

(САД, 1954)
Rear Window
...................................................................................
Улоге: Џејмс Стјуарт (James
Stewart), Грејс Кели (Grace Kelly)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)
НЕДЕЉА

15.

ЈАНУАР

пројекција у 17.30

СТАЗЕ СЛАВЕ

(САД, 1957)
Paths of Glory
.....................................................................................
Улоге: Кирк Даглас (Kirk Douglas),
Ралф Микер (Ralph Meeker)
Режија: Стенли Кјубрик
(Stanley Kubrick)

пројекција у 20.00
НЕКИ ТО ВОЛЕ ВРУЋЕ

СЕНКЕ

(САД, 1959)
Some Like It Hot
.....................................................................................
Улоге: Мерилин Монро (Marilyn
Monroe), Тони Кертис (Tony Curtis)
Режија:
Били Вајлдер
(Billy Wilder)

(САД, 1959)
Shadows
...................................................................................
Улоге: Бен Карутерс (Ben Carruthers), Лелија Голдони
(Lelia Goldoni)
Режија: Џон Касаветес
(John Cassavetes)
ПОНЕДЕЉАК

16.

ЈАНУАР

пројекција у 17.30

пројекција у 20.00

ЉУБАВИ ЈЕДНЕ
ПЛАВУШЕ

ЛОШ СПОЈ

(ВБ, 1980)
Bad Timing
....................................................................................
Улоге: Тереза Расел
(Theresa Russell),
Арт Гарфанкл (Art Garfunkel)
Режија: Николас Роуг
(Nicolas Roeg)

(ЧСР, 1965)
Lásky jedné plavovlásky
.......................................................................
Улоге: Хана Брејчова (Hana
Brejchová), Владимир Пухолт
(Vladimir Pucholt)
Режија: Милош Форман
(Milos Forman)
УТОРАК

17.

ЈАНУАР

пројекција у 17.30

пројекција у 20.00
ИСИЈАВАЊЕ

САМУРАЈ/
БЛЕДОЛИКИ УБИЦА

(ВБ/САД, 1980)
The Shining s
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон
(Jack Nicholson),
Шели Дувал (Shelley Duvall)
Режија:
Стенли Кјубрик (Stanley Kubrick)

(ФР/ИТ, 1967)
Le samouraï
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon),
Натали Делон (Natalie Delon)
Режија: Жан-Пјер Мелвил
(Jean-Pierre Melville)
ПАНК НА ФИЛМУ
СРЕДА

18.

ЈАНУАР

трибина у 18.00

пројекција у 21.00
ПАНК РОК ФИЛМ (ВБ, 1978)

УВОД: БРИТАНСКА ПАНК РОК
СЦЕНА И ОДЛОМЦИ ИЗ ФИЛМА
ДЕРЕКА ЏАРМАНА

ЈУБИЛЕЈ

Музички документарни филм s
....................................................................................
Режија: Дон Летс (Don Letts)

(ВБ, 1978) Jubilee
....................................................................................
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ЧЕТВРТАК

19.

пројекција у 18.00
СИД И НЕНСИ

ЈАНУАР

ПЕТАК

20.

ЈАНУАР

СУБОТА

21.

ЈАНУАР

НЕДЕЉА

22.

ЈАНУАР

пројекција у 21.00
(ВБ, 1986)
Sid and Nancy s
....................................................................................
Улоге: Гери Олдман
(Gary Oldman),
Клои Веб (Chloe Webb)
Режија: Алекс Кокс (Alex Cox)

ПАНК

(САД, 1995)
Punk
....................................................................................
Музички документарни филм
Режија: Тед Хејмс (Ted Haimes)
ЊУЈОРШКА ПАНК СЦЕНА

пројекција у 21.00

пројекција у 18.00
THE CLASH: RUDE BOY

ТЕЧНО НЕБО

(ВБ, 1980)
...................................................................................
Улоге: Дејв Армстронг
(Dave Armstrong) , Бари Бејкер
(Barry Baker)
Режија: Џек Хазан (Jack Hazan),
Дејвид Мингеј (David Mingay)

(САД ,1982)
Liquid Sky
....................................................................................
Улоге: Ен Карлајл
(Anne Carlisle), Пола Е. Шепард
(Paula E. Shepard)
Режија: Слава Цукерман
(Slava Tsukerman)

пројекција у 21.00

пројекција у 18.00
ЗАПЛЕЊИВАЧ

(САД, 1984)
Repo Man
....................................................................................
Улоге: Емилио Естевез
(Emilio Estevez), Хари Дин
Стантон (Harry Dean Stanton)
Режија:
Алекс Кокс (Alex Cox)

пројекција у 18.00

ВРАНА 2: ГРАД АНЂЕЛА

(САД, 1996)
The Crow: City of Angels
...................................................................................
Улоге: Венсан Перез
(Vincent Perez), Мија Киршнер
(Mia Kirschner)
Режија:
Тим Поуп (Tim Pope)

пројекција у 21.00

ПАНК НА ФИЛМУ: ЗАКЉУЧАК

ПАНК НА ФИЛМУ: ЗАКЉУЧАК

ЛЕГЕНДЕ ПАНКА
И ЊУ ВЕЈВА

ЈУБИЛЕЈ

(ВБ, 1978)
Jubilee
...................................................................................
Улоге: Адам Ант (Adam Ant),
Тоја Вилкокс (Toyah Willcox)
Режија: Дерек Џарман
(Derek Jarman)

(1981)
British Rock – The Legends
of Punk and New Wave
...................................................................................
Музички документарни филм

СЕЋАЊЕ НА... Раул Кутар (Raoul Coutard)
ПОНЕДЕЉАК

23.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00
ХРОНИКА ЈЕДНОГ ЛЕТА

(ФРА, 1961)
Chronique d’ un ete
...................................................................................
Улоге: Анђело (Angelo),
Надин Бало (Nadine Ballot)
Фотографија: Раул Кутар
(Raoul Coutard)
Режија: Жан Руш (Jean Rouch),
Едгар Морен (Edgar Morin)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЖИЛ И ЏИМ

ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА

....................................................................................
Улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau),
Оскар Вернер (Oskar Werner)
Ф: Раул Кутар (Raoul Coutard)
Режија: Франсоа Трифо
(Francois Truﬀaut)

....................................................................................
Улоге: Жан-Пол Белмондо
(Jean-Paul Belmondo),
Џин Сиберг (Jean Seberg)
Ф: Раул Кутар (Raoul Coutard)
Режија: Жан-Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

(ФРА, 1962)
Jules et Jim

(ФРА, 1960)
A bout de souﬄe
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СЕЋАЊЕ НА... Раул Кутар (Raoul Coutard)

пројекција у 17.00

УТОРАК

24.

ЈАНУАР

пројекција у 19.00

З

(ФРА/АЛЖ, 1968)
Z
...................................................................................
Улоге: Ив Монтан (Yves Montand),
Ирена Папас (Irene Papas)
Фотографија: Раул Кутар
(Raoul Coutard)
Режија: Коста Гаврас
(Costa-Gavras)

ПРАВА НАПАСТ

(ФРА/Италија, 1973)
L emmerdeur
...................................................................................
Улоге: Лино Вентура
(Lino Ventura),
Жак Брел (Jacques Brel)
Фотографија: Раул Кутар
(Raoul Coutard)
Режија: Едуар Молинаро
(Еdouard Molinaro)

НЕМА СРЕДА – Станлио и Олио, анархисти смеха
СРЕДА

25.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

БАШ СМО МИ
ШЕПРТЉЕ

(САД, 1929) Liberty

СЛОБОДА

...................................................................................
Режија: Луис Р. Фостер
(Lewis R. Foster),
Хал Роуч
(Hal Roach)

НЕНАДМАШИВИ
КОНОБАРИ

(САД, 1929)
Unaccustomed as we are

ДВА МОРНАРА
(САД, 1928) Two Tars

....................................................................................
Режија: Џејмс Парот
(James Parrott)

МОРАЈУ ЛИ ОЖЕЊЕНИ
ПОЋИ КУЋИ
(САД, 1928)
Should Married Men Go Home

....................................................................................
Режија:
Едгар Ливингстон Кенеди
(Edgar Livingston Kennedy)

СИЛНИ МУЗИКАНТИ

(САД, 1928) You’re Dorn Tootin
....................................................................................
Режија:
Едгар Ливингстон Кенеди
(Edgar Livingston Kennedy)

ОПЕРАЦИЈА ГРОБЉЕ

ТО ЈЕ МОЈА СУПРУГА

....................................................................................
Режија:
Џејмс Парот (James Parrott)

....................................................................................
Режија: Лојд Френч
(Lloyd French)

У СЛУЖБИ БОГАТАША

ОСТАВИТЕ ИХ НЕКА СЕ
СМЕЈУ
(САД, 1928) Leave ’em Laughin’

....................................................................................
Режија: Clyde Bruckman
(Клајд Брукман)

|

(САД, 1928) From Soup to Nuts

....................................................................................
Режија: Лојд Френч
(Lloyd French)

(САД, 1928) That’s My Wife
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Режија: Leo McCarey
(Лео Макери)

|

п ро г рам

му з е ја

(САД, 1929) Habeas Corpus

(САД, 1927) Suggar Daddies

....................................................................................
Режија: Фред Гујол (Fred Guiol)

ЉУБАВ КОЗЕ

(САД, 1929) Angora Love
....................................................................................
Режија:
Луис Р. Фостер (Lewis R. Foster)
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пројекција у 21.00
ЈУЖНА ЗВЕЗДА

(ВБ/ФРА, 1968)
The Southern Star
....................................................................................
Улоге: Џорџ Сигал
(George Segal),
Урсула Андрес (Ursula Andress)
Фотографија: Раул Кутар
(Raoul Coutard)
Режија: Сидни Хајерс
(Sidney Hayers)

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК
ЧЕТВРТАК

26.

ЈАНУАР

пројекција у 19.00

пројекција у 17.00
МОСТ

пројекција у 21.00

ШПАНСКА ЗЕМЉА

(ХОЛ, 1928) De Brug s
....................................................................................
Режија: Јорис Ивенс (Joris Ivens)

(САД, 1937) The Spanish Earth s
....................................................................................
Режија: Јорис Ивенс (Joris Ivens)

КИША

ДНЕВНИК СА
ПУТОВАЊА

(НЕМ, 1929) Regen s
....................................................................................
Режија: Јорис Ивенс (Joris Ivens)

СЕДАМНАЕСТА
ПАРАЛЕЛА

(ФРА, 1968) Dixseptieme paralele
....................................................................................
Режија: Јорис Ивенс (Joris Ivens)

(Kуба 1960) Carnet de viaje s
....................................................................................
Режија: Јорис Ивенс (Joris Ivens)

НОВА ЗЕМЉА

(ХОЛ, 1933) Nieuve Gronden s
....................................................................................
Режија: Јорис Ивенс (Joris Ivens)

СЕНА ЈЕ СРЕЛА ПАРИЗ
(ФР, 1957) La Seine a renontre Paris
....................................................................................
Режија: Јорис Ивенс (Joris Ivens)

СЕЋАЊЕ НА... Роберт Вон (Robert Vaughn)
ПЕТАК

27.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00
СЕДМОРИЦА
ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ

(САД,1960) The Magniﬁcent Seven
....................................................................................
Улоге: Јул Бринер (Yul Brynner),
Ели Волак (Eli Wallach),
Роберт Вон (Robert Vaughn)
Режија: Џон Стерџес
(John Sturges)
СУБОТА

28.

ЈАНУАР

НЕДЕЉА

29.

ЈАНУАР

пројекција у 16.30
МОСТ КОД РЕМАГЕНА

(САД, 1969)
The Bridge at Remagen
...................................................................................
Улоге: Џорџ Сигал
(George Segal),
Роберт Вон (Robert Vaughn)
Режија: Џон Гиљермин
(John Guillermin)

пројекција у 16.30
ПАСЈИ СИНОВИ

(САД, 1981)
S.O.B.
...................................................................................
Улоге: Џули Ендруз (Julie Andrews),
Вилијем Холден (William Holden),
Роберт Вон (Robert Vaughn)
Режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)

пројекција у 19.00
ШПИЈУН У ЗЕЛЕНОМ
ШЕШИРУ (САД, 1966)

пројекција у 21.00
БУЛИТ

The Spy in the Green Hat
..................................................................................
Улоге: Роберт Вон
(Robert Vaughn),
Дејвид Макалум (David McCallum)
Режија: Џозеф Сарџент
(Joseph Sargent)

(САД, 1968)
Bullit
...................................................................................
Улоге: Стив Меквин
(Steve McQueen),
Роберт Вон (Robert Vaughn)
Режија: Питер Јејтс
(Peter Yates)

пројекција у 18.30
ПАКЛЕНИ ТОРАЊ

(САД, 1974)
The Towering Inferno
...................................................................................
Улоге: Стив Меквин
(Steve McQueen),
Пол Њумен (Paul Newman)
Роберт Вон (Robert Vaughn)
Режија: Џон Гиљермин
(John Guillermin)

пројекција у 21.00
ВИСОКА МЕТА
(САД, 1978)
Brass Target

...................................................................................
Улоге: Софија Лорен (Sophia
Loren), Џон Касаветес
(John Cassavetes),
Роберт Вон (Robert Vaughn)
Режија: Џон Хаф (John Hough)

пројекција у 18.30
ВЕЛИКИ ТРАНСПОРТ

(ЈУГ/ИТ/САД, 1983)
...................................................................................
Улоге: Џејмс Францискус
(James Franciscus),
Стив Рејлсбек (Steve Railsback),
Роберт Вон (Robert Vaughn)
Режија: Вељко Булајић

пројекција у 21.00
СУПЕРМЕН III

(ВБ/САД/ХОЛ, 1983)
Superman III
...................................................................................
Улоге: Кристофер Рив
(Christopher Reeve), Ричард
Прајор (Richard Pryor), Роберт
Вон (Robert Vaughn) Режија:
Ричард Лестер (Richard Lester)
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КРИТИКА ИЗ ПРОШЛОСТИ:
Милутин Чолић за ПОЛИТИКУ
ПОНЕДЕЉАК

30.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ВЕЛИКИ КАРУЗО

(САД, 1951)
The Great Caruso
...................................................................................
Улоге: Марио Ланца (Mario Lanza),
Ен Блај (Anne Blyth)
Режија: Ричард Торп
(Richard Thorpe)

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ
КОМАНДАНТУ
НЕДЕЉА

31.

ЈАНУАР

пројекција у 21.00
ЗАКАСНЕЛИ БЛУЗ

(САД, 1961)
Too Late Blues
....................................................................................
Улоге: Боби Дарин (Bobby Darin),
Стела Стивенс (Stella Stevens)
Режија: Џон Касаветес
(John Cassavetes)

ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА

пројекција у 17.00
ЈУЖНО ОД ГРАНИЦЕ

РИТАМ ЗЛОЧИНА

(СФРЈ, 1981)
.....................................................................................
Улоге: Ивица Видовић,
Фабијан Шоваговић
Режија: Зоран Тадић

ЛИЧНИ УГАО /
ЏОН КАСАВЕТЕС

пројекција у 20.00

(САД, 2009)
Документарни филм
...................................................................................
Режија: Оливер Стоун
(Oliver Stone)

ШАЈТИНАЦ

(СРБ, 2017)
Документарни филм
.............................................................
Режија:
Бошко Милосављевић

Овај четрдесетшестоминутни документарни
филм састоји се од разговора које је редитељ
Бошко Милосављевић водио с Угљешом
Шајтинцем, лауреатом бројних литерарних награда, од којих су најзначајније
Виталова, награда Бора Станковић и награда Европске уније за књижевност.
Шајтинац је писац неколико романа, великог броја прича и неколико драма
које су имале великог успеха на српским и енглеским позорницама. Први
део састоји се од разговора које писац и редитељ воде на старом немачком
аеродрому из Другог светског рата који се налази у Банату. Док откривају
простор, саговорници причају о литератури, уметности, историји и људима.
Други део посвећен је драмама и романима Шајтинца, а трећи обрађује тему
,,Хадерсфилд”, најпознатију Угљешину драму, по којој је снимљен филм. У том
драмском документарном игроказу о Шајтинцу говоре Милан Милосављевић,
Небојша Глоговац, Горан Шушљик, Војин Ћетковић, Арон Балаж, Горчин
Стојановић, Милош Кречковић, Јелена Петровић, Слободан Ћустић, Сузана
Лукић, Гојко Божовић и многи други људи из света уметности и културе.
Директор фотографије је Душан Петковић, сниматељ тона Владимир
Јовановић, монтажу потписује Горан Мијић, а музику композитор Владимир
Тубић. Продуцент је Милан Кићевац, а редитељ Бошко Милосављевић.
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из личног
УГЛА

Џон
Касаветес

синеаст,
поштовалац

и љубитељ

ЏЕЗА
НАПИСАО:

Слободан Аранђеловић

А

утохтони амерички синеаст, сценарист, глумац и продуцент Џон
Касаветес (John Nicholas Cassavetes, 9. децембар 1929. Њујорк – 3.
фебруар 1989. Лос Анђелес), први је у америчкој кинематографији
прихватио принцип генијалног Орсона Велса да снима сопствене
филмове као независну продукцију (ван устаљеног и строго
контролисаног холивудског студијског модела). Ту продукцијску и стваралачку
линију касније је, између осталих, успешно наставио и Џим Џармуш. Касаветес
је сам финансирао своје филмове од новца који је зарађивао глумећи у ТВ
серијама и филмовима других синеаста. Тако је настало његово дебитантско
остварење Сенке (1959), којим је у САД трасиран пут ауторском приступу седмој
уметности. У том филму минималан (скоро непостојећи) заплет надграђен је
расположењем и емоционалним ставом који само делује попут истинитости
и реалности. Инспирисан документарним стилом cinema verité, забележио је
огроман уметнички тријумф и оправдано се сматра прекретницом у развоју
националног независног филма. Осим тога, надахнуто и инспиративно
користио је груби реализам својствен неореализму у делима намењеним
кампусима и специјализованим арт биоскопима. Може се сматрати као чин
бунта против доминације Холивуда у комерцијалној продукцији. Својевремено
је био стимуланс за нискобуџетне пројекте остварене изван система великих
студија. Чини се да ни данас није ништа изгубио од пресудног утицаја на младе
синеасте.
Џ О Н

К А С А В Е Т Е С

|

|

73

Касаветесове филмове карактеришу снага, патња и хуманост,
тако да је он најближе од свих америчких колега стигао до
успешног сликања тескобе, напетости (angst) и динамике у
људским односима, онаквим каквима су се бриљантно бавили
Микеланђело Антониони и Ингмар Бергман. Интелигентан,
луцидан и осећајан, притом одличан карактерни глумац, Џон
је зналачки радио с глумцима, углавном истим колегама:
Џеном Роулендс (којом се оженио 1954), Лин Карлин, Питером
Фоком, Симор Касел, Беном Газаром, Џоном Марлијем... Сенке
представљају прекретницу на плану идеје, драматургије и
реализације у жанру америчког играног филма. Њима је
Касаветес инаугурисао нов начин сликања горућих социјално-политичких проблема младих с друштвене маргине.
За свој други филм, Закаснели блуз (Too Late Blues), снимљен
у Холивуду 1961. године, Касаветес је одабрао драматичну
причу из џез миљеа. У Сенкама је користио џез музику
Чарлса Мингуса и изврсна импровизована сола Шафија
Хадија (заправо Куртиса Портера) на тенор саксофону. У
новом филму у потпуности се окренуо џезу и проблемима
који и данас муче џезере. Закаснели блуз је, уз Око поноћи
Бертрана Тавернијеа, једна од најбољих драма на тему џеза
и џезера. Несхватљиво, у време премијере потцењен од
стране америчке критике, много боље је прошао у Европи.
Веродостојно је приказао тежак (и често несхваћен) живот џез
музичара снажно и цинично заронивши у тада мало познат
свет џезиста и на бриљантан начин сложене односе међу
музичарима понудио јавности. Турбулентан однос главног
јунака Џона Вејкфилда, у изврсном интерпретирању поп
певача Бобија Дарина, и срамежљиве талентоване певачице
Џес Полански, у незаборавном тумачењу одличне Стеле
Стивенс, послужио је само као позадина драматичне приче
о другарству, солидарности, пожртвовању и неиспуњеним
надама. Наизглед нерешиви проблеми скоро непознатог
малог џез састава (комбо) никада нису боље приказани на
великом екрану. Био је то пун Касаветесов погодак, филм који
је деловао као да слика стварне догађаје уз незаборавну џез
музику и повремено сулуд и надахнут дијалог.
Изванредна оригинална музика Дејвида Раксина обогаћена
је џез интерпретацијама стварних музичара: Бенија Картера
(тенор саксофон), Јуна Резија (труба), Милта Бернарта
(тромбон), Џимија Роулса (клавир), Реда Мичела (контрабас) и
Шелија Мена (бубњеви). У једној уводној секвенци накратко се
појављује и мултиинструменталиста Слим Гејлард.
НАПОМЕНА: подужи текст о Џону Касаветесу
и филму Сeнке штампан је у ПРОГРАМУ Музеја
Југословенске кинотеке за април 2016. на странама
61–65.
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„Никада није касно за овако добро
остварену џез драму.” (Њујорк тајмс,
1962)
„Углавном непознати глумци и бритак
дијалог, уз добро Касаветесово вођење
главних интерпретатора, певача Бобија
Дарина и, нарочито, Стеле Стивенс (која
је тријумфално заблистала у сценама
завођења), заокружили су веома добро
остварене споредне роле и зналачки
запажене реалне ситуације.” (Џон Гилет)
ЗАКАСНЕЛИ БЛУЗ / Too Late Blues
(национална премијера)
Режија и продукција:
Џон Касаветес (John Cassavetes)
Сценарио: Џон Касаветес
и Ричард Кар (Richard Carr)
Фотографија: Лајонел Линдон
(Lionel Lindon) – црно-бело
Музика: Дејвид Раксин (David Raksin)
Сценографија: Тамби Ларсен
(Tambi Larsen)
Монтажа: Френк Брахт (Frank Bracht)
Костими: Идит Хед (Edith Head)
Звук: Џин Мерит (Gene Merritt) и Џон
Вилкинсон (John Wilkinson)
Улоге: Боби Дарин (Bobby Darin), Стела
Стивенс (Stella Stevens), Еверет Чемберс
(Everett Chambers), Ник Дeнис (Nick
Dennis), Руперт Крос (Rupert Crosse),
Винс Едвардс (Vince Edwards), Вал
Ејвери (Val Avery), Џејмс Џојс (James
Joyce), Мерилин Кларк (Marilyn Clark),
Симор Касел (Seymour Cassel), Алисон
Ејмс (Allison Ames), Џ. Ален Хопкинс
(J. Allen Hopkins)
Трајање: 102 минута

Стела Стивенс и Боби Дарин у призорима из филма

...................................................
Закаснели блуз
биће приказан
у Косовској 11,
30. јануара у 21.00.
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шок коридор
ПРДСТАВЉА

пише:

Ненад Беквалац

Н

еки ће се можда запитати зашто овог аутора
представља „Шок коридор”. Зналцима је одговор јасан, а онима који су гледали Џексонове
(Peter Jackson) филмове само од Ко се боји
духа још? (The Frighteners, 1996) или трилогије
Господар прстенова, а нису се натерали да погледају и
његове почетке, засигурно није. Ако су чули изјаву Ијана
Мaкелена да би, да је гледао све Џексонове филмове пре
него што је заиграо Гандалфа, вероватно одбио да ради с
њим, одговор им никада и неће бити јасан. Мени су као
некоме ко је одрастао гледајући слешере и гор-слепстик-хорор-комедије тог јединственог аутора ти филмови једна
од најбољих ствари којe су се десиле кинематографији.
Да бисмо у потпуности схватили Џексонову генијалност,
морамо се вратити у његово детињство и време када је
одлучио да ће се бавити филмом. Још као дванаестогодишњак
решио је да направи римејк Кинг Конга (1933), који је гледао
на телевизији. Добио је на поклон камеру 8 mm и одмах
почео да рекреира специјалне ефекте које је видео на
филму. Куповао је филмске часописе као што је Famous
Monsters of Filmland, у којем су објављивали разне сцене
за које је ефекте радио Реј Харихаузен. На Новом Зеланду
нису постојале филмске школе у то време, па је Џексон
решио да научи сам себе. Читао је и часопис Cinemagic,
који је био врста приручника за то како направити филм. У
свом дворишту снимао је филмове о Другом светском рату,
на локалном гробљу зомбије, а 1981. започео рад на нечему
што ће израсти у његово дебитантско дело. Идеја је била да
то буде десетоминутни филм о човеку који долази у мали
град да тражи донације за социјално угрожене и заврши као
главно јело изгладнелих канибала. Снимао је само викендом
са својим пријатељима, а филм је сам финансирао од пара
које је зарађивао радећи у новинама. Направио је кран,
стедикам и побринуо се за све ефекте. Како је снимање
76
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ПИТЕР
ЏЕКСОН

.............................................................

„Хорор филмови су диван начин
да се млади аутори пробију зато
што им је дозвољено да оставе
јак утисак без финеса које су вам
потребне да бисте направили
драму или комедију”
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Лош укус
(1987)

текло, схватио је да има материјала и за дужи филм. Када је
те године погледао Злу смрт (1981) Сема Рејмија, његово дело
прерасло је у целовечерњи филм. Да би то постигао, морао
је да допуни заплет, те је убацио ванземаљце који долазе у
градић и користе људе да би направили интергалактички
фаст фуд. Пред крај снимања Џексон је успео да добије
новац од новозеландске Филмске комисије да заврши филм.
Тако је настао Лош укус (Bad Taste, 1987), у коме је показао
љубав према гору и апсурдном хумору и открио свој таленат
за оригиналне и понекад спектакуларне специјалне ефекте.
Главе које експлодирају и комадање тела нису у функцији
застрашивања већ чисте забаве и смеха. Како да се не насмејете
када један од ликова с отвореном лобањом мождану масу која
из ње цури врати унутра и завеже главу да не би испадала
поново?! Џексон користи све елементе спалтера и конвенције
хорор жанра, али толико претерује с употребом крви и насиља
да то постаје комично. Филм је приказан у Кану, где га је
критика прихватила и Џексону је понуђен уговор за светску
дистрибуцију. Убрзо је добио понуде да пређе у Америку, али
их одбија и остаје на Новом Зеланду. Популарност Лошег
укуса у Јапану обезбедила му је новац за то да направи неку
врсту сатиричне пародије Хенсонових Мапета. Изнајмили су
складиште у коме су снимали и правили лутке, а због малог
буџета, после сваке снимљене сцене све су растурали и поново
користили да би направили комплетно нови сет. Јапанска ТВ
станица повлачи се из пројекта, те је Џексон поново принуђен
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Мождана смрт (1991)

да тражи новац од Филмске комисије и добија
скоро пола милиона долара. Сатанизована верзија
Мапета Упознајте Фиблсе (Meet the Feebles,
1989), набијена безразложним насиљем и сексом,
постиже велики успех.
Морж је директор театра
и криминалац, главна
дива је нилски коњ,
жабац је ветеран из
рата навучен на хероин,
зец је главни донжуан и
распада се од сиде, пацов
главни организатор који
снима порниће с кравом и
слоном у слободно време,
а дивља свиња нарко-дилер. Многи су платили да гледају како те лутке масакрирају митраљезом. Џексону поново
стижу понуде из Холивуда, али их он опет одбија.
Док је радио на Лошем укусу, упознаје
Френ Волш, која ће му
постати супруга и с њим
написати сценаријe за
скоро све филмове које
је радио. Њихова прва
званична сарадња била
је на Можданој смрти
(Braindead, 1991), коју су
написали пре Упознајте
Фиблсе. То је прича о
човеку који проналази
свој пут и устаје против
мајке, која га контролише
и због које пати од
Едиповог комплекса и
још покојег Фројдовог
концепта у вези с мајком
и материцом. Овако препричано, звучи као да се
Џексон уозбиљио и да
му филмови добијају на
тежини, али изоставили
смо детаљ да је то зомби

филм. Џексон не одустаје од своје љубави према просипању црева
и проливању крви – у појединим сценама потрошeно је 300 литара
вештачке крви. Суматрански пацов-мајмун, настао тако што су неки
пацови заражени беснилом силовали мајмуне, преноси вирус који вас
претвара у зомбије. Један примерак те животиње заврши на Новом
Зеланду и настаје пакао: мајка која је заражена почиње да убија, син
који чува зомбије у кући грешком их направи још јачима, кунг-фу
свештеник једним ударцем ногом обезглављује, зомби беба... Када на
све то додате сцене у којима зомбије мељу косилицом за траву, добијате
један од најкрвавијих и најзабавнијих филмова икада снимљених.
Инспирацију за следећи филм Џексон и Волшова налазе у злочину
који је потресао њихову земљу педесетих, дивљању лезбо убица,
како су га описале тадашње новине. О присном пријатељству двеју
тинејџерки које се завршило убиством мајке једне од њих много се
писало деценијама. Тај догађај био је тема чак и једне позоришне
представе. Доста људи видело је политичку позадину у тој трагедији
и свему што ју је пратило, а Џексон и Волшова одлучили су да крену
од нуле и поново сами све истраже. Многи су одбили да причају о
трагичним догађајима и уз доста потешкоћа пар је реконструисао
шта се десило. Џексон и Волшова направили су своју причу коју су
пренели у Небеским створењима (Heavenly Creatures, 1994). Желели су
да прикажу оно што су они мислили да је природа и позадина тог
пријатељства и одакле потичу фамилије тих двеју девојака. Није им
била намера да рекреирају стварност већ да рефлектују ситуацију
радије него реалност. Џексон је овде драстично одступио од тема
којима се бавио у претходним филмовима, али његов стил и даље је
препознатљив, само што је акценат стављен на фантазију. Џексон
користи имагинацију двеју девојака да иницира секвенце сна пуне
надреалних елемената и музике Марија Ланце. Филм није фокусиран
на убиство већ на причу о двема девојчицама, њиховом невероватном
пријатељству и ономе што је довело до страшног догађаја. Небеска
створења номинована су за Оскар за најбољи сценарио, који нису
добила, али су стекла добру репутацију. Током снимања настала је
компанија WETA, која ће правити специјалне ефекте за све остале
Џексонове филмове, али и за Хогановог Петра Пана (2003), СомерсоП И Т Е Р
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вог Ван Хелсинга (2004), Дел Торовог
Хелбоја (2004).
Forgotten Silver (1995) са Костом
Ботесом Џексон ради за телевизију.
То је лажни документарац о заборављеном сниматељу Колину Макензију, кога су, у ствари, измислили
Џексон и Ботес. Због коришћења
стварних снимака и познатих
личности које су причале о Колину,
многи су мислили да је он стварно
постојао. Следећи филм Ко се боји
духа још? требало је да буде део
Земекисовог серијала Приче из
гробнице. Џексон и Волшова били
су ангажовани само за сценарио.
Земекис је на крају одлучио да то
буде засебан филм и препустио
режију Џексону. Филм није постигао
задовољавајући комерцијални успех,
за шта многи криве продуценте, који
су га уместо за Ноћ вештица пустили
усред лета. Џексон нуди Universal-у
Кинг Конга 1996. али пројекат није
прошао. Док је радио на Ко се боји
духа још?, упознаје Саула Заенца,
продуцента Бакшијевог анимираног
филма Господар прстенова (The Lord
of the Rings, 1978) и од њега откупљује
права за Толкина. Екранизацију
трилогије нуди Miramax-у, који жели
да направи два филма, али како се
сценарио развијао, та кућа одлучује
да се повуче јер јој је посао био
прескуп. Док су пројекат пичовали
другима, Џексон и Волшова размишљају унапред и праве студио на
Новом Зеланду за потребе филма.
Срећа им се осмехнула када су
склопили уговор са New Line Cinema и договорили се да ураде сваку
књигу посебно. Успех франшизе
Господар прстенова говори сам за
себе. За мене, ако га не посматрам
као екранизацију Толкина него само
као филм по мотивима, то је солидан
фантази серијал.
Дугогодишњи сан Џексону се напокон остварио када га је Universal
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Небеска створења
(1994)

питао да ли је још заинтересован за римејк Кинг
Конга. Своју верзију смешта у исто време јер
сматра да одговара духу тог доба. После њега
прави предах од фантастике и режира Дивне
кости (The Lovely Bones, 2009), где се враћа причи
о духовима, али из потпуно другог угла – убијена
девојка из чистилишта мотри на своју породицу и
свог убицу. Када Дел Торо напусти екранизацију
Хобита, тај посао преузима Џексон.
Потоњи део његове каријере само се на први
поглед разликује, jeр увек се може препознати
јединствени стил, поготову у снимању акционих
сцена. Било да је то убиство мајке у Небеским
створењима било битка код Амон Хена у
Господару прстенова, свe сцене састоје се из
истих елемената, мноштва различитих углова
и добре кореографије. Џексон користи доњи и
горњи ракурс, крупни и детаљни план, понекад
једну сцену снима по цео дан због мноштва
углова јер му то даје слободу у монтажи.
Проливене крви има мање, али у последње време
стално прича о томе како хоће да се врати својим
почецима. Нама, истинским фановима који
његове култне бисере гледају изнова и изнова,
остаје да се надамо да ће нам се стварно вратити.

Све
о филму
на једном
месту

www.kinoteka.org.rs

Станислава Пешић у филму Штићеник (Владан Слијепчевић, 1966)

трагови
НА ФИЛМУ

РАУЛ

КУТАР
НАПИСАО:

Бранислав Ердељановић

„Филм није нешто што се
остварује камером;
филм је реалност филма која се
креће од стварности до камере”
Жан-Лик Годар
(Лос Анђелес фри прес, 1968)

А

ко су монтажери продужене
руке редитеља, онда су
директори
фотографије
његове очи које стварају
визуелни идентитет филма,
умногоме доприносећи верном пресликавању стваралачке визије на филмску траку.
Плејада значајних директора фотографије попут Хаскела Векслера, Вилмоша
Жигмонда и Дагласа Слокома, ове године
заувек нас је напустила, а тој елити
филмских „сликара” придружио се и Раул
Кутар (Raoul Coutard), један од учесника и
костваралаца естетског обрасца француског новог таласа.
Од краја Другог светског рата до друге
половине педесетих година, француска
кинематографија, с цењеним изузецима,
претварала се у пуку обраду литерарних
предложака креирајући изнијансиране
филмове којима је на неки начин
недостајала оргиналност, савременост и
лични печат аутора. И управо у то време,
група филмофила изродила је у побуни
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нови филмски образац који ће као ниједан до
тада снажно утицати на свеукупну филмску
уметност. Тачка кључања догодила се 1959.
године с појављивањем три остварења:
Четири стотине удараца (Les Quatre des
Coups) Франсоа Трифоа, Хирошима, љубави
моја (Hiroshima, Mon Amour) Алeна Ренеа
и До последњег даха (A bout de Souffle) Жан-Лика Годара. Aко за Алeна Ренеа можемо
рећи да је аутор старије генерације који је
био надахнут тим новим таласом, потоња
двојица „дебитаната” успела су да својом
оригиналношћу и јаком ауторском цртом
креирају један сасвим нови правац – нови
талас. Сам Годар био је у неку руку благословен Раулом Кутаром, чије је недовољно искуство у раду с камером створило одличну
подлогу за револуционарну и радикалну
фотографију која одликује остварење До
последњeг даха. Неуобичајени резови,
нелинеарна прича, фотографија покрета
ухваћена камером из руке, магичним
„камфлекс еклером” 35 mm, само с природним
осветљењем, као и сјајне улоге двоје

д и р е ктор а

фо то г р а ф и ј е

До последњег даха (1960)
фото: Архив ЈК

главних протагониста, Жан-Пола Белмонда
и Џин Сиберг, допринели су да тај филм с
правом заузме место на пиједесталу великих
остварења која су снажно утицала не само
на филмске креаторе већ и на све поклонике
седме уметности. Од тада па надаље многи би
о Кутару причали као о Годаровом сниматељу,
јер, заиста, они су заједно радили на Годаровим
најзначајнијим остварењима попут Жена је
жена (Une femme est une femme, 1961), Презир
(Le mepris, 1963), Необична банда (Bande a part,
1964), Алфавил, чудне авантуре Лемија Коушна
(Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965), Луди Пјеро (Pierrot le fou, 1965) и
многим другим. Но није Кутар био сниматељ
кога бисмо могли везати само за Годара будући
да је значајне филмове снимао и за Трифоа –
Пуцајте на пијанисту (Tirez sur le pianiste, 1960),
(
Жил и Џим (Jules
et Jim, 1962), Нежна кожа (La
peau douce, 1964) и Невеста је била у црнини (La
mariee etait en noir, 1967), исте такве за Гавраса
(
– З (Z, 1968), Признање (L’aveu,
1970) и понеки за
(
Демија – Лола (Lola,
1961). Изузетан допринос
у области документарног филма Кутар је дао
у остварењима Хроника једног лета (Chronique
d’un ete, 1960) Жана Руша и Едгара Морина,
Стеновит пут до Даблина (Rocky Road to Dublin, 1968) Питера Ленона и у свом документарцу
Hoa-Binh (1970), причи о групи вијетнамских
дечака који одрастају у страхотама рата, за који
је био номинован за Оскар.
Допринос Раула Кутара светској кинематографији било би заиста тешко описати
у неколико реченица, јер о чему бисмо
причали – о утицају на савремени филм или
револуционарном кадрирању и коришћењу
светла или... Заиста много тема за разматрање,
но мени се заиста допао цитат Винсента Кенбија
за „Њујорк тајмс”:
Иако је лаицима, укључујући и већину филмских
критичара, веома тешко да знају тачно ко је
одговоран за „изглед” неког посебног Nouvelle
vague филма, требало би да буде могуће да се
у овом тренутку ода признање генијалности
господина Кутара, тј. његовој реткој
способности да остварује веома различите
циљеве за сваког од великих редитеља за које је
радио.

Хроника једног лета (1961)

Жил и Џим (1962)

РАУЛ
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РОБЕРТ

ВОН

фото: Архив ЈК

сећање на...

..........................................................................
НАПИСАО:

Бојан Ковачевић

Један од најпрофилисанијих америчких
филмских и телевизијских глумаца,
познат по улози уљудног агента
Наполеона Сола, коју је играо у више од
100 епизода култне серије The Man from
U.N.C.L.E. (1964–1968), умро је од леукемије
у 83. години у свом дому у Конектикату

Р

оберт Фрaнсис Вон (Robert
Francis Vaughn) родио се
у Њујорку у породици
уметника. Његов отац био
је радио-глумац, а мајка
позоришна глумица. Млади
Роберт први пут је запао за очи захтевној и
размаженој америчкој филмској врхушци
када је био номинован за награду Оскар
за најбољу споредну улогу у филму The
Young Philadelphians (1959). Улога пијанца
који је оптужен за убиство, а кога на суду
брани адвокат (Пол Њумен (Paul Newman)), трасирала му је пут ка највећим
филмским висинама и достигнућима
у свету холивудског гламура и шоу-бизниса. Многе његове тадашње колеге
имале су проблем како да изнесу бар
једну карактерну улогу, а Роберт Вон
је без икаквог проблема успевао да се
избори с мноштвом потпуно различитих
у свим серијалима и филмовима у којима
је играо током своје педесетогодишње
каријере, почев од вестерна, преко
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шпијунских и ратних остварења, до
политичких драма и многих других.
Међутим, кренимо редом. Већ 1960. Вон
глуми у једном од најпознатијих вестерна
свих времена Седморица величанствених
(The Magnificent Seven). Наступа у улози
револвераша Лија који сумња у своју храброст,
али добија ту част да буде изабран за једног од
седморице јунака који треба да одбране мало
мексичко село и групу сељака од насилне и
бруталне банде предвођене Елијем Валаком.
Иако је том улогом цементирао свој статус
у Холивуду, наредних година биће више
окренут раду на телевизији. Током касних
педесетих и раних шездесетих појавио се у
200 улога гостујући у разним телевизијским
епизодама и шоуима. Свој пробој на
телевизији прави 1963. када му је додељена
главна улога у серији The Lieutenant. Том
улогом доказао је да више није вечити најбољи
избор за споредне улоге, већ да с разлогом
може да поднесе и терет водеће роле. Управо
продуцент те серије Норман Фелтон пружио
му је још једну шансу тако што се заложио
за то да он буде изaбрaн за главну улогу у
серији поменутој на почетку текста. Серија

је постала једна од најгледанијих шездесетих
година, а сам Вон је од скромне америчке звезде
постао велика интернационална филмска
фигура. Ипак, и поред великог успеха који га
је наједном задесио, у његовим очима могла
се препознати жал за великим платном. Још
једном његов таленат долази до пуног изражаја
у акционом мегахиту Булит (Bullitt, 1968), у
коме игра амбициозног полицијског агента
Валтера Чалмерса. Та улога омогућава му да се
укрца на брод који плови ка играном филму; на
крају крајева то је оно за чим је толико и жудео.
Од тада је радио само на играним филмовима.
Већ 1969. године глуми нацистичког генерала у
МГМ-вом ратном спектаклу Мост код Ремагена
(Bridge at Remagen), да би се 1970. обрео у улози
доктора Бергена који свог пацијента Теренса
Стампа после тридесет година проведених у
коми враћа међу живе, у филму The Mind of
Mr. Soames. Плодан глумачки период крунише
улогом надменог сенатора у филму катастрофе
Паклени торањ (The Towering Inferno, 1974). У
међувремену, глумачки пут одводи га преко
Атлантика. У Енглеској добија главну улогу у
серији The Protectors (1972). На снимању упознаје
глумицу Линду Стаб, којом ће се оженити 1974.
С повременим излетима до Америке, прву
половину седамдесетих проводи радећи на
енглеском тлу. У том периоду завршава и своју
тезу „Red Scare” о Макартијевој ери, коју је 1972.
преточио у књигу Only Victims: A Study of Show
Business Blacklisting. Успешне седамдесете
крунише наградом Еми за улогу у серији
Washington: Behind Closed Doors (1977). Током
осамдесетих, равномерно је распоредио своје
улоге на играном филму и на телевизији. Тај део
његове каријере биће упамћен по неколико улога
у запаженим филмовима: Пасји синови (S.O.B.,
1981), Супермен III (Superman III, 1983), Delta Force
(1986) и Црни месец (Black Moon Rising, 1986).
Убрзо објављује јавности да жели да уплови у
мирније воде и да због тога има намеру да се
посвети писању аутобиографије Christ, Shakespeare, Ho Chi Minh: As I Knew Them. Књигу је
завршио 2008. али под другим називом A Fortunate Life. Потом се ангажује као либерални
активиста и открива да више времена жели да
проводи са супругом.
Елегантан и неустрашив, какав је одувек
био, показује да и даље у себи носи харизму,
глумећи без икаквих претварања у филмској

комедији The Magnificent Eleven (2012), у којој
чланови фудбалског тима помажу Индијанцу
да одбрани свој ресторан од локалних
криминалаца. Филм је био својеврсни омаж
славном вестерн претходнику Седморица
величанствених.
Иза Вона су остали супруга и двоје деце које
је имао с њом.

Као Наполеон Соло у серији The Man from U.N.C

.L.E.
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програм
ЈАНУАР 2017
УТОРАК

3.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 10.00

МЕШ

ЧЕТИРИ СОБЕ

(САД, 1995)
Four Rooms
.....................................................................................
Улоге: Тим Рот (Tim Roth),
Мадона (Madonna)
Режија: Алисон Андерс (Alison
Anders), Александер Роквел
(Alexandre Rockwell), Роберт
Родригез (Robert Rodriguez),
Квентин Тарантино
(Quentin Tarantino)
УТОРАК

3.

ЈАНУАР

Југословенска кинотека

Узун Миркова 1

(САД, 1970)
MASH
....................................................................................
Улоге: Доналд Садерленд
(Donald Sutherland),
Елиот Гулд (Elliot Gould)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

4.

ЈАНУАР

4.

(САД, 1971)
McCabe and Mrs. Miller
...................................................................................
Улоге: Ворен Бити
(Warren Beatty),
Џули Кристи (Julie Christie)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

ГРЕМЛИНИ

пројекција у 10.00
ГРЕМЛИНИ

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА - РОБЕРТ АЛТМАН

пројекција у 12.30

(САД, 1984)
Gremlins
................................................................................
Улоге: Фиби Кејтс (Phoebe Cates),
Зак Галиган (Zach Galligan)
Режија:
Џо Данте
(Joe Dante)
СРЕДА

КОЦКАР И БЛУДНИЦА

пројекција у 12.30
(САД, 1984)
Gremlins
.....................................................................................
Улоге: Фиби Кејтс (Phoebe Cates),
Зак Галиган (Zach Galligan)
Режија:
Џо Данте
(Joe Dante)

СРЕДА

пројекција у 20.30

ЖУРКА КОД ЛАРИЈА

(САД, 1983)
Party Party
....................................................................................
Улоге: Данијел Пикок
(Daniel Peacock), Карл Хауман
(Karl Howman)
Режија: Тери Винзор
(Terry Winsor)

пројекција у 18.00
ПРИВИЂЕЊА

(ВБ/САД, 1972)
Images
....................................................................................
Улоге: Сузан Јорк (Susannah
York), Рене Обержоноа
(Rene Auberjonois)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

пројекција у 20.30
ПРИВАТНИ ДЕТЕКТИВ

ЈАНУАР

(САД, 1973)
Tho Long Good-Bye
....................................................................................
Улоге: Елиот Гулд
(Elliot Gould),
Нина ван Палант
(Nina van Pallandt)
Режија:
Роберт Алтман
(Robert Altman)

86

|

|

п р о г рам

му з е ја

југ о с л о в е н с ке

к и н о те ке

ЧЕТВРТАК

5.

ЈАНУАР

ЧЕТВРТАК

5.

ЈАНУАР

НЕДЕЉА

8.

ЈАНУАР

НЕДЕЉА

8.

ЈАНУАР

ПОНЕДЕЉАК

9.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00
ЖУРКА КОД ЛАРИЈА

(ВБ, 1983)
Party Party
....................................................................................
Улоге: Данијел Пикок (Daniel
Peacock), Карл Хауман
(Karl Howman)
Режија: Тери Винзор
(Terry Winsor)

пројекција у 12.30
ЧУДНИ ДАНИ

(САД, 1995)
Strange Days
....................................................................................
Улоге: Рејф Фајнс (Ralph Fiennes),
Анџела Басет (Angela Basset)
Режија: Кетрин Бигелоу
(Kathryn Bigelow)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30
КАЛИФОРНИЈСКИ
ПОКЕР

СВИ СМО МИ ЛОПОВИ

(САД, 1974)
Thieves Like Us
....................................................................................
Улоге: Кит Карадин
(Keith Carradine),
Шели Дувал (Shelley Duvall)
Режија:
Роберт Алтман
(Robert Altman)

пројекција у 10.00
ЧУДНИ ДАНИ

(САД, 1995)
Strange Days
....................................................................................
Улоге: Рејф Фајнс (Ralph Fiennes),
Анџела Басет (Angela Basset)
Режија:
Кетрин Бигелоу
(Kathryn Bigelow)

(САД, 1974)
California Split
...................................................................................
Улоге: Елиот Гулд (Elliot Gould),
Џорџ Сигал (George Segal)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

пројекција у 13.00
ДОБАР, РУЖАН, РЂАВ

(ИТА, 1966)
Il buono il brutto il cattivo
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ели Волак (Eli Wallach)
Режија:
Серђо Леоне (Sergio Leone)

пројекција у 20.30

пројекција у 17.30
НЕШВИЛ

3 ЖЕНЕ

(САД, 1975)
Nashvillе
...................................................................................
Улоге: Кит Карадин (Keith
Carradine), Карен Блек (Karen
Black)
Режија: Роберт Алтман (Robert
Altman)

пројекција у 18.00

(САД, 1977)
3 Women
.................................................................................
Улоге: Шели Дувал (Shelley Duvall), Сиси Спејсек (Sissy Spacek)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

пројекција у 20.30

СВАДБА

ИДЕАЛАН ПАР

....................................................................................
Улоге: Керол Бернет (Carol
Burnett), Мија Фароу (Mia Farrow)
Режија:
Роберт Алтман
(Robert Altman)

....................................................................................
Улоге: Пол Дули (Paul Dooley),
Марта Хефлин (Mata Heﬂin)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

(САД, 1978)
A Wedding

(САД, 1979)
A Perfect Couple

Ј А Н УА Р

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј

|

|

87

УТОРАК

10.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00

пројекција у 13.00

ДОБАР, РУЖАН, РЂАВ

(Италија, 1966)
Il buono il brutto il cattivo
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ели Волак (Eli Wallach)
Режија: Серђо Леоне
(Sergio Leone)
УТОРАК

10.

ЈАНУАР

ОБЕСИТЕ ГА БЕЗ
МИЛОСТИ

(САД, 1968)
Hang ’Em High
.....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ингер Стивенс (Inger Stevens)
Режија: Тед Пост (Ted Post)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ЛУДА ЉУБАВ

ИГРАЧ

(САД, 1985)
Fool for Love
....................................................................................
Улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
Ким Бејсингер (Kim Basinger)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)
СРЕДА

11.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

ОБЕСИТЕ ГА БЕЗ
МИЛОСТИ

ОРЛОВСКО ГНЕЗДО

(САД, 1968)
Hang ’Em High
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ингер Стивенс (Inger Stevens)
Режија: Тед Пост
(Ted Post)
ЧЕТВРТАК

12.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00

12.

ЈАНУАР

(ВБ/САД, 1968)
Where Eagles Dare
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ричард Бартон (Richard Burton)
Режија: Брајан Г. Хатон
(Brian G. Hutton)

ОРЛОВСКО ГНЕЗДО

|

пројекција у 20.30
ГОСФОРД ПАРК

ВИСОКА МОДА

п р о г рам

(САД, 1993)
Short Cuts
....................................................................................
Улоге: Енди Макдауел
(Andie MacDowell),
Џулијен Мур (Julianne Moore)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

(МЕК/САД, 1970)
Two Mules for Sister Sara s
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood), Ширли Маклејн
(Shirley MacLaine)
Режија: Дон Сигел
(Don Siegel)

пројекција у 18.00

|

КРАТКИ РЕЗОВИ

ДВЕ МАЗГЕ ЗА СЕСТРУ
САРУ

(ВБ/САД/Италија, 2001)
Gosford Park
....................................................................................
Улоге: Меги Смит (Maggie Smith),
Кристин Скот Томас
(Christin Scott Thomas)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

(САД, 1994)
Pret-a-Porter s
....................................................................................
Улоге: Софија Лорен (Sophia
Loren), Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)

88

пројекција у 19.00

пројекција у 13.00

(ВБ/САД, 1968)
Where Eagles Dare
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ричард Бартон (Richard Burton)
Режија: Брајан Г. Хатон
(Brian G. Hutton)

ЧЕТВРТАК

(САД, 1992)
The Player
...................................................................................
Улоге: Тим Робинс (Tim Robbins),
Грета Скаки (Greta Scacchi)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)
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13.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00
ДВЕ МАЗГЕ
ЗА СЕСТРУ САРУ

(МЕК/САД, 1970)
Two Mules for Sister Sara s
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), Ширли Маклејн
(Shirley MacLaine)
Режија: Дон Сигел (Don Siegel)

13.

ЈЕЗА У НОЋИ

(САД, 1971)
Play Misty for Me
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Џесика Волтер (Jessica Walter)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

НОБЕЛОВЦИ НА ФИЛМУ

ПЕТАК

ЈАНУАР

пројекција у 12.30

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ОТЕТА СРЕЋА

АЛРAУНA

(НЕМ, 1955) – по роману
Die Ratten
....................................................................................
Улоге: Марија Шел (Maria Schell),
Курд Јиргенс (Curd Jürgens)
Режија: Роберт Сиодмак
(Robert Siodmak)
Aутор дела: Герхарт Хауптман
(Gerhart Hauptmann)
СУБОТА

14.

ЈАНУАР

СУБОТА

14.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00
ЈЕЗА У НОЋИ

(САД, 1971)
Play Misty for Me
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), Џесика Волтер
(Jessica Walter)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

пројекција у 18.00

пројекција у 12.30
СВИ ЗА ЕЛДОРАДО

(САД, 1972)
Paint Your Wagon
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ли Марвин (Lee Marvin)
Режија: Џошуа Логан
(Joshua Logan)

пројекција у 20.30

ПРВИ КРУГ

ЕВРОПА НЕ ОДГОВАРА

(ДАН, 1973)
Den første kreds

(МАЂ, 1941)
Europa nem valaszol
.................................................................................
Улоге: Марија Ташнади-Фекете
(Maria Tasnady-Fekete),
Светислав Петровић
(Szvetiszlav Petrovics)
Режија: Геза фон Радвањи
(Geza von Radvanyi)

...................................................................................
Улоге: Гинтер Малцахер (Gunther
Malzacher), Елжбјета Чижевска
(Elzbieta Czyzewska)
Режија: Александер Форд
(Aleksander Ford)
Аутор дела: Александар
Солжењицин
НЕДЕЉА

15.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00
СВИ ЗА ЕЛДОРАДО

(САД, 1972)
Paint Your Wagon
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ли Марвин (Lee Marvin)
Режија: Џошуа Логан
(Joshua Logan)

СВЕТИСЛАВ

ИВАН ПЕТРОВИЋ:
(НЕМ, 1928)
ЗВЕЗДА СА ИСТОКА
Alraune
...................................................................................
Улоге: Бригит Хелм
(Brigitte Helm), Иван Петровић
(Ivan Petrovich)
Режија: Хенрик Гален
(Henrik Galeen)

пројекција у 13.00
ЏО КИД
(САД, 1972)
Joe Kidd

....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Роберт Дувал (Robert Duvall)
Режија: Џон Стерџес
(John Sturges)
Ј А Н УА Р
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НЕДЕЉА

15.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

У КАНЏАМА ЛАВА /
МЛАДИ ВИНСТОН

ЛИФТ ЗА ГУБИЛИШТЕ

(ВБ, 1972) Young Winston
...................................................................................
Улоге: Роберт Шо (Robert Shaw),
Ентони Хопкинс (Anthony Hopkins)
Режија: Ричард Атенборо
(Richard Attenborough)
Аутор дела: Винстон Черчил
(Winston Churchill)

ПОНЕДЕЉАК

16.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00

(ФР, 1958)
Аscenseur pour l’echafau
...................................................................................
Улоге: Лино Вентура
(Lino Ventura),
Иван Петровић (Ivan Petrovich)
Режија: Луj Мал (Louis Malle)

пројекција у 20.30
БАЗЕН

УВЕЋАЊЕ

(ФР/ВБ, 2003)
Swimming Pool
....................................................................................
Улоге: Шарлот Ремплинг
(Charlotte Rampling), Лидивен
Сање (Ludivine Sagnier)
Режија: Франсоа Озон
(François Ozon)

(ВБ/ИТА/САД, 1966)
Blow-Up
...................................................................................
Улоге: Дејвид Хемингс (David
Hemmings), Ванеса Редгрејв
(Vanessa Redgrave)
Режија: Микеланђело Антониони
(Michelangelo Antonioni)
УТОРАК

17.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

ЏО КИД

НЕПОЗНАТИ
ЗАШТИТНИК

(САД, 1972)
Joe Kidd

....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Роберт Дувал (Robert Duvall)
Режија: Џон Стерџес
(John Sturges)

САВРЕМЕНИ АРГЕНТИНСКИ ФИЛМ

УТОРАК

17.

ЈАНУАР

(САД, 1973)
High Plains Drifter
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood), Верна Блум
(Verna Bloom) Режија: Клинт
Иствуд (Clint Eastwood)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

ЗИДОВИ

МОЈЕ ПРВО ВЕНЧАЊЕ

(АРГ/ШПА/НЕМ, 2011)
Medianeras
....................................................................................
Улоге: Хавијер Дролас (Javier
Drolas), Пилар Лопез де Ајала
(Pilar López de Ayala)
Режија: Густаво Тарето
(Gustavo Taretto)

(АРГ, 2011)
Mi primera boda
....................................................................................
Улоге: Наталија Ореиро
(Natalia Oreiro), Данијел Хендлер
(Daniel Hendler)
Режија: Аријел Виноград
(Ariel Winograd)
СРЕДА

18.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00
НЕПОЗНАТИ
ЗАШТИТНИК

пројекција у 12.30
ОДМЕТНИК ЏОЗИ ВЕЛС

(САД, 1973)
High Plains Drifter
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Верна Блум (Verna Bloom)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)
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(САД, 1976)
The Outlaw Josey Wales
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Сондра Лок (Sondra Locke)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

југ о с л о в е н с ке

к и н о те ке

пројекција у 18.00
ЛОШ УКУС

(Нови Зеланд, 1987)
Bad Taste
....................................................................................
Улоге: Тери Потер (Terry Potter),
Пит О’Херн (Pete O’Herne)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)
ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА:
ПИТЕР ЏЕКСОН

СРЕДА

18.

ЈАНУАР

ЧЕТВРТАК

19.

ЈАНУАР

пројекција у 20.00
КИНГ КОНГ

(НЗ/САД/НЕМ, 2005)
King Kong s
....................................................................................
Улоге: Наоми Вотс (Naomi Watts),
Џек Блек (Jack Black)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)

пројекција у 10.00
ОДМЕТНИК ЏОЗИ ВЕЛС

(САД, 1976)
The Outlaw Josey Wales
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood), Сондра Лок
(Sondra Locke)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

пројекција у 12.30

пројекција у 18.00
КО СЕ БОЈИ ДУХА ЈОШ?

ШКОРПИОН УБИЈА

(НЗ/САД, 1996)
The Frighteners

(САД, 1971)
Dirty Harry
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Хари Гвардино (Harry Guardino)
Режија: Дон Сигел
(Don Siegel)

...................................................................................
Улоге: Мајкл Џ. Фокс
(Michael J. Fox),
Трини Алварадо (Trini Alvarado)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)

пројекција у 20.00

ЧЕТВРТАК

19.

ГОСПОДАР ПРСТЕНОВА:
ДРУЖИНА ПРСТЕНА

ЈАНУАР

(НЗ/САД, 2001)
The Lord of the Rings:
The Fellowship of the Ring
....................................................................................
Улоге: Елајџа Вуд (Elijah Wood),
Ијан Макелен (Ian McKellen)
Режија:
Питер Џексон
(Peter Jackson)
ПЕТАК

20.

ЈАНУАР

ПЕТАК

20.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00
ШКОРПИОН УБИЈА

(САД, 1971)
Dirty Harry
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Хари Гвардино (Harry Guardino)
Режија: Дон Сигел
(Don Siegel)

пројекција у 12.30

пројекција у 18.00
МОЖДАНА СМРТ

КЛОПКА ЗА
ИНСПЕКТОРА КАЛАХАНА

(Нови Зеланд, 1992)
Braindead

(САД, 1973)
Magnum Force
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Хал Холбрук (Hal Halbrook)
Режија: Тед Пост (Ted Post)

...................................................................................
Улоге: Тимоти Балм (Timothy
Balme), Дајана Пеналвер
(Diana Penalver)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)

пројекција у 20.00
ГОСПОДАР ПРСТЕНОВА:
ДВЕ КУЛЕ
(НЗ/САД, 2002)
The Lord of the Rings:
The Two Towers
...................................................................................
Улоге: Елајџа Вуд (Elijah Wood),
Ијан Макелен (Ian McKellen)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)

Ј А Н УА Р

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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СУБОТА

21.

ЈАНУАР

пројекција у 12.30

пројекција у 10.00
КЛОПКА ЗА
ИНСПЕКТОРА КАЛАХАНА
(САД, 1973)
Magnum Force
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Хал Холбрук (Hal Halbrook)
Режија: Тед Пост (Ted Post)

СУБОТА

21.

ЈАНУАР

ПРЉАВИ
ИНСПЕКТОР ХАРИ

(САД, 1983)
Sudden Impact
.....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Сондра Лок (Sondra Locke)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

пројекција у 17.30
НЕБЕСКА СТВОРЕЊА

(НЗ/НЕМ, 1994)
Heavenly Creatures
....................................................................................
Улоге: Мелани Лински (Melanie
Lynskey), Кејт Винслет
(Kate Winslet)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)

пројекција у 19.30
ГОСПОДАР ПРСТЕНОВА:
ПОВРАТАК КРАЉА
(НЗ/САД 2003)
The Lord of the Rings:
The Return of the King
...................................................................................
Улоге: Елајџа Вуд (Elijah Wood),
Ијан Макелен (Ian McKellen)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)

НЕДЕЉА

22.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

ПРЉАВИ
ИНСПЕКТОР ХАРИ

БРОНКО БИЛИ

(САД, 1983)
Sudden Impact
.....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Сондра Лок (Sondra Locke)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)
НЕДЕЉА

22.

ЈАНУАР

(САД, 1980)
Bronco Billy
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood), Сондра Лок
(Sondra Locke)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

пројекција у 20.00
ХОБИТ: НЕОЧЕКИВАНО
ПУТОВАЊЕ

(НЗ/САД, 2012) The Hobbit:
An Unexpected Journey
....................................................................................
Улоге: Мартин Фриман
(Martin Freeman), Ијан Макелен
(Ian McKellen)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)
УТОРАК

24.

ЈАНУАР

пројекција у 12.30

пројекција у 10.00
БРОНКО БИЛИ

(САД, 1980)
Bronco Billy
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Сондра Лок (Sondra Locke)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)
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ОМЧА

(САД, 1984)
Tightrope
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), Женевјев Бижол
(Genevieve Bujold)
Режија: Ричард Тагл
(Richard Tuggle)

југ о с л о в е н с ке

к и н о те ке

пројекција у 18.00
УПОЗНАЈТЕ ФИБЛСЕ

(НЗ, 1989)
Meet the Feebles
....................................................................................
Режија:
Питер Џексон
(Peter Jackson)

САВРЕМЕНА АРГЕНТИНА

УТОРАК

24.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20:30
ВРЕМЕ ХРАБРОСТИ

ПОСЛЕДЊИ ЕЛВИС

(АРГ, 2005)
Tiempo de valientes
...................................................................................
Улоге: Дијего Перети (Diego
Peretti), Луис Луке (Louis Luque)
Режија: Дамијан Зифрон
(Damián Szifrón)

(АРГ, 2012)
El Último Elvis
....................................................................................
Улоге: Џон Макинерни (John
McInerny), Гриселда Сицилијани
(Griselda Siciliani)
Режија: Армандо Бо
(Armando Bo)
СРЕДА

25.
ЈАНУАР

ЧЕТВРТАК

26.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00
ОМЧА

(САД, 1984)
Tightrope
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), Женевјев Бижол
(Genevieve Bujold)
Режија: Ричард Тагл
(Richard Tuggle)

пројекција у 10.00
МОСТОВИ ОКРУГА
МЕДИСОН

(САД, 1995)
The Bridges of Madison County
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Мерил Стрип (Meryl Streep)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

пројекција у 12.30

пројекција у 20.00
ГОСПОДИН ГАГА

БЛЕДОЛИКИ ЈАХАЧ

(ИЗР/ШВЕ/НЕМ/ХОЛ, 2015)
Mr. Gaga

(САД, 1985)
Pale Rider
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), Мајкл Моријарти
(Michael Moriarty)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

...................................................................................
Документарни филм
Режија: Томер Хејман
(Tomer Heymann)
ФЕСТИВАЛ ИГРЕ НА ФИЛМУ

пројекција у 12.30
МИСТИЧНА РЕКА

(САД, 2003)
Mystic River
...................................................................................
Улоге: Шон Пен (Sean Penn),
Тим Робинс (Tim Robbins)
Режија:
Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

ФЕСТИВАЛ ИГРЕ НА ФИЛМУ
ЧЕТВРТАК

26.

ЈАНУАР

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

BALLET RUSSES

БАЛЕТ 422 (САД, 2014)
Ballet 422
Документарни филм ...............................
Режија: Џоди Ли Липес
(Jody Lee Lipes)

(САД, 2005)
Документарни филм .............................
Режија: Данијел Гелер
(Daniel Geller), Дејна Голдфајн
(Dayna Goldﬁne)
ФЕСТИВАЛ ИГРЕ НА ФИЛМУ

ПЕТАК

27.
ЈАНУАР

пројекција у 10.00
МИСТИЧНА РЕКА

(САД, 2003)
Mystic River
...................................................................................
Улоге: Шон Пен (Sean Penn),
Тим Робинс (Tim Robbins)
Режија:
Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

пројекција у 12.30

пројекција у 18.00

ДЕВОЈКА ОД МИЛИОН
ДОЛАРА

(САД, 2004)
Million Dollar Baby
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Хилари Свонк (Hilary Swank)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)
Ј А Н УА Р

САМО КАД ИГРАМ

(ВБ, 2009) Only When I Dance
Документарни филм ..............................

пројекција у 20.30
ТРУПА (НЕМ/САД, 2003)
The Company ......................................
Улоге: Нев Кембел (Neve Campbell),
Џејмс Франко (James Franco)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)
У

У З У Н
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28.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

ДЕВОЈКА ОД МИЛИОН
ДОЛАРА (САД, 2004)

СВИ ПРАВИ ПОТЕЗИ

(САД, 1983)
All the Right Moves
....................................................................................
Улоге: Том Круз (Tom Cruise),
Ли Томпсон (Lea Thompson)
Режија:
Мајкл Чапман
(Michael Chapman)

Million Dollar Baby
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Хилари Свонк (Hilary Swank)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

СУБОТА

28.

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ЈАНУАР

BALLETS RUSSES

(САД, 2005)
Документарни филм .............................
Режија: Данијел Гелер
(Daniel Geller), Дејна Голдфајн
(Dayna Goldﬁne)
НЕДЕЉА

29.

ЈАНУАР

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

СВИ ПРАВИ ПОТЕЗИ

(САД, 1983)
All the Right Moves
....................................................................................
Улоге: Том Круз (Tom Cruise),
Ли Томпсон (Lea Thompson)
Режија:
Мајкл Чапман
(Michael Chapman)

ПОНЕДЕЉАК

30.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00

31.

ЈАНУАР

КИНЕСТЕТИЧКЕ
МИСЛИ

БОЈА НАРА

пројекција у 10.00
ЧЕТИРИ ПРИЈАТЕЉА

|

|
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(СССР/ЈЕР, 1969)
Цвет граната / Sayat Nova
....................................................................................
Улоге: Софико Чијаурели
(Soﬁko Chiaureli), Мелкон Алекјан
(Melkon Alekyan)
Режија: Сергеј Параџанов
(Sergei Parajanov)

пројекција у 12.30

(САД, 1981)
Four Friends
....................................................................................
Улоге: Крејг Восон
(Craig Wasson),
Џоди Телен (Jodi Thelen)
Режија:
Артур Пен
(Arthur Penn)

94

(САД, 1981)
Four Friends
....................................................................................
Улоге: Крејг Восон
(Craig Wasson),
Џоди Телен (Jodi Thelen)
Режија:
Артур Пен
(Arthur Penn)

пројекција у 19.00

....................................................................................
ИЗБОР КРАТКИХ АВАНГАРДНИХ
ФИЛМОВА

УТОРАК

ЧЕТИРИ ПРИЈАТЕЉА

ПОВЕРЉИВО ИЗ Л.А.

(САД, 1997)
L.A. Conﬁdential
...................................................................................
Улоге: Кевин Спејси (Kevin
Spacey), Расел Кроу (Rasell Crow),
Ким Бејсингер (Kim Basinger)
Режија: Куртис Хенсон
(Curtis Hanson)

југ о с л о в е н с ке

к и н о те ке

БЕЛЕ НОЋИ (САД, 1985)

White Нights ...............................................
Улоге: Михаил Баришњиков
(Mikhail Barysnikov),
Грегори Хајнс (Gregory Hines)
Режија: Тејлор Хекфорд
(Taylor Hackford)

пројекција у 18.00
ИГРАЈМО!

(ИЗР, 2011) Let’s Dance! ...........................
Режија: Габриел Библиовиц
(Gabriel Bibliowicz)

пројекција у 20.30
БОЉШОЈ ВАВИЛОН

(ВБ, 2015) Bolshoi Babylon...............
Режија: Ник Рид (Nick Read),
Марк Франкети (Mark Franchetti)

пројекција у 21.00
ГОСПОЂЕ ИЗ БУЛОЊСКЕ
ШУМЕ (ФРA, 1945)
Les dames du Bois de Boulogne
....................................................................................
Улоге: Пол Бернард
(Paul Bernard),
Марија Касарес (Maria Casares)
Режија: Робер Бресон
(Robert Bresson)

пројекција у 18.00
ЗИД УСПОМЕНА

The Wall of Memories
....................................................................................
Режија: Владимир Петрић

пројекција у 20.45
ТОРИНСКИ КОЊ (МАЂ 2011)
A torinói ló ...........................................................
Улоге: Ерика Бок (Erika Bók),
Михаљ Кормош (Mihály Kormos)
Режија: Бела Тар (Béla Tarr)

+ СПЕЦИЈАЛНО ИЗНЕНАЂЕЊЕ

СУБОТА

те
потражи у
ање
ДВД изд
ици
продавн
ВЕНСКЕ
О
Л
С
О
Г
ЈУ
КЕ
КИНОТЕ

КАДА СТВАРНОСТ ОДСТУПИ
ОД ЗАДАТОГ СЦЕНАРИЈА,
КО БИ ОДОЛЕО А ДА НА ФИЛМУ
НЕ СТВОРИ ЗЕМЉУ СНОВА?

Филмски центар Србије
www.fcs.rs

