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НАПИСАО:

Жан Лик

Годар

Радиша Цветковић

О

вог месеца вратићемо се кроз
време у шездесесте године, када
на тлу Француске филмски свет
потресају тектонски поремећаји
одлучујући за филмофилска
поколења.
Након
Блумовог
споразума (Blum-Burns Agreement) догодила се
најважнија блицкриг акција у историји светског
филма. Окупација француског тржишта била је
офанзивна, те је послератна генерација имала
прилику да буде део експанзије америчког
филма која је врло стимулативно утицала на
Холивуд и обележила талас који се у дубинама
формирао.
Генерација тек оформљених кинотечких
фрикова преобраћа се уз експлозију послератне
слободе у истрајне креаторе новог света који им
се јављао у визијама под патронством Базена
и Ланглоа, са Риветом, Трифоом, Ромером,
Шабролом... Годар рушилачко-креативни нагон
кали у првим редовима. То ће бити и тема прве
трибине на којој ћемо разговарати о филмској
пракси која се драстично мењала тих година
и o томе колико је то утицало на генерације
недефинисаних статуса које су сурфовале
струјама покренутим француским филмским
таласима.
Мисао подстакнута да види нову врсту
комбиновања видеа, филма, текста, боје, музике,
тона, гласа, у Годаровом стваралаштву налази
свог најподстицајнијег пријатеља. Експлицитан
израз код њега је увек имплицитан на начин
који гледаоцима делује револуционарно, али
некад и усиљено интелектуалан или лажно
елитистички, највише због изгубљености у
ангажовању гледаоца кроз реинтерпретације
или реконтекстуализације – салутирање духовима филмске прошлости, „hommage” које
утискује у своја дела као жигове за посвећенике
највишег реда.
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Нема двоумљења око оцене – његов
ексцентрични ореол није идентитетска обмана.
Као анархоидни индивидуалист одриче жанр,
фабулу, стандардизовани филмски дијалог.
За њега је филм поље открића, истраживања
и измишљања, алузивни свет коме се враћа с
новим концептима.
Бавићемо се формирајућом и, према
мишљењу многих, најпродуктивнијом фазом
француско-швајцарског редитеља, током које
је снимио око двадесетак дугометражних и
неколико краткометражних филмова. Поставка
камере, монтажа, лабораторија, звук, боја или
деловање кроз дијалошке двобоје који пуцају и
рикошетирају на нивоима естетског, политичког,
сексуалног или филозофског, имају луду јачину
да одричу грешке у његовој великој филмској
лабораторији... Редефинисањем филмског рада
потврђивао је делезовску теорију о филму као
активном пољу мишљења које се преображава
заједно са стварним светом, али у сопственој
митологији.
Последњих дана годаровског празника у
Кинотеци залазимо у најаву његове маоистичко-пропагандне епизоде која се свакако види у
филмовима непосредно пред оснивање Дзига
Вертов групе с Горином. Свакако ћемо споменути да ће трибина на затварању донети речи
о свему што је најавило политички трилер
Годарових седамдесетих.
Уз перформанс, изложбу, музику, филмове
и клипове снимљене само овим поводом и
промоцију велике биографије Годара (гости из
Хрватске), цео догађај обећава право путовање.

формирање
таласа

Ж А Н

Л И К

ГОД А Р
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Годар

Р

новоталасна икона
метафилма

азоткривање мистерије Годарових
филмова, упркос мноштву анализа
и интерпретација, и даље остаје
тежак подухват. Линијом мањег
отпора он може да буде смештен у
контекст авангарде, новог таласа,
нелинеарне нарације, филма-есеја, политичког
памфлета или већ неког сродног одређења.
Међутим, Годарови филмови измичу анализи,
па се теоретичари служе историзацијом,
дељењем његовог опуса на фазе у којима
доминирају радикалне одлуке у вези с односом
према стандардном систему продукције или
експериментисањем с новим технологијама.
За ову прилику предочићу неколико теза за
размишљање о првој Годаровој фази, која се
сматра најближом комерцијалном филму услед
обиља остварења које је он презентовао као
кључни актер новог таласа. Ослонићу се на појам
метафилма који је несумњиво био важан за тај
период његовог редитељског рада. Када је реч
о метафилмовима, уз Годарова дела најчешће
се наводе филмови Федерика Фелинија Осам
и по, Ингмарa Бергманa Персона, Франсоа
Трифоa Америчка ноћ, Боа Видерберга Љубав 65.
Колекција метафилмова конституише типичан
европски жанр, фокусиран на генезу прављења
филма, чинећи видљивим факат да је реч о
филму у којем се јасно назначава да је у току
процес режије.
Као важан допринос развоју метафилма
посебно се апострофира Годаров Презир (1964).
У том остварењу редитељ се бави мотивима
иконографије хипердизајнираног филма, али и
евидентним проблемима уметности и креирања,
те проблемима проналажења одговарајућег
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језика и уметничког стила. Интелектуални
ослонац у том делу Годар је пронашао у свету
Хелдерлина и Фрица Ланга, који се и сам
појављује у филму, али и у ангажовању филмских
звезда – Брижит Бардо и Мишела Пиколија.
Годарове филмове из прве половине шездесетих година карактерише проблематизовање
нормативних, наизглед очигледних механизама
текстуалне узрочности – да се нарушавањем
психолошког устројства ликова или уметањем
фуснота које немају фабуларно образложење
произведу идеолошка значења, без потребе да
се разрађују односи између ликова. Бескрајно
рефлексивно низање звукова преко слика,
слика преко слика и звукова преко звукова у
филму Две или три ствари које знам о њој (1966),
укључујући и шапат самог аутора, те филм у
филму у филму у Мушки род, женски род (1966),
у сагласју су са тада врло утицајним тезама о
свеприсутности идеологије.
Годар је, као и многи редитељи његове
генерације, пасионирани филмофил, одличан
познавалац историје филмске уметности,
синеаста код кога рефлексивни елемент игра
значајну улогу у прављењу филмова.
Како наводи Жак Рансијер пишући о
Годару, показује се да свака значењска
форма може да успостави однос с другим
значењским формама ради формирања нових
значењских целина. Свака ствар говори два
пута: својим присуством и својим виртуелним
конекцијама с другим стварима, тј. сликама,
па тако слике постају елементи који се могу
бесконачно трансформисати, комбиновати,
интерпретирати.
Рансијерово мишљење охрабрује потенци-

фотографије: Архив ЈК

Као важан
допринос развоју
метафилма посебно
се апострофира
Презир (1964). У том
остварењу Годар се
бави мотивима
иконографије
хипердизајнираног
филма

јалне аналитичаре Годарових филмова да се
баве конекцијама између значењских форми,
али их истовремено и онеспокојава, јер
бројност комбинација и интерпретација измиче
уобичајеним когнитивним механизмима који
гледаоцу олакшавају пролазност кроз густи
ауторски филмски садржај.
Неки тумачи, с друге стране, користе Делезов
и Гатаријев концепт ризоме како би описали
структуру филма, ризоме као нелинеарне
мреже која нема ни почетак ни крај и која је
„увек у средини, између ствари, међубиће,
међупростор, интермецо”. За Годара филм
никада није ни био непрекинути ланац слика
у коме је свака слика, како каже Делез, „роб
оне следеће и чији смо робови ми сами као
гледаоци”, већ структура која познаје искакања
из наративног тока, односно „ирационалне
резове између две акције, две афектације, две
перцепције, две визуелне слике, две звучне
слике, слике и звука”.
На недавно одржаном Фестивалу метафилма
у Београду, Дејан Сретеновић је у свом
предавању о Годару посебно нагласио везу
тог аутора са совјетским уметником Дзигом
Вертовом. Још од Човека с филмском камером

Дзиге Вертова, по коме је Годар именовао свој
пројекат радикалног политичког филма са
Жаном Пјером Горином, разоткривање рада
филмског апарата постаје традиција у прављењу
метафилма. Вертов је показивањем елемената
филмске продукције – камера, камерман,
филмска трака, монтажни сто, пројектор,
биоскоп, публика – и репрезентације начина на
који је филм створен, стремио, како је рекао,
„декодирању мистификације”, показивању да
је филм само филм, да би код гледалаца разбио
илузију филмског реализма и открио праву
природу филма. „Филм о филму мора бити
изражен аутентичним језиком филма”, записао
је Вертов. То би могао бити кредо и Годаров и
других аутора и метафилмова.
Сретеновић је навео и да појам метафилма
подсећа на Годарову самодефиницију из филма
Необична банда (1964), где се на шпици потписује
као Жан Лик Синема Годар, што ће рећи онај
који припада филму, који се идентификује с
филмом.
Овај податак достојан романтичарских
исповести згодна је фигура и за крај овог текста.
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фотографије: Архив ЈК

у
ФОКУСУ

Париски дани
ОДЛОМЦИ ИЗ ДНЕВНИКА:

Никола Стојановић

У

периферијском
биоскопу „Дуга на
небу” у петнаестом
арондисману тече ре
троспектива Годарових филмова. Око девет навече затекао сам се пред
Годаровом фотографијом у витрини биоскопа. Кратко сам зашвенкао погледом и тик поред себе
спазио: лице идентично оном са
10
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фотографије. Проћелавост у лепом напредовању,
ониски раст, симпатична комбинација Наполеона
и Азнавура.
Тако је почело познанство. Касније сам у његовој
екипи провео десетак дана и поближе се упознао
са његовом загонетном мирноћом.
Десетак дана провео сам на снимању последњег
Годаровог филма који је тада – у фебруару ове
године – управо довршавао у комбинованој продукцији властитог предузећа „Анушка филм” и
француске телевизије. Филм је сниман на 35-mm
траци и у колору, а осим на телевизији биће
приказиван и у биоскопима. Наслов Le gai savoir
није лако преводив – најслободније значење је
Весело учење. Окружен малом екипом, Годар
делује врло смирено, никад не диже глас.
У овом филму су свега два глумца – омиљени
Жан Пјер Лео (кога је Трифо лансирао у 400
удараца) и код нас мање позната Жилијет Берто.
Филм је трактат крцат монолозима, дијалозима,
цитатима и досеткама на тему односа младих
према методама учења и васпитавања.
Није ми сасвим јасно: у свим ситуацијама
на снимању Годар делује готово флегматично.
Карактеристичан покрет: гризе заноктицу на
малом прсту. Како успева да конзервира дозе
сангвиничког темперамента, који избија на
видело тек у јавним манифестацијама (као што
ће ускоро у неочекиваној афери око смењивања
Анрија Ланглоа, директора Кинотеке)?
У паузама водимо дијалог с прекидима. Свака
његова смирено и луцидно лансирана мисао
комплетира слику о њему као о правом трудбенику
филмске мисли.
Не волим да гледам своје филмове – као да су
врло рђави део мене самога.
Филм не представља живот. Он је живот
сам. Ја нисам уметник и не стварам „дела”. Не
волим да дискутујемо о „м о м” филму већ о
ф и л м у. Филм није аутомобил да би се могао
довршити, затим каталогизирати… Пре свега,
филм је комад врпце којом се региструју
мисли, емоције. У једном, младеначком периоду
презирао сам постојање звања и функције „редитеља”… У сваком случају, ја нисам аутор у
смислу Марсела Ашара на пример.
Филм је техника транспоновања мисли,
имагинације, као што је то књига, као што је
то телевизија.
Због чега толико цитата у мојим филмовима?
Па, филм је још увек дефинисан преко
литературе, мање самим собом. Видите,
Ајзенштајн је формулисао своју формулу
бриљантно, мени то тешко полази за руком…
Ако цитирам Брехта, то не чиним да бих

га цитирао, већ да бих се изразио, као што
показујем Ајфелову кулу не да бих је цитирао,
већ да бих је показао.
Теорија није систематизација – то је метод за
нову праксу. То је апстрактна обрада проблема
као и у науци или индустрији – у практичне
сврхе.
Пренесено на филм: постоји спектакл
и истраживање. „Научни филм” само
систематизује домете науке, али прави научни
филм био би онај који би омогућио да преко
њега откријемо радио. То би био конструктиван,
за разлику од деструктивног принципа. Ја
бих свакако желео да „направим радио”, али
не могу да умакнем ни неким већ устаљеним
општим законитостима медија.
Ако већ треба да се опредељујем – увек волим
свој последњи филм.
Мислим да нисам суштински везан ни за
какве утицаје. Волим понеки кадар понеког
редитеља. Али волим људе у њиховом односу
према филму. Велики пример ми је Роселини
– он сада ради едукативне филмове, филмове
о глади итд. Он ме једноставно учи ш т а (не
к а к о) радити.
Негде око 1927. године филм је добио
важност изума електрицитета у савременој
цивилизацији. У Совјетском Савезу постао
је права револуционарна уметност. Данас –
слика је друкчија. У Француској домен филма
је прави затвор за три четвртине у њему
запослених. Ту се добровољно улази да би се
прехранило и преживело.
Ја сам из грађанске породице, имам
грађанску културу. Радим нешто независније и
слободније од осталих, али признајем – и ја сам
у затвору. Тешко је изаћи. А контрадикторно је
штрајковати у оваквом послу. Ко штрајкује –
не прави филмове, а то није никакав излаз.
Шездесет два процента публике гледа
Анжелику и Џејмса Бонда. Тражи се позната
ведета или мало љубави. То привлачи. Тако је
некако прошао и мој Пјеро, мада га је слабо ко
разумео. Заблуда је веровати да су сви филмови
за свакога… Гледајте данашње руске филмове
– то су амерички филмови. Империјализам
естетике данас се из САД прелио свуда, тврђи
од оног „правог”, па и на Совјетски Савез.
У
уметничким
биоскопима
један
неконвенционални,
истраживачки
филм
ипак се не може амортизовати. Комунистичка
партија Француске не производи филмове о
радницима, а нема где ни да их приказује. А
поред тога, социјални проблеми у уметности
спектакла не интересују много публику…
Ж ан
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La gal sovoir (1969)

Већина мојих јунака су млади људи, јер
једноставно не бих могао да говорим о некоме
ко је много старији од мене. Моји филмови су
преокупирани анкетом колико и естетиком,
а млади људи су много отворенији. Рецимо,
Марина Влади у Две-три ствари... давала је
80 одсто, док је 20 одсто остало затворено.
Напротив, млади, као Шантал Гоја и Жан
Пјер Лео, у Мушко-женско дају свих сто
процената. Младост није стање душе,
већ ментално стање.
Иначе, видите: у Француској се
производе плоче и одећа за младе, али
не и филмови. Затим, не чини ли вам
се чудно што се на филму тако касно
дебитује? Први филм снима се обично у
тридесетој – тридесет петој години, док
се први роман пише између петнаесте и
двадесете. Велика је несрећа у чињеници што
је филм (у Француској) под контролом људи
који филм не воле.
Филм не сме да буде имитација сна. Много се
боље сања у кревету. Ја, иначе, волим да спавам.
Треба се дићи против концепције „уметност
за широку народну масу”. Обраћати се маси
значи кретенизовати публику. У филму волимо
да пронађемо оно што мислимо. Ако мислите
црвено, волите да јунак викне „Живело црвено!”.
Али најважније је натерати на размишљање.
Ако вас занима због чега моји филмови
толико збуњују, рекао бих да је то зато што
немам никакав програм да изнесем. Јер нисам
диктатор. Ја сам можда помало деголист утолико
што сам као и Де Гол – анархиста.
Имате утисак да у првим филмовима бринем
о јунацима, касније их у насиљу идеолошки
инсинуираних, ангажованих импровизација
врло често остављам на ветрометини? Не знам.
Тежим јединству на плану форме и сижеа,
не размишљам посебно о карактерологији.
Ликови и ситуације наилазе спонтано. Тако и
одлазе…
Мислим да публика лако може да разуме „теже” филмове (па чак и Кинескињу или Хирошиму), али је питање афинитета и опредељења
између ових и Анжелике… Деца у Кинотеци
одлично су разумела Октобар! Међутим,
стабилност филмског језика и олакшавање
разумевања преко неких кодификованих
симбола нису изводљиви. То је домен математике, којему су у извесном смислу блиски,
рецимо, Китонови филмови.
Структура говорног језика одувек ме је
интересовала. Налазим да су речи узнемирујући

феномен. Речи мењају смисао, смисао би требало да поседује моћ да мења речи.
Кинескиња? Па, видите, као Француз, ја ту
изражавам пола руског мишљења, пола оног
другог…
Инфантилна, питома боја гласа, помало
циганска, чудна акцентуација и врло умекшано
прибрано се сналазе у сваком дијалошком сукобу.
Напуштам Годара, а ни после овога нисам
сигуран: колика је права вредност његовог већ
сада огромног опуса? Да ли је потребно да ради
пажљивије и студиозније да би својим филмовима
обезбедио значајнију „специфичну тежину”
комплетности?
Ја не умем да причам приче. Осећам потребу
да све реституишем, да све измешам, да све
кажем у исто време. Имам велику страст да
анализирам оно што зову модерним животом.
Ја сам око које гледа и које фиксира свој
сопствени поглед.
Једно сам ипак схватио: Годар јесте један од
најаутентичнијих стваралаца и мислилаца нове
уметности, коме је веома мало стало до галаме и
помодне славе која се плете око његовог имена.
Париз, фебруара 1968. године
(часопис „Синеаст”, бр. 4, јун 1968)

фото: Оливер Абрахам

филмска ревија
МОЈ ИЗБОР

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић

....................................
„Док знанствена
фантастика као
кровни појам
који обухваћа
и дистопијски
(под)жанр
не мора нужно
проблематизирати
политичке проблеме
друштва, дистопији
је инхерентна
друштвена критика”

СРЕЋКО ХОРВАТ

Дистопијски филм
М О Ј

И З БО Р
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фебруарском програму Кинотеке
„Мој избор” биће приказано десет
дистопијских филмова које је одабрао
млади хрватски филозоф, писац
и активиста Срећко Хорват, аутор
књиге „Будућност је овдје. Свијет
дистопијског филма” (издавач Хрватски филмски савез,
Загреб, 2008). С Хорватом, двоструким добитником
награде за најбољег филмског критичара у Хрватској,
разговарали смо о вези између дистопијских филмова
и реалности савременог света, о односу филозофије
и филмске уметности, римејковима познатих СФ
остварења.
Која је главна идеја вашег избора да публици
Кинотеке понудите циклус „Дистопијски филм”?
– У свијету који се вртоглаво приближава свјетском
рату или еколошкој катастрофи, у граду попут
Београда у којем је довољно отићи до хале код
жељезничког колодвора гдје на минус десет степени
живе и преживљавају избјеглице да видимо што значи
„биополитика”, могли бисмо се запитати чему уопће
знанствена фантастика, чему дистопијски филм кад
нам је реалност постала дистопија. Међутим, одговор
је једноставан: управо зато. Идеја је и даље она коју је
наш највећи теоретичар СФ-а Дарко Сувин поставио
у „Метаморфозама знанствене фантастике”: поанта
знанствене фантастике, па тако и дистопијског
филма, јесте, прије свега, да уради оно што Брехт
назива Verfremdungseffekt, или што Виктор Шкловски
назива острањење. Другим ријечима, да нешто што
иначе сматрамо природним и нормалним, прикаже
у таквом свјетлу да смо после тога присиљени
промијенити своје поимање стварности. Међутим,
док знанствена фантастика као кровни појам који
обухваћа и дистопијски (под)жанр не мора нужно
проблематизирати политичке проблеме друштва,
дистопији је инхерентна друштвена критика. Узмите,
рецимо, Дјецу човјечанства Алфонса Куарона. Тај
филм, премда снимљен 2006, клинички је прецизно
предвидио свијет који ће доћи точно десет година
касније, када је 2016. преко милијун избјеглица стигло
у Европу, а тероризам постао нешто што се одвија
на тједној бази, од Париза до Истанбула. Или узмите
Ноланов The Dark Knight Rises, који је антиципирао
Трампову еру, и то не само говором којим Бејн/Трамп
тобоже „препушта власт народу” већ и приказом
Бетмена као дијела естаблишмента који је своје
богатство утемељио на бурзовним шпекулацијама.
Занимљиво је што је Нолан већ тада јасно показао
трансформацију беса Occupy Wall Street-а у популистички терор Трампа, са далекосежним закључком:
избор између Бетмена и Бејна је лажан избор, као
што је то био избор између Хилари Клинтон и Трампа.
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Оно што данас недостаје јесте трећа опција, и то
управо она коју је представљао Occupy Wall Street,
односно Берни Сандерс. Укратко, филмови које
можете видјети у Кинотеци само су мали избор
из огромног резервоара дистопијског филма
који нам може послужити као оријентир у овим
мрачним временима.
Ваша листа је разноврсна. Садржи филмове
који су слабо прошли код критике (Они живе) и
оне који су добили Оскаре (ТВ мрежа). Како сте
се одлучили за конкретне наслове?
– Да сам се водио критеријем филмова који
су добили Оскаре, листа би изгледала потпуно
друкчије јер је управо дистопијски филм често
занемариван, премда су чак и холивудски дистопијски филмови из педесетих или шездесетих,
од оригиналне Ствари до Логанова бијега, бескрајно луцидни и забавни и, према мом мишљењу,
представљају праве филозофске вјежбе на готово све могуће теме, од промјене идентитета, еколошке катастрофе, свјетскога рата, преко умјетне
интелигенције, до инвазије ванземаљаца. Они
живе Џона Карпентера, настао таман пред пад
Берлинског зида, дивна је вјежба из критике
идеологије, док је ТВ мрежа, с ненадмашним
Питером Финчем у улози побјешњелог ТВ
водитеља, иако снимљена средином седамдесетих,
у данашњем добу Трампа и популизма, „постистине” и лажних вијести актуелнија него икад. Нажалост, листа филмова који се приказују у Кинотеци у старту је била ограничена бројем. За
један опсежнији опис можете видјети моју књигу
„Будућност је овдје”, која, нажалост, обухваћа само
период дистопијског филма до 2008. У овај избор
у Кинотеци хтио сам укључити и једно литванско
ремек-дјело, дистопијско-љубавни филм Vanishing
Waves Kристине Буожите из 2012, али нажалост
није га било. То кажем вама, као сугестију да га
првом приликом прикажете!

С Ре Ћ К О

Инвазија крадљиваца тела (1956)
Х О РВА Т

Алфавил (1965)

Обухватили сте продукцију од педесетих
година до наших дана. Како се у том периоду
мењао приступ синеаста појму дистопије?
– Ако узмете прве дистопијске филмове, рецимо
Метрополис Фрица Ланга, видjет ћете да је приступ
на почетку углавном био знанствена фантастика,
замишљање и изградња неког свијета који ће бити
прилично друкчији од нашег. Притом, тада су, као
што данас имамо све више филмова о „окупацији
Марса”, преовладавале теме одласка на Мјесец и
инвазије ванземаљаца. Но као што су се мијењале
теме, тако се мијењао и приступ. Рецимо, у Инвазији
тјелокрадица с почетка педесетих немамо никакве
посебне специјалне ефекте, ванземаљци су напросто
овдје, изгледају исто као и ми. Када је ријеч о мијењању
теме у различитим хисторијским периодима,
свакако можемо рећи да у доба Макартијеве ере
велики број филмова заправо рефлектира највећи
страх тога доба, страх од комунизма, који се онда
јавља у различитим облицима, као што је евидентно
да седамдесетих година, рецимо, имате велик број
филмова о еколошкој катастрофи. Можемо пратити и
полагано мијењање приступа синеаста. Дистопија се
на почетку најчешће приказивала кроз конструкцију
нових свијетова, али су постепено почели да се
губе специјални ефекти и раскошне сценографије
и уводи нешто што бих назвао „минималном
разликом” каква је, рецимо, у Годардову Alphaville-у
или Куароновој Дјеци човјечанства.
Многи СФ класици имају савремене римејкове
или наставке. Какви су ваши утисци о њима?
– Обожавам гледати римејкове јер управо на
основу разлике између „оригинала” и „римејка”, при
чему не мислим да је „оригинал” нужно оригиналнији
од „римејка”, можемо видјети не само приступ аутора
или умјетничку вриједност већ и промјену друштва

и друштвене критике. Узмите као примјер Ствар
с другог свијета, класични црно-бијели СФ филм
из 1951. И док би се могло тврдити да ванземаљска
„ствар” из тог филма представља хладноратовску
метафору за комунисте, у Карпентерову римејку
из 1982. очигледно постаје да је и оригинална
„ствар” из 1951. заправо метафора за капитал,
односно капитализам као чисти нагон живота,
као ону саморепродуктивну и самосврховиту
ствар која уз способност мимикрије и имитације
представља застрашујући и неуништиви
остатак попут Lacanove „ламеле”. Или узмите,
рецимо, класични филм Дона Сигела Инвазија
тјелокрадица. Управо у римејку с Никол Кидман
можемо видјети шта је кључна тема оригинала
– насупрот читању које у филму види параноју
Макартијеве ере, у Инвазији тјелокрадица ријеч
је заправо о љубави.
Шта мислите, зашто је већина дистопијских
филмова у СФ жанру, а не у жанру политичке
драме?
– Зато што је знанствена фантастика, и то је
управо поука Дарка Сувина, често субверзивнија
од сваког „реализма”. Дат ћу вам рецентан
примјер који не долази из сфере дистопијског
филма, али лијепо показује разлику између
фикције и реалности. Документарни филм
Citizen Four Лауре Поитрас, који у „реалном
времену” прати Едварда Сноудена у Хонгконгу,
неуспоредиво боље показује сву опасност и
бесконачну и перманентну животну и политичку
драму кроз коју је пролазио Сноуден откривајући
тајне НСА од филма Оливера Стоуна на исту
тему. Па ипак, филм Оливера Стоуна, и то прије
свега зато што је ријеч о фикцији, видјело је
много више људи, па је самим тим, наизглед
парадоксално, и тема прислушкивања и контроле
постала опипљивија него у једном фактичком
документарцу који напросто прати Сноудена
без додатне фикционализације. Наравно, нити је
Сноуден Оливера Стоуна дистопијски филм, нити
има смисла да још једном идемо у дебату о томе
постоји ли уопће „објективан” или „реалистичан”
документарац. Међутим, моја је поанта сљедећа:
тек када имамо ефект „дефамилијаризације”,
који, према мишљењу Шкловског, постоји у
свакој умјетности, оно што узимамо здраво за
готово постаје „очуђено”, оно што сматрамо
нормалним, попут избјегличке кризе или
еколошке катастрофе, одједном се разоткрива
у читавој својој окрутности. И ту је знанствена
фантастика много „јача” од било какве политичке
драме или документарца.
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кокицама у кино-дворани, сматрам да сваки
филм, не само дистопијски, нужно утјече на
свијет, а неријетко и покреће на акцију. Могу
вам дати и негативан примјер, документарни
филм Чин убојства Џошуе Опенхајмера, који
на застрашујуће диван начин показује како је
пут ка индонежанском геноциду био поплочан
добрим наканама, односно филмофилијом, јер
су главни протагонисти своју инспирацију за
клања црпили из својих омиљених филмова,
вестерна и мјузикла, као и гангстерских
филмова. Филм је, дакле, опасан медиј!

Човек у белом оделу (1951)

Филозофија и филм не иду баш често заједно.
Одакле потиче тај спој у вашем случају?
– Филм је присутан у филозофији од самог рођења
филозофије. Могли бисмо, наравно уз опрез, рећи
да и Платонов „театар сјена” наликује филмској
пројекцији на платну у спиљи. Премда још није било
филма у то доба, Аристотелова „Поетика” има намеру
да објасни једну умјетничку форму, конкретно
природу грчке трагедије, која је много више од
умјетничке форме, која је дио грчког начина живота
и грчког мишљења. Управо су филозофи на почетку
20. стољећа били међу првим академицима који су
објављивали студије о филму као новој умјетности. Од
Жила Делеза, преко Жака Рансијера, па све до Алена
Бадија и Славоја Жижека, управо су филозофи давали
најзанимљивија тумачења појединих филмова или
аутора, али оно што је најважније, управо филозофија
може објаснити природу филма, и обрнуто, филм у
суштини има нешто филозофско, филм може бити
средство спознаје, али уједно и средство за промјену
свијета.
Како као ангажовани интелектуалац оцењујете
могућност филма да утиче на свест публике или да
покрене на акцију?
– Већ сам вам дао примјер Сноудена. Иако је
после својих открића био на свим насловницама
свих свјетских медија, тек пошто је реални Сноуден
претворен у фикцијског, у оног Оливера Стоуна,
људи су коначно почели лијепити наљепнице на
камере компјутора, додуше параноидно, али ако
ништа друго, барем свјесни могућности које имају
НСА и тајне службе. За разлику од увријеженог
мишљења да гледањем филмова постајемо пасивни
проматрачи изваљени на каучу или претрпани
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Да ли некада идете у биоскоп као обични
гледалац и шта бирате с репертоара?
– Наравно, у биоскопу гледам и гутам све што
ми падне под око, од Педесет нијанси сиве, да бих
схватио несхватљиво – како је та књига уопће
постала бестселер и шта то говори о нама и
поимању сексуалности, па све до старих класика
у кинотекама. За Божић сам с мајком, по не знам
који пут, гледао Диван живот Франка Капре, ту
дивну рану критику капитализма, а посљедњи
СФ филм на великом платну који сам гледао био
је Долазак Дениса Вилнева. Занимљиво је да се
изнова повећава број филмова о ванземаљцима,
а да чак и филмови о зомбијима, примјерице Girl
with all the gifts, не говоре толико о зомбијима
колико о могућој еколошкој катастрофи, која
неће нужно бити еколошка катастрофа, већ
можда само још један степен у еволуцији
нашег планета. Међутим, морам признати да
у посљедње вријеме најчешће гледам серије,
од Човјека у високом дворцу, преко Мр Робота,
Westworld-a и ОА, па све до рецентне серије Би-Би-Сија Табу. Чини ми се да смо, што показује
и број холивудских глумаца који тренутно
глуме у серијама, од Ентонија Хопкинса до Тома
Хардија, дошли у нову еру у којој ће серије
преузети улогу коју су некоћ имали филмови.
То, наравно, има везе с технолошким развојем,
али можда то није све. Oно што је притом опет
занимљиво јесте управо чињеница да већина
тих серија изнова представља дистопију:
реинкарнација Westworld-a, серија настала по
истоименом али заборављеном филму из 1973,
представља интригантно бављење умјетном
интелигенцијом, док се серијал настао по
класичном роману Филипа К. Дика Човјек у
високом дворцу бави алтернативном хисторијом,
односно будућношћу у којој смо се можда већ
нашли с Трампом.
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Срећко Хорват:
ДиСтОПиЈСКи фиЛм
....................

ДАН КАДА ЈЕ ЗЕМЉА СТАЛА
The Day the Earth Stood Still, 1951.
(Роберт Вајз)
ИНВАЗИЈА КРАДЉИВАЦА ТЕЛА
Invasion of the Body Snatchers, 1956.
(Дон Сигел)
AЛФАВИЛ
Alphaville, 1965.
(Жан Лик Годар)
ТHX 1138
THX 1138, 1971.
(Џорџ Лукас)
ТВ МРЕЖА
Network, 1976.
(Синди Ламет)
ОНИ ЖИВЕ
They Live, 1988.
(Џон Карпентер)
КАД ИМА ЉУБАВИ
It’s All About Love, 2003.
(Томас Винтерберг)
ПОСЛЕДЊА ОБАЛА
On The Beach, 1959.
(Стенли Крејмер)
ЧОВЕК У БЕЛОМ ОДЕЛУ
The Man In The White Suit, 1951.
(Александер Макендрик)

.......................................................
Пројекције филмова
из програма Мој избор
одржаће се
15, 16. и 17. фебруара
у Косовској 11.

Кадар из филма
Дан када је Земља стала (1951)
Роберта Вајза
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ИНТЕРВЈУ

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Сандра Перовић

Ј

една од најцењенијих светских глумица, жива икона
француског филма, у коме доминира више од
четири деценије, Изабел Ипер, одувек је бриљантно
креирала необичне ликове у широком распону од
психотичних и сексуално фрустрираних, преко
комичних, до оних са оштрим језиком. Отелотворила је
око стотину разноликих карактера, од којих се памте
они из филмова Габријела, Укус моћи, Хвала за чоколаду,
Церемонија и Сеобе српског редитеља Александра
Петровића. Изабел Ипер није само радо виђена на свим
престижним филмским фестивалима већ је на њима и
награђивана. Освојила је две канске награде за најбољу
глумицу у филмовима Виолета Нозијер Клода Шаброла и
Професорка клавира Михаела Ханекеа, специјалну награду
за животно дело у Венецији, награду за најбољу женску
улогу на Берлиналу 2005. за Осам жена Франсоа Озона,
француски Цезар 1996. и награду Британске филмске
академије 1977. за најбољу глумачку наду. Иако је снимала за
многе европске кинематографије, па и за америчку (била је
део спектакла Мајкла Чимина Врата раја), најпознатија је
по свом раду у Француској, и то са синеастама попут Клода
Шаброла, Патриса Шероа, Жана Лика Годара, Бертрана
Тавернијеа, Мориса Пијала. С Ханекеом, једним од најбољих
европских редитеља данашњице, двоструким канским
победником, с којим је осим Професорке клавира снимила
и Време вукова и бриљантан филм Љубав, по свој прилици
појавиће се и на предстојећем, 69. Канском фестивалу, где
ће сасвим сигурно бити у трци за награде с драмом Срећан
крај, за коју тврди да јој је донела улогу каријере. То се
може рећи и за провокативан психолошки трилер Она Пола
Верхувена, у коме задивљујуће оживљава ултимативно
хладну, професионално немилосрдну Мишел, лик који јој
је донео награду Златни глобус за најбољу главну женску
улогу у категорији драме и отворио пут ка Оскару.
Натали, ваш лик у филму Будућност Мије Хансен, који
ће се наћи пред српском публиком, хрли ка светлости,
а Мишел у филму Она, који ће бити приказан на
београдском Фесту, иде ка тами. Оба лика која тумачите
показују вашу даровитост у превазилажењу рањивости.
Да ли је то изазов?
– Рекла бих да је то пре добра прилика него изазов. Оба
филма поседују састојке који су ми омогућили да остварим
те улоге најбоље што могу. Добри редитељи, дивни сценарији,
дивни дијалози, сјајне, сјајне приче. Није било тешко.
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еКСКЛУЗИВНО

Француска и светска
звезда Изабел Ипер,
добитница Златног
глобуса за најбољу
глумицу, која је са
улогом у филму
Она Пола Верхувена,
француском кандидату
за Оскар, на добром
путу ка холивудском
Долби театру
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Видите ли неко везивно ткиво између разноликих
бриљантних женских ликова које сте тумачили током
каријере?
– Постоји нека веза, то су углавном жене-борци које опстају
упркос свему. То је нешто што и чини ликове у филмовима
Будућност и Она тако веродостојним, ако већ не искреним.
Превазиђеш емоције, превазиђеш саосећање, слабост и
крхкост, зато што си борац. То ти даје могућност да изградиш
веома јаке ликове, чиме не искључујеш крхкост и слабост, већ
их превазилазиш. У фикцији углавном желиш да ликови буду
пријемчиви, да их људи лако заволе, па помислиш да им се
јаки борци неће допасти. Велика снага тих двају филмова и
двеју улога јесте у чињеници што не размишљаш о томе да
те ликове сви треба да заволе, посебно мушкарци. Ти ликови
говоре, заправо, у корист жене.
Ваша способност да пренесете моралну комплексност
на најјединственије начине јесте особина коју редитељи
код вас изузетно воле. Да ли вам то импонује?
– Колико год да глумим борце, као глумица не морам да
се борим да бих то наметнула, можда зато што сам радила с
добрим људима, па је тога у сценаријима већ било. Зато то није
нешто за шта морам да се борим. Не морам да се борим да
бих то наметнула, све иде природно, углавном зато што људи
с којима сарађујем, сјајни редитељи, реагују на визију да се не
приказује жена коју је лако волети по класичним стандардима.
Они провоцирају покушај приказивања типа жене коју људи
неће волети без обзира на све.
Редитељ Пол Верховен описао вас је као чисто брехтовску
глумицу која поставља дистанцу између себе и публике,
без покушаја да заведе и придобије симпатије. Слажете ли
се с тим?
– Мислим да је под тим подразумевао то што умем да створим
одређену дистанцу од улоге. Не знам да ли је то брехтовски, али
за мене је то једини начин да будем стварна и веродостојна. Сваки
други начин за мене би био као лагање и о себи и о лику који
желим да прикажем. То је мој начин да будем најверодостојнија
што могу. Само до тога ми је стало. Желим да то што радим буде
блиско стварности. Фикција углавном покушава да поправи
стварност, да је трансформише. Мене то не занима. Занима ме
само да будем то што јесам.
Да ли саосећате са својим ликовима?
– Не увек. Не, само се трудим да их доследно одглумим.
Није моја ствар да лик прикажем тако да с њим саосећам
или не – више ме занима ситуација, а мислим да ситуација
ствара ликове. Само интуиција и велика способност отварања,
некаква празнина која дозвољава лику да вас испуни, тиме се
водим.
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Током каријере радили сте с многим
изузетним ауторима, међу којима је и српски
редитељ Александар Саша Петровић. Како
је изгледало то искуство?
– Дивна успомена. То је био изванредан
редитељ. Снимила сам Сеобе по књизи
Црњанског, чувеног српског писца. Филм
није изашао у Француској, не знам зашто, и
због тога ми је веома жао. Болно је за његову
породицу што никада није приказан у нашој
земљи, јер је било неких сукоба када је сниман.
Али то дело за мене је веома посебно. Петровић
је био визионар. Снимање је било изванредно.
Француски медији доделили су вам титулу
„краљице Кана” јер сте имали највећи број
филмова у главном такмичарском програму.
Колико вама значи Кански фестивал?
– Много. Редовно идем у Кан од када
сам постала глумица. За мене је то једна
невероватна платформа за приказивање
најразличитијих филмова. Филмска уметност
је веома разноврсна, а у Кану можете видети
све.
На добром сте путу да заслужено добијете
Оскар. Шта вам награде значе?
– Оно што и многима. То је достигнуће. Ипак,
знамо да Оскар ни неки највећи људи никад
нису добили. Многи великани нису га освојили.
Али мора да је ипак лепо добити га.
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из личног
УГЛА

Како је одолео
НАПИСАО:

Димитрије Војнов

С

пецифичност земаља с малим филмским
тржиштем јесте огромна одговорност која
се поставља пред људе задуженe да руководе
кинематографским активностима. Као што
комисија за суфинансирање филмова при
Филмском центру Србије практично профилише шта ће се
снимати и ко ће се бавити филмом, тако и селектори фестивала
практично одређују који ће наслови стићи пред публику мимо
уходаних репертоарских потреба.
Неко ће рећи да живимо у периоду када су филмови доступнији
него икад, и то је истина. Али процене селектора Феста умногоме
утичу на одлуку великог дела публике о томе шта ће гледати,
независно од тога да ли ће отићи у биоскоп или се определити
за неки кућни формат. Сетимо се времена уличних продаваца
Ф Е С Т И В А Л
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пиратских филмова и кутија с дисковима које
су биле сортиране по данима Феста.
Међутим, осим објективне улоге у приказивању референтног узорка светске продукције,
Фест у својој 45. години има одређену традицију
која га неумитно чини засебним организмом.
Једна од традиција којe Фест чинe квинтесенцијалним делом српске кинематографије
јесте висока гледаност. Издања Феста за недељу
и по дана имају стотинак хиљада гледалаца, као
неки изузетно гледан филм с репертоара, што
је својствено Србији, где су домаћа остварења
гледанија од страних.
У почетку Фест је доносио филмове који су
били ексклузива, често рушили табуе, а публика
је била организованија него данас. Студенти
су постојали као политичка и културна сила,
грађанство је било жељно информација, па
су Милутин Чолић и Душан Макавејев имали
плодно тло да својим избором филмова
распламсају дијалог.
Томе у прилог, осим стања у друштву, ишло
је и стање тадашње кинематографије. У то
време Југославија је представљала значајну
кинематографску силу, нови Холивуд и нови
немачки филм били су у замаху, Италијани и
Французи правили искораке, Чехословаци и
Пољаци обнављали своје јаке кинематографске
традиције, а Далеки исток нудио нешто друкчије
од суптилности Озуа, Куросаве и Мизогучија.
Било је потпуно природно да Фест у то време
угости Џека Николсона, Бернарда Бертолучија
или Питера Богдановича, да приказује Ошиму
или у току фестивала произведе филм Недостаје
ми Соња Хени, у коме Душан Макавејев, Милош
Форман, Тинто Брас, Бак Хенри, Пол Мориси,
Богдан Тирнанић, Пуриша Ђорђевић, Фредерик
Вајзман и Карпо Аћимовић Година режирају
сегменте које снимају сваке ноћи после
филмског програма. То је било време када су
светом филма ходали дивови и тешко је међу
њима наћи неког иоле озбиљног ко данас није
класик на овај или онај начин.
Фест је био прворазредни културни догађај.
У једном тренутку чувене „Хронике Феста”
трајале су по цео дан, приказивале догађаје
у холу Сава центра, анкетирале публику,
дискутовале с критичарима и биле домаћин
ауторима. Фест је тако, осим на филм, знатно
утицао и на формирање једног специфичног и
креативног начина праћења културних збивања
у медијима. Небојша Ђукелић може се сматрати
родоначелником тог изузетно важног дела
Фестовог идентитета и присуства у јавности.
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Године 2002. установљена је награда названа
његовим именом, коју Удружење филмских
новинара и критичара додељује за најбољи
филм, а од 2015. намењена је најбољем филму
из региона.
С временом, мењало се и наше друштво,
али и стање у светском филму. Настају нови
таласи у кинематографијама, појављују се нови
аутори и инспиративне поетике, али укупни
утицај филма опада, па је тешко замислити
младе матуранте који лутају градом пошто
су схватили да желе да упишу режију након
гледања румунског филма, чега је било у време
француског новог таласа.
Филм се раслојио на неколико праваца који
не комуницирају, на блокбастере, уметнички
мејнстрим, авангарду и тврд жанровски филм.
Док су раније филмови често обухватали све те
елементе или успевали да их добро комбинују,
данас су таква остварења изузетак.
Фест је на то одговорио препознајући сензибилитет локалне ауторске сцене. Приметивши
да српске ауторе данас једино може окупити
приступ некаквим средствима и контактима,
започео је свој пословни сегмент назван Б2Б, а
затим преузео и улогу националног фестивала
с програмом српског филма који процењује и
награђује међународни жири. Када већ нови
светски филмски токови не могу привући наше
ауторе, у томе је успео новац.
Последњих година Фест успева да привуче и
регионалне ауторе, који нису имали прилику да
сведоче његовим кризним годинама. Фестивал
је за њих остао митска манифестација и изнова
их окупља.
Фест је почео као фестивал фестивала, и
од тог тренутка до данас остао је умногоме у
зависној позицији од трендова који се диктирају
другде, било на великим фестивалима у Кану,
Венецији, Торонту и Берлину, било на Санденсу
и номинацијама за Оскар. Али управо оно што
је селектовано мимо тог диктата оставило је
печат ранијих изборника од Милутина Чолића
преко Драгана Јеличића и Динка Туцаковића до
Југослава Пантелића.
Традиција Феста изнедрила је традиционалне
ауторе који се прате на том фестивалу као што
Кан има своје фаворите којима се увек враћа.
Неки од њих су, наравно, велика светска имена
попут Бертолучија, Шлендорфа, Херцога,
Вендерса, Кроненберга или Абаса Кијаростамија.
Међутим, има неких који су преко Феста код
нас стекли култни статус много пре него у
свету, као што је, рецимо, Николас Виндиг Рефн,

чији је Дилер озбиљно уздрмао наше поимање филма 1997, а
Кан га је открио добрих петнаест година касније. Има неких
попут покојног Алексеја Балабанова који су постали велика
имена у свету, али ни приближно толико као код нас. Исто
важи и за филмове, на пример Доберман Јана Кунена или
Фатални курс X Тонија Кеја. Многе ауторе смо на Фесту
упоредо са светом откривали и пратили у успону, а некима
и прорекли велику будућност, рецимо Педру Алмодовару,
Алехандру Аменабару, Алфонсу Куарону или Ким Ки Дуку,
коначно и Далибору Матанићу. То су само нека од имена
која ће на Фесту увек имати своје место, независно од тога
како стоје у свету.
Фест је увек имао специфичну склоност ка провокативним
садржајима. У Макавејевљево време то су били филмови
који су третирали политику и сексуалност. Мирољуб
Вучковић ставио је акценат на ерос у програму „Ђаво у
телу”. Младен Ђорђевић данас је у програму Thrills&Kills
окренут тврђим и ексклузивнијим трилерским и хорор
садржајима. Та нова дирекција је и очекивана ако имамо у
виду да су ексцентрични жанровски филмови нашли своје
место у споредним селекцијама великих фестивала, а у
Торонту имају чак и засебан програм Midnight Madness.
Сексуалност је, с друге стране, асимилована у мејнстрим и
изгубила провокативност коју је раније имала.
На крају, поставља се питање шта је тај додатни печат
који у целини надграђује очекиване програмске целине.
Рекао бих да је у случају овогодишњег Феста, али и прошлих
издања, то необично профилисан регионални избор
филмова, комбинaција остварења која су успела да оду на
велике фестивале и оних која су то заслужила, али нису
препозната као таква. Међу тим остварењима крију се нека
која ћемо, по свој прилици, ми препознати пре него свет:
филм Горан младог Невија Марасовића или Афтерпарти
Луке Бурсаћа или Отворена прошлогодишњег фаворита
младе критике Момира Милошевића. Неки од тих момака
израшће у ауторе којима ће се Фест враћати и чијим ћемо
почецима на овом фестивалу моћи да се хвалимо.
Ако је на почетку био прилика да београдска публика
погледа шта се дешава у свету, Фест je сада постао
прилика и да пробрани странци виде шта се дешава код
нас. Одговорност је и даље велика, само су се задаци мало
променили.
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детаљ слике Vertigo de Victor (102 x 200 cm, акрилик на платну)

изложба
У КИНОТЕЦИ

НАПИСАО:

Н

ХИЧ
ХИЧ
ХИЧ

ХИЧКОК
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Небојша Пајкић

акон иконокластичког удара концептуалне уметности седамдесетих, постмодерни токови су неминовно, паралeлно с постконцептуалним трендовима изван оквира слике, често и
изван амбијента галерија, морали да
укључе у своје меандре и један нови приступ иконичкој традицији, рехабилитацији слике у новом
кључу и с новим звуком. Тако су осамдесете донеле
нео поп-арт еуфорију, једну веома динамичну и
разноврсну, интернационалну лепезу и палету
уметника, од Џефа Кунса до Роберта Силверса,
који изнова варирају поп-артистичке, ворхоличне
стилеме у којимa се стапају иконички и акустички
потенцијали поп-културе. У том је нео поп-арт и
неопанк замаху, у оквиру београдске урбане сцене,
на пола пута између Њујорка и Техерана, формиран
и Влада Маркоски, бубњар и сликар.

к и н о те ц и

Изложба
његовог
новог
скандалу,
својом
духовитошћу,
(„Вертиго”)
циклуса
слика
склоношћу
према
сатири,
знатног формата који асоцира
својом перверзношћу и на крају
на формат и пропорцију
генијалношћу.
Та
генијалност
....................................................
филмског кадра, концептуално
подразумевала je и отвореност у
Влада Маркоски
је тематска, посвећена делу
препознавању Салвадора Далија
определио
се
за
биће најпознатијег, с времена
као духовног побратима, чије је
црно-белу технику која
на време и најпризнатијег
слике агресивно користио у својим
попут класичних хорор
или
бар
најпопуларнијег
филмовима, поготово када је желео да
филмског аутора (ето и те речи
се саркастично поиграва с помодном
филмова, на прелазу из
француског порекла) Алфреда
психоанализом. Сагледавајући тај
неме у звучну епоху, носи
Хичкока. Хич-хич-хич – Хичформат Хичкокове фигуре, Влада
виши надстварносни
кок, скандирали су Хичкокови
Маркоски приступа интерпретацији
степен од раскошног
обожаваоци
приликом
репрезентативних
фотограма
техниколора.
његове прве посете Паризу.
Хичкоковог опуса. Реплицирајући
Ту ономатопеју масе покојни
на његове стилизацијске подухвате
хрватски режисер Зоран Тадић узео je за назив са сликарством, обратно од Гасa ван Сента, још једног
свог дебитантског, краткометражног филма, по нео поп-арт аутора, који римејкује Психо држећи
свој прилици изгубљеног. Маркоски, бубњар се апсолутно доследно Хичовог декупажа, сем што
неколико неопанк бендова, следећи нео поп-арт се опредељује за експресивну колор фотографију,
стратегију, за ову изложбу одабирa кадрове из Маркоски Хичове питорескне техниколор филмове,
филмова најкарактеристичнијих за опус аутора са изузетком Криво оптуженог, пребацује у црнокоји је осим редитељске маестралности поседовао -белу технику коју потенцира, у извесном смислу
и најсупериорнији и најбизарнији осећај за и аутоиронично, поп-артистичким апликацијама
маркетинг, за перформанс и адвертајзинг. То што које понекад прерастају у поп-артистичке паспарту
је Салвадор Дали радио на слици и око слике, украсе.
у животу, Хич je радио у филму, с филмом и око
Тај артифицијелни подухват Маркоски изводи
филма, у Холивуду. Могло би да се каже да је минуциозном хиперреалистичком методом која се
Хичкоков дух point of view целокупне идеје поп- лагано трансформише у један облик компримоване
-арта и његове обнове. Својим сензационализмом, хипертрофије што призива лихтенштајновско
својим егзибиционизмом, склоношћу према кемп стрип искуство из ранијих нео поп-артистичких

PSY (акрилик на платну)
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Влада Маркоски определио се за црно-белу
технику која попут класичних хорор филмова,
на прелазу из неме у звучну епоху, носи
виши надстварносни степен од раскошног
техниколора, пленећи мистеријском емоцијом
која је у подтексту сваког трилера, а нарочито у
драматургији хичкоковског саспенса.
Овим „Вертиго” циклусом, овом изложбом
слика која добија своју инсталациону перформанс
амбијентацију поставком у згради Кинотеке,
Влада Маркоски издиже се изнад маниристичких
граница нео поп-арта који се самоисцрпљује
кроз пастиш рециклаже и сатирични кишобран
за кемп, треш и кич акумулацију ворхоловских
поступака. У крајњој линији, може да се каже
да је Хичкок, уз Волта Дизнија и Салвадора
Далија, најкрупнија поп-икона прошлог века.
Али, с друге стране, и најснажнији аутор који
је у Аристотеловом духу тежио прочишћавању
најтежих емоција које нам у супротном леде крв
у жилама провоцирајући космичку зебњу. Ту
зебњу доносе нам црно-беле дводимензионалне
слике Владе Маркоског и стога је неопходно да
се у овом „Вертиго” пројекту препозна и коначна
политична експонажа зебње која нас одасвуд
окружује, данас, овде и свугде, у слици, на слици
и изван ње. Изван кинотеке...

Wrong Man – детаљ слике

раних радова у којима је наш аутор демонстрирао
свој афинитет према једном типу социјалног,
политичког, критичког ангажмана.
Сада је пак тај поступак веома дискретан
јер је комплетна композиција подређена идеји
Хичкоковог опуса. Филмови које је Маркоски
одабрао за интерпретирање, Вртоглавица, Прозор
у двориште, Птице или Криво оптужени, свакако
су били подесни за петрификовање осецања страха
изведеног до апсолутне кулминације која у градацији
досеже ужас безизлазности. И ту се поентира
софистикованост овог концептуалног подухвата.
Као што је Хичкок користио слике да би изразио
кроз виши степен далијевске стилизације ониричку
димензију коју је ондашња фотографска слика с
базеновски израженим комплексом реалистичности
тешко досезала, сада се страхом (чијој је поетизацији
илити кинестетизацији посвећен, де факто, читав
Хичов опус) дводимензионалном транспозицијом
која је као фриз, нешто као тренутни стоп-кадар,
досеже снага архетипске изреке да се „крв леди
у жилама“. Одсуство покрета подиже експресију
страха прераслог у ужас на највиши ниво,
који добија додатну метафизичку димензију у
продуженом, бесконачном, времену статичне
слике ограниченом искључиво слободно одабраном
дужином перцепције слике.
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Jугословенска кинотека прогласила је 28. децембра 2016. сто српских
филмова, снимљених до 1999. године, за културно добро од великог
значаја, с циљем да поспеши њихову рестаурацију како би били
сачувани, али и приказивани на квалитетним копијама.
На листи су, по азбучном реду:
БАЛ НА ВОДИ (1985)

БУБАШИНТЕР (1971)

БАЛКАН ЕКСПРЕС (1983)

БУЂЕЊЕ ПАЦОВА (1967)

р. Јован Аћин

р. Бранко Балетић

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН (1984)

р. Божидар Николић, Душан Ковачевић

БУРЕ БАРУТА (1998)
сарадња са страним продуцентима

р. Горан Паскаљевић

БЕШТИЈЕ (1977)
међурепубличка сарадња

р. Горан Марковић

ВАРИОЛА ВЕРА (1982)
међурепубличка сарадња

р. ЖивкоНиколић

ВАРЉИВО ЛЕТО ’68 (1984)

БИТКА НА НЕРЕТВИ (1969)
сарадња са страним продуцентима

ВЕЛИКИ И МАЛИ (1956)

р. Горан Паскаљевић

р. ВељкоБулајић

р. Владимир Погачић

БИЋЕ СКОРО ПРОПАСТ СВЕТА (1968)
сарадња са страним продуцентима

ВЕЋ ВИЂЕНО / DEJA VU (1987)
сарадња са страним продуцентима

р. Александар Саша Петровић
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р. Живојин Павловић

БАНОВИЋ СТРАХИЊА (1981)
међурепубличка сарадња

р. ВатрославМимица
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р. Милан Јелић
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р. Горан Марковић

ВИРЏИНА (1991) међурепубличка сарадња
и сарадња са страним продуцентима

КИЧМА / GASP (1975)
сарадња са страним продуцентима

ВРАНЕ (1969)

КО ТО ТАМО ПЕВА (1980)

ГОРКИ ДЕО РЕКЕ (1965)

ЛЕПА СЕЛА ЛЕПО ГОРЕ (1996)

ДАВИТЕЉ ПРОТИВ ДАВИТЕЉА (1984)

ЛЕПОТА ПОРОКА (1986)

ДАНИ (1963)

ЛИЈЕПЕ ЖЕНЕ ПРОЛАЗЕ КРОЗ ГРАД (1986)
међурепубличка сарадња

р. Срђан Карановић

р. Љубиша Козомара, Гордан Михић
р. Јован Живановић
р. Слободан Шијан

р. Александар Саша Петровић
ДВОЈЕ (1961)

р. Александар Саша Петровић
ДЕВОЈКА (1965)

р. Младомир Пуриша Ђорђевић
ДЕЛИЈЕ (1968)

р. Миодраг Мића Поповић
ДЕРВИШ И СМРТ (1974)
међурепубличка сарадња

р. Здравко Велимировић

ДЕЧКО КОЈИ ОБЕЋАВА (1981)

р. Милош Радивојевић

ДОРУЧАК СА ЂАВОЛОМ (1971)

р. Мирослав Мика Антић

ЕШАЛОН ДОКТОРА М. (1955)

р. Живорад Жика Митровић
ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП (1985)

р. Боро Драшковић
ЗАСЕДА (1969)

р. Живојин Павловић
ЗЕМАЉСКИ ДАНИ ТЕКУ (1979)

р. Горан Паскаљевић

ЗИМОВАЊЕ У ЈАКОБСФЕЛДУ (1975)

р. Бранко Бауер

И БОГ СТВОРИ КАФАНСКУ ПЕВАЧИЦУ (1972)

р. Јован Живановић

ЈАГОДЕ У ГРЛУ (1985)

р. Срђан Карановић

р. Влатко Гилић

р. Слободан Шијан

р. Срђан Драгојевић
р. Живко Николић

р. Желимир Жилник

ЉУБАВ И МОДА (1960)

р. Љубомир Радичевић

ЉУБАВНИ СЛУЧАЈ ИЛИ ТРАГЕДИЈА
СЛУЖБЕНИЦЕ ПТТ (1967)

р. Душан Макавејев

МАЈСТОР И МАРГАРИТА / МАЕСТРО И
МАРГАРИТА (1972)
сарадња са страним продуцентима

р. Александар Саша Петровић
МАЈСТОРИ, МАЈСТОРИ (1980)
међурепубличка сарадња

р. Горан Марковић

МАРАТОНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ (1982)

р. Слободан Шијан

МАРШ НА ДРИНУ (1964)

р. Живорад Жика Митровић
МИ НИСМО АНЂЕЛИ (1992)

р. Срђан Драгојевић

МИРИС ПОЉСКОГ ЦВЕЋА (1977)

р. Срђан Карановић

МЛАД И ЗДРАВ КАО РУЖА (1971)

р. Јован Јовановић

НАЦИОНАЛНА КЛАСА ДО 785 цм3 (1979)

р. ГоранМарковић

НЕВИНОСТ БЕЗ ЗАШТИТЕ (1968)

р. Душан Макавејев
НЕМИРНИ (1967)

ЈУТРО (1967)
§КАД БУДЕМ МРТАВ И БЕО (1967)

р. Војислав Кокан Ракоњац

КАКО ЈЕ ПРОПАО РОКЕНРОЛ (1989)
међурепубличка сарадња

НОЖ (1999)

КАКО СУ СЕ ВОЛЕЛИ РОМЕО И ЈУЛИЈА (1966)

ОТАЦ НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ (1985)
међурепубличка сарадња

р. Живојин Павловић

р. Зоран Пезо, Владимир Славица, Горан Гајић
р. Јован Живановић

КАПЕТАН ЛЕШИ (1960)

НЕШТО ИЗМЕЂУ (1982)

р. Срђан Карановић
р. Мирослав Лекић
р. Емир Кустурица

р. Живорад Жика Митровић

ПАД ИТАЛИЈЕ (1981)
међурепубличка сарадња

КАРАЂОРЂЕ ИЛИ ЖИВОТ И ДЕЛА БЕСМРТНОГ
ВОЖДА КАРАЂОРЂА (1911)

ПАС КОЈИ ЈЕ ВОЛЕО ВОЗОВЕ (1977)

р. Чича Илија Станојевић
КВАР (1978)

р. Милош Радивојевић

р. Лордан Зафрановић
р. Горан Паскаљевић

ПЕТРИЈИН ВЕНАЦ (1980)

р. Срђан Карановић
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ПОВРАТАК (1966)

р. Живојин Павловић

ТИТО И ЈА (1992)
сарадња са страним продуцентима

ПОДЗЕМЉЕ / UNDERGROUND (1995)
сарадња са страним продуцентима

ТОПЛЕ ГОДИНЕ (1966)

р. ЕмирКустурица

ТРАГОВИ ЦРНЕ ДЕВОЈКЕ (1972)

ПОХОД (1968)

ТРЕН (1978)

ПРАЗНИК (1967)

ТРИ (1965)

ПРЕКОБРОЈНА (1962)

р. Бранко Бауер

У РАЉАМА ЖИВОТА (1984)
међурепубличка сарадња

РАНЕ (1998)
сарадња са страним продуцентима

УЖИЧКА РЕПУБЛИКА (1974)

р. Ђорђе Кадијевић
р. Ђорђе Кадијевић

р. Срђан Драгојевић

р. Здравко Рандић
р. Столе Јанковић

р. Александар Саша Петровић
р. Рајко Грлић

р. Живорад Жика Митровић

РАНИ РАДОВИ (1969)

ХАЈКА (1977)

РИТАМ ЗЛОЧИНА (1981)
међурепубличка сарадња

ЦРНА МАЧКА, БЕЛИ МАЧОР (1998)
сарадња са страним продуцентима

РОЈ (1966)

ЧОВЕК ИЗ ХРАСТОВЕ ШУМЕ (1964)

САБИРНИ ЦЕНТАР (1989)
међурепубличка сарадња

ЧОВЕК НИЈЕ ТИЦА (1965)

р. Желимир Жилник
р. Зоран Тадић

р. Миодраг Мића Поповић
р. Горан Марковић

САЛАШ У МАЛОМ РИТУ (1976)

р. Бранко Бауер
САМ (1959)

р. Владимир Погачић

р. Живојин Павловић
р. Емир Кустурица

р. Миодраг Мића Поповић
р. Душан Макавејев

ЧУВАР ПЛАЖЕ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ (1976)

р. Горан Паскаљевић

ЧУДНА ДЕВОЈКА (1962)

р. Јован Живановић

САН (1966)

ЧУДО НЕВИЂЕНО (1984)
међурепубличка сарадња

СВЕТИ ПЕСАК (1968)

ЧУДОТВОРНИ МАЧ (1950)

СЕЗОНА МИРА У ПАРИЗУ / UNE SAISON DE
PAIX A PARIS (1981)
сарадња са страним продуцентима

WR – МИСТЕРИЈЕ ОРГАНИЗМА (1971)
сарадња са страним продуцентима

р. Младомир Пуриша Ђорђевић
р. Мирослав Мика Антић

р. Предраг Голубовић

СЕОБЕ (1994)
сарадња са страним продуцентима

р. Александар Саша Петровић
СКУПЉАЧИ ПЕРЈА (1967)

р. Александар Саша Петровић
СЛУЧАЈ ХАРМС (1988)

р. Слободан Д. Пешић

СПЕЦИЈАЛНО ВАСПИТАЊЕ (1977)

р. Горан Марковић

СПЛАВ МЕДУЗЕ (1980)
међурепубличка сарадња

р. Карпо Аћимовић Година
СУБОТОМ УВЕЧЕ (1957)

р. Владимир Погачић
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р. Драгослав Лазић

ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА (1957)

р. Софија Соја Јовановић
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р. Горан Марковић
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р. Живко Николић

р. Војислав Нановић
р. Душан Макавејев

Л

иста је утврђена на основу
гласања филмских критичара,
теоретичара, публициста и професора који нису учествовали у
настанку домаћих филмова до
1999. године.
Приликом избора критеријум је био препуштен гласачима. У обзир су узети сви филмови
који се на основу закона могу подвести под наш
национални филм, без обзира на то да ли су
били награђивани, оспоравани, приказивани на
међународним и домаћим фестивалима или
бункерисани. Увођење критеријума представљало би дискриминацију пре свега оних филмова
који у време цензуре нису били равноправни с
другима, као и филмова из деведесетих година,
када је био отежан приступ међународној сцени.
Одредница српски филм односи се како
на српске продукције и копродукције тако и
на филмове снимљене без новца из Србије,
али уз значајно учешће српских аутора и
професионалаца. У тим случајевима примењује
се систем бодовања. Одређене делатности важне
за настанак филма носе поене и са најмање
10 од укупно 19 бодова конкретни филм може
законски да се третира као национални филм.
Неки значајни филмови нису се нашли међу
првих сто, али ће се о њима поново гласати у
следећем избору, који ће обухватити и филмове
снимљене после 1999. године.
У гласању су учествовали Стеван Јовичић,
Томислав Гаврић, Невена Даковић, Мирољуб
Стојановић, Иван Велисављевић, Александар
С. Јанковић, Никола Лоренцин, Срђан Вучинић,
Александар Ердељановић, Драган Јеличић, Драган Јовићевић, Божидар Зечевић, Сандра Перовић, Игор Тохољ, Дејан Огњановић, Мирољуб
Вучковић, Дејан Дабић, Невена Матовић, Радослав Зеленовић…
Према Закону о културним добрима,
Кинотека има право да прогласи културна
добра од великог значаја, као и да за нека од
њих предложи Министарству културе, а оно

Скупштини Србије, статус културног добра од
изузетног значаја. То ће и бити учињено за први
српски играни филм Карађорђе из 1911. године.
Иначе, Кинотека је 1980. и 1991. предложила да део
њеног фонда снимљен до 1945. буде проглашен
културним добром од изузетног значаја и тај
статус добила су четири играна филма: Са вером
у Бога, Невиност без заштите, Рударева срећа и
Грешница без греха. Филм Карађорђе није ушао
у ту групу јер је тек касније откривен.
После избора и проглашења сто српских
филмова културним добром од великог значаја
директор Кинотеке Југослав Пантелић истакао
је да је најбитније то што је учињен први корак
ка будућем програму рестаурације домаћих
филмова.
Српски играни филмови настали после 1945. нису рестаурисани, осим опуса Горана Паскаљевића,
за који је држава пре десетак година издвојила
средства поводом ретроспективе у Њујорку
(МОМА), као и филмова чије је рестаурисање
спровела Кинотека, Карађорђе и Пластични Исус
Лазара Стојановића (приказан у МОМА 2016).
Како власници филмских права, приватне
компаније, углавном не показују интересовање
за улагање у рестаурацију, Кинотека очекује
помоћ државе, наменских фондова и друштвено
одговорних компанија.
Идеја је да се такве рестаурисане копије
приказују у дворанама Кинотеке, а у договору
с носиоцима права и на фестивалским ретроспективама у земљи и иностранству. На комерцијалну експлоатацију постојећих, нерестаурисаних копија, власник, као и до сада, има право, а
рестаурисаном верзијом могао би да располаже
када надокнади трошкове рестаурације.
– Циљ је да се сачува наше културно наслеђе
и да се публици омогући да вредне филмове
гледа са квалитетних копија. У том процесу, који
можемо назвати и мисијом Кинотеке, изазова је
много, а оно што је извесно јесте одлучност и
спремност да у сваком од њих победи филм –
закључио је Пантелић.
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РУСКИ
БЛОКБАСТЕРСКИ
ЕКСПЕРИМЕНТ
НАПИСАО:

Димитрије Војнов
............................................................

Чланови совјетске
кинематографске
аристократије
узимају све
активнију улогу
у продукцији
комерцијалних
филмова

О

д средине прве деценије 21. века сведоци
смо консолидације
руске државе и њеног међународног
утицаја, па тако и суштинских промена у структури презентације те
земље у популарној култури.
У свету биоскопског бизниса Русија је постала једно од малобројних
светских
тржишта
на
којима локалне продукције могу
у потпуности да се исплате.
Поновно
интересовање
за
биоскоп проистекло је из обнове
биоскопске мреже и великих
улагања државе и телевизијских
кућа у кинематографију. Коначно,
последњих година не само што је
неколико руских редитеља попут
Тимура Бекмамбетова или Сергеја
Бодрова добило прилику да ради

Мајор (2013)

у Холивуду већ су и амерички
студији почели да финансирају
руске филмове.
Успон комерцијалног филма
није омео ни развој уметнички
вредног филмског стваралаштва,
а снага руског тржишта свакако
је помогла силовитом наступу
аутора попут Звигањцева, Лунгина
и пре свих Никите Михалкова
на великим фестивалима, али
и номинацијама за Оскаре.
Неколико редитеља успело је да
сједини истински комерцијални
успех с уметничким пласманом.
У том погледу нова сила је
Алексеј Учитељ као редитељ и
продуцент. Он не само што је
снимио монументални спектакл
Крај, који је сјединио лирске и
епске карактеристике совјетског
филма
о
модернизацији

и
индустријализацији
с
херцоговским конфликтима и
хоксовском мишићавошћу, и
као такав био руски кандидат
за Оскар 2010. године, већ је и
продуцирао
филмове
Јурија
Бикова, чији је Мајор стигао и до
споредног програма Кана и до
римејка на америчкој телевизији.
Док Учитељ снима нови спектакл,
Биков својим филмом Дурак
постаје нова руска узданица на
западноевропској фестивалској
сцени.
С друге стране, чланови
совјетске
кинематографске
аристократије попут Фјодора
Бондарчука и Никите Михалкова
узимају све активнију улогу
у продукцији комерцијалних
филмова. Бондарчук се, додуше,
таквом врстом филма бави и као
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аутор, док их Михалков ради искључиво као
продуцент.
Продукцијска раскош руске кинематографије
поспешила је и амбицију уметничких визија већ
афирмисаних редитеља као што је Михалков,
који је свој наставак Варљивог сунца конципирао
као велики ратни спектакл по узору на старе
холивудске класике попут Доктора Живага, али
и талас нових историјских филмова у којима се
обилато користе савремене технологије попут
Спасавања редова Рајана Стивена Спилберга
или Перл Харбора Мајкла Беја.
Обновљена
релевантност
филма
као
масовног медијума донела је чак и неке
бизарне ангажмане афирмисаним и доказаним
филмским уметницима, па је тако Павел Лунгин
режирао филм Тајкун, хагиографску причу
о успону једног руског олигарха коју је из
бекства финансирао Борис Березовски како би
себе рехабилитовао пред сународницима и на
одређени начин објаснио и романтизовао свој
енигматичан успон до великог богатства.
Многе земље имају радо гледану локалну
продукцију, међутим Русија, као и Јужна
Кореја, доноси одређене специфичности. Наиме,
филмско тржиште се глобализује, о чему сведочи
трансформација холивудских филмова који
се све више профилишу за глобални пласман
пошто већина прихода у последње време и
долази са тржишта изван САД. Простор на коме
Холивуд лако остварује доминацију јесте управо
биоскопски спектакл – жанрови попут научне
фантастике, фентезија или акционог филма.
Већина кинематографија је на том терену
положила оружје и тај део тржишта препустила
Холивуду чувајући неке друге жанрове попут
менталитетске комедије, проблемског филма
и, наравно, фестивалског стваралаштва. Русија
и Јужна Кореја имају кинематографије које
не само што нису одустале од изражавања у
жанровима које је Холивуд естетски и логистички
монополизовао већ на њима и инсистирају. С
временом дошле су у позицију да им парирају на
својим локалним тржиштима, па и да понешто
пласирају у САД.
Руски патриотски филм
Једна од основних карактеристика новог таласа
руског популистичког филма јесте покушај да се
најдиректније парира холивудским филмовима.
Отуд су многи међу њима често невеште копије
америчких изворника како на нивоу стилема,
дизајна и начина приповедања тако и на
идеолошком плану.
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Дурак (2014)

У историји совјетске кинематографије, приступ
репертоарском или пропагандном филму разликовао
се од америчког управо по томе што је афирмисао
хуманистичке, интернационалистичке вредности, док
се насиљу прибегавало само у крајњим ситуацијама.
Совјетска кинематографија нуди одређене изузетке
који потврђују правило као што је, рецимо, Одиночное
плавание Михаила Туманашвилија, специјализованог за
непретенциозне, приповедачки ефикасне репертоарске
филмове, махом из војничког живота. Међутим,
Одиначное плавание из 1985. године јесте изузетак,
пошто би се у најкраћим цртама могао дефинисати
као совјетски Рамбо. Филм говори о припадницима
совјетске морнаричке пешадије који се обрачунавају с
полуделим америчким мајором кога прогоне зверства
почињена у Вијетнаму и који је убеђен да треба да почне
рат с морнарицом СССР-а из тајне америчке базе.
Туманашвилијев филм изашао је у време премијере
другог Рамба Џорџа П. Косматоса и рекло би се да је
одговор на тај вид америчке продукције. Ипак, упркос
покушају да симулира амерички приступ нарацији,
Туманашвилијев филм препун је совјетских обележја.
Преопширна пропагандна дијалектика одузима превише
времена објашњавањем зашто је противник зао, а затим
и низом карактерних вињета које ремете ритам филма.
Ипак, тај маргинални редитељ имао је значајан утицај
на савремене руске филмске токове. Туманашвилијев
темељ ојачан је тенденцијом савремених редитеља
да алудирају на актуелне догађаје и да их незнатно
модификују у својим фикционалним причама.
Први талас руских блокбастера покренуо је син
Андреја Кончаловског Јегор својим серијалом Антикилер
о поштеном полицајцу који се ванинституционално
и на најсуровији начин бори против криминалаца
пред којима је држава немоћна. У тим филмовима
Кончаловски је каналисао фрустрацију грађана стањем
у земљи, а патриотски талас најпре је био ослоњен
на реафирмацију снаге државе, нарочито служби
безбедности.

е кс п е р и ме н т

Пиониром тог таласа можемо
сматрати Јевгенија Лаврентијева,
који је снимио филм Лични број.
Тај акциони трилер с буџетом
од седам милиона долара на
међународним тржиштима био је
дистрибуиран под покровитељством Лика Бесона. Лични број
је најдиректније базиран на догађајима из руског политичког
живота и може се сматрати
нападом на опозицију окупљену
око Березовског. Филм говори о
одбеглом тајкуну који оптужује
руску државу да је подметнула
бомбе у чеченске стамбене
зграде (Литвињенко и опозиција
у Лондону заиста су износили
сличне оптужбе против Путина
и ФСБ-а). Тајкун тиме мотивише арапску фундаменталистичку
организацију коју финансира да
изврши опсаду једне јавне манифестације (парафраза опсаде
московског позоришта). На пут им
стају агенти ФСБ-а конципирани
у америчкој приповедачкој конвенцији, дакле предвођени појединцем чије инстинкте често не
разумеју старешине, а оптужбе
за расизам бивају превазиђене
увођењем лика лојалног Чечена
који помаже у борби против своје заведене браће. Из данашње
перспективе Лични број је значајан пре као зачетник једног погледа
на филм у руским условима него
као вредно дело.
Као најдиректнији Туманашвилијев наследник наметнуо се Вадим Шмељев, који је снимио
дословне и најуспешније руске парафразе америчких акционих трилера шпијунске тематике. Он дебитује 2006. године с
акционим трилером Одбројавање,
у коме премису потере за бомбом и времена које главним јунацима истиче смешта у московске
услове. Тај филм доноси високоестетизовану фотографију и неколико врло занимљивих борилачких сцена оптерећених ликовима и заплетом који се тешко и

неефикасно излажу. Ипак, у том остварењу Шмељев је најавио
потенцијал који ће по-тврдити већ идуће године у филму Код
апокалипсе. Ту већ видимо изразито компетентног редитеља који
познаје занатске основе високобуџетног акционог израза. Заплет
представља најдиректнију парафразу америчких акционих
трилера о тајним агентима. Овај пут оперативац ФСБ-а треба
да спречи интернационалну терористичку групу да активира
атомске бомбе у неколико светских метропола. Као у америчким
филмовима, такав заплет испраћен је и врло амбициозним
снимањем ван Русије, а локална глумачка подела обогаћена је
гостовањима интернационалних звезда попут Француза Венсана
Переза. Тај филм нуди два куриозитета. Први је чињеница да
је главни јунак жена – агентица ФСБ-а, коју игра врло чулна
Анастасија Завортњук. Други куриозитет је приступ културној
хегемонији – као што у америчком филму сви говоре енглески,
укључујући и странце, тако и у Коду апокалипсе сви говоре
руски, чак и амерички обавештајци који су, иначе, третирани као
опскурни помагачи арапских терориста, с мутним интересима.
Јубилеји значајних догађаја из Другог светског рата подстакли
су настанак неколико врло спектакуларних наслова. Међу
њима се пре свих издваја Стаљинград Фјодора Бондарчука.
Бондарчуков рад је на нивоу амбиције, најпре у техничком смислу
упечатљив. Ипак, сама прича на коју се фокусира врло је мала
и не бих рекао да дочарава грандиозност Стаљинградске битке и
њеног преломног утицаја на ток рата. Наравно, стратегија да се
велика прича исприча кроз малу причу може бити легитимна, али
Стаљинград у том погледу није нарочито убедљив.
Филм носи стриповску стилизацију и највише подсећа на 300:
Битка код Термопила Зака Снајдера. Наравно, Снајдеров филм
је у погледу естетизације мита знатно радикалнији јер се ослања
на стрип Френка Милера, док Бондарчук ипак тражи ослонац у
реалности. Но, основни приступ филмском језику врло је сличан
у та два филма, али с обзиром на тему којом се Стаљинград бави,
нема сумње да је погрешан. Паралела са 300 важи и за заплет о
рату у граду који врви од наивне карактеризације и кич решења.
Нарочиту политичку димензију даје прича која уоквирује
стаљинградски део, а то је спасавање жртава земљотреса у савременом Јапану током које наратор приповеда немачкој девојчици
заробљеној испод рушевина. Политичка функција је јасна и
много подсећа на совјетске филмове којима је било својствено
подвлачење закључака како гледаоци не би имали недоумице.
Поента коју апострофира Бондарчук јесте да су догађаји из
Стаљинградске битке омогућили Русији да данас буде глобална
сила (иако у стварности она то није) и подсећа на совјетску улогу
у темељним историјским процесима савремене цивилизације.
У поређењу с великим совјетским филмовима о Другом
светском рату и спектаклима на друге теме у чијој је режији
бриљирао његов отац, Фјодор Бондарчук прави велики заокрет.
Наиме, његов рад нема енергију и уметничку аутономију једног
Елема Климова, који је поставио стандард за совјетске филмове
о Другом светском рату у уметничком погледу, али ни ту чисто
физичку спектакуларност коју су имали поједини пројекти
Михаила Калатозова или Бондарчука оца. Наиме, код Бондарчука
има спектакла, али је он реализован рационално, на начин на који
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би то урадили Американци, с много специјалних
ефеката, али нема оне монументалности када се у
кадру нађу десетине хиљада статиста или када се
за потребе филма мобилише војска.
Један од основних неспоразума у тумачењу
историје совјетског или југословенског филмског
спектакла јесу управо истините приче или урбане
легенде о импресивним захватима који су почињали
на њиховим снимањима, попут мобилизације
војних јединица или рушења правих мостова. У
већини случајева такви захвати тумачени су као
пример бахатости или дилетантизма, а заправо реч
је о оклеветаном приступу режији којим се гради
споменик, што за разлику од обичног филма нема
цену.
За разлику од ранијих филмова које су Американци снимали помоћу свих доступних илузионистичких техника, а Совјети (и Југословени) као
велике фреске с реконструкцијама за чију се цену
не пита, Фјодоров Стаљинград ипак је обичан муви
и као такав очекивано слабији од нечега што би на
сличну тему могли испоручити Американци или
чак Јужнокорејци.
Отуд не треба да чуди што је можда најсовјетскији, најклимовскији филм последњих година
о Другом светском рату, Бес Дејвида Ејера, и дошао
из Америке, али је руски уплив у њега очигледан –
директор фотографије био је Роман Васјанов.
Руски жанровски експеримент
Патриотски филмови имали су подршку једне
врло необичне институције – Фондације за
подршку патриотском филму (Код апокалипсе
је њихов инаугурални рад), у чијем је управном
одбору седео један од највећих руских тајкуна
Виктор Векселберг. Интернационална афирмација
руског репертоарског филма почела је огромним
успехом Ноћне страже Тимура Бекмамбетова из
2004. године. Редитељ је екранизацијом изузетно
популарног романа Сергеја Лукјањенка успео да
споји урбани акциони филм с тада врло популарним
трендом фентезија. Бекмамбетов је успехом Ноћне
страже крунисао свој вишедеценијски покушај
да се наметне као интернационално препознат
редитељ блокбастера. Родом Казах, Бекмамбетов
је почео да ради још под окриљем совјетске
кинематографије да би 2001. добио прилику да у
продукцији Роџера Кормана, великана америчке
Б-продукције, али и својеврсног мецене Холивуда
који је у својим шунд филмовима пружио прилику
за прве радове именима попут Скорсезеа, Кополе
или Богдановича, сними плагијат Гладијатора
Ридлија Скота под насловом Арена. Ипак, ти
покушаји нису успели да афирмишу Бекмамбетова
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изван најужег круга познавалаца жанровског филма.
Ноћном стражом, међутим, Бекмамбетов прво
почиње да пуни ступце стручне штампе као феномен
с руских благајни, да би се после гледања филма
несумњиво констатовало да је реч о редитељу који би
имао шта да пружи у Холивуду, куда и одлази пошто
снима још спектакуларнији наставак Дневна стража.
Карактеристика филмова снимљених по Лукјањенку јесте спој локалног руског миљеа с акцијом и епском фантастиком, који чини да се одређени сегменти не могу до краја разумети због
херметичног руског хумора. Отуд не треба да чуди
што су Бекмамбетовљеви филмови морали да буду
премонтирани и адаптирани за интернационално
тржиште.
Бекмамбетовљев рецепт ослањања на жанровску
литературу желео је да понови Фјодор Бондарчук
када се определио да екранизује чувени роман
Насељено острво браће Стругацки из 1971. године.
Бондарчук је стекао богато искуство у свету реклама,
а у кинематографију је ушао на велика врата
ратним спектаклом Девета чета, који је говорио о
доживљајима једне руске јединице у Авганистану.
Настањено острво снимљено је као дводелни филм,
једна од најскупљих продукција на тлу Европе, али
резултат је била стерилна симулација холивудског
спектакла, лишена идејности браће Стругацки.
Њихова канонска екранизација до даљег ће остати
Сталкер Андреја Тарковског.
На другом, херметичном полу руске жанровске
продукције стоје наслови попут Меченосеца Филипа
Јанковског, мрачна прича о човеку који поседује
супермоћи, али их не користи као типични амерички
суперхероји у борби за правду већ у покушају да дође
до што више лепих жена. Како су у транзиционој
Русији лепе жене с олигарсима и криминалцима,
он спонтано улази у сукоб с њима, а на крају и с
полицијом када све ескалира. Јанковски се са извесном
уметничком претензијом бави деконструкцијом
суперхеројских митема и овај филм је синхрон са
сличним покушајима у Британији и Америци. Ширем
интернационалном успеху свакако су сметали доста
спор темпо и крајње атипичан ритам.
Жест Дениса Неиманда доноси такође мрачну,
готово апокалиптичну визију великих напуштених
совјетских насеља ван градова којима сада владају
распојасане банде препуштене саме себи, без
икаквог државног или полицијског надзора. Мање
херметичан од Меченосеца, Жест доноси причу која
је ипак намењена ужој циљној групи.
Трагом успеха прекопираних америчких блокбастера иду и два руска покушаја конфекцијског
хорора – ССД већ поменутог Вадима Шмељева и
Фобос немачког ђака Олега Асадулина (у продукцији
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Фјодора Бондарчука), који у руски миље преносе
обрасце актуелних жанровских погодака. Оно што
је занимљива димензија та два филма јесте узимање
совјетског наслеђа као извора ужаса. У филму ССД
то је пионирски камп у коме се десио злочин (мотив
сличан америчком серијалу Петак тринаести), док је
у Фобосу то тајна КГБ-ова лабораторија коју очигледно
походе неумирени духови жртава тих експеримената.
Може се констатовати да тако експлицитно ослањање
на клишетизиране погледе у совјетску прошлост може
бити протумачено и као прилагођавање филмова
западној публици, која је и даље фасцинирана
симболима совјетске репресије.
На интернационалном тржишту ти наслови могу да
конкуришу и вештином израде, али не успевају да се
наметну јер изван дизајна не нуде ништа што страна
публика већ раније није видела. Ипак, скорашњи
наслови попут Црног обреда Свјатослава Подгајевског
показују да су се усавршили редитељи и екипе
окренути хорору.
Дуелиста Алексеја Мизгирјова представља најновију генерацију руског жанровског филма који
претендује и на локалну гледаност и на извозни
потенцијал. Смештен у време царске Русије, тај

филм приказује готово стриповску причу о
младом племићу што иде на двобоје уместо
изазивача који им нису вични и убрзо схвата
да је злоупотребљен као плаћени убица.
Мизгирјовљев визуелни израз је софистициран,
његов Петроград је високоестетизован у кључу
Тима Бартона, али и Алексеја Германа Млађег,
његови обрачуни су висцерални, а заплет врло
интересантан и сложен. Продуцент Александар
Родњански и званично проглашава тај филм
новом генерацијом руског блокбастера.
Носталгија
Један од најинтригантнијих жанровских
производа који су протеклих година дошли из
Русије био је Први одред. Тај играно-анимирани
филм о рату на Источном фронту реализован је у
маниру јапанских animé филмова и комбинован
са
псеудодокументарним
исповестима
историчара и учесника који тумаче причу о
групи младих људи с натприродним моћима
што се супротстављају нацистима-магијашима.
Филм је према сценарију Аљоше Климова и
Мише Шприца режирао јапански стручњак за
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анимацију Јошихару Ашино. Тај необичан спој
историјске теме и двеју врло радикалних форми
као што су лажни документарац и јапанимација
стоји као изузетно авангардан концепт који је,
што је најважније, сасвим успео.
Још занимљивији жанровски хибрид понудио
је филм Август. Восмого Џаника Фајзијева. To
je прича о мајци и детету који беже из Јужне
Осетије током грузијског напада и свету снова
који насељавају роботи-ратници, a у који дечак
бежи како би некако себи објаснио рат што бесни
око њега. Фајзијев практично спилберговски
комбинује дечакову машту у којој се рат
претвара у епизоду Трансформерса и сурову
истину коју перципира његова мајка у покушају
да га избави.
Оживљавање интересовања за руски филм
и биоскоп уопште у Русији довело је и до
ревитализације одређених форми по којима је
совјетски филм био нарочито познат широм
света.
С једне стране, то су историјски спектакли
попут Монгола Сергеја Бодрова, у коме
је приказан животни пут Џингис-кана.
Интернационални успех тог филма био је чак
и већи од оног у Русији и овог ветерана увео у
конкуренцију за режирање неких холивудских
пројеката. Иако је у неколико наврата радио у
америчкој Б-продукцији без значајнијег успеха,
Бодрову су се отвориле могућности за рад на
пројектима мејџор студија. Тако је и снимио
фентези филм Седми син, који је после дуге
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продукције и бројних одлагања пропао на благајнама.
Наследник Монгола је Викинг Андреја Кравчука,
прича о принцу, једном од оснивача Русије, и његовим
пустоловинама у 10. веку. Насловну улогу игра Данила
Козловски, тренутно највећа звезда руског филма. Свака
генерација редитеља руских блокбастера лансирала
је и своје звезде. Били су ту разни: Михалков је
пласирао Олега Мењшикова, Бекмамбетов Константина
Хабенског, а Роман Пригунов и Николај Лебедјев –
Данилу Козловског.
Козловски је свестран глумац, са изгледом топ-модела,
и доказао се у разним жанровима, од сочне народне
комедије Пет невеста, преко бегбедеовске критике
транзиционог капитализма Бездушни, до улоге чувеног
хокејаша Харламова у филму Легенда број 17.
Редитељ Викинга Андреј Кравчук такође је доказани
специјалиста за радо гледане историјске теме. Његов
претходни рад Адмирал јесте филм о контроверзној
личности из руске историје, адмиралу Александру
Васиљевичу Колчаку, вођи Беле гарде стрељаном
1920. године, који је у Русији засада тек делимично
рехабилитован, и то углавном незванично. Његова
драматична прича из година уочи и током револуције
формулисана је као велики историјски спектакл који су
продуценти најављивали као руски Титаник. Иако траје
тек два сата, што је атипично за један спектакл таквог
замаха, Адмирал је ипак успео да се повеже с руском
публиком и оствари значајан приход као биоскопски
филм и десетоделна телевизијска серија. Адмирал
је у најдиректнијем смислу продужетак традиције
историјског спектакла за коју је био специјализован
Сергеј Бондарчук. Штавише, филм је и испричан из
визуре настанка филма Рат и мир 1964. године (треба
имати на уму да је реализација Рата и мира трајала од
1961. до 1968) и снимање је искоришћено као оквир из
ког се искорачује у причу из прошлости, а самог Сергеја
игра његов син, већ поменути Фјодор.
Викинг је поновио изузетан биоскопски успех
Адмирала. О обиму дистрибуције довољно говори
чињеница што је у једном тренутку приказиван на
читавих 2.600 екрана у Русији!
Други традиционални руски жанр јесу екранизације
бајки. У модерним околностима, функцију бајки
преузима епска фантастика, а Волкодав Николаја
Лебедјева, по роману Марије Семјонове из 2007. године,
јесте својеврсни руски одговор на филмове попут
Конана варварина или Господара прстенова. Тај филм
карактерише висок занатски ниво израде, али чини се да
на крају није успео да постигне исти интернационални
успех као роман којим је инспирисан.
Совјетски анимирани филм оставио је значајан траг
у светским оквирима, а у продукцији намењеној деци
нудио је захтевније садржаје специфичне естетике.
Данас је приступ обрнут, али анимирани серијал Маша
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и медвед постиже велики успех широм
света и сматра се окосницом руске меке
моћи.
Иронија судбине 2 је наставак чувеног
телевизијског филма Ељдара Рјазанова
из 1975. године који говори о необичној
љубавној причи проистеклој из забуне.
Рјазановљев телевизијски филм био је
једна од редовних ставки у новогодишњем
телевизијском програму у некадашњем
Источном блоку, а повремено је
приказиван и на телевизији у Југославији.
Тимур Бекмамбетов снимио је тај прелаз
из римејка у наставак за дочек Нове,
2008. године, практично у току рада на
свом холивудском дебију Тражен. Тим
остварењем показао је тенденцију да у
предстојећем периоду у Холивуду ради
акционе филмове, а у Русији романтичне
приче и комедије. Иронија судбине 2
постигла је незапамћен успех и зарадила
око педесет милиона долара на руским
благајнама. После тог филма Бекмамбетов
је наставио продукцију празничног
серијала Јелке, који сваке године има нови
део.
Носталгију према совјетском филму
показује и римејк чувеног филма
катастрофе Екипаж Александра Мите, с
поменутим Данилом Козловским у главној
улози. Николај Лебедјев, специјалиста за
саспенс, режирао је тај филм у коме играју
највеће звезде – Данила Козловски и
Владимир Машков. Ипак, њихова харизма
покопана је испод наслага некритички
коришћених дигиталних ефеката и
неразвијене филмске приче.
Русо-американа
Спремност совјетске кинематографије
да теме које би ефикасни холивудски
студији третирали с одређеном врстом
штедљивости – снимањем у студију
уместо
на
локацији,
специјалним
ефектом уместо механичким – сними
на најспектакуларнији могући начин не
штедећи ни људство ни технику, чинила
је тамошњу кинематографију изузетно
узбудљивом америчким продуцентима
још у време Хладног рата.
Не само што је већ поменути
Роџер
Корман
куповао
совјетске
научнофантастичне
филмове
данас
скоро заборављеног великана совјетског

СФ-а Павела Клушанцева и уградио њихове интересантне
специјалне ефекте и раскошну сценографију у своје
Б-филмове, већ су и холивудски студији остварили сарадњу
са совјетским продуцентима.
Можда најбољи пример те сарадње јесте филм Црвени
шатор из 1969. године Михаила Калатозова, који се са својим
класицима Лете ждралови и Ја сам Куба наметнуо као један
од највећих стилиста совјетског филма. У том делу спојени су
Калатозовљев изванредан редитељски рукопис, холивудске
звезде попут Шона Конерија и италијански композитор Енио
Мориконе, а резултат је једна од ретких успелих великих
интернационалних копродукција која функционише као
збир талената у њу укључених. Нажалост, касније је било све
мање филмова са руским или совјетским копродуцентима,
ако не рачунамо Куросавин Дерсу Узала, који упркос свом
интернационалном пласману није холивудски.
После успеха филма Тражен, Тимур Бекмамбетов постао
је један од најактуелнијих редитеља у Холивуду. Малу улогу
у Траженом остварио је Бекмамбетовљев глумац из Ноћне
страже Константин Хабенски. Ангажман тог емблематичног
стара нове ере руског комерцијалног филма најавио је да се
Тимур неће превише удаљити од Русије.
Прва Бекмамбетовљева продукција у Русији реализована
у директној сарадњи с холивудским студијима јесте филм
Црна муња Дмитрија Кисељева и Александра Војтинског.
Реч је о амбициозном омладинском акционом филму с
елементима фантастике о дечаку који долази у посед старе
совјетске технологије која омогућује његовом ауту да
постане врхунска борбена машина и помогне му у борби
против злочина на московским улицама. Црна муња по
ликовима највише подсећа на Спајдермена, и то више на
филм него на стрип, а судећи према драматургији и вођењу
приче намењена је искључиво руској публици. Ипак, упркос
том локалном опредељењу, филм је на тамошњим благајнама
зарадио довољно новца да се исплати холивудском студију
који сада најављује и амерички римејк.
Најмрачнији час Криса Горака јесте следећа продукција
коју Бекмамбетов доводи у Москву. То ће бити филм намењен
интернационалном тржишту с англо-америчком глумачком
поделом, али смештен у Москву, и говориће о инвазији
ванземаљаца и групи младих људи који јој се опиру.
Кључна Бекмамбетовљева руска продукција глобалног
домета јесте прошлогодишњи филм Хардкор Хенри Иље
Најшулера. Тај високооктански акциони филм у целости је дат
из субјективног плана насловног јунака, полуандроида који
јури московским улицама у покушају да спасе своју девојку
од бруталног негативца. Бекмамбетов је запазио Најшулера
као редитеља спотова за властити бенд и дао му прилику да
своју естетику пласира у целовечерњој форми. Најшулер
није први који се досетио да направи филм дат искључиво
из субјективног плана, али је свакако најдаље отишао у
томе. Хардкор Хенри сублимира традиције тврде биоскопске
акције, али и гејминга, а своју репутацију неспутане
фантазије акционих фанова подвлачи ангажовањем Шарлта
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Црна муња (2009)

Коплија, блиског сарадника Нила Бломкампа,
за водећу улогу у филму, док негативца игра
Данила Козловски. Филм је сниман на енглеском
и на фестивалу у Торонту 2015. године потукао
је рекорде у цени коју су платили амерички
дистрибутери.
У новим околностима, дакле, Русија је снагом
тржишта натерала холивудску машинерију да
прави филмове само за њу, на руском језику, а
руски амбијенти полако постају нешто више од
типичних филмских локација – симболи који
се глобално пласирају као препознатљив поп-културни код.
Захваљујући новим токовима, руска публика
престала је да буде циљна група за разне видове
кинематографског отпада, често недораслог
за експлоатацију на домицилном, америчком
тржишту, и постала чинилац коме Холивуд у
извесној мери мора да се повинује.
Слично важи и за третман историје у
савременом руском филму. Она се фетишизује
на сличан начин као у америчком, кроз приче о
појединцима-херојима, док се идеолошке поделе
на империјалну и комунистичку, белу и црвену
историју, губе. Дакле, руска традиција се у
савременом руском филму третира као тоталитет
без идеолошких својстава, с потенцијалом да
значајне личности буду хероји независно од своје
агенде.
Пропагандистичка
дијалектика
ранијег
совјетског филма у коме се објашњавало
зашто су представници других идеологија
проблематични, чак и када је прича била
смештена у преткомунистичку епоху, данас је
замењена есенцијализовањем особина по узору
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на амерички филм. Сличан је однос и према држави.
Док је у совјетском филму способност људи
на самом врху власти била неупитна, а заплет
се обично базирао на испитивању појединачне
одговорности за неки догађај, савремени руски филм
без предрасуда преузима конвенцију америчког
филма у коме је дозвољено, чак и очекивано, да је
сам врх крут, непродуктиван, непредузимљив, па
чак и корумпиран, али се вера у систем одржава
кроз поверење у малог, некорумпираног, упорног
појединца.
Евидентни су и знаци напретка у самом руском
комерцијалном филму кад је реч о оригиналности и
занатској вештини. И даље, наравно, има копивудских
филмова као што је Војник Алексеја Андријанова,
дослован плагијат Ратника Гевина О’Конора. Али
исти тај Гевин О’Конор у Америци тренутно спрема
римејк Биковљевог Мајора за „Нетфликс”. Дакле,
размена полако постаје двосмерна.
Руси су у протеклих пет година од публике/
конзумената постали креатори популарне културе;
у свету спорта су од радне снаге која наступа на
терену постали власници клубова; и све то постигли
су не само на домаћем терену већ и на Западу.

е кс п е р и ме н т

великани
СВЕТСКОГ ФИЛМА

Ђузепе

де Сантис
ГОРКИ ТАЛЕНАТ

НАПИСАО:

Марјан Вујовић

Ђ

узепе де Сантис ушао је у свет
филма 1940. године као критичар
часописа „Чинема” (Cinema), који
је уређивао дучеов син Виторио
Мусолини. Прихватио је тај посао
иако је страховао да ће га умногоме креативно
ограничити. Ипак, за врло кратко време стекао је
значајан углед, пре свега због свог непосредног и
живахног стила и полемичког карактера на ивици
провокације. Захваљујући способности да изађе
из устаљених облика критике, Пепе (како су га
пријатељи и колеге звали) постао је један од водећих
филмских критичара тог периода. Инспирацију за
писање тражио је у делима Верге, док су му узори
из света кинематографије пре свих били: Видор,
Грифит, Штрохајм, Чаплин, Ајзенштајн и Реноар.
Де Сантис је писао: „Како би иначе било могуће
разумети и интерпретирати човека ако бисмо га
у потпуности изоловали од свега онога што чини
његову свакодневицу, било да су то зидови његове
куће, његов укус, његова природа или улице града
на којима се сусреће с другим људима. Ти сусрети
не би требало да буду случајни већ смислени, са
свим оним што носе са собом. У том напредовању
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кроз живот човека управо карактеришу средина
и природа које га окружују и које га својом
снагом обликују. То су својства кинематографије,
јер кинематографија више од било које друге
уметности истовремено општи са свим нашим
чулима и на аутентичан начин, па макар он
настао из нечије маште, дочарава свет у којем
људи живе.” Ових неколико Де Сантисових
реченица можда и најбоље описује поетику
његове кинематографије, с којом ће свет само
неколико година касније имати прилику да се
упозна.
Уз посао филмског критичара Де Сантис
започиње и студије при Експерименталном
центру за кинематографију (Centro Sperimentale
di Cinematograﬁa) заједно с Микеланђелом
Антонионијем и Серђом Солимом. После неколико кратких филмова и послова косценаристе,
прво значајно искуство у кинематографији
имаће као асистент режије на филму Опсесија
(Ossessione, 1943) тада младог Лукина Висконтија.
На том делу потписан је и као косценариста
и током читаве каријере истицао је пресудан
значај који је за њега имао рад на том остварењу,
које многи сматрају једним од ембриона
италијанског неореализма. У том периоду радиће
као асистент режије на још неколико филмова,
између осталог и с Робертом Роселинијем на
незавршеном филму Истовар робе (Scalo merci)
и као коредитељ и монтажер на документарном
филму о италијанским партизанима Дани славе
(Giorni di gloria, 1945). Најзад, 1946. године добиће
прилику да сними свој први дугометражни
играни филм Трагичан лов (Caccia tragica).
Филм је смештен у послератни период и бави
се тешкоћама с којима се сусрећу људи који су
дошли с фронта и њиховим настојањем да се
врате својим некадашњим животима. Енергија
која се осећа у целом филму, несвакидашња моћ
нарације, супериорно коришћење камере, кран

Дани љубави (1954)

Горки пиринач (1949)

Ђузепе
де Сантис

који се први пут употребљава у послератном
италијанском филму, уз то још и постављен на
воз у покрету, учиниће да италијанска и европска
публика упознају једног новог талентованог
редитеља.
Тај таленат Ђузепе де Сантис потврдиће две
године касније филмом Горки пиринач (Riso
amaro, 1948), који ће му донети глобални успех
и номинацију за награду Оскар за најбољи
страни филм. У њему је играла до тада непозната
Силвана Мангано, која ће управо захваљујући
тој улози постати звезда. Чувени новинар Роберт

Сто година од рођења и
двадесет година од смрти
једног од зачетника
италијанског неореализма
и првог добитника Златног
печата Југословенске
кинотеке
Капа, који је дошао из Америке да би направио
ексклузивну репортажу за часопис „Лајф”
(Life), написао је: „Филм Горки пиринач спаја у
себи елементе холивудског спектакла, интригу,
мелодраму и истраживачки рад. То дело нам
кроз страствену драму доноси снажни приказ
актуелности и кроз латентно политичко деловање
нуди оштру друштвену критику.” Захваљујући
Горком пиринчу Де Сантис је у том тренутку
постао најпознатији италијански редитељ у свету.
У следећем филму Нема мира међу маслинама
(Non c’è pace tra gli ulivi, 1950) радња се сели
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с пиринчаних поља на северу Италије међу
цензура није успела да скрати филм и да из њега
маслињаке у Фондију, Де Сантисовом родном
избаци поједине сцене, биће примењена друга
граду, који се налази недалеко од Рима. И
врста блокаде. Наиме, филм је имао потешкоћа не
у том филму поред правих глумаца глуме
само да дође до фестивала већ и до дистрибуције,
натуршчици, а тада млади Раф Валоне и Лучија
а режимска штампа била је против Де Сантиса
Бозе својим интерпретацијама наговестиће
у толикој мери да су следећа два филма која је
велику будућност која их је чекала. Потребно
снимио, Ана Цакео (Un marito per Anna Zaccheo,
је напоменути да је то био
1953) и Дани љубави (Giorni
и дебитантски филм, као
d’amore, 1954), оцењена као
асистента камере, Пасквалина
„конвенционалне мелодраме”
де Сантиса, његовог млађег
у
пејоративном
смислу.
....................................................
брата, који ће 1969. године
Продуценти су га једноставно
Захваљујући далеко
постати и први италијански
условили друкчијом врстом
повољнијем
односу
директор фотографије који је
пројеката који су се у већој
југословенских
освојио Оскар.
мери разликовали од његових
продуцената према
Рим у 11 је његов први филм
претходних остварења, али
његовом раду, Де
који се одвија у граду. Сјајна
и поред свих условљености
глумачка подела, изузетан
задржали наративни квалитет
Сантис после неколико
сценарио на којем је радио
ранијих дела.
година поново снима
и Чезаре Цаватини и готово
На
следећем
филму
филм изузетног
савршена режија чине од
Људи и вукови (Uomini e
квалитета.
тог филма можда и најбоље
lupi, 1957), који је сниман у
остварење које је Де Сантис
продукцији куће „Титанус”,
потписао. Жан Лик Годар дефинисао је тај филм
са тада већ афирмисаном Силваном Мангано
као „једини италијански филм који је обележио
и Ивом Монтаном, и који је требало да буде
раскид с традицијом и понудио нешто ново у
први филм који ће редитељ радити у техници
односу кинематографије и историје XX века.
Cinemascope, настају озбиљни сукоби. Де Сантис
није прихватио да продукција скрати филм
за више од 500 метара и да га претвори у неку
врсту вестерна; напустио је крај рада на филму
и монтажу и одрекао се тог дела. Због тог чина,
сва врата италијанских продуцената била су му
затворена.
Ипак, освојени Златни глобус и номинација
за Оскар, као и углед у свету, отварају му нове
могућности за рад. Следећи филм Цеста дуга
годину дана (1958), на којем су косценаристи
између осталих били и Тонино Гвера и Елио
Петри, снима у Југославији. Захваљујући далеко
повољнијем односу југословенских продуцената
Цеста дуга годину дана (1958)
према његовом раду, Де Сантис после неколико
Иако је већ био афирмисани аутор, Де Сантис
година поново снима филм изузетног квалитета.
је почео да добија и имиџ бунтовника према
Нажалост, због односа према њему у Италији,
продуцентима, али пре свега према владајућој
филм неће бити уврштен у програм Фестивала у
политичкој гарнитури. Његова дела, као и она
Венецији, нити пуштен у дистрибуцију, а једину
од осталих аутора италијанског неореализма,
копију тог дела у Италији чува његова породица.
износила су на видело „прљав веш” Италије,
С Горданом Милетић, коју је упознао на снимању
што је довело и до већег занимања цензорских
филма Цеста дуга годину дана, снима у Италији
комисија за њихове филмове. Филм Рим у
у независној продукцији филм Гарсоњера (La
11 цензура није успела да скрати ни за један
garçonnière, 1960), у којем поново главну мушку
једини метар, а тадашњи министар културе,
улогу игра Раф Валоне. Након тога Де Сантис је
касније и вишегодишњи премијер Италије
поново принуђен да снима у иностранству. Била је
Ђулио Андреоти, после гледања филма изјавио
то прва копродукција Италије и Совјетског Савеза,
је: „Овај пут нас је Де Сантис зезнуо.” Пошто
Корачај или умри (Они шли на всток / Italiani
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Гарсоњера (1960)

brava gente, 1964). Филм који је тада због односа
према Де Сантису проглашен за антипатриотски,
наиван, демагошки и претерано исполитизован,
данас се сматра једним од најбољих италијанских
ратних филмова свих времена. После дуже паузе,
1972. године у сопственој продукцији успева да
сними свој последњи дугометражни играни филм
Цењени професионалац извесне будућности (Un
apprezzato professionista di sicuro avvenire, 1972).
У њему се враћа истраживању друштва кроз
једну криминалистичку причу која открива
моралну инертност капиталистичке буржоазије.
Критика је погрешно оценила те елементе као
новину у његовим филмовима, јер такав приступ
кинематографији заправо је постојао у његовим
делима од самог почетка.
Нажалост, оно што су многи дефинисали као
тврдоглавост, а заправо је више кохерентност
и принципијелност, довело је до краја каријере
редитеља за којег је и Жорж Садул почетком
педесетих година прошлог века рекао: „Реч је
о изузетном младом редитељу од којег можемо

да очекујемо још много у будућности.” После
неколико телевизијских пројеката и предавања
на филмским школама, Златни лав за каријеру
који му је додељен 1995. године на Фестивалу у
Венецији, донео је само малу и касну утеху једном
од најталентованијих италијанских филмских
редитеља.

.......................................................
Пројекција филмова из
циклуса Ђузепе де Сантис –
великан цветског филма
одржаће се 3, 4. и 5. фебруара
Косовској 11.
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LOOKING FOR

MR. GOODBAR

филмска
МУЗИКА

ПИШЕ:

Светлана Ђоловић

С

едамдесете су биле
изузетна деценија за
филм, то знају и
врапци на грани.
Али кад почнемо да анализирамо сваку годину појединачно, тешко нам је да не будемо
депримирани актуелним стањем у седмој уметности. Срећом, ту је Кинотека! Те луде
седамдесете: какво надахнуће,
какве разноврсне теме и
жанрови, каква довитљивост
у реализацији прича, какви
врхунски глумачки домети,
какве снажне ауторске личности, каква неспутаност и
какав изузетан комерцијални
потенцијал – непоновљиво! Но
превише би било за један текст
да и приближно обухвати
грандиозност седамдесетих
на филму, те ћемо се зато овај
пут позабавити само једном
годином и само једним, и то
култним филмом.
Те 1977. на благајнама су
владали Џорџ Лукас и Стивен
Спилберг, Дејвид Линч је
снимио свој први, а Луис Буњуел последњи, Роберт Алтман најенигматичнији, а Вуди
Ален свој најбољи филм, и
деловало је да нема приче која
не може да се исприча а да не
буде оригинална и успешна.
Доминирали су научна фантастика, хорор и филмови
катастрофе, али било је места и за „топле људске приче”
у режији Херберта Роса. Та
година приказала је сами
врхунац диско ере тријумфом
Грознице суботње вечери, а
њоме заголицала и неке значајне феномене тог времена.
У сенци свих тих изузетних
и популарних домета 1977.
или, боље рећи, између два
конкретна, већ споменута

филма (Ени Хол и Грозница суботње
вечери), налази се један ништа мање
сјајан који, када узмемо у обзир
данашње стање света и људских
односа, тек добија на тежини и
актуелности, потврђујући ону стару
да је и поред најмаштовитијих сценарија „живот чуднији од фикције”.
Филм Looking For Mr Goodbar
спада у култне класике седамдесетих,
као један од оних узнемирујућих,
провокативних филмова који су
пре свега атмосфером, али и бескомпромисним приступом причи, савршено дочарали епоху постсексуалне
револуције у Америци, најављујући
њене драматичне последице – емотивну конфузију и отуђеност појединца, те епидемију сексуално преносивих болести, нарочито АИДС-а.
Искусни холивудски редитељ Ричард Брукс прихватио се, после
одбијања Мајка Николса, Сиднија

.......................................................
Пројекција филма У потрази за господином Гудбаром
одржаће се у четвртак 02. фебруара у 21.00 у Косовској 11.
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Полака и Романа Поланског, да адаптира и режира
истоимени књижевни бестселер Џудит Роснер, инспирисан стварним догађајем – бруталним убиством
двадесетседмогодишње наставнице Розен Квин у њеном стану у Њујорку током новогодишњих празника
1973. Уверљивости Бруксове верзије приче допринела
је и темељна припрема, укључујући и разговор са
600 жена које су прочитале књигу, да би редитељ
стекао што бољи увид у то шта је свакој од њих било
најинтригантније у вези с ликом и судбином младе
наставнице.
Ово је једна од најбољих улога Дајен Китон, која је у
то време била на врхунцу каријере. Те године добила
је Оскар за Ени Хол, али је улога у Бруксовом филму
открила још једну страну њеног талента и јединственог глумачког сензибилитета. Чак се редитељ Брукс у
једној сцени поиграва њеним звезданим статусом –
док седи у бару и чита „Кума”, прилази јој Ричард Гир
с коментаром: „Гледао сам филм, Ал Паћино је баш
фаца”. Лакоћа, шарм и прецизност којим је Дајен
Китон оживела лик једне фрустриране, осујећене и
наивне младе жене, жељне слободе од конзервативне
породице, посесивних мушкараца и лицемерног
друштва, никога неће оставити равнодушним.
Goodbar је практично лансирао каријере три млада
холивудска дебитанта: Тома Беринџера, Ричарда Гира
и Брајана Денехија. Да музика нема врло значајно
место у том филму, не би било ни овог текста. Почев
У

од шпице, сачињене од документаристичких црнобелих фотографија које приказују сцене из ноћног
провода, преко сјајних секвенци глуварења и „лова” по
клубовима за самце, у којима се чује колаж пригодних
диско-соул хитова, до џезираних амбијенталних
тема које сликају тескобу и неизвесност урбаног
преживљавања у ери свеже женске еманципације,
музика је сјајно дочарала дух времена и пратила
расположења и сексуални живот јунакиње.
Неколико месеци пре изласка Грознице суботње
вечери, Mr. Goodbar уврстио је на саундтрек неке од
највећих диско и соул хитова тог времена – од Доне
Самер (Could It Be Magic и True Me), Телме Хјустон
(Don’t Leave Me This Way), Дајане Рос (Love Hunter),
преко Била Витерса (She’s Lonely) и бенда Commodores (Machine Gun), до O’Jays (Backstabbers) и Боза
Скегса (Lowdown). Музика представља својеврсну
противтежу туробној теми филма, позивајући на бег
од стварности и самозаборав. Посебну посластицу
представља песма написана специјално за филм
Don’t Ask To Stay Until Tomorrow, коју је отпевала
велика соул певачица Марлена Шо. Песму је, као и
остатак оригиналне музике, компоновао Арти Кејн,
уз изузетан и прикладан текст који је написала Керол
Конорс, једна од првих сарадница Фила Спектора,
једна од првих девојака Елвиса Прислија и коауторка
чувене теме из филма Роки (Gonna Fly How). Песма се у
инструменталној верзији провлачи као лајтмотив целог
филма. Горка самоспознаја или страх од разочарања
увијени у заводљиву меланхоличну мелодију дали су
једну од најтрезвенијих (и најциничнијих) исповести
у популарној музици. Don’t Ask To Stay Until Tomorrow јесте права антиромантична химна.
Филм Looking For Mr. Goodbar назван је по
чоколади познатог америчког произвођача „Хершиса”
и симболизује потрагу за уживањем, безбрижношћу,
слатким животом. Крај филма представља једну од
најдраматичнијих сцена сукоба двоје ликова, у најбољој
традицији великих хорор филмова те деценије. Goodbar је и данас, четрдесет година касније, невероватно
модеран, ангажован, важан филм, који нас подсећа на
то где смо стигли као појединци и друштво. „Слобода
да се оде дођавола”, „сви само траже лек против
болова”, „један је превише, милион није довољно”
– само су неке теме филма који непрестано тера на
размишљање и разумевање другог и друкчијег.
Један од разлога да погледате овај филм на
репертору Кинотеке овог месеца јесте и чињеница да
га практично не можете наћи на ДВД-у (првобитни
врло мали тираж брзо је распродат, а копија је
упитног квалитета), тако да велико филмско платно
и пројекција с филмске траке није сентименталност
него неминовност. Не пропустите!
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Фридрих
Вилхелм

Мурнау
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Ф. В. Мурнау

Фото: Архив ЈК

нема
СРЕДА

НАПИСАО:

Александар Саша
Ердељановић

М

етафизичко и романтично, експресионистичко и реалистичко,
стравично и сетно, тамно и меланхолично, различити су и
супротни полови атмосфере коју филмофилмском оку пружају
дела једног од највећих аутора у историји филма Фридриха
Вилхелма Мурнауа.
Рођен 1889. године у Билефелду, под презименом Плумпе, у имућној породици
досељеника из Шведске, Ф. В. Мурнау (уметничко име узео по граду Мурнауу у
Баварској, где је као млади глумац имао неку сентименталну авантуру) од малих ногу
показивао je интересoвање за књижевност. Читао је Шопенхауера, Ничеа, Ибзена,
Шекспира, Достојевског... Није довршио студије филологије у Берлину и историје
уметности и књижевности у Хајделбергу, али је упознао славног позоришног
импресарија и филмског режисера Макса Рајнхарта, који га ангажује као глумца
у Немачком театру (Deutsches Theater). Рад на даскама које живот значе прекинуо
је рат, у коме Мурнау учествује као борбени пилот (легенда каже да је његов авион
чак осам пута рушен, а да је он увек из њега излазио без иједне огреботине). После
једног принудног слетања у Швајцарској, Мурнау је интерниран, али се у том
периоду, до краја рата, врло успешно бавио позоришном режијом, а према неким
не до краја провереним подацима, снимао је полутајно и пропагандне филмове за
немачку владу, што би представљало његово прво искуство с уметношћу у успону
– филмом. Очигледно заражен могућностима које је пружала кинематографија,
Мурнау јој се потпуно посвећује 1919. Од тада па до преране смрти 1931. године
(од повреда задобијених у аутомобилској несрећи у Калифорнији), овај високи,
мршави, стално замишљени „гениј” режирао је чак 21 самосталан филм, али
трећина његових дела данас се, нажалост, води као изгубљена. О његовим првим
филмовима као што су Дечак у плавом (Der Knabe in blau), Сотона (Satanas), оба из
1919, или Јанусова глава (Der Januskopf ) из 1920, осим делимично сачуваних сценарија
не зна се скоро ништа. Претпоставља се да су пленили визуелном компонентом
будући да му је сниматељ често био један од највећих – Карл Фројнд. Француски
историчар филма Жан Митри, који их је гледао, присећао се касније њихове
„етике и естетике – кроз представљање света на пола пута између сновиђајног
и стварног; истина – коју налазимо у сновима, сање – које нас обавештавају о
реалности”. Први Мурнауов сачувани филм натпросечног доживљаја Дворац
Вогелед (Schloss Vogelöd) из 1921, настао по сценарију најистакнутијег сценаристе
немачког немог филма Карла Мајера, конандојловског је карактера, али с много
Ф Р И Д Р И Х
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мрачнијим, тескобнијим, типично немачким
ликовима и ситуацијама, што већ наговештава
велики потенцијал аутора. Следећи филм, ремек-дело Носферату (Nosferatu eine Symphonie des
grauens) из 1922. устоличава Мурнауа као једног
од највећих немачких и светских редитеља, а
пре свега мајстора стилизоване, халуцинантне,
морбидне, судбинске, али и гротескне страве.
Као ехо легендарног Стокеровог романа Дракула
(Dracula), та вампирска повест, снимљена у
природном декору (за разлику од већине тада
помодних „експресионистичких филмова” и
„филмова улице”), ни после десетина нових верзија
није превазиђена. Лик Носфератуа у бриљантној
интерпретацији Макса Шрека вероватно је један
од најбизарнијих у целокупној историји филма, а
за невероватну фотографију, декор и сценографију
не постоје одговарајући суперлативи. Након тога,
Мурнау ствара снажну психолошку драму Горућа
земља (Der Brennende acker), гетеовску причу о
промашености једног провинцијског талента
Фантом (Phantom), обе из 1922. и забавну комедију
снимљену у Далмацији Финансије великог војводе
(Die ﬁnanzen des Grossherzogs) из 1923, да би 1924.
завршио једно од највећих дела неме филмске
уметности Последњи човек (Der letzte mann). Прича
о остарелом, деградираном вратару великог
хотела, у јединственој интерпретацији Емила
Jанингса, настала је у духу камершпил филмова
(kamerspielﬁlm) – „камерних драма”, које осликавају
подсвесно стање малих људи из средњег слоја и
њихове проблеме и трауме. Та студија сетног и
судбинског показала је да Мурнау, што се тиче
психологије људског карактера, нема одговарајућег
такмаца чак ни међу својим великим немачким
ривалима Лангом и Пабстом. Феноменални
сценарио Карла Мајера, незаборавна фотографија
Карла Фројнда (с фасцинантним кретњама камере
и употребом објектива који замагљују филмску
визуру), маестрална сценографија Валтера Рехрига
и, наравно, јединствена редитељско-монтажерска
минуциозност самог Мурнауа, учинили су да се
Последњи човек и данас третира као једно од највећих
дела филмске историје. Последња два Мурнауова
немачка филма (снимљена пре његовог одласка
у Америку, где је потписао уговор с компанијом
„Фокс”), обраде су класичних књижевних дела.
Комедија Тартиф (Tartuff ) из 1925, снимљена према
Молијеровом делу, доноси глумачке егзибиције
Емила Јанингса и Лил Даговер, али том типично
француском, романтичном свету књижевне
фантастике, засметала је претерана филмска
театралност и преобиље натписа. Много снажнији је
Фауст из 1926. инспирисан Гетеовим делом, јер је дух
немачке баштине очигледно много више одговарао
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Мурнауу као аутору. Легендарна прича о човеку
који је продао душу Ђаволу представља врхунац
стилизације у немачком немом филму, са до тада
невиђеном визуелном игром светла и сенки, што
је указало и на сталну борбу супротности у самом
аутору – романтичног и мистичног, љубави и смрти.
Иако није био први немачки редитељ кога је
Холивуд увукао у себе, дошавши у обећану земљу,
Мурнау се одмах доказао као најталентованији
међу талентима. Његов први амерички филм, Зора
(Sunrise) из 1927. године, права је кинематографска
„поема љубави” о супротности између сеоског
и градског, с непоновљивом студијском сценографијом природних екстеријера коју је направио
његов немачки сарадник Рошус Глизе. Дуго
година потцењено, то дело је у лето 1958. у избору

уредничког одбора легендарног француског часописа Cahiers du Cinema постављено на прво
место листе најбољих филмова свих времена.
Последњи Мурнауови филмови – узбудљива циркуска мелодрама Четири ђавола (Four Devils) из
1929, сеоска епопеја Градска девојка (City Girl) из
1930. и романтична љубавна прича из Полинезије
снимљена на Тахитију Табу из 1931. (која је на
једном месту окупила различите стваралачке
геније, Мурнауа и Роберта Флаертија) – показују
стваралачку зрелост и професионалност, које су
награђене потписивањем десетогодишњег уговора
с компанијом „Парамаунт”.
Нажалост, трагична судбина прекинула је снове
Фридриха Вилхелма Мурнауа и убрзо га потиснула
у заборав. Но, историја се још једном окренула и
његова дела су крајем педесетих у пуном сјају
изашла на светло дана. Шта би било с Мурнауом у
раздобљу звучног филма, можемо само да нагађамо,
али већ на основу његових немих ремек-дела
може се рећи да магија још траје и да је светска
кинематографија остала ускраћена бар за „ниску
бисера”.

документарни
ЧЕТВРТАК

БРИТАНСКИ

ДОКУМЕНТАРИСТИЧКИ
ПОКРЕТ
НАПИСАО:

Божидар Марјановић

Б

ритански документаристички покрет јавља се почетком тридесетих
година прошлог века. Чинила га
је група тада мало познатих аутора окупљених око режисера
Џона Грирсона. Иако пре њих делују истакнути
документаристи, припадници Грирсонове групе
први стварају покрет с одређеним програмом
и циљевима. Британски документаристи напуштају до тада преовлађујућу тему, однос човека и природе, и у средиште интересовања
стављају човека у социјалним релацијама (индустрија, трговина, становање, исхрана, друштвена проблематика). Циљ је да указивањем на
одређене друштвене појаве или проблеме аутор
утиче на формирање јавног мњења.
Душа покрета био је Џон Грирсон, који је
врло рано, већ на студијама у Глазгову, постао
свестан да филм заузима све значајније место у
обликовању људске свести, преузимајући улогу
која је традиционално припадала школи и цркви.
Да је формирање вредносних ставова појединца
био стални предмет његовог интересовања,
говори и назив студије коју је написао 1926. као
стипендиста Рокфелерове фондације: „Јавно мњење – социјална психологија и психологија новинарства”. Студирајући у Америци, он постаје
свестан ограничења демократије, чињенице да
појединац све мање учествује у креирању одлука
због неразумевања све сложенијих проблема с
којима се друштво сусреће. Грирсон нуди решење:
филмски стваралац, документариста, драматизујући на осмишљени начин одређене друштвене појаве и њихове последице, може да води
грађане кроз тај хаос. Он филмском аутору
намењује елитистичку улогу лидера, који треба
не само да објашњава већ и да инспирише на
акцију.

Џон
Грирсон

Почетком 1927. Грирсон се враћа у Eнглеску и
ступа у везу с ЕМБ-ом, државном организацијом
чији је циљ био да развојем трговине и неговањем
заједништва учврсти јединство Британске империје.
Грирсон је лако убедио власнике да је филм одлично
средство за остварење тог циља и тако дошао до
буџета за свој први филм Рибарски бродови, или
Ношени струјама, чија је премијера одржана 1929. у
Лондонском филмском друштву.
Филм су изузетно добро прихватиле и публика
и критика, а новину је представљало то што су
главни јунаци били радници, који су се до тада на
филму могли појављивати једино у комедијама.
Тим делом Грирсон је нагласио сопствено схватање
документарног филма, различито од схватања
оснивача тог жанра Флаертија. Филм почиње
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приказом сиромашног, малог рибарског села на
британској обали, али наставак је сасвим супротан
од оног који би дао Флаерти. Уместо идиле, борбе
човека и природе, филм нуди причу о „пари и
челику”, о односу човека и машина. Грирсон
има на уму ко је продуцент филма (компанија
ЕМБ) и шта је њен интерес. У завршној сцени,
на обали где се продаје ловина, тај прастари,
традиционални посао с харингама укључује се у
међународну трговину, те следи ефектни завршни
титл, у маниру Дзиге Вертова: „Тако до на сам крај
земаљске кугле стиже ова морска жетва”.
Успех филма Ношени струјама усмерио је даљу
каријеру Џона Грирсона. Уместо режијом, он
почиње да се бави тзв. креативним организовањем.
У оквиру компаније ЕМБ окупио је млад тим,
филмски необразован, али пун ентузијазма. За ту
филмску секцију проналазио је новац и усмеравао
њен уметнички рад. Грирсонове организационе
способности показују његов крајње парадоксалан
положај. Под конзервативном владом, уз
финансијску помоћ великих компанија чији је
циљ јачање Британске империје, Грирсон окупља
левичарски тим који у својим делима пропагира
лабуристичке идеје.
Документаристички покрет брзо се шири: 1930.
године имао је само два члана, а већ 1933. тридесет.
Већина њих су двадесетогодишњаци без филмског
искуства. За Енстија, Елтона, Лега једино филмско
искуство јесу пројекције у Лондонском филмском
друштву. Једини филмски зналац међу њима је
Пол Рота, аутор књиге „Филм до сада” (1930), који
се, међутим, у то време није бавио ни режијом
ни продукцијом. Уз Грирсона само је још Бејзил
Рајт имао за собом један авангардни филмски
експеримент инспирисан Дзигом Вертовом. Иако
са једва нешто више искуства, Грирсон је заузео
место неприкосновеног лидера, који је до детаља
координисао рад свих чланова групе.
Да би унапредио рад, Грирсон је у групу
укључио и два већ чувена имена, Флаертија и
Кавалкантија. Флаерти заједно с Грирсоном ради
Индустријску Британију 1933. године. Изузетно је
занимљива сарадња тих двају аутора супротних
концепата, али и односа према средствима. О тој
сарадњи Грирсон је касније причао: „Сума коју
сам за њега одвојио била је 2.500 фунти и ја бих
га вероватно отпустио да је потрошио 2.400, те
бисмо филм сами завршили.” Они су, у ствари, од
тог снимљеног материјала направили неколико
филмова који су по духу више били Грирсонови
него Флаертијеви.
Грирсон је чланове своје групе уверио да су
они најпре пропагатори, па тек онда филмски
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ствараоци. Окружен левичарима, успевао је да их
убеди да је реч о неопходној пропаганди. Филмови
Стамбени проблем (1935) Енстија и Елтона и Лице
од угља (1936) Кавалкантија, звучали су као протест
и захтев за хитне друштвене реформе у корист
радника. За разлику од својих сарадника, Грирсон
је био савршено свестан да влада финансира такву
продукцију с одређеним циљем:
„Када је дошло до тога [...] да људи почну да
прихватају сопствено индустријско биће, а не да
се против тога буне, као што су то чинили крајем
XIX века – ко је то започео, ко је иницирао да се у
индустрији пронађе лепота? Британска влада – то је
била њена политика.” (Take Оnе, јануар 1970)
Тај противречан приступ у пуној мери долази до
изражаја у Песми Цејлона (1934/35), коју је снимио
Бејзил Рајт. Филм се састоји из четири дела: „Буда”,
„Девичанска земља”, „Гласови трговине” и „Божја
појава”. Финансирао га је Ceylon Tea Propaganda
Board, али се тема трговине чајем појављује тек у
трећем делу, и то само тонски. Нарочито је занимљив
први део, који говори о Цејлонцима и њиховој
традицији, са секвенцама изузетне визуелне лепоте.
Добро прихваћен и у Лондонском филмском друштву
и међу широм публиком, тај документарац знатно је
допринео успону угледа британског документарног
филма.
Године 1934. распао се ЕМБ, па је његова филмска
секција припојена General Post Office-у, сада под
називом Филмска секција ГПО. Радећи за ГПО,
који је у суштини био британско министарство
комуникација, Грирсон је био у прилици да се
посвети својој омиљеној теми – истраживању улоге
комуникација у савременом друштву. У продукцији
ГПО-а настао је још један класик документаризма
Ноћна пошта (1936), који су режирали Вот и Рајт.
Доминантна тема и овде је вештина радника и
значај њихове друштвене улоге, а новина увођење
у поетске нарације; текст је написао песник Оден,
а музику компоновао Бритн. Филм је монтиран

у ритму тонског записа и прати прикупљање,
разврставање и слање поште ноћним возом на
линији Лондон–Единбург.
Стваралачку инвентивност група исказује и
филмом Стамбени проблем (1935), који су за Cas и
Coke Co снимили Енсти и Елтон. У причи која се
заснива на рушењу сиротињског кварта и његовој
замени модерним зградама чију би изградњу
финансирала влада, користи се оригинални
документаристички метод, који ће касније до
максимума развити нови медиј – телевизија.
Уместо коментатора или наратора сада су се као
говорници појавили сами становници бедних
квартова, који говоре право у камеру. Тај метод
Елтон је користио и у свом претходном филму
Радници и посао (1935), али је тек у овом до пуног
изражаја дошла вредност новог средства.
Како је растао број њених чланова, група се
све више диференцирала. Рота је водио нову
секцију Strand, Бејзил Рајт основао је Realist
Film Unit, Енсти Shell, а Film Center сам Грирсон.
Све те секције користиле су владину подршку,
а касније и услуге приватних спонзора. И поред
већег броја група покрет је чувао јединство
све до краја тридесетих година и истовремено
одржавао богату продукцију: Елтонов Глас света
(1932); Ротин Контакт (1933); Енстијев Кочарица из
Грантона (1934); Легов Би-Би-Си: Глас Британије
(1935); Ротин Бродоградилиште (1935); Енстијев
Довољно за храну (1936); Тејлоров Опасност од
дима (1937); Они су створили земљу Мери Филд;
Вотово Северно море (1938) и Елтонов Трансфер
моћи (1939). Одбор за везе 1939. године, када је
светски рат већ био на помолу, послао је Грирсона
у Канаду да своје организаторске способности
примени у том делу Британске империје. Сличан
посао касније му је поверен и у Аустралији и на
Новом Зеланду.

Пожари су почели (1943)

Други светски рат доноси нови изазов за
документаристе. Грирсонови момци сада су
филмски ветерани, спремни да служе потребама
рата. Многи су и дали значајан допринос:
Кавалканти, Вот, Рота и други. Али рат је донео
и нова имена, а најзначајније међу њима било
је Хамфри Џенингс. Он је до 1934. радио као
сценограф, глумац и монтажер за ГПО, а Грирсон
га је у то време сматрао филмским дилетантом. Али
када је избио рат, Џенингс је с Вотом и Џексоном
режирао кратки документарац Први дан (1939),
а затим, такође с Вотом, снимио Лондон мора
издржати (1940). Славу је стекао филмом Слушајте
Британију (1942), али је његов вероватно најбољи
филм Пожари су почели (1943), о раду добровољног
ватрогасног друштва за време бомбардовања
Лондона. Филм је оцењен као изванредна студија
људског понашања у трауматичним ситуацијама,
а изузетан ауторски приступ огледа се у томе што
се не изражава мржња према непријатељу, већ се
он третира као природна датост, попут временске
непогоде. Утицај покрета ојачан је и теоријским
радовима, нарочито Грирсона и Роте.
Грирсон и његов покрет успели су да измене
све што се под појмом документарног уопште
подразумевало. „Флаертијев документарац” био
је дуг филм, портрет једне групе географски
удаљене али блиске по људскости. „Грирсоновски
документарац” обрађује опште друштвене процесе:
обично је то кратак филм праћен коментаром
који изражава неки вредносни став. Упркос често
ограниченим средствима и израженој тенденцији,
многа остварења британског документаристичког
покрета имају квалитет који их сврстава међу
класична дела документарног филма.

...................................................
Филмови аутора британског
документаристичког покрета
биће приказани у оквиру целине
Документарни четвртак у Косовској 11,
23. фебруара од 17.00, 19.00 и 21.00.
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НАПИСАО:

Милутин Чолић
ОБЈАВЉеНО У ПОЛИТИЦИ 1981. ГОДИНе

С

иноћ је у Москви, у конкуренцији
играног филма, приказана Сезона мира у Паризу Предрага Голубовића, чијој је пројекцији,
пред препуним гледалиштем,
присуствовао и наш амбасадор овде Марко
Орландић. Навикли на ратне успомене, у којима смо на овом Фестивалу досад искључиво
учествовали, гледаоци су имали разлог више да
буду радознали за наше осећање тог времена,
тим пре што је програм махом у евокацијама
историје.
Наш филм говори о немиру човека, и о миру
који је само друга врста рата. Човеку вечно
између реалности и привида, стрепње и наде,
страха и гнева. Живи данас, а у непрестаним је
морама прошлости, снева о будућности која се,
дијаболизирајуће, меша са садашњошћу.
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Човек као израз једног стања, стања духа нашег
времена, те је свеједно што је то у овом случају
новинар, ТВ репортер и Југословен. Могућно је да
буде и други, свако ко би у животу Париза (или
другде) данас препозно дијалектику дослуха једног
зла некад и сaд. Упознајући Францускињу, његова
љубав не може, међутим, бити спокојна пред
спомеником париском студенту кога су убили
неонацисти. У мистичном ентеријеру бившег СС-овца који у потаји чувa свoја хитлеровска знамења
и једну партизанску лобању, видеће у посудама
одерану људску кожу са исписаним бројевима
цијанкализираних у концентрационим логорима
Дахауа, Аушвица или Бухенвалда. Заточен је на
плочницима „најсветлијег града” и видеће како
њима тече крв жртава анархиста; видеће кошмарну
слику Хитлеровог марша на Тријумфалну капију,
затим маршеве других војски, или солдатески која
за своју грангињолску представу тражи човека –
смрт, као обрнути симбол живота...
Множе се и преплићу утварни призори прошлости и садашњости. Час смирено и суздржано,
час устрептало и искидано, а подједнако јако. То
унезверено и несигурно биће савременог човека
условљава и драматургију која је наизглед декомпонована и у којој фабула није циљ него средство
да њоме искаже немир данашњег живота. Волећи
се, Голубовићеви јунаци мисле, пригушених су
емоција, јер им је савест будна. Аутор избегава
сентиментализам, заводљивост, љубавне интриге и
игру срца, јер тежи другом ефекту – како се једна
љубав, сред мрака и мржње, рефлектује у људској
свести и осећању.
Иако у тим размишљањима априоран и у тезама
углавном, Голубовић (који је и сценарист) успева
да избегне рационалне спекулације трактата, те
својим идејама налази потврде у аутентичном
животу, тако да све има слику унутарњег збитија
човека, један, рекли бисмо, џојсовски ток и немир.
Тај ток није устаљени редослед него се, као што је
са свешћу, увек креће спонтано у асоцијацијама и
дигресијама, тако да филм, који наизглед оставља
утисак узнемиреног колажа рефлексија – управо
тиме употпуњује своју природу драме осетљивих
амплитуда једне савести и психологије.
Ритам филма, глума чија је игра у наговештају
дискретног доживљаја и погледа (врло добри
су, особито Марија Шнајдер, Д. Николић и М.
Манојловић), све изузев нешто превише описне
камере у другом делу, има то стишано, спрегнуто
и успорено интроспективно кретање. Реч је
такође редуцирана, мада је покадшто уопштена
и филозофирајућа, те може да створи утисак
електричности, или је понекад у брзој опсервацији,
мишљу олака.

фото: Архив ЈК

Крај филма би се могао узети тројаким или асоцијативним, он ту
могућност допушта поготову што је поента на цитату Брехта („И све још
није пошло у смрт, спрема се на тај пут”) – који је нажалост овдашњи
преводилац испустио да каже. Голубовић је филм могао да заврши и
сугестивном сликом гробља, између чијих хиљаду крстача у Нормандији,
после смрти своје девојке, враћајући се у Југославију – корача главни
јунак.
Но, то су ипак маргинални неспоразуми, што се могло снажно осетити
и по доживљају публике која за све време тај неспокој и слутње филма
најприсније прима. Изишла је са стрепњом, али оном која је свест о злу
претећег рата учинила јачом. Могла је зато та публика видети да је наша
успомена рата и надаље постојана, али само да мења начин евокације – у
служби је савести овог доба, односно живот и свет данас васкрсавају и
активизирају емпирију прошлости.
Успеху Сезоне мира у Паризу претходили су успеси документарних:
Изложба В. Басаре и Прича о шуми П. Лаловића, који је накнадно увршћен
у конкуренцију. Наш трећи филм Без корака С. Мркоњића биће приказан
тек у недељу, док је на програму данас, почасно, филм М. Митровића
Поздрав пријатељу о Титовим путевима мира.

...................................................
Сезона мира у Паризу
биће приказана
у Косовској 11,
2. фебруара у 19.00.
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филмски
МАРАТОН

ДА

ЗАИГРАМО?
НАПИСАО:

Александар Саша
Ердељановић

M

јузикл је жанр играног филма
у коме музика није сведена
само на пратњу слике или
истицање појединих драмских
сцена већ је и интегрални део
филма, понекад и значајнији од његове визуелне
компоненте. Тај жанр чине остварења у којима
се прича повремено одвија кроз песму и игру
или у којима су оне саставни део живота јунака
филма. У сваком случају, тај специјални род
који свој пуни развој доживљава после увођења
звучног филма крајем двадесетих година
свакако је најфилмскији начин повезивања
музике, певања, плеса и глуме. Чим се појавио,
мјузикл је постао омиљени холивудски жанр
– почев од комедија оперетског типа Ернста
Лубича, бродвејских музичких комедија Рубена
Мамулијана, преко шармантних велеградских
комедија Марка Сандрича с непоновљивим
глумачко-певачким паром Фред Астер – Џинџер
Роџерс, до редитељско-монтажних вратоломија
ексцентричног аутора и кореографа Базбија
Берклија. Свој врхунац овај жанр доживљава
педесетих и шездесетих година прошлог века с
делима великих мајстора какви су били Винсент
Минели, Стенли Донен и редитељ, глумац и
велики играч Џин Кели. Филмови тог времена
били су драмски продубљенији, с раскошним
колором, сценографијом и декором, а уместо
у студију многи су снимљени у природним
екстеријерима.
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Иако је током шездесетих запао у кризу,
жанр се очувао до наших дана, а многа од
његових дела ушла су у антологије најбољих
филмова свих времена. Иако су и друге
велике кинематографије (француска, немачка,
британска, па чак и неке источноевропске) на
свој начин обогаћивале свет музичког филма,
многа од тих сјајних дела остала су у сенци
великих и популарних холивудских мјузикла.
Зато ће се овај мали историјски преглед
развоја мјузикла који ће Југословенска кинотека
понудити својим гледаоцима у жељи да их
угреје током хладних и снежних фебруарских
дана односити не само на непролазна дела
америчког музичког филма већ и на неке
њихове европске пандане. С тим се можда
не би сложио већ поменути легендарни Џин
Кели, који је једном написао: „Французи могу
да направе криминалистички филм исти или
чак и бољи него што су наши, у комедији су
нас већ превазишли Енглези, чак и типичан
амерички вестерн све успешније праве Немци
и Италијани, али филмски мјузикл једино у
Холивуду успева да се домогне правог артизма и
бар извесних уметничких вредности.” Сложили
се с тим или не, остаје нам да вас позовемо на
фебруарски маратон, у духу наслова једног од
најпопуларнијих хитова пара Фред Астер –
Џинџер Роџерс: „Да заиграмо” (Shall we dance?).

МЈУЗИКЛ
...................................................
Филмски маратон:
МЈУЗИКЛ
биће приказан
у Косовској 11,
18. и 19. фебруара
М Ј У З И К Л
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GO ON NOW,
DREAM
AWAY!
НАПИСАЛА:

Александра Ковач
Неочекивано сазнање да се холивудски
мејнстрим филм можда напокон уздигао из
пепела препродуцираног, комерцијализованог
и досадног филмског материјала, стиже као
одлична вест. Ново остварење режисера
Дејмијена Шазела, мјузикл La La Land, доноси
причу о сањарима. Глумци Ема Стоун и Рајан
Гозлинг врхунски играју двоје уметника, разочараних и очајних због сталних одбијања
на аудицијама и комерцијализације филмске
и музичке индустрије. Миа је глумица која
проводи све своје време радећи у кафићу и
одлазећи на аудиције, без успеха, а Себастијан
је џез пијаниста који се издржава свирајући
поп хитове осамдесетих година на холивудским
журкама и сања о отварању сопственог џез клуба
у коме ће се свирати прави џез. Они проналазе
једно друго, рађа се љубав, због које преиспитују
своје снове и надања. Прича је, у свом дивном
клишеу, дочарана са толико елеганције, шарма,
емоције и сталожености, уз старинску употребу
песме и плеса, да представља инспиративни
светионик наде мејнстрим филма у данашњој
холивудској продукцији.
La La Land номинован је за чак 14 Оскара, и
тиме дели највећи број номинација у историји
те награде с филмовима Титаник и All about Eve.
Први утисак, који вас не напушта до самог
краја филма, јесте беспрекорна умешност и
креативност режисера Шазела, који лако и без
напора дочарава све аспекте приче и обједињује
елементе експресије што заједно стварају
врхунски производ. То не значи да је вокално
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и плесно извођење главних глумаца перфектно.
Напротив, они нису изванредни певачи и плесачи,
али у свој наступ уносе такву страст, енергију и
посвећеност да он постаје један од битних елемената
који заједно са осталим елементима експресије
гради финалну слику утопије.
Филм доноси романтичну музичку партитуру
вредну памћења, коју је компоновао и оркестрирао
Џастин Хервиц, Шазелов дугогодишњи сарадник.
Врхунски осмишљене и компоноване хит нумере
као што су City of stars, Another day of sun, A lovely
night ili Fools who dream, само су део магије тог филма. Оне су изведене из инструменталних музичких
тема које се користе као лајтмотиви и везују за
ликове, ситуације и атмосфере. Музички лајтмотив
битна је карактеристика класичне холивудске
филмске партитуре коју су давних тридесетих и
четрдесетих година 20. века изградили великани
попут композитора Макса Стајнера, Дмитрија
Тјомкина или Алфреда Њумана, преузевши ту
врсту драмског музичког третмана од композитора
позног романтизма Вагнера, Штрауса и Пучинија.
Основна улога филмске музике јесте да дефинише и креира атмосферу и расположење филма,
усмерава пажњу гледаоца на елементе на платну и
ван њега који му помажу да боље прати наратив,
успоставља континуитет и генерише и резонира
емоцију између платна и гледаоца. Сложићемо се
да музика у том филму доследно извршава све
своје задатке. Економична оркестрација и врхунски
одсвирани аранжмани ни у једном тренутку не
ометају вокално извођење нити затрпавају и
успоравају драмску радњу. Композитор Хервиц
вешто конструише основне музичке теме филма,
које у свој својој једноставности чине платформу за
изградњу целокупне музичке партитуре.
Певање глумаца уживо је умиксовано заједно са
унапред снимљеном музиком и звучним дизајном,
постајући део дијегезе. Тиме се публика снажније
увлачи у фиктивни свет, однос са тим светом постаје
интимнији, а контрола емоционалне реакције
публике већа. Тај филм је мала школа звучног

дизајна и финалног микса звука, с интелигентном
употребом и претапањем дијегезе, не дијегезе и
метадијегезе – светова у којима живи филмска
музика.
Главна музичка тема, наш водич кроз причу
главних јунака, јесте беспрекорно избрушени
валцер, прогањајућа мелодија састављена из
поновљених мотива, секвенцирана и обогаћена
стабилним хармонским прогресијама.
Једна од најважнијих карактеристика те
музичке партитуре јесте њена функционалност и
употребна вредност. Музика ни у једном тренутку
није сувишна, свака нота је баш на правом месту.
Комбинација попа и софт џеза комуницира са
својом публиком без нејасноћа и знакова питања.
Немојмо заборавити, ово је мејнстрим филм,
креиран по укусу масовне публике, и његов
музички рукопис мора да буде препознатљив
широкој публици, због чега немамо залажење у
замршеније и компликованије џез правце. Цела
партитура заправо је једна компресована мешавина
памтљивих мелодија и фраза, које вам се лако и
дубоко увлаче под кожу.
Шазел једном од најромантичнијих сцена у
филму коју прати песма А lovely night одаје част
музичким и плесним нумерама које су прославили
Џинџер Роџерс и Фред Астер. Врхунски режирана,
та шестоминутна сцена снимљена је из једног кадра,
или се барем тако чини, без брзих резова и крупних
планова, који су били карактеристика музичких
филмова пре него што се Фред Астер појавио у
Холивуду и заувек променио тај жанр. Шазел слика
ту сцену са свежином и полетом, упознајући нове
генерације са старинским решењима која и данданас функционишу као и некада давно.
Филмски теоретичар Рик Алтман можда нас
најбоље упознаје с магијом плеса и музике у
мјузиклима анализирајући Астеров допринос том
жанру: „Често гледамо Астера и његове многобројне
партнерке како се заљубљују тек онда када кроче у
тај привилеговани свет маште креиран плесом. Ако
срца љубавника куцају у ритму љубави, онда плес
омогућава да тај ритам увежбају и неприметно
склизну из међусобне равнодушности у страст.”
La La Land нас отворено и без устезања пита: зар
не би било дивно да опет сањамо велике снове и
тежимо великим стварима?
Због своје освежавајуће и носталгичне приче, али
и креативног и аутентичног начина приближавања
мјузикла новим генерацијама, и подсећања на све
оно добро што је Холивуд некада био, овај филм
заслужује све похвале које добија, па и ову моју.
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Ф Е Љ ТО Н

фељтон
ПАНК НА ФИЛМУ

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

Напомена: овај текст је у
интегралном облику објавио
Хрватски филмски љетопис у
двоброју 86–87 / лето–јесен 2016.

ПИШЕ:

Дејан Д. Марковић

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

2.

ДЕО
Јубилеј (Jubilee), Дерек Џарман (ВБ, 1977)
Још од педесетих година прошлог века, рок и поп
имају јединствен и снажан утицај на филм како
у Великој Британији тако и у Америци. Почетком
седамдесетих појавило се обиље британских
филмова који су били или посвећени неком
одређеном бенду (Slade in Flame) или потекли из
њиховог стваралаштва (Tommy) или истраживали
мутне воде поп успеха (Stardust, That’ll Be the
Day). Међутим, чудновато али истинито, све до
1978. ниједан британски филм, било mainstream
било indie, није се ухватио у коштац с анархичним
и узнемирујућим утицајем панк покрета
упркос томе што је панк био највидљивији и
најпровокативнији аспект тадашње британске
музичке сцене и што је његово дрско и пркосно
прихватање свега увредљивог, нихилистичког и
антиестаблишментског представљало тему крајње
зрелу за креативно истраживање. Највероватније,
то је била директна последица експлицитног
антипоп става панка.
Јубилеј1 је започео живот као планирани
8-милиметарски филм о Џордан (Jordan), глумици-моделу, која је својим супердрчним ставом и
нечувеном фризуром потпуно опчинила Дерека
Џармана (Derek Jarman). Међутим, читав тај
пројекат убрзо је прерастао у нешто далеко
амбициозније – „филм о панку” – пре него што
је трансцендовао чак и тај прилично неодређен
опис. Пишући у стандардно добрим новинама The

Guardian, Стјуарт Џефрис (Stuart Jeffries) објашњава
да „Џарман није био панкер: он је био превише
стар (36), превише елегантан, а његов СV превише
бескомпромисан”. Међутим, Џарманов јединствени
глас и навика да ради у запуштеним лондонским
складиштима кроз која је без прекида циркулисала
екипа локалних „чудака” и „проблематичних”
ликова често се истичу као британска верзија
једног другог претка панка, Ендија Ворхола (Andyja
Warhola), и његове ноторне „Фабрике”. Међутим, ако
је Џарман евентуално помало и био изван времена
у погледу тада експлозивно растуће панк сцене, то
никако не бисте могли рећи гледајући Јубилеј2, који
„прати” Елизабету I која призива анђела Аријела
да јој покаже будућност њеног краљевства, да би се
онда директно суочила с нацијом у несавладивим
економским, друштвеним и политичким мукама,
с постапокалиптичном пустоши којом лута
нихилистичка лондонска младеж. То је права
свифтовска сатира, провокација par excellence која
је тада прошла углавном незапажено међу онима
које је толико немилосрдно ишибала. Тек неких
осам година касније, после касновечерње британске
ТВ премијере, Јубилеј је успео да узнемири циљану
публику, али тада је већ било прекасно.
Међутим, с друге стране, године и искуство
омогућили су Џарману бољу перспективу, те је био
довољно мудар да у свој филм, осим тадашње панк
лозинке дана No Future!, угради и елементе оног што

Године 1977. прослављена је јубиларна, 25. годишњица владавине краљице Елизабете II. У забавoм презасићеном свету, краљица Елизабета
II више нема никаквог стварног значаја, већ само симболичну улогу. Некада, њен статус монарха сматрао се божјим провиђењем, а сада се
користи за продају доњег веша. У једној сцени Јубилеја, у салону за бинго, једна од присутних дама добија као награду „тромесечну залиху
’Јубилеј’ гаћица – црвених, белих и плавих”.
2
У ствари, Џарман је веома помно проучио панк поткултуру ради овог филма и у великој мери послужио се изгледом и тоном панк фанзина
тога времена као основом за дизајн продукције и свеукупне наративне структуре (видети: ДВД додатак, „Један new wave филм”, као и Pеаkе,
Derek Jarman: 245).
1
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је томе претходило. Оригинални саундтрек за
Јубилеј компоновао је Брајан Ино (Brian Eno), који
је, иако је први албум бенда Roxy Music изашао
непуних шест година раније, већ имао статус
рок легенде. Панк се традиционално изједначава
с одбацивањем свега онога што је рок постао
почетком седамдесетих. Међутим, панк, наравно,
није дошао ниоткуда, тако да је Инов радикални
авант-поп извршио на њега велики утицај.
Још један „заостатак” из протопанк дана јесте
Вејн Каунти (Wayne County) (касније познат као
Џејн (Jane)), транссексуални Ворхолов суперстар,
у улози певачице која се продала и коју главни
ликови у том филму убијају у њеном раскошном
стану. На њујоршкој сцени прве половине
седамдесетих, на којој је потекао панк, Вејн
Каунти била је један од најсмелијих перформера,
позната по отвореном ниподаштавању бенда
New York Dolls, с којим је често делила сцену,
као и по томе што је послужила као надахнуће
првом таласу панка, укључујући и Ramones
и Пети Смит (Patti Smith). Отворено одбијање
Вејн Каунти да се покори тадашњим крутим
сексуалним назорима природно је запало за око
Џарману, неустрашивом ЛГБТ активисти који је
водио прави крсташки рат за њихово друштвено
прихватање. Њено појављивање у том филму
такође мудро повезује британски панк миље с
њеним америчким родним домом.
Међутим, оно по чему је Јубилеј заиста
заслужио своју репутацију „јединог британског
достојног панк филма” јесте његово предвиђање
даљег развоја панк музике. Адам Ант, кога је
од његовог new wave пробоја делило неколико
година, појављује се као згодни млади анонимус
по имену Кид (Kid), који планира да постане
звезда тако што ће се повезати с једним крајње
неморалним импресариом, упркос свим својим
првобитним бригама да ће бити опљачкан.
У нешто мањим улогама нашли су се чланови
Siouxsie and the Banshees и Slits, двеју група
које су после почетне експлозије креативне
енергије радиле на даљем унапређењу панк
музике у постпанк ери. Оба бенда имала су у
срцу првобитно панк правило „нема правила”
и нису постала жртве пуризма „три-акорда-и-ништа-више”, већ су стварала нешто потпуно
оригинално.
Уметност памћења (The Art of Memory)
Франсес Јејтс (Frances Yates) јесте књига коју
Џарман помиње у свом сценарију као једну од
главних инспирација за Јубилеј. Наиме, Џарман

је делио интересовање Јејтсове за то како памћење,
а самим тим и прошлост, настају активним
записивањем и тумачењем призора и њихових
контекста у нашем уму, који се не пуни пасивно
сећањима попут неке посуде. У суштини, уметност
памћења индицира да ми свет око себе поимамо
првенствено на визуелном нивоу. Управо у том
контексту Јубилеј и третира опседнутост панк
сцене, а наравно и данашњег света, површним/
површинским, извештаченим призором, као
и самим чином гледања3 и начином на који тај
акценат на површно утиче на тумачење и даље
грађење прошлости–садашњости–будућности. Читав Јубилеј организован је око чина гледања, које се
сматра привилегованом активношћу.
Као и сви Џарманови филмови, и Јубилеј је
хетероген и има екстремно густу текстуалну потку,
еклектичан је по стилу, утемељен у друштвену
критику и историјску „стварност”, и одликује се
јединственом конфигурацијом документарног,
формалног експериментисања, књижевне адаптације, биографије и друштвено-политичке алегорије.
Јубилеј је, као и већина Џарманових филмова,
био нискобуџетна продукција. Снимљен за свега
50.000 фунти и завршен уз помоћ Џарманових
пријатеља, представља пример високоличног
филмског стваралаштва. „Још значајније, Џарманов
приступ филмском стваралаштву савршено отеловљује просветљујући ’уради сам’ дух панка.
Заиста, Џарманов други филм Јубилеј не само што
се бави панком већ и обележава почетак његове
каријере као редитеља играних филмова у оквиру
и уз помоћ савремене панк сцене.” (Laderman, 2010,
44).
Џарманов политички став био је отворено
антиауторитаран, уз децидирано одбијање сваке
догме. Џарман је био подједнако ангажован
као уметнички експериментатор и као политички активиста. У свом раду непрекидно се

Џарман ту опседнутост површинским изгледом, тј. консеквентну неспособност да се види дубље, да се свет сагледа у холистичком
контексту историје, сматра веома опасном.
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супротстављао опресивним друштвеним, политичким и сексуалним нормама.
Јубилеј прославља и гламуризује субверзивност
панка, његову анархичност и насилност, али и
поетску реторику. Иако га је „нихилизам” панка
узнемиравао, Џарман нам је представио сличну
„нихилистичку” визију будућности лишене скоро
сваке могућности за акцију.
Џарман је Јубилеј снимио у стилу cinéma vérité.
Његова камера је динамична и енергична баш
као и хиперактивне личности које је имала пред
собом. Можда најкарактеристичније за Џарманову камеру у Јубилеју јесте зумирање, било
да је у питању ефектни zoom out, који је ту да
бисмо боље видели апокалиптични призор дечјих
колица у пламену на празној, сивој улици, било
исто толико ефектни zoom in мале искрзане слике
нагрђене Елизабете II на зиду панкерског стана.
„Као и многи други Џарманови филмови, и Јубилеј
је првенствено снимљен на ’апокалиптичним’
локацијама у његовом суседству, које је открио
заједно с пријатељима, на 16 mm и понешто са
супер 8 (касније пребачено на 35 mm).4 Његов

карактеристични, герилски стил снимања –
Џарман није имао дозволу да снима на Butler’s
Wharf-у или на доковима у области Southwark или
Victoria – слободно и често без икаквог зазирања
меша нарацију, документарни филм и есеј. Роуланд
Вајмер (Rowland Wymer) констатује да Џарманов
новонастали приступ филмском стваралаштву има
много заједничког с начином на који панк прилази
музици.” (Wymer, 1999, 55)
Уредници једне од новијих антологија о панку
на филму No Focus, Крис Барбер (Chris Barber)
и Џек Сарџент (Jack Sergeant), посветили су
читаво једно поглавље (No Future Now) Дереку
Џарману. У њему Крис Барбер тврди да је Јубилеј
„вероватно најбољи панк филм од свих и да осим
тога има и многе друге квалитете” (Barber, 2006,
52). Осим што има очигледну панк тематику,
Јубилеј с панком кореспондира и тако што је
продуциран, дистрибуиран и приказиван без
коришћења традиционалних извора финансирања
и комерцијалних мрежа.
Сам Џарман овако коментарише рад на том
свом филму: „С Јубилејом је окончано прогресивно
стапање филма и моје сопствене стварности. Много
шта у њему аутобиографског је карактера. Локације
на којима смо снимали јесу улице и складишта у
којима сам живео претходних десет година. Глумци
који су играли у њему и људи с којима сам га
направио моји су драги пријатељи. Он представља
децидирану и често лакомислену анализу света око
нас... Сценарио се састојао од гомиле фото-копија
и порука мојих сарадника, а и у самом филму
остало је трага од тога... У Јубилеју, наш сопствени
свет постао је филм... фантастични документарац
направљен тако да се документарно и фиктивно
меша и сједињује.” (Jarman, 1984, 176–177)

Рокенрол гимназија (Rock and Roll High
School), Алан Аркуш (САД, 1979)
Дизање сопствене школе у ваздух била је једна
од најсветијих фантазија америчких клинаца
излуделих од шећера у седамдесетим. Филмови
који су се свакодневно вртели у њиховим главама
били су препуни планова о преузимању ствари
у сопствене руке и побуна које су се завршавале
призорима вишеструких, спектакуларних експлозија (равних онима у филму Кота Забриски
(Zabriskie Point) Антонионија), и стотина клупа и
столица и табли које тако лепо лете високо, високо
у ваздух, а онда падају као крупна киша изнад

„Док рад на филму ретко може имати независност музичке продукције, с обзиром на веће трошкове, Дереков рад на видеу и супер 8,
наговестио је да филмски ствараоци могу да уживају у сличним експерименталним слободама какве су имали музичари панк и постпанк
ере.” (Barber, 2006, 62)
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њиховог краја града. То је било време када су
могли немилице да гутају шећер колико им се
хтело, да по цео дан гледају цртане филмове без
родитељске контроле и да слободно сањаре о
томе како да коначно униште свој (свако)дневни
затвор, а да се родитељи уопште не забрину за
њихово ментално здравље.
Дизање властите alma mater у ваздух, никада
и нигде није приказано с толиким херојским
тријумфом као у овом незаобилазном класику
панк филма. Прича говори о доласку нове зле
директорке (Big Nurse из Лета изнад кукавичјег
гнезда као да јој је млађа сестра...) у Гимназију
„Винче Ломбарди” (Vinсe Lombardi). Она је решена
да истреби „лоше клинце” попут Риф Рендл, која
без престанка откида на плоче бенда Ramones и
инстинктивно зна да би њене песме, када би само
могла да му их преда, Џои (Joey) одмах ставио на
свој репертоар.
Ритам читаве Рокенрол гимназије тешко
је инфициран музиком бенда Ramones која
постепено удаљава причу од избацивања Риф
Рендл and Co. из школе, јер како каже она
песма Velvet Underground, „њој је живот спасао
рокенрол / хеј, бејби, рокенрол”. Конкретно, док
Риф у својој спаваћој соби, опуштајући се уз
џоинт, слуша албум Road to Ruin, THC доводи
до тога да се бенд Ramones појави у њеној туш-кабини!
Тај призор из Рифине фантазије – Џои јој пева
док се она излежава на кревету – права је радост!
Ту нема говора о евентуалном смувавању те
живахне малолетнице. Чланови бенда Ramones
превише су обузети својом свирком и читавим
тим угођајем да би постали жртве страсти која
оптерећује остале актере филма. Риф и Ramones
остају до краја налик панк пуританцима
посвећеним искључиво духу анархије.
А онда када заиста стигну у град, чланови
бенда Ramones читају Рифино писмо на сцени
и сутрадан долазе у посету њеној школи. Они
инстинктивно знају да та ствар нема апсолутно
никакве везе са сексом, и њима је то cool. Они
капирају Рифину скоро духовну посвећеност
примитивној рок енергији. Они су оличење панк
рока, а што се тиче секса, он чека ненадуван у
пртљажнику аутомобила, чека да дође његово
време у складу с токовима природе. Све је,
једноставно речено, супер! Ramones су Рифини
идоли у периоду између коњића за јахање и
младића који ће доћи с њеном потпуном зрелошћу.
Са своје стране, Ramones у Риф виде некога чија
5

љубав према њиховој музици превазилази groupie
шему. Каква је то само радост и за њих – наићи на
неког као што је Риф!
Редитељ Алан Аркуш (Alan Arkush) претходно
је радио као разводник у рок концертној дворани
Fillmore, тако да су и Р&Р гимназија и његово данас,
нажалост, тешко доступно ремек-дело Get Crazy
из 1983. импрегнирани мирисом дувана, траве и
узбуђењем... што све заједно резултира хаотичним,
али суперстимулативним осећајем на-лицу-си-места! Наравно, најбољи део филма је када Ramones
одлуче да остану у граду још један дан и помогну
Риф Рендл да дигне у ваздух своју гимназију! По
свом крајње опуштеном, комичном и забавном
тону, Р&Р гимназија стоји у великом контрасту с
Blank Generation и већином других панк филмова.
Breaking Glass, Брајан Гибсон (ВБ, 1980)
Breaking Glass5 снимљен је 1979. и у сваком погледу
представља чист mainstream продукт постпанк ере.
У складу с тим, критички прикази британског панк
филма по правилу га или игноришу или потпуно
дисквалификују. Звезду Breaking Glass-а, 24-годишњу
Хејзел О’Конор (Hazel O’Connor) са шароликом, маркетиншки врло подобном прошлошћу, али ни у ком
случају панкерку, за овај филм „открили” су промућурни музички консултанти. Друга неопростива
мана (према панк пуристима) филма јесте то
што правог панк бенда нема ни на екрану ни на
његовом саундтреку. Уместо правих панкера, посао
су одрадили професионални музичари без имало
афинитета и за панк и за постпанк сцену. Осим
тога, подаци о продукцији филма сугеришу извесну
антипатију према панк миљеу. Breaking Glass описује
се као „драматичан поглед на модерну омладину на
нивоу улице [...] надахнут актуелним живахним и
експлозивним трендом у рок музици”. Мислим!
Breaking Glass режирао је и за њега написао
сценарио 35-годишњи Брајан Гибсон (Brian Gibson),
име с блиставим Би-Би-Си педигреом. Продуцент
саундтрека и истоименог албума (угледни AM
Records) био је истакнути ветеран музичке
индустрије Тони Висконти (Tony Visconti). Гледано
из перспективе филмске критике, као и панка
per se, Breaking Glass функционише у оквиру већ
прилично истрошених наративних и жанровских
конвенција. С друге стране, у стилистичком
погледу, пре тежи ка конвенционалном реализму
него ка истраживању нових начина на које се панк
или постпанк естетика могу изразити на филму.
Иако је у своје време имао прилично широку

Kate & Breaking Glass је назив Кејтиног бенда.
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дистрибуцију и импресиван наступ на фестивалу у
Кану, и исте те године био приказан на међународној
филмској манифестацији у Лос Анђелесу, Breaking
Glass нису баш најбоље примиле ни штампа ни
публика. Та веома амбициозна, комерцијално
оријентисана продукција, намењена младима, у своје
време била је веома добро прихваћена. Breaking
Glass један је од укупно два играна филма – и једини
mainstream филм – инспирисана британском панк или
постпанк поткултуром са женским протагонистима у
центру радње (други је Џарманов Јубилеј).
Нимало апологетски настројен, Breaking Glass
прати успон, експлоатацију и коначан пад крајње
идеалистичке, младе панк визионарке Кејт на ниво
комерцијализованог робота. Игра је Хејзел О’Конор,
која је компоновала дванаест кључних песама за
тај филм и која је захваљујући њему и истоименом
албуму још неко време уживала статус прилично
велике звезде, као и успех на топ-листама. Кејт,
за разлику од Хејзел, нема амбиције да постане
музичка звезда. Уместо тога њу покреће уверење да
је друштво то које не ваља, а да је она та која има
решења и искрену жељу (ма колико наивну) да и
други чују то што она има да каже...
Breaking Glass био је један од играних филмова 1979.
с највећим буџетом (милион – милион и по фунти)6,
а снимљен је у Panavision, Technicolor и Dolby Stereo
техници. На своје велико изненађење, продуцент је
морао да уложи додатних 300.000 фунти у његову
накнадну промоцију, две недеље после премијере, јер
филм није успео да оствари очекивани/планирани
ефекат у лондонским West End биоскопима.
Ослобађајући утицај који је панк рок имао на
жене, а који је довео до њихове велике приметности
на британској панк сцени крајем седамдесетих и
омогућио њихов снажан креативан допринос панк
и постпунк поткултури, опште је познат и признат.
Нећемо погрешити ако кажемо да је панк био први
велики покрет младих (а, нажалост, и последњи)
у коме су и жене и мушкарци имали једнако
велике улоге. Први пут рок бендови су имали
женске чланице које нису биле ту само као секс-објекти. Сите ограничених, често деградирајућих
и отворено понижавајућих улога које су им
претходних двадесетак година у рок индустрији
додељивали мушкарци (женске групе формирали су
и контролисали мушки менаџери и продуценти, а
певачице, па чак и рок новинарке, често су третиране
као groupie и „секретарице”), панкерке су преко ноћи
одлучно и храбро одбациле, трансцендовале, или
једноставно све то игнорисале.
Учешће жена у британским панк саставима седам-

десетих подразумевало је потпуно женске бендове,
међу којима је најпознатији 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) из Penetration, биле су најпопуларније
певачице и писци текстова, са широким дијапазоном
индивидуалних стилова и преокупација. Од
музичара најистакнутије су биле басисткиња Геј
Адверт (Gaye Advert) из бенда Adverts и Лора Лоџик
(Lora Logic), тинејџерка која је свирала саксофон у
X-Ray Spex.
„Једну од првих и најбољих критичких расправа
о панку, Сајмон Фрит (Simon Frith) i Тревор Хорн
(Trevor Horne) завршавају стављајући нагласак на
простор који је панк обезбедио женама или, тачније
речено, простор који су жене обезбедиле себи у
оквиру панка. Они, такође, наглашавају и да је
посвећеност панка извештаченом, као и визуелном
стилу, била крајње повезана с његовим изазовом
конвенционалном родном кодексу. То нам помаже
да схватимо како и зашто већина панк филмова има
крајње неконвенционалне женске протагонисте.”
(Art into Pop, 1987, 155–161)
Велика рокенрол превара (The Great Rock’n’Roll
Swindle), Џулијен Темпл (ВБ, 1980)
За Велику рокенрол превару, експериментални
квазидокументарац Џулијена Темпла (Julien Temple), о бенду Sex Pistols, најславнијем од свих
панк бендова, и Малколму Макларену (Malcolm
McLaren)7, њиховом менаџеру и мастермајнду,
може се рећи да је можда најпознатији и најконтроверзнији панк филм свих времена. Амерички
Variety окарактерисао је тај филм тада још
непознатог Темпла као „Грађанина Кејна (1941) рокенрол филма”! Превара је филмски колаж у
чијем се фокусу налази Макларенова верзија
приче о настанку, успону и паду бенда Sex Pistols8
– његовој наводној бриљантној шеми за то како
да се на превару дође до гомиле пара на брзака –
саздана од анимације (општепознатих „догађаја”
који нису снимљени), документарног материјала,
квазидокументарног материјала, музичких видеа,
наративних секвенци, дневника. Превара одражава
панк у свим његовим противречностима, и то на
више различитих нивоа. К. Џ. Донели (K. J. Donnely)
у својој студији Забава и дистопија констатује да
Темпл у Превари артикулише „саму суштину панка
– његов став” (Donnely, 1998, 101–114).
Џулијен Темпл студирао је архитектуру и историју

Продуцент је био за нас тада анонимни Доди Фајед (Dodi Fayed), који је наредне, 1981. године, продуцирао Chariots of Fire (Hugh Hudson), а
светску славу стекао тек много касније, на потпуно други начин.
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на Кембриџу, а онда је видео Годардов Презир (Le
Mépris, 1963) и одлучио да конкурише за место у
Националној филмској школи. То је било 1976. У
лето исте године Темпл је у једном складишту,
у Rotherhithe-у, у источном Лондону, први пут
чуо Sex Pistols и из истих стопа постао панкер.
Наводно, Темпл и његове нове колеге почели су
заједно да снимају свирке тог бенда сваке вечери
„позајмљујући” камеру из своје филмске школе
и сваког је јутра кришом враћајући на место.
Убрзо затим Темпл се упознао с Маклареном,
који је у то време очекивао финансијску
подршку из Холивуда, у пакету с Расом Мајером
(Russ Meyer), становитим редитељем softcore
порно--филмова. Макларен се, природно, одмах
успротивио неауторизованом снимању бенда, и
ту почиње добро позната прича која се по својој
контроверзности и вишесмислености може
мерити једино са самом Преваром...

Када је Велика рокенрол превара, која се састоји од
десет делова или „лекција” о томе како слудети публику
и истовремено јој узети новац, коначно завршена и
приказана, неколико година била је толико успешна да
многи данас вероватно верују да је реч о аутентичном
документ(арц)у.
Убедљиво најпознатија сцена из Преваре јесте она при
крају филма у којој Сид Вишис (Sid Vicious) гротескно
карикира Синатру певајући „My Way” у париском ноћном
клубу, а затим вади пиштољ и пуца на публику – у стилу
класичне дада нумере – делимично и због тога што је њен
крајње интригантни remake направио Алекс Кокс (Alex
Cox) у свом биографском филму Сид и Ненси (Sid i Nancy),
о коме ће касније бити речи.
Макларена никада нисам имао прилике да упознам, али
сам зато недавно, на једном масовном рокенрол тулуму
ван Београда, комплет с гостујућим бендовима и стејџом,
упознао једног другог Малколма, рокера из Croydon-a
(Лондон), који тренутно ради на споту „An Englishman
in Belgrade” (парафраза на Стинга и „An Englishman in
New York”, наравно), који сам накнадно прекрстио у
„The Englishman in Belgrade”. Током вечери казао сам
му да радим на овом тексту, а он ми је рекао да је са 18-19 година, у Croydon-у, у Greyhound-у, у веома добром
локалном клубу који више не постоји, слушао Sex Pistols
и Clash. Тада црвенокоси, дугокоси панкер, Малколм је
редовно фарбао косу у црвено. Једанпут је заборавио
да је испере после пола сата и оставио кану да одради
своју ствар нека три-четири часа. „Коса ми је била bloody
јарконаранџаста!” То се можда десило и због тога што
је у то време, како сам каже, гутао свашта: blues, dexies,
amphetamines... Поента приче је, наравно, била свирка
Sex Pistols којој је он лично присуствовао: „Сјајна, нова,
сирова енергија... У време великог незадовољства... Мало
свеже јеб... енергије коју дотле дуго нико није видео...”
У тексту поводом двадесет година панк рока
објављеном у часопису Musician 1995. Малколм Макларен
каже и следеће: „Превара је извршена – једино бих волео
да је била неупоредиво већа. Ми, једноставно, нисмо
стигли толико далеко зато што они имају јачу артиљерију
од нас. Међутим, ми смо оставили дубоке трагове од зуба.
А најдубљи трагови од зуба остали су у људском духу. Ми
смо га вратили.”

Студент уметности шездесетих година прошлог века, анархиста и провокатор, и један од организатора лондонских студентских демонстрација
солидарности с мајским бунтом у Француској. Кореализатор, заједно с Џејмијем Ридом (Jamie Reid), прве антологије ситуационистичких
текстова на енглеском Leaving the 20th Century (1974) Кристофера Греја (Christopher Gray), једне од најлуциднијих и политички најчистијих
формулација шездесетих, теоретичар, самостални уметник, модни дизајнер и власник бутика у лондонском King’s Rоad-у, рок импресарио
и музичар.
8
„Sex Pistols су били подвала, покушај да се до успеха дође скандалом, да се дође до ’кеша од хаоса’, како је гласио један слоган Малколма
Макларена; они су такође били помно припремљен доказ да су сви хегемонијски постулати о начину на који би овај свет требало да
функционише, а којима смо изложени, обмана која је толико свеобухватна и гнусна да напросто тражи да буде уништена, и то у толикој мери
да буде потпуно истиснута из нашег сећања.” (Greil Marcus, Трагови кармина, Тајна историја 20. века, превео с енглеског Дејан Д. Марковић,
Градац, Чачак, 2013; Lipstick Traces, А Secret History of the Twеntieth Century, Harvard University Press, 1989). Врло је могуће да је Мaкларен
заиста испланирао да Sex Pistols никада не буду ништа више од деветомесечног чуда, јефтиног средства за брзо богаћење, уз мало шале и
смеха, и примесу старог épater la bourgeois.
7
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са полица
БИБЛИОТЕКЕ

михајло
ал. Поповић

Са вером
у бога

пише:

Зорица Димитријевић

У

Библиотеци Југословенске кинотеке међу значајним издањима посвећеним историји српског филма истиче се књига
Михајло Ал. Поповић, Са вером
у Бога, о најпознатијем филму снимљеном у
Србији (и Југославији) између два светска рата
и о његовом аутору, редитељу, сценаристи,
сниматељу, монтажеру Михајлу Ал. Поповићу
(1908–1990).
Књигу је 1991. објавио Музеј Југословенске
кинотеке, као прву у едицији „Српски филм”.
Главни и одговорни уредник био је редитељ
Слободан Шијан, у то време директор Кинотеке, а уредник Динко Туцаковић (1960–
2013), касније дугогодишњи управник Музеја
Југословенске кинотеке. Шијан и Туцаковић су
и приредили ову вредну и занимљиву књигу.
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Повод је била ретроспектива Поповићевих дела,
за коју је завршена реконструисана и озвучена
верзија филма о Првом светском рату Са вером у
Бога, снимљеног 1932. године.
Како је у уводу записао Шијан, „из мрака
непостојања извучен је у благотворни мрак
биоскопске сале можда најбољи српски филм
снимљен током првих пола века постојања
кинематографије”. Реч „можда” указује на то
да су многи други српски филмови изгубљени,
објаснио је он не слутећи тада сензационално
откриће још старијег српског филма – Карађорђе
из 1911. године.
Туцаковић је свој текст насловио „Пионир
са осмехом”, истичући да је Поповић дуго
сврставан у фиоку „пионири кинематографије
– неустрашиви момци са камером” и да је, мада
му свакако припада део сниматељске славе, те да

је тек реконструкција филма Са вером у Бога
осветлила сву величину његове личности и дела.
„У ситуацији када у земљи не постоји
организована
кинематографија,
Поповићев
субверзивни дух прави једно од оних дела типичних
за кинематографију Европе која су је чинила
различитом од монолитног корпуса америчког
филма”, оценио је Туцаковић, наводећи Нулу из
владања Жана Вигоа, Довженкову Земљу и Пут у
живот Николаја Ека, такође снимљене почетком
тридесетих година 20. века.
Посебно интересантан део књиге јесте дуг
разговор који је с Поповићем водио стручни
сарадник Кинотеке Стеван Јовичић 1969. године.
Магнетофонска трака с оригиналним тонским
записом разговора чува се у Архиву Југословенске
кинотеке.
Поповић се ту присећа својих филмских почетака,
епизодне улоге у филму Ранка Јовановића Кроз буру
и огањ, која му је донела познанство са сниматељем
Јосипом Новаком и другим ентузијастима који су
потом основали Југословенски филмски клуб. У
том удружењу је и рођена идеја да направе свој
филм, а Поповић, тада тек 24-годишњак, написао је
сценарио инспирисан причом Бранислава Нушића
„Пуста кућа”, али и призором ратног инвалида,
просјака на улици.
„Хтео сам да испричам судбину човека који је,
заправо, изнео рат на својим плећима, али сам
морао да пазим и на цензуру”, поверио се Поповић.
У књизи је објављена и биоскопска најава из
старих новина: „Са вером у Бога, први велики
југословенски филм из доба наших најтежих и
најсветлијих дана, о страдању Србије и стварању
Југославије, приказаће се ових дана у Колосеуму.
Поред сјајних слика са села, одлично су приказане
борбе наше војске.”
Прештампано је и поглавље из Поповићеве књиге
Записи са периферије, у којем једноставним језиком
живо описује околности настанка свог првог филма,
мотиве, проблеме, сараднике, атмосферу...
„Као филм урађен најоскуднијим средствима,
са много перипетија, у њему је било много
недостатака. Био је, у неком смислу, више ратна
хроника са добрим сликама него права филмска
драма какву су искусни странци стварали. Али
био је искрено направљен и искрено од публике
примљен”, закључио је Поповић.
У другом делу књиге Музеја Југословенске
кинотеке Стеван Јовичић пише о томе како је
сачуван филм Са вером у Бога, на који је јавност
била заборавила готово пола века, и како је текла
вишегодишња реконструкција.

О том процесу текст је написао и др Марко
Бабац, истичући да је срећан што је помогао да
оживи један прохујали свет и учини га доступним
новим генерацијама историчара, теоретичара,
стваралаца и љубитеља филмске уметности,
док је о звучној рестаурацији филма сведочење
оставио Баронијан Вартекс.
У књизи су објављени садржај шпице, натписи
из филма и музичка листа.
Наредно поглавље доноси биографију Михајла
Ал. Поповића из пера Дејана Косановића и
надахнути текст Пурише Ђорђевића, после
смрти Поповића, под насловом „Мика снима из
небеске лађе”.
У поглавље „Са вером у Михајла Ал. Поповића”
уврштени су прилози Живојина Павловића
„Зачетник националног стила”, Небојше Пајкића
„Са вером у Бога – после шест деценија” и Синише
Здравковића „Мученици филма”.
Ово озбиљно приређено издање, уз детаљну
филмографију
Поповића
као
редитеља,
сниматеља и глумца, избор из библиографије, као
и избор фотографија, завршава се резимеом на
енглеском језику.
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програм
ФЕБРУАР 2017
СЕЋАЊЕ НА...
АЈАЧЕ ПАРОЛИН (Aiace Parolin)
СРЕДА

1.

ФЕБРУАР

СЕЋАЊЕ НА...
ДЕЈВИД ХАМИЛТОН (David Hamilton)

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЗАВЕДЕНА И
ОСТАВЉЕНА

(ИТА/ФРА, 1963)
Sedotta e abbandonata
....................................................................................
Улоге: Ландо Буцанка
(Lando Buzzanca),
Лола Брачини (Lola Braccini)
Режија:
Пјетро Ђерми (Pietro Germi)
Фот.: Ајаче Паролин (Aiace Parolin)
ЧЕТВРТАК

2.

ФЕБРУАР

Југословенска кинотека

Косовска 11

пројекција у 19.00

ЛАУРА – СЕНКЕ ЈЕДНОГ
ЛЕТА

(ФРА, 1979)
Laura, les ombres de l’еtе
....................................................................................
Улоге: Мод Адамс (Maud Adams),
Дон Данлап (Dawn Dunlap)
Режија: Дејвид Хамилтон
(David Hamilton)

СЕЋАЊЕ НА...
НАДИН АЛАРИ (Nadine Alari)

пројекција у 21.00
САСВИМ ОБИЧНА
ПРИЧА

(ФРА/НЕМ, 1978)
Une histoire simple
....................................................................................
Улоге: Роми Шнајдер
(Romy Schneider),
Надин Алари (Nadine Alari)
Режија: Клод Соте
(Claude Sautet)

пројекција у 21.00

СЕЗОНА МИРА У
ПАРИЗУ

(ФРА/ЈУГ, 1981)
....................................................................................
Улоге: Драган Николић,
Марија Шнајдер
(Maria Schneider)
Режија: Предраг Голубовић

У ПОТРАЗИ ЗА
ГОСПОДИНОМ
ГУДБАРОМ

(САД, 1977)
....................................................................................
Улоге: Дајана Китон
(Diane Keaton), Ричард Гир
(Richard Gere)
Режија: Ричард Брукс
(Richard Brooks)

СТОГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА ЂУЗЕПА ДЕ САНТИСА (Giuseppe De Santis)
ПЕТАК

3.

ФЕБРУАР

СУБОТА

4.

ФЕБРУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ДАНИ СЛАВЕ

(ИТА/ШВЕ, 1945) Giorni di gloria
....................................................................................
документарни филм
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis), Лукино
Висконти (Luchino Visconti),
Марио Серандеи (Mario Serandei),
Марчело Паљеро (Marcello
Pagliero)

пројекција у 17.00
НЕМА МИРА МЕЂУ
МАСЛИНАМА

пројекција у 19.00
РИМ У 11

(ИТА, 1950)
Non c’è pace tra gli ulivi
....................................................................................
Улоге: Раф Валоне (Raf Vallone),
Лучија Бозе (Lucia Bosé)
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis)
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ТРАГИЧАН ЛОВ

(ИТА, 1947)
Caccia tragica
....................................................................................
Улоге: Виви Ђоји (Vivi Gioi),
Андреа Чеки (Andrea Checchi)
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis)

(ИТА/ФРА, 1952)
Roma, ore 11
....................................................................................
Улоге: Лучија Бозе (Lucia Bosé),
Карла дел Пођо
(Carla Del Poggio)
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
ГОРАК ПИРИНАЧ

(ИТА, 1949)
Riso amaro
....................................................................................
Улоге: Силвана Мангано
(Silvana Mangano), Виторио
Гасман (Vittorio Gassmann)
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis)

пројекција у 21.00
АНА ЦАКЕО

(ИТА, 1953)
Un marito per Anna Zaccheo
....................................................................................
Улоге: Силвана Пампанини
(Silvana Pampanini),
Амедео Нацари (Amedeo
Nazzari)
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis)

НЕДЕЉА

5.

ФЕБРУАР

пројекција у 16.30

пројекција у 18.30

ЗАБРАЊЕНЕ СТРАСТИ

(ИТА, 1972)
Un apprezzato professionista di
sicuro avvenire
....................................................................................
Улоге: Лино Каполикио
(Lino Capolicchio),
Феми Бенуси (Femi Benussi)
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis)
СЕЋАЊЕ НА...
МАРГИТ БАРА (Margit Bara)

ПОНЕДЕЉАК

6.

ФЕБРУАР

пројекција у 21.00

ЉУДИ И ВУКОВИ

(ИТА/ФРА, 1957)
Uomini e lupi
....................................................................................
Улоге: Силвана Мангано
(Silvana Mangano),
Ив Монтан (Yves Montand)
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis), Леополдо
Савона (Leopoldo Savona)

ЦЕСТА ДУГА ГОДИНУ
ДАНА

(ИТА/ЈУГ, 1958)
La strada lunga un anno
....................................................................................
Улоге: Гордана Милетић,
Ивица Пајер
Режија: Ђузепе де Сантис
(Giuseppe De Santis)

СЕЋАЊЕ НА...
НИКОЛА КОРАБОВ (Nikola Korabov)

СЕЋАЊЕ НА...
ЗА ЗА ГАБОР (Zsa Zsa Gabor)

пројекција у 19.00

пројекција у 17.00
КУЋА ПОД СТЕНОМ

(МАЂ, 1958)
Haz a sziklak alatt
...................................................................................
Улоге: Маргит Бара (Margit Bara),
Јанош Гербе (Janos Görbe)
Режија: Карољ Мак
(Karoly Makk), Ђерђ Хинч
(György Hintsch)

пројекција у 21.00
ДРЖАВНИ НЕПРИЈАТЕЉ
БР. 1 (ФРА/ИТА, 1953)

ИВАН КОНДАРЕВ
(БУГ, 1973)

...................................................................................
Улоге: Антон Горчев,
Катја Паскалева
(Катя Паскалева)
Режија: Никола Корабов

L’ennemi public n° 1

...................................................................................
Улоге: За За Габор (Zsa Zsa Gabor),
Фернандел (Fernandel)
Режија: Анри Вернеј
(Henri Verneuil)

РОБЕРТ АЛТМАН (Robert Altman) НА БИС
УТОРАК

7.

ФЕБРУАР

СРЕДА

8.

ФЕБРУАР

ЧЕТВРТАК

9.

ФЕБРУАР

пројекција у 17.00
МЕШ

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

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

КОЦКАР И БЛУДНИЦА

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

СВИ СМО МИ ЛОПОВИ

НЕШВИЛ

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

ИГРАЧ

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

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

пројекција у 20.00

пројекција у 17.30

пројекција у 17.30

ПРИВИЂЕЊА

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

пројекција у 20.00
КРАТКИ РЕЗОВИ

(САД, 1993)
Short Cuts
....................................................................................
Улоге: Енди Макдауел
(Andie MacDowell),
Џулијана Мур (Julianne Moore)
Режија: Роберт Алтман
(Robert Altman)
Ф Е Б Р УA Р
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ПЕТАК

10.

ФЕБРУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 20.00

ВИСОКА МОДА

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

ГОСФОРД ПАРК

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

МАЧКЕ НА ФИЛМУ
СУБОТА

11.

ФЕБРУАР

НЕДЕЉА

12.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.30

пројекција у 17.00
ЦРНА МАЧКА

(САД, 1934)
The Black Cat
...................................................................................
Улоге: Борис Карлоф
(Boris Karloﬀ ), Бела Лугоши
(Bela Lugosi)
Режија: Едгар Г. Улмер
(Edgar G. Ulmer)

МАЧКА ИЗ СВЕМИРА

(САД, 1978)
The Cat from Outer Space
....................................................................................
Улоге: Кен Бери (Ken Berry),
Сенди Данкан (Sandy Duncan)
Режија: Норман Токар
(Norman Tokar)

пројекција у 20.30
ДОРУЧАК КОД ТИФАНИЈА

(САД, 1961)
Breakfast at Tiﬀany’s
....................................................................................
Улоге: Одри Хепберн
(Audrey Hepburn),
Џорџ Пепард (George Peppard)
Режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)

пројекција у 19.00

пројекција у 17.00

ПРИВАТНИ ДЕТЕКТИВ

МАЧАК ДЕТЕКТИВ

(САД, 1965)
That Darn Cat!
.......................................................................
Улоге: Хејли Милс (Hayley Mills),
Дин Џоунс (Dean Jones)
Режија: Роберт Стивенсон
(Robert Stevenson)

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

пројекција у 21.00
ЧОВЕК И МАЧАК

(САД, 1974)
Harry and Tonto
....................................................................................
Улоге: Арт Карни (Art Carney),
Елен Бeрстин (Ellen Burstyn)
Режија: Пол Мазурски
(Paul Mazursky)

СЕЋАЊЕ НА... ТАДЕУШ ХМЈЕЛЕВСКИ (Tadeusz Chmielewski)
ПОНЕДЕЉАК

13.

ФЕБРУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

КАКО САМ ЗАПОЧЕО
ДРУГИ СВЕTСКИ РАТ
(I ДЕО) – БЕКСТВО

КАКО САМ ЗАПОЧЕО
ДРУГИ СВЕTСКИ РАТ
(II ДЕО) – ПРЕДАЈТЕ
ОРУЖЈЕ, МОЛИМ

КАКО САМ ЗАПОЧЕО
ДРУГИ СВЕTСКИ РАТ
(III ДЕО) – НАЈЗАД КУЋИ

(ПОЉ, 1969)
Jak Rozpetalem druga wojne
swiatowa (I) – Ucieczka
....................................................................................
Улоге: Марјан Коћињак
(Marian Kociniak), Јанина
Бороњска (Janina Boronska)
Режија: Тадеуш Хмјелевски
(Tadeusz Chmielewski)
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(ПОЉ, 1969)
Jak Rozpetalem druga wojne
swiatowа (II) – Za Bronia
....................................................................................
Улоге: Марјан Коћињак
(Marian Kociniak), Кристина
Борович (Krystyna Borowicz)
Режија: Тадеуш Хмјелевски
(Tadeusz Chmielewski)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

(ПОЉ, 1969)
Jak Rozpetalem druga wojne
swiatowа (III) – Wsrod Swoich
....................................................................................
Улоге: Марјан Коћињак
(Marian Kociniak), Јоана Једрика
(Joanna Jedryka)
Режија: Тадеуш Хмјелевски
(Tadeusz Chmielewski)

ИЗАБЕЛ ИПЕР (Isabelle Huppert)
УТОРАК

14.

ФЕБРУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

КРИК ЖИВОТА

(ФРA, 1976)
Docteur Françoise Gailland
...................................................................................
Улоге: Ани Жирардо
(Annie Girardot), Изабел Ипер
(Isabelle Huppert)
Режија: Жан Луј Бертучели
(Jean-Louis Bertuccelli)

пројекција у 21.00

ПЛЕТИЉА ЧИПКИ

(ФРA/ШВE/НЕМ, 1976)
La dentellière
...................................................................................
Улоге: Изабел Ипер
(Isabelle Huppert), Ив Бенеитон
(Yves Beneyton)
Режија: Клод Горета
(Claude Goretta)

ОСАМ ЖЕНА

(ФРА/ИТА, 2002)
8 femmes
...................................................................................
Улоге: Изабел Ипер
(Isabelle Huppert), Катрин Денев
(Catherine Deneuve)
Режија: Франсоа Озон
(François Ozon)

МОЈ ИЗБОР - СРЕЋКО ХОРВАТ
СРЕДА

15.

ФЕБРУАР

ЧЕТВРТАК

16.

ФЕБРУАР

ПЕТАК

17.

ФЕБРУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЧОВЕК У БЕЛОМ ОДЕЛУ

(ВБ, 1951)
The Man in the White Suit
...................................................................................
Улоге: Алек Гинис (Alec
Guinness), Џоан Гринвуд
(Joan Greenwood)
Режија: Александер Макендрик
(Alexander Mackendrick)

пројекција у 21.00

ДАН КАДА ЈЕ ЗЕМЉА
СТАЛА

(САД, 1951)
The Day the Earth Stood Still
...................................................................................
Улоге: Мајкл Рени (Michael
Rennie), Патриша Нил
(Patricia Neal)
Режија: Роберт Вајз (Robert Wise)

пројекција у 19.00

пројекција у 17.00
(САД, 1959)
On the Beach
...................................................................................
Улоге: Ава Гарднер (Ava Gardner),
Грегори Пек (Gregory Peck)
Режија: Стенли Крејмер
(Stanley Kramer)

(ФРA/ИТA, 1965)
Alphaville, une étrange aventure de
Lemmy Caution
...................................................................................
Улоге: Еди Константајн
(Eddie Constantine), Ана Карина
(Anna Karina)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Goddard)

пројекција у 19.00

пројекција у 17.00
(САД, 1976)
Network
...................................................................................
Улоге: Феј Данавеј (Faye
Dunaway), Вилијем Холден
(William Holden)
Режија: Сидни Ламет
(Sidney Lumet)

ТHX 1138

(САД, 1971)
THX 1138
...................................................................................
Улоге: Роберт Дувал
(Robert Duvall), Доналд Плезанс
(Donald Pleasance)
Режија: Џорџ Лукас
(George Lucas)

пројекција у 21.00

ОНИ ЖИВЕ

ТВ МРЕЖА

(САД, 1956)
Invasion of the Body Snatchers
...................................................................................
Улоге: Кевин Макарти
(Kevin McCarthy),
Дана Винтер (Dana Wynter)
Режија: Дон Сигел (Don Siegel)

пројекција у 21.00

АЛФАВИЛ

ПОСЛЕДЊА ОБАЛА

ИНВАЗИЈА ТРЕЋИХ
БИЋА

(САД, 1988)
They Live
...................................................................................
Улоге: Роди Пајпер (Roddy Piper),
Кит Дејвид (Keith David)
Режија: Џон Карпентер
(John Carpenter)

КАД ИМА ЉУБАВИ

(ИТA/ФРA/КАН/ШПA/САД/ЈAП/
ШВЕ/ВБ/ДАН/НЕМ/ХОЛ, 2003)
It’s All About Love
...................................................................................
Улоге: Хоакин Феникс (Joaquin
Phoenix, Клер Дејнс (Claire Danes)
Режија: Томас Винтерберг
(Thomas Vinterberg)

ФИЛМСКИ МАРАТОН – МЈУЗИКЛ
СУБОТА

18.

ФЕБРУАР

пројекција у 12.00
ВОЛИ МЕ НОЋАС

(САД, 1932)
Love me tonight
...................................................................................
Улоге: Морис Шевалије (Maurice
Chevalier), Џенет Макдоналд
(Jeanette MacDonald)
Режија: Рубен Мамулијан
(Rouben Mamoulian)

пројекција у 14.00

пројекција у 16.00

ДА ЗАИГРАМО

ЖЕНА МОЈИХ СНОВА

....................................................................................
Улоге: Фред Астер (Fred Astair),
Џинџер Роџерс (Ginger Rogers)
Режија: Марк Сандрич
(Mark Sandrich)

....................................................................................
Улоге: Марика Рек (Marika Rökk),
Волфганг Лукши (Wolfgang
Lukschy)
Режија: Георг Јакоби
(Georg Jacoby)

(САД, 1937)
Shall we dance

(НЕМ, 1944)
Die Frau meiner Träume
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ФИЛМСКИ МАРАТОН – МЈУЗИКЛ
СУБОТА

18.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

ПРОЛЕЋЕ

(СССР, 1947)
Весна
...................................................................................
Улоге: Љубов Орлова (Любовь
Орлова), Николај Черкасов
(Николай Черкасов)
Режија: Григориј Александров
(Григорий Александров)

АМЕРИКАНАЦ У
ПАРИЗУ

(САД, 1951)
Аn American in Paris
...................................................................................
Улоге: Џин Кели (Gene Kelly),
Лесли Карон (Leslie Caron)
Режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

пројекција у 22.00
РЕВОЛВЕРАШ ИЗ АРИЗОНЕ

(ЧССР, 1964)
Limonadovy Joe

....................................................................................
Улоге: Карел Фијала (Karel Fiala),
Милош Копецки (Miloš Kopecky)
Режија: Олдрих Липски (Oldřich
Lipsky)

ФИЛМСКИ МАРАТОН – МЈУЗИКЛ
НЕДЕЉА

19.

ФЕБРУАР

пројекција у 12.00

пројекција у 14.00
ТОМИ

ГОСПОЂИЦЕ ИЗ
РОШФОРА

(ФРА, 1967)
Les Demoiselles de Rochefort
...................................................................................
Улоге: Катрин Денев (Catherine
Deneuve), Франсоаз Дорлеак
(Francoise Dorlèac)
Режија: Жак Деми (Jacques Demy)
НЕДЕЉА

19.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

БРИЉАНТИН

(ВБ, 1975)
Tommy

(САД, 1978)
Grease

....................................................................................
Улоге: Оливер Рид (Oliver Reed),
Ен Маргрет (Ann Margret)
Режија: Кен Расел
(Ken Russell)

....................................................................................
Улоге: Џон Траволта (John
Travolta), Оливија Њутон Џон
(Olivia Newton John)
Режија: Рандал Клајсер
(Randal Kleiser)

пројекција у 20.00

БАЛ

(ИТА, 1983)
Le Bal
...................................................................................
Улоге: Етјен Гишар (Etienne
Guichard), Режис Буке (Règis
Bouquet)
Режија: Еторе Скола
(Ettore Scola)

пројекција у 16.00

ЧИКАГО

(САД/НЕМ, 2002)
Chicago
...................................................................................
Улоге: Рене Зелвегер (Renèe
Zellweger), Кетрин Зита Џоунс
(Catherine Zeta Jones)
Режија: Роб Маршал
(Rob Marschall)

пројекција у 22.00
ЛАК ЗА КОСУ

(САД, 2007)
Hairspray
...................................................................................
Улоге: Џон Траволта (John
Travolta), Квин Латифа (Queen
Latifah)
Режија: Адам Шенкман
(Adam Shankman)

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ЕЈБЕЛ ФЕРАРА (Abel Ferrara)
ПОНЕДЕЉАК

20.

ФЕБРУАР

УТОРАК

21.

ФЕБРУАР
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пројекција у 19.00

пројекција у 17.00
КРАДЉИВЦИ ТЕЛА

(САД, 1993)
Body Snatchers
...................................................................................
Улоге: Габријела Анвар
(Gabrielle Anwar), Мег Тили
(Meg Tilly)
Режија: Ејбел Ферара
(Abel Ferrara)

пројекција у 19.00

пројекција у 17.00
ПОМРАЧЕЊЕ СВЕСТИ
(САД/ФРА, 1997)
The Blackout
.......................................................................
Улоге: Метју Модин (Matthew
Modine), Клаудија Шифер
(Claudia Schiﬀer)
Режија: Ејбел Ферара
(Abel Ferrara)
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АНЂЕО ОСВЕТЕ

(САД, 1980)
MS. 45
....................................................................................
Улоге: Зое Лунд (Zoе Lund),
Алберт Синкис (Albert Sinkys)
Режија: Ејбел Ферара
(Abel Ferrara)

ЗЛИ ПОРУЧНИК

(САД, 1992)
Bad Lieutenant
....................................................................................
Улоге: Харви Кајтел
(Harvey Keitel), Виктор Арго
(Victor Argo)
Режија: Ејбел Ферара
(Abel Ferrara)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
ЊУЈОРК, ГРАД СТРАХА

(САД, 1984)
Fear City
....................................................................................
Улоге: Том Беринџер (Tom
Berenger), Џек Скалија
(Jack Scalia)
Режија: Ејбел Ферара
(Abel Ferrara)

пројекција у 21.00
КРАЉ ЊУЈОРКА

(ИТА/САД/ВБ, 1990)
King of New York
....................................................................................
Улоге: Кристофер Вокен
(Christopher Walken), Дејвид
Карузо (David Caruso)
Режија: Ејбел Ферара
(Abel Ferrara)

НЕМА СРЕДА – ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ МУРНАУ – „ЗОРА“ НЕМАЧКОГ ФИЛМА

пројекција у 17.00

СРЕДА

22.

ФЕБРУАР

НОСФЕРАТУ

(НЕМ, 1922)
Nosferatu - Eine Symphonie des
Grauens
...................................................................................
Улоге: Макс Шрек (Max Schreck),
Густав фон Вангенхајм (Gustav
von Wangenheim)
Режија: Фридрих Вилхелм
Мурнау (Friedrich W. Murnau)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ПОСЛЕДЊИ ЧОВЕК

ФАУСТ

....................................................................................
Улоге: Емил Јанингс (Emil
Jannings), Мали Делшафт
(Maly Delschaft)
Режија: Фридрих Вилхелм
Мурнау (Friedrich Wilhelm
Murnau)

....................................................................................
Улоге: Геста Екман (Gösta Ekman),
Емил Јанингс (Emil Jannings)
Режија: Фридрих Вилхелм
Мурнау (Friedrich Wilhelm
Murnau)

(НЕМ, 1923)
Der Letzte Mann

(НЕМ, 1926)
Faust

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК – БРИТАНСКИ ДОКУМЕНТАРИСТИЧКИ ПОКРЕТ

пројекција у 17.00

ЧЕТВРТАК

23.

ФЕБРУАР

РИБАРСКИ БРОДОВИ /
НОШЕНИ СТРУЈAМA

(ВБ, 1929) Drifters s
....................................................................................
Режија: Џон Грирсон
(John Grierson)

НОЋНА ПОШТА

(ВБ, 1936) Night Mail s
....................................................................................
Режија: Бејзил Рајт (Basil Wright),
Хари Вoт (Harry Watt)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ПЕСМА ЦЕЈЛОНА

(ВБ, 1934/35) The Song of Ceylon s
....................................................................................
Режија: Бејзил Рајт (Basil Wright)

СЕВЕРНО МОРЕ

(ВБ, 1938) North Sea s
....................................................................................
Режија: Хари Вoт (Harry Watt)

ЛИЦЕ ОД УГЉА

(ВБ, 1936) Coal Face s
....................................................................................
Режија: Алберто Кавалканти
(Alberto Cavalcanti)

ПОЖАРИ СУ ПОЧЕЛИ

(ВБ, 1943) Fires Are Started
....................................................................................
Режија: Хамфри Џенингс
(Humphrey Jennings)

СЕЋАЊЕ НА... ВИЛИЈЕМ ПИТЕР БЛАТИ (William Peter Blatty)

пројекција у 17.00

ПЕТАК

24.

ФЕБРУАР

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ИСТЕРИВАЧ ЂАВОЛА

ИСТЕРИВАЧ ЂАВОЛА III

...................................................................................
Улоге: Макс фон Сидоу (Max von
Sydow), Линда Блер (Linda Blair)
Режија: Вилијем Фридкин
(William Friedkin)
Сценарио: Вилијем Питер Блати
(William Peter Blatty)

...................................................................................
Улоге: Џорџ Си Скот (George C.
Scott), Ед Фландерс (Ed Flanders)
Сценарио и режија:
Вилијем Питер Блати
(William Peter Blatty)

(САД, 1973)
The Exorcist

СУБОТА

ДЕВЕТА
КОНФИГУРАЦИЈА

(САД, 1990)
The Exorcist III

(САД, 1980)
The Ninth Conﬁguration

...................................................................................
Улоге: Стејси Кич (Stacy Keach),
Скот Вилсон (Scott Wilson)
Сценарио и режија:
Вилијем Питер Блати
(William Peter Blatty)

25. ФЕБРУАР – НЕДЕЉА 5. МАРТ
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ФЕСТ КЛАСИК

ФЕСТ КЛАСИК
СУБОТА

25.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

РЕМИНГТОН

(ЈУГ, 1988)
Remington
...................................................................................
Улоге: Марио Селих (Mario Selih),
Лара Бохинц (Lara Bohinc)
Режија: Дамјан Козоле
(Damjan Kozole)

ФАДО

(ПОР, 2007)
Fados
...................................................................................
Улоге: Шико Буарке (Chico
Buarque), Камане (Camané)
Режија: Карлос Саура
(Carlos Saura)

ФЕСТ КЛАСИК

ФЕСТ КЛАСИК
НЕДЕЉА

26.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
МАЛЕНА

ДЕВОЈКА ТВОЈИХ СНОВА
(ШПА, 1998)
La niña de tus ojos
...................................................................................
Улоге: Пенелопе Круз
(Penélope Cruz), Антонио Ресинес
(Antonio Resines)
Режија: Фернандо Труеба
(Fernando Trueba)

(ИТА/САД, 2000)
Malèna
....................................................................................
Улоге: Моника Белучи
(Monica Bellucci), Ђузепе Сулфаро
(Giuseppe Sulfaro)
Режија: Ђузепе Торнаторе
(Giuseppe Tornatore)

ФОКУС ЕВРОПА

ФЕСТ КЛАСИК
ПОНЕДЕЉАК

27.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
СИН ОЦА СВОГ

ЉУБАВНИ СЛУЧАЈ
ИЛИ ТРАГЕДИЈА
СЛУЖБЕНИЦЕ ПТТ

(ЈУГ, 1967)
Love Aﬀair, or the Case of the
Missing Switchboard Operator
...................................................................................
Улоге: Ева Рас, Слободан
Алигрудић, Ружица Сокић
Режија: Душан Макавејев

(ФРА/КАН, 2016)
Le ﬁls de Jean
...................................................................................
Улоге: Пјер Деладоншам
(Pierre Deladonchamps),
Габријел Аркан (Gabriel Arcand)
Режија: Филип Лиоре
(Philippe Lioret)

ПЛАЗМА ФЕСТИЋ

ФЕСТ КЛАСИК
УТОРАК

28.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
МОЈ ЖИВОТ КАО
ТИКВИЦА

ЗЛАТНО ДОБА

(ШПА/ПОР/ФРА, 1992)
Belle Epoque
...................................................................................
Улоге: Пенелопе Круз (Penélope
Cruz), Фернандо Фернан Гомез
(Fernando Fernán Gómez)
Режија: Фернандо Труеба
(Fernando Trueba)

(ШВА/ФРА, 2016)
Ma vie de Courgette

....................................................................................
Улоге: Гаспар Шлатер
(Gaspard Schlatter),
Систин Мира (Sixtine Murat)
Режија: Клод Барас (Claude Barras)

СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

ФЕСТ 45
СРЕДА

1.

МАРТ
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пројекција у 18.00
АМЕРИЧКА ДРАГА

пројекција у 21.00

(САД/ВБ, 2016)
American Honey
...................................................................................
Улоге: Саша Лејн (Sasha Lane),
Шија Лебуф (Shia LaBeouf)
Режија: Andrea Arnold
(Andrea Arnold)
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TRANSMANIA

(ХРВ, 2016)
Transmania
...................................................................................
Улоге: Ф. Машковић, Л. Барић
Режија: Д. Матанић, С. Тарокић,
Х. Јушић, Б. Јелчић, З. Јурић,
В. Воркапић, Ј. Заставниковић,
Ф. Шоваговић, И. Салај

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

ФЕСТ 45

ФЕСТ КЛАСИК
ЧЕТВРТАК

2.

МАРТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
ПОРИЦАЊЕ

КАО НЕКО ЗАЉУБЉЕН

(ЈАП/ФРА, 2012)
Like Someone in Love
...................................................................................
Улоге: Рин Таканаши
(Rin Takanashi),
Тадаши Окуно (Tadashi Okuno)
Режија: Абас Кијаростами
(Abbas Kiarostami)

(САД/ВБ, 2016)
Denial

....................................................................................
Улоге: Рејчел Вајс (Rachel Weisz),
Том Вилкинсон (Tom Wilkinson)
Режија: Мик Џексон
(Mick Jackson)

ФОКУС ЕВРОПА

ФЕСТ КЛАСИК
ПЕТАК

3.

МАРТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

ПРЕДСТАВА „ХАМЛЕТА“
У МРДУШИ ДОЊОЈ

(ЈУГ, 1974)
...................................................................................
Улоге: Раде Шербеџија, Милена
Дравић, Крешимир Зидарић
Режија: Крсто Папић

МИНСКО ПОЉЕ

(НЕМ/ДАН, 2015)
Land of Mine
...................................................................................
Улоге: Роланд Мелер
(Roland Møller), Луис Хофман
(Louis Hofmann)
Режија: Мартин Сандвлије
(Martin Zandvliet)

ГРАНИЦЕ

ФЕСТ КЛАСИК
СУБОТА

4.

МАРТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
СЛУШКИЊА

БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА
КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ

(Ј. КОР, 2016)
The Handmaiden

....................................................................................
Улоге: Ким Мин Хи (Kim Min-Hee),
Ким Та Ри (Kim Tae-Ri)
Режија: Парк Чан Вук
(Park Chan-Wook)

(КРАЉЕВИНА ЈУГ, 1932)
рестаурисана копија
...................................................................................
Режија: Војин Ђорђевић

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ

ПЛАЗМА ФЕСТИЋ
НЕДЕЉА

5.

МАРТ

пројекција у 18.00
ЦРВЕНА КОРЊАЧА

(ЈАП/БЕЛ/ФРА, 2016)
La Tortue rouge
...................................................................................
Режија: Мишел Дидок де Ви
(Michael Dudok de Wit)

пројекција у 20.00
ОВИ ДАНИ

(ИТА, 2016)
Questi giorni
...................................................................................
Улоге: Лаура Адријани
(Laura Adriani), Маргерита Бај
(Margherita Buy)
Режија: Ђузепе Пичони
(Giuseppe Piccioni)
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шок коридор
ПРEДСТАВЉА

ЕЈБЕЛ
.............................................................

„Улога редитеља… Aко имате право да
контролишете монтажу, онда сте аутор, и то је то.
А ако немате, онда нисте редитељ. Свако може
да направи филм. Прављење филмова је лако.
Направити добар филм – то је већ нешто сасвим
друкчије”
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ПРEДСТАВЉА

Анђео освете (1981)
пише:

Ненад Беквалац

Зли
поручник
(1992)
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ерара је имао ту срећу што је скоро у свим
својим филмовима он био тај који је доносио
коначну одлуку. Од свог првог дела па до
краја деведесетих радио је с малом одабраном
екипом: сценариста Николас С. Џон, монтажер
Ентони Редман, продуцент Мери Кејн, музика
Џо Дели. Имао је среће јер се Кејнова није много мешала у
његов посао, Николас је био пријатељ из школе, а он и сам
музичар, па му није падало тешко да умеша прсте у музички
скор. Од свог првенца па до данас Ферара сваким филмом
провоцира. Иако се његова остварења с почетка каријере и
ова садашња визуелно разликују, он и даље ради по своме. Ник
Џонстон за њега је рекао да је Пазолини Менхетна, Годаров
следбеник, Полански Тајмс сквера, с полетом Фасбиндера,
поклоник Бресоновог стила. Ферарини филмови увек су на
танкој линији између добра и зла, лепоте и ружноће, љубави
и мржње. Његови јунаци имају проблем с комуникацијом,
они су напуштени, уплашени и рањиви, суочени с болом
и изгубљени у неонским светлима велеграда. Он их тера
да пате, шаље их на путовање у најтамније кутке људске
егзистенције, нагони у мизерију и отуђење, и тек када прођу
пакао, понуди им искупљење, после кога обично следи смрт.
Каријера Ејбела Фераре може се поделити на три периода:
пре и после Краља Њујорка (King of New York, 1990) и након
пресељења у Италију. Један од првих филмова које је гледао
Имитација живота (Imitation of Life, 1959) био је пресудан за
то да Ферара касније одлучи да се бави кинематографијом.
Даглас Сирк имао је велики утицај на Фасбиндера, који је
фасцинирао Ферару, што се и види у појединим његовим
филмовима. Са седамнаест година купио је камеру 8 mm и
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почео да снима. Један од његових првих радова
био је кратки филм The Hold Up (1972) о пљачки
пумпе. Када је завршио средњу школу, био је
актуелан рат у Вијетнаму, тако да је правио
једноминутне антиратне филмове. Доскора
се није знало много о Ферариној каријери
током седамдесетих. Они који су писали књиге
о њему до краја деведесетих нису могли да
потврде да ли је режирао порно-филм или
не. Девет живота влажне мачкице (9 Lives of
a Wet Pussy, 1976) радио је под псеудонимом
Џими Бој Л. Када су га питали за тај филм,
одговарао је да то није његово име и одбијао
да даље о томе прича. Међутим, у последњих
петнаест година то је једини филм о коме радо
говори, ако се неко одважи да га пита. Радо
препричава анегдоту о томе како је дошао у
ситуацију да унајми порно-глумца да снима
с његовом девојком, али пошто је овај на
снимању заказао, морао је да импровизује.
Данас се хвали својом улогом у томе.
ТРИЛОГИЈА УРБАНЕ ПАРАНОЈЕ
Први Ферарин званични филм је Убица с
бушилицом (The Driller Killer, 1979), о сликару
кога безнадежна ситуација натера да електричном бушилицом почне да убија све чега
се плаши. То је први убица кога је излудела
економска ситуација, а не лични проблеми.
Снимање је дуго трајало јер је било проблема с
буџетом, као и с тим да се нађу глумци, тако да
се Ферара нашао у улози главног протагонисте,
кога је назвао Рено Милер, као омаж Роману
Поланском. Тим филмом постигао је велики
успех. Ким Њуман тада је писао да је то једини
гор филм који се приближио уметности.
Остварење је брзо достигло култни статус
преко баре, у Енглеској, и покренуло ствар око
забране приказивања одређених филмова, те
тако постало једно од првих на листи Video
Nasties. Следи Анђео освете (Ms 45, 1981), чија
је главна јунакиња нема тинејџерка Тана,
која ради као шваља. У првих десет минута
филма њу силују два пута: прво маскирани
разбојник (игра га Ејбел Ферара), а потом
провалник у њеном стану кога успе да убије
пеглом. Док комада тело разбојника и износи
га у кесама за ђубре сваки дан бацајући по
један његов део, Тана се све више отуђује од
света, који је ионако не примећује због њеног

хендикепа, што је натера да постане осветник.
Наоружана пиштољем мртвог провалника
креће у убилачки поход елиминишући све
који је сексуално узнемиравају. Улога Тане
припала је деветнаестогодишњој Зое Тамерлис,
која је највише заслужна за култни статус
тог филма. Провокативно обучена жена која
хара Њујорком убијајући мушкарце метком у
међуножје за многе је била остварење мокрих
снова. У Граду страха (Fear City, 1984) Ферара се
полако приближава мејнстриму правећи благу
комбинацију претходна два остварења. Овде
су осветник и психопата, раније обједињени у
једном лику као што су Рене и Тана, раздвојени.
Бивши боксер, кога игра Том Беринџер, ради
као макро и постаје осветник када му локални
мафијаш нареди да се реши психопате који
влада борилачким вештинама и убија локалне
курве и стриптизете. Николас и Ферара убици
су дали став: ја могу да злоупотребљавам закон
зато што сам јак и савршен. Додали су му и
филозофску црту будући да су у његовој соби
три књиге: Ничеова Тако је говорио Заратустра,
Дарвинова Порекло човека и Злочин и казна
Достојевског. Ферара је направио добру супу
у којој су се крчкали екстремно насиље, стрејт
и геј секс, убиства, борилачке вештине, сиров
дијалог, мафијаши, дрога и женска голотиња. У
сва три филма протагонисте је излудео град у
коме живе.
РАД НА ТЕЛЕВИЗИЈИ
Град страха Ферари је обезбедио доброг
агента. Стизале су му разне понуде, од којих
је најинтересантнија била она да режира две
епизоде Порока Мајамија Мајкла Мана. У то
време у Енглеској су на листу забрањених
филмова ставили Убицу с бушилицом, али
то Ману није сметало да Ферару ангажује за
пилот-епизоду Крими приче. Ферари се још
није враћало на Источну обалу и дао је времена
Николасу да заврши сценарио за Кинескињу
(China Girl, 1987). Када је завршио пилот-епизоду, остао је још три недеље у Лос Анђелесу и
снимио филм Гладијатор (The Gladiator, 1987),
о отуђеном механичару који постаје осветник
када његовог млађег брата убије пијани возач.
Режирао је филм само да би добио новац који
му је био потребан да почне да ради на Краљу
Њујорка.
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ТЕРИТОРИЈАЛНА ТРИЛОГИЈА
Кинескиња је модерна верзија Ромеа и Јулије.
Главни јунак Тони, италијански тинејџер,
заљубљује се у младу Кинескињу Тјан. Ту везу
бране њихова старија браћа, вође банди које
се сукобљавају око територије. Двоје младих
суочавају се с расизмом обеју заједница,
а њихова веза додатно угрожава послове
између италијанске мафије и кинеских
тријада. Ферара опет добија више понуда
да се врати на телевизију, али их одбија
и прихвата да уради адаптацију романа
Елмора Леонарда Прогонитељ мачака (Cat
Chaser, 1989). У филму играју Питер Велер
и Кели Макгилис. Њих двоје тумаче улоге
љубавника које је раздвојио њен бивши муж,
генерал Доминиканске Републике. Филм
никада није имао биоскопску премијеру у
Америци јер је продуцентска кућа „Вестрон”
пропала. Ферара је напустио филм када је
ушао у монтажу пошто се указала прилика
да почне снимање Краља Њујорка, те је све
препустио продуцентима, због чега сматра
да га никада није завршио. У следећем
филму у потпуности је оформио свој стил.
Сви наговештаји из ранијих остварења
добили су облик у запањујућој оперској
причи о гангстеру који излази из затвора
и себе проглашава судијом, поротом,
влашћу и Богом. Николас је идеју узео из
Фасбиндеровог филма Богови куге (Götter der
Pest, 1970).
Успех код критике довео је Ферару до Злог
поручника (Bad Lieutenant, 1992), инспирисаног истоименом песмом Боба Дилана, као и
чланком из новина с почетка осамдесетих о
часној сестри која је силована у шпанском
Харлему. Тако настаје прича о вишеструко
порочном полицајцу. Харви Кајтел био је на
списку жеља за главну улогу, али будући да је
имао великих проблема у приватном животу
– очајавао је због смрти мајке и разводио се
од Лорин Брако – ангажман је прво одбио,
па прихватио, а онда све што му се догодило
изразио кроз Поручника. Николас С. Џон
одбио је да напише до краја сценарио, тако
да је Ферара звао Зое Лунд (некада Тамерлис)
да га доврши. О Злом поручнику, који је
снимљен за свега двадесет дана, Скорсезе је
рекао: „То је филм какав сам желео да буде
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Последње Христово искушење… То је један
од најбољих филмова о човековој потрази за
искупљењем.”
За филм Крадљивци тела (Body Snatchers,
1993), римејк Зигеловог и Коеновог чеда Инвазија крадљиваца тела (Invasion of the Body
Snatchers, 1956), Ферара је од „Ворнера” добио
двадесет милиона долара, с којима није знао
шта ће. За разлику од Зигела и Кауфмана,
редитеља истоименог римејка из 1978, који
су се бавили спољним непријатељем, он се
окренуо унутрашњем и радњу сместио у
америчку војну базу. Добра идеја и солидне
Мег Тили и Габријела Анвар нису прошле
код критике. Исте године Ферара избацује
још један филм, за који поново ангажује
Харвија Кајтела, у улози њујоршког редитеља
Едија Израела, који одлази у Лос Анђелес да
сними документарни филм Мајка суза о пару
чији се брак распада. Жену, глумицу која је
доживела религиозно просветљење и одбацила
некадашњи декадентни и промискуитетни
стил живота, игра Мадона. Улогу мужа, глумца
који опијање, дрогирање и дивљи секс и даље
види као једини пут истине, тумачи Џејмс
Русо. Змијске очи (Snake Eyes, 1993) Ферара је
сам описао као филм у филму, мешавину Злог
поручника и Трифоове Америчке ноћи (La nuit
américaine, 1973). Кајтел га је видео као причу
о тоталној неспособности људи да се носе са
животним проблемима, које стога решавају на
деструктиван начин. Мадона је била убеђена
да је направила одличну феминистичку улогу
и допало јој се што је на крају испала злобна,
али је Ферара у монтажи променио крај и
филм је добио тотално друкчију поруку у којој
она није хтела да учествује. Кајтелу је, такође,
нешто недостајало да би филм био одличан, а
ништа боље нису га видели ни критичари.
КРАЈ САРАДЊЕ С
НИКОЛАСОМ С. ЏОНОМ
После два неуспела филма Ферара се
притајио и чекао Николаса да заврши два
сценарија која је снимао истовремено. Николас
је очајавао због губитка старијег сина и обе
приче биле су његов покушај да се избори с
тим. У Зависности (The Addiction, 1995) Ферара
повлачи паралелу између вампиризма и зависности. У Мафијашкој сахрани (The Funeral,

Краљ Њујорка (1990)

1996) бави се реаговањем двају гангстера на
смрт млађег брата, кога убија супарничка
банда. Зависност је по стилу снимања
омаж Дрејеровом Вампиру (1932). Ферара
га је урадио у црно-белој техници и тиме
направио ноћну мору продуцентима, који су
имали потешкоћа око дистрибуције филма. У
Мафијашкој сахрани редитељ се враћа стилу
Краља Њујорка и потом разилази с Николасом
С. Џоном.
ПАД
У Помрачењу свести (The Blackout, 1997)
Ферара је направио тоталну збрку. Хтео је да
споји Коенове Специјалне ефекте (Special Effects, 1984), Годаров Презир (Le mépris, 1963) и
Хичкокову Вртоглавицу (Vertigo, 1958), те се
вратио структури филма у филму. Све је то
намеравао да стави у сценарио Марле Хансон
о човеку који балансира између љубави према
жени и љубави према девојци. Метју Модин
прихватио је главну улогу иако су га многи
од тога одговарали. Мислио је да ће тако
поново покренути своју каријеру, али то се
није десило. У женским ролама појављују се
Клаудија Шифер, коју је Ферара ангажовао
када ју је видео у једном ресторану, и Беатрис
Дал, која се одлично уклопила, али ништа

од тога није помогло успеху филма. Слично је
прошао и New Rose Hotel (1998), адаптација приче
Вилијема Гибсона, с Кристофером Вокеном, Вилемом Дафоом и Азијом Арђенто. Филмом ’R
Xmas (2001) Ферара као да је открио да је постао
потпуно сенилан. Види се да је уживао једино
док је снимао сцену препакивања дроге. Годину
дана раније изашао је редитељски деби Азије
Арђенто Гримизна дива (Scarlet Diva, 2000),
лични филм у коме је она приказала људе из
свог живота. Међу њима је и познати редитељ,
кога долази да посети на броду у Амстердаму, а
он, унеређен од дроге, покуша да је силује. Тај
лик, заправо, представља Ејбела Ферару, који се
у филму друкчије зове и кога игра глумац.
Ферара је увек имао проблема с наркотицима и пићем, али углавном није правио ексцесе у
јавности. То је почео да чини када је промовисао
Зависност и Мафијашку сахрану. Ништа што
је касније направио није ни принети филмовима с почетка његове каријере. Филм Марија (2005) има само интересантну причу о Девици Марији која преноси поруку дечаку. Go
Go Tales (2007) снимио је пошто је прешао из
Њујорка у Рим, али му ни то пресељење није
покренуло креативност. Све ентеријере за тај
филм о ноћном клубу на Менхетну снимио је у
студијима „Чинечита”, а за неке сцене користио
је римске улице. Интригантан филм Добро
дошли у Њујорк (Welcome to New York, 2014)
донео му је само невоље. Доминик Строс Кан
тужио га је јер се препознао у лику који тумачи
Жерар Депардје. Ферара није успео да направи
пристојан филм ни о једном од својих идола и
његовом последњем дану у животу – Пазолини
(2014). Једина два филма из тог периода која се
истичу јесу документарци Chelsea on the Rocks
(2008) о чувеном њујоршком хотелу и Mulberry
St. (2010) о крају у коме је почео каријеру.
Могу само да кажем: Ејбеле, врати се, али
плашим се да смо га заувек изгубили.

...................................................
Филмови Ејбела Фераре
биће приказани
у Косовској 11,
20. и 21. фебруара
у 17.00, 19.00 и 21.00.
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сећање на...

ПИТЕР

ВОН

(1923–2016)
.........
Од Свинија Тода до
мештра Аемона

НАПИСАО:

Бранислав Ердељановић

Ј

едан од најкласичнијих карактера британског глумишта
друге половине прошлог
века Питер Вон умро је у
деведесет трећој години. Иза
себе je оставио мноштво улога на филму,
телевизији и у позоришту, по којима ће
га памтити старији поклоници глуме,
а захваљујући популарности серијала
Игра престола и они много млађи.
Глумом почиње да се бави у обзорје
Другог светског рата, 1939. године, када
као шеснаестогодишњак добија улогу
младог продавца пита у позоришној
адаптацији Свинија Тода. Његов глумачки
деби, прекинут ратом, наставља се
успешно педесетих година, када добија
запажене улоге како у позоришту тако и у
телевизијским серијалима. Прве филмске
кораке прави у остварењу 39 степеника
(The 39 Steps, 1959) Ралфа Томаса, римејку
чувеног Хичкоковог филма, на који се
настављају запажене епизоде у култном
хорору Село проклетих (Village of the
Damned, 1960) Волфа Риле и одличном
остварењу Ентонија Aсквита Two Living,
One Dead, 1961. Tоком шездесетих остварује
запажене улоге као полицијски инспектор
у филму Ђавољи агент (The Devil’s Agent,
1962) Џона Карстерса, као британски
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агент у филму Голи тркач (The Naked Runner, 1967) Сиднија Фјурија, у коме игра с
Френком Синатром, и у ратној драми о
турбулентним односима Енглеза и Ираца The
Bofors Gun (1968). Ипак, најбоље улоге пружа
седамдесетих и осамдесетих година, када игра
негативце у Потери за сведоком (Eyewitness,
1970) Џона Хaфа и класику Сема Пекинпоа
Пси од сламе (Straw dogs, 1971). Из тог периода
су и улога у филму Карела Рајса Жена
француског поручника (The French Lieutenant’s woman, 1981) и две бравуре у филмовима
Терија Гилијама, Временски бандити (Time
bandits, 1981) и Бразил (Brazil, 1985), где је био
Винстон, чудовишни огар, односно господин
Хелман, министар за поврат информација.
Ипак, Питер Вон остао је најпрепознатљивији
по улози озлоглашеног робијаша Харија
Гроута у британском ситкому Каша (Porridge) и мештра Аемона у серијалу Игра
престола (Game of Thrones), иначе његовој
последњој роли. На мене лично најснажнији
утисак оставила је његова епизода у сјајном
остварењу Остаци дана (The Remains of
the Day, 1993) Џејмса Ајворија, рађеном по
истоименом роману Казуа Ишигура.
Питер Вон био је једна од иконичних фигура
британског филма која је оставила дубок
траг у филмској, позоришној и телевизијској
уметности.

Маргит

БАРА
.........
(1928–2016)

НАПИСАО:

Александар Саша
Ердељановић

Н

една од најлепших и најталентованијих глумица у историји мађарске
социјалистичке
кинематографије
била је Маргит Бара. Природна црнка, необично запажене лепоте и појаве, рођена је у граду Клужу (некадашњем
мађарском Колошвару), који је после Првог
светског рата припао Румунији. Још као средњошколка глумила је у градском позоришту да би се
1955. године преселила у Мађарску, у Будимпешту,
где је годину дана студирала на Факултету драмских
уметности. На филму је дебитовала главном улогом
у Процепу (Szakadek) 1956, Ласла Ранодија, који
је припреман још за време Хортијевог режима.
Одмах су је приметили водећи мађарски аутори
тог времена, доживела је хвалоспеве филмске
критике и стекла популарност код публике. У
следећој деценији била је кључна глумица „новог
мађарског филма” и изузетно успешно наступала у
делима реномираних редитеља какви су били Имре
Фехер, Михаљ Семеш, Карољ Мак, Мартон Келети,
Феликс Маријаши, Фриђеш Бан, Андраш Ковач,
Ендре Мартон, Тамаш Фејер, Јанош Хершко... Иако
је често играла фаталне заводнице, своју најбољу
улогу дала је као сеоска служавка која се заљубљује
у велеградског новинара у вихору Првог светског
рата у Фехеровој Недељној романси (Bakaruhaban)
из 1957. Значајна је и њена улога у Хладним данима
(Hideg napok) Андраша Ковача из 1967, храбром
покушају да се проговори о злочинима мађарских
фашиста који су у јануару 1942. године убили и под
лед бацили четири хиљаде Срба и Јевреја из Новог
Сада и његове околине. Од других главних женских

улога и епизода посебно су упечатљиве оне у
међународно награђиваним филмовима Кућа под
стеном (Haz a sziklaki alatt) Кароља Мака и Ђерђа
Хинча из 1958. и Шева (Pacsirta) Ласла Ранодија из
1964. године. Захваљујући изгледу и квалитетним
ролама на мађарском филму, наступала је и у
кинематографијама
других
социјалистичких
земаља, и то у веома ангажованим делима, попут
чехословачке Поноћне мисе (Polnocna omsa) из 1962.
Јиржија Крејчика и источнонемачког Јакоба лажова
(Jakob, der lunger) из 1975. Франка Бејера, који је
уједно био и њен последњи играни филм.
Непосредно после тога ова прелепа жена сонорног
гласа и сугестивног сценског наступа постала је
жртва злонамерних гласина, због чега се, нажалост,
прерано, на врхунцу снаге, потпуно повукла из
света филма. Из анонимности се вратила само два
пута, да прими Орден заслуга Републике Мађарске
1982. и Кошутову награду за животно дело 2010.
године.
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програм
ФЕБРУАР 2017
СРЕДА

1.

ФЕБРУАР

АЛФРЕД ХИЧКОК

пројекција у 18.00

пројекција у 10.00
(САД, 1997) L.A. Conﬁdential
...................................................................................
Улоге: Кевин Спејси
(Kevin Spacey),
Расел Кроу (Russell Crowe),
Ким Бејсингер (Kim Basinger)
Режија: Кертис Хансон
(Curtis Hanson)

1.

ФЕБРУАР

Узун Миркова 1

ЗИМСКИ БИОСКОП

ПОВЕРЉИВО ИЗ Л. А.

СРЕДА

Југословенска кинотека

УЦЕНА

(ВБ, 1929)
Blackmail
....................................................................................
Улоге: Ени Ондра (Anny Ondra),
Џон Лонгден (John Longden)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 20.30
КРЧМА ЈАМАЈКА

(ВБ, 1939)
Jamaica Inn
...................................................................................
Улоге: Морин О’Хара
(Maureen O’Hara), Чарлс Лотон
(Charles Laughton)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 12.30
ЗЛАТНИ МОМЦИ

(САД, 2000)
Wonder Boys
.....................................................................................
Улоге: Мајкл Даглас
(Michael Douglas),
Тоби Магвајер (Tobey Maguire)
Режија: Кертис Хансон
(Curtis Hanson)

ЧЕТВРТАК

2.

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00

пројекција у 18.00

ЗЛАТНИ МОМЦИ

(САД, 2000)
Wonder Boys
.....................................................................................
Улоге: Мајкл Даглас
(Michael Douglas),
Тоби Магвајер (Tobey Maguire)
Режија: Кертис Хансон
(Curtis Hanson)

ЗАЧАРАН

(САД, 1945)
Spellbound
....................................................................................
Улоге: Грегори Пек
(Gregory Peck), Ингрид Бергман
(Ingrid Bergman)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

ЗИМСКИ БИОСКОП
ЧЕТВРТАК

2.

ФЕБРУАР

пројекција у 12.30
ЖИВЕТИ И УМРЕТИ У
Л. А.

(САД, 1985)
To Live and Die in L.A.
....................................................................................
Улоге: Вилем Дафо (Willem
Dafoe), Вилијeм Питерсен
(William Petersen)
Режија: Вилијем Фридкин
(William Friedkin)
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пројекција у 20.30
ОЗЛОГЛАШЕНА

(САД, 1946)
Notorious
...................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant),
Ингрид Бергман
(Ingrid Bergman)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

ПЕТАК

3.

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00
ЖИВЕТИ И УМРЕТИ У
Л. А.

(САД, 1985)
To Live and Die in L.A.
....................................................................................
Улоге: Вилем Дафо (Willem
Dafoe), Вилијeм Питерсен
(William Petersen)
Режија: Вилијем Фридкин
(William Friedkin)

ПЕТАК

3.

ФЕБРУАР

АЛФРЕД ХИЧКОК

ЗИМСКИ БИОСКОП

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

КОНОПАЦ

НАЗОВИ М РАДИ
УБИСТВА

(САД, 1948)
The Rope
....................................................................................
Улоге: Џејмс Стјуарт
(James Stewart), Фарли Грејнџер
(Farley Granger)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

(САД, 1954)
Dial M for Murder
...................................................................................
Улоге: Грејс Кели (Grace Kelly),
Реј Милард (Ray Millard)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

ПИТЕР СЕЛЕРС НА БИС

пројекција у 12.30
НИКАДА НЕ ПОПУШТАЈ

(ВБ, 1960)
Never Let Go
.....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Ричард Tод
(Richard Todd)
Режија: Џон Гиљермин
(John Guillermin)
СУБОТА

4.

ПИТЕР СЕЛЕРС НА БИС

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00
НИКАДА НЕ ПОПУШТАЈ

(ВБ, 1960)
Never Let Go
.....................................................................................
Улоге: Питер Селерс (Peter
Sellers), Ричард Tод (Richard Todd)
Режија: Џон Гиљермин
(John Guillermin)

СУБОТА

4.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ПРОЗОР У ДВОРИШТЕ

ДРЖ’ТЕ ЛОПОВА

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

(САД, 1955)
To Catch a Thief
...................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant),
Грејс Кели (Grace Kelly)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

ПИТЕР СЕЛЕРС НА БИС

пројекција у 12.30
ЗА ИГРУ ЈЕ ПОТРЕБНО
ДВОЈЕ

(ВБ, 1962)
Only Two Can Play
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Меј Зетерлинг
(Mai Zetterling)
Режија: Сидни Гилијат
(Sidney Gilliat)
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НЕДЕЉА

ПИТЕР СЕЛЕРС НА БИС

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00

5.

АЛФРЕД ХИЧКОК

пројекција у 18.00

ЗА ИГРУ ЈЕ ПОТРЕБНО
ДВОЈЕ (ВБ, 1962)

Only Two Can Play
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Меј Зетерлинг
(Mai Zetterling)
Режија: Сидни Гилијат
(Sidney Gilliat)
НЕДЕЉА

5.

ФЕБРУАР

ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ
СУВИШЕ ЗНАО

(САД, 1956)
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
Улоге: Џејмс Стјуарт (James
Stewart), Дорис Деј (Doris Day)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 20.30
ВРТОГЛАВИЦА

(САД, 1958)
Vertigo
...................................................................................
Улоге: Џејмс Стјуарт (James
Stewart), Ким Новак (Kim Novak)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 12.30
ВАЛЦЕР ТОРЕАДОРА

(ВБ, 1962)
Waltz of the Toreadors
.....................................................................................
Улоге: Питер Селерс (Peter
Sellers), Дени Робин (Dany Robyn)
Режија: Џон Гиљермин
(John Guillermin)

пројекција у 18.00

ПОНЕДЕЉАК

6.

СЕВЕР-СЕВЕРОЗАПАД

ФЕБРУАР

(САД, 1959)
North by Northwest
....................................................................................
Улоге: Кери Грант (Cary Grant),
Ева Мари Сејнт (Eva Marie Saint)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

УТОРАК

7.

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00

пројекција у 18.00
ПТИЦЕ

ВАЛЦЕР ТОРЕАДОРА

(ВБ, 1962)
Waltz of the Toreadors
.....................................................................................
Улоге: Питер Селерс (Peter
Sellers), Дени Робин (Dany Robyn)
Режија: Џон Гиљермин
(John Guillermin)

УТОРАК

7.

ФЕВРУАР

(САД, 1963)
The Birds
....................................................................................
Улоге: Род Тејлор (Rod Taylor),
Типи Хедрен (Tippi Hedren)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 12.30
ПУЦАЊ У ТАМИ

(ВБ/САД, 1964)
A Shot in the Dark
.....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Елке Сомер
(Elke Sommer)
Режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)
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пројекција у 20.30
ПСИХО

(САД, 1960)
Psycho
...................................................................................
Улоге: Ентони Перкинс (Anhony
Perkins), Џенет Ли (Janet Leigh)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 20.30
МАРНИ

(САД, 1964)
Marnie
...................................................................................
Улоге: Типи Хедрен
(Tippi Hedren), Шон Конери
(Sean Connery)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

СРЕДА

8.

ФЕБРУАР

ПИТЕР СЕЛЕРС НА БИС

пројекција у 10.00
ПУЦАЊ У ТАМИ

(ВБ/САД, 1964) A Shot in the Dark
.....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Елке Сомер
(Elke Sommer)
Режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)

ЧЕТВРТАК

9.

ФЕБРУАР

ПЕТАК

10.

ФЕБРУАР

СУБОТА

11.

ФЕБРУАР

НЕДЕЉА

12.

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00
ДОКТОР СТРЕЈНЏЛАВ

(ВБ/САД, 1964)
Dr. Strangelove
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Џорџ Си Скот
(George C. Scott)
Режија: Стенли Кјубрик
(Stanley Kubrick)

пројекција у 10.00
ШТА ЈЕ НОВО, МАЧКИЦЕ
(ФРА/САД, 1965)
What’s New Pussycat
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Питер О’Тул
(Peter O’Toole)
Режија: Клајв Донер (Clive
Donner), Ричард Талмаџ (Richard
Talmadge)

пројекција у 10.00
КАЗИНО РОЈАЛ

(ВБ/САД, 1967) Casino Royale
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers),
Орсон Велс (Orson Welles)
Режија: Кен Хјуз (Ken Hughes),
Џон Хјустон (John Huston), Џозеф
Макграт (Joseph McGrath), Роберт
Париш (Robert Parrish), Ричард
Талмаџ (Richard Talmadge)

пројекција у 10.00
ЗАБАВА

(САД, 1968)
The Party
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Клодин Лонже
(Claudine Longet)
Режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)

ФЕСТИВАЛ ИРАНСКОГ ФИЛМА

пројекција у 12.30

пројекција у 20.00

ДОКТОР СТРЕЈНЏЛАВ

МЕЛБУРН

(ВБ/САД, 1964) Dr. Strangelove
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Џорџ Си Скот
(George C. Scott)
Режија: Стенли Кјубрик
(Stanley Kubrick)

(ИРН, 2014) Melburn
...................................................................................
Улоге: Пејман Моади (Payman
Mоaadi), Негар Џавахеријан
(Negar Javaherian)
Режија: Нима Џавиди
(Nima Javidi)

пројекција у 12.30

пројекција у 20.00

ШТА ЈЕ НОВО, МАЧКИЦЕ

(ФРА/САД, 1965)
What’s New Pussycat
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Питер О’Тул
(Peter O’Toole)
Режија: Клајв Донер (Clive
Donner), Ричард Талмаџ (Richard
Talmadge)

РИБА И МАЧКА

(ИРН, 2013)
Māhi Va Gorbeh
...................................................................................
Улоге: Бабак Карими Тари
(Babak Karimi Тари),
Саид Ебрахимифар
(Saeed Ebrahimifar)
Режија: Шахрам Мокри
(Shahram Mokri)

пројекција у 12.30

пројекција у 20.00
ТЕЛОХРАНИТЕЉ

КАЗИНО РОЈАЛ

(ВБ/САД, 1967) Casino Royale
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers),
Орсон Велс (Orson Welles)
Режија: Кен Хјуз (Ken Hughes),
Џон Хјустон (John Huston), Џозеф
Макграт (Joseph McGrath), Роберт
Париш (Robert Parrish), Ричард
Талмаџ (Richard Talmadge)

(ИРН, 2016)
Bādigārd
...................................................................................
Улоге: Парвиз Парастуи
(Parviz Parastoui),
Мерила Зареи (Merila Zarei)
Режија: Ебрахим Хатамикија
(Ebrahim Hatamikia)

пројекција у 12.30

пројекција у 20.00

ЗАБАВА

(САД, 1968)
The Party
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Клодин Лонже
(Claudine Longet)
Режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)

ГДЕ СУ МИ ЦИПЕЛЕ?

(ИРН, 2016)
Kafsh-hāyam Ku?
...................................................................................
Улоге: Реза Кијанијан
(Reza Kianian),
Роја Нонахали
(Roya Nonahali)
Режија: Кијумарс Пурхамад
(Kiumars Poorahmad)

пројекција у 12.30

пројекција у 20.00

ВОЛЕО САМ ХИПИ
ДЕВОЈКУ (САД, 1968)

I Love You, Alice B. Toklas!
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers),
Џо ван Флит (Joe Van Fleet)
Режија: Хај Авербек
(Hy Averback)
Ф Е Б Р УА Р

СЛАТКИ УКУС МАШТЕ

(ИРН, 2014)
Tame Shirin Khial
...................................................................................
Улоге: Шахаб Хосеини (Shahab
Hoseini), Назанин Бајати
(Nazanin Bayati)
Режија: Камал Табризи
(Kamal Tabrizi)

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – ЖАН ЛИК ГОДАР (Jean-Luc Goddard) ФОРМИРАЊЕ ТАЛАСА
ПОНЕДЕЉАК

13.

ФЕБРУАР

ПОНЕДЕЉАК

13.

ФЕБРУАР

трибина у 17.00
ЕКСПОЗИЈА СЛОБОДЕ

.....................................................................................
Учесници: Милутин Петровић,
Јоца Јовановић
Модератор: Радиша Цветковић

пројекција у 19.00

ФЕБРУАР

(ФРА, 1960) Charlotte et son Jules
.....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо
(Jean-Paul Belmondo),
Ан Колет (Anne Collette)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

пројекција у 10.00

ФЕБРУАР

пројекција у 19.00
ЖЕНА ЈЕ ЖЕНА

(ФРА/ИТА, 1961)
Une femme est une femme
.....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо
(Jean-Paul Belmondo),
Ана Карина (Anna Karina)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)
СРЕДА

15.

ФЕБРУАР

|

пројекција у 19.00

|

п ро г рам

му з е ја

ПРИЧА О ЉУБАВИ

The Return of the Pink Panher
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс (Peter
Sellers), Кристофер Пламер
(Christopher Plummer) Режија:
Блејк Едвардс (Blake Edwards)

(ФРА, 1961)
Une histoire d’eau
...................................................................................
Улоге: Жан Клод Бријали
(Jean-Claude Brialy),
Каролин Дим (Caroline Dim)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard), Франсоа
Трифо (François Truﬀaut)

пројекција у 21.00

пројекција у 21.00

ПОВРАТАК ПИНК
ПАНТЕРА (ВБ, 1975)

СЕДАМ СМРТНИХ
ГРЕХОВА/ЛЕЊОСТ

ЖИВЕТИ ЖИВОТ

(ИТА/ФРА, 1962) Les sept péchés
capitaux/La paresse
....................................................................................
Улоге: Еди Константајн
(Eddie Constantine),
Никол Милер (Nicole Miller)
Режија: Жан Лик Годар

(ФРА, 1962)
Vivre sa vie: Film en douze
tableaux
....................................................................................
Улоге: Ана Карина (Anna Karina),
Сади Ребо (Sady Rebbot)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

у 19.00

пројекција у 21.00

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

(ФРА, 1963)
Le petit soldat
....................................................................................
Улоге: Ана Карина (Anna Karina),
Мишел Сибор (Michel Subor)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

92

(ФРА, 1959)
Charlotte et Véronique, ou Tous
les garçons s’appellent Patrick
...................................................................................
Улоге: Жан Клод Бријали
(Jean-Claude Brialy),
Ан Колет (Anne Collette)
Режија: Жан Лик Годар

(ФРА, 1960) À bout de souﬄe
....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо
(Jean-Paul Belmondo),
Џин Сиберг (Jean Seberg)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

пројекција у 17.00
МАЛИ ВОЈНИК

ШАРЛОТА И ВЕРОНИКА

ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА

пројекција у 12.30

I Love You, Alice B. Toklas!
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers), Џо ван Флит
(Joe Van Fleet)
Режија: Хај Авербек (Hy Averback)

14.

(ФРА, 1955)
Une femme coquette
....................................................................................
Улоге: Марија Лизандр (Maria
Lysandre), Ролан Толмачоф
(Roland Tolmatchoﬀ )
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

ПИТЕР СЕЛЕРС НА БИС

ВОЛЕО САМ ХИПИ
ДЕВОЈКУ (САД, 1968)

УТОРАК

КОКЕТНА ЖЕНА

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ШАРЛОТА И ЊЕН ЖИЛ

УТОРАК

14.

пројекција у 19.00

ГОДАР

издавачке куће Сандорф
....................................................................................
Учесници: Мирољуб Стојановић,
Иван Сршен и Дарио Гргић
Модератор: Радиша Цветковић

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

РОГОПАГ (ПРИЧА НОВИ СВЕТ)

(ИТА/ФРА, 1963) Ro.Go.Pa.G.
(segment “Il nuovo mondo”)
...................................................................................
Улоге: Жан Марк Бори (Jean-Marc
Bory), Александра Стјуарт
(Alexandra Stewart)
Режија: Жан Лик Годар (Jean-Luc
Godard), Уго Грегорети (Ugo
Gregoretti), Пјер Паоло Пазолини
(Pier Paolo Pasolini), Роберто
Роселини (Roberto Rossellini)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – ЖАН ЛИК ГОДАР (Jean-Luc Goddard) ФОРМИРАЊЕ ТАЛАСА
ЧЕТВРТАК

16.

ФЕБРУАР

пројекција у 17.00
КАРАБИНИЈЕРИ

(ФРА/ИТА, 1963)
Les carabiniers
....................................................................................
Улоге: Патрис Муле
(Patrice Moullet),
Марино Мазе (Marino Masé)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00
ПОВРАТАК ПИНК
ПАНТЕРА (ВБ, 1975)

The Return of the Pink Panher
....................................................................................
Улоге: Питер Селерс (Peter
Sellers), Кристофер Пламер
(Christopher Plummer)
Режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)

ПЕТАК

17.

ФЕБРУАР

СУБОТА

18.

ФЕБРУАР

ФЕБРУАР

УДАТА ЖЕНА (ФРА, 1964)
Une femme mariée: Suite de fragments d’un ﬁlm tourné en 1964

(ФРА/ИТА, 1963)
Le mépris
...................................................................................
Улоге: Брижит Бардо (Brigitte
Bardot), Мишел Пиколи
(Michel Piccoli)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

...................................................................................
Улоге: Бернар Ноел
(Bernard Noël),
Маша Мерил (Macha Méril)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

перформанс у 17.00
ИЗВОЂЕЊЕ
ИЗАБРАНИХ СЦЕНА ИЗ
ГОДАРОВИХ ФИЛМОВА
СА ГЛУМЦИМА ИСПРЕД
САЛЕ

пројекција у 12.30
ПОЗИВ НА ВЕЧЕРУ СА
УБИСТВОМ (САД, 1976)

Murder by Death
...................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers),
Алек Гинис (Alec Guiness)
Режија: Роберт Мур
(Robert Moore)

...................................................................................
Режија: Радиша Цветковић

пројекција у 21.00
ЛУДИ ПЈЕРО

НЕОБИЧНА БАНДА

(ФРА/ИТА, 1965)
Pierrot le fou
....................................................................................
Улоге: Жан Пол Белмондо
(Jean-Paul Belmondo),
Ана Карина (Anna Karina)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

(ФРА, 1964)
Bande à part
...................................................................................
Улоге: Ана Карина (Anna Karina),
Данијел Жирар (Danièle Girard)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

ПИТЕР СЕЛЕРС НА БИС

пројекција у 10.00

Murder by Death
...................................................................................
Улоге: Питер Селерс
(Peter Sellers),
Алек Гинис (Alec Guiness)
Режија: Роберт Мур (Robert Moore)

18.

ПРЕЗИР

пројекција у 19.00

ПОЗИВ НА ВЕЧЕРУ СА
УБИСТВОМ (САД, 1976)

СУБОТА

пројекција у 21.00

ПИТЕР СЕЛЕРС НА БИС

ПЕТАК

17.

пројекција у 19.00

пројекција у 19.00
МУШКИ РОД, ЖЕНСКИ
РОД (ФРА/ШВЕ, 1966)

Masculin féminin
...................................................................................
Улоге: Жан Пјер Лео (Jean-Pierre
Léaud), Шантал Гоја (Chantal Goya)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

пројекција у 17.00

ЗИМСКИ БИОСКОП

АЛФАВИЛ (ФРА/ИТА, 1965)
Alphaville, une étrange
aventure de Lemmy Caution

пројекција у 12.30
ЛЕДЕНО ДОБА

(САД, 2002)
Ice Age
...................................................................................
Анимирани филм
Режија: Крис Веџ (Chris Wedge)

...................................................................................
Улоге: Еди Константајн
(Eddie Constantine),
Ана Карина (Anna Karina)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

пројекција у 21.00
MADE IN USA
(ФРА, 1966)
Made in U.S.A

...................................................................................
Улоге: Ана Карина (Anna Karina),
Ласло Сабо (László Szabó)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

Ф Е Б Р УА Р

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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НЕДЕЉА

19.

ФЕБРУАР

ЗИМСКИ БИОСКОП

пројекција у 10.00

19.

ФЕБРУАР

пројекција у 17.00

трибина у 19.00

КИНЕСКИЊА

пројекција у 18.00

ФЕБРУАР

ФЕБРУАР

КРАЈ РЕВОЛУЦИЈЕ ЈЕ
УВЕК ПОЧЕТАК НОВЕ

разговори о новим тенденцијама
грађанског стваралаштва
....................................................................................
Учесници трибине: Иван
Велисављевић, Саша Радојевић
Модератор: Марко Грба Синг

|

(ФРА/ИТА, 1967)
Week End
...................................................................................
Улоге: Миреј Дарк (Mireille Darc),
Жан Јан (Jean Yanne)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

пројекција у 10.00

ГОЈКО МИТИЋ

пројекција у 18.00
БЛАГО ИНДИЈАНСКОГ
РЕЗЕРВАТА (НЕМ, 1970)

Tödlicher Irrtum
....................................................................................
Улоге: Гојко Митић,
Армин Милер Штал
(Armin Mueller-Stahl)
Режија: Конрад Пецолд
(Konrad Petzold)

пројекција у 12.30
ПРИЧА СА ЗАПАДНЕ
СТРАНЕ (САД, 1961)

West Side Story
....................................................................................
Улоге: Натали Вуд (Natalie Wood),
Рита Морено (Rita Moreno)
Режија: Џером Робинс
(Jerome Robins),
Роберт Вајз (Robert Wise)
94

ВИКЕНД

(СРБ/ЦГ, 2012)
....................................................................................
Улоге: Драган Бјелогрлић,
Пол Леонард Мари
(Paul Leonard Murray)
Режија: Динко Туцаковић

СЕЋАЊЕ НА... РОБЕРТ ВОН

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

21.

пројекција у 21.00

ДОКТОР РЕЈ И ЂАВОЛИ

ПАСЈИ СИНОВИ (САД, 1981)

УТОРАК

(ФРА, 1967) Документарни филм
...................................................................................
Режија: Жан Лик Годар (Jean-Luc
Godard), Клод Лелуш (Claude
Lelouch), Ален Рене (Alain
Resnais), Вилијем Клајн (William
Klein), Јорис Ивенс (Joris Ivens)

пројекција у 20.30

Rebel Without a Cause
....................................................................................
Улоге: Џејмс Дин (James Dean),
Натали Вуд (Natalie Wood)
Режија: Николас Реј (Nicholas Ray)

21.

ДАЛЕКО ОД ВИЈЕТНАМА
(ПРИЧА ОКО КАМЕРЕ)

СЕЋАЊЕ НА... ДИНКО ТУЦАКОВИЋ

БУНТОВНИК БЕЗ
РАЗЛОГА (САД, 1955)

УТОРАК

пројекција у 15.00

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

ПОНЕДЕЉАК

ФЕБРУАР

пројекција у 12.30

(САД, 2002)
Ice Age
...................................................................................
Анимирани филм
Режија: Крис Веџ (Chris Wedge)

(ФРА, 1967)
La chinoise
.....................................................................................
Улоге: Жан Пјер Лод
(Jean-Pierre Léaud),
Ан Вјаземски (Anne Wiazemsky)
Режија: Жан Лик Годар
(Jean-Luc Godard)

20.

ГОДАР – ФОРМИРАЊЕ ТАЛАСА

ПАСЈИ СИНОВИ

ЛЕДЕНО ДОБА

НЕДЕЉА

СЕЋАЊЕ НА... РОБЕРТ ВОН

|

п ро г рам

му з е ја

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 20.30
ВЕЛИКА ЗМИЈА

(НЕМ, 1967)
Chingachgook, die grosse
Schlange
....................................................................................
Улоге: Гојко Митић,
Ролф Ремер (Rolf Römer)
Режија: Рихард Грошоп
(Richard Groschopp)

СРЕДА

22.

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00
ПРИЧА СА ЗАПАДНЕ
СТРАНЕ (САД, 1961)

West Side Story
....................................................................................
Улоге: Натали Вуд (Natalie Wood),
Рита Морено (Rita Moreno)
Режија: Џером Робинс
(Jerome Robins),
Роберт Вајз (Robert Wise)
СРЕДА

22.

ФЕБРУАР

ГОЈКО МИТИЋ

ЗИМСКИ БИОСКОП

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
АПАШИ

ОСЦЕРОЛА

(НЕМ/РУМ/СССР, 1972)
Apachen
....................................................................................
Улоге: Гојко Митић, Милан Бели
Режија: Готфрид Колдиц
(Gottfried Kolditz)

(НЕМ, 1972)
Osceola
....................................................................................
Улоге: Гојко Митић,
Хорст Шулце (Horst Schulze)
Режија: Конрад Пецолд
(Konrad Petzold)

пројекција у 13.00
РОКИ

(САД, 1976)
Rocky
....................................................................................
Улоге: Силвестер Сталоне
(Sylvester Stallone),
Талија Шајер (Talia Shire)
Режија: Џон Г. Авилдсен
(John G. Avildsen)

ЧЕТВРТАК

23.

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00
РОКИ

(САД, 1976)
Rocky
....................................................................................
Улоге: Силвестер Сталоне
(Sylvester Stallone),
Талија Шајер (Talia Shire)
Режија: Џон Г. Авилдсен
(John G. Avildsen)
ЧЕТВРТАК

23.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ВИНЕТУ (2. део)

МЕЂУ ЈАСТРЕБОВИМА

(НЕМ/ФРА/ИТА/ЈУГ, 1964)
Winnetou (2. Teil)
....................................................................................
Улоге: Гојко Митић,
Пјер Брис (Pierre Brice)
Режија: Харалд Рајн
(Harald Rein)

(НЕМ/ФРА/ИТА/ЈУГ, 1964)
Unter Geiern
...................................................................................
Улоге: Гојко Митић,
Пјер Брис (Pierre Brice)
Режија: Алфред Форер
(Alfred Vohrer)

пројекција у 12.30
ТАЛИЧНИ ТОМ

(ФРA, 1971)
Lucky Luke
.....................................................................................
Режија: Рене Гошини
(Rene Goscinny)
ПС: Пјер Чернија (Pierre Tchernia)

ПЕТАК

24.

ФЕБРУАР

пројекција у 10.00
ТАЛИЧНИ ТОМ

(ФРA, 1971)
Lucky Luke
.....................................................................................
Режија: Рене Гошини
(Rene Goscinny)
ПС: Пјер Чернија (Pierre Tchernia)

пројекција у 12.30
ОД СУМРАКА ДО
СВИТАЊА

(САД, 1996)
From Dusk Till Dawn
....................................................................................
Улоге: Џорџ Клуни
(George Clooney), Квентин
Тарантино (Quentin Tarantino)
Режија: Роберт Родригез
(Robert Rodriguez)
Ф Е Б Р УА Р
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ГОЈКО МИТИЋ
ПЕТАК

24.

ФЕБРУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30
ВИНЕТУ: МИТ ЈЕ ЖИВ

КРВНА БРАЋА/БРАЋА
ПО КРВИ

(НЕМ, 1972)
Blutsbrüder
....................................................................................
Улоге: Гојко Митић,
Дин Рид (Dean Reed)
Режија: Вернер В. Валрот
(Werner W. Wallroth)

(НЕМ, 2016)
Winnetou – Eine neue Welt
....................................................................................
Улоге: Гојко Митић,
Ник Кселилај (Nik Xhelilaj)
Режија: Филип Стелц
(Philipp Stölzl)

Гојко Митић
Југословенска звезда
немачког филма
НАПИСАО:

Давид Кецојевић

Одмах по завршетку Другог светског
рата, Немачка је подељена на две државе.
У Источној Немачкој (НДР) главни
представник филмске производње била
је – ДЕФА (DEFA – Deutsche Film-Aktiengesellschaft). Од оснивања тог студија циљ
је био да се оживи филмска индустрија,
јер се филм сматрао главним медијем за
едукацију народа. Међутим, аутори нису
имали слободу да се на критички начин
баве савременим начином живота у новој
Немачкој због константне контроле државне
цензорске комисије. Руководиоци филмског
студија касније су ипак дозволили да се
праве филмови забавног карактера, међу
којима су се нашли и вестерни, познати и
под називом „вурст вестерн” (Würst Western). То уопште не изненађује будући да су
Немци имали романе о америчком Дивљем
западу из пера Карла Маја, чија су дела
била популарна. Пошто су западнонемачке
филмаџије откриле југословенске пејзаже,
и источнонемачки продуценти почели су
да користе та места као идеална за своје
вестерне. Током потраге за локацијама
и потенцијалним глумцима, запазили
су фотографије Гојка Митића у архиви
картотеке југословенских филмских стваралаца.
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Гојко Митић рођен је у Лесковцу 1940. године.
Као младић бавио се различитим спортовима,
гимнастиком, фудбалом, весла-њем, џудом и
мачевањем. По завршеној гимназији преселио се
у Београд и уписао на Високу школу за физичку
културу. Захваљујући свом изгледу и вештини у
више спортских дисциплина, филмску каријеру
започео је као каскадер у југословенским
филмовима.
По његовом откривању у филмским архивама,
ДЕФА га позива у Берлин ради сарадње.
Одскочна даска за Митића био је филм Синови
велике медведице (Die Söhne der großen Bärin,
1966), његова прва главна улога. Током следећих
година, Гојко Митић наставио је да тумачи ликове
Индијанаца и постао веома популарна и омиљена
личност у Немачкој, што је и дан-данас. Чак је и
један астероид назван по њему (147595) Gojkomitić.
У дугој каријери, осим у улогама Индијанаца на
филму, показао се и доказао као озбиљан глумац
и у другим филмским жанровима, а ван филмског
платна и на позоришним даскама.
Занимљиво је приметити колико је дубок
и позитиван траг Митић оставио у немачкој
култури, за разлику од наше земље, где је публика
само у основним цртама била упозната с његовим
радом у Немачкој, преко филмова које је снимио
и интервјуа које је дао за нашу штампу.
Нажалост, данашњи новинари своју пажњу
усмеравају на савремене „звезде” кича и шунда
и промовишу их преко штампе и интернета
као узоре младима. Због таквог приступа наша
публика не добија информације о правим
вредностима и правим људима, какав је био наш
глумац Гојко Митић. Код куће незапажен, он је
својим вредним радом доказао да увек постоји
могућност избора, као и могућност да постигнеш
нешто у животу. Тај ће успех ипак бити запамћен
и остати узор младим генерацијама.
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ФЕСТ КЛАСИК/ФОКУС ЕВРОПА

ФОКУС ЕВРОПА

пројекција у 17.00

СУБОТА

25.

(ШПА, 2016)
...................................................................................
Улоге: Сара Барас (Sara Baras),
Ђовани Солима (Giovanni Sollima)
Режија: Карлос Саура
(Carlos Saura)

25.

НЕДЕЉА

26.

ФЕБРУАР

пројекција у 19.00
ИЛУЗИЈЕ

27.

ФЕБРУАР

ФОКУС ЕВРОПА

ФЕСТ КЛАСИК

ЦРНИ ПЕРИКЛЕ

(ИТА, 2016)
Pericle il nero
...................................................................................
Улоге: Рикардо Скамарчо
(Riccardo Scamarcio), Марина
Фојс (Marina Foïs)
Режија: Стефано Мордини
(Stefano Mordini)

пројекција у 17.00
ПЛЕСАЧИЦА

(ФРА/БЕЛ, 2016)
La Danseuse
...................................................................................
Улоге: Гаспар Улије (Gaspard
Ulliel), Роуз Деп (Rose Depp)
Режија: Стефани ди Жисто
(Stéphanie Di Giusto)

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ
УТОРАК

28.

ФЕБРУАР

НОКТУРАМА

(ФРА/НЕМ/БЕЛ, 2016)
Nocturama
...................................................................................
Улоге: Финеган Олдфилд
(Finnegan Oldﬁeld), Венсан Ротије
(Vincent Rottiers)
Режија: Бертран Бонело
(Bertrand Bonello)

ФОКУС ЕВРОПА
ПОНЕДЕЉАК

пројекција у 21.00

(ПОЉ, 2016)
Powidoki
...................................................................................
Улоге: Богуслав Линда (Boguslaw
Linda), Александра Јуста
(Aleksandra Justa)
Режија: Анджеј Вајда
(Andrzej Wajda)

пројекција у 17.00

пројекција у 17.00
ЦРНИ ВЕТАР

(ИРК/СИР/НЕМ/КАТ, 2016)
Reseba
...................................................................................
Улоге: Рекиш Шахбаз (Rekish
Shahbaz), Димен Занди
(Dimen Zandi)
Режија: Хусеин Хасан Али
(Hussein Hassan Ali)

(ЈУГ, 1971)
...................................................................................
Режија: К. Аћимовић Година,
Т. Брас, П. Ђорђевић, М. Форман,
Б. Хенри, Д. Макавејев,
П. Мориси, Ф. Вајсман

ФОКУС ЕВРОПА

ФЕСТ КЛАСИК/ФОКУС ЕВРОПА

ФЕБРУАР

I MISS SONIA HENIE

JOTA DE SAURA

ФЕБРУАР

СУБОТА

пројекција у 19.00

ГЛАВНИ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
ОЧИ ЧОРНИЈЕ

(ИТА/САД/СССР, 1987)
рестаурисана копија
...................................................................................
Улоге: Силвана Монгано (Silvana
Mangano), Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni)
Режија: Никита Михалков

ТРГОВАЧКИ ПУТНИК

(ИРА/ФРА, 2016)
The Salesman

....................................................................................
Улоге: Шахаб Хосеини
(Shahab Hosseini), Таранеј
Алидости (Taraneh Alidoosti)
Режија: Азгар Фархади
(Asghar Farhadi)

ФЕСТ 45

СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

С КАО СТЕНЛИ

(ИТА, 2015)
S Is for Stanley
...................................................................................
Улоге: Емилио д’Алесандро
(Emilio D’Alessandro),
Алекс Инфашели (Alex Infascelli)
Режија: Алекс Инфашели
(Alex Infascelli)

МАНЧЕСТЕР НА МОРУ

(САД, 2016)
Manchester by the Sea

....................................................................................
Улоге: Кејси Афлек
(Casey Aﬄeck), Мишел Вилијамс
(Michelle Williams)
Режија: Кенет Лонерган
(Kenneth Lonergan)

ФЕСТ КЛАСИК

ФОКУС ЕВРОПА

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

СКУПЉАЧИ ПЕРЈА

(ЈУГ, 1967)
...................................................................................
Улоге: Беким Фехмиу,
Оливера Катарина,
Велимир Живојиновић
Режија: Александар Петровић

Ф Е С Т

ОКЛЕВАЊЕ

(ПОЉ/ТУР/ФРА/НЕМ, 2016)
Tereddut
....................................................................................
Улоге: Мехмет Куртулус
(Mehmet Kurtulus),
Окан Јалабик (Okan Yalabik)
Режија: Јесим Устаоглу
(Yesim Ustaoglu)
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СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

пројекција у 17.00

СРЕДА

1.

МАРТ

пројекција у 19.00

НОВИНЕ

(ХРВ, 2016)
...................................................................................
Улоге: Бранка Катић, Едита
Карађоле, Трпимир Јуркић,
Горан Марковић
Режија: Далибор Матанић

2.

МАРТ

76 МИНУТА И 15
СЕКУНДИ СА АБАСОМ
КИЈАРОСТАМИЈЕМ

(ИРН, 2016)
76 Minutes and 15 Seconds with
Abbas Kiarostami
...................................................................................
Улоге: Абас Кијаростами
(Abbas Kiarostami), Жилијет
Бинош (Juliette Binoche)
Режија: Сејфолах Самадијан
(Seifollah Samadian)

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ВАТРЕНЕ КОЧИЈЕ

(ВБ, 1981)
Chariots of Fire
...................................................................................
Улоге: Бен Крос (Ben Cross), Ијан
Чарлсон (Ian Charleson)
Режија: Хју Хадсон (Hugh Hudson)

РАЂАЊЕ ЈЕДНЕ НАЦИЈЕ
(САД, 2016)
The Birth of a Nation
...................................................................................
Улоге: Нејт Паркер (Nate Parker),
Арми Хамер (Armie Hammer)
Режија: Нејт Паркер (Nate Parker)

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ
ПЕТАК

3.

МАРТ

пројекција у 17.00
ГОРАН

(ХРВ, 2016)

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ

4.

МАРТ

НЕДЕЉА

5.

МАРТ
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пројекција у 21.00
ФРАНЦ (ФРА/НЕМ, 2016)
Frantz ...................................................................
Улоге: Пјер Нине (Pierre Niney),
Пола Бир (Paula Beer)
Режија: Франсоа Озон
(François Ozon)

ФЕСТ 45 ГАЛА

пројекција у 17.00

БЕОГРАД ПРЕСТОНИЦА
КРАЉЕВИНЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ

(ХРВ/ДАН, 2016)
...................................................................................
Улоге: Миа Петричевић, Никша
Бутијер, Аријана Чулина
Режија: Хана Јушић

БИЛИ ЛИН – ХЕРОЈ

(САД/ВБ/КИН, 2016)
Billy Lynn’s Long Halftime Walk
....................................................................................
Улоге: Кристен Стјуарт (Kristen
Stewart), Вин Дизел (Vin Diesel)
Режија: Анг Ли (Ang Lee)

ФЕСТ 45 ГАЛА

пројекција у 21.00
НОЋНЕ ЗВЕРИ

(САД, 2016)
Nocturnal Animals

(КРАЉЕВИНА ЈУГ, 1932)
рестаурисана копија
...................................................................................
Режија: Војин Ђорђевић

....................................................................................
Улоге: Ејми Адамс (Amy Adams),
Џејк Гиленхал (Jake Gyllenhaal)
Режија: Том Форд (Tom Ford)

СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

ГЛАВНИ ТАКМИЧАРСКИ

пројекција у 19.00

НЕ ГЛЕДАЈ МИ У TАЊИР

пројекција у 21.15

ФЕСТ КЛАСИК

пројекција у 19.00

....................................................................................
Улоге: Фрањо Дијак, Наташа
Јањић, Јанко Поповић Воларић,
Горан Богдан
Режија: Невио Марасовић

СУБОТА

ГЛАВНИ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

ГЛАВНИ ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ

ФЕСТ КЛАСИК
ЧЕТВРТАК

СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

ХЈУСТОН, ИМАМО
ПРОБЛЕМ

пројекција у 21.00
(М)УЧЕНИК

(РУС, 2016)

(НЕМ/КАТ/СЛО/ХРВ, 2016)
Houston We Have a Problem
...................................................................................
Улоге: Божидар Смиљанић,
Бранка Селић
Режија: Жига Вирц

....................................................................................
Улоге: Пјотр Скворсов,
Викторија Исакова
Режија: Кирил Серебреников

ФОКУС ЕВРОПА

ФОКУС ЕВРОПА

ГРАНИЦЕ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЛЕДИ МАГБЕТ

(ВБ, 2016)
Lady Macbeth
...................................................................................
Улоге: Кристофер Фербенк
(Christopher Fairbank),
Флоренс Пју (Florence Pugh)
Режија: Вилијем Олдројд
(William Oldroyd)
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ЛИЧНИ КУПАЦ

(ФРА/НЕМ, 2016)
Personal
...................................................................................
Улоге: Кристен Стјуарт
(Kristen Stewart), Ларс Ајдингер
(Lars Eidinger)
Режија: Оливије Асајас
(Olivier Assayas)
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пројекција у 21.00
РОКО

(ФРА, 2016)
Rocco
....................................................................................
Улоге: Роко Зифреди (Rocco Siﬀredi), Марк Шпиглер (Mark Spiegler)
Режија: Тијери Демезијер (Thierry
Demaizière), Албан Терлај
(Alban Teurlai)

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд

www.kinoteka.org.rs

