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Поштовани љубитељи филма,
Пред вама је летњи троброј часописа Кинотека, који вам доноси нове
филмске теме наших сарадника и угледних познавалаца филма и најаву
дешавања у којима ћете уживати током лета, али и осврт на догађаје у
Југословенској кинотеци на почетку овог годишњег доба.
Јун је месец у коме славимо Дан Југословенске кинотеке. Тим поводом 6. јуна
одржана је прослава и додела Златног печата великанима српске филмске
сцене: Оливери Катарини и Петру Божовићу. У препуној Свечаној сали у Узун
Мирковој 1 отворен је и Фестивал нитратног филма. О запаљивом филму с
уметничким директором фестивала Александром Сашом Ердељановићем
разговарала је наша Зорица Димитријевић.
Поводом 70. годишњице приказивања првог целовечерњег послератног
југословенског филма, Ненад Полимац подсећа нас на филм Славица,
Вјекослава Афрића. Велика хрватска и Југословенска уметница Јагода
Буић, у рубрици „Мој избор”, објашњава који су филмови на њу током
живота оставили најјачи утисак, а у рубрици „Великани светског филма”
представљамо Ворена Битија, који је недавно прославио 80. рођендан.
Доносимо и текстове о два несвакидашња уметника која су нас напустила
истог дана пре десет година (30. јул 2007) – Ингмару Бергману и Микеланђелу
Антонионију.
У овом броју можете прочитати и ексклузивни интервју који је Сандра
Перовић на недавно завршеном Канском фестивалу водила са Шарлот
Гејнсбур а у рубрици „У фокусу” о женским ликовима у италијанском филму
шездесетих година XX века, као и о женским осветницима у јапанском филму
седамдесетих у оквиру „Шок коридора”. Кинотека представња књигу Више од
истине: Кадијевић о Кадијевићу у тексту Дејана Огњановића, а најављујемо
и промоцију публикације Филмска музика у СФРЈ: између политике и
поетике, чији нам контекст и концепт приближава сама ауторка Маја
Васиљевић. Дружење с књигом настављамо и подсећањем на Велимира Бату
Живојиновића, кроз интервју с аутором Валтера пре Валтера.
Уживајте у летњем програму „Варљиво лето” и филмовима који се летом баве
на онолико начина колико је различитих аутора укључено у њихово стварање,
а које ћете моћи да гледате свако вече током јула и августа од 18.00 и 20.30 у
Узун Мирковој 1.
Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке

.......................................................
Стална музејска поставка и легати
у Узун Мирковој 1 отворени су сваког
дана 0д девет до 17 часова.
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СлАВИ Ц А

фотографија: Архив ЈК

филмски
ЈУбИЛеЈ

70 ГОДиНА
НАПИСАО:

Ненад Полимац

Н

а бизаран начин прослављена је 50.
обљетница Славице, првог цјеловечерњег
филма социјалистичке Југославије. Било
је то 1997, о њој су писали сви важнији
српски медији, а у Хрватској се о томе
шутјело. Ништа чудно, партизанска оставштина тада
је у нас била проскрибирана, међутим и у Београду
су се жалили да не могу на прави начин прославити
тај датум јер је већина твораца и протагониста тог
филма или мртва или живи у другим државама (нису,
рецимо, знали да је главни глумац Маријан ловрић
умро 1993. у Ријеци). На располагању им је био тек
директор фотографије Георгиј Жорж Скригин, чинило се да је још у доброј форми, но сахранит ће га
већ у јесен, те мајстор специјалних ефеката Душан
Живковић и Мира Афрић, супруга покојног редатеља
Вјекослава Афрића.
Обљетница је испала бизарно јер је унаточ
продуценту – београдско подузеће Авала филм –
Славица по много чему припадала фундусу хрватске
кинематографије. Афрић је био један од најважнијих
загребачких глумаца прије но што је 22. травња 1942.
напустио сцену Државног народног казалишта (како
се тада звао ХНК) и прешао партизанима, а с њим
је отишао и Скригин, првак балета и умјетнички
фотограф, који је у рату забиљежио неке од
најдојмљивијих призора страдања људи у збјегу. Њих
70
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фотографија: Архив ЈК

Казалиште народног ослобођења

двојица укључили су се у Казалиште народног
ослобођења, у којем ће се као глумица окушати
дотадашња фризерска помоћница Ирена Колесар
и касније играти насловну улогу у Африћевом
филму. У њему је било још хрватских глумаца,
од Маријана ловрића и Јозе лауренчића до
Дубравка Дујшина и Јоже Рутића, снимало се по
Далмацији (прва клапа пала је у Стобречу крај
Сплита), пјевале су се пјесме медитеранског
угођаја, складатељ Силвије Бомбардели такођер
је био с ових простора, укратко Иво Шкрабало
био је потпуно у праву када је у својој повијести
хрватске кинематографије названој „Између
публике и државе” устврдио да Славица има
пуно више везе с хрватским поднебљем него
први хрватски филм из истог раздобља, Живјеће
овај народ београдског казалишног глумца
и редатеља Николе Поповића, по сценарију
популарног босанског писца Бранка Ћопића,
8

|

|

СлАВИ Ц А

ситуираном у његов родни подгрмечки крај.
То су, међутим, парадокси тог времена.
Земља је тек изашла из рата, у Београду су се
доносиле најважније политичке, друштвене и
културне смјернице, па је разумљиво што се
Афрић, носилац партизанске Споменице 1941,
уопће није враћао у Загреб. У главном граду био
је новоосновани Комитет за кинематографију,
коме је предсједавао његов пријатељ Александар
Вучо. Хрватска је, истина, имала неуспоредиво
развијенију кинематографију, али и политички
биљег, јер ју је уходавала у жигосаној усташкој
држави. Живјеће овај народ могао је чак бити
снимљен и прије Славице, међутим Октавијан
Милетић, који је у НДХ режирао биографски
филм Лисински, пристао је бити само директор
фотографије, слутећи невоље због своје сурадње
с њемачким филмским подузећима. Наредни
кандидат наводно је био Бојан Ступица, који
је процијенио да се из те соцреалистичке
мелодраме не може богзна што направити,
па је посао напосљетку добио Поповић. Он је
помицао рокове, постављао немогуће увјете и
развлачио, тако да је филм имао премијеру тек
пола године након Славице, поткрај 1947.
Афрић је био неуспоредиво експедитивнији.
Тврди да је причу филма имао већ у травњу 1945,
неко је вријеме радио с Вучом на сценарију, али
су се брзо разишли, а тада је почела његова
озбиљна филмска школа, совјетски филмаши
почели су у нас снимати цјеловечерњи филм У
планинама Југославије, он је асистирао угледном
редатељу Абраму Рому, добио је чак и двоструки
глумачки задатак, играо је комесара Иву и

Сцена из филма Славица

четничког вођу Дражу Михаиловића, док је
његов пријатељ Скригин асистирао легендарном
Едуарду Тисеу, сниматељу класичних филмова
Сергеја Ајзенштајна. Од Руса се није могло
много научити, снимали су преко девет мјесеци,
буџет им није био проблем, каткад би им један
кадар дневно био довољан, а и смјестили су
се на локације на којима се могло уживати,
од Опатије до слапова Крке: ако је вјеровати
наклапањима, гозбе су се често претварале у
оргије. Афрић је напустио екипу прије краја
снимања, на шпици филма који је требао
бити совјетско-југославенска копродукција
(Руси су тако „помагали” неразвијеним
кинематографијама и контролирали њихове
ресурсе) уопће није потписан као асистент
редатеља, а по његовим ријечима, згрозио га је
покровитељски став гостију према домаћину,
јер се глумац Иван Берсењев, који је играо
Тита (и провео доста времена у његовој вили
да му „скине” карактеристичне гесте), стално
заклињао у Стаљина и Црвену армију. Сазрело
је вријеме да се направи прави југославенски
филм о партизанској револуцији.
Зашто се Афрић није озбиљније посветио
некадашњој глумачкој професији? Бит ће да
га је искуство у рату припремило на заокрет
у каријери. Тада је, рецимо, како многи
наводе, спасио једини рукопис „Јаме” Ивана
Горана Ковачића, а стасање југославенске
социјалистичке кинематографије чинило се као
изазов достојан његове свестраности (испрва
је намјеравао студирати сликарство, па се
послије ипак опредијелио за глуму). Не само

што је припремио Славицу него је тијеком
њезина завршавања постао оснивач и директор
Високе филмске школе у Београду, која ће
прерасти у београдску казалишну и филмску
академију. Пројект је, по неким наводима,
одобрио сам Милован Ђилас, најутјецајнија
личност у југославенском Агитпропу, но
успркос потицајима с државног врха само
снимање сличило је на чисту пустоловину.
Афрић је знао да мора радити у љето 1946, када
глумци немају казалишних ангажмана, каснило
се због дилетантског одређивања буџета и
продукцијских планова, али када се почело, није
се престајало до почетка јесени. Скригин је имао
на располагању скромну репортажну камеру,
никад прије није снимао нешто таквог обима,
филмски негативи углавном су му били крајње
неуједначени „рестлови”, па не чуди што Славица
изгледа визуално тако неуједначено. У једном
тренутку чак су прекинули рад и запријетили
Комитету за кинематографију да ће напустити
пројект уколико им се не осигура све што је
обећано. У интеријерима се снимало почетком
1947, тада је обављена и постпродукција, али
крајње грубо јер је велик дио дијалога у филму
доста неразговијетан.
Најважнију улогу добила је Ирена Колесар,
Афрић ју је знао из Казалишта народног
ослобођења, у којем је играла с непуних 18
година, послије рата већ је примљена у Хрватско
народно казалиште и глумила уз Белу Крлежу,
право чудо, без икакве глумачке школе. Редатељ
није био одмах сигуран је ли то његова главна
глумица, оставио јој је поруку да му се јави,
70
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да би је затим изравно позвао на снимање, без
икакве аудиције.
Шкрабало наводи да је филм већ био
завршен у вељачи, али да се дуго чекало на
одобрење за приказивање, некима се филм
чинио дилетантским и нису били сигурни је
ли то права промоција партизанске културе.
То не мора бити точно, али помогло је што се у
травњу почео приказивати филм У планинама
Југославије и врло брзо нестао из кина,
попраћен негативним критикама. Разлози су
били изразито идеолошки, сукоб са Совјетским
Савезом тињао је дуго прије отвореног раскида
1948, Ромов филм био је врхунски уобличен
производ у успоредби са Славицом, али у њему
се говорило руски, а апологија Стаљина изнимно
је иритирала тадашњу публику. Брзо је повучен
с репертоара, а након резолуције Информбироа
бункериран је и у Совјетском Савезу.
Славица је, напротив, добила дозволу за
приказивање 29. травња, приказана је на
интерној пројекцији за одабране 4. или 6.
свибња (подаци се разликују), а 13. се већ
нашла у београдским кинима, точно на дан
оснивања Озне. Испрва је играла само у кину
„Балкан” на четири представе, а и на тамошњој
тераси, да би због великог занимања и великих
редова за улазнице и кино „Јадран” прешao
на цјелодневне представе. За 42 дана филм је
видјело 173.735 Београђана, што је био рекорд
тог раздобља, одлично је било и у Загребу, за
21 дан филм је скупио 67.987 гледатеља, а сјајни
су резултати остварени у читавој Југославији.
Спомињан је број од два милијуна гледатеља,
засигурно претјеран, но између милијун и
милијун и пол било их је свакако. Објављени су
подаци да је коштао 5.900.000 динара, а зарадио
4.250.000: исплатио се, значи, 70 посто, што
није мало за то раздобље, наравно уколико су
извјештачи наводили бруто или нето износе.
Филм је пребачен и на 16 мм врпцу и приказиван
по мјестима која нису имала кина, чак и
омладинцима који су радили на прузи Шамац–
Сарајево, сваке вечери другој бригади, но они
у баракама близу тераси за пројекције већ су
лудјели од увијек истих мелодија и звукова.
Славица је била велики пучки успјех који није
поновио нити један каснији филм тог раздобља.
Ирена Колесар добила је готово живчани слом
од терета славе, а име Славица тих година често
се давало цурицама у родилиштима. Ипак, већ
15. свибња у „Борби” је објављена критика Елија
Финција, који баш није хвалио филм, замјерао
му је незграпност, укоченост и патетику. Како
је послије истакнуто, о негативним странама
10
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Ирена Колесар као Славица

филма био је врло конкретан, а о врлинама
апстрактан. У „Борби” су послије одржали округли
стол о филму, на којем су судионици (Милан
Богдановић, Хуго Клајн, Велибор Григорић,
Ото Бихаљи Мерин, Младен Стилиновић и др.)
поновили дио Финцијевих оцјена. Међутим,
Афрић их је упозорио да нису схватили његов
концепт партизанске медитеранске мелодраме
који је тако раздрагао публику.
Данашњи гледатељ по свој прилици не би
имао толико разумијевања за дјелце у којем се
дијалози понекад рецитирају, глумци се не знају
понашати пред камером, Скригин претјерује с
поетичним призорима морске површине, но
кад прихвати контекст у којем је филм настао,
бит ће му пуно забавније. Афрић, понајприје,
није никакав филмофил, нетко тко је године
и мјесеце провео у кину, а заправо је извео
низ крајње нетипичних стилских поступака
који се од њега не би очекивали. На примјер,
главна глумица појављује се у филму крајње
ненаметљиво, без икакве помпе, док излази из
творнице сардина у којој ради, у групи људи
на крајњој десној страни, а тако је приказана
и њезина смрт, с леђа, док је погађају меци у
потпалубљу брода који се зове по њој. Афрић је
свакако гледао Ајзенштајна, одатле и разиграна
монтажа у којој камени кипови нијемо прате
улазак Нијемаца, а и карикирање непријатеља
и „домаћих издајника” није далеко од сличних
ексцеса генијалног совјетског редатеља.
Штошта ће си он дозволити, на примјер
негативца Никшу (Јожа Рутић тих година није
био омиљен због самовоље, сматран је врло

Сцена из филма Славица

догматским апаратчиком за културу) пратит
ће агресивном вожњом камере, што је једини
такав поступак у филму, има и доста елипса,
у цјелини филм је наиван, али разигран и на
извјестан начин допадљив, свакако занимљивији
од пуно уреднијег соцреалистичког пандана
Живјеће овај народ. Узгред, сцене у којима се
показује како се мјесна буржоазија слизала
с талијанским окупатором јако подсјећају
на каснију Окупацију у 26 слика лордана
Зафрановића. Глумци су разноликог досега,
Ирена Колесар је коректна, изразито је ефектан
феминистички нагласак да јој командант Иве
(Љубиша Јовановић) повјери пиштољ, „јер има
главу и руке да га користи”, што расплаче њезину
мајку (Царка Јовановић), која сматра да оружје
није за жене. Врло је солидан Јозо лауренчић
у улози зафрканта Стипе, увијек у подераној
мајици, а најбољи је стари Божа Николић као
барба Тоне, који парадоксално касније више
никад није наступио пред камерама иако је
невјеројатно природан. Колесаричин партнер
Маријан ловрић у почетку је несигуран, према
завршници је све бољи и не чуди што је касније
постао један од најбољих наших карактерних
глумаца.
Колико је копија Славице тада направљено
није познато, но већ шездесетих година остала
је употребљива тек једна једина, да би и та
касније добила лошу оцјену. Осамдесетих се већ
говорило да филму нема спаса, но Југословенска
кинотека – након што је добила неприхватљиве
понуде из Италије (200 тисућа долара за
рестаурацију негатива) – постигла је пуно боље

увјете у договору с московским филмским
архивом, нудећи им ријетке филмове који су
их занимали. Тако је у Совјетски Савез послан
вагон са 120 рола које су помно обрађене и крајем
осамдесетих одржана је у Музеју Југословенске
кинотеке свечана пројекција филма с којим је
социјалистичка југославенска кинематографија
и започела.
Штошта се у међувремену догађало, године
1973. Афрић је дао одобрење за нову верзију
филма коју би режирао Обрад Глушчевић (Лито
виловито, Вук самотњак), а снимио Ненад
Јовичић, с младом глумачком екипом. Ништа
од тога није било, као ни од сличног пројекта
почетком деведесетих када се Југославија већ
распадала и партизанска баштина није била на
особитој цијени.
Афрић је послије снимио с полазницима
Високе филмске школе филм Барба Жване (1949),
у дијеловима је био неуспоредиво амбициозније
режиран од Славице, но докрајчио га је неуспјех
филма Хоја! Леро! (1952), треш спектакла
о Старим Славенима, којим је намјеравао
поновити одјек свог првијенца. Депримиран,
напустио је режију и посветио се педагошком
раду на београдској академији, међутим многи
од студената нису превише озбиљно схваћали
професора с таквим опусом. Поткрај живота
преселио се у Трибуњ покрај Шибеника, умро
је крајем српња 1980. у сплитској болници и
испраћен с највишим државним почастима.
Имао је 73 године.
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филмски
ЦИКЛУС

МОЈ ИЗБОР

Јагода
Буић
РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић

За стални програм Кинотеке „Мој избор” филмове је овај пут одабрала
истакнута хрватска и у свету призната ликовна уметница Јагода Буић,
која се шездесетих година прославила таписеријама и оригиналним
инсталацијама – текстилним формама у простору. Током дуге и
плодне каријере креирала је костиме и сценографију за 120 драма,
опера, балета и филмова. У интервјуу за Кинотеку открива шта воли у
Куросавиним филмовима и с каквим се емоцијама сећа југословенске
кинематографије, прича како су се биоскопи у Паризу преселили у
подземље, али и тврди да златно доба филма није прошло
Који је био ваш главни критеријум
када сте састављали листу за програм
Кинотеке „Мој избор”?

– Врло је тешко сетити се филмова у
временском распону који је код мене, на
моју радост, али и на жалост, врло велики.
При овом избору држала сам се онога што
је на мене оставило трајни утисак и што
ме се својевремено дојмило као најбоље с
уметничког гледишта. У студентско време,
рецимо, провела сам цео викенд дискутујући
с једном врло интелигентном колегицом о
12
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избор

томе је ли филм сличнији кадру или роману.
Наравно да је филм сличнији роману, ту има
трајања, има описа и има политике. То је био
мој критеријум одувек.

Уврстили сте два Куросавина филма,
Рашомон и Ран. Које одлике тог мајстора
режије посебно цените?

– Разлог је свакако чињеница што су то
епохални филмови који су нама, гледаоцима с
једним класично европским, а на неки начин
и холивудским погледом, отворили потпуно

нове хоризонте, нове дубине. Ран због своје
неописиве динамичности и чистоте и храбрости,
а Рашомон због своје поетичне филозофије.
– Хтела сам да уврстим и два филма лукина
Висконтија, на пример Лудвига с Хелмутом
Бергером у насловној улози, али како сам
имала само десет места на листи, одлучила
сам се за његову Белисиму као рад једног
великог режисера, иноватора, с посебним
сензибилитетом, заједно с главном глумицом
Аном Мањани. То је сусрет који је, према мом
мишљењу, са уметничке стране апсолутно
епохалан. Ту је и Пијаниста Романа Поланског,
који такође има невероватну храброст, сјајну
глуму и иноваторски концепт.

Одабрали сте и један фим из региона, Дом
за вешање Емира Кустурице. С каквим
се емоцијама данас сећате некадашње
југословенске филмске продукције?

– С најтоплијим и најкраснијим емоцијама
које се могу имати. Ја сам наше филмове гледала
и ради глумаца, рецимо све филмове с Радетом
Шербеџијом, све с Батом Живојиновићем.
Мислим да је југословенска кинематографија,
осим квалитетних глумаца, имала и свој
специјалан печат који се види, на пример,
у филмовима Александра Саше Петровића.
Кустуричини филмови изузетно су ми драги, а
поготово Дом за вешање.

Ваша листа обухвата широк временски
распон, али се ипак базира на старим
филмовима. Да ли мислите да је златно
доба филма прошло, тј. има ли још
места за уметност у свету блокбастера и
специјалних ефеката?

– Златно доба апсолутно није прошло. Филм је
уметност нашег времена, само понекад изгуби
критеријум и постаје артикал за продају. На
пример, недавно сам видела један филм којем
су ме привукли Ал Паћино, Роберт де Ниро и
Џек Николсон. Био је то трилер. Закључила
сам да такве филмове више нећу гледати иако
су њих тројица заједно мени најдражи глумци
у међународној кинематографији. Нико ме
не може присилити да два сата гледам како
се смрскавају лобање, копају очи, како се
пуца спреда и отпозади у људе, како се они
стрмоглављују одакле год могу и не могу. То је
подилажење болесној потреби људи за грозотом
и мислим да то није потребно.

жанровима – романсом, фантазијом,
комедијом... Овај избор је кинотечки, а
шта вам се од сличних филмова, домаћих
или страних, допало у новије време?

– Веома ме је импресионирао Концерт, који
је режирао Раду Михаилеану, сензационалан је.
Меланхолија ларса фон Трира такође је сјајан
филм. Волим и Високе потпетице и још понеки
филм Педра Алмодовара. А у последње време
нарочито ме је импресионирао документарни
филм Дом Јана Артуса Бертрана, који је обишао
земаљску куглу и снимао све оно што не
познајемо и што не очекујемо.

Цео живот посветили сте визуелној
уметности. Како са тог становишта
оцењујете данашњу филмску продукцију?

– Мислим да камера заслужује равноправност.
Пречесто се употребљава као средство да се
нешто сними, да се изрази режисерова воља,
да се региструје глума, а нема довољно своје
артистичко место. Понекад има, наравно, као у
Великој лепоти Паола Сорентина, где је можда
значајнија него све друго у том филму, али иначе
је запостављена. Углавном служи као средство
за постизање визуелног ефекта, што је логично,
али она у томе нема довољно аутономије, то је
мој визуелни коментар.

Да ли мислите да се због дигиталне камере
слика данашњег филма много разликује
од оне са старе 35 mm траке и где гледате
филмове, у биоскопу или код куће?

– Морам признати да не видим разлику,
нисам ту компетентна, али сам велики љубитељ
филма. Идем у биоскоп, углавном у Паризу.
Сад су сва кина у подземљу, јер су некадашње
сале продате за бутике и кафиће, а кина су се
преселила у подруме. Оперисала сам колена и
сваки је пут драма када се спуштам у подземље
Париза да бих видела неки филм. Ипак, гледам
их само тако, код куће уопште не поседујем
опрему за то.
– Иначе, мислим да је филм уметност нашег
времена и да му треба дати већи значај, а особито
жалим за нашим филмовима као што су били
Скупљачи перја и слични који су обележили
моју младост. Данас се помоћу дигиталне
технологије може са знатно мање новца него
пре снимити квалитетан филм, наравно ако је
сценарио добар. Зато ме чуди што немамо већу
продукцију и у Хрватској и у Србији и у региону
уопште.

Изгледа да су по вашем укусу претежно
драме, мада у комбинацији с другим
Ј А ГОД А
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фотографија: Архив ЈК

Мој избор
ЈАГОДА Буић
1. рашОмОн
Акира Куросава
2. ран
Акира Куросава

Кратак сусрет (1945)

3. дОм За вешаЊе
Емир Кустурица
4. КратКИ СУСрет
Дејвид лин
5. ОКЛОпЊача пОтемКИн
Сергеј Ајзенштајн
6. 8 1/2
Федерико Фелини
7. Bellissima
лукино Висконти
8. вИСОКе пОтпетИЦе
Педро Алмодовар

Ран (1985)

9. пИЈанИСта
Роман Полански
10. меЛанХОЛИЈа
ларс фон Трир

.......................................................
Пројекције филмова
из програма Мој избор
одржаће се
17, 18. и 19. јуна
у Косовској 11.
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Пијаниста (2002)

Sarajevo Film Festival
11-18 / August / 2017

у
ФОКУСУ
НАПИСАЛА:

Елена Ђаноти

ЖЕНСКИ ЛИКОВИ
У ИТАЛИЈАНСКОМ ФИЛМУ
ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА
XX века
.................................................................

Овај избор филмова који припадају
такозваној златној деценији италијанске
кинематографије приказује разнолик спектар
ауторских погледа фокусираних на жену и њену
друштвену улогу у том добу.

Пустоловина
(1960)

16

|

|

У

ФО КУС У

фотографија: Архив ЈК

ЖЕ Н С КИ

Л И КО ВИ

У

И ТА Л И Ј А Н С К О М

Ф И Л М У
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ако је неоспорно да се поменута тематика не може сажети у неколико
филмова, свакако је неопходно поменути поједине ауторе који су историји
филма подарили портрете аутентичних и карактерних жена и обележили
италијанску послератну кинематографију.

У овом кратком филмском циклусу, осим чувених имена попут Федерика Фелинија и
Микеланђела Антонионија, желели смо да поменемо и мање интернационално познате
ауторе као што су Антонио Пјетранђели, Валерио Цурлини и луиђи Коменчини,
личности које не припадају одређеним покретима или струјама, али које су с посебним
сензибилитетом дочарале свет жена.
Шездесетих година, наиме, италијански филм ослобађа се идеолошких диктата
неореализма и спреман је да отвори пут ка темама с више интроспекције, које још боље
могу да дочарају карактерне нијансе савременог човека. То су године економског процвата,
благостања готово целе нације, трансформације земље од руралне ка индустријској,
рађања буржоаске свести, потрошачког менталитета, али и нових егзистенцијалних
немира као последице урушавања дотадашњих вредности. Чини се, такође, и да се дијалог
са историјом ослобађа идеологије у продукцији шездесетих година.
Бубова девојка (La ragazza di Bube) луиђија Коменчинија и Солдатуше (Le soldatesse)
Валерија Цурлинија, јасно изражавају нове намере. Иако на први поглед могу бити тумачени
као неореалистични с обзиром на тему (радње су смештене у време Другог светског рата
и непосредно после њега), ти филмови обрађују интимистичке и егзистенцијалне теме,
пребацујући акценат с приповедања о догађајима на унутрашњу динамику женских
ликова. У Бубовој девојци пажња није толико усмерена на историјске чињенице о покрету
отпора, тј. на хватање и затварање партизана Буба због убиства почињеног током рата,
колико на емоционално сазревање протагонисткиње Маре, његове дружбенице. То је
прича о храбрости и унутрашњој снази које су потребне да се преброди време до истека
затворске казне.
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Бубова
девојка (1964)
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Солдатуше
(1965)

У филму Солдатуше ратне страхоте представљене су с тачке гледишта скупине грчких
жена које су се обреле у проституцији бежећи од глади и беде и које прихватају да су
предодређене да буду с италијанским војницима, те стога крећу на дуг пут преко разорене
и окупиране земље. И у овом случају направљен је простор за истицање карактерних
различитости жена. Међу њима се издваја лик Ефтикије, коју прожима дубока мржња
према непријатељу и гађење према понижењима на која је принуђена да би преживела.
Од истог редитеља је филм Девојка с кофером (La ragazza con la valigia), прича о младој
жени која креће у потрагу за богатим племићем из високог друштва који ју је завео и
оставио на улици. Овде редитељска анализа постаје нарочито детаљна у приказивању
немогуће љубави између Аиде и једног младића (за ког гледалац од почетка зна да је
млађи брат траженог момка), како са психолошке стране (истицањем погледа и израза
лица, играњем с неизговореним и снагом осећања) тако и са социолошке (истицањем
неједнакости класа и полова).
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Девојка са кофером (1961)
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Исте слатко-киселе одлике имају и
Пјетранђелијева Посета (La visita) и Ја
сам је добро познавао (Io la consocevo bene),
филмови који с екстремним разочарањем
приказују италијанско друштво у доба
економског раста са свим његовим
недостацима и безобзирношћу (мачизам,
глад за успехом, пропагирање вулгарности,
емотивна и културна празнина), који су и
данас, нажалост, врло актуелни.
У том свету, Пјетранђелијеве хероине увек
су осуђене на пораз, што због друштвене
уцене (брак за протагонисткињу филма
Посета), што због успеха (Ја сам је добро
познавао).
У свом ремек-делу Ја сам је добро познавао,
Пјетранђели поново на себи својствен
начин приказује женски лик, Адријану,
наивну девојку која жели да осети све што
јој живот пружа. Најбоље ће је описати
један од мушких, свакако не позитивних
ликова у филму: „Она никада не живи дан
за даном јер би је то приморало да планира
унапред, она живи минут за минутом.
Сунча се, слуша плоче, плеше. То су једине
њене активности. За све остало је расејана,
површна и стално има потребу за новим и
кратким сусретима, није ни битно с ким,
само сама са собом никада.”
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Добро сам је познавао
(1961)
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Црвена пустиња
(1964)

24

|

|

У

ФО КУС У

фотографија: Архив ЈК

Ђулијета и духови
(1965)

Међу остварењима која говоре о непријатном односу према савременом друштву,
Антонионијеви филмови свакако заузимају високо место. Редитељ у њима говори о
кризи вредности нове буржоазије и разоткрива њено досађивање, параноју, хипокризују
и материјализам. Женски ликови у филмовима Помрачење (L’eclisse) и Црвена пустиња
(Deserto rosso), који уз Авантуру (L’avventura) и Ноћ (La notte) чине чувену тетралогију, јесу
нежна и потиштена створења. Оне нису у стању да дају неки смисао својим животима и
везама. Дезоријентисано се крећу унутар једног друштва које нису у стању да разумеју и
које је непријатељски настројено према њима. Све се то симболично огледа у савременој
градској архитектури и хладној стварности фабрика у провинцији.
Последњи филм у овом избору јесте Фелинијев Ђулијета и духови (Giulietta degli
spiriti). У њему, у свом визионарском стилу пуном симболике, редитељ поново користи
„удвостручење личности”, којим се претходно бавио у филму Осам и по (Otto e ½). Овде је
главни лик добростојећа госпођа која упада у кризу пошто сазнаје за прељубу супруга,
који је до тог тренутка био њен главни ослонац у животу. Тај догађај наводи је да започне
потрагу за собом кроз духовне сеансе и саветовања с врачевима, током којих јој се враћају
успомене на детињство и католичко образовање. Она ће се наћи пред искушењима
која је позивају на ослобађање тела и превазилажење граница и табуа, а све у складу с
друштвеним револуцијама шездесетих година XX века.
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Сандра Перовић
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а Шарлот Гејнсбур, слободоумну,
храбру и бескомпромисну британско-француску глумицу неконвенционалне лепоте и сензуалног
гласа, која увек са собом носи дозу
тајне што интригира, власницу награде „Цезар”
Француске филмске академије, глумачка
професија је изазов. Као дете уметника који су
харали париском сценом шездесетих година,
слободоумне глумице и певачице Џејн Биркин
и провокативног француског кантаутора Сержа
Гејнсбура, наследила је двоструки таленат. У
глумачко-певачке авантуре упустила се као
тринаестогодишњакиња, снимивши с оцем
албум Lemon Incest. Само годину дана касније
добила је малу улогу у филму Речи и музика, у
коме је играла с Катрин Денев и Кристофером
ламбером. Кроз живот ју је водио мото да није
поента само бити у неком филму и снимити неки
албум. За њу, садржај је важнији од паковања.
Године 1996. добија насловну улогу у филму Џејн
Ејр Франка Зефирелија, након чега су се низали
респектабилни наслови 21 грам Алехандра
Гонзалеса Ињаритуа, Наука сна Мишела
Гондрија, Нисам ту Тода Хејнса, Антихрист
ларса фон Трира. Улога у експлицитном филму
контроверзног данског редитеља, за коју тврди
да је била катарзично искуство јер јој је помогла
да се избори са сопственим страховима, пре
осам година донела јој је титулу најбоље
глумице Канског фестивала. Ако се дода смео
и посвећен ангажман у жестоко експлицитном
перформансу у Нимфоманки и Меланхолији,

кинотека
ИнтервЈУ

Меланхолија (2011)
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где није имала еротске сцене, али се за оне
„непријатне” ипак побринуо редитељ лично
на конференцији за новинаре у Кану, може се
рећи да су музу Ларса фон Трира прославила
баш његова провокативна дела. Осим филмова
тешког и захтевног данског синеасте, улогу жене
која се бори са депресијом и тугом остварила је
и у филму Вима Вендерса Све ће бити у реду. И
ту је показала да је у изразу искрена и да глуми
с душом, доприневши суптилном приказу
емотивних стања (од страхова до чежње) која
заувек остављају протагонисте у њиховој
усамљености. Ликом који јој је поверио Вендерс,
уверљиво је илустровала како је храброст преко
потребна за суочавање с болном истином и с
праштањем.
У најновијем филму Исмаелови духови
(отворио је јубиларни, 70. Кански фестивал),
интимистичном фељтону француског редитеља
Арноа Деплешена који приповеда о стваралачкој
и животној кризи једног редитеља, Шарлот
Гејнсбур игра до сада најмање захтевну улогу
у каријери – астрофизичарку Силвију која се
нашла у љубавном троуглу.
Глумите од тринаесте године. Како бирате
улоге? Којих се критеријума држите?
– Немам критеријуме. То је врло очигледно и
природно. Трудим се да будем најспонтанија
што могу. Кад год нисам била спонтана, испало
би да ни идеја није била добра. Понекад не
разумем шта осећам, да ли ме та спонтаност
привуче улози или ме одбије, не разумем, или
не знам… Не могу то баш да анализирам.
Ако се осврнемо на ваше улоге од Ињаритуовог филма 21 грам, Хејнсовог Нисам ту,
преко Фон Трирових остварења Антихрист,
Меланхолија, Нимфоманка, до Исмаелових
духова, чини нам се да вас привлаче
узнемирујући ликови?
– О, да! Волим потешкоће, волим да будем
најекстремнија што могу. И мислим да сам
управо захваљујући Ларсу фон Триру добила
ту шансу. То је посао који је најузбудљивији и
највише доноси једном глумцу. Да, надам се да
ћу и даље ићи у том правцу.
У многим филмовима глумите жене које су у
кризи. Да ли сами тражите такве улоге?
– Не, оне саме иду ка мени. Ваљда тежим томе...
Истина је да нисам снимила много комедија.
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Људи ме више виде у драмама. Штета, волела
бих да снимам више комедија. Неке сам
снимила и дивно се забавила. Лепо је снимати
лаке филмове, а онда, због равнотеже, и оне
веома тешке. Волим када глумац има различита
искуства и прелази с једних улога на друге.
У Фон Трировом Антихристу глумили сте
мајку која је изгубила сина. У Вендерсовом
филму Све ће бити у реду поново сте се нашли
у улози мајке која се суочава с губитком. Да
ли може нешто позитивно да се извуче из
трагедије?
– Не баш, али у то мораш да верујеш. Ликови које
сам оживела на крају излазе на крај с губитком.
Жалост не нестаје, никад неће нестати. Једина
сличност између та два лика јесте губитак
сина. Суштински, те две жене немају везе
једна с другом. Лик у Вендерсовом филму је
потпуна супротност. Не знам да ли осећа мир
у себи, само мислим да је она неко ко је мирне,
помирљиве природе и врло искрена у ономе што
осећа. Кад сам прочитала Вендерсов сценарио,
нисам била сигурна могу ли да поверујем у ту
великодушност, у толико праштање. Али она
јесте некаква светица, не претвара се. Истина је.
Редитељ Арно Деплешен рекао је да се у
филму Исмаелови духови говори о борби за
живот, о борби за поновну изградњу своје
личности. Какво је било ваше искуство на
том филму?
– Па, ми покушавамо да изградимо нову личност
са сваким новим филмом. А ваљда и сваког дана
свог живота. То је добра мисао, врло узбудљива.
Не бих рекла да сам тога свесна, да је то свестан
циљ, али допада ми се идеја, посебно кад си у
одређеним годинама, па има много задовољства
у томе. За мене је то више изненадити себе него
изградити ново ја.
Шта редитељ треба да учини да би из вас
извукао најбоље?
– Не знам постоји ли рецепт. Имам осећај да ме
сваки редитељ уводи у свој свемир, у свој лични
пејзаж. И због тога волим овај посао. Могу да
идем на различита места која нису моја.
Шта се дешава када артхаус краљица оде у
Холивуд?
– Ја никад нисам отишла у Холивуд. Мислим
да тамо за мене нема места. Нисам стварно
покушала, али... Холивуд је један екстрем у

фото: промо

и шта ће питати, ниси свој. Не оправдавам то
што је рекао, нити себе што нисам бурније
реаговала, али све се то развило много касније.
Нико ништа није рекао. Нешто се осетило, али
тек кад се пробудила Америка, све је то постало
грозан скандал. Нисам сигурна да његов лош
виц одговара размерама које је то добило.
Извинио се.
Да ли више уживате на сцени или испред
камере или је реч о потпуно различитом
искуству?
– Толико се разликују! Не могу то ни да објасним.
Али такође је и једно од највећих задовољстава
прелазити с једног на друго, као с лаким и
тешким филмовима. Заиста си то што јеси,
нема скривања. Можеш се сакрити иза лика,
наравно, али ја нисам тај тип, па могу понудити
само оно што јесам. За мене је то сасвим
друкчије од стајања пред камером, заборављања
камере и концентрације на сцену, глумце и
интеракцију. Мислим да сам превише стидљива
да би ми пријало то с позорницом. Али желим да
покушам поново. Веома се разликује, да.
Антихрист (2009)

који се не уклапам. Али амерички филм има
невероватне редитеље с којима бих много
волела да радим, неке који нису искључиво
холивудски типови. Али не мислим ни да сам
артхаус краљица.
Пре седам година овде у Кану на озлоглашеној
конференцији за новинаре поводом филма
Меланхолија седели сте поред Ларса фон
Трира када је изјавио да разуме Хитлера.
Да ли сте тада пожелели да узмете реч за
говорницом?
– Можда због утицаја који је имао. За мене је
то био само ларс са својим провокацијама и
хумором, лошим свакако, али хумором. На
неки начин покушавао је да буде духовит.
Наравно, било је то врло шокантно. На тим
конференцијама за медије сви су нервозни,
питаш се хоће ли следеће питање бити за тебе

Гледајући ваше филмове и ликове које
тумачите тешко је замислити да се забављате
док глумите?
– Има истине у томе. Нисам сигурна да ми је у
природи да будем све време озбиљна, мислим...
Нисам сигурна да ли могу да будем духовита,
али да имам одређену лакоћу... Мислим да је то
део мене, наравно.
Да ли сте активни пред камерама ових дана?
– Имам филм којим се веома поносим, зове се
La promesse de l’aube. Није комедија, али има
много хумора. Изаћи ће крајем године. Изаћи
ће ми и други филмови, али у октобру ми излази
и албум, па се томе радујем.
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ПИШЕ:

Ђорђе Зеленовић

ВОРЕН
БиТи

Холивудски
заводник
.................................................................

Глумац, редитељ, продуцент,
сценариста, млађи брат глумице
Ширли Меклејн и чувени
холивудски заводник Ворен Бити
ове године прославио
је 80. рођендан

30

|

|

велик ан и

с в е т с ко г

ф илма

З

Сјај у трави (1961)

а глуму се заинтересовао веома
рано, још у детињству, кад је са
старијом сестром Ширли Меклејн
одлазио у позориште да гледају
представе. Филмови због којих
је пожелео да глуми били су
Филаделфијска прича и Љубавна афера (1939), у
чијем ће једном од римејка глумити средином
деведесетих година ХХ века.
Прва глумачка искуства стекао је иза сцене
у позоришту у Вашингтону. Иако креће на
колеџ, годину дана касније одустаје од студија и
уписује глуму у студију „Стела Адлер” у Њујорку.

фотографија: Архив ЈК

великани
светског филма

Бони и Клајд (1967)

После појављивања у неколико ТВ серија добија главну улогу у филму Сјај у трави Елије Казана.
Филм постиже велики успех, чему ће додатно допринети и рађање забрањене љубави између двоје
главних глумаца, Битија и Натали Вуд. Ворен је тада био верен с неколико година старијом глумицом
Џоан Колинс, а Натали je била удата. Подједнако као и филмске улоге што су уследиле у каријери
која траје све до данашњих дана, пажњу медија привлачиле су и његове многобројне љубавне везе,
које су најчешће почињале током снимања филмова. Нису му биле стране ни љубави с певачицама,
манекенкама и припадницама краљевских породица, међу којима су и принцеза Ана и принцеза
Јелисавета Карађорђевић. Годинама се причало да је песма Карли Сајмон You’re So Vain посвећена
Битију, што је и сама Сајмонова потврдила пре две године кад је у интервјуу рекла да се једна строфа
те песме односи на њега.
Дебитантска улога у филму Сјај у трави донела је Битију номинацију за Златни глобус за најбољег
главног глумца (драма), али он ту награду добија као млади глумац који највише обећава. Уследиле су
улоге у филмовима Римско пролеће госпође Стоун, Лилит и Калеидоскоп.
В О Р Е Н

БИ Т И

|

|

31

Коцкар и блудница (1971)

У тридесетој години Бити снима филм
Бони и Клајд, у ком је био главни глумац и
продуцент. Одабрао је редитеља Артура Пена,
сценаристе Роберта Бентона и Дејвида Њумана,
а за партнере испред камере Феј Данавеј, Џина
Хекмана, Џина Вајлдера и Естел Парсонс. Шеф
студија „Ворнер Брадерс” Џек Ворнер и већина
осталих нису веровали у успех, тако да су
пристали да Битију сем регуларног хонорара
дају и четрдесет одсто од зараде коју филм
буде остварио у биоскопима. Филм, међутим,
постиже велики успех и код публике и код
критике, бива номинован за 10 Оскара (две
номинације добио је Бити – за најбољу главну
мушку улогу и као продуцент за најбољи филм)
и седам Златних глобуса, а Битију доноси приход
од 28 милиона долара. Филм се приказивао у
биоскопима широм света од 1967. до 1973. године.
Артур Пен описивао је Битија као савршеног
продуцента: „Тражи од свих да дају све најбоље
од себе и учествује на филму и током монтаже,
компоновања музике и микса звука.”
И његова старија и подједнако славна
сестра Ширли Меклејн каже да се њен млађи
брат боље осећа иза камере: „Воли тоталну
контролу над свим аспектима пројекта.” То ни
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сам Бити никад није негирао: „Кад сам почео
да снимам филмове, стално сам имао сугестије
око сценарија, гардеробе, светла и људи су ми
стално говорили: ’Шта хоћеш ти, можда и да
продуцираш филмове приде?’ На то бих им
одговарао: ’Да, наравно.’” Занимљиво је, такође,
што славни брат и сестра током својих каријера,
које трају до данашњих дана, ниједном нису
глумили заједно на филму.
После успеха остварења Бони и Клајд уследиле
су улоге у филмовима Једина игра с Елизабет
Тејлор, Коцкар и блудница Роберта Алтмана,
Долари Ричарда Брукса, Убице и сведоци Алана
Џ. Пакуле и Холивудски фризер, у ком је Бити
био и косценариста, за шта добија још једну
номинацију за Оскар.
Међу улогама које није прихватио биле су оне
у филмовима Шта има ново, мачкице, Прича са
западне стране, Буч Касиди и Санденс Кид, Кум,
Девојка коју сам волео, Жаока, Велики Гетсби,
Вол Стрит, Никсон, Марс напада, Ноћи бугија и
Kill Bill.
Као редитељ дебитује 1978. године филмом
Небо може да чека, који је режирао заједно с
Баком Хенријем. За тај филм добија четири
номинације за Оскар (најбољи филм као

Бити. После Мадоне глумац бива накратко у
вези са супермоделом Стефани Симур, која га
напушта због певача бенда Guns N’Roses Аксла
Роуза (појављивала се у спотовима бенда GNR
Don’t Cry i November Rain).
На снимању филма Багзи 1991. године упознаје
гумицу Анет Бенинг, којом се жени почетком
1992. и добија четворо деце. Брачни пар заједно
ће се појавити у још неколико филмова, међу
којима је и римејк Љубавне афере (1994), који
доживљава неуспех.
Уследила је главна улога и режија филма Bulworth (1998) o сенатору који почиње да репује,
а саундтрек је обиловао песмама у то време
актуелних r&b и хип-хоп певача и бендова. Три
године касније режира и глуми главну улогу
у филму Town and Country, који доживљава
неуспех и код критике и код публике.
Прошле године Бити се вратио испред и иза
камере после пуних 15 година филмом Rules
Don’t Apply, у ком глуми милијардера, пилота и
продуцента Хауарда Хјуза. Филм није остварио
превелик финансијски успех, али је имао
неколико номинација за Златни глобус.

фотографија: Архив ЈК

продуцент, најбоља режија, главна мушка улога
и адаптирани сценарио), а осваја Златни глобус
за најбољег глумца у комедији/мјузиклу.
Три године касније појављује се филм
Црвени, у ком глуми новинара Џона Рида, који
прати Октобарску револуцију у Русији. Поново
је био продуцент, сценариста, редитељ и главни
гумац, за шта опет добија четири номинације за
Оскар и тако постаје једини глумац који је два
пута освојио толико номинација у истој години.
Филм му доноси Оскар за најбољег редитеља,
што га чини једним од многобројних глумаца
који су Оскаре освојили за режију, а не и за
глуму, као и Златне глобусе за најбољи филм,
режију и главног глумца у драми. Југословенску
премијеру филм је имао на Слободарским
филмским свечаностима у Сопоту 1982. године,
неколико месеци после освајања три Оскара и
четири Златна глобуса.
После великог успеха филма Црвени Бити
се није појављивао ни испред ни иза камере
пуних шест година, да би 1987. заиграо у филму
Иштар, с Дастином Хофманом и Изабел Ађани.
То остварење доживљава фијаско и код публике
и код критике.
Две године касније почиње да снима филм
Дик Трејси, адаптацију истоименог стрипа у
којој се појављује као редитељ и главни глумац.
Партнери су му били Мадона, Ал Паћино,
Дастин Хофман, Глен Хедли, Менди Петинкин,
Џејмс Кан, Кети Бејтс, Пол Сорвино и Вилијем
Форсајт. Сем Мадоне, Битија, Петинкина и
Глен Хедли сви остали глумци у филму тешко
су препознатљиви због маски које носе. На
снимању филма започиње и љубавну романсу
са свеже разведеном Мадоном, а многи медији
тврдили су да ће управо она бити та поред које
ће се чувени холивудски заводник коначно
скрасити. У склопу кампање за филм Мадона
снима албум I’m Breathless, на ком су се нашле
три песме из филма које је компоновао Стивен
Сондхајм, као и неколицина песама инспирисана
филмом и тридесетим годинама ХХ века, од
којих и два дуета с Мендијем Петинкином и
Битијем. Ворен Бити појавио се и на насловној
страници албума заједно с Мадоном, а остатак
екипе филма на промо-фотографијама које
су красиле омот албума. Чак је и један део
Мадонине турнеје Blonde Ambition 1990. године
био инспирисан тим филмом. Почетак краја
ове љубавне везе публика је могла да види у
музичко-документарном филму У кревету с
Мадоном, сниманом током њене светске турнеје
и промоције и премијере филма Дик Трејси 1990.
године, у чијем се већем делу појављује и Ворен

Дик Трејси (1990)
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икеланђело Антониони (1912– 2007) био је цењени
италијански режисер, драмски писац, продуцент
и писац кратких прича. Најпрепознатљивији
је по својој „трилогији о модернизму и
незадовољствима која га прате”: L’avventura
(1960), La notte (1961) и L’еclisse (1962), али и по
филму Blow up (1966).
Сматра се да је Антониони „изменио концепт филмске нарације”
и сам традиционални приступ приповедању, реализму, драми
и приказивању света као целине. Био је продуцент „загонетних
и сложених расположења”, одбацивао је акцију у корист
промишљања, с фокусом на фотографију, ликове и причу. Његова
филмографија описана је као „филмографија могућности”.
Рођен је у породици земљопоседника у Ферери, у покрајини
Емилија Ромања, у североисточној Италији. Своје родитеље
описивао је као добродушне и марљиве људе, а своје детињство као
слободно и весело. Још као дете открио је љубав према уметности
– цртању и музици. Свирао је виолину и први концерт одржао

После дипломирања на Универзитету у Болоњи,
1935. почео је да пише за локалне новине у
Ферери Il Corriere Padano као филмски новинар.
Када се 1940. преселио у Рим, запослио се у
званичном фашистичком филмском магазину
Cinema, чији је уредник био Виторио Мусолини,
али је после неколико месеци отпуштен. Почео
је студије технике филма у Centro Sperimentale
di Cinematograﬁa, које је убрзо напустио јер су
га послали у војску. Током рата био је осуђен на
смрт због чланства у покрету отпора.
Заједно с Робертом Роселинијем 1942.
учествовао је у стварању сценарија за филм
A Pilot Returns и радио као асистент режисера
Енрика Фулкињонија на филму I due Foscari.
Године 1943. отпутовао је у Француску и био
асистент Марселу Карнеу на филму Les visiteurs
du soir, након чега је осмислио серијал кратких
филмова Gente del Po (1943).
После ослобођења, складиште филмова било је
смештено у источноиталијанској фашистичкој
Republic of Salò и није их било могуће повратити
до 1947. (неки снимци никада нису ни враћени).
То су били полудокументарни филмови који су
у неореалистичном стилу приказивали животе
обичних људи.
Међутим, први Антонионијев дугометражни
филм Cronaca di un amore (1950) одвојио се од
неореализма и приказивао je средњу класу. Тим
стилом редитељ је стварао и друге филмове: The
Vanquished (1952), The Lady Without Camellias
(1953), The Girlfriends (1955), The Outcry (1957).
Филм L’avventura (1960) био је први
Антонионијев интернационални успех. На
Канском фестивалу освојио је многе симпатије,
али је био популаран и међу art house cinema
љубитељима широм света. L’avventura, La notte
(1961) и L’eclisse (1962) сматрају се трилогијом
због стилистичких сличности и бављења
проблемом отуђености човека у савременом
свету. La notte је освојио награду Златни медвед
на 11. Берлинском интернационалном филмском
фестивалу. Антонионијев први филм у боји The

Red Desert (1964) бави се сличном тематиком,
те се понекад описује као наставак „трилогије”.
У свим тим филмовима глуми Моника Вити,
Антонионијева љубав и муза.

фотографија: Архив ЈК

са девет година, али је музику занемарио када
се као тинејџер заљубио у филмографију. У
слободно време је цртао, углавном фасаде, и
стварао измишљене градове и приче о њима,
који су га касније подсећали на кратке филмове.

Антониони је потписао уговор с продуцентом
Карлом Понтијем, који му је дозвољавао да
испољи своју уметничку слободу током снимања
три филма на енглеском која ће објавити МГМ.
Први међу њима Blow up (1966) снимљен је у
лондону и постигао је велики интернационални
успех. Следећи је Zabriskie Point (1970), за који је
музику компоновао Pink Floyd, а трећи је The
Passenger (1975).
Године 1980. и 1982. први пут су приказани
филмови Il mistero di Oberwald (1980) и
Identification of a Woman.
Антониони је 1985. преживео инфаркт и
изгубио моћ говора. Међутим, наставио је
да снима филмове, укључујући и Beyond the
Clouds (1995), за који је Вим Вендерс радио
неке сцене. Вендерс је једном приликом
изјавио да је Антониони одбио већину његовог
материјала, иако су делили награду FIPRESCI
на Венецијанском филмском фестивалу.
Последњи филм The Dangerous Thread of
Things италијански редитељ снимио је у
својим деведесетим годинама. Током каријере
Антониони је добио многа престижна признања,
и филмска и државна. Некa од најзначајнијих су:
награда жирија на Филмском фестивалу у Кану
(1960, 1962), Златна палма (1966) и 35th Anniversary
Prize (1982); Сребрни лав (1955) и Златни лав (1964)
на Филмском фестивалу у Венецији, FIPRESCI
(1964, 1995) и „Пјетро Бјанки” (1998).
Антониони је један од три режисера који
су добили Златну палму, Златни лав и Златни
медвед, и једини који је осим те три награде
добио и Златни леопард. Осим тих признања,
међу најпрестижнијима несумњиво је било и
витешко одликовање Cavaliere di Gran Croce
OMRI.
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ЈУн 2017.
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дОСадашЊИ
дОбИтнИЦИ
ЗЛатнОг печата
ЈУгОСЛОвенСКе
КИнОтеКе
Награда уручена:
• Ђузепе де Сантис

• питер богданович

• петер бачо

• менахем голан

• Јиржи менцел

• драган николић

• емир Кустурица

• гордан михић

• Лив Улман

• мира бањац

• тео ангелопулос

• миша радивојевић

• никита михалков

• павел Лунгин

• Јурај Јакубиско

• викторија абрил

• данијел Олбрихски

• Џон мактирнан

• Харви Кајтел

• Ив боасе

• Фолкер шлендорф

• миљен Крека Кљаковић

• андреј Кончаловски

• ричард драјфус

• алехандро Ходоровски

• Џон Севиџ

• томислав пинтер

• александар Сокуров

• виторио Стораро

• душан макавејев

• Јан троел

• Љубиша Самарџић

• Кен расел

• желимир жилник

• шарл азнавур

• душица жегарац

• мајид мајиди

• Карлос Саура

• ален роб грије

• Фернандо труеба

• ана Карина

• ерик ле рој

• вим вендерс

• Хју Хадсон

• Лик бесон

• ана белен

• боб рафелсон

• владимир погачић (постхумно)

• Зоран перишић

Hаграда није уручена:

• ралф Фајнс

бернардо бертолучи

• Јежи Сколимовски

педро алмодовар

• велимир бата живојиновић
• милена дравић
• младомир пуриша Ђорђевић
• вентура понс
З л А Т Н И
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награда ЗЛатнИ
печат За ОЛИверУ
КатарИнУ

Д

обитница
Златног
печата
Југословенске кинотеке Оливера
Катарина и појавом и гласом
оставила је свој печат на српској,
али и европској филмској и
музичкој сцени.
Глумом је почела да се бави још током
студија на Позоришној академији шездесетих
година. Већ тада је заиграла насловну улогу, у
представи Коштана Народног позоришта у
Београду, а на међународној сцени заблистала
је у чувеном филму Скупљачи перја Александра
Саше Петровића 1967.
Улога заносне певачице по имену ленче, уз
велики успех тог филма који је освојио Велику
награду жирија у Кану, отворила јој је многа
врата. Током година које су уследиле Оливера
Катарина играла је у десетак домаћих и чак
двадесетак иностраних и копродукцијских
филмова, истовремено градећи значајну
музичку каријеру.
На великом платну дебитовала је 1964. у
комедији Пут око света Соје Јовановић, а исте
године снимила је и Добру коб у режији Милутина
Косовца. И пре него што ју је ангажовао Саша
Петровић, сарађивала је с великим редитељима:
Мићом Поповићем (Рој), Пуришом Ђорђевићем
(Сан), Ватрославом Мимицом (Понедељак или
уторак).
С партнерима из Скупљача перја, Бекимом
Фехмијуом и Батом Живојиновићем, играла
је поново већ 1968, али у сасвим различитом
жанру, у ратној драми Узрок смрти не
помињати Јована Живановића. Исте године
снимила је и романтични филм Николе Рајића
Има љубави, нема љубави, а партнер јој је био
познати руски глумац Олег Видов. Памти се и
њена Кадиница из филма Дервиш и смрт (1974)
Здравка Велимировића.
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Интернационални филмски опус Оливере
Катарине обухвата остварења из Италије,
Немачке, Шведске… Играла је у филму Алберта
латуаде Госпођа доктор, Мајкла Армстронга
Знак ђавола, Конрада Вулфа Гоја (1971). Улога
грофице од Албе у тој историјској драми донела
јој је награде на фестивалима у Венецији и
Москви.
Паралелно је расла њена музичка каријера.
После успеха 1967. у Кану, позиви су стизали
са свих страна. У чувеној париској дворани
„Олимпија” одржала је чак 72 узастопна концерта.
Као интерпретатор изворних народних песама
и циганских романси наступала је широм света.
У Србији је снимила велики број сингл плоча и
албума са шансонама, забавном и етно музиком.
Током осамдесетих година Оливера Катарина
појавила се само у ТВ филму Јелена Гавански
Миленка Маричића и серији Вук Караџић Ђорђа
Кадијевића.
После дуге паузе вратила се филму 2008. као
Велика Богиња у Чарлстону за Огњенку Уроша
Стојановића. Исте године одржала је велики
солистички концерт у Центру „Сава”.
Оливера Катарина је аутор збирке песама
Бели бадњаци и заступљена је у Антологији
песама о Косову. Написала је мемоарску прозу
Аристократско стопало.
Овог пролећа, са 77 година, поново је
заблистала у Кану када је на одушевљење
званица на пријему у част поновне пројекције
Скупљача перја у програму „Кански класици”,
запевала у свету и даље препознатљиву песму
„Ђелем, ђелем”.
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Златни печат за
барда српског
глумишта Петра
Божовића

Д

обитник Златног печата Југословенске кинотеке, бард српског
глумишта Петар Божовић, у пола
века дугој каријери остварио је
више од стотину улога на филму,
телевизији и у театру. У широком жанровском
и стилском распону био је и Никола Тесла и
краљ клошара, често полицајац, али и доктор за
љубавне јаде.
Вишеструко награђивани уметник 2011.
године добио је награду за животно дело „Павле
Вуисић” на Филмским сусретима у Нишу, где
је прошлог лета постао и први глумац који је
проглашен за почасног грађанина тог града.
Његова позоришна каријера, у Атељеу 212 и
на другим сценама, овенчана је Стеријином
наградом.
На великом платну први пут се појавио већ
1968. у драми У раскораку Миленка Штрпца, али
су његове прве године пред камерама обележиле
углавном телевизијске улоге, међу којима је
посебно значајна улога Страхиње у Лептирици
(1973) Ђорђа Кадијевића.
Симпатије најшире публике освојио је као
Данило Живић у ТВ серији Више од игре (1977)
Здравка Шотре.
Насловну улогу заиграо је 1980. у филму
Крсте Папића Тајна Николе Тесле, где му је
партнер био чувени Орсон Велс. Осамдесете
године обележила је сарадња са Живком
Николићем, за кога је говорио да му је омиљени
редитељ, у филмовима Чудо невиђено, Лепота
порока и У име народа. У том периоду био је и
Стеван у филму 13. јул Радомира Шарановића,
а веће или мање, али увек упечатљиве роле,
играо је у филмовима прашких ђака: Сутон
Горана Паскаљевића, Тајванска канаста
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Горана Марковића, Вечерња звона Лордана
Зафрановића, Чаруга Рајка Грлића, као и у
филмовима Браћа по матери Здравка Шотре и
Сеобе Александра Саше Петровића.
Готово да нема редитеља који није ангажовао
Петра Божовића. Деведесетих су уследили
Црни бомбардер Дарка Бајића, Горила се купа
у подне Душана Макавејева, Тераса на крову
Гордана Михића, Лепа села лепо горе Срђана
Драгојевића, Нож Мирослава Лекића, У име оца
и сина Божидара Николића.
У новом миленијуму наставио је сарадњу с
новом генерацијом у Србији и региону. Играо
је у филмовима Мала ноћна музика Дејана
Зечевића, Поглед са Ајфеловог торња Николе
Вукчевића (Црна Гора), Бал-кан-кан Дарка
Митревског (Македонија), Шејтанов ратник
Стевана Филиповића, Хамлет Александра
Рајковића, Чекај ме, ја сигурно нећу доћи
Мирослава Момчиловића, Устаничка улица
Мирослава Терзића, а поново је радио и
с Гораном Паскаљевићем, у остварењима
Оптимисти и Медени месец.
Последњих година публика је уживала у
његовим бравурама у филмовима Мали Будо
Данила Бећковића и Смрдљива бајка Мирослава
Момчиловића.
Петар Божовић је 2000. године режирао
ТВ драму Горски вијенац, у којој је играо
игумана Стефана. Познат је као љубитељ и
интерпретатор поезије, на сцени и на снимцима
за аудио-издања. Уметник импозантне физичке
појаве, боем, али и оштри коментатор наше
друштвене стварности, активан је и у осмој
деценији живота јер, како сам каже, за глумце
нема пензије.
к и н о те ке
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нема
Среда

ХарИ
ЛAнгдОн

САЊАР С
ДЕЧЈИМ
ЛИЦЕМ
ПИШЕ:

Александар Саша
Ердељановић

Х

ари лaнгдон, комичар дечјег лица,
рођен је 15. јуна 1884. године у Кансил
Блафсу у америчкој држави Ајови.
Још са дванаест година побегао је
од куће и наступао по водвиљима,
циркусима и мјузикхоловима. У својој
најпопуларнијој представи Џонијева нова кола
(Johnny’s new Car) наступао је пуних двадесет
година, од 1903. до 1923. Његов метеорски успон
почео је средином двадесетих, тачније његовим
првим дугометражним играним филмом
Скитница, скитница, скитница (Tramp, Tramp,
Tramp), у режији Харија Едвардса. Пре тога пекао
је занат у низу двочинки које је продуцирао
великан комедије Мак Сенет. Ипак, највећи
успех који га доводи до врхунца славе постигао
је у сарадњи с редитељем Френком Капром,
с којим је снимио филмове Снажни момак
(The Strong Man, 1926) и Дуге панталоне (Long
Pants, 1927). У њима је до краја искористио свој
инфантилни, бебасти изглед глупавог кловна
кога невероватна срећа и божје провиђење
спасавају од најневероватнијих несрећа и
ризичних ситуација. У једном тренутку лангдон
се по популарности мерио с тројицом највећих
комичара немог филма: Чарлијем Чаплином, Бастером Китоном и Харолдом лојдом. Међутим,
чини се да је без обзира на очигледан таленат
Хари лангдон преценио себе напустивши сваку
сарадњу с Капром и окренувши се сопственим
42

|

|

НЕ М А

С РЕ Д А

редитељским подухватима. До почетка звучног
филма снимио је много осредњих и још више
слабих филмова, који су уништили његову
репутацију и вратили га на глумачки почетак.
Као и други великани комедије из немог
периода и лангдон се врло тешко уклапао у
ново, звучно доба, јер је с годинама прерастао
свој необични лик. Током тридесетих радио је
као гегмен (gag-man) за Станлија и Олија (Стен
лорел и Оливер Харди), који су такође били у
креативном паду. С Хардијем је 1939. године
снимио један од својих последњих значајних
филмова, Зенобија у режији Гордона Дагласа.
Наступао је до краја живота 1944. године, често
у нижеразредним комедијама показујући само
делиће своје некадашње луцидне креативности.
Али времена се мењају и критички ставови
из прошлости данас делују застарело. Уметност
Харија лангдона, уосталом као и великог Бастера
Китона, добија на значају с протоком времена, па
су многи његови ретки и заборављени филмови
данас праве посластице како за љубитеље
филма тако и за филмске истраживаче. Једну
од најзанимљивијих оцена лангдона и његовог
филмског лика дао је славни критичар Џејмс
Ејџи: „Он је виртуоз колебљивости и деликатних
неодлучних гестова с префињеним, емотивним
и мисаоним поступцима”.

фотографија: Архив ЈК

Х А Р И

л А Н ГД О Н

|

|

43

документарни
четвртаК

СеКСУаЛнО
ЕДУКАТИВНИ ФИЛМ
ПИШЕ:

Божидар Марјановић

E

ротика је присутна на филму од
његовог настанка. Тако се већ у
раним Едисоновим остварењима
могла видети девојка која уређује
јутарњу тоалету, нага Фатима у
плесу с веловима, дуг пољубац итд. Један од
првих аутора који су се отворено инспирисали
сексуалношћу био је Рихард Освалд, који 1919.
године снима Проституцију (Die Prostitution)
и Другачији од осталих (Andres als die Andern),
свакако први филм о хомосексуалности.
Суочени с грађанским моралом, изграђеним у
деветнаестом веку, који све што је сексуално
потискује у најдубљу таму приватног, а и са
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успостављањем формалне цензуре, тадашњи
аутори проналазе разне начине за промоцију
еротског: етнографске филмове о егзотичним
неевропским народима, позивање на библијске
или античке теме итд.
Први едукативни филмови о сексуалности
снимају се после Првог светског рата у оквиру
тзв. ауфкларунгс филма, врсте образовног
научнопопуларног филма с темом хигијенско-санитарног просвећивања (нпр. борба против
венеричних болести). И у Београду, у оквиру
Министарства народног здравља, 1922. године
почиње производња образовних филмова, као
што су Свекрвин грех о проблему порођаја или
Грешница о абортусу.
Прави развој сексуално едукативних филмова
који ту тематику целовито обрађују уследио
је тек после Другог светског рата, а нарочито
после сексуалног ослобођења шездесетих
година прошлог века, када се однос према сексу
на Западу либерализује и укидају сва формална
ограничења. Осим стварно образовних филмова,
рађених уз помоћ сексолога, психолога и
стручњака из других области медицине, као што
је Хелга (Helga, 1967) Ериха Бендера, појављује се
и низ псеудоедукативних, забавних филмова
на граници порнографије. Истовремено, улогу
сексуалног просвећивања од филма све више
преузима телевизија.
Бирајући филмове за ову прилику, настојали
смо да обухватимо различите периоде у развоју
сексуално едукативних филмова.
Пут ка снази и лепоти (Wege zu Kraft und
Schönheit, 1925), у режији Вилхелма Прагера
и по сценарију Николаса Кауфмана, јесте
документарни филм о физичкој култури који
слави антички идеал лепог (и нагог) тела. Филм
садржи снимке чувених играча, балерина,
гимнастичара и других спортиста тридесетих
година прошлог века. Занимљиво је што су
овај филм, као дело које руши границе грађанског морала тог доба, веома добро прихва-

фотографија: Архив ЈК

Пут ка снази и лепоти (1925)

Пут ка снази и лепоти (1925)

тиле две супротстављене политичке струје, социјалдемократе и нацисти, а ондашња партијска штампа истицала га је као „пример антипорнографије тог времена”.
Земља нудиста (Nudist Land) настала је 1937.
године у САД, у продукцији међународног
нудистичког друштва. Филм је шармантна
пропаганда нудизма, а приказује боравак у
једном нудистичком кампу.
Подстакнут успехом Хелге, до тада најбољег
сексуално едукативног филма, Ерих Бендер већ
1968. снима наставак са истим насловним ликом
– Хелга и Михаел (Helga und Michael). Преко
главних личности и њихове деце приказане
су поједине фазе сексуалности од најранијег
детињства до зрелости и изложена тада модерна
сазнања о сексуалном васпитању.
Рађање – анатомија љубави и секса (The Birth,
1981), у режији Марсера Андерсена, веома је успео
образовни дански филм који кроз затворени
циклус од рађања двоје младих до рађања
њихове деце свеобухватно излаже проблематику
сексуалног развоја. Осим васпитно-образовне
функције, која је потпуно остварена, филм
одликује и одлична фотографија Асбјорна
Кристијансена, а љубавни положаји приказани
су софицистирано, без икаквих назнака
порнографског.

Хелга и Михаел (1968)
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бергманОва
ПРОЗНА
АУТОБИОГРАФСКА
ТРИЛОГИЈА

A

утобиографска трилогија Ингмара
Бергмана објављена је у зрело
доба његовог стваралаштва (1991–
1996), када се бавио искључиво
писањем. Чине је Најбоље намере,
Рођени у недељу и Разговори у четири ока, а на
основу сва три романа снимљени су истоимени
филмови. Све три књиге са шведског је на
српски превела Спаса Ратковић.
Најбоље намере садрже Предговор аутора, у
којем стоји да се он још од аутобиографског
дела Laterna magica носио мишљу да сними
филм о младости својих родитеља, о почетку
њиховог брака, њиховим надама, искушењима
и „најбољим намерама”, а инспирацију је нашао
пре свега у фотографским албумима које је
наследио после њихове смрти. Као филмски
стваралац, писање тог романа почео је скицом
структуре, фрагментарним сликама заснованим
на исказима, документацији и поменутим
фотографијама. Већ у томе лежи жанровска
неодређеност Најбољих намера. Књига је
написана онако како је Ингмар Бергман пре
тога углавном и писао: у драмској, дијалошкој
форми. Те дијалошке форме пресецане су врло
прецизним описима ситуације и амбијента,
јер Бергман је, како је наглашавао, од почетка
знао да неће „лично режирати своју сагу”, па су
и упутства ишла до детаља које камера никада
не би ни могла да региструје. О начину на који
је писао додаје: „Пажљиво сам додиривао лица
и судбине мојих родитеља и чинило ми се да
сам много научио и о себи самом. Оно што
је било скривено под наслагама прашњавих,
потиснутих сећања и помирљивих формулација
без стварног садржаја.” Ако је ова књига сећања
настала на основу документарних извора, нужно
се покреће тема односа истине и фикције и на тој
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танкој граници Бергман балансира прелазећи
час на једну час на другу страну: „Не бих тврдио
да сам увек био нарочито пажљив приликом
дозирања истине у мојој причи. Улепшавао
сам, додавао, одузимао и мењао редослед, али
како то често бива код ове врсте игара, игра се
вероватно показала јаснија од стварности”. У
том смислу, дакле, Најбоље намере треба читати
као фикцију, па отуда и оправдан захтев аутора
да никако не жели да се на основу ове књиге
икоме од актера суди. Изузетан редитељ, али и
врстан приповедач особеног књижевног талента,
читаоцима је у овом првом делу трилогије донео
врло сложену љубавну причу која покрива
период од упознавања његових родитеља (Ерика
Бергмана, лутеранског свештеника, у то време
још увек студента, и Карин Окерблум, која се
тада обучавала за медицинску сестру) до зачећа
њиховог другог сина Ингмара. Ово дело велике
лепоте о постојаној и истрајној љубави, коју су
у истој мери чиниле и радост и туга, и сукоби
и помирења, аутор пореди с оним скривеним
цртежима који су обележени само тачкама и
бројевима, а који настају кад спојимо линије
пратећи бројеве. Нумерисане тачке су у овом
случају фрагментарне белешке, кратке приче,
изоловане епизоде, фотографије, а сам Бергман
додаје линије градећи тако ово литерарно дело
и удаљавајући га од чистог документаризма.
Филм Најбоље намере режирао је Бил Август.
Други део Рођени у недељу, временски
смештен у деценију после догађаја описаних
у Најбољим намерама, потресан је и заводљив
роман о односу оца и сина и начину живота
велике породице Бергман за време боравка у
летњиковцу у другој деценији двадесетог века.
То је лирско дело пребогато описима природе,
где читалац добија готово опипљиве, филмске
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слике, при чему су активирана сва чула, па чак
и чула мириса и укуса. Његове омиљене теме –
страх, смрт, однос према богу – заступљене су
и у том делу. Дечак Пу (алијас Ингмар Бергман)
рођен је у недељу, што му, према веровањима,
даје специјални дар наглашене осетљивости
и видовитости. Његово детињство чине терор
старијег брата, слушање прича о духовима,
сексуалне фантазије, али и присуствовање
болним свађама родитеља. У односима свих
ликова прелази се пут од мржње до љубави
и натраг. Неколико секвенци „повратка у
будућност” педесет година након радње романа,
помаже читаоцу да склопи и повеже све слике.
Наша критика је овај роман назвала „бисером
прустовске псеудомемоаристике”. Филм Рођени
у недељу режирао је Данијел Бергман, син
Ингмара Бергмана.
Трилогију заокружује књига Разговори у
четири ока, интиман портрет Бергманове мајке,
која се „у четири ока” исповеда различитим
људима, па ти разговори чине структуру
романа подељеног у пет поглавља. Читалац
остаје затечен Бергмановом беспоштедном
и искреном причом о прељуби мајке, која се
може тумачити и као потреба да разуме своје
родитеље и њихов врло турбулентан однос. Овај
туробан роман говори о разапетости главне
јунакиње између вере и сумње, моралних стега
и побуне, задовољства и кривице, те је критика
с правом оценила да је „то један од најбољих
романа о опседнутости и љубомори икада
написаних”. Мајстор разарајућих дијалога
твори у том роману духовне пејзаже главних
ликова, преиспитујући тако њихову позицију
између непрестаног играња улога и тражења
себе. Та усамљена, одрасла деца жељна слободе
и самосталности, суочена са сопственим
слабостима, таворе између добра и зла питајући
се шта љубав јесте и како се показује. Тешко
је наћи одговор кад „отичу сви разговори, све
речи испаравају, а гласови, гласне жице, језици
и усне више немају снаге”. Овај чулни, лирски,
очаравајући роман покреће најсложенија
филозофска и психолошка питања. Критичар
магазина Паблишерс викли (Publishers Weekly)
написао је: „Сасвим је јасно да је овај тамни
драгуљ од романа, ова вибрантна проза
која поседује елеганцију класичне сонате,
Бергманова катарза.” По роману Разговори у
четири ока снимљен је телевизијски филм који
је режирала лив Улман.
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КЊИге
........................
Књига о Бати Живојиновићу
Валтер пре Валтера

КЊИГА А
О батИ

фотографија: Архив ЈК

утор књиге Валтер пре Валтера, адвокат Радослав лале Вујадиновић, који се дружио с Батом
Живојиновићем од својих дечачких
дана, за Кинотеку говори о славном
глумцу и младости на Црвеном крсту, о дугом
настанку књиге, емоцијама с којима је писао и
жалости што је Бата није дочекао.
Како сте дошли на идеју о књизи Валтер пре
Валтера?
– Основна идеја потекла је још 2010. године,
када сам писао своју прву књигу Крсташи
Чубурци. Она садржи више прича, а главна је
била „Глумци статисти” и говорила је о Бати и
његовом друштву из младалачких дана. У време
мог дечаштва Бата је био главни лик у нашем
крају, на Црвеном крсту. Дао сам Бати да прочита
ту причу. Био је врло задовољан начином на који
сам описао њега и његове другове Перу Матића,
Страхињу Родића и остале. У разговору, после
свечане академије у Центру „Сава”, њему у част
одржане, питао сам га зашто он не напише
књигу сећања, своју биографију као велика
звезда. Одговорио ми је: „Не пада ми на памет,
а ти ако сматраш да треба, пиши. Видим да си
причу добро урадио, искористи то и настави.”
Тако сам почео да пишем ову књигу.

Валтер брани Сарајево
(1972)

Зашто је прошло толико времена од идеје до
објављивања?
– Верујте, велики је то посао. Дуго сам радио
ову књигу. Ишао сам месецима у библиотеку,
узимао све новине, почев од 1955. године. Било
је ту „на тоне” материјала. Много ми је помогао
мој пријатељ из младости Воја Марјановић.
Нажалост, он је преминуо пре месец дана.
Потписан је као коаутор књиге, нисам хтео да га
изоставим. Много је заслужан. Све те материјале
које сам добио требало је прегледати, одабрати.
А ја нисам професионалац, нисам из те приче.
Воја, иначе брат певача Ђорђа Марјановића,
имао је смисао за писање, био је професор,
правио песме за брата. Здушно је радио са мном
на овој књизи.
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О животу и раду славног глумца Бате Живојиновића (1933–2016) зна се много. Шта ново
очекује читаоце у вашој књизи?
– Ово није само књига о Бати као о филмском
глумцу. Она прати цео његов живот – одрастање
у Кораћици, долазак у Београд 1948. године,
младост и све што се после дешавало, током
школовања, када се дружио с Родићима, који су
ту становали. Ту има лепих прича, догодовштина
из времена када су били млади. Страхиња Родић
је касније постао режисер. Из „Батиног ганга”
прославио се глумац Растислав Јовић Кекец. У
друштву је био и Јован Јуришић, који је први од
њих постао глумац.
– Сам Бата увек је говорио да му је најлепши
део живота била та младост на Црвеном крсту. У
књизи даље све иде хронолошки, па и филмови,
од првог Песма са Кумбаре.
Књига је богато илустрована фотографијама.
Како сте правили избор?
– Морам да истакнем да су ту многе аутентичне
фотографије које раније нису нигде објављене.
Неке слике из Батине младости први пут излазе
у јавност. Ту су слике из „Божидарца”, где се ишло
на игранке, а свирао је џез оркестар „Динамо”.
Претражујући материјал нашао сам и слику Бате
и његове супруге Луле док су се још забављали.
Ту је и једна моја фотографија из времена када
је Бата радио филм Суботом увече и позвао
ме на снимање. Имао сам дванаест-тринаест
година. Рекао је само: „Мали, буди сутра ујутру
испред зграде.” Ту ноћ нисам ни спавао. Бата ме
некуд води! Одвео ме је на Ташмајдан, ушли смо
до ринга, ставио ме је у први ред за снимање.
Рекао је Павлу Минчићу: „Пази ми овог клинца,
он је моја талија.” Та фотографија је после дуго
стајала у излогу фотографске радње. Ту су и
фотографије са гостовања у емисији „Образ
уз образ” са Миленом Дравић и Драганом
Николићем, па до сада необјављени снимак са
Ванге...
– Када је председник Кине Си Ђинпинг долазио
прошле године у Београд, изразио је жељу да
лично изјави саучешће Лули Живојиновић.
Позвана је на званичну вечеру и председник
Кине је устао од стола, дошао до ње и рекао
колико и Кина жали за Батом. У књизи је и та
фотографија.
С каквим сте се осећањима током писања
присећали давних дана?
– То су биле јаке емоције. Уосталом, само када
те емоције воде можеш да урадиш тако нешто
и да имаш довољно енергије за све. А било је
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толико напорно радити. Прва књига Крсташи
Чубурци била је лагана за писање, али ова нова
– о великом Бати, о великом глумцу, о великом
човеку – то није било лако обрадити.
Ако би се по овој књизи снимао филм, шта
мислите, који би то био жанр?
– Већ су ми говорили да ова књига треба да
буде филм. Тако мисле Батини пријатељи Зоран
Христић, Милан Влајчић... Филм би могао да
буде и драма и комедија, све комбиновано.
Бата је био неизмерно духовит човек. Пленио
је својим хумором, био је пун живота, волео је
шалу, песму, у сваком тренутку био је спреман
за неки штос.
Како сте пронашли издавача?
– Имао сам срећу што је „Службени гласник”
препознао мој рад и хтео да га штампа. Књигу
Крсташи Чубурци радио сам о свом трошку.
Нисам хтео нико да ми помогне. Моји пријатељи,
Дуда Ивковић и други, хтели су да учествују,
а ја сам им говорио: „Ово је за моју душу и
хоћу самостално то да урадим.” Књига се брзо
прочула, хиљаду примерака је плануло. Тако је
и неко из „Службеног гласника” прочитао. Пре
једно годину дана понудили су ми да штампају
моју нову књигу. Недавно је уредник Петар
Арбутина изразио жељу да ураде и реиздање
Крсташа Чубураца. Планирамо да то буде и
допуњено издање.
Првом званичном промоцијом, одржаном у
Југословенској кинотеци 26. маја, завршио се
циклус рада на књизи Валтер пре Валтера.
Да ли сте задовољни?
– Много ми је жао што Бате више нема. Пишући
ову књигу, мислио сам да ће је Бата први држати
у рукама, тако да сам њен излазак дочекао с
помешаним осећањима. Расположење ми је сада
друкчије него када сам почињао. Радио сам је с
еланом, али ето судбина је хтела да је ни Бата
ни Воја Марјановић не дочекају. Међутим,
задовољан сам што ће „Службени гласник” уз
ово издање на ћирилици штампати и издање на
латиници, тако да ће књига моћи да се пласира
у земље целе бивше Југославије.

К Њ И ГА

О

БА Т И

|

|

51

Дејан Огњановић

из увода књиге
Више од истине: Кадијевић о Кадијевићу,
Орфелин, Нови Сад, 2017

Ђ

орђе Кадијевић у нашој култури има необичан
статус, дефинисан дихотомијама које су и одредиле
његову специфичност: истовремено интелектуалац
и „филмаџија”; историчар уметности и редитељ;
режисер за биоскоп али и за телевизију; аутор
жанровских али и нежанровских филмова... Колумниста водећег
недељника НИН (на ликовне теме) и филмолошка непознаница
са скрајнутим статусом у домаћим филмским лексиконима и
енциклопедијама... Славан, и у сенци; свима знан и – непознат...
Овиме се не исцрпљују дихотомије везане за његов опус (тачније,
за две његове „паралелне професије”, како их сам назива), али већ
и наведени парови супротности довољни су да наговесте једну
несвакидашњу и потенцијално контроверзну појаву.
Кадијевић се одупире дефинисању и уклапању у ма коју
категорију: он је, као стваралац, етаблиран, а опет – увек и свуда
странац, готово аутсајдер. Међу редитељима био је посматран са
зазором, као дошљак из другог света – као интелектуалац, односно
„ликовни критичар који покушава да режира”. Међу ликовним
уметницима и критичарима посматран је, са чуђењем, као редитељ
који, уместо да тематизује њих и њима сличне, снима филмове
о обичним људима у руралној средини. Међу биоскопским
редитељима ретко се помиње јер га сматрају превасходно
телевизијским аутором. На телевизији, стално запослене „колеге
из радног односа” гледале су га као уљеза из света биоскопа који
ремети њихова устаљена правила снимања. Иако иницијално
стигматизован као „црноталасовац” због своја прва два играна
филма, слабо се уклапа у шаблон те групације редитеља и ретко се,
а и тада сасвим узгред и овлаш, налази у написима о црном таласу.
Као пионир хорора у нашој кинематографији стекао је одређено
признање, са закашњењем од више деценија, али и оно је углавном
остало у сфери „култа” – маргиналних публикација и минорних
фестивала... Повремено се понеко у штампи или на интернету
досети Лептирице па срочи пригодан текст, углавном заснован
на препричавању, носталгији и општим местима, рачунајући на
препознатљивост и популарност овог наслова, али озбиљних
критичких написа о том и другим Кадијевићевим филмовима има
врло мало...
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А кад се испод свега подвуче црта, главни (мада
не једини) кривац за овакву ситуацију управо
је сaм Кадијевић. Његова незаинтересованост
за саморекламирање, за клике и таборе, за
центре моћи, као и његова уметничка, поетичка
неуклопивост у владајуће парадигме домаћег
филма и свесни, снажни зазор од било какве
етикете, било каквог припадања и својатања,
у корену су једног скоро уникатног статуса:
да буде истовремено свима знан, а опет,
суштински непознат и непрепознат. И тако, већ
деценијама...
На самом почетку каријере, у „Исказу”
објављеном 1968. године у часопису Синеаст,
Кадијевић је писао:
„Две су категорије људи данас код нас на
плану морално-менталне проблематике, две
структуре менталитета које се сукобљавају:
– група која припада једном ’укусу’, ’култури’,
која у ствари припада прошлости,
– други су усамљени, горди појединци који не
припадају конституисаном начину мишљења,
већ су аутентичне појаве.
Ови други се не дају сместити у контекст оне
прве групе. Они делују разорно али надграђујуће
на културу.”1
Посматрајући његов опус из данашње
визуре, може се без икакве сумње тврдити да
је Кадијевић-почетник, далеке 1968. године,
већ после свог првог филма, добро дефинисао
себе: као усамљеног, гордог појединца који не
припада конституисаном начину мишљења,
већ је аутентична појава која уистину јесте
деловала разорно али надграђујуће на културу,
реметећи колотечину и доносећи нешто смело,
своје, оригинално, дотад невиђено а суштински
значајно за исту ту културу, без обзира на то
колико је ова била способна да то препозна и
валоризује.
О аутентичности овог редитеља понајбоље
сведоче његови филмови и ТВ серије, а за
њихову реевалуацију незабилазна литература
биће управо ова књига разговора. У њој се
овај аутор продорно, самосвесно и болно
искрено осврће на своја дела, али и на општи
друштвени и културни контекст у коме су она
настајала. Сасвим у складу са својим статусом
правог интелектуалца, Кадијевић се у овој
књизи аналитички, аутопоетички осврће на
сопствени опус, на своје – како он воли да каже
– „покушаје да се бави уметношћу”, и у тим
анализама, као никада и нигде до сада, баца
снажно светло на бројне досад непрепознате
1 Ђорђе Кадијевић, „Исказ”, Синеаст, бр. 3, Сарајево, 1968,
стр. 38.
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или слабо анализиране аспекте своје слојевите
ауторске поетике.
Чак и привидне дигресије – о ужасима II
светског рата, о филозофији егзистенцијализма,
о источном и западном поимању хорора, о
католичком и православном схватању Ђавола,
о турбулентној историји Србије и Југославије –
заправо служе истој сврси: да употпуне и новим
слојевима обогате слику о искуству, мисли и
визији који стоје иза Кадијевићевог дела.
Без обзира на наоко диспаратне појавне облике и форме којима се Кадијевић бавио (играни
филм, ТВ филм, ТВ серија, документарац; ратни
филм, историјски филм, хорор, фантастика...),
ова потрага за оним што је „више од истине” у
његовом делу и око њега на крају разоткрива
његов опус као монолитну, дубоко промишљену
и доследно спроведену целину. Тај опус, чак
и упркос ожиљцима продукционих и других
недаћа (узимајући у обзир и бројне неснимљене
пројекте), сведочи о јасном светоназору и о
естетској намери из њега изведеној – те о снази
и умећу да се они естетски уобличе и уметнички
изразе.

1. Празник (1967)
2. Поход (1968)
3. Жарки (1970)
4. Пуковниковица (1972)
5. ТВ филмови
– Дарови моје рођаке Марије (1969)
– Чудо (1971)
– Заклетва (1974)
6. Фантастика (ТВ)
– Лептирица (1973)
– Штићеник (1973)
– Девичанска свирка (1973)
7. Београдске приче (ТВ)
– Београдска деца (1976)
– Аранђелов удес (1976)
– Марија (1976)
8. Човек који је појео вука (1981, ТВ)
9. Карађорђева смрт (1983, ТВ)
10. Вук Караџић (1987, ТВ)
11. Свето место (1990)
12. Нападач (1993, ТВ)
13. Нереализовани сценарији
14. Никола Пашић: Последња аудијенција
(2008, ТВ)
15. „Титова соба тајни”:
Тито и уметност (2014)

фељтон
панК на ФИЛмУ

6.

део

ПИШЕ:

Дејан Д. Марковић

.......................................
Филм је одувек
хранио машту панка,
а филмски ствараоци
у панку су нашли
неодољиву музу
Напомена: овај текст
је у интегралном облику
објавио Хрватски филмски
љетопис у двоброју
86–87 / лето–јесен 2016.

П А Н К

Ј Е

Ж И В

И

З Д РА В

– Н А

Е К РА Н У

|

|

55

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)...

 6.
део
Бланко град (Blank City), Селин Даније (САД,
2010)
Велика је иронија што пројекти попут
Blank City, документујући контракултурне
покрете који су рушили институционализоване
начине размишљања и стварања, те покрете
истовремено у суштини и институционализују.
Међутим, док ће неки од гледалаца можда
бити револтирани контрадикторном природом
Blank City, други ће у њему видети добродошлу
уводну причу о озлоглашеном али утицајном
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кутку америчког филма, а неки трећи могу га
доживети и као позив на акцију.
Blank City изванредно резонира с Beautiful
Darling, надахнутим документарцем Џејмса
Расина (Јames Rasin) o Кенди Дарлинг (Candy Darling), Ворхоловом (Warhol) суперстару.
Радња оба филма одиграва се у давнопрошлом
Њујорку, оронулом мегалополису који је деловао
као магнет за отпаднике како у време Ворхола
тако и у зору панк рока. Хиперенергетски,
промишљено склепани Blank City, углавном је
усредсређен на No wave филм, термин који нису
смислили сами припадници те прослављене
њујоршке авангарде филмског покрета – Бет и
Скот Б. (Beth i Scott B.), Вивијен Дик (Vivienne
Dick), Џејмс Нерс (James Nares), Ерик Мичел
(Eric Mitchell), Ејмос По (Amos Poe), Џон Вотерс
(John Waters), Сара Драјвер (Sara Driver), Сузан
Сајделман (Susan Seidelman) и Џим Џармуш
(Jim Jarmusch), најславнији међу њима – већ Џим
Хоберман (Jim Hoberman), луцидни новинар
The Village Voice. Иако је у његовом главном
фокусу филм, Blank City изузетно верзирано
и софистицирано демистификује плодоносну
међуигру уметности уопште, филма и панка у
тадашњем Њујорку, крајње успешно евоцирајући
доминантни дух читавог тог периода.
Blank City игра на две јаке карте. Пре свега, ту
су саме приче. Реч је о стандардним talking head
интервјуима с великим бројем кључних имена
No wave сцене, који у њујоршком cool фазону
препричавају своје крајње интересантне/забавне/
духовите/едукативне причице о томе како су се
све „сналазили” да би урадили своју ствар, па и о
томе како су понекад морали да се баве и ситним
криминалом да би снимили свој филм. Ту се
више пута помиње куповина украдених камера
– или директна крађа опреме или филмске траке

ЗаКЉУчаК

Читава ствар састоји се у томе да се
ослониш на сопствени дух и инспирацију,
и да урадиш с њима своју ствар.
Силвеин Силвеин

П
– и, наравно, то како нико од њих никада није
имао званичну дозволу за снимање. Џон лури
(John Lurie), рецимо, каже да је инсценирао
обијање и пљачку сопственог стана да би новцем
добијеним од осигурања финансирао један
филм. Мичел признаје да је крао струју из стана
лурија, који му је у то време био први комшија.
Младим ствараоцима No wave филма главни
погон биле су дрога и лична амбиција. Ејмос По
(Аmos Poe), на пример, спонтано открива како су
он и Иван Крал „узели неки speed” и онда заједно
измонтирали The Blank Generation, и живописно
описује време када су стварали уметност с
крајње ограниченим буџетом и неограниченом
стваралачком слободом.
Друго – и оно што је вероватно много
узбудљивије за многе – Blank City нуди праву
ризницу одломака из тешко доступних филмова
попут Rome 78 Џејмса Нерса, или Beauty Becomes the Beast Вивијен Дик или The Way it Is
Ерика Мичела. Ту су и одломци из, разумљиво,
много лакше доступних наслова као што су
Permanent Vacation и Stranger than Paradise
Џима Џармуша и незаборавни Downtown ’81
Еда Бертоља (Еd Bertoglio). Вредно је помена
да већина тих филмова није направљена за
масовну публику већ за „кућну употребу” – за
пријатеље и екипу инсајдера.
Иначе, Селин Даније (Celine Danhier),
којој је то био филмски првенац, мање је
заинтересована за то да стави No wave у неки
чврст историјски/естетички контекст, а далеко
више да региструје скоро очајничку енергију с
којом су сви ствараоци No wave филма зграбили
и искористили свој тренутак. Међутим, овде би
било добро цитирати Џармуша, који на крају
овог филма пледира: „Заборавите прошлост, и
уведите будућност!”

одатак да један покрет/идеја/акција
није успео нимало не умањује његов
значај. луис Буњуел (Luis Buñuel) до
краја живота снимао је филмове
надреалистичког духа, истовремено горко
јадикујући над судбином надреалиста. Према
његовим речима, надреалистички покрет био
је успешан по детаљима, али чист промашај по
ономе што је ту било најбитније. Надреализам
је постигао успех у култури и уметности, али то
су биле области, констатовао је Буњуел, најмање
значајне за надреалисте. Њихов основни
циљ, према његовим речима, није био да себи
обезбеде славно место у аналима културе и
уметности, а – нагласио је Буњуел – поготово не
на филму, већ да ПРОМЕНЕ СВЕТ. И у томе су
потпуно оманули.
То подједнако важи за панк. Панк истрајава,
али углавном само као елемент дизајна или
невербални модни исказ: графички радови који
имитирају типографију Џејмија Рида (Jamie
Reid), гардероба која подсећа на смелу и бурну
младост нечијег тате/маме. Без обзира на то да
ли је био само сјајна шала, лажни феномен да се
„шокира буржуј” и истовремено дође до гомиле
лове, како је то убедљиво објаснио Макларен
(McLaren) говорећи о бенду Sex Pistols након
његовог распада, или прави револуционарни
покрет, панк је одлучно и брзо ликвидиран уз
помоћ два (тада) нова оружја музичког бизниса:
ЦД-а и поп-видеа. На филму, панк је био још
несигурнији. Шачица независних филмова
позабавила се панком, али га је или побркала
с хероинском зависношћу попут Sid and
Nancy или му прилазила превише озбиљно и
конвенционално као Suburbia Пенелопи Сфирис
(Penelope Spheeris). Suburbia гаји емпатију
према својим аматерским актерима, углавном
панкерима, али је стилистички прилично
конзервативна.
Холивуд, наравно, није пропустио прилику да
креира свој punk look у филмовима попут Blade
Runner и Терминатор. Али, наравно, све је остало
на том look-у: блајхана плава коса Рутгера Хауера
(Rutger Hauer) и Шварценегерова (Schwarzenegger) црна кожна јакна биле су артефакти
доктрине о аријевској раси и бајкерској
агресивности које је панк већ апсолвирао као
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визуелизовао је постапокалиптични хаос –
„А-бомба у Улици Вордур (Wardour)”, певао је
Jam – међутим, у сржи, био је и остао против
сваке врсте насиља.
Панк филм данас би требало пре свега да
одише првобитним панк ставом: да буде свесно
трансгресиван и да крши правила по угледу
на Џарманове (Jarman) филмове, посебно
медијске конвенције и баријере. Присетимо
се неславног гостовања бенда Sex Pistols у ТВ
шоуу Била Грандија (Bill Grundy). Поента је у
томе да оно што је Стивен Џоунс (Steven Jones)
тада рекао није било упућено само Грандију
већ и камери! У једном таквом mainstream talk
show-у уопште није предвиђено да „објекти”
раде тако нешто. У конкретном случају, само
Гранди – као „субјекат” – „има права на тако
нешто”. Оваква и слична хијерархијска медијска
правила строго намећу „чувари медијских
капија”, како је Питер Воткинс (Рeter Watkins)
– без сумње панк филмски стваралац No. 1 – то
добро приметио. Зурећи директно у камеру,
и игноришући Грандија, Sex Pistols урадио
је нешто неупоредиво трансгресивније од
„псовања”.
Друга ствар од једнаког значаја јесте савијање
и ломљење филмске граматике и језика према
сопственим нахођењима и потребама. Дошао
је прави тренутак за деконструкцију филма.
То је, по свему судећи, прави корак напред.
Преузимање контроле над сопственим визијама
и њихова аутохтона реализација.
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Трећа ствар једнако значајна јесу мали
трошкови. Играни филмови данас се могу
снимити на два подједнако сјајна медија за
причање прича: на филму и на дигиталном
видеу. Један је неупоредиво јефтинији од другог
у погледу продукције/дистрибуције. Панк је
достигао врхунац када су бендови почели сами
да издају/продају своје видео-траке и плоче,
потпуно заобишавши дискографске куће.
Шта је било после, добро знамо... Сада се исто
то догађа с оним што зовемо (независним)
„филмом”. Очигледно, решење је потпуно
игнорисање
технологије. Као што
је познато, Дејвид Линч (David Lynch) снимио је
Inland Empire (2007) на ДВ камери стандардне
дефиниције, користећи поштовања вредни Sony
PD-150. Ово може да буде нека врста blue printa
за следећих десетак година.
Четврта ствар, такође једнако значајна, јесте
још један од аспеката панк става: доследност.
Сетите се само чланова бенда Clash, који
су певали о томе како су сити САД, док су
непрестано изнова покушавали да се пробију
на америчко тржиште! Неписано је правило да
независни/слободни уметници ни на једном
пољу делатности једноставно нису у ситуацији
да зараде много новца. Упркос томе, неопходно
је бити и остати професионалан, доследан,
посвећен, спреман на ризике... И добри резултати
неће изостати, као ни велика задовољства која
они доносе са собом.
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филмска
мУЗИКа

ПУТЕВИ КРОЗ „СЛАНУ”
И „СЛАТКУ” ВОДУ ФИЛМСКЕ
МУЗИКЕ У СФРЈ
ФИЛМСКА МУЗИКА У СФРЈ:
ИЗМЕЂУ ПОЛИТИКЕ И ПОЕТИКЕ
ПИШE:

Маја Васиљевић

У

Титовој
Југославији
филмска
музика је у области музичке
продукције
била
престижна,
значајна, цењена, а тиме су и
њени главни протагонисти –
композитори, режисери и извођачи – добили
уважен статус. Рефлектовала је, притом, многа
озбиљнија друштвена збивања или имплицитно
указивала на плуралистичке тенденције у
уметничкој и популарној музици у СФРЈ.
Доминантни ратни филм био је значајан и за
представљање и конструисање слике СФРЈ ван
њених оквира, али и за богату југословенску
биоскопску културу, тако драгоцену у
динамичном процесу очувања тековина
антифашистичке борбе и њене идеализације
за нова поколења. Међутим, читаоцима ове
књиге, припадницима неког другог друштвеног
ентитета који тек под наслагама тврдокорних
национализама крије и грчевито чува ефемерну
слику живота у бившој Југославији, биће дато да
у тај доживљај ступе кроз филмска остварења
која разоткривају и друштвени контекст у коме
су настајала и контекст филмских и музичких
поетичких пракси. Неће бити ни необично ни
неочекивано да на неким страницама читалац
осети да је оно што чита нешто његово, лично
или можда нешто што друкчије разуме од
ауторке или што има сасвим особено значење
за њега самог. Биће то за део читалачке
публике генерацијско уоквиравање (framing)
бившег Југословена, а биће можда и оних
заинтересованих за период, земљу, филмске и
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музичке праксе о којима толико мало и кроз
различите заштитне „наочаре” сазнају под
активном намером да се антифашистичка, а
тиме и југословенска прошлост потисне.
Као ауторка, не кријем да ми је било важно
да подстакнем читаоце на став да размишљати
о Југославији није искључиво занимање
југоносталгичара или само југоносталгија него
и посао свестраног истраживача који може
да разуме контрадикторности, парадоксе,
преламања и, најзад, непостојање једног
одговора, већ понуду мноштва различитих
чинилаца који су деловали како на Југославију
тако и на филмску музику. Најзад, управо је
филмска музика репрезент плурализма који је
постојао у бившој Југославији. Пикасов плакат за
Булајићев филм Битка на Неретви (1969), иначе
са музиком Хичкоковог омиљеног композиторa
Бернарда Хермана, на корицама ове књиге
последња је станица у њеном настанку и алузија
на Титову Југославију, коју је, у ствари, тешко
у погледу филма разумети уколико се тежи
једнозначном или финалном одговору. Прво су
ми се чиниле важне племенске борбе на ко-зна-ком-и-када простору које је Пикасо насликао „у
име” партизанских борби и разбио историјско
утемељење битке осликавањем једне праборбе.
Друго, важно ми је било да корицама ове књиге
позовем и на симболику реке Неретве, која
садржи и слану и слатку воду, нема ни почетак
ни крај, а и Балкан je и Медитеран, што је за мене
истовремено и одговор на разумевање филмске
музике у СФРЈ као теме коју треба посматрати

кроз све могуће канале. У овој књизи, ти канали
рачвају се кроз свет институција, политике,
музичко-поетичких избора композитора или
редитеља и критичара. Као ауторка пратим
различите канале могућих мишљења, виђења и
промовисања музике из филма, а на читаоцима
је да наставе тај круг.
Како је филмска музика једна хибридна
творевина деловања и развоја различитих медија
који су од немог стигли до звучног филма и
наставили се кроз дугу традицију комерцијалне
и ауторске кинематографије, није необично
што сам као ауторка ове студије покушала да
следим ту нит и пратим историјски пут развоја
југословенских филмских институција, да
рашчлањујем статусе композитора и звука у
филму и праксама уметничког и популарног,
те најзад, да инсистирам на интерпретирању
филмске музике у конкретном друштвеном
контексту на трагу Американца Џефа Смита;
дакле, у овој студији има делова историјског,
социолошког,
уско
музиколошког
или
филмолошког. Ипак, мултидисциплинарни
приступ у мом случају потекао је као
„преступни” демановски (Paul de Man) излазак
из музикологије, а парадоксално и као подсвесна
тежња да се још као студенткиња музикологије
издвојим и посебно специјализујем у некој
области будући да сам на доследни „ауторски
печат” пелцована на Катедри за музикологију
Факултета музичке уметности. Но, то је било
далеко предворје филмске музике.
Ходницима филмске музике водиле су ме две
личности које су се указале у току истраживања.
Велики подстрек уливала ми је њихова изузетна
строгост, озбиљност, посвећеност, а надасве
страствен и некако сублимирани етички
однос према филму и музици као предметима
интерпретације. Прва од њих је сада већ увелико
међународно
призната
музиколошкиња
Данијела Кулезић Вилсон, која предаје филмску
музику на Универзитету у Корку. Она се давно
отиснула најпре у сферу дискурса о филмској
музици, а потом у чвориште студија те сфере
– Уједињено Краљевство Велике Британије и
Северне Ирске – са важним менторима попут
родоначелнице свих озбиљнијих студија
филмске музике, Американке Клаудије Горбман.
Друга личност која се сасвим неочекивано
појавила и била ми значајан коректив на
путу истраживања, обележеног првенствено
минуциозним читањем југословенске филмске
периодике и студија о филму, био је Борислав

Станојевић (1957–2015), филмолог и композитор,
сада, нажалост, у неком другом свету у коме му,
надам се, друштво праве његови стрип-јунаци и
алтер его Капетан Нитрат, главни лик истоименог
стрипа чији је творац, или пак његови преци,
родоначелници филмске фамилије Станојевића.
У незаборавним разговорима с Бором, сасвим
несвесно указало ми се нешто што ми је тада
стварало велику конфузију у глави, а што сада,
после деценију, успевам да разумем, о чему ће
ова књига аргументовано посведочити, а то је
да филмска музика има неку своју историју која
није ни историја филма, ни музике ни друштва.
Најзад, за њу се интересовало тако мало озбиљних
истраживача. Филмска музика начелно није
смештена ни у историју филма ни у историју
музике, те сам се нашла у „преступничком”
положају и придружила бројним ауторима који
не припадају ни музикологији ни филмологији,
већ настоје да заступају знање за обе области,
али и много више – да допрем до шире публике
која доживљава филмску музику и музику
уопште као нешто своје, као део свог доживљаја
и разумевања филма. Не треба сумњати да је
обједињавање историјског, музиколошког и
социолошког у дискурсу о филмској музици
било тешко, и најпре изгледало фрагментарно,
док се није укључила моја тадашња менторка,
музиколошкиња Весна Микић, сада редовни
професор Факултета музичке уметности. Оно
што је коначно обликовало моје ставове у овој
књизи био је и Радио Београд – не само серијали
емисија „Како слушати музику”, па и музику
у југословенском филму – већ и комплетно
искуство деценијског рада у тој институцији.
То што сам била суочена с непостојањем
основних
информација
о
делатности
композитора на филму, те тиме и начинима
реализације музике у југословенском филму,
сада видим као срећну околност будући да
то открива једно опште стање мишљења и
недовољног уважавања композитора филмске
музике из периода Титове Југославије. И поред
увида у богат корпус периодике, посебно
београдске, загребачке, љубљанске, и друге
дневне или седмичне листове и стручне
филмске часописе, као и архивску грађу, круг
мог истраживања затворила је потрага за
наследницима или преживелим композиторима
филмске музике, која је изродила нове импулсе
за моја даља истраживања и пројекте, али и
недвосмислени закључак да је богата делатност
музичара на филму данас заборављена и
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препуштена наследницима.
Као основни импулс за фокусирање на област
филмске музике шездесетих и седамдесетих
година XX века истичем најпре властити
афинитет према том интригантном раздобљу
у СФРЈ. У том погледу, моју пажњу посебно
је привукла „хладноратовска” политика, тј.
уопште комплексна политичка ситуација
обележена функционисањем два Устава, из
1963. и 1974. године, друштвено потцртана
оснивањем Покрета несврстаних 1961. и надасве
„неутралне” политике СФРЈ, али и студентским
демонстрацијама у јуну 1968. на Београдском
универзитету и слично. У том динамичном
периоду појавио се нови Закон о ауторским
правима (1967), прешло се с „ауторске” на
„сизовску” кинематографску продукцију, а
у области филма одвијала се и комплексна
дихотомија „црног” и „црвеног” таласа крајем
седме деценије. Борба „црног” и „црвеног”
таласа, тј. друштвено неподобног и подобног
(ратног) југословенског филма, кулминирала
је 1969. године с појавом остварења Биће
скоро пропаст света Александра Петровића
(1929–1994), те филмова Мајстор и Маргарита
и Заседа Живојина Павловића (1933–1998), а
потом, 1973. године, остварења WR мистерије
организма Душана Макавејева (1932) као водећих
представника „црног” таласа југословенске
кинематографије. Дати период је у погледу
музике обележио како настанак „забавне музике”
и њој посвећених фестивала тако и Музички
бијенале у Загребу, на коме су се окушали
и бројни „филмски композитори”. Такође,
основане су бројне културне манифестације
и институције које су потцртавале идеју СФРЈ
као федеративне творевине. Изузетан број
установа и манифестација које су израсле у
посебне културне институције, са сопственим
билтенима, часописима, критичарима и
уметницима који их промовишу, а које се и
данас сматрају кључним носиоцима културног
живота бивших република Југославије, почео је,
дакле, своју историју током шездесетих година
XX века у СФРЈ.
Одабир периода истраживања условљен је
низом чинилаца који су у директној вези са
историјом филмске музике и филмског медија,
тј. с тим што се 1975. прелази на дигиталну
филмску технологију, чиме се променила и
пракса филмске музике. Потом, уочила сам
да се у раздобљу 1960–1975. на доминантном
америчком тржишту филма догодио кључни
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преокрет у традицији филмске музике оличен
у опадању интересовања за тзв. холивудске
„партитуре” (film score) реномираних филмских
композитора, тј. њиховом тоталном „поразу”
изазваном продором популарне музике у
филм. Дата појава, коју сам назвала „преломом
у традицији филмске музике”, према мом
мишљењу, на посебан начин рефлектовала се
и у пракси филмске музике у СФРЈ појавом
тзв. забавне музике. Разматрањем те појаве у
југословенској средини преда мном се отворило
динамично поље филмске музике у коме су
истовремено учествовали композитори из
области уметничке и забавне музике, при
чему је отворено и питање могућности да се
дефинише и конституише аутономна професија
композитора филмске музике у СФРЈ, опет по
узору на значајније кинематографије. У погледу
учешћа еминентних композитора уметничке
музике у области кинематографије намеравала
сам да укажем на аспекте читања статуса
„аутора” музике у области других дисциплина,
али и да проширим досадашњу литературу о
композиторима актуелним током седме и осме
деценије XX века у СФРЈ. Најопсежнији део
студије посвећен је институционалном оквиру
или простору у коме су звук (шум, дијалог,
музика) или композитори као представници
„друге” уметничке сфере били укључени у
контекст кинематографске продукције, што
је у складу са жељом да се посебно усмерим
на југословенски кинематографски контекст
и његова „правила”. То је подразумевало
сагледавање проблема жанровске условљености
југословенске кинематографије и праћење
еволуције тонских студија, као и економско-материјалних услова и њиховог утицаја на
реализацију звучне траке филма. Тиме сам
покушала да потенцирам специфичност
једне кинематографије периферне у односу
на доминантно тржиште филма – Сједињене
Америчке Државе – и одлике укључивања
југословенске кинематографије у шире светске
трендове филмског звука. Осим сагледавања
услова који су обележили фазе настанка
и реализације звучне траке (продукцију и
постпродукцију) у СФРЈ, заинтересовало ме је и
излагање музике из филма пред посматрачима
и њено подвргавање оцени јавности. Почев
од чињенице да је жанр ратног и малобројног
али изузетно популарног музичког филма
презентован пред посматрачима у бројним
југословенским биоскопима (или месним

заједницама, општинама, домовима културе
и другим установама које су поседовале
услове за приказивање филмова), те да је
до појаве телевизије биоскоп имао важну
улогу у осмишљавању слободног времена
грађана СФРЈ, постало је могуће да филмску
музику интерпретирам као нераздвојиви
део биоскопске културе. Међутим, за говор о
утицају који је ратни филм требало да оствари
на генерације грађана СФРЈ, било је потребно
пратити механизме којима су институције моћи
у СФРЈ обликовале филмски укус и доживљај
грађана. Као својеврсно чвориште на коме је
успостављано мишљење и оцена југословенског
филма, разматрала сам Фестивал играног
филма у Пули и југословенску филмску критику
у потрази за разумевањем односа припадника
југословенске марксистичке естетике како
начелно према филму тако и према филмској
музици. И најзад, будући да медијску
презентацију филмске музике ван филмског
остварења сматрам важном за „постојање”
филмске музике и успостављање дискурса о
њој на доминантном тржишту филма, у овом
раду сам се концентрисала на специфичан
контекст једне од социјалистичких земаља и
конституисање односа јавности према уоченом
проблему. У другом делу рада предложен је
интригантан концепт супституције саундтрека,
тј. медијске или тачније радијске и телевизијске
институционалне подршке области филмске
музике.
Писање енциклопедије филмске музике у
СФРЈ до 1975. оставила сам евентуално за неко
друго време, будуће, у коме ће ми се у томе
придружити колеге, а у овој студији сам кроз
логику различитих канала мишљења о филмској
музици морала да начиним одређене изборе.
Отуда сам се посебно фокусирала на оне који
оличавају одређени однос према филмској
музици, а пажљиви читалац ће лако у својој глави
распоредити у дате парадигматске примере
и друге композиторе. Тако су у овој студији
засебно истакнути: Бранимир Сакач (1918–1979),
Зоран Христић (1938), Душан Радић (1929–2010),
Алојз Среботњак (1931–2010) и Бојан Адамич
(1912–1995), док сам спорадично сагледавала
делатност низа других композитора: Владимира
Крауса Рајтерића (1924–1996), Анђелка Клобучара
(1931), Живана Цвитковића (1925), Енрика Јосифа
(1924–2003), Василија Мокрањца (1923–1985), Реџа
Мулића (1923–1982) и других. Посматрано у целини, студија је замишљена као: сагледавање ин-

ституционалне подршке пољу музике за филм
и различитих механизама којима је то учињено
у Југославији, али и како је могуће успоставити
знање о филмској музици у одређеној култури.
У југословенском контексту, било је неопходно
сагледати потенцијал музике (или композитора,
музичког сарадника и режисера да користе
ту могућност) у ратном филму да заступа
владајућу идеологију (државни идентитет) на
државној и међународној сцени, али и уочити да
ли је у СФРЈ успостављен особен филмски звук,
различит од светских трендова.
Круг мишљења који сам отворила у овој
књизи кроз канале институција, критичара,
композитора, редитеља, медија наставља се
читаоцима, али се тиме не затвара. Филмска
музика у СФРЈ с правом се у овој студији не
раздваја на „републичке” кинематографије,
будући да је настајала спрегом различитих
институција и личности и била отворена и за
стране утицаје и сарадње. Она је метафорично
неретвански спој „слане и слатке воде”, бескрајно
занимљива за радознале и оне спремне да
на питање бивше Југославије добију више
аргументованих одговора.
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нИтратнИ
ФеСтИваЛ
ПОД СЈАЈЕМ
ЗАПАЉИВИХ
ЗВЕЗДА
РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић

н

а 19. Фестивалу нитратног филма
биће приказано 45 остварења
из 29 архива са три континента,
уз учешће око 30 гостију из 13
земаља. Иницијатор и селектор фестивала,
управник Архива Кинотеке Александар Саша
Ердељановић,
најављује
репрезентативан
програм, с делима великих аутора, али и нама
до сада непознатим материјалима о Србији
и Југославији из архива Чешке, Холандије
и Шведске. За отварање је одабран програм
из Југословенске кинотеке са три дигитално
рестаурисана филма о Београду снимљена
између два светска рата.
Фестивал нитратног филма традиционално
обележава јун у Кинотеци. Шта сте
припремили за 19. издање, које почиње на
Дан Кинотеке, 6. јуна?
– Као и ранијих година, и ове смо припремили
репрезентативни
програм
филмова
са
искреним уверењем да ће задовољити и
пријатно изненадити нашу пробрану публику.
На фестивалу ће бити приказано 45 филмова
из 21 земље. Копије на дигиталним (DCP и
BLURAY) форматима и филмској (35 mm) траци
обезбедило је 29 архива из Европе, Азије и
Америке.
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Из обиља занимљивих и квалитетних наслова
које бисте посебно препоручили такозваној
широј публици?
– Чини ми се да ће прави одговор на то питање
бити ако наведем само нека од великих
редитељских имена чији ће филмови увеличати
наш Фестивал запаљивог филма: Макс Офилс,
Бранко Бауер, Фридрих Ермлер, Жан Реноар,
Жилијен Дививје, Тому Учида, Раул Волш,
Густав Моландер, Алберто Латуада, Вилхелм
Дитерле, Лучијан Пинтилије, Марсел Пањол.
Посебну вредност фестивалу даје и то што ће
многи филмови имати своју српску премијеру у
дворанама Југословенске кинотеке.
Да ли сте за ово издање Фестивала нитратног
филма пронашли још неке до сада мало
познате материјале из прошлости Србије и
региона?
– Већ је традиција да се на Фестивалу приказују
неки ретки и до сада невиђени филмови о
прошлости Србије и Југославије. Овај пут са
задовољством ћемо презентовати нама до сада
непознате филмове чехословачке производње
који се чувају у Народном филмском архиву
из Прага. Програм ће допунити материјали из
Холандског филмског архива (ЕYЕ institut) и из
Шведског филмског института.
– Посебно желим да похвалим овогодишњи
програм који долази из наше Кинотеке, а чине га
три дигитално рестаурисана филма о Београду
снимљена између два светска рата. С поносом
смо одлучили да тим програмом и отворимо
наш Нитратни фестивал.

теоретичара и филмских архивиста.
– Нову драж фестивалу даће и концерт филмске
музике у џез аранжманима у извођењу наше
познате певачице Катарине Качунковић.
Наравно, биће и других пријатних изненађења,
али да их не откривамо све одједном.
Фестивал осим филмова чине и гости. Кога
све очекујете ове године, да ли ће доћи
представници неких архива који до сада
нису били у Југословенској кинотеци?
– На Фестивалу ће бити око 30 гостију из 13
земаља. Веома смо почаствовани што ћемо ове
године први пут имати и гошћу из Кинотеке
нама пријатељске Народне Републике Кине.
Како сте склопили буџет? Да ли је материјална
подршка надлежних на нивоу значаја
Фестивала нитратног филма?
– Свих ових година добијали смо значајну
финансијску
подршку
од
ресорног
Министарства културе Републике Србије.
Међутим, овај пут тај износ је нешто нижи
него претходне године, а трошкови за права
за приказивање филмова које добијамо на
новим, дигиталним форматима озбиљно су
порасли. Надамо се да ће и у будућности наш
фестивал бити препознат и потпомогнут и као
скуп врхунских филмова и као центар ширења
филмске културе и место окупљања стручњака
и професионалаца из целог филмског света.

Који сте слоган одабрали ове године и зашто?
– Изабрали смо наслов „Под сјајем запаљивих
звезда”, привучени једном дивном фотографијом
из филма Алгол Ханса Веркмајстера, бриљантног
кинематографског претече много познатијег
Метрополиса. Ту фотографију ставили смо
на насловну страну каталога, а верујемо да
изабрани поетски наслов у потпуности одражава
нит фестивала и да ће нам звезде и ове године
бити наклоњене с низом сјајних остварења.
Шта је планирано за пратеће програме
фестивала?
– У Југословенској кинотеци ће се паралелно
са фестивалом од 11. до 13. јуна одржати
2. Балканска филмска конференција под слоганом „Од нитратног до дигиталног”, уз учешће
великог броја истакнутих историчара филма,
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програм
ЈУн 2017

Југословенска кинотека

Kосовска 11

УТОРАК

6.

ЈУН

ФЕСТИВАЛ НИТРАТНОГ ФИЛМА

ПЕТАК

16.

ЈУН

МОЈ ИЗБОР ЈАГОДА БУИЋ
СУБОТА

17.

ЈУН

пројекција у 19.00

пројекција у 17.00
КратаК СУСрет

(ВБ, 1945)
Brief Encounter
.....................................................................................
Улоге: Силија Џонсон
(Celia Johnson),
тревор Хауард (Trevor Howard)
Режија: дејвид Лин (David Lean)
НЕДЕЉА

18.

ЈУН

ПОНЕДЕЉАК

19.

ЈУН

пројекција у 17.00

рашОмОн

(ЈАП, 1950)
Rashômon
...................................................................................
Улоге: тоширо мифуне (Toshirô
Mifune), мачико Кјо (Machiko Kyô)
Режија: акира Куросава
(Akira Kurosawa)

пројекција у 18.30

ОКЛОпЊача пОтемКИн
(РУС, 1925)
Бронено�сец Потёмкин
...................................................................................
Улоге: александар антонов
владимир барски
(Владимир Барский)
Режија: Сергеј ајзенштајн
(Сергей M. Эйзенштейн)

8 1/2

(ИТА/ФРА, 1963)
Otto e mezzo
.....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni), Клаудија
Кардинале (Claudia Cardinale)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 21.00
дОм За вешаЊе

(ВБ/ИТA/ЈУГ, 1988)
.....................................................................................
Улоге: давор дујмовић,
бора тодоровић
Режија: емир Кустурица

пројекција у 21.00
вИСОКе пОтпетИЦе

(ШПА/ФРА, 1991)
Tacones lejanos
.....................................................................................
Улоге: викторија абрил
(Victoria Abril), мариса паредес
(Marisa Paredes)
Режија: педро алмодовар
(Pedro Almodóvar)

пројекција у 21.00

пројекција у 18.00

меЛанХОЛИЈа

пИЈанИСта

(ДАН/ШВЕ/ФРА/НЕМ, 2011)
Melancholia
.....................................................................................
Улоге: Кирстен данст
(Kirsten Dunst), шарлот гејнсбур
(Charlotte Gainsbourg)
Режија: Ларс фон трир
(Lars von Trier)

(ФРА/ПОЉ/НЕМ/ВБ, 2002)
The Pianist
...................................................................................
Улоге: адријен броди
(Adrien Brody), томас Кречман
(Thomas Kretschmann)
Режија: роман полански
(Roman Polanski)

У ФОКУСУ: ЂОРЂЕ КАДИЈЕВИЋ
УТОРАК

20.

ЈУН

пројекција у 19.30

пројекција у 18.00
праЗнИК

(ЈУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: Јован Јанићијевић,
душан Јанићијевић
Режија: Ђорђе Кадијевић
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предСтавЉаЊе
КЊИге:
ВИШЕ ОД ИСТИНЕ – КАДИЈЕВИЋ
О КАДИЈЕВИЋУ
Учествују: дејан Огњановић,
аутор; Ђорђе Кадијевић,
редитељ; Иван велисављевић,
филмски критичар и теоретичар

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
пОХОд

(ЈУГ, 1968)
.....................................................................................
Улоге: Слободан перовић,
Јанез врховец
Режија: Ђорђе Кадијевић

СРЕДА

21.

ЈУН
СУБОТА

ФЕСТИВАЛ СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

24.

ЈУН
НЕДЕЉА

25.

ЈУН

СЕЋАЊЕ НА...
ОлЕГ ВИДОВ

пројекција у 17.00
баЈКа О ЦарУ СаЛтанУ

(СССР, 1966)
Сказка о царе Салтане
.....................................................................................
Улоге: Лариса голупкина,
Олег видов
Режија: александар птушко
(Александр Птушко)
ПОНЕДЕЉАК

26.

ЈУН

пројекција у 18.00

(ЈАП, 1973)
Shurayukihime
...................................................................................
Улоге: меико Каџи (Meiko Kaji),
тошио Куросава (Toshio Kurosawa)
Режија: тошија Фуџита
(Toshiya Fujita)

27.

ЈУН

СЕЋАЊЕ НА…
МАЈКл ПАРКС

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

рОЂаК, рОЂаКа

(ФРА, 1975) Cousin, cousine
...................................................................................
Улоге: мари Кристин баро
(Marie Christine Barrault),
виктор Лану (Victor Lanoux)
Режија: жан шарл такела
(Јеаn Charles Tacchella)

28.

ЈУН

(САД, 2011)
Red State
...................................................................................
Улоге: мајкл паркс (Michael
Parks), мелиса Лео (Melissa Leo)
Режија: Кевин Смит (Kevin Smith)

пројекција у 20.00
ЛедИ СнОУбЛад 2:
ЉУбавна пеСма
ОСвете

(ЈАП, 1974)
Shurayuki-hime: Urami koiuta
.....................................................................................
Улоге: меико Каџи (Meiko Kaji),
Џузо Итами (Juzo Itami)
Режија: тошија Фуџита
(Toshiya Fujita)

пројекција у 20.00

пројекција у 18.00

ИнОшИКа ОчО 2:
прИча О женСКИм
ЈаКУЗама

ИнОшИКа ОчО: СеКС И
беС (ЈАП, 1973)

Furyo anego den: Inoshika Ocho
...................................................................................
Улоге: реико Ике (Reiko Ike),
Кристина Линдберг
(Christina Lindberg)
Режија: норибуми Сузуки
(Noribumi Suzuki)
СРЕДА

Црвена држава

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА:
ЖЕНСКИ ОСВЕТНИЦИ У ЈАПАНСКОЈ ЕКСПлОАТАЦИЈИ СЕДАМДЕСЕТИХ

ЛедИ СнОУбЛад:
мећава ИЗ тамнОг
вИЛаЈета

УТОРАК

СЕЋАЊЕ НА...
ВИКТОР лАНУ

(ЈАП, 1973)
Yasagure anego den: sokatsu rinchi
...................................................................................
Улоге: реико Ике (Reiko Ike),
макото аикава (Makoto Aikawa)
Режија: теруо Ишиј (Teruo Ishii)

НЕМА СРЕДА: ХAРИ лАНГДОН – САЊАР С ДЕЧЈИМ лИЦЕМ

пројекција у 18.00
СнажнИ мОмаК

(САД, 1926)
The Strong Man
....................................................................................
Улоге: Хaри Лангдон
(Harry Langdon),
присила бонер (Priscilla Bonner)
Режија: Френк Капра
(Frank Capra)

пројекција у 20.00

пројекција у 20.00
дУге пантаЛОне

(САД, 1927)
Long Pants
....................................................................................
Улоге: Хaри Лангдон
(Harry Langdon), гледис
броквел (Gladys Brockwell)
Режија: Френк Капра
(Frank Capra)

беСмртна драга

(САД, oko 1925)
The Immortal Baby
....................................................................................
Улоге: Хaри Лангдон
(Harry Langdon),
Режија: Хал роуч (Hal Roach)

Ј У Н

У
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ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК
ЕДУКАТИВНИ ФИлМОВИ О СЕКСУАлНОСТИ
ЧЕТВРТАК

29.

ЈУН

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

пУт Ка СнаЗИ И ЛепОтИ
(НЕМ, 1925)
Wege zu Kraft und Schönheit
...................................................................................
Режија: вилхелм прагер
(Wilhelm Prager)

ХеЛга И мИХаеЛ

(НЕМ, 1968)
Helga und Michael
.....................................................................................
Режија: ерих бендер
(Erich Bender)

ЗемЉа нУдИСта

пројекција у 21.00
раЂаЊе – анатОмИЈа
ЉУбавИ И СеКСа

(ДАН, 1981)
The Birth
.....................................................................................
Режија: марсер андерсен
(Marcer Andersen)

(САД, 1937)
Nudist Land

СЕЋАЊЕ НА...
ПАСКВАлЕ СКВИТИЈЕРИ
ПЕТАК

30.

ЈУН

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00

гвОЗденИ преФеКт

КамОра - напУЉСКа
маФИЈа

(ИТА, 1977)
Il prefetto di ferro
.....................................................................................
Улоге: Ђулијано Ђема (Giuliano
Gemma), Клаудија Кардинале
(Claudia Cardinale)
Режија: пасквале Сквитијери
(Pasquale Squitieri)

(ИТА/ФРА, 1972)
Camorra
...................................................................................
Улоге: Фабио тести (Fabio Testi),
Џин Сиберг (Jean Seberg)
Режија: пасквале Сквитијери
(Pasquale Squitieri)
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НОВО ИЗДАЊЕ
У ПРОДАВНИЦИ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
КИНОТЕКЕ

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

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд

www.kinoteka.org.rs

илустрација: Вук Попадић
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шок коридор
прEдСтавЉа

ЖЕНСКИ
ОСВЕТНИЦИ

У ЈапанСКОм
ФИЛмУ
СедамдеСетИХ
ПИШE:

Ненад Беквалац

„Ја сам жена која хода
танком линијом што
раздваја живот и смрт,
одрекла сам се својих суза
некада давно.
Сва саосећајност,
сузе, снови,
снежне ноћи и сутра
мени више
ништа не значе.
Своје тело препустила
сам бујици освете
и одрекла се своје
женствености
некада давно.”
Казуо Коике,
Shura No Hana, песма из
филма Леди Сноублад:
мећава из тамног
вилајета

же н с к и

П

осле првих кадрова порођаја
у затвору, видимо лепу жену у
белом кимону како корача по
снегу носећи кишобран који
је штити од ситних пахуља. Та
идилична слика претвара се у крвави обрачун
када се жена сусретне с групом мушкараца. На
први поглед нежна и крхка, она извлачи кратки
мач из дршке кишобрана и после првог замаха
одсеца руку једном од телохранитеља локалног
вође јакуза, потом следећим замахом пресеца
артерију другоме, те тако све док сечиво не
заврши у стомаку главног гангстера и река
крви не потече из његове утробе по снегу. Пре
него што издахне, он сазнаје да је посечен због
освете. Снег ће за који тренутак прекрити
трагове борбе и опет ће све бити бело, а одмах
затим зачуће се први тонови песме о жени која
се одрекла свега да би осветила своје родитеље.
Тај увод остаће дубоко урезан у памћење, а
сцене насиља претворене у праву уметност
утицаће на многе западне ауторе, поготово
на Квентина Тарантина, који је обрачуном
између Уме Турман и луси лију у филму Убити
Била, упутио љубавно писмо Тошији Фуџити
и његовом серијалу Леди Сноублад, а посебно
главној глумици Меико Каџи.

о с ве тн и ц и
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Леди Сноублад: мећава из тамног вилајета
(Shurayukihime, 1973), екранизација манге
смештена у касни деветнаести век, имала је 51
део и била популарна почетком седамдесетих
у Јапану. Изашла је из пера Казуа Коикеа,
творца серијала Усамљени вук и младунче,
који је такође екранизован. Име Сноублад је
тешко преводиво; може се рећи да, у ствари,
представља кокетирање с именом Снежана.
Право име наше јунакиње је Ојуки. Док гледамо
како излази из мајчине утробе на поду затвора,
прво што чујемо јесте завет освете којим је
мајка обавезује. С том намером Сноублад је и
зачета. Наиме, након што су јој убили мужа,
њена мајка успева да пронађе и елиминише
једног од нападача, због чега заврши у затвору,
где спава с чуваром да би зачела дете које ће
наставити где је она стала. Пошто је испустила
душу на порођају, бригу о детету преузимају
друга затвореница и будистички свештеник,
који девојчицу обучава да постане машина за
убијање. Двадесет година касније она напокон
креће путем освете, који је заправо референца
за шхурадо, једну од будистичких области која
се односи на, упрошћено речено, прочишћење
покољем. Ојуки је класичан трагичан лик који
се одриче живота обичне жене да би извршила
правду и испунила завет своје мајке. Међутим,
она није само инструмент смрти и насиља
већ показује и емоције, додуше у ретким
тренуцима. Њено одрастање је трауматично и
трагично, али јасно видимо да освета није њен
избор, и то у моментима када преиспитује себе
и сумња у исправност онога што ради. На крају,
када испуни задатак, то доводи у питање њену
егзистенцију и сврху. Иако тренирани убица,
она није непобедива. У коначном обрачуну
једва стоји на ногама, посрће по снегу, на крају
пада, и док симболично покушава да свежим
пахуљама опере лице умрљано крвљу, испушта
очајнички крик који пара уши. Тек тада у
потпуности схватамо зашто она себе назива
Сноублад: сноу – снег, који симболизује чистоту,
и блад – крв, која представља бес, насиље. Њу
је маестрално одглумила Меико Каџи, која
у филму не говори много, већ се углавном
изражава погледом, постижући исти ефекат као
и Човек без имена кога тумачи Клинт Иствуд у
шпагети-вестернима Серђа Леонеа.
За велики успех филма најзаслужнији је
продуцент Кикумару Окуда, који је за студио
„Тохо” ангажовао редитеља Тошију Фуџиту
и сценаристу Норија Осаду. Они су, према
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његовом мишљењу, били савршен избор јер
су њихови стилови приповедања били тотално
различити, као „уље и вода”, због чега је
очекивао да ће направити нешто занимљиво.
Била им је потребна још Меико Каџи, која је
напустила студио „Никацу” зато што су хтели
да је угурају у роман порно (софткор филмови
често са садомазохистичким контекстом). „Тохо”
је већ имао проблем с њом због серијала Сасори,
екранизације манге која се дешава у женском
затвору, јер није хтела да изговара експлицитне
реплике. Отуда, у њеној улози нема дијалога,
већ је акценат стављен на изражавање очима.
Пристала је јер је са Фуџитом већ сарађивала, а
и понудили су јој да пева прослављену насловну
мелодију и тиме јој припомогну у музичкој
каријери. Наставак је, такође, достигао култни
статус, али у Леди Сноублад 2: љубавна песма
освете (Shurayuki-hime: Urami koiuta, 1974)
прича се тотално мења. Ојуки постаје бегунац од
закона, а када је ухвате, натерају је да постане
шпијун и убица за владу. Прошло је десет
година од првог дела и она сада постаје пион у
јапанско-руском рату почетком двадесетог века.
Једино што остаје исто јесте коначни обрачун
чији је покретач освета.
Пошто је Каџијева почела да избегава такве
улоге, студију „Тохо” била је потребна нова
харизматична звезда која ће бити налик њој.
Будућу узданицу Реико Ике пронашли су у
ноћном клубу. Као и већина јунака у филмовима
које су снимали, и она је била делинквент,
али у стварном животу. Добила је прилику да
буде прва која ће покушати да скине с трона
Меико Каџи, у чему је скоро и успела. Серијал о
Иношики Очо био је пун погодак. У првом делу,
који је на западу био преведен као Секс и бес
(Furyo anego den: Inoshika Ocho, 1973), покушали
су да мало измене причу и додали доста
голотиње, али притом нису изгубили много на
квалитету. Главна јунакиња на почетку филма
је девојчица која присуствује убиству свог оца.
Док умире, он у руци држи три карте за каруто
(јапанска варијација карташке игре која потиче
из Португалије) – вепра, јелена и лептира – које
представљају идентитет његових убица. Као
и Ојуки, и Иношики је сироче, али за разлику
од ње, која није имала избора, она се својом
вољом одлучује на освету. Пролази деветнаест
година, девојчица је постала коцкар, џепарош и
извештила се у коришћењу мача. Као и Сноублад,
и име Иношика Очо је симболично: ино – вепар,
шика – јелен и очо – лептир. Те три животиње

истетовирала је на себи од рамена до груди као
подсетник, а сваки пут када убија, обнажи се
да би их показала. Радња је такође смештена у
касни деветнаести век и све је под снегом, који
игра битну улогу у обрачунима. Први покољ
Иношика прави у башти где потпуно нага
успорено плеше по снегу уз звуке џез музике
док мачем одсеца удове својих противника,
а крв шикља на све стране. Та визуелна ода
насиљу завршава се тако што девојка последњем
нападачу зарива мач у стомак, и док јој се наге
груди тресу од силине ударца, њено тело купа
се у млазу крви. Секс и бес је остварење мокрих
снова свих обожавалаца пинку поджанра
(софткор филмови прожети екстремним
насиљем). Иношика пролази кроз Христове
муке и често кокетирање с хришћанским
симболима у јапанској кинематографији овде
добија нову димензију. Док измучена и до
крви ишибана виси везана у ланцима испред
кубистичког распећа, она напокон упознаје
мајку, која ће само неколико тренутака касније
бити удављена пред њеним очима. Док Меико
Каџи свој лик портретише очима, одмерено и
хладно, Реико Ике ствара знатно живописнију
и комплекснију хероину и много се ослања
на своје женске атрибуте, које се не либи да
покаже. Норибуми Сузуки режира то ремек-дело са својим уобичајено високостилизованим
визуелним таписеријама прожетим добро
одмереним мрачним хумором. Филм је испуњен
флешбековима који имају исту функцију као и
код Серђа Леонеа. Користи екстремно крупне
планове и зумирање, а поједини кадрови
окупани су црвеним светлом да би се подвукло
насиље. Крај је скоро прекопиран из Леди
Сноублад. Израњављена Иношика посрће по
снегу, а пахуље се претварају у кишу карата.
Нема крика какав испушта Ојуки, јер те
карте што се провлаче кроз цео филм значе
прихватање судбине која је девојци подељена
као у карташкој игри још на почетку.
Наставак Иношика Очо 2: прича о женским
јакузама (Yasagure anego den: sokatsu rinchi,
1973) поверен је ветерану Теруу Ишију, коме
је недостајала Сузукијева способност ткања
наратива, што је филм претворило у бућкуриш са
сувише ликова чије приче уместо да се уклапају
сметају једна другој. Филм је пун феноменалних
идеја које нису искоришћене. Вођа једне женске
банде зове се Јошика од Христа и њен мото је
„када се молим, ја убијам”. Међутим, она се само
одједном изгуби и изненада појави пред крај
же н с к и

Меико Каџи као Леди Сноублад (1973)

филма. Иношика је ту једино да би девојке које
сексуално експлоатишу и дрогирају, а њихове
вагине користе за шверцовање наркотика,
ослободила од јакуза. Филм има и добре
стране. Насупрот наративном хаосу, дизајн и
кинематографија су усклађени и кохерентни,
а оно што све држи заједно јесте константна
употреба као крв црвене боје насупрот црној и
белој.
„Тохо” је успео у својој намери и створио
„дрољасту” верзију Меико Каџи, која им је донела
многе успехе у сукебан (женски вођа банде)
филмовима и поджанру посвећеном окрутности
и насиљу у средњој школи. Покушали су да
од ње направе и музичку звезду, чак су се и
албуми добро продавали. Меико је глумила у
серијалу о јакузама Кинџија Фукасакуа Борба
без части и човечности (Jingi naki tatakai) као
и Реике. Међутим, за разлику од Меико, која је
наставила глумачку и музичку каријеру, Реике
је сустигла криминална прошлост и престала је
да се бави филмом. Леди Сноублад и Иношика
Очо нису донеле ништа ново у жанр у виду
приче, али смо уместо ронина који се утапају
у сакеу и подсећају на Тошира Мифунеа,
добили прелепе жене. Визуелни стриповски
стил прошаран екстремним насиљем у коме
нема места за политичку коректност и платно
натопљено крвљу или прекривено голотињом,
тим остварењима обезбедили су култни статус.
Данас видимо само обрисе тих ремек-дела у
појединим филмовима и само ретко када неко
као Тарантино верно, без устезања, пренесе на
платно пун визуелни удар.
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ВиКТОР
ЛАНу
ПИШE:

Бранислав Ердељановић

Г

лумац за кога је лично бивши
француски председник Франсоа
Оланд говорио да је „омиљени
глумац међу Французима”, а
француска министарка културе
Одре Азуле називала „отелотворењем послератне
Француске и њене мистике филма”, Виктор лану
(1936–2017), преминуо је у осамдесетој години.
Рођен је 1936. године у Паризу, а глумом
почео да се бави релативно касно. Радећи од
своје шеснаесте године по фабрикама, затим
као падобранац и машиновођа, тек почетком
шездесетих година прошлог века добија шансу
да заигра у кабареу уз Пјера Ришара, пишући
истовремено своје прве скечеве. Следећих
неколико година развија прилично успешну
позоришну каријеру – као глумац, али и као
писац – а истовремено се појављује и у епизодним
филмским ролама. Прву значајну филмску
улогу остварује почетком седамдесетих, тачније
1973. године, у сјајном остварењу Жозеа Ђованија
Рођени злочинац (Deux hommes dans la ville), у
коме игра уз легенде француског филма, Жана
Габена и Алена Делона, да би 1975. остварио и
сјајну епизодну улогу у одличном филму Ива
Боасеа Луда коју треба убити (Folle а tuer). Исте
године игра улогу лудовика у остварењу Жана
Шарла Такеле Рођак, рођака (Cousin, cousine), по
којој ће се прославити не само због тога што је
тај филм био номинован за Оскар у неколико
категорија и освојио награду Цезар већ и због
невероватно топлог пријема код публике,
нарочито у Француској. Та предивна прича о
двоје људи који се упуштају у немогућу љубавну
везу приказује готово слепу веру у романсу,
која данас делује готово немогуће, охрабрујући
истовремено популацију у касним тридесетим
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годинама да никада није касно за праву љубав.
Сам Роџер Еберт написао је у својој критици
да ако је Љубавна прича била афродизијак,
а Винсент, Франсоа, Пол и други аргумент
да парови могу да размишљају и о другим
везама, онда је Рођак, рођака афродизијак који
охрабрује и венчане парове да размишљају о
томе. Током седамдесетих била је упечатљивa и
његовa улогa Булија у филмском серијалу Ива
Робера Кад слонови пошашаве (Un еlеphant ca
trompe еnormеment, 1976) и Сви ћемо ићи у рај
(Nous irons tous au paradis, 1977), причи о четири
пријатеља и њиховим повезаним судбинама.
Током своје безмало шездесетогодишње
каријере Виктор лану играо је раме уз раме
с великанима француског глумишта попут
Габена, Брасера, Рошфора и многих других, а
француској публици остаће у памћењу и по
сјајној улози луја Фонтена у веома популарном
телевизијском серијалу Louis la brocante.

Рођак, рођака (1975)

МАЈКЛ
ПАРКС
ПИШЕ:

Ненад Беквалац

Р

ођен у Корони, у Калифорнији,
Мајкл Паркс (1940–2017) као младић
је радио разне послове. Могао је да
оствари и каријеру бејзбол играча,
али је понуду одбио јер се тапацирање
мртвачких сандука боље плаћало.
Глумац Фрeнк Силвера, 1958. године, док је радио
с позоришном групом у лос Анђелесу, открио је
његов таленат за глуму и помогао му да започне
каријеру на телевизији. Паркс се, тако, већ од
почетка шездесетих појављује у популарним
серијама Gunsmoke, Пери Мејсон и Сат Алфреда
Хичкока. У Bus Riley’s Back in Town (1965) добија
прву главну улогу – војника који има проблема
да се ухвати у коштац с цивилним животом.
Критика је похвалила његов „невероватни
шарм и привлачност”, али је кудила његове
„џејмсдиновске манире”. Исто су
рекли и за Идол (1966), мелодраму
у којој је тумачио младића који
заводи мајку свог пријатеља.
Ускоро су га због сличности с
популарном иконом прозвали
„другим Џејмсом Дином”, што
му је помогло у наставку
каријере. Хјустон га узима за
улогу Адама у Библији (1966),
а крајем шездесетих постаје
главни јунак у серији Долази
Бронсон (Then Came Bronson), о човеку који напушта
све да би тумарао својим
„харли-дејвидсоном”
путевима Америке у потрази за самим
собом. Песму која се провлачи кроз целу серију
Long Lonesome Highway отпевао је сам Паркс
и она се брзо успињала на музичким листама.
Имао је и успешну каријеру кантри певача и
био чест гост у емисији Џонија Кеша. Нажалост,
због његових негативних коментара о томе како
функционише Холивуд и моралним опаскама у
вези с ликом Бронсона, који је тумачио, серија
је отказана, а он стављен на црну листу студија.

Више није добијао улоге, али то га није спречило
да буде креативан. Наставио је певачку каријеру
и чак покушао да се квалификује за олимпијски
тим као дугопругаш. Многи редитељи дивили
су се његовим улогама и тражили га за своје
филмове. Током седамдесетих играо је углавном
у независним филмовима: Sidewinder One (1977)
Ерла Беламија, Напад на платформу Џенифер
(North Sea Hijack, 1979) Ендруа В. Маклаглена, Storyville (1992) Марка Фроста. Углавном је снимао
за телевизију, где је добијао споредне
улоге. Више простора добио
је тек у Колбијевима (1987)
и другој сезони Твин Пикса.
Средином деведесетих поново
је лансирао своју каријеру када
је Тарантино написао улогу баш
за њега. Била је то рола тексашког
ренџера Ерла Макгроа у Од
сумрака до свитања (From Dusk
Till Dawn, 1996) Роберта Родригеза.
Улогу је одиграо тако упечатљиво
да га je Тарантино поново убацио
као Макгроа у оба наставка, Убити
Била и Отпоран на смрт (Death
Proof, 2007), а Родригез у Планету
терора (Planet Terror, 2007). Кевин Смит такође
је био његов велики обожавалац и исто тако
написао улоге само за њега у филмовима
Црвена држава (Red State, 2012) и Зубати (Tusk,
2014). Одајући почаст Мајклу Парксу, Тарантино,
Родригез и Смит рекли су исту ствар: „Мајкл
је био, и вероватно ће заувек остати, најбољи
глумац кога сам икада упознао.”
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ОЛЕГ
ВиДОВ
ПРИРЕДИЛА:

Милена Гвозденовић

J

угославија, 1985. године. Мокрим друмом
према граници с Аустријом креће се
стари „волво”. Унутра су два мушкарца
и жена с дететом. Човек на сувозачком
месту видно je нервозан и скрива лице
иза високог оковратника. За који сат треба
да илегално пређе границу. Жена, која седи,
равнодушно посматра пут, дете јој спава у
крилу. Напољу је ноћ, промичу уличне светиљке,
зграде, семафори. Ауто вијуга улицама Љубљане,
до границе је остало неколико десетина
километара. Изненада, кола успоравају и стају,
унутра се око нечег води жучна расправа.
Путник који седи напред је совјетски глумац
Олег Видов, за воланом је његов колега, словеначки
глумац Марјан Сриенц, позади су Марјанова
супруга и ћерка. По плану, Видов треба да
пребегне у Аустрију око поноћи из пограничног
ресторана.
Марјан: „Хајде да пробамо сад, одлична је
прилика, пут је празан, нема никог.”
Олег: „Не, боље да кренем кроз шуму.”
Марјан: „Стално овуда возим, прећи ћемо,
треба да ризикујемо.”
Ауто прилази пустом граничном прелазу,
долази до рампе, граничари не подижу поглед.
Гледају фудбалску утакмицу на телевизији,
повремено поскакују са столица и нешто вичу.
Кад им Марјан затруби, један се окрене, погледа
их кроз прозор и да знак руком: пролазите.
Рампа се подиже, возач даје гас, ауто прелази
границу и одлази у мрак. На аустријској страни
граничар је у чуду: „Радим овде петнаест година
и први пут видим совјетски пасош”, каже Видову
враћајући му путну исправу.
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Следећег јутра на вестима приказују мртво
тело човека који је покушао да илегално пређе
границу километар и по даље.
Ово драматичнo искуство Олега Видова (1943–
2017) обележило је цео његов живот и каријеру.
До тада је снимио око 40 филмова. После
главних улога у совјетским остварењима Мећава
(Метель, 1964), Обично чудо (Обыкновенное
чудо, 1964), Бајка о цару Салтану (Сказка о
царе Салтане, 1966) и југословенским Има
љубави, нема љубави (1968), Битка на Неретви
(1969), Видов је снимио филм Јахач без главе
(Всадник без головы, 1973), након чега се на
њега обрушила огромна слава. Руски вестерн
Владимира Вајнштока постигао је велики
успех код домаће публике и спада у првих пет
најгледанијих филмова у историји совјетског
филма (имао је 69 милиона гледалаца). Олег је
позиван на фестивале, разне глумачке сусрете,
а разгледнице с његовим ликом продавале су се
на киосцима широм земље.
Као ретко који совјетски глумац, Видов је у
више наврата добио дозволу да снима филмове у
Југославији. На сету Битке на Неретви упознао
је иностране глумце, који су се слободно кретали
и снимали филмове без посебних дозвола.
Такав животни стил био је „заразан”. Предлоге
за сарадњу с Олегом од Дина де лаурентиса,
Рената Кастеланија, Карела Рејша, совјетска
администрација је одбила. Коначној одлуци да
побегне на Запад, допринео је и развод. Жена
му је забранила да виђа сина и искористила
своје утицајне везе с државним врхом да би му
уништила каријеру. Нестао је с екрана, нуђене
су му само мале улоге. У Русији за њега више
није било будућности.

Године 1983. оженио се Верицом Јовановић
и добио туристичку визу за Југославију на 72
дана, где је поново снимао, али илегално. Вест је
процурила и у СССР, па је добио налог да се врати
у земљу у року од три дана. Тада је одлучио да
се више не враћа... Две године касније пребегао
је у Аустрију, затим у Италију, где је упознао
будућу супругу, америчку новинарку Џоан
Борстен, с којом се преселио у Америку.
Након што је затражио политички азил на
Западу, у домовини је осуђен на вечни заборав.
У Америци га, наравно, нису чекале главне
филмске улоге, већ епизодне, карикатурне
представе руских криминалаца. Са тридесетак
руских емиграната основао је организацију
„Прави Руси”. Био је то наивни покушај да се
промени стереотипни приказ Руса у Холивуду.
Видов је решио да је боље да игра епизоде у
великим пројектима него главне улоге у малим.
Зато је прихватио мале улоге у Црвеном усијању
(Red Heat, 1988) с Арнолдом Шварценегером и
у Дивљој орхидеји (Wild Orchid, 1989) с Микијем
Рoрком у главној улози. Већ тада се разболео,
али је наставио да се бави глумом. Играо је у
руско-америчкој копродукцији Три августовска
дана (Три августовских дня / Three Days in
August, 1992) о збивањима у Русији 1991. године,
у филмовима Prisoner of Time (1993), Love Affair
(1994), The Immortals (1995) и др.
Тих деведесетих година у Русији је још
једном био тема скандала, јер је у хаосу
транзиције за симболичан новац купио права од
Сојузмултфилма за преко три хиљаде совјетских
цртаних филмова, које је премонтирао и
озвучио за инострано тржиште. Видов је због
тога претрпео бројне нападе руске јавности и
судске истраге, које су се окончале обратном
продајом цртаних филмова Русији.
Последњих година живота ретко је снимао
филмове. Борио се с тешком болешћу и, према
сопственим речима, уживао у срећном браку.
Филмом Бајка о цару Салтану сећамо се
Олега Видова као младог принца, бајковитог
јунака, чија лепота и доброта светле у вечности.

Има љубави, нема љубави
(1968)

О л Е Г
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трагови
на ФИЛмУ

Џонатан
ДЕМи
ПИШЕ:

Бојан Ковачевић

уписао свој филмски првенац, будући да је
био ангажован у музичком одсеку на филму
Потера за сведоком (Eyewitness, 1970). Већ 1971.
године, у Ирској долази до судбоносног сусрета
с Роџером Корманом, на чијем је филму Црвени
барон (Von Richthofen and Brown, 1971) Деми
био ангажован. Њихов професионални однос
још више се развио и продубио након што
је Деми написао два сценарија за Корманову
продуцентску кућу, Angels Hard As They Come
(1971) и The Hot Box (1972). Убрзо после тога
режира и свој првенац Caged Heat (1974), драму
смештену у женски затвор. Већ следеће године
његов филм Crazy Mama, о мајци (Ен Содерн)
и ћерци (Клорис личман), бегунцима од закона,
приметиће челници студија „Парамаунт”
и понудити му да режира Handle with Care
(1977). Тај филм коначно је озваничио његов
разлаз с „exploitation” филмом. Иако се у њему
осећао призвук уврнутог хумора налик оном

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

Један од најутицајнијих редитеља „Новог Холивуда”, према
коме се велики маестро Роџер Корман односио као према свом
„филмском чеду” и од њега створио једног од најеклектичнијих
и најоригиналнијих филмских стваралаца које је Холивуд икад
упознао, умро је од рака у свом дому на Менхетну

Р

оберт Џонатан Деми (1944–2017)
родио се на лонг Ајленду и одрастао
у крају познатом по музичким
клубовима и филмским салама.
Управо је у том окружењу и настала
његова жеља да се у будућности бави филмом.
Његов отац Роберт радио је као новинар за
једну путничку агенцију, док се мајка Дороти
појавила у његовом филму Нешто дивље
(Something Wild, 1986). Породица се убрзо сели
у Мајами, где Џонатан уписује Ветеринарски
факултет, али пошто је пао на испиту из хемије,
одлучује да се окрене својој првој љубави и
почиње да пише филмске критике у једном
локалном водичу. Управо тај посао и критика
филмског хита Зулу (1964) одредиће и трасирати
његов пут ка филмским звездама. Џонатанову
критику прочитао је власник „Ембасија” (Embassy Pictures) Џозеф левин и понудио му посао
у тој продуцентској кући, која ће 1967. прерасти
у дистрибутерску кућу AVCO Embassy. Међутим, Деми своју љубав према филмским
критикама није занемарио, већ је наставио
да их пише и објављује пре него што се 1969.
преселио у лондон. Управо је тамо и званично
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Трифоа, једног од Џонатанових идола, као и ехо
Алтмановог Нешвила (Nashville, 1975), филм је
доживео финансијски крах. Међутим, и поред
тога, филмски инсајдери у њему су препознали
скривени потенцијал, будућег великог режисера.
Управо тај потенцијал дошао је до изражаја у
филму Мелвин и Хауард (Melvin and Howard,
1980), снимљеном по истинитом догађају, о
сусрету милионера Хауарда Хјуза након пада
с мотора у пустињи и власника пумпе који га
је тамо пронашао и тако спасао сигурне смрти.
Филм је постао велики хит и освојио два Оскара,
за најбољу женску споредну улогу и за сценарио.
Током путешествија по великим фестивалима,
побрао је и мноштво других значајних
филмских награда. Већ следећи филм Swing
Shift (1984) означава се као незадовољавајући
зато што се Деми током монтаже посвађао
с глумицом Голди Хон и тиме угрозио читав
пројекат. Ипак, филм и поред тога добија једну
номинацију за Оскар у категорији најбоља
женска споредна улога. Безмало двадесет година
после режисерског првенца, свом разноликом
редитељском опусу Деми придружује један од
најмрачнијих и најнапетијих трилера икада

снимљених. Филм Кад јагањци утихну (The Silence of the Lambs, 1991) донео му је славу коју
је одавно био заслужио својим пређашњим
радом, крунисавши га Оскаром за режију. Филм
је освојио још четири Оскара и био номинован
у још две категорије. Куриозитет је и то што
је ово био тек трећи филм у историји који је
добио Оскаре у пет најважнијих категорија. На
крилима славе, снимљени су наставак Ханибал
(2001) и „prequel” Црвени змај (Red Dragon,
2002). Међутим, Деми се определио да ипак не
учествује у њиховом креирању. Без обзира на
то што се осетило да у њима недостаје његов
магични редитељски додир, публика и критика
сагласиле су се да су сензационални и дуго
очекивани наставци оправдали очекивања.
После две године редитељског поста, Деми
режира социјалну драму Филаделфија (Philadelphia) о сидом зараженом мушкарцу (Том Хенкс),
који је због тога избачен из адвокатске фирме,
и малом хомофобичном адвокату (Дензел
Вошингтон), спремном да се ухвати у коштац
с помереним системима вредности, на које је
наишао током његове одбране. Нажалост, та
тешка драма била је његово последње ремек-дело. Филмови који су уследили након тога – Beloved (1998), The Truth About Charlie (2002), римејк
култне драме из 1962. Манџуријски кандидат
(2004), Rachel Getting Married (2008) и други –
нису ни изблиза носили препознатљиви стил и
шарм покретних слика које је Деми створио и
успешно пренео на велико платно.
Поред несумњивог доприноса играном
филму, треба рећи и то да је Џонатан Деми

Кад јагањци утихну (1991)

био и врсни документариста. Режирао је више
од петнаест документарних филмова и серија
током каријере која је трајала дуже од четрдесет
година. Да је за њега филмска уметност била
само игра, говори и његово објашњење о томе
како се прави добар филм: „Ако си у прилици
да добијеш квалитетан сценарио и одличне
глумце, до тебе је само да се потрудиш да нешто
не упрскаш. То је једина формула за одличан
филм.”
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програм
ЈУн 2017
СРЕДА

31.

МАЈ

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

брУбеЈКер

(САД, 1980)
Bruebaker
...................................................................................
Улоге: роберт редфорд
(Robert Redford),
Јапет Кото (Yaphet Kotto)
Режија: Стјуарт розенберг
(Stuart Rosenberg)
ЧЕТВРТАК

1.

ЈУН

пројекција у 10.00
мОЈа аФрИКа

....................................................................................
Улоге: роберт редфорд
(Robert Redford),
мерил Стрип (Meryl Streep)
Режија: Сидни полак
(Sidney Pollack)

2.

ЈУН

СУБОТА

3.

ЈУН

пројекција у 10.00

4.

ЈУН

дОбар, рУжан, рЂав

|

пројекција у 20.00

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

ОбеСИте га беЗ
мИЛОСтИ

пројекција у 12.30

ЈеЗа У нОћИ

|

п ро г рам

муз е ја

вампИр

пројекција у 13.00

пројекција у 10.00

ЈеЗа У нОћИ

пројекција у 10.00

пројекција у 20.00
(НЕМ/ФРA, 1932)
Vampyr
.....................................................................................
Улоге: Џулијан вест (Julian West),
морис шуц (Maurice Schutz)
Режија: Карл теодор дрејер
(Carl Theodor Dreyer)

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

ОбеСИте га беЗ
мИЛОСтИ

ДАНИ ДАНСКОГ ФИлМА

....................................................................................
Улоге: роберт редфорд
(Robert Redford),
мерил Стрип (Meryl Streep)
Режија: Сидни полак
(Sidney Pollack)

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

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

пројекција у 12.30

(САД, 1971)
Play Misty for Me
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), Џесика волтер
(Jessica Walter)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)
80

(САД/ВБ, 1985)
Out of Africa

пројекција у 13.00

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

мОЈа аФрИКа

дОбар, рУжан, рЂав

(САД/ВБ, 1985) Out of Africa

ПЕТАК

Југословенска кинотека

Узун Миркова 1

СвИ За еЛдОрадО

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

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

нОћнИ чУвар

(ДАН, 1994)
Nattevagten/Nightwatch
.....................................................................................
Улоге: николај Костер валдау
(Nikolaj Coster Waldau),
Ким боднија (Kim Bodnia)
Режија: Оле борнедал
(Ole Bornedal)

пројекција у 20.00
У КИнИ ЈедУ пСе
(ДАН, 1999)
I Kina spiser de hunde

....................................................................................
Улоге: Ким боднија (Kim Bodnia),
дејан чукић
Режија: Ласе Спанг Олсен
(Lasse Spang Olsen)

пројекција у 20.00
вИЛбУр ХОће да Се
УбИЈе (ДАН/ВБ/ШВЕ/ФРА,

2002) Wilbur Wants to Kill Himself
.....................................................................................
Улоге: мадс микелсен
(Mads Mikkelsen), Џејми Сивс
(Jamie Sives)
Режија: Лоне шерфиг
(Lone Scherﬁg)

пројекција у 20.00
бУЂеЊе ваЛХаЛе

(ДАН/ВБ, 2010)
Valhalla Rising
.....................................................................................
Улоге: мадс микелсен
(Mads Mikkelsen), метју Зајак
(Matthew Zajac)
Режија: николас виндинг рефн
(Nicolas Winding Refn)

пројекција у 20.00

ПОНЕДЕЉАК

5.

меЛанХОЛИЈа

ЈУН

(ДАН/ШВЕ/ФРА/НЕМ, 2011)
Melancholia
.....................................................................................
Улоге: Кирстен данст
(Kirsten Dunst),
шарлот гејнсбур
(Charlotte Gainsbourg)
Режија: Ларс фон трир
(Lars von Trier)

УТОРАК

6.

ЈУН

ФЕСТИВАЛ НИТРАТНОГ ФИЛМА

ПЕТАК

16.

ЈУН
СУБОТА

17.

ЈУН

пројекција у 10.00
СвИ За еЛдОрадО

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

17.

ЏО КИд
(САД, 1972)
Joe Kidd

....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), роберт дувал
(Robert Duvall)
Режија: Џон Стерџес
(John Sturgess)

ФОКУС: ЖЕНСКИ лИКОВИ У ИТАлИЈАНСКОМ ФИлМУ ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА

СУБОТА

ЈУН

пројекција у 12.30

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
бУбОва девОЈКа

девОЈКа Са КОФерОм

(ИТА/ФРА, 1964)
La ragazza di Bube
...................................................................................
Улоге: Клаудија Кардинале
(Claudia Cardinale),
Џорџ чакирис (George Chakiris)
Режија: Луиђи Коменчини
(Luigi Comencini)
НЕДЕЉА

18.

ЈУН

пројекција у 10.00
ЏО КИд
(САД, 1972)
Joe Kidd

....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), роберт дувал
(Robert Duvall)
Режија: Џон Стерџес
(John Sturgess)

(ИТА/ФРA, 1961)
La ragazza con la valigia
.....................................................................................
Улоге: Клаудија Кардинале
(Claudia Cardinale), жак перен
(Jacques Perrin)
Режија: валерио Цурлини
(Valerio Zurlini)

пројекција у 12.30
непОЗнатИ
ЗаштИтнИК

(САД, 1973) High Plains Drifter
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood), верна блум
(Verna Bloom)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)
Ј У Н

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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НЕДЕЉА

18.

ЈУН

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
дОбрО Сам Је
пОЗнаваО

пОСета

(ИТА/ФРA, 1963)
La visita
.....................................................................................
Улоге: Сандра мило (Sandra Milo),
Франсоа перије (François Périer)
Режија: антонио пјетранђели
(Antonio Pietrangeli)

(ИТА/ФРА/НЕМ, 1961)
Io la conoscevo bene
...................................................................................
Улоге: Стефанија Сандрели
(Stefania Sandrelli), марио адорф
(Mario Adorf)
Режија: антонио пјетранђели
(Antonio Pietrangeli)
ПОНЕДЕЉАК

19.

ЈУН

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

пОмрачеЊе

(ИТА/ФРА, 1962)
L’eclisse
...................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon),
моника вити (Monica Vitti)
Режија: микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)
УТОРАК

20.

ЈУН

пројекција у 10.00

20.

ЈУН

(ИТА/ФРА, 1964)
Il deserto rosso

....................................................................................
Улоге: ричард Харис (Richard
Harris), моника вити (Monica Vitti)
Режија: микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 12.30

непОЗнатИ
ЗаштИтнИК

ОдметнИК ЏОЗИ веЛС

(САД, 1973) High Plains Drifter
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood), верна блум
(Verna Bloom)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)
УТОРАК

Црвена пУСтИЊа

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

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
СОЛдатУше

ЂУЛИЈета И дУХОвИ

(ФРА/ИТА/НЕМ/ЈУГ, 1965)
Le soldatesse
...................................................................................
Улоге: ана Карина (Anna Karina),
милена дравић
Режија: валерио Цурлини
(Valerio Zurlini)

(ИТА/ФРА, 1965)
Giulietta degli spiriti
.....................................................................................
Улоге: Ђулијета масина
(Giulietta Masina), Сандра мило
(Sandra Milo)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

СРЕДА

21.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ЈУН
ЧЕТВРТАК

22.

ЈУН

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

ОдметнИК ЏОЗИ веЛС

(САД, 1976)
The Outlaw Josey Wales
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood), Сондра Лок
(Sondra Locke)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)
82
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шКОрпИОн УбИЈа

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

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

СЕЋАЊЕ НА .... ЏОНАТАН ДЕМИ

ЧЕТВРТАК

22.

ЈУН

пројекција у 18.00
ОСвета тОма Хантера
(САД, 1976)
Fighting Mad
...................................................................................
Улоге: питер Фонда (Peter
Fonda), Лин Лаури (Lynn Lowry)
Режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)

ПЕТАК

23.

ЈУН

пројекција у 10.00
шКОрпИОн УбИЈа

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

ПЕТАК

23.

ЈУН

пројекција у 20.30
нештО дИвЉе
(САД, 1986)
Something Wild

....................................................................................
Улоге: Џеф данијелс (Jeﬀ Daniels),
мелани грифит (Melanie Griﬃth)
Режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)

пројекција у 12.30
КЛОпКа За
ИнСпеКтОра КаЛаХана
(САД, 1973)
Magnum Force
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), Хал Холбрук
(Hal Hоlbrook)
Режија: тед пост (Ted Post)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
Удата За маФИЈУ

Кад ЈагаЊЦИ УтИХнУ

(САД, 1988)
Married to the Mob
...................................................................................
Улоге: мишел Фајфер
(Michelle Pfeiﬀer), алек болдвин
(Alec Baldwin)
Режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)
СУБОТА

24.

ЈУН

пројекција у 10.00
КЛОпКа За
ИнСпеКтОра КаЛаХана
(САД, 1973)
Magnum Force
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Хал Холбрук (Hal Hоlbrook)
Режија: тед пост
(Ted Post)

СУБОТА

24.

ЈУН

(САД, 1990)
The Silence of the Lambs
.....................................................................................
Улоге: Џоди Фостер (Jodie Foster),
ентони Хопкинс
(Anthony Hopkins)
Режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)

пројекција у 12.30
прЉавИ ИнСпеКтОр
ХарИ

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

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
ФИЛадеЛФИЈа

манЏУрИЈСКИ
КандИдат

(САД, 1993)
Philadelphia
...................................................................................
Улоге: том Хенкс (Tom Hanks),
дензел вошингтон
(Denzel Washington)
Режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)

(САД, 2004)
The Manchurian candidate
.....................................................................................
Улоге: дензел вошингтон
(Denzel Washington),
Лив шрајбер (Liev Schreiber)
Режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)
Ј У Н

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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НЕДЕЉА

25.

ЈУН

пројекција у 12.30

пројекција у 10.00
прЉавИ ИнСпеКтОр
ХарИ

брОнКО бИЛИ

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

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

ВЕлИКАНИ СВЕТСКОГ ФИлМА: ВОРЕН БИТИ

НЕДЕЉА

25.

ЈУН

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

СЈаЈ У травИ

(САД, 1961)
Splendor in the Grass
...................................................................................
Улоге: натали вуд (Natalie Wood),
ворен бити (Warren Beatty)
Режија: елиjа Казан (Elia Kazan)
ПОНЕДЕЉАК

26.

ЈУН

пројекција у 18.00

27.

ЈУН

(САД, 1967)
Bonnie and Clyde

....................................................................................
Улоге: ворен бити (Warren Beatty), Феј данавеј (Faye Dunaway)
Режија: атур пен (Arthur Penn)

пројекција у 20.30

КаЛеИдОСКОп

(ВБ, 1966) Kaleidoscope
....................................................................................
Улоге: ворен бити (Warren
Beatty), Сузана Јорк
(Susannah York)
Режија: Џек Смајт
(Jack Smight)
УТОРАК

бОнИ И КЛаЈд

КОЦКар И бЛУднИЦа

(САД, 1971)
McCabe and Mrs. Miller
...................................................................................
Улоге: ворен бити (Warren Beatty), Џули Кристи (Julie Christie)
Режија: роберт алтман
(Robert Altman)

пројекција у 10.00

пројекција у 12.30

брОнКО бИЛИ

Омча

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

27.

ЈУН

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

УбИЦе И СведОЦИ

(САД, 1974)
Тhe Parallax View
....................................................................................
Улоге: ворен бити (Warren Beatty), пола прентис (Paula Prantis)
Режија: алан Џ. пакула
(Alan J. Pacula)
СРЕДА

28.

ЈУН

(САД, 1984) Tightrope
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), женевјев бижол
(Genevieve Bujold)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

ЛОвЦИ на мИраЗ

(САД, 1975)
The Fortune
...................................................................................
Улоге: Џек николсон
(Jack Nicholson), ворен бити
(Warren Beatty)
Режија: мајк николс (Mike Nichols)

пројекција у 12.30

пројекција у 10.00
Омча

бЛедОЛИКИ ЈаХач

(САД, 1984) Tightrope
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), женевјев бижол
(Genevieve Bujold)
Режија: Клинт Иствуд
84
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(САД, 1985) Pale Rider
...................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд (Clint
Eastwood), мајкл моријарти
(Michael Moriarty)
Режија: Клинт Иствуд
к и н о те ке

СРЕДА

28.

ЈУН

пројекција у 18.00
небО мОже да СачеКа
(САД, 1978)
Heaven Can Wait
...................................................................................
Улоге: ворен бити
(Warren Beatty), Џули Кристи
(Julie Christie)
Режија: ворен бити
(Warren Beatty)

ЧЕТВРТАК

29.

ЈУН

пројекција у 10.00
бЛедОЛИКИ ЈаХач

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

ЈУН

ЦрвенИ
(САД, 1981)
Reds

....................................................................................
Улоге: ворен бити
(Warren Beatty),
дајана Китон (Diane Keaton)
Режија: ворен бити
(Warren Beatty)

пројекција у 12.30
мИСтИчна реКа

(САД, 2003)
Mystic River
...................................................................................
Улоге: шон пен (Sean Penn),
тим робинс (Tim Robbins)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

СЕЋАЊЕ НА... РОЏЕР МУР (Roger Moore)

ЧЕТВРТАК

29.

пројекција у 20.30

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
бИО ЈеднОм Један
СнешКО ЛУмИ УКО

жИвИ И пУСтИ дрУге
да УмрУ

(ЈУГ/САД, 1987)
The Magic Snowman
...................................................................................
Улоге: роџер мур (Roger Moore),
Џастин Фрид (Justin Fried)
Режија: Станко Црнобрња

ПЕТАК

30.

ЈУН

пројекција у 10.00
мИСтИчна реКа

(САД, 2003)
Mystic River
...................................................................................
Улоге: шон пен (Sean Penn),
тим робинс (Tim Robbins)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

ПЕТАК

30.

ЈУН

(ВБ, 1973)
Live and Let Die
.....................................................................................
Улоге: роџер мур (Roger Moore),
Јапет Кото (Yaphet Kotto)
Режија: гај Хамилтон
(Guy Hamilton)

пројекција у 12.30
девОЈКа Од мИЛИОн
дОЛара

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

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
шпИЈУн КОЈИ ме Је
вОЛеО

СамО За твОЈе ОчИ

(ВБ, 1981)
For Your Eyes Only
.....................................................................................
Улоге: роџер мур (Roger Moore),
Карол буке (Carole Bouquet)
Режија: Џон глен (John Glen)

(ВБ, 1977)
The Spy Who Loved Me
...................................................................................
Улоге: роџер мур (Roger Moore),
барбара бах (Barbara Bach)
Режија: Луис гилберт
(Lewis Gilbert)

Ј У Н

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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програм
ЈУЛ 2017
СУБОТА

1.

ЈУл

Југословенска кинотека

Узун Миркова 1

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
варЉИвО ЛетО ‘68.

веЛИКа ЛепОта

(ЈУГ, 1984)
...................................................................................
Улоге: Славко штимац,
данило бата Стојковић
Режија: горан паскаљевић

(ИТА/ФРА, 2013)
La grande bellezza
.....................................................................................
Улоге: тони Сервиљо
(Toni Servillo), Карло вердоне
(Carlo Verdone)
Режија: паоло Сорентино
(Paolo Sorrentino)

пројекција у 18.00

НЕДЕЉА

2.

бетИ бЛУ

ЈУл

(ФРА, 1986)
37°2 Lе Matin/Betty Blue
...................................................................................
Улоге: беатрис дал
(Beatrice Dalle), жан Иг англад
(Jean Hugues Anglade)
Режија: жан жак бене
(Jean Jacques Beineix)

ПОНЕДЕЉАК

3.

ЈУл

пројекција у 18.00

4.

ЈУл

грОФИЦа ИЗ ХОнг
КОнга

(ИТА, 1965)
Vaghe stelle dell’orsa... / Sandra
.....................................................................................
Улоге: Клаудија Кардинале
(Claudia Cardinale),
жан Сорел (Jean Sorel)
Режија: Лукино висконти
(Luchino Visconti)

пројекција у 20.30

дан веЛИКИХ таЛаСа

прОЗОр У двОрИште

(САД 1978)
Big Wednesday
...................................................................................
Улоге: Џен мајкл винсент
(Jan Michael Vincent),
гари бјуси (Gary Busey)
Режија: Џон милијус (John Milius)

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

пројекција у 18.00

5.

медИтеранеО

ЈУл

(ИТА, 1991)
Mediterraneo
...................................................................................
Улоге: дијего абатантуоно (Diego
Abatantuono), Клаудио бигаљи
(Claudio Bigagli)
Режија: габријеле Салваторес
(Gabriele Salvatores)
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Suddenly, Last Summer
.....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor), монтгомери
Клифт (Montgomery Clift)
Режија: Џозеф Л. манкијевич
(Joseph L. Mankiewicz)

драге ЗвеЗде веЛИКОг
медведа

пројекција у 18.00

СРЕДА

ИЗненада прОшЛОг
Лета (ВБ/САД, 1959)

пројекција у 20.30

(ВБ, 1967)
A Countess From Hong Kong
...................................................................................
Улоге: Софија Лорен
(Sophia Loren), марлон брандо
(Marlon Brando)
Режија: чарли чаплин
(Charles Chaplin)
УТОРАК

пројекција у 21.00

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 20.30
Седам гОдИна
вернОСтИ

(САД, 1955)
The Seven Year Itch
.....................................................................................
Улоге: мерилин монро (Marilyn
Monroe), томи Јуел (Tommy Ewell)
Режија: били вајлдер
(Billy Wilder)

ЧЕТВРТАК

6.

ЈУл

ПЕТАК

7.

ЈУл

пројекција у 18.00
ЛепОта пОрОКа

(ЈУГ, 1986)
...................................................................................
Улоге: мира Фурлан,
милутин мима Караџић
Режија: живко николић

пројекција у 20.30
пЛажа

(САД/ВБ, 2000)
The Beach
.....................................................................................
Улоге: Леонардо дикаприо
(Leonardo DiCaprio),
тилда Свинтон (Tilda Swinton)
Режија: дени бојл
(Danny Boyle)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
аЈКУЛа

Знам шта Сте радИЛИ
прОшЛОг Лета

(САД, 1975)
The Jaws
...................................................................................
Улоге: рој шајдер
(Roy Scheider),
ричард драјфус
(Richard Dreyfuss)
Режија: Стивен Спилберг
(Steven Spielberg)

(САД, 1997)
I Know What You Did Last Summer
.....................................................................................
Улоге: Џенифер Лав Хјуит
(Jennifer Love Hewitt),
Сара мишел гелар
(Sarah Michelle Gellar)
Режија: Џим гилеспи
(Jim Gillespie)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

СУБОТА

8.

мОЈа девОЈКа

неКИ тО вОЛе врУће

ЈУл

(САД, 1991)
My Girl
.....................................................................................
Улоге: маколи Калкин
(Macaulay Culkin),
ана Кламски (Anna Chlumsky)
Режија: Хауард Зиф
(Howard Zieﬀ )

(САД, 1959)
Some Like It Hot
...................................................................................
Улоге: мерилин монро
(Marilyn Monroe),
тони Кертис (Tony Curtis)
Режија: били вајлдер
(Billy Wilder)
НЕДЕЉА

9.

ЈУл

ПОНЕДЕЉАК

10.

ЈУл

пројекција у 18.00
Смрт У венеЦИЈИ

(ИТА/ФРА, 1971)
Morte a Venezia
...................................................................................
Улоге: дирк богард
(Dirk Bogarde),
ромоло вали (Romolo Valli)
Режија: Лукино висконти
(Luchino Visconti)

пројекција у 20.30
ХаЛОа – праЗнИК
КУрвИ

(ЈУГ, 1988)
.....................................................................................
Улоге: неда арнерић,
ранко Зидарић
Режија: Лордан Зафрановић

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

баЗен

амерИчКИ граФИтИ

(ИТА/ФРА, 1969)
La Piscine
.....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon),
роми шнајдер (Romy Schneider)
Режија: жак дере (Jacqes Deray)

(САД, 1973)
American Gaﬃtti
...................................................................................
Улоге: ричард драјфус
(Richard Dreyfuss),
рон Хауард (Ron Howard)
Режија: Џорџ Лукас
(George Lucas)

Ј Ул

У

У З У Н
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пројекција у 18.00

УТОРАК

11.

шУнКа, шУнКа

ЈУл

(ШПА, 1992)
Jamón Jamón
...................................................................................
Улоге: Хавијер бардем
(Javier Bardem),
пенелопе Круз (Penélope Cruz)
Режија: бигас Луна
(Bigas Luna)
СРЕДА

12.

ЈУл

ЧЕТВРТАК

13.

ЈУл

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ОпаСне КрИвИне

УКрадена ЛепОта

(ИТА, 1962)
Il sorpasso
...................................................................................
Улоге: виторио гасман (Vittorio
Gassman), жан-Луј трентињан
(Jean-Louis Trintignant)
Режија: дино ризи (Dino Risi)

таЛентОванИ
гОСпОдИн рИпЛИ

(САД, 1964)
The Night of the Iguana
...................................................................................
Улоге: ава гарднер (Ava Gardner),
ричард бартон (Richard Burton)
Режија: Џон Хјустон
(John Huston)

(САД, 1999)
The Talented Mr. Ripley
.....................................................................................
Улоге: мет дејмон (Matt Damon),
Џуд Ло (Jude Law)
Режија: ентони мингела
(Anthony Minghella)

пројекција у 18.00
XX веК I

ЈУл

(ИТA/ФРA, 1974)
Novecento
...................................................................................
Улоге: роберт де ниро
(Robert De Niro), жерар
депард је (Gerard Depardieu)
Режија: бернардо бертолучи
(Bernardo Bertollucci)

15.

пројекција у 18.00

ЈУл

Седам И пО

(СРБ, 2006)
...................................................................................
Улоге: никола Ђуричко,
борис миливојевић
Режија: мирослав момчиловић

|

пројекција у 20.30
XX веК II

(ИТA/ФРA, 1974)
Novecento
...................................................................................
Улоге: роберт де ниро
(Robert De Niro), жерар
депард је (Gerard Depardieu)
Режија: бернардо бертолучи
(Bernardo Bertollucci)

FADE IN: INT. ART GALLERY – DAY

СУБОТА

88

(САД, 1997)
Boogie Nights
.....................................................................................
Улоге: марк волберг
(Mark Wahlberg),
берт рејнолдс (Burt Reynolds)
Режија: пол томас андерсон
(Paul Thomas Anderson)

пројекција у 20.30

нОћ ИгУане

14.

нОћИ бУгИЈа

(ИТА/ФРА/ВБ, 1996)
Stealing Beauty
.....................................................................................
Улоге: Лив тајлер (Liv Tyler),
Џереми ајронс (Jeremy Irons)
Режија: бернардо бертолучи
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00

ПЕТАК

пројекција у 20.30

|
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пројекција у 20.30
маЛтешКИ СОКО

(САД, 1941)
The Maltese Falcon
.....................................................................................
Улоге: Хемфри богарт
(Humphrey Bogart),
мери астор (Mary Astor)
Режија: Џон Хјустон
(John Huston)

НЕДЕЉА

16.

ЈУл

ПОНЕДЕЉАК

17.

ЈУл

пројекција у 18.00
вИЗантИЈСКО пЛавО

(ЈУГ, 1993)
...................................................................................
Улоге: Катарина жутић,
Лазар ристовски
Режија: драган маринковић

пројекција у 20.30
девет И пО недеЉа

(САД, 1986)
Nine 1/2 Weeks
.....................................................................................
Улоге: Ким бејсингер
(Kim Basinger), мики рорк
(Mickey Rourke)
Режија: адријан Лајн
(Adrian Lyne)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
ЛИЈепе жене прОЛаЗе
КрОЗ град

теОрема

(ИТА, 1968) Тeorema
.....................................................................................
Улоге: Силвана мангано
(Silvana Mangano),
теренс Стемп (Terence Stamp)
Режија: пјер паоло пазолини
(Pier Paolo Pasolini)

(ЈУГ, 1986)
...................................................................................
Улоге: Љуба тадић, рахела
Ферари, милена дравић
Режија: желимир жилник

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

УТОРАК

18.

аФера тОмаС КраУн

W. R. – мИСтерИЈе
ОрганИЗма

ЈУл

(САД, 1999)
The Thomas Crown Aﬀair
.....................................................................................
Улоге: пирс броснан (Pierce
Brosnan), рене русо (Rene Russo)
Режија: Џон мaктирнан
(John McTiernan)

(JУГ, 1971)
...................................................................................
Улоге: милена дравић,
Јагода Калопер
Режија: душан макавејев
СРЕДА

19.

ЈУл

ЧЕТВРТАК

20.

ЈУл

пројекција у 18.00
таЈванСКа КанаСта

(ЈУГ, 1985)
...................................................................................
Улоге: борис Комненић,
неда арнерић
Режија: горан марковић

пројекција у 20.30
вртОгЛавИЦа

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

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

веЛИКа ОчеКИваЊа

мЛад И Здрав КаО
рУжа

(САД, 1998)
Great Expectations
.....................................................................................
Улоге: Итан Хок (Ethan Hawke),
гвинет палтроу (Gwyneth Paltrow)
Режија: алфонсо Куарон
(Alfonso Cuarón)

(ЈУГ, 1971)
...................................................................................
Улоге: драган николић,
марија бакса
Режија: Јован Ђ. Јовановић
ПЕТАК

21.

ЈУл

пројекција у 18.00
Капетан мИКУЛа
маЛИ

(ЈУГ, 1974)
...................................................................................
Улоге: петар прличко,
тончи Bидан
Режија: Обрад глушчевић

пројекција у 20.30
трамваЈ ЗванИ жеЉа

(САД, 1951)
A Streetcar Named Desire
.....................................................................................
Улоге: марлон брандо (Marlon
Brando), вивијен Ли (Vivien Leigh)
Режија: елија Казан (Elia Kazan)
Ј Ул

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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СУБОТА

22.

ЈУл

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

тачКа преКИда

дОбар дан, тУгО

(ЈАП/САД, 1991)
Point Break
.....................................................................................
Улоге: Киjану ривс
(Keanu Reeves),
патрик Свејзи (Patrick Swayze)
Режија: Кетрин бигелоу
(Kathryn Bigelow)

(САД/ВБ, 1958)
Bonjour tristesse
...................................................................................
Улоге: дебора Кeр
(Deborah Kerr),
Џин Сиберг (Jean Seberg)
Режија: Ото премингер
(Otto Preminger)

пројекција у 18.00

НЕДЕЉА

23.

СЛадаК жИвОт

ЈУл

(ИТА/ФРА, 1960)
La Dolce Vita
...................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni),
анита екберг (Anita Ekberg)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

ПОНЕДЕЉАК

24.

ЈУл

УТОРАК

25.

ЈУл

пројекција у 18.00
(САД, 1989)
Weekend at Bernie’s
...................................................................................
Улоге: ендру мaкарти (Andrew
McCarthy), Џонатан Силверман
(Jonathan Silverman)
Режија: тед Кочeф
(Ted Kotcheﬀ)

(САД, 1953)
Roman Holiday
.....................................................................................
Улоге: Одри Хепберн
(Audrey Hepburn),
грегори пек (Gregory Peck)
Режија: вилијам вајлер
(William Wyler)

пројекција у 20.30

дама ИЗ шангаЈа

брИЉантИн

(САД, 1947)
The Lady from Shanghai
...................................................................................
Улоге: рита Хејворт
(Rita Haywarth),
Орсон велс (Orson Welles)
Режија: Орсон велс
(Orson Welles)

(САД, 1978)
Grease
.....................................................................................
Улоге: Оливија Њутон Џон
(Olivia Newton John),
Џон траволта (John Travolta)
Режија: рандал Клајсер
(Randal Kleiser)

пројекција у 18.00
ОСтанИ УЗ мене

ЈУл

(САД, 1986)
Stand By Me
...................................................................................
Улоге: ривер Феникс
(River Phoenix),
Кори Фелдман
(Corey Feldman)
Режија: роб рајнер
(Rob Reiner)
90
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(ФРА/САД/ИТА, 1988)
Le Grande Bleu / The Big Blue
.....................................................................................
Улоге: жан марк бар
(Jean Marc Barr),
жан рено (Jean Reno)
Режија: Лик бесон
(Luc Besson)

праЗнИК У рИмУ

пројекција у 18.00

26.

веЛИКО пЛаветнИЛО

пројекција у 20.30

вИКенд С мртваЦем

СРЕДА

пројекција у 21.00

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 20.30
У ЗенИтУ СУнЦа

(ФРА/ИТА, 1960)
Plein soleil
.....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon),
морис роне (Maurice Ronet)
Режија: рене Клеман
(René Clément)

ЧЕТВРТАК

27.

ЈУл

ПЕТАК

28.

ЈУл

пројекција у 18.00
дИпЛОмаЦ

(САД, 1967)
The Graduate
...................................................................................
Улоге: дастин Хофман
(Dustin Hoﬀman),
ен бенкрофт (Anne Bancroft)
Режија: мајк николс
(Mike Nichols)

пројекција у 20.30
КваКа 22

(САД, 1970)
Catch 22
.....................................................................................
Улоге: алан аркин (Alan Arkin),
мартин балсам (Martin Balsam)
Режија: мајк николс
(Mike Nichols)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
ЉУбав У барСеЛОнИ

шеСт дана ЈУна

(ШПА/САД, 2008)
Vicky Cristina Barcelona
...................................................................................
Улоге: Скарлет Јохансон
(Scarlett Johansson),
ребека Хол (Rebecca Hall)
Режија: вуди ален
(Woody Allen)

(КАН/ЈУГ, 1985)
.....................................................................................
Улоге: небојша Крстић,
Цинтија ашпергер
Режија: динко туцаковић

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

СУБОТА

29.

дУгО тОпЛО ЛетО

гОСпОдИн ИЛОт на
ОдмОрУ

ЈУл

(САД, 1958)
Long Hot Summer
.....................................................................................
Улоге: пол Њумен (Paul Newman),
Орсон велс (Orson Welles)
Режија: мартин рит (Martin Ritt)

(ФРА, 1953)
Les vacances de Monsieur Hulot
...................................................................................
Улоге: жак тати (Jacques Tati),
андре дубоа (André Dubois)
Режија: жак тати
(Jacques Tati)

НЕДЕЉА

30.

ЈУл

ПОНЕДЕЉАК

31.

ЈУл

пројекција у 18.00
аФрИчКа КраЉИЦа

(САД, 1951)
The African Queen
...................................................................................
Улоге: Кетрин Хепберн
(Katherine Hepburn), Хемфри
богарт (Humphrey Bogart)
Режија: Џон Хјустон
(John Houston)

пројекција у 20.30
пЛава ЛагУна

(САД, 1980)
The Blue Lagoon
.....................................................................................
Улоге: брук шилдс (Brooke
Shields), Кристофер аткинс
(Christopher Atkins)
Режија: рандал Клајсер
(Randal Kleiser)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
пад ИтаЛИЈе

ОрКан

(ЈУГ, 1981)
...................................................................................
Улоге: данијел Олбрихски
(Daniel Olbrychski), ена беговић
Режија: Лордан Зафрановић

(САД, 1937)
The Hurricane
.....................................................................................
Улоге: дороти Ламур (Dorothy
Lamour), Џон Хол (Jon Hall)
Режија: Џон Форд (John Ford)

Ј Ул

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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програм
авгУСт 2017
УТОРАК

1.

АВГУСТ

Југословенска кинотека

Узун Миркова 1

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
ОСтрвО дОКтОра
мОрОа

баЗен

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

(САД, 1977)
The Island of Dr. Moreau
.....................................................................................
Улоге: берт Ланкастер
(Burt Lancaster),
мајкл Јорк (Michael York)
Режија: дон тејлор (Don Taylor)
СРЕДА

пројекција у 18.00

2.

ЛетЊе дОба

АВГУСТ

(ВБ/САД, 1955)
Summertime
...................................................................................
Улоге: Кетрин Хепберн
(Katherine Hepburn),
росано браци (Rossano Brazzi)
Режија: дејвид Лин
(David Lean)
ЧЕТВРТАК

3.

АВГУСТ

ПЕТАК

4.

АВГУСТ

пројекција у 18.00
(САД, 1987)
Dirty Dancing
...................................................................................
Улоге: патрик Свејзи
(Patrick Swayze),
Џенифер греј (Jennifer Grey)
Режија: емил ардолино
(Emile Ardolino)

(ФРА/ИТА, 1963)
Le mépris
.....................................................................................
Улоге: брижит бардо
(Brigitte Bardot),
мишел пиколи (Michel Piccoli)
Режија: жан Лик годар
(Jean Luc Godard)

пројекција у 20.30

преЗИр

прЉавИ пЛеС

(ФРА/ИТА, 1963)
Le mépris
.....................................................................................
Улоге: брижит бардо
(Brigitte Bardot),
мишел пиколи (Michel Piccoli)
Режија: жан Лик годар
(Jean Luc Godard)

(САД, 1987)
Dirty Dancing
...................................................................................
Улоге: патрик Свејзи
(Patrick Swayze),
Џенифер греј (Jennifer Grey)
Режија: емил ардолино
(Emile Ardolino)

пројекција у 18.00
бамбОЛа

АВГУСТ

(ИТА/ШПА, 1996)
Bámbola
...................................................................................
Улоге: валерија марини
(Valeria Marini), Стефано дионизи
(Stefano Dionisi)
Режија: бигас Луна
(Bigas Luna)
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(ИТА/ШПА, 1996)
Bámbola
...................................................................................
Улоге: валерија марини
(Valeria Marini), Стефано дионизи
(Stefano Dionisi)
Режија: бигас Луна
(Bigas Luna)

преЗИр

пројекција у 18.00

5.

бамбОЛа

пројекција у 20.30

прЉавИ пЛеС

СУБОТА

пројекција у 20.30

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 20.30
ЛетЊе дОба

(ВБ/САД, 1955)
Summertime
...................................................................................
Улоге: Кетрин Хепберн
(Katherine Hepburn),
росано браци (Rossano Brazzi)
Режија: дејвид Лин
(David Lean)

НЕДЕЉА

6.

АВГУСТ

ПОНЕДЕЉАК

7.

АВГУСТ

пројекција у 18.00
баЗен

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

пројекција у 20.30
ОСтрвО дОКтОра
мОрОа

(САД, 1977)
The Island of Dr. Moreau
.....................................................................................
Улоге: берт Ланкастер
(Burt Lancaster),
мајкл Јорк (Michael York)
Режија: дон тејлор (Don Taylor)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
ОрКан

пад ИтаЛИЈе

(САД, 1937)
The Hurricane
.....................................................................................
Улоге: дороти Ламур (Dorothy
Lamour), Џон Хол (Jon Hall)
Режија: Џон Форд (John Ford)

УТОРАК

8.

АВГУСТ

пројекција у 18.00
пЛава ЛагУна

(САД, 1980)
The Blue Lagoon
.....................................................................................
Улоге: брук шилдс (Brooke
Shields), Кристофер аткинс
(Christopher Atkins)
Режија: рандал Клајсер
(Randal Kleiser)

(ЈУГ, 1981)
...................................................................................
Улоге: даниел Олбрихски
(Daniel Olbrychski),
ена беговић
Режија: Лордан Зафрановић

пројекција у 20.30
аФрИчКа КраЉИЦа

(САД, 1951)
The African Queen
...................................................................................
Улоге: Кетрин Хепберн
(Katherine Hepburn), Хемфри
богарт (Humphrey Bogart)
Режија: Џон Хјустон
(John Houston)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

СРЕДА

9.

гОСпОдИн ИЛОт на
ОдмОрУ

дУгО тОпЛО ЛетО

АВГУСТ

(САД, 1958)
Long Hot Summer
.....................................................................................
Улоге: пол Њумен (Paul Newman),
Орсон велс (Orson Welles)
Режија: мартин рит
(Martin Ritt)

ЧЕТВРТАК

10.

АВГУСТ

(ФРА, 1953)
Les vacances de Monsieur Hulot
...................................................................................
Улоге: жак тати (Jacques Tati),
андре дубоа (André Dubois)
Режија: жак тати
(Jacques Tati)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

ЉУбав У барСеЛОнИ

шеСт дана ЈУна

(ШПА/САД, 2008)
Vicky Cristina Barcelona
...................................................................................
Улоге: Скарлет Јохансон
(Scarlett Johansson),
ребека Хол (Rebecca Hall)
Режија: вуди ален
(Woody Allen)

(КАН/ЈУГ, 1985)
.....................................................................................
Улоге: небојша Крстић,
Цинтија ашпергер
Режија: динко туцаковић

А В Г УС Т

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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ПЕТАК

11.

АВГУСТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

КваКа 22

(САД 1970)
Catch 22
.....................................................................................
Улоге: алан аркин (Alan Arkin),
мартин балсам (Martin Balsam)
Режија: мајк николс
(Mike Nichols)

дИпЛОмаЦ

(САД, 1967)
The Graduate
...................................................................................
Улоге: дастин Хофман
(Dustin Hoﬀman),
ен бенкрофт (Anne Bancroft)
Режија: мајк николс
(Mike Nichols)

пројекција у 18.00

СУБОТА

12.

У ЗенИтУ СУнЦа

АВГУСТ

(ФРА/ИТА, 1960)
Plein soleil
.....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon),
морис роне (Maurice Ronet)
Режија: рене Клеман
(René Clément)
НЕДЕЉА

13.

АВГУСТ

пројекција у 18.00

14.

АВГУСТ

XX веК I

15.

АВГУСТ

94
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брИЉантИн

XX веК II

(ИТA/ФРA, 1974)
Novecento
...................................................................................
Улоге: роберт де ниро
(Robert De Niro), жерар
депард је (Gerard Depardieu)
Режија: бернардо бертолучи
(Bernardo Bertollucci)

дама ИЗ шангаЈа

(САД 1947)
The Lady from Shanghai
...................................................................................
Улоге: рита Хејворт
(Rita Haywarth),
Орсон велс (Orson Welles)
Режија: Орсон велс
(Orson Welles)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

вИКенд С мртваЦем

праЗнИК У рИмУ

(САД, 1989)
Weekend at Bernie’s
...................................................................................
Улоге: ендру макарти (
Andrew McCarthy),
Џонатан Силверман
(Jonathan Silverman)
Режија: тед Кочеф
(Ted Kotcheﬀ )

(САД, 1953)
Roman Holiday
.....................................................................................
Улоге: Одри Хепберн
(Audrey Hepburn),
грегори пек (Gregory Peck)
Режија: вилијам вајлер
(William Wyler)

|
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(САД, 1986)
Stand By Me
...................................................................................
Улоге: ривер Феникс
(River Phoenix),
Кори Фелдман (Corey Feldman)
Режија: роб рајнер
(Rob Reiner)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
(САД, 1978)
Grease
.....................................................................................
Улоге: Оливија Њутон Џон
(Olivia Newton John),
Џон траволта (John Travolta)
Режија: рандал Клајсер
(Randal Kleiser)

УТОРАК

ОСтанИ УЗ мене

пројекција у 20.30

(ИТA/ФРA, 1974)
Novecento
...................................................................................
Улоге: роберт де ниро
(Robert De Niro), жерар депард је
(Gerard Depardieu)
Режија: бернардо бертолучи
(Bernardo Bertollucci)

ПОНЕДЕЉАК

пројекција у 20.30

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

16.

17.

АВГУСТ

(ФРА/САД/ИТА, 1988)
Le Grande Bleu / The Big Blue
.....................................................................................
Улоге: жан марк бар
(Jean Marc Barr),
жан рено (Jean Reno)
Режија: Лик бесон
(Luc Besson)

пројекција у 18.00
тачКа преКИда

(ЈАП/САД, 1991) Point Break
.....................................................................................
Улоге: Кијану ривс
(Keanu Reeves),
патрик Свејзи (Patrick Swayze)
Режија: Кетрин бигелоу
(Kathryn Bigelow)
ПЕТАК

18.

АВГУСТ

СЛадаК жИвОт

веЛИКО пЛаветнИЛО

АВГУСТ

ЧЕТВРТАК

пројекција у 21.00

пројекција у 18.00

СРЕДА

(ИТА/ФРА, 1960)
La Dolce Vita
...................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni),
анита екберг (Anita Ekberg)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 20.30
дОбар дан, тУгО

(САД/ВБ, 1958)
Bonjour tristesse
...................................................................................
Улоге: дебора Кер (Deborah Kerr),
Џин Сиберг (Jean Seberg)
Режија: Ото премингер
(Otto Preminger)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
трамваЈ ЗванИ жеЉа

Капетан мИКУЛа
маЛИ (ЈУГ, 1974)

(САД, 1951)
A Streetcar Named Desire
.....................................................................................
Улоге: марлон брандо (Marlon
Brando), вивијен Ли (Vivien Leigh)
Режија: елиа Казан (Elia Kazan)
СУБОТА

19.

АВГУСТ

пројекција у 18.00
таЛентОванИ
гОСпОдИн рИпЛИ

(САД, 1999) The Talented Mr. Ripley
.....................................................................................
Улоге: мет дејмон (Matt Damon),
Џуд Ло (Jude Law)
Режија: ентони мингела
(Anthony Minghella)
НЕДЕЉА

20.

АВГУСТ

...................................................................................
Улоге: петар прличко,
тончи Bидан
Режија: Обрад глушчевић

пројекција у 20.30
нОћ ИгУане

(САД, 1964)
The Night of the Iguana
...................................................................................
Улоге: ава гарднер (Ava Gardner),
ричард бартон (Richard Burton)
Режија: Џон Хјустон (John Huston)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
УКрадена ЛепОта

ОпаСне КрИвИне

(ИТА/ФРА/ВБ, 1996)
Stealing Beauty
.....................................................................................
Улоге: Лив тајлер (Liv Tyler),
Џереми ајронс (Jeremy Irons)
Режија: бернардо бертолучи
(Bernardo Bertolucci)
ПОНЕДЕЉАК

21.

АВГУСТ

(ИТА, 1962)
Il sorpasso
...................................................................................
Улоге: виторио гасман (Vittorio
Gassman), жан Луј трентињан
(Jean Louis Trintignant)
Режија: дино ризи (Dino Risi)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

шУнКа, шУнКа

нОћИ бУгИЈа

(САД, 1997) Boogie Nights
.....................................................................................
Улоге: марк волберг
(Mark Wahlberg), берт рејнолдс
(Burt Reynolds)
Режија: пол томас андерсон
(Paul Thomas Anderson)
А В Г УС Т

(ШПА, 1992)
Jamón Jamón
...................................................................................
Улоге: Хавијер бардем (Javier
Bardem), пенелопе Круз
(Penélope Cruz)
Режија: бигас Луна (Bigas Luna)
У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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УТОРАК

22.

АВГУСТ

СРЕДА

23.

АВГУСТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

баЗен

(ИТА/ФРА, 1969)
La Piscine
.....................................................................................
Улоге: ален делон (Alain Delon),
роми шнајдер (Romy Schneider)
Режија: жак дере
(Jacqes Deray)

амерИчКИ граФИтИ

(САД, 1973)
American Gaﬃtti
...................................................................................
Улоге: ричард драјфус
(Richard Dreyfuss),
рон Хауард (Ron Howard)
Режија: Џорџ Лукас
(George Lucas)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

Смрт У венеЦИЈИ

ХаЛОа – праЗнИК
КУрвИ

(ИТА/ФРА, 1971)
Morte a Venezia
...................................................................................
Улоге: дирк богард
(Dirk Bogarde),
ромоло вали (Romolo Valli)
Режија: Лукино висконти
(Luchino Visconti)

(ЈУГ, 1988)
.....................................................................................
Улоге: неда арнерић,
ранко Зидарић
Режија: Лордан Зафрановић

пројекција у 18.00

ЧЕТВРТАК

24.

мОЈа девОЈКа

АВГУСТ

(САД, 1991)
My Girl
.....................................................................................
Улоге: мaколи Калкин
(Macaulay Culkin), ана Kламски
(Anna Chlumsky)
Режија: Хауард Зиф
(Howard Zieﬀ )
ПЕТАК

25.

АВГУСТ

пројекција у 18.00

26.

АВГУСТ

Знам шта Сте радИЛИ
прОшЛОг Лета

|

(САД, 1975)
The Jaws
...................................................................................
Улоге: рој шајдер
(Roy Scheider),
ричард драјфус
(Richard Dreyfuss)
Режија: Стивен Спилберг
(Steven Spielberg)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
пЛажа

|

п ро г рам

муз е ја

(САД, 1959)
Some Like It Hot
...................................................................................
Улоге: мерилин монро
(Marilyn Monroe), тони Кертис
(Tony Curtis)
Режија: били вајлдер
(Billy Wilder)

аЈКУЛа

ЛепОта пОрОКа

(САД/ВБ, 2000)
The Beach
.....................................................................................
Улоге: Леонардо дикаприо
(Leonardo DiCaprio), тилда
Свинтон (Tilda Swinton)
Режија: дени бојл
(Danny Boyle)
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неКИ тО вОЛе врУће

пројекција у 20.30

(САД, 1997)
I Know What You Did Last Summer
.....................................................................................
Улоге: Џенифер Лав Хјуит
(Jennifer Love Hewitt),
Сара мишел гелар
(Sarah Michelle Gellar)
Режија: Џим гилеспи
(Jim Gillespie)
СУБОТА

пројекција у 20.30

југ о с л о в ен с ке

(ЈУГ, 1986)
...................................................................................
Улоге: мира Фурлан,
милутин мима Караџић
Режија: живко николић

к и н о те ке

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

НЕДЕЉА

27.

медИтеранеО

Седам гОдИна
вернОСтИ

АВГУСТ

(ИТА, 1991)
Mediterraneo
...................................................................................
Улоге: дијего абатантуоно
(Diego Abatantuono),
Клаудио бигаљи (Claudio Bigagli)
Режија: габријеле Салваторес
(Gabriele Salvatores)

(САД, 1955)
The Seven Year Itch
.....................................................................................
Улоге: мерилин монро
(Marilyn Monroe),
томи Јуел (Tommy Ewell)
Режија: били вајлдер
(Billy Wilder)
ПОНЕДЕЉАК

28.

АВГУСТ

УТОРАК

29.

АВГУСТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

прОЗОр У двОрИште

дан веЛИКИХ таЛаСа

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

(САД, 1978)
Big Wednesday
...................................................................................
Улоге: Џен мајкл винсент
(Jan Michael Vincent),
гари бјуси (Gary Busey)
Режија: Џон милијус
(John Milius)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
драге ЗвеЗде веЛИКОг
медведа

грОФИЦа ИЗ
ХОнгКОнга

(ИТА, 1965)
Vaghe stelle dell’orsa... / Sandra
.....................................................................................
Улоге: Клаудија Кардинале
(Claudia Cardinale),
жан Сорел (Jean Sorel)
Режија: Лукино висконти
(Luchino Visconti)
СРЕДА

30.

АВГУСТ

пројекција у 18.00
ИЗненада прОшЛОг
Лета (ВБ/САД, 1959)

Suddenly, Last Summer
.....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor), монтгомери
Клифт (Montgomery Clift)
Режија: Џозеф Л. манкијевич
(Joseph L. Mankiewicz)

ЧЕТВРТАК

31.

АВГУСТ

(ВБ, 1967)
A Countess From Hong Kong
...................................................................................
Улоге: Софија Лорен
(Sophia Loren), марлон брандо
(Marlon Brando)
Режија: чарли чаплин
(Charles Chaplin)

пројекција у 20.30
бетИ бЛУ

(ФРА, 1986)
37°2 Lе Matin/Betty Blue
...................................................................................
Улоге: беатрис дал
(Beatrice Dalle), жан Иг англад
(Jean Hugues Anglade)
Режија: жан жак бене
(Jean Jacques Beineix)

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
веЛИКа ЛепОта

варЉИвО ЛетО ‘68.

(ИТА/ФРА, 2013)
La grande bellezza
.....................................................................................
Улоге: тони Сервиљо
(Toni Servillo), Карло вердоне
(Carlo Verdone)
Режија: паоло Сорентино
(Paolo Sorrentino)

(ЈУГ, 1984)
...................................................................................
Улоге: Славко штимац,
данило бата Стојковић
Режија: горан паскаљевић

А В Г УС Т

У

У З У Н
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уметност
И ФИЛМ

FADE IN:
INT. ART
GALLERY
ADE IN: INT. ART GALLERY – DAY
наставак је пројекта DAY FADE IN: INT.
ART GALLERY – NIGHT, реализованог
прошле године у Swiss Institute
/ Музеју савремене уметности
у Њујорку. Отварање изложбе у Београду
планирано је за 14. јул у Легату Чолаковић.
Изложбу је подржао и Balkan Projects, а као
кокуратор представиће се Julie Boukobza из
Француске.

F

да ли ће ти измишљени прикази у масовним
медијима коначно имати већи утицај на
дефинисање колективног разумевања уметности
од уметности саме по себи.

Извесна преокупација уметничким делима
установљена у раној кинематографској историји
– драгоценост уметничких предмета – учврстила
је своју улогу као покретач заплета. Кроз жанрове,
карактер уметника обично је представљен као
нестабилан, као живахна фигура која подрива
друштвене норме и неретко бива исмејана,
неко кога се и плаше и поштују. Кроз многе такве
нарације, пројекат FADE IN: INT. ART GALLERY
– DAY извлачи уметничке предмете и даје им
статус раније постигнут на екрану, указујући на
тренутке у којима се један облик медија бори са
снагом другог облика.

Посетиоци ће, између осталог, моћи да виде и
приказе изложби, новинских чланака и детаље о
радовима. На тај начин уметницима који учествују
у пројекту омогућено је да се и кроз филмску
уметност осврну на прошлост и потраже
инспирацију за своје радове. У сарадњи с
Југословенском кинотеком направљен је програм
филмова који ће у Свечаној сали Југословенске
кинотеке у Узун Мирковој 1 бити приказивани
сваки дан од 18.00 и 20.30. На програму ће се
наћи шест домаћих и шест страних филмова који
су послужили као инспирација уметницима који
су сарађивали на пројекту FADE IN: 1 i 2.

Циљ пројекта био је да се истражи улога коју
уметност игра у наративу филма и телевизије.

Своје учешће у пројекту потврдили су: Danai
Anesiadou, Дарја Бајагић, Дора Будор, Ulises
Carrión, Heman Chong, Brice Dellsperger,
Александра Домановић, Mathis Gasser, Daiga
Grantina, Синиша Илић, Alex Israel, Bertrand
Lavier, William Leavitt, Christian Marclay, Rodrigo
Matheus, Benjamin Ramírez Pérez, Carissa
Rodriguez, Бојан Шарчевић, Amie Siegel, Tobias
Spichtig, Раша Тодосијевић.

Пошло се од идеје да има много више људи
који гледају филмове и телевизију него оних који
посећују изложбе. Знатно већи број њих, стога,
види неку врсту „лажне” уметности направљене
првенствено за екран, у виду реквизите, за
разлику од стварне која се налази у музејима и
може да се види на изложбама.
Изложба је замишљена тако да скулптуре,
слике, представе и инсталације представљају
прелаз с реквизите на слику уметничког објекта
и указују на трагање за одговором на питање
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Ово понављање изложбе омогућава уметницима да додатно истраже начине на које је
уметност представљена на екрану, било кроз
наратив, место снимања, било кроз сценарио и
заплет, ликове и реквизиту.

