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Ове године навршава се 55 година од смрти Светислава Ивана Петровића
и 80 година од премијере филма Принцеза корала.
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Поштовани љубитељи филма,
У рубрици „Мој избор” министар културе и информисања Владан
Вукосављевић представља десетак њему веома значајних филмова које ће и
публика, током октобра, моћи да гледа у Музеју југословенске кинотеке.
Срђан Вучинић из свог угла представља нам редитеља Живојина Жику
Павловића, а Димитрије Војнов доноси текстове о недавно преминулим:
Урошу Стојановићу, Славку Голдштајну и Александру Баришићу. Маријана
Терзин осврнула се на легенду југословенског филма Љубишу Самарџића,
а Елма Татарагић на каријеру глумице Наде Ђуревске, која нас је такође
недавно напустила.
Осамнаестог октобра навршава се 55 година од смрти Светислава
Ивана Петровића, најпопуларније глумачке звезде нашег порекла из
периода немог филма. У овом издању магазина, пажњу посвећујемо филму
„Принцеза корала“ у коме је Петровић уз Хилде Сесак и Иту Рину остварио
запажену улогу. За овај број Кинотеке Сандра Перовић разговарала је на
овогодишњем Филмском фестивалу у Венецији с чувеним композитором
Рјуичијем Сакамотом, који нас у некој врсти интимне исповести подсећа на
своју богату каријеру.
Деценију од смрти Микеланђела Антонионија обележавамо ревијом
његових филмова и надахнутим текстом Динка Туцаковића у рубрици
„Великани светског филма”. „Шок коридор” Ненада Беквалца позабавио
се каријером Тоба Хупера, а „Нема среда” доноси текст Александра
Ердељановића о Евгенију Бауеру.
О историјско-политичком оквиру ноар филма читаћете у фељтону, а ту је
и наставак текста о социјализму на филму. У овом броју с полица
скидамо књигу 20. век српског филма Петра Волка, а пред нама су и ревије
британског, норвешког, чешког и италијанског филма.
У јесењим месецима, публика се враћа у биоскопе. Током октобра
очекујемо вас у обе дворане Југословенске кинотеке.

Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке
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пишЕ:

Маријана
Терзин Стојчић

Великан југословенског
глумишта Љубиша
Самарџић преминуо је 8.
септембра у 81. години.
У педесет пет година
дугој каријери одиграо је
око сто тридесет улога,
остварио шеснаест
продукција и десет
режија, те тиме доказао
да је глума човекова
судбина.
И то бриљантна!
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емам више времена да размишљам о
прошлом, говорио би упитан шта би
променио или урадио, а требало је.
Прослављени југословенски глумац и
уметник Љубиша Самарџић као да је
тај задатак оставио нама. Делимично! Свуда
је журио да би стигао, а ми сваким записом,
ретроспективом, чини се, каснимо за њим.
Ништа није препуштао случају. Последњи пут
осмех је даровао публици марта ове године на
Фестивалу документарног филма. И осмех, и
део себе, биографским филмом Panta rei. Урадио
је оно што се мало ко до сада усудио. Направио
филм о себи, својим савременицима, сећањима.
Као да је оном изванредном енергијом,
самосвојношћу, речником филма који је најбоље
познавао, поручио: „Нећете ме ви осликавати.
Ако сам у колони одлазећих, опростићу се сам
са оном емоцијом коју сте ви у међувремену
изгубили.” Уосталом, на прсте једне руке могу
се побројати сведоци његовог професионалног
успона. Већма их је он испраћао, речито,
емотивно, с поштовањем. Љубишу је испратила
младост, а оплакао читав регион.
Све у вези с Љубишом тема је за себе, од његове
комплексне личности, животног пута, широког
дијапазона улога. Aплаудирати, пустити сузу,
засмејати се. Таква су осећања свих нас који
проговарамо пошто нас је Љубиша напустио.
Љубишу, у ствари, и поред његове отворености,
нико није познавао, али је он познавао све нас!
Тумачио нас је, привољавао, грлио, одлазио,
поново сретао. Ко је више волео себе у односу
с њим, тај је страдао. Ко га није имао у својим
филмовима, сам је грешио. Менталитетски
склони да се сећањима надвијамо над
почившима, све у жељи да одједном постанемо
власници живота одлазећих, несебично делимо
успомене које су само кап у мору богате
Љубишине животне стазе. „Хвала за указано
поверење”, и сама сам помислила пред првим
редовима овог текста, сећајући се бројних
интервјуа за ТВ Београд, свечаног вођења
премијере Јесен стиже, Дуњо моја, учешћа на
Десетом сарајевском филмском фестивалу,
дрхтаја могућих партнерa на кастингу за филм
Коњи врани, атмосфере у „Синема дизајну”,
одијума јавности при сваком Љубишином
кораку, осуде струке због свих његових смелих
редитељских корака... своје занесености сваком
његовом улогом уз коју сам одрастала попут
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реке тада младих људи и сада кинотечке студије
његове каријере.
Ко је видео Љубишу Самарџића да седи? Увек
у покрету, када говори, телефонира, записује.
Ко је видео Љубишу намрштеног и тужног? Ко
је чуо његово изричито „не”? Осмех је за њега
био филозофија живота, осмех који је неке
иритирао, навео је једном приликом Божидар
Зечевић. За њега је рад био воља удружена са
етиком и естетиком. Пошло му је за руком оно
што многима није – да се уједини сам са собом
кроз глуму, продукцију, режију. Да у младости
постане искусан да би у старости трајао међу
младима. Да постигне оно што жели. И ко би га
пратио? Само храбри, али не и хазардни. Такав
је био Љубиша Самарџић.
КОРЕНИ
Рођен је 19. новембра 1936. у Скопљу, од оца
Драгољуба, којег се нејасно сећао. Говорио
је да се у његовој кући није умирало по реду.
Отац, рударски радник који је из кршевите
Херцеговине кренуо трбухом за крухом ка
рудницима Турске и Истанбула, дошао је до
Голеша на Косовом пољу. Ту је упознао Радмилу,
домаћицу из куће јувелира Ђоке Јанковића,
који је, како се преносило у породици, направио
дивну макету манастира Грачанице од сребра
краљу Петру. Из Приштине, где су се венчали,
кренули су ка Скопљу, где је Љубиша и рођен,
а одатле тешким рударским животом стигли
до Јелашнице код Нишке бање, где су деца
наставила да живе, а преци сахрањени. Да се
зла коб уселила у породицу, указао је и губитак
сестре Видосаве. С благом, моралном и снажном
мајком Радмилом остали су синови Љубиша
и Жарко. У немаштини, али с много љубави,
Љубиша је растао до завршетка Гимназије
„Стеван Сремац” у Нишу, одакле се 1956. отиснуо
у Београд на Правни факултет. У том нишком
завежљају донео је много талента, срдачности,
здраве памети и радиности. Ипак, права је
напустио због љубави према глуми. Мало је
познато да је тој љубави пут утро наставник
Брана Костантиновић, који му је у четвртом
разреду основне школе доделио улогу у
представи Два цванцика. Прешироке панталоне
које су спале с Љубишиног сувоњавог тела
изазвале су салву смеха. Први аплауз публике и
први осећај стида због сценског наступа нису га
обесхрабрили.

Лито виловито (1967)

Љ У БИ Ш А

С А М А Р Џ И Ћ

|

|

9

ЗВИЖДУК С ПРАВНОГ
Првак Нишког позоришта Ђорђе Вукотић
спремао га је за пријемни. Уписао је из првог
покушаја Академију за позориште, филм,
телевизију и радио, поставши стипендиста
Бојана Ступице. Очаран Џуди Денч, Џоном
Невилом и Лоренсом Оливијеом, који су
наступили у Народном позоришту у Београду, а
у време када је тај град био домаћин Лиз Тејлор и
Ричарду Бартону и када се тражила карта више
за Надницу за страх, Љубиша је почео да воли
филм, а и филм њега. Никада није кокетирао
с позориштем. Као ретко који глумац знао је
тачно где му је место. Ваља истаћи, човек који је,
својим филмом Ледина, први ујединио културе
Хрватске и Србије после деценије тишине,
заправо је каријеру и започео у Хрватској.
Његов глумачки успон кренуо је са Тушканца,
филмoм Срећка Вејганда Игре на скелама.
Био је то његов стварни деби. Док је трајало
снимање, приметио га је и шансу му пружио
Крешимир Голик, који је Бранку Бауеру тражио
глумце за антологијски филм Прекобројна. Тај
филм изнедрио је Милену Дравић, потврдио
даровитост Бориса Дворника, а Љубишу трајно
определио за филм. Са улогом у том филму је
и дипломирао на Академији, и то с највишом
оценом, код прослављеног професора и
великана глуме Мате Милошевића.

ВЕЛИЧАНСТВЕНИ КАДАР
Љубиша Самарџић физички је надвисио
многе с којима је стајао у кадру. Онако вижљаст,
посебног гега и веселих очију, није пролазио
незапажено. Поносно је ишао кроз живот, али
постоји снажан утисак да га је висина научила
да се повија! Није то био терет на његовим
плећима већ знатижеља која га је и водила
кроз живот – да досегне мањег од себе. Особина
прилагођавања била је једна од пресудних у
трајању глумца кога су, због лика у филму
Пешчани град, из милоште прозвали Смоки.
Ни у глуми ни у животу Љубише Самарџића
трагично и комично нису се искључивали. Био
је карактеран и комичар и трагичар. Колико
је ван сцене својеврсна одбрана интегритета,
хумор је толико под њеним светлима начин
да се аутори допадну публици. Љубиша је
знао да после оних спуштених панталона на
школској сцени засмеје публику. То се већ
догодило у Прекобројној, која је уз Пешчани
град успоставила координате његовог талента.
10
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Оба филма снимљена су 1962. Незграпан, сметен,
искрен и нежно заљубљен Микајло учинио је да
Љубиша позајми своју физиономију помало
комичним ликовима, али од опасности да се не
одмакне од тог шаблона помогао је баш Пешчани
град Боштјана Хладника. Антипод Микајлу је
урбани млади човек пред захтевима модерног
времена. Већ идуће, 1963. године открио је нову
димензију психологије истог лика у Данима
Александра Петровића и развијао ту типологију
преко Девојке (1965) и Јутра (1967) Пурише
Ђорђевића до Смрти господина Голуже (1982)
Живка Николића. С друге стране, комичност
његових ликова сигурност је стекла у Литу
виловитом (1964), али ће постати темељ његових
каснијих карактера у филмовима Сирота
Марија (1968) Драгослава Лазића, Сирома сам,
ал’ сам бесан (1970) Драгољуба Ивкова, Наивко
(1975) Јована Живановића и Тигар (1978) Милана
Јелића. Доброћудни насмејани губитник из
народа еволуирао је у прототип комичног
урбаног карактера какве је неговао у регионално
прихваћеним и награђеним Авантурама
Боривоја Шурдиловића (1980) Аце Ђорђевића,
Љубавном животу Будимира Трајковића (1977)
Дејана Караклајића, Раду и Разводу на одређено
време (1980–1986), Полицајцу са Петловог брда
(1993–1994) Мише Вукобратовића.
Екстровертан и интимистички, традиционалан
и урбан, Смоки негује још једну, ратну, епску,
али посве шармантну појаву. Митраљезац
Митар у Козари (1962) Вељка Булајића донео му

Прекобројна (1962)

Са Силвом Кошчином, Миленом Дравић
и Батом Живојиновићем
на премијери Битке на Неретви

је популарност. Постао је миљеник публике. У
међувремену, снимљени су Десант на Дрвар
(1963) Фадила Хаџића и Орлови рано лете
(1966) Соје Јовановић, где је одушевио улогом
Николетине Бурсаћа. У филму Вељка Булајића
Битка на Неретви (1969), већ награђен у Европи,
предводио је домаће глумце у лику Новака
митраљесца који зауставља четнички напад, а
главне улоге играле су светске звезде Јул Бринер,
Орсон Велс, Франко Неро и Харди Кригер.
Нешто касније уследили су препознатљиви
Валтер брани Сарајево (1972), Партизанска
ескадрила (1979) Хајрудина Крвавца, Сутјеска
(1973) Стипа Делића, Др Младен (1975) Мидхата
Мутапџића, Бошко Буха (1978) Бранка Бауера и
Краљевски воз (1981) Александра Ђорђевића, где
је готово сам довео до гледљивости филм скучен
на простор воза од Београда до Краљева.
За глумачку младост није необично низање
улога, али опасност да се уђе у шаблон јесте.
Срећа те је Љубиша био строг према себи.
Критичари тог времена памте да се већ до 1966.
занео собом, улазио у самоплагијат и манир,
што је и сам признавао. Зато је тзв. Љубишино

прерушавање у филму Штићеник (1966)
донело пожељни обрт, каријерну равнотежу
и потврду да Смоки може све. Млади Јован
Ћирилов није крио да је свог јунака писао по
узору на Балзаковог Растињака, редитељ Владан
Слијепчевић, такође млад, није бежао од успеха,
а Љубиша их је довео до онога што су очекивали
– незаборавног себичног каријеристе и једне
од његових ретких улога негативаца. Филм је
награђен на фестивалима у Пули и Москви, а
на прво лично признање Смоки није дуго чекао.
МИЛЕНА, БАТА, БОРИС
Хуманистичка визија ослободилачке борбе
Пурише Ђорђевића и трилогија Девојка
(1965), Сан (1966), Јутро (1967), тај Пуришин
стваралачки врхунац, према мишљењу многих је
и Љубишин највиши креативни узлет. Почетком
шездесетих публика је изабрала своје идоле,
своје заступнике у свету имагинације, своје
двојнике. То су, на таласу новог југословенског
филма, били Љубиша, Милена Дравић, Бата
Живојиновић и Борис Дворник. Држало их је
посебно и трајно пријатељство, а пред камерама
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у одлуци жирија. У том тренутку Љубиша је
био бољи од многих европских великана. И
сам Моравија се огласио одбијајући постојање
икаквог кључа: „[...] у првом гласању само је
један глас био против југословенског глумца,
а у другом су сви гласали за њега. То јасно
говори о квалитету глумаца, па дозволите, и
жирија!” Остао је до данас једини добитник
Златног лава за главну улогу на том фестивалу
из земаља бивше Југославије. Награде су му и
донеле и одузеле понешто, што ће се унеколико
понављати до краја његове каријере. Низале су
се као већ у Венецији понуде браће Роберта и
Рејмонда Хакима да каријеру настави у Великој
Британији и Америци. С поносом је одбио
„епизодне улоге Запада”, што због тек створене
породице, што због непознавања језика, што
због породичног знамења да је туђински хлеб
горког укуса.
су постали митолошки тандем народних јунака
и миљеници публике. До Пуришине Девојке
Љубиша је с Миленом Дравић већ четири пута
био пред камерама. Постали су први велики пар
нашег филма, југословенски Софија Лорен и
Мастројани, Дорис Деј и Рок Хадсон. Из Козаре
се њихово партнерство даље развијало кроз око
тридесет остварења у готово непрекинутом
континуитету.
С Батом је градио Диверзанте, Валтера,
Партизанску ескадрилу, Бомбаше, све до серије
Луде године и друкчијих Добровољаца (1986)
Предрага Голубовића. Почетком седамдесетих
заједно су бранили слободу. Били су суперзвезде
балканског неба, али су заједно искорачили и на
међународну сцену.
КАО НИКО ПРЕ И ПОСЛЕ
Ако постоје икакве контроверзе око Љубишиног дела, онда можемо слободно рећи да
су почеле још од прве, венецијанске награде
септембра 1967. Те године Алберто Моравија био
је председник жирија престижног Филмског
фестивала у Венецији. Златни лав припао је
Луису Буњуелу за филм Лепотица дана, а
специјална награда жирија филму Кинескиња
Жана Лика Годара. Златну ружу, коју је Милена
Дравић добила као најшармантнија глумица
фестивала, јавност је одобрила. Али Љубишин
глумачки тријумф у филму Јутро и пехар Волпи
за улогу Малог италијанска штампа дочекала
је на нож. Називајући га „антипатичним
југословенским глумцем”, тражила је „кључ”
12
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ГЛУМАЦ = ЛИК, ЛИК = ГЛУМАЦ
Милутин Чолић написао је да Љубиши
Самарџићу гледаоци унапред верују. Од средине
шездесетих, осим у Пуришиној трилогији,
Самарџић је играо и у неколико жанровски
изазовних и разноликих остварења. Боксери иду
у рај (1967), Сирота Марија (1968), Сирома сам ал’
сам бесан (1970), Жарки (1970). Као круна тог рада
често се истичу улога Мачка у филму Представа
Хамлета у Мрдуши Доњој (1974) Крсте Папића,
док је на телевизији у серији Иве Штивичића
и режији Ивана Хетриха Куда иду дивље свиње
(1971) Самарџић као Црни Рок одушевио. Био је
вођа групе кријумчара која оперише у околини

Куда иду дивље свиње (1971)

фотографије: Архив ЈК

Љубавни живот Будимира Трајковића (1977)

Загреба од 1941. до 1943. и бори се не само с
конкуренцијом већ и с Немцима и усташама.
И сам је те улоге доживљавао као неке од
најдражих.
У стваралачком процесу глумац Љубиша
ликове није подређивао искључиво себи. То
показује чињеница да су се једнако памтили и
ликови које је тумачио и он сам у тим улогама.
Ретко се дешавало да памтите само лик или
само њега у одређеној улози. Тако се Року убрзо
придружио низ незаборавних „Љубиша лик”
остварења. У филму Жике Митровића Савамала
(1982) о догађајима из 1936. пред крах буржоазије
у Југославији, Самарџић је играо необузданог
Лампаса, пијанца и борца за радничка
права. Савамалски Бакуњин у ноншалантној
Самарџићевој стилизацији успео је да игра и на
ону карту тумачења коју је сценарио напросто
занемарио. Много је изненађења изазвала улога
келнера Валентина у филму Живот је леп (1985)
Боре Драшковића. Гласно се већ постављало
питање како ли је Смоки успео тако далеко да
оде од себе. Уследио је легендарни Шурда, момак

из Власотинца који долази у Београд у потрази
за послом и „привремено” се настањује код ујака
Фирге. Криви шешир, буди се уз мирис кафе и
игра сиртаки. То је била улога која је апсолутно
занела публику бивше Југославије и околних
земаља, доневши му титулу глумца Европе 1983.
Већ
овенчан
престижним
наградама
и аплаузима препуног Неп стадиона у
Будимпешти, легендарни Шурда је осамдесетих
година играо наставника Синишу Пантића у
три комедије Милана Јелића: Рад на одређено
време (1980), Мој тата на одређено време (1982)
и Развод на одређено време (1986). Жанровски
сличан, карактерно допадљив, био је и његов
др Секуловић у Није лако с мушкарцима (1985)
Мише Вукобратовића. Посебну наклоност
публике стекао је као полицајац са Петловог
брда (1993–1994) Бошко Симић, који је и отац
петоро деце коју има са четири бивше супруге.
И поред тога што су сва остварења и ликови,
створени у духу времена, били „поштени” према
новим филмским вредностима, њихова драмска
структура није пружала много могућности
Љ У БИ Ш А
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Смрт господина
Голуже (1982)

зрелом и тада већ глумцу импозантне филмографије. Велике теме су се тек крчкале у
географском и уметничком југо лонцу. Заправо,
тек сад је лако сагледати да је Љубиша претрпео
четири велика ударца у каријери. Први је била
ерозија квалитета у кинематографији. После
финансијске, жанровске, редитељске, поетичне
разноликости златног доба југословенског
филма, пут филмских радника постајао је све
ужи и тежи. То је наслућивало распад земље, а
неминовни губитак пријатеља и публике био
је за Љубишу други ударац. Трећи, и најтежи,
уследио је с губитком сина Драгана, а четврти
су била неретка спотицања на његовом не тако
кратком продуцентском и редитељском путу.
Баш крајем осамдесетих, када је пред камерама
био у филмовима На путу за Катангу (1987),
Кућа поред пруге (1988), Искушавање ђавола
(1989), Љубиша одлучује да стане иза камера!
КАД ЖИВОТ ПОЧНЕ ДА РЕЖИРА
Љубиша је са сином Драганом 1989. основао
продуцентску кућу „Синема дизајн”, у којој је
14
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до сада снимљено 16 филмова и три ТВ серије,
скоро рекордно у финансијски нестабилној
Србији. Почело је готово стидљиво 1992/93.
драмама Булевар револуције и Кажи зашто
ме остави. Човек који је у каријери додирнуо
европски врх већ импозантним бројем
признања, имао је смерности да као продуцент
филма Убиство с предумишљајем (1995) Горчина
Стојановића за себе задржи споредну улогу,
додуше бравурозну минијатуру оца залуталог
на пустоловинама југословенског рата. Филм
кореспондира с чулима и емоцијама и Љубиша
је као изврстан глумац то знао. За гледаоце је
примарно да осећају, па да онда разумеју. Тако
је почео да ствара филмове који нису опори и
револуционарни, ни комерцијално срачунати,
већ естетиком и кризом менталитета ограђени.
А онда су 1998. уследили црнохуморни Точкови,
којим је сценариста Ђорђе Милосављевић ушао
у живот „Синема дизајна”, и Стршљен, прва
међународна продукција која за тему има
албанску мафију. Успеси су се низали, али после
премијере Стршљена син је оболео од акутне

леукемије. Љубиша се тада латио режије.
Док су сирене још завијале Београдом, почео
је снимање редитељског првенца Небеска
удица (2000). У време највеће борбе за живот
сина, осликава бомбардовање Београда, групу
младих кошаркаша која, између сирена и
живота, обнавља своје игралиште. Узбудљив и
аутентичан, изазвао је дивљење најважнијих
људи угледног Берлинског фестивала који су
га позвали да отвори јубиларно, 50. издање
2000. године. Био је фаворит за главну награду.
Врх немачке владе, међутим, тражио је од
директора Де Халдена да суспендује намеру о
награђивању, а и сам директор је после четврт
века смењен с челног места најпознатијег
филмског фестивала у свету.
Иако делегат Скупштине Србије крајем
осамдесетих, Љубиша се закономерности
политике никада није држао, али је волео
њене племените ере како у комунизму тако и
у демократији. Уметничко и грађанско право
да се према њој односи критички бранио је и
својим улогама у слободоумним филмовима и
актуелним режијама. Немци му изгледа нису
опростили, па се више никада није ни појавио
у такмичарском програму. Додуше, када је
Берлин у питању, и дотадашњи успех само је
њему и пошао за руком.
Под велом суза испраћена је премијера
његовог следећег филма. Око 5. октобра 2000.
Љубиша ствара свој други филм, Наташа,
о онима који се налазе између љубави и
криминала. Филм је по много чему остао
посебан за Љубишу. Његова премијера
уследила је дан по губитку сина, а три дана
пошто му се ћерка породила, те постао деда.
Злокобне последице рата биле су тема његовог
следећег филма, Ледина (2003), који се тицао
мешовитих бракова и породица. С њим је
заокружио својеврсну трилогију суморне
српске стварности. Био је то први културни
пројекат који је после дванаест година ћутања
реализован заједничким новчаним улагањима
Србије и Хрватске.
Филмови Коњи врани (2007) и Бледи месец
(2008) разрада су трилогије Јесен стиже, Дуњо
моја (2004). И они се баве последицама рата,
али оног Првог, у којима Љубиша трага за
романтизмом и одбраном права на љубав. У
интимној мелодрами поново је шансу пружио
младима: Калини Ковачевић, Браниславу
Трифуновићу, Марији Каран и Игору
Ђорђевићу, а у наставцима Милану Васићу и

Милени Васић. Поново се ослонио на сценарио
Ђорђа Милосављевића, који је са Самарџићем
остварио добар део свог опуса (Точкови, Небеска
удица, Наташа, Мирис кише на Балкану). Донео
је ауторима награде на домаћим фестивалима,
успешно отворио фестивал у Сарајеву и постао
домаћи кандидат за Оскар. Од полазишта, баладе
Ђорђа Балашевића, дошло се до спорних питања
ауторства, проблема с којим је, неправедно или не,
Љубишино име често довођено у везу. Историјска
мелодрама, сага о неоствареној љубави јунака
Саве Лађарског, нашла се на мети критика не
само због тематске исцрпљености приче из
војвођанске равнице већ и због жанровски
поређаних слика, поетизованих у оној мери у
којој су Љубишу водила његова интересовања и
његов свет. Стереотипни сценарио и недостатак
унутрашње драме јунака испратили су и Коње
вране. Уосталом, мало ко зна да су банатски
ветрови одували његову дугогодишњу жељу да
сними Пријатеље по мотивима романа Слободана
Селенића или На Дрини ћуприју Иве Андрића.
За такве пројекте врата ресорног министарства
остајала су му затворена. Зато је, попут Феникса,
опет тријумфовао серијом епохе о сефардској
породици, Мирис кише на Балкану (2011), где је
ставио свој претпоследњи редитељски потпис. Са
одласком Љубише Самарџића, а по одлуци његове
породице, независна продукцијска кућа „Синема
дизајн” престаје да постоји.
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ЈЕДНОМ ОДЛЕТЕЋЕ ПТИЦЕ...
Сам је са својим намерама изашао на крај.
Баш како је хтео, а не као што су дежурни
душебрижници желели. Да, то је Љубиша. „Све тече
и све је за праштање”, поручио им је биографским
филмом пре него што су га песмом „А сад, адио”
испратили у вечну кућу уз сина Драгана, а не у
Алеју великана. Сваки посао ако се заврши како
ваља представља светковину. Такав је био и његов
испраћај. Све што је започео, завршио је пре него
што је ико помислио да ће га претећи. Само су
времешност и болест били у предности. Још је за
живота Југословенској кинотеци оставио легат у
којем су бројне награде и признања за глумачки,
продуцентски и редитељски рад.

„Бавећи се филмском уметношћу толико година,
схватио сам да истинске уметнике занимају
превасходно поражени, унижени, унесрећени,
посрнули, они који живе у тескоби, чемеру и јаду
сопствене судбине, који не могу да зауставе точак
историје, и не умеју да спасу своје животе. После
свега што сам открио и осетио у овим мојим
дугогодишњим токовима живота, јесте да је све
ситно и безначајно, осим Човека. Тај Човек био је
и остао свет мојих интересовања, и свашта сам
научио од филма. Пре свега, да и сам будем бољи, и
да на свет гледам топлијим очима.”
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легаТ ЉУБИШе СаМаРЏИЋа
Легат Љубише Самарџића који је основан при Музеју Југословенске кинотеке 2014. представљен је јавности 27. фебуара
2016. Обухвата 75 награда, признања, повеља и диплома.
После награде Coppa Volpi за најбољег глумца на Филмском фестивалу у Венецији 1967, Љубиша је до краја живота
запажено наступао на међународној филмској такмичарској сцени. Најбољим глумцем Европе проглашен је на ТВ
филм фестивалу Телеконфронто (Teleconfronto) у Риму 1983, за улогу Боривоја Шурдиловића у серији Врућ ветар.
Филм Убиство с предумишљајем награђен је 1996. и 1997. на фестивалима у Валенсији, Сочију и Трсту, а можда највише
награђивана Небеска удица у Јерусалиму, Вијаређу, Монпељеу, Москви. Филм Наташа добио је 2002. Гран при фестивала
у Албени у Бугарској и награду на Међународном филмском фестивалу у Риму.
Самарџић је од 1963. до 1988. на Фестивалу југословенског играног филма у Пули освојио шест Златних арена (1973, 1975,
1977, 1980, 1982. и 1988) за главне и епизодне улоге у филмовима Бомбаши, Представа Хамлета у Мрдуши Доњој, Сутјеска,
Црвена земља, Доктор Младен, Специјално васпитање, Рад на одређено време, Савамала, Кућа поред пруге. Прву диплому
тог фестивала добио је 1962. за улогу у филму Прекобројна. На Фестивалу глумачких остварења у Нишу, награђен је
Гран пријем „Ћеле кула” 1970. за улогу у филму Битка на Неретви, а повеље за улоге и популарност уручене су му 1973,
1977. и 1983. за филмове Бомбаши и Мој тата на одређено време. За изузетан допринос уметности глуме овенчан је 1995.
наградом „Павле Вуисић”. На Филмском фестивалу у Сопоту „Статуету слободе” добио је за филмове Небеска удица
(2000) и Мирис кише на Балкану (2011), а „Повељу Космаја” за филмове Убиство с предумишљајем (1996) и Ледина (2003).
На Европском филмском фестивалу на Палићу 2007. био је добитник награде „Александар Лифка” за изузетан допринос
европској кинематографији. С Филмског фестивала из Херцег Новог отишао је 1996. награђен „Златном мимозом” за
Убиство с предумишљајем. Исто признање и за филм и за режију понела је 2000. године Небеска удица, а 2004. Јесен
стиже, Дуњо моја. У Новосадској арени, где је такође тријумфовао филмом Небеска удица, Љубиша је 2001. добио
признање продуцента деценије у југословенској кинематографији. Глумцем године проглашен је на фестивалима, у
домаћој штампи и телевизији 1967, 1980, 1994, 2007. „Октобарску награду Београда” добио је 1979, СУБНОР-а 1983, а годину
дана касније и „Седмојулску награду”. Престижна награда АВНОЈ-а уручена му је 1988.
За изузетан допринос развоју филмске уметности Љубиши је 2012. Југословенска кинотека уручила „Златни печат”.
Повељу почасног грађанина Нишке бање добио је 1970, а то ће бити прво место у којем ће једна улица понети име
чувеног глумца.
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филмски
ЦИКлУС

мој иЗБор

ВЛАДАН
ВУКОСАВЉЕВИЋ
редовном програму „Мој избор у октобру” своју листу
представља министар културе и информисања Републике
Србије Владан Вукосављевић. Филмове можете гледати у
Косовској 11, од 15. до 17. октобра, у 17.00, 19.00 и 21.00.

У
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МаРШ На дРИНУ

(југ, 1964)
режија: Живорад Жика Митровић
....................................................................................

КаЗаБлаНКа

(сАд, 1942)
режија: Мајкл Кертиз
....................................................................................

гРаЂаНИН КејН

(сАд, 1941)
режија: орсон Велс
....................................................................................

ПоВРаТаК

(југ, 1966)
режија: Живојин Павловић
....................................................................................

Марш на Дрину (1964)

СедМИ ПеЧаТ

(ШвЕ, 1957)
режија: Ингмар Бергман
....................................................................................

Кад БУдеМ МРТаВ И Бео
(југ, 1967)
режија: Живојин Павловић
....................................................................................

Грађанин Кејн (1941)

СеЋаМ Се

(итА/ФрА, 1973)
режија: Федерико Фелини
....................................................................................

РаШоМоН

(јАп, 1950)
режија: акира Куросава
....................................................................................

СедаМ СаМУРаја

(јАп, 1954)
режија: акира Куросава
....................................................................................

Седми печат (1967)

М О Ј

И З БО Р
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у
ФОКУСУ

ПРИНЦЕЗА

80 ГОДИНА ЈЕДНОГ
ОД САМО ТРИ ФИЛМА
У КОЈИМА ЈЕ
СВЕТИСЛАВ
ИВАН ПЕТРОВИЋ
ИГРАО НА НАШЕМ
ПОДНЕБЉУ

пишЕ:

Југослав Пантелић

Једна од највећих глумачких
звезда нашег порекла
Светислав Петровић, после
више од седамдесет година
неоправданог гурања у
заборав, које су подстицале
и послератне југословенске
власти, полако у очима шире
јавности поново почиње да
заузима заслужено место
у филмској историји овог
региона и Европе
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ветислав Петровић (1894, Будимпешта – 1962, Минхен) током четрдесет година каријере остварио је више од стотину улога,
успешно превазилазећи прелазак
из немог у звучни филм, за разлику од многих
колега за које је нова ера значила крај каријере.
Глумом почиње да се бави 1919. у Бечу под
именом Светозар Петров (Нечовек, Паул
Чинер, продукција Sascha Film), а у годинама
и деценијама које ће уследити његово име
(Светислав Петровић, Светислав Иван Петровић
и Иван Петровић), најчешће се могло видети
прво или међу првима на одјавним шпицама
филмова који су скоро па пословично
имали изузетан успех код публике.
Снимао је у Аустрији, Мађарској, Немачкој, Чехословачкој,
Француској,
Краљевини
Југославији… Остварио је
само једну улогу у
филму у послератној
Југославији. Била је то
Далматинска свадба
(1953), у режији Гезе фон
Болварија, пионирска
копродукција нове Југославије са западним
кинематографијама (Западна Немачка) и један
од првих колор филмова
снимљених код нас. Многе
Петровићеве улоге вредне су
помена, међу њима и оне у филмовима: Уметничка душа, Алахов врт,
Козак и славуј, Процес, Госпођа са сунцокретом,
Лифт за губилиште…
Једна од многих изузетних јесте и улога
Марка Вуковића у филму Принцеза корала, у
режији Виктора Јансона, који је снимљен 1937. у
копродукцији Немачке и Краљевине Југославије.
У оквиру престижног програма „Времеплов”
овогодишњег Пулског филмског фестивала,
чији је уредник Леон Ризмаул, приказан је и
филм Принцеза корала, осамдесет година након
што је снимљен на оближњем острву Зларин.
Поводом педесет пет година од смрти
Светислава Петровића, у овом броју Кинотеке
пажњу посвећујемо филму који вероватно
никада не би настао без глумчевог пожртвованог
ангажовања. Улога у тој копродукцији најбољи је
доказ Петровићевог талента и харизме, који су
после немог периода красили и прву деценију
звучног филма.
Принцеза корала (Die Korallenprinzessin) јесте
филм изузетног значаја, који превазилази
његову питку структуру, пажње вредну глуму и
фотографију, музику (Иво Тијардовић) и локације на којима је сниман. Настао у специфичном
политичком тренутку, тај филмски подухват
22
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Хитлерове Немачке и Каљевине Југославије
романтична је слика надолазећих промена у
сенци љубавне приче која резултује победом
традиције над тзв. еманципацијом.
Млади припадник Југословенске краљевске
авијације Марко (Светислав Иван Петровић)
слеће на родно острво и запажа атрактивну
туристкињу Диди (Хилде Сесак), с којом ће убрзо
успоставити контакт, што ће озбиљно запретити
надањима Анке (Ита Рина), младе жене коју су
усвојили његови родитељи. Анкина наклоност
према Марку биће озбиљно пољуљана после
сплета околности које спајају ћерку богатог
немачког индустријалца и југословенског
краљевског официра. У сенци расплета тог
љубавног троугла Јансон нам даје један
потпуно друкчији сукоб – сукоб
надолазећег и традиционалног. За
то ће му послужити и мотив бербе
корала. Тајна коју острвљани
Зларина преносе с колена на
колено биће угрожена…
И у овом филму могуће је
пронаћи метафоре и довести
их у везу с тадашњим
политичким стремљењима у
Европи, али мислим да би то
било (као и у великом броју
других случајева) неосновано
и погрешно.
Настанак ове копродукције
Просветног филма из Београда
и Завода националсоцијалистичке
партије ФДФ (Fabrikation Deutcher Filme
G.m.b.H.), чији је рад контролисао тадашњи
немачки министар пропаганде Јозеф Гебелс,
није био лак. Уобичајени доласци немачких
филмских екипа у Краљевину Југославију били
су уздрмани незапамћеним дипломатским
скандалом који је избио када је екипа филма
Бело робље – оклопњача Севастопољ (1936) током
рада у Далмацији ухваћена у тајном снимању
југословенских војних база. Како тај инцидент
не би утицао на одлуку југословенске стране о
будућем пројекту Принцеза корала, у преписку
с надлежнима из краљевске владе у Београду
укључује се Светислав Иван Петровић. Из те
преписке која се чува у Архиву Југославије
(фонд 38, фасцикла 115, јединица оп. 254) није
могуће закључити да ли је Петровић био упућен
у поменути немачки шпијунски инцидент, али
се лако може уочити велика заинтересованост
славног глумца да снимање Јансоновог филма
у Краљевини добије зелено светло Централног
прес-бироа и Министарства иностраних послова. Представнике југословенске владе и утицајне представнике Београда у Берлину, Петровић моли да се што више заложе код немачких
колега како би снимање Принцезе корала могло
да почне.

Светислав Иван Петровић
на промо-фотографији из времена
највеће популарности
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То се убрзо и догодило, на велико задовољство
главног иницијатора Петровића, чланова
ауторске и глумачке поставе, те мештана
Зларина, који су се највише обрадовали
доласку велике домаће звезде с међународном
репутацијом Ите Рине. Долазак екипе на
острво надомак Шибеника изазвао је огромно
интересовање мештана, које није јењавало
до краја снимања филма. Чувена сцена када
млада немачка глумица Хилде Сесак губи
контролу над глисером који потом удара у
хриди и експлодира била је доказ озбиљности
продукције и догађај који је привукао изузетну
пажњу Далматинаца ангажованих на филму,
али и оних који су само пратили снимање
остварења које свету треба да открије лепоте
њиховог острва. Једна девојчица добила је име
Ита Рина, а славна имењакиња била јој је кума.
Велики број статиста и невероватно висока
температура ваздуха нервирали су немачког
редитеља Виктора Јансона. Нервозе је било
и с друге стране, али тек после премијерног
приказивања филма у Шибенику. Приметивши
да је, осим изузетне музичке нумере, цео филм на
немачком, сведоци његовог настанка, мештани
Зларина, бурно су реаговали. Такву реакцију
додатно је појачала и спознаја да камера није
забележила све лепоте њиховог острва познатог
по берби корала. Највеће разочарање статиста
изазвала је цензура масних псовки изречених
током захтевних сцена сукоба које је подстакао
сам Јансон. Легенда каже да су ти локализми
изостављени (замењени блажим вокалним
изливима гнева), на инсистирање композитора
Иве Тијардовића након што их је регистровао
током постпродукције филма у Берлину.
После светске премијере у Берлину, Милош
Црњански, тада дописник Централног прес-бироа из Немачке, у Београд шаље поруку да је
тамошња публика добро прихватила филм, но
инсинуира да његови домети нису велики. Такво
мишљење имала је и немачка критика, а два
месеца касније сличан став са својим читаоцима
поделиће и њихове београдске колеге. Принцеза
корала стиже у престоницу Краљевине Југославије пред новогодишње празнике 1938.
Публика хрли у биоскопе „Касина” и „Врачар”,
док критика не штеди филм називајући га оним
што би данас објаснила одредница Europudding.
На уводној шпици наведено је да је филм
настао уз помоћ југословенске краљевске
владе, али чини се да ни то није умилостивило
критику. Филмски критичар београдског
дневника „Време” Драган Аћимовић Принцезу
корала оценио је као још једну неуспелу страну
продукцију сниману у нашој земљи. Истичући
таленат Ите Рине, Аћимовић је приметио да она
поново глуми у филмовима лоших редитеља,
алудирајући на њене улоге у остварењима
Фантом Дурмитора и А живот тече даље.
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Уследиће пројекције у другим градовима
Краљевине, а међу најоштрије критичаре
филма уписао се и тадашњи филмски критичар
„Хрватског дневника” Иван Горан Ковачић,
осувши паљбу по страним продукцијама које
измишљају глупе лимунаде.
Упркос тадашњем ставу критике и очигледној
чињеници да је реч о једном од филмова доброг
расположења, који су уз оне пропагандне били
окосница тадашње немачке филмске индустрије,
из данашње визуре, а пре свега гледана очима
посматрача са територија некадашње Краљевине
Југославије, Принцеза корала је веома важан
и вредан филм. Светислав Иван Петровић,
Хилде Сесак и Ита Рина остварили су изузетне
улоге у тој екранизацији новеле Задранина
Стеве Клуића, тада сарадника Југословенског
просветног филма и дописника Централног
прес-бироа из Берлина. Јосип Славенски учинио
је изузетну услугу продукцији препоручивши
Иву Тијардовића као композитора музике за
филм, а продуцент, глумац и редитељ Виктор
Јенсон посао је урадио на начин који би и
данас поздравили студији који преферирају
романтичне филмске теме. То остварење је
неоспорно важан сведок времена приморског
дела тадашње краљевине. И поред тога што је
играни филм, Принцеза корала сведочи не само
о Зларину већ и о Хвару, Дрвенику, Сплиту
и Трогиру. Веома је значајно и појављивање
глумаца у униформама Југословенске ратне
морнарице и поморског ваздухопловства, те
хидроавиона с обележјима Краљевине.
Евентуални римејк овог класика без прераних
сценаристичких интервенција у потпуности би
био пријемчив данашњој биоскопској публици која није навикла да се упознаје са старим
филмским бисерима, у овом случају – коралима.

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

Овогодишњу пројекцију филма
ПРИНЦЕЗА КОРАЛА у Пули
пратило је и истоимено
штампано издање чији је издавач
ЈУ Пула филм фестивал.
Тај фестивалско-издавачки
подухват помогли су Град Сплит
и Хрватски аудио-визуелни
центар, а његов уредник је Леон
Ризмаул. Осим текста уредника
Ризмаула, у првом издању едиције
Времеплов штампани су и ауторски
текстови Дејана Косановића,
Даниела Рафаелића, Александра
Ердељановића, Станка Ферића и
Ирене Паулус.
П Р И Н ЦЕ ЗА
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Сандра Перовић

САКАМОТО

пишЕ:

елике филмске
фестивале
посећују и велики
музичари о којима
се снимају филмови. рјуичи
сакамото, оскаровац,
један од највећих
светских композитора
музике за филмове који
су обележили историју
кинематографије,
на 74. венецијанској
мостри представио је
документарни филм о свом
животу, четири деценије
дугој каријери, али и
антинуклеарном активизму
– Рјуичи Сакамото: кода,
у режији стивена номуре
Шибла

В
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илустрација: Мирослава Вуковић

Довољно је рећи Соларис, Срећан Божић,
господине Лоренс, Последњи кинески цар (за
који је награђен Оскаром), Чај у Сахари, Мали
Буда, Служавкина прича, Црна киша, Хотел:
Нова ружа. Заједнички именитељ антологијских
филмова с потписом Андреја Тарковског,
Бернарда Бертолучија, Фолкера Шлендорфа,
Ридлија Скота, Ејбела Фераре јесте јапански
композитор с њујоршком адресом. Сакамото
је већ четири деценије и писац, и пијаниста, и
глумац и активиста. Еволуција његове музике
награђене Златним глобусима, Гремијима и
признањима Бафта поклопила се с његовим
животним путовањима. После катастрофе у
Фукушими, постао је икона у друштвеном
покрету Јапана против нуклеарне енергије, о
чему, као и о својој болести, говори у интимном
портрету уметника.
Филм је настајао пет година током којих је
јапанском композитору дијагностикован и
лечен трећи стадијум рака грла.
Документарац
Рјуичи Сакамото: кода
јесте нежан, рефлектујући портрет, искрен
и повремено личан. Филм отвара Сакамотов
обилазак ограничене зоне контаминације након
нуклеарне катастрофе у Фукушими, после кога
се славни композитор придружује масовном
протесту
испред
резиденције
јапанског
премијера у Токију. Посета светилишту у знак
сећања на жртве земљотреса и цунамија, учешће
у рециталу у некадашњем центру за евакуацију
и извођење мелодичне теме „Забрањене боје”
из филма Срећан Божић, господине Лоренс
својеврсно илуструју факторе који су утицали
на стваралаштво Рјуичија Сакамота у протеклих
двадесет пет година. А то су еколошка криза,
нуклеарна енергија, глобално загревање,
терористички напади 11. септембра и рат у
Ираку.
Сакамото изгледа замишљено и озбиљно,
дубоко концентрисан на своје приповедање, да
би се у тренутку кад почне да говори о стварању
музике трансформисао у забавног, духовитог
човека који се попут узбуђеног детета радује
када сакупља звуке у шуми, покушава да ухвати
звук бродова или плутајућих капљица кише
пред својим вратима у Токију и Њујорку.
Од Сакамотовог андрогиног изгледа, упечатљивог на портретима с потписом Ендија
Ворхола и сценама с Боувијем у Ошиминој
ратној драми, до 65-годишњака сребрне косе
и посттрауматског изгледа након тешких
терапија, са израженом естетском пажњом
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према детаљима (попут лекова и воћа уредно
сложених на дизајнираним салветама), све то
у овом филму предочава хармоничан баланс
човека и уметника у исповести пред камером.
И док о приватном животу, деци и браковима не
говори, у причи о креативном процесу потпуно
је отворен, готово огољен.
Без конвенционалних биографских детаља и
стриктне хронологије, документарни филм о
Рјуичију Сакамоту крајње је еклектичан – од
времена седамдесетих и осамдесетих када је
стварао у оквиру авангардног жутог магичног
оркестра, преко доба у коме је компоновао
оригиналну музику за култне филмове, до
данашњег тренутка.
Рјуичи Сакамото је пример да музика нема
границе, уметник вођен макро и микро светом,
који је захваљујући креативној и животној
снази способан да осим инструментима ствара
и било којим алатом попут Гајгеровог бројача.
Господине Сакамото, како је настао ваш
интиман портрет на великом платну?
– Редитељ Стивен Номура Шибл ступио је са
мном у контакт пре пет година. Случајно сам
гледао његова претходна дела пре него што смо
се упознали – филм о Ерику Клептону. Сматрао
сам да је добар. Добро сам га упознао и осетио
поверење према њему. Када говори јапански,
невероватно је скроман, врло нежан и званичан.
Много више од обичних Јапанаца. То ме је веома
изненадило. Поверење је било кључан фактор да
пристанем и поделим своју интиму с јавношћу.
– Све се догодило убрзо после трагедије
у Фукушими 2012. када сам основао антинуклеарни музички фестивал. И та прича
имала је материјал и потенцијал за реализацију
оваквог једног пројекта, за који се може рећи да
је музички документарац.
Шта је довело до тога да постанете гласан
антинуклеарни заговорник и активиста? Да
ли се то догодило пре или после болести?
– Много пре него што сам се разболео.
Заинтересовао сам се за питање животне
средине много раније, још раних деведесетих.
Кад сам почео да говорим о питању животне
средине, људи су мислили да сам полудео.
Али у то време нисам био гласан. Крајем
деведесетих помислио сам да морам нешто да
предузмем да бих утицао на друштво. Мислио

фотографија: Архив ЈК

Последњи кинески цар (1987)

сам да ми је одговорност да се огласим. Почело
је полако. То је било много пре него што су ме
посебно заинтересовала нуклеарна питања. И
сад су нуклеарна питања врло озбиљна, то су
велики проблеми, али имамо и безброј других
проблема са животном средином, и политичких
и друштвених. А ја сам само музичар, не могу се
бавити свиме. Али веома сам забринут за много
различитих области.
Од пионира техно-поп и хаус музике, како
сте прешли на компоновање оригиналне
музике за филм?
– За то је заслужан господин Нагиса Ошима.
Он ми је понудио да глумим у његовом филму.
Иначе не бих могао ни да сањам о раду на
филму. Покренуо је код мене један нови ниво
креативних активности. Још у шеснаестој
заволео сам његове филмове. И после скоро
двадесет година сан ми се остварио. Господин
Ошима посетио ме је са сценаријем и замолио
да глумим у његовом филму с Дејвидом
Боувијем. Био сам одушевљен. Али замолио сам
господина Ошиму да пишем музику за филм.
Одмах је рекао: „Да, молим вас, учините то.” А
нисам имао никакво образовање нити искуство
у том тренутку.
Шта вас надахњује? Гледајући овај
документарац, закључила сам да је све што
вас окружује инспирација.
– Трава, дрво, облаци. Свет. Муње. Било шта.
Фуге и корали Јохана Себастијана Баха, речи
Пола Боулса, Роберта Опенхајмера, ледени
арктички круг, језеро Туркана у Кенији, где

су откривени најстарији људски остаци на
свету. Али слике, слике из филма су најважнија
инспирација. Слике не лажу. Верујем сликама.
Од Тарковског преко Бертолучија и
Алмодовара до Ињаритуа, ко вас је највише
надахнуо од редитеља?
– Тешко питање! Сјајни редитељи, сјајни
филмови. Прво сам заволео Жана Лика Годара,
скоро истовремено када и филмове господина
Ошиме. Потом Паола Пазолинија, Федерика
Фелинија. Затим током осамдесетих Андреја
Тарковског. Интересантно је да што сам старији
још снажније волим филмове Тарковског. Почео
сам много да волим Робера Бресона. Његову
чистоту и стопроцентни уметнички став према
филму. Невероватно. Наравно, сарадња с Педром
Алмодоваром на Високим потпетицама била
је сјајан тренутак у мојој каријери. Има много
јединствених и великих уметника на свету.
Алехандро Гонзалес Ињариту и његов филм
Повратак вратили су ме поновном стварању
музике и ослушкивању света у коме живимо.
Да ли постоји пројекат за којим још трагате?
– Почетком 2017. коначно сам објавио албум,
први за осам година. Скоро читава деценија је
прошла. Мислим да сам створио за мене нешто
непознато. Ипак, и у овим годинама, имам 65, и
даље тражим нешто ново. Урадио сам много у
прошлости, али радознао сам и занима ме још
много више у будућности. Тражим нешто веома
непознато. Не могу вам рећи шта конкретно
зато што не знам шта је у питању. Али тражим
неко путовање на непознато место.
Р Ј У И Ч И
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РУКоПИСа

Кад будем мртав и бео (1967)

пишЕ:

Срђан Вучинић

О РАСПАДЉИВОСТИ
И СВЕТЛОСТИ

ЖИВОЈИН
ПАВЛОВИЋ

С

интагму „друга сцена” користио
је Фројд у својим студијама,
означавајући
њоме
област
несвесног. Несумњиво је богат
распон и потенцијал значења која
та фигура, позајмљена из драмске уметности,
са собом носи: од скривеног, потиснутог, тајног
и забрањеног, па све до битног, реалног, збиља
истинитог и збиља постојећег. Читава невидљива
површина „леденог брега”, потопљеног у мутној
води несвесног, на којој се права, закулисна
радња човековог душевног живота одиграва,
може се метафорички сматрати другом сценом.
Овде нас занима како се дата метафора, у
психоаналитичком контексту примарно везана
за душевни живот индивидуе, посредно може
применити и на живот конкретне заједнице.
Тачније, на разоткривајућу слику друштва коју
доследно и плански, из кадра у кадар, креира
филмски аутор.
Значајан део корпуса филмова српског
и југословенског црног таласа могао би се
тумачити у кључу поменуте Фројдове метафоре.
Међу њима, посебно се издвајају остварења
Живојина Павловића: заправо, средишњи
Павловићеви филмови искључиво се и одвијају
у простору скривене од јавности, прећутане и
камуфлиране друге сцене; у клоаки „доњег света”
званично просперитетне и хармоничне Титове
социјалистичке Југославије. Они нису тек
пуки контраст и негатив насмејаним лицима
с пропагандних журнала, званичној реторици
и статистици; у бити, ова дела теже дубљем
сагледавању менталног подземља на којем
грађевина југословенске заједнице почива.
Павловићева камера постаје сонда поринута
у мрак рушевне утробе, у све оно зазорно и
нагонско, анимално и одвратно једног друштва
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које је своју фасаду, своје над-ја, градило
кроз прогласе и партијске пленуме, слетове
и филмске епопеје из славне прошлости,
кроз лакировку, параду и спектакл. Сићи у
„доњи свет” с непоколебљивошћу рудара или
митског пустолова и јунака, са сликарском
минуциозношћу
до
детаља
бележити
пандемонијум у срцу модерног, секуларизованог
света – у томе лежи прави изазов, и прави
подвиг ове уметности. У просторима отпада,
физичког једнако као и душевног, у теснацима
заједничких ходника и дворишта, задимљених
периферијских
бирцуза,
у
криптама
приградских чатрљи и ћумеза, у ћорсокацима
споредних колосека, сметлишта и стоваришта,
радничких спаваоница и пољских нужника –
налазимо убедљиви антипод свим Неретвама,
Козарама1 и Сутјескама, топосима официјелне
кинематографије и историографије.
На
површини
гледано,
протагонисти
Павловићеве друге сцене су неславни губитници,
маргиналци, антихероји. Не постоји никакво
уједињујуће начело, никакав Апсолут коме би
се они, по узору на класичног драмског јунака
или харизматичног губитника златног доба
Холивуда, прометејски могли супротставити.
Живот је тек пуко битисање, гомила случајних
перипетија и тривијалности у које безнадежно
тону. Дугим скривањем, некаквим видом
криптоегзистенције, те стеченом склоношћу
ка каљузи подземља, њихово животарење
поприма пацолики вид (Бамберг у Буђењу
пацова); безличним утапањем у нове ситуације
и улоге, њихова егзистенција постаје аморфно
нестварна, казујући нам дубље и о духу времена
из којег они ничу (Џими Барка у Кад будем мртав
и бео). Најзад, њихово је краткотрајно тумарање
позорницом живота низ обмана и самообмана,
робовање идеолошким фатаморганама и
апсурдним коинциденцијама – чији је крајњи
исход прека и бесмислена смрт (Иво Врана у
Заседи).
Постоје, међутим, и протагонисти на једном
нивоу дубљем од конвенционалног заплета и
драматургије. Равнодушни спрам променљивих
историјских костима и фасаде, недодирљиви
за сваку идеологију и политику, Павловићевом
сценом владају слепи нагони: ерос и нагон смрти.
Почев од раног играно-експерименталног
киноклубашког драгуља Триптих о материји и
смрти, Танатос је неприкосновени протагониста
1 Револуционарни кич југословенских партизанских спектакла
сецираће Павловић у својим раним текстовима довољно речитих
наслова: „Лаж о револуцији” (1960) и „Опсене” (1961).
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овог редитељског простора. У њему, смрт је увек
насилна и неочекивана, тиме је и њено дејство
на гледаоца без сумње дубље и дуготрајније,
визуелно експресивније. У младалачком
Триптиху позорница радње до краја је огољена:
тек сиротињски приградски крајолик на коме
ће жена-намерница, убодена ножем у леђа
од незнане прилике, имати да сконча. Овај
осмоминутни аматерски експеримент, приказ
краткотрајне илузије живота која се враћа
материји, неживом градивном принципу
на којем је саздана, данас можемо сматрати
Павловићевим уметничким кредом, узбудљивом
скицом читавог каснијег редитељског опуса.
Као и нагон смрти, и ерос поседује нешто
непоновљиво, увек идентично у разноликим
својим
варијацијама,
својствено
само
ауторском сензибилитету Живојина Павловића.
У његовим призорима, сексуални нагон очитује
се у анималном и ругобном, дехуманизујућем
виду. Већ као могућност, секс је нешто зазорно,
нечисто, табуизирано: то је однос са одбојном
проститутком (у Буђењу пацова); или тек понуда
неког сељака јунаку у истом филму да уз добар
мираз узме његову хрому, малоумну ћерку; или
је то могућност спаривања с непознатом женом
у поодмаклој трудноћи, у кући коју вребају
четнички куршуми (у Заседи); често је секс у
сенци опасности од венеричне заразе („Здрава
сам, здрава сам, мајке ми!”, уверава похотна
поштарка јунака у Кад будем мртав и бео).
Зашто је секс (или сама могућност сексуалног
спајања) увек нешто зазорно и нечисто, а смрт
увек нешто насилно у Павловићевом свету? На
шта нас упућују наведене константе? Чини ми
се да нико још није дао задовољавајући одговор
на то наизглед једноставно питање2. Оно је
можда добар повод за једно мање дословно, а
више фантазматско читање ауторових секвенци
и читавих филмова. На њега се надовезује још
један провокативан утисак: осећај како из
хиперреализма и натурализма Павловићеви
призори неосетно прелазе у нешто што бисмо
могли назвати субреализам, збиља несвесног,
потиснутог; како каљуга и отпад, мада веома
2 На питање о особеном третману сексуалности у његовим
филмовима, аутор одговара: „То је можда везано за моју страву
коју иначе у себи носим у односу на оно што би се назвало еротско,
еротизам, све оно што је један огроман амбис у који човек пада.
Немам према сексу дионизијски радостан однос, него више као
према некој мутној јами, која гута и прождире” (из књиге Живојин
Павловић: два разговора). Привлаче пажњу и неки општији,
филозофски интонирани искази, на пример овај: „Феномен ружног
јесте одблесак неспокојства са бити живота и закона материје у
кретању.” (Из текста „О лепом и ружном”, у књизи Ж. Павловића О
одвратном)

конкретни, готово тактилни и висцерални,
наговештавају унутарњу, каткад и кошмарну
реалност друге сцене3.
Живојин Павловић вероватно је највећи
мајстор документаристичког приступа играном
филму код нас: нико није достигао тај ниво
пластичности и уверљивости играног призора
који одговара сировој спонтаности документа.
Зато нас каткад може заварати утисак како се
његова режија исцрпљује у отискивању ругобне
стварности. Но, да ли би тек ненамештена слика
одурне свакодневице шездесетих, или првих
поратних година, у тој мери могла пленити
гледаоце и пола века касније? Реч је о томе
што поменути главни Павловићеви филмови,
истовремено
с
веристички
савршеном
панорамом наличја социјалистичког друштва, у
себи развијају и све фантазматске потенцијале
киноклубашког Триптиха: несвесно се у њима
испољава кроз латентну ониричност призора.
На једној страни, имамо утисак сноликог
сажимања времена и простора, као и догађаја
унутар њих. А све је, опет, редитељским
приступом мотивисано, укотвљено у стварност;
томе служи воајерска перспектива (која
доминира Буђењем пацова) – поглед уљеза,
што спонтано извире из организације живота
поратних
национализованих
зграда
са
заједничким тремовима, пролазним собичцима,
уским стубиштима и дворишним прозорима
сиротињски припијених, рушевних кућерина
центра Београда. Или је снолико сажимање
мотивисано „пикарском” природом антијунака
(Кад будем мртав и бео), те гомилањем
пустоловина, неочекиваних перипетија које га
хировито бацају, мењају и обезличују. Или је
то сама природа ауторових кадрова-секвенци
који гротескном вишезначношћу обликујући
руше монолитност реалности, те грађењем
подривају сваки утврђени смисао. Сетићемо
се призора с почетка Заседе, панорамске слике
провинцијског живота под ведрим небом у
првим данима ослобођења: кадар узаврелог трга
који је и механичарска радња и сточна пијаца
и фризерај истовремено, заједно са заиграним
народним колом које „кључа” – све то, негде из

Црвено класје (1970)

3 Буњуеловска харизматичност и атмосфера представљају нешто
чему је аутор свесно тежио како у животу тако и у уметности. О
томе са фотографија сведочи и његова импозантна колекција оружја,
налик оној Буњуеловој, потом склоност ка морбидним анегдотама
и темама, као и рано, опсесивно бављење феноменом сна у есејима
и дневницима. Па ипак, симболика и иконографија конкретних
Павловићевих филмова извиру пре из нехотичног и несвесног, из
неких дубоких траума које аутор кроз катарзу уметности настоји да
надиђе и сублимише.
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Кад будем мртав и бео (1967)

Заседа (1969)

Буђење пацова (1967)
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трећег плана, засењује драма суђења „на лицу
места” оптуженима за крађу, увод у погубљење
двојице железничара на споредним трачницама
пруге. Спонтано и неосетно, тек једним швенком
камере кондензовао је аутор у недељиви исечак
времена дионизијску провалу колективног
живота и радости свеопште обнове са језивим,
драконским наличјем револуције.
Преко заиграног кола, воза у покрету, лета
фудбалске лопте на пољанчету, преко кафанске
гунгуле и пијачне вреве, Павловић, непрекидно,
кинестезијом удахњује пулсирање живота и
опипљивост својим призорима, подарујући
им у исти мах и удео насушне мистерије. Тек
освајањем целовитог, неизломљеног простора
и монтажом унутар кадра, он налази властиту,
аутентичну редитељску естетику: у јединству
атмосфере, амбијента и ликова у тај амбијент
усађених. Тек на тај начин освојени ареал,
кроз оксиморонске спојеве слика, те сажимање
неспојивих емоција и значења, постаје прецизни
инструмент проницања у кошмарне сфере
историје и свакидашњице.
Од Триптиха до Заседе и Црвеног класја, нагон
за продужењем врсте, као и противни нагон
за повратком у првобитно анорганско стање,
огољени су до плеса елемената, до апсурднозастрашујућег слепог принципа материје.
Управо та агонија живе материје, распете
између стидног, плотског нагона за фиктивном
вечношћу, и зова трулежног, распадајућег,
небића у себи – средишњи је сукоб и задивљујућа
мистерија Павловићевог филмског призора; у
њој је похрањен вечно живи огањ, метафизичко
начело његове режије. У еросу и нагону смрти
видим прапочело из којег се овај синематички
свет распламсава и траје у пуном свом
динамизму, неухватљивости и непатворености.
На њиховом огњу сагоревају Ал Капоне, Џими
Барка, Иво Врана, Велимир Бамберг, Јужек
Хедл, не само антијунаци већ и антиподи саге о
самоуправној, несврстаној Југославији, обећаној
земљи између тоталитарног комунизма и
постварујућег капитализма, између Истока и
Запада.
А данас, сем клептократске „елите”, сви смо
постали ликови Павловићеве фикције: након
ратова деведесетих и транзиције двехиљадитих,
клоака друге сцене набујала је прогутавши у себе
преостали надземни, разумски део друштва.

фотографије: Архив ЈК

Заседа (1969)

П. С.
Пишући овај текст, упоредо сам се подсећао и прозних дела Живојина Павловића, а нека сам и
први пут читао: Зид смрти (за који аутор добија НИН-ову награду за најбољи роман у 1985. години),
као и књигу Убијао сам бикове, Павловићеве приче у избору Мирка Ковача и у едицији „Савремени
југословенски писци” Народне књиге из 1985. Два су основна утиска овог накнадног читања. Павловићева
проза, поготово приповетке, сада ме још више асоцира на неке вербализоване двојнике његових
филмова. Други утисак тиче се оног старог правила по којем је књижевност дуговечнија од филма.
У Павловићевом случају то правило не важи. Настојећи да себи објасним зашто његови средишњи
филмови, за разлику од приповедака и романа, тако супериорно одолевају зубу времена, присетио сам
се и фамозне критичарске одреднице – стварносна проза. Али пробајмо само да ту одредницу, која у
литератури колико-толико опстојава, применимо на покретне слике што их Живојин Павловић ствара
између 1966. и 1970. године – покушати их подвести под неки „стварносни филм” био би чист промашај.
Било би то превиђање наоко невидљивог али свеприсутног вишка значења, снолике зачудности која
исијава из кадрова-секвенци, па и читавих филмова; значило би то и игнорисање непредвидивости
и хумора који Павловићеве призоре красе, а директно проистичу из самог процеса снимања што
се, једнако као и живот, опире сваком задатом концепту. Убеђен сам да је овом уметнику, и поред
тридесетак књига прозне фикције које је за собом оставио, свака реч секундарна и бледа у односу на
пластику, покрет, звук – у односу на примордијалну тајну материје, њене распадљивости и светлости.
(Из рукописа књиге Портрети: 24 сличице у секунди)
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нема
СРЕДА

Д

еценијама је под утицајем и
пропагандом совјетске револуционарне филмске теорије и праксе,
коју су представљали Aјзенштајн, Пудовкин, Довженко, Вертов, Кулешов и други, владало
уверење да филма и кинематографских
активности у царској Русији до Октобарске
револуције 1917. године није ни било, тј. да је
филм, ако је и егзистирао, имао облик бедних,
технички сиромашних и визуелно бледих
буржоаских салонских драма, с декадентним
и мистичним садржајима. Једини „редитељ”
кога је нова културна политика признала за
аутора, уз повремене циничне коментаре, био
је повратник из емиграције Јаков Протазанов.
Пре двадесет осам година, на најзначајнијем
светском фестивалу немог филма, у италијанском градићу Порденонеу, приказана је
до тада највећа ретроспектива руске царске
кинематографије, под називом Неми сведоци
(Testimoni silenziosi 1908–1919). На запрепашћење
многих, испоставило се да Руска кинотека
(Госфильмофонд) чува близу три стотине од
око хиљаду осам стотина наслова, колико је
снимљено у „Русији Романових”. Још већи шок
међу историчарима филма изазвали су квалитет
и разноврсност понуђеног програма, и нарочито
једно, намерно заборављено и из дотадашњих
совјетских филмских уџбеника изопштено име
– Евгениј Бауер (1865–1917).
Човек који се ближио педесетој када је ушао у
свет филма, снимао је до своје изненадне смрти,
само шест година, и за то време режирао чак око
осамдесет филмова, од којих је тек двадесетак
сачувано. Обликован у театру, где је дуго
радио као сценограф и декоратер, тај потомак
чешког музиканта унео је многе новине у
дореволуционарну кинематографију, окренуту
традиционалним темама из руске прошлости,
и упутио је ка новим, дотле непознатим и
неоткривеним идејним, визуелним и естетским
решењима. Руски „Грифит” уноси у матичну
кинематографију нова изражајна средства у
монтажи, сценографији, композицији кадра,
филмским плановима. Он своје глумце изводи
на московске улице, у масиве Кавказа и на
Кримско приморје, покушавајући да из њих
извуче максимум драмског израза, ближег

свакидашњим људским реакцијама него
театарском стилу преглумљивања. Миље
његових остварења је грађански, а ликови пуни
идеализма, сумњи, фатализма и унутрашњих
супротности које их разједају. Сценографија
је код Бауера далеко испред папирнатог
декора, преовлађујућег у тадашњој европској
кинематографији.
Подједнако успешан у драми и комедији,
недуго пре изненадне смрти, која је била
последица случајне несреће на снимању,
Бауер ствара и филмове са, додуше, наивном
социјално-политичком тематиком, као што су
Револуционар (Революционер) и Узбуна (Набат),
оба из 1917. године. Ти филмови показују да је
његово стваралаштво ишло у корак са животом,
али и остављају отворено питање коме би се
царству тај свестрани човек после револуције
приволео. Једини из његове сталне екипе
сарадника кога је револуција пригрлила био
је млади и талентовани редитељ и теоретичар
Лав Кулешов. Када је почетком шездесетих
отишао на ВГИК да студира код тада славног
професора Кулешова, будући доктор филма
Влада Петрић изразио је жељу да докторира на
тему стваралаштва Евгенија Бауера. Дозвољено
му је да одгледа сачуване филмове, али о писању
и одбрани такве „декадентне теме” није било ни
говора, па се покупио и отишао у Америку.
Истакнути француски историчар филма
Жорж Садул у својој Општој историји филма
(L’Historie generale du cinema) написао је:
Бауер се заслужено може сматрати првим
истинским уметником филма не само у
Русији него можда и у целом свету. Његова
Деца великог града (Дитя большого города,
1914), Сањарења (Грёзы, 1915), Живот за живот
(Жизнь за жизнь, 1916) и делимично сачувана
Нели Раинцева (Нелли Раинцева, 1916) само су
неки од бисера прекривених патином које су
нам нови филмски таласи избацили на обалу
после читавог века. Чини се да је стогодишњица
Бауерове смрти прави тренутак за још једно
критичко преиспитивање његовог великог дела
како би му се у будућим историјама филма дало
заслужено место које му несумњиво припада.
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Полагање темеља
Богословији Св. Саве
27. априла 1914. године

пишЕ:

Божидар Марјановић

СРПСКИ
ДОКУМЕНТАРНИ
ФИЛМ
II део
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Краљевина
Србија

38

|

|

доку ме н т арн и

ч е т врт ак

М

ада је највећи део филмског фонда
из ране историје српскогфилма
сачуван, да комплетирамо колекцију недостају нам филмови
продуцената браће Савић и браће
Цветковић. Браћа Савић (Пера, Божа и Светолик)
били су власници штампарије, словоливнице,
цинкографије, фабрике хартије, дневног листа
„Мали журнал”, а од новембра 1910. и „Модерног
биоскопа”. Своју филмску производњу браћа
Савић покренулa су септембра 1911. године (мада
је предузеће било заједничко, том делатношћу
руководио је Божа Савић) и за седам месеци,
колико су се бавили тим послом, снимили су
десет филмова, од којих један играни. Њихов
први филм је Дочек Милорада Рајчевића,
светског путника, у Смедереву и Београду,
снимљен септембра 1911. године (Милорад
Рајчевић био је дописник „Малог журнала”, о
чијем је трошку путовао широм света и слао
путописне репортаже), а занимљиво је што
су попут Боторића и Богдановића, који се по
правилу појављују у својим филмовима, овде
„кинематографисана” и сва три брата Савић.
Следе филмови из 1912. године, Српско богојављење
у Београду, Корзо на Теразијама, Свечаности
у Софији, Са београдског корзоа – II део, Из
јеврејске махале и са Дорћола (I и II део), Ускршње
трке на Бањици (сви су снимљени од јануара до
краја марта 1912) и последњи, Дочек хрватских
студената у Београду, снимљен 6. априла 1912,
с којим и престаје њихова филмска продукција.
Савићи су ангажовали два оператера, Луја
де Берија и касније прослављеног сниматеља
Карла Фројнда, који је за Савиће основао и прву
филмску лабораторију. Нису познати разлози
изненадног престанка њихове продукције после
толико уложеног труда и капитала. Вероватно
је у питању био неуспех и неисплативост
њихове игране продукције (Јадна мајка, Боже
Савића, 1912), од које су много очекивали. Иако
немамо увида у њихова остварења, браћа
Савић заслужено се налазе на истакнутом
месту у историји наше кинематографије: по
својој филмској лабораторији, првом снимању
ван Србије (Свечаности у Софији), „Модерном
биоскопу”, првом биоскопу у Београду чија је
зграда подигнута с једином наменом да се у
њој приказују филмови, а Божа Савић први је
код нас (25. септембра 1911. у „Малом журналу”)
објавио зрео програмски чланак о филму,
написан са завидним познавањем теме о којој
говори.

И браћа Цветковић (Ђока, Крста и Драгутин),
познати београдски угоститељи, закупци
кафане „Коларац”, могу се убројати у прве
српске филмске произвођаче, пошто су за свој
биоскоп „Коларац”, који се налазио у истоименој
гостионици, наручивали и финансирали
филмове, па у новинским огласима истичу да
су на програму „сопствени снимци”. На основу
огласа и ондашње штампе зна се за три њихова
филма: Свечани дочек српске победоносне војске
са српско-бугарског ратишта (рекламиран
као „највернији и највећи сопствени кинематографски снимак биоскопа Коларац”), затим
Свечани дочек и заклетва регрута из Нове Србије у Доњем граду из марта 1914. године (сачувани
су само фрагменти из та два филма) и Врбица у
Београду (снимљен 29. марта 1914). Као свој филм
браћа Цветковић су представљала и Српско-бугарски рат, приказан у „Коларцу” новембра
1913, приличне дужине – хиљаду сто тридесет
метара. У штампи су га рекламирали као „своје
прве српске и лично снимљене на пољу битке у
Македонији кинематографске слике” и навели
„да ниједан фотограф на тако блиском одстојању
није имао куражи да снима”, те да је претходно
приказан у Америци и Европи. Будући да нема
никаквих других трагова и докумената о том
снимању, остаје сумња да је можда реч само
о рекламном трику, а да је филм иностраног
порекла.
И после балканских ратова Боторић наставља
рад, с намером да сними серију филмова о
новоослобођеним крајевима – Кроз Нову Србију.
Први и једини снимљен је Кроз Јужну Србију
(снимио Славко Јовановић), који је посвећен
прослави ослобођења Битоља 6. новембра 1913.
и постављању камена темељца за споменик
погинулима у борби за Битољ. Свечаностима су
присуствовали престолонаследник Александар,
председник Владе Пашић и делегација
београдске општине. Филм дуг хиљаду шест
стотина метара прати цео пут делегације
возом преко Солуна, изглед Битоља, битољске
свечаности, а посебан шарм доноси шеретска
појава некадашњег српског конзула у Битољу
Бранислава Нушића, на скопској железничкој
станици. Боторић нам је оставио и први филм
у целини посвећен Београду, Београд по зими
(1914), на коме су поред осталих знаменитости
забележени и његов хотел „Париз” и „Гранд
биоскоп”. Последња Боторићева снимања
везана су за сахрану руског царског посланика
Николаја Хартвига. Рат је прекинуо његову даљу
С Р П С К И
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фотографије: Архив ЈК

Погреб Николаја Хартвига,
царског руског посланика
у Београду (1914)

делатност. Током друге аустроугарске окупације
1915. године његов биоскоп је реквириран, а
Боторић је као истакнути патриота интерниран
у злогласни логор у Нежидеру, где је убрзо и
умро 1916.
Филм који не можемо директно довести у
везу ни са једним од познатих продуцената
тог периода јесте Прослава 1600. годишњице
Миланског едикта у Нишу 1913. године. Део
тог филма постојао је у нашем Архиву,
умонтиран у једну од многобројних антологија
посвећених краљу Александру, док је други
део пронађен у колекцији Игњата Рајнталера
у Бечу. Та прослава годишњице Миланског
едикта, али и 35. годишњице ослобођења
Ниша, одржана је крајем 1913. године (због
епидемија изазваних балканским ратовима
одложена је за сам крај 1913), а присуствовали
су јој престолонаследник Александар, кнез
Павле, председник Владе Никола Пашић, руски
посланик Николај Хартвиг, румунски и грчки
посланик и представници Руске православне
цркве предвођени епископом јамбуршким
Атанасијем. Филм је премијерно приказан у
нишком биоскопу „Касина” Нестора Неранџића,
а могуће је да је и он сам организовао снимање.
И док су остали српски продуценти
полако посустајали, уз све тешкоће највише
40
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ентузијазма показивао је Ђока Богдановић.
Већ почетком 1914. Богдановић је оформио
сопствену лабораторију (раније је филмове
слао у Француску на копирање) и током те
године снима низ филмова. Један од првих је
Велика пијаца, живописна репортажа с највеће
београдске тржнице која се налазила на месту
данашњег Студентског парка. О том филму у
ондашњој штампи нема помена. Вероватно је
био део филма Слике из Београда, премијерно
приказаног у фебруару 1914. Следе филмови
изразито патриотске тематике: Долазак
регрута (март) и Заклетва регрута Вардарског
пука у Београдском граду на дан 13. априла 1914.
године, посвећени доласку прве генерације
регрута из новоослобођених крајева. Последња
Богдановићева остварења из мирнодопског
живота Београда јесу Полагање темеља
Богословији Св. Саве 27. априла 1914. године и Трке
на Новом тркалишту 27. маја 1914. године или Трке
Дунавског кола јахача о Духовима. На Видовдан
1914. код манастира Грачанице одржана је велика
свечаност која је окупила Србе са свих страна
да први пут на слободном Косову прославе
годишњицу Косовске битке. Ту монументалну
свечаност, којој су присуствовали краљ Петар
Први, регент Александар, председник Владе
Никола Пашић, снимили су оператери Ђоке

Богдановића и направили филм Прослава
независности велике Србије на Косову пољу.
Током окупације Београда 1915. године тај
филм заплениле су аустроугарске власти из
краљевског двора и од тада му се губи сваки
траг. Истог дана у Сарајеву је извршен атентат
на аустроугарског престолонаследника и
почиње след догађаја који ће довести до Великог
рата. После неприхватљивог аустроугарског
ултиматума, Ђока Богдановић ангажовао је
првог српског сниматеља Славка Јовановића
и руског сниматеља и фотографа Самсона
Чернова да сниме погреб руског царског
посланика Николаја Хартвига. Тај велики
пријатељ Србије изненада је умро у згради
Аустроугарског посланства, а јавност је сумњала
да је био отрован. Филмска репортажа Погреб
Николаја Хартвига, царског руског посланика у
Београду, с његове сахране у Београду 1. јула,
када је на улице изашло неколико десетина
хиљада људи, означила је крај организоване
српске кинематографије у којој су од 1911. до
1914. радила четири филмска предузећа и у којој
је произведено близу шездесет документарних
и четири играна филма.
Аустроугарска је објавила рат Србији 15. јула
(28. јула по новом календару), тачно месец дана
после Сарајевског атентата. Предвиђајући
догађаје, Ђока Богдановић је само дан раније
склопио уговор са Самсоном Черновом о
сарадњи на ратним снимањима. Иначе, снимања
на бојишту била су регулисана „Упутом
за употребу ратних сликара придодатих
штабовима виших јединица на бојишту”, који је
донео штаб Врховне команде и потписао војвода
Путник, десетак дана после Церске битке (то
су у Првом светском рату била прва правила
о ратној документацији у уметничкој слици и
фотографији, а филмски сниматељи и филмови
у свему су били изједначени с фотографима и
фотографијама). У духу тих упута Богдановић
је добио дозволу за снимање:
„Да би се важнији борбени моменти
сачували за будућност и у слици, одобравам
да г. Ђока Богдановић, хотелијер из Београда,
са г. Черновим, сликаром, може вршити
кинематографска снимања у области дејства
наших трупа. Г. Чернов може поред овога
вршити и обична фотографска снимања.
Снимљене филмове предаће г. Богдановић
Обавештајном одсеку на увиђај, а од
фотографских снимака г. Чернов предаће
истом одсеку по два примерка од сваког.

„По заповести начелника штаба ђенерал
Живојин Мишић, Ваљево, 14. августа 1914.”
Између 25. и 28. августа сниматељ Самсон
Чернов заједно с Богдановићем снимио је
Српску војску у Срему 1914. године, офанзиву
на аустроугарску територију и дејства српске
војске у више сремских села, затим улазак
српске војске у Земун, рушевине у Београду и
Шапцу. Командант Обавештајног одсека српске
војске Драгутин Димитријевић Апис узео је
те две снимљене ролне негатива, које су, да не
би пале у руке непријатељу и компромитовале
српско становништво које је одушевљено
дочекало ослободиоце, вероватно уништене
пред српско повлачење кроз Албанију 1915.
године. То је једино снимање Ђоке Богдановића
у Великом рату. Пред сам крај 1914. он умире у
Нишу.
Шеф Обавештајног одсека потпуковник
Димитријевић Апис није имао поверења у
Самсона Чернова, сумњичио га је за шпијунажу,
наложио његово хапшење, чак му је одузео
и камеру. Претпоставља се да је управо том
камером снимао Драгиша Стојадиновић,
некадашњи комита, у то време командант
Митраљеског одељења XIII пука. Стојадиновић
је 1915. снимио Порушени Београд се брани.
Снимљене су рушевине Београда, срушени
железнички мост, наши ровови уз Саву, војници
и официри у њима. Тај филм дуг три стотине
шездесет метара послат је у Француску на
копирање, али никада није враћен назад.
Међутим, неке Гомонове журналске сторије
из тог периода својим садржајем неодољиво
подсећају на те Стојадиновићеве материјале.
Током 1915. снимао је и Љубиша Валић, и
то дејства ужичке војске, која је у лето те
године продирала у правцу Сарајева. Тада
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су снимљене сторије Српска војска логорује
на непријатељском земљишту, Железничка
пруга на непријатељском земљишту и стража,
Живот српске војске у логору на заузетом
непријатељском земљишту, Митрополит
Србије долази међу трупе итд. И ти материјали
послати су у Француску, где им се губи траг.
Валић је снимао камером Радомира Копше, а не
зна се да ли су заједно или је пак Копша сам
снимио Порушени Београд, такође изгубљен
филм. Зна се и да је скопски фотограф Аранђел
Станковић Баубин током јуна 1915. добио
дозволу за снимање, али нема података о томе
да ли је и која снимања вршио.
У октобру 1915. уследила је велика офанзива
на Србију у којој су уз аустроугарске наступале
и немачке и бугарске трупе, што је довело до
повлачења преко Албаније и окупације Србије.
Реорганизација српске војске извршена је на
острву Крфу, где су се налазили и краљ и Влада,
тако да је свој државни живот Краљевина Србија
наставила на Крфу и касније у Солуну. Још на
Крфу Врховна команда почела је да обнавља и
организује службу ратних сликара и фотографа,
па је августа 1916. створена Сликарско-фотографско-кинематографска служба српске војске. У Риму су осим пројекционог материјала
купљене и две камере и остала неопходна
опрема, коју је дужио пешадијски потпоручник
Михаило Михаиловић, а шеф секције постао је
потпуковник Драгиша Стојадиновић. Обуку за
кино-оператере и сниматеље секције спроводили
су представници Кинематографске секције
француске војске. Снимања су почела одмах по
оснивању секције и била су континуирана, али
су, нажалост, многи филмови нестали. Ипак,
сачувана су значајна остварења драгоцене
историјске вредности. Такви су Солунски процес,
који је крајем маја или почетком јуна 1917. снимио
Михаило Михаиловић током инсценираног
суђења (у којем је не баш часну улогу имао и
Драгиша Стојадиновић) пуковнику Драгутину
Димитријевићу Апису и другим вођама тајне
организације „Уједињење или смрт”, познате и
као „Црна рука”, као и Пожар Солуна из августа
исте године, када је забележен велики пожар
који је уништио знатан део града. Највећи број
филмова сачувао је Михаило Михаиловић,
који их је после атентата на краља Александра
умонтирао у антологију Сцене из живота краља
Александра, захваљујући којој постоје и данас:
Регент држи говор добровољцима који крећу
на фронт; Регент и грчки краљ Константин
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врше смотру српске војске; Српски официри
одређују положај гађања; Војска на фронту при
ручку; Војвода Мишић и генерал Сарај; Војвода
Мишић и војвода Бојовић међу војницима;
Напредовање наше војске на тешком терену;
Бојно поље испреплетано бодљикавом жицом;
Војска у рововима; Александар и војвода Мишић
осматрају ситуацију; Мноштво заробљеника
и ратног материјала; Градско после бомбардовања; Улазак наше војске у Скопље.
Целу офанзиву на Солунском фронту снимали
су и сниматељи Кинематографске секције, али
су ти филмови данас већим делом изгубљени.
Права је штета што се засада воде као нестали
материјали које су по наређењу начелника штаба
Врховне команде током октобра и новембра
снимали по Србији Чеда Антонијевић (на фронту
Друге армије у Приштини, Митровици, Краљеву,
Чачку), Михаило Михаиловић (Прву армију,
од Сталаћа до Београда), Душан Михаиловић
(Књажевац, Зајечар, Бољевац, Неготин) и Сотир
Недељковић (Врање, Лесковац, Ниш, Пирот). По
свршетку војних дејстава секција је уређаје и
материјал пренела преко Дубровника у Београд,
у зграду Сеизмолошког завода (управник завода
био је отац сниматеља Михаила Михаиловића).
Управо је Михаиловић по демобилизацији
Драгише Стојадиновића постао нови управник
Кинематографске секције, која је премештена
у зграду Војно-картографског завода на
Калемегдану.
Тиме је завршено пионирско доба српског
документарног филма. Као што смо видели,
браћа Цветковић и браћа Савић повукла су се
уочи рата, Боторић и Богдановић страдали су
у рату, а рад на документарном филму у новој
држави наставили су Кинематографска секција,
први српски сниматељ Славко Јовановић и
свестрани Драгиша Стојадиновић, који ће се
тиме ипак бавити узгред и аматерски. Али о
томе више у следећем тексту „Документарни
филм у Краљевини СХС”.

Имам двије маме и две тате (1968)

пишУ:

Исидора Илић
и Бошко Простран

ЈУГОСЛОВЕНСКИ
СОЦИЈАЛИЗАМ

НА ФИЛМУ

социјАЛистичкА
ФиЛмскА умЕтност
и мАтЕријАЛни усЛови
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филмски
ЦИКЛУС
............................................................
„Југословенски социјализам на филму” је истраживачкообразовни пројекат који организују удружење Transimage
из Београда и Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, уз
подршку Југословенске кинотеке и Rosa Luxemburg Stiftung
Southeast Europe. Јавни део програма у виду предавања и
програмације реализује се од септембра до децембра 2017.
године у Југословенској кинотеци у Београду.

очетке југословенске кинематографије обележавају теме из народноослободилачке борбе и адаптације књижевних дела. Усредсређеност на савременост, захтев
који је комунистичка идеологија
претпостављала организацији друштва, показаће
се као метода којом ће филм детектовати стање
и степен друштвеног развитка, истовремено
преиспитујући узроке извесних друштвеноисторијских процеса и нудећи могуће увиде у
превазилажење таквог стања. Самоуправљање
као општи контекст савременог друштвеног
живота испољавало се на филму првенствено
у тематској оријентацији ка радничкој класи
и радним колективима, проблемима села и
проблемима омладине. Иако су још неки рани
филмови покушавали да артикулишу савремене
проблеме (Језеро, 1950), требало је да прође десет
година од првог југословенског филма (Славица,
1947) да би се појавила остварења са савременом
темом као што су Зеница (1957) и Влак без
возног реда (1959). Интересовање за савремену
тему у југословенском филму директно је
било стимулисано развојем самоуправних
друштвених односа.
Самоуправни систем, као друштвено-историјски и политички императив југословенског
друштва, утицао је на филмско стваралаштво
не само непосредном тематском везом већ и
производним односима. Првобитни период
централизованог управљања кинематографијом био је утемељен на буџетском дотирању.
Потребно је нагласити да развој југословенске
кинематографије почиње у контексту земље
разорене ратом с непостојећим предратним

П

системом филмске продукције и дистрибуције,
те да је везан за пионирски рад малог броја
филмских радника уз материјалну помоћ
заједнице. Рад Комитета за кинематографију
Владе ФНРЈ и републичких комитета првенствено је био усмерен на стварање материјалне
и техничке базе за континуирану филмску
производњу и образовањe филмског кадра. У
првим послератним годинама свака од федералних република добија по један, водећи
филмски студио: „Авала филм” у Београду (1946),
„Јадран филм” у Загребу (1946), „Триглав филм” у
Љубљани (1946), „Босна филм” у Сарајеву (1947),
„Вардар филм” у Скопљу (1947), „Ловћен филм” у
Будви (1948).
Педесетих година почиње период децентрализације и деетатизације. Око хиљаду
синеаста прелази у статус слободних уметника и организује се у Савез филмских
радника Југославије. Укидају се Савезни комитет, републички комитети и комисије за
кинематографију, а продуцентске куће постају
основни носиоци репертоарског планирања и
производње. Оснивају се нове продукцијске
куће: УФУС (1953), „Загреб филм” (1954), „Дунав
филм” (1955) и „Виба филм” (1956). У предузећа
се уводи радничко самоуправљање, чиме
радници теоријски постају одлучујући актери
у питањима производње, теме и садржаја
филма. Предузећа се делимично финансирају
од продаје биоскопских карата, али држава
и даље остаје основни извор финасирања –
доприносима. Новац се расподељује преко
републичких филмских фондова, одговорних за
финансирање сваког филма који им предлажу
појединачна филмска предузећа. Уметнички
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савет филмског предузећа, који бира раднички
савет, предлаже одговарајућу тему којом би
предузеће требало да се бави те године. Раднички
савет, а затим и уметнички савет, проверава
сценарије пристигле на конкурс и бира оне које
ће предложити републичком филмском фонду
за финансирање.
Правне регулативе шездесетих година проширују аутономију филмских предузећа. Независним филмским групама, које се организују
око производње појединачних филмова, бива
дато право да конкуришу за средства, чиме се број
производних предузећа утростручава. Пошто
је цена карте порасла, филмски студији све се
мање ослањају на додељена средства, а све више
на маркетиншку промоцију својих филмских
остварења. Ипак, републички филмски фондови
и даље контролишу дистрибуцију филмова,
а самим тим и стање југословенске филмске
индустрије. Филмска предузећа су 1966.
добила право да директно сарађују са страним
земљама, чиме се отворило поље за слободније
копродукцијске послове и непосредну продају
филмова страним дистрибутерима. Старија
предузећа, попут „Авале” и „Јадрана”, сада
само обезбеђују инфраструктуру независним и
страним филмским ствараоцима.

Имам двије маме и две тате (1968)

БОРБА ЗА ЖИВОТНИ ПРОСТОР НА
ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ФИЛМУ
Стамбено питање било је у фокусу
октобарског циклуса филмова у оквиру
пројекта „Југословенски социјализам на филму”
као најважнији елемент друштвеног стандарда.
Заснована у складу с вишедеценијском
пројекцијом квалитета живота просечног
Југословена, категорија социјалног стандарда
мењала се аналогно политичко-економској
ситуацији. Одмах после рата индустријализацију
и урбанизацију земље пратиле су масовне
миграције из села у градове. Иако је од 1947. до
1976. изграђено више од два милиона станова,
а модернизовано око милион, притисак
становништва у вези с тим био је толики да
број изграђених стамбених јединица никада
није могао адекватно да му одговори. Стамбено
питање чинило се нерешивим.
У систему друштвеног становања станарско
право најчешће се стицало на радном месту.
Постојао је списак радника које је требало
стамбено збринути, те је предузеће оснивало
фонд за станоградњу. Према начелима самоуправљања, раднички савет радне организације
одлучивао је о намени средстава из фондова
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заједничке потрошње. Статистички гледано,
много већи број нижерангираних радника добио
је станарско право. Додељивање друштвеног
стана на коришћење вишерангираним запосленима, утицаће на то да станарско право почне
да се доживљава као повластица и показатељ
привилегованог статуса. Запосленима који
нису остварили станарско право преостајала је
могућност да подигну повољне кредите преко
радне организације или редовне стамбене
кредите, што је све више водило ка приватном
улагању у решавање стамбеног питања.
Као и у већини филмова социјалистичких
земаља у том периоду, и у југословенском
филму у доба обнове и изградње стамбено
питање представљено је кроз слике живота
у „заједничким становима”, кроз проблеме
сучељавања приватног и јавног простора, кроз
сустицања интимног, личног и заједничког места
живљења. Живот у баракама на градилиштима
будуће индустрије или стамбених блокова
доводио је слободне раднике и раднице у

фотографије: Архив ЈК

Доћи и остати (1965)

нове односе удруживања, раздруживања,
приближавања и удаљавања. Филм Зеница (1957)
Јована Живановића и Милоша Стефановића и
Узаврели град (1961) Вељка Булајића приказују
сукобе између индустријализације и руралне
средине, модернизације и традиционалне заједнице. Решавање стамбеног питања радника
железаре постављено је као главни хоризонт
обеју прича. Радници морају доћи до својих
нових станова, својих личних простора, како би,
на концу, засновали породицу и пројектовали
ново друштво. Сумња у тај пројекат изражена
је већ у филму Доћи и остати (1965) Бранка
Бауера. Потрага сељака за животним и радним
простором у граду продужава се у бескрај и
ликови су или приморани на константно лутање
или на повратак на село. У филму Драгослава
Лазића Топле године (1966) млади пар, радник
и радница, колеге из фабрике, не успева да се
скући у великом граду, па му једино преостаје
„сеоска идила”. Крешо Голик је у филму Имам
двије маме и два тате (1968), из перспективе
дечака разведених родитеља, показао класна
раслојавања у градској средини управо преко сучељавања двају места становања. У
псеудодокументарном филму Рајка Грлића
Куд пукло да пукло (1974) главни лик, бивши
радник, пристаје да игра самог себе испред
камере, надајући се да ће му снимљени филм
донети благостање, жељени брак, посао и
животни простор. Већ тада „повратак на село”

замењује „одлазак у иностранство” као једино
драматуршко решење остварења радног и
стамбеног права главних јунака.
Стамбена изградња, иако недовољна за
решење стамбеног питања већине радног
народа, у Југославији ће крајем седамдесетих
бити појачана кредитним инјекцијама и
приватним иницијативама, па ће тек филмови
и телевизијске серије осамдесетих шире
третирати стамбено питање: од приказивања
корупције при стамбеној изградњи, преко
махинација при додели станова, па све до
проблема управљања стамбеним јединицама
при месним заједницама.
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СВЕТСКОГ ФИЛМА

НАПИСАО:

Динко Туцаковић

.................................................................
Некад је поглед тајан. Као код воајера или шпијуна. Некада је тајна
у погледу. Као код Мона Лизе. Некада је сам поглед тајна. Као код
Микеланђела Антонионија. Или мистерија. Да ли овај Микеланђело дугује
нешто оном имењаку, претходнику Буонаротију? Или је то тек размена
тајних погледа?
рађанин
Фераре
и
света,
Антониони поседује уметнички
опус који се протегао на преко
пола века. У време неореализма
кад се камера окретала животу
у прашини, усмерио ју је према облацима
тражећи одсјаје људске душе. Као Мунк криком
је обзнанио своју различитост у свету уметности.
Тај крик (Крик, Il Grido, 1957) био је дискретан и
елегантан.
Развијао је поетику у валерима и тоновима,
и дискретном осветљењу ноћи и помрачења. А
онда је индустријски пејзаж обојио у црвено,
обзнанивши
постојање
Црвене пустиње
(Il Deserto rosso, 1963). Прихватио је изазов
популарне културе, постао (филмски) месија
хипи генерације, а онда покушао да открије
тајну Кине без осмеха. У осамдесетим се
вратио визуелном бароку, пре свих препознао
дигиталну револуцију, у још једној мистерији
званој Обервалд (Мистерија Oбервалд, Il Mistero
di Obervald, 1981), али га је животна авантура
одвела с оне стране звука. У тишини, стварао
је слике, а филм је оставио миленијумској
неизвесности.

Г

У деведесетим прихвата изазов Вима Вендерса
да се још једном вине под облаке (Под облацима,
Al di la nuvole, 1992). И личило је то на последњу
авантуру човека који је у изазову саме уметности
покушао све: без тона, без колора, у јарким
бојама, у непрекидном кадру, трансфер видео-слике на филмску траку... Увек истражујући
исту причу о једном човеку и једној жени... У
провинцији, Риму, Ферари, пустињи, Лондону,
Долини смрти, па поново у Ферари... Да би се
вратио Микеланђелу и његовом погледу.
Наш је савременик, а као да припада далекој
историји као неприкосновени класик. Његова
авантура најчешће се дешава без путовања и
без инцидената. Последња авантура у којој су
сапутници били Стивен Содерберг и Вонг Кар
Вај јесте вечна расправа о Еросу и Танатосу,
али и о мистерији коју чине један човек и једна
жена. Можда ћемо управо у дворани Музеја
југословенске кинотеке успети да пронађемо
део одговора о мистерији званој филм, у
тренутку када нестаје пред нашим очима,
бар онакав какав смо познавали у првом веку
његовог постојања.
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И НЕО
......................................................................
Историјско-политички оквир
..............................................................................................................
Књига Neonoir film објављена је у издању
Филмског центра Србије 2012. године.

Књигу можете купити у књижари Југословенске кинотеке
и свим боље снабдевеним књижарама.
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НОАР И НЕОНОАР
пишe:

Ксенија Зеленовић

.................................................................
Осећам ударце, али не знам одакле долазе.
(Џеј Џеј Хансекер, Слатки мирис успеха, 1958)

И

ако
не
представљају
само
једноставну рефлексију друштва,
жанрови као и поједини филмски
циклуси и покрети умногоме су
одређени историјом, друштвом
и политичким тренутком у ком су настали.
Мапе жанрова и филмских циклуса и покрета
створених у таквом времену, на одређеним
местима или у склопу датих околности,
изражавају однос тог времена, места и
околности према кинематографији.
Још од настанка филма и првих људи који
се доводе у везу с њим, браће Лимијер и
Жоржа Мелијуса, почеле су да се развијају
две тенденције: једна (браћа Лимијер), ка
документарном филму, ка стварној, реалној
слици, и друга (Жорж Мелијус), ка фантазији,
бајци и специјалним ефектима. Чему је, дакле,
ближи филм? Стварности или сновима? Неки
га дефинишу као сан, док други сматрају да је
најмоћнији кад слика огољену реалност. Те две
тенденције током историје филма, зависно од
околности, ратова, економских криза, рецесије,
степена сиромаштва и незапослености,
испољавале су се на филмским платнима јаче
или слабије. Као и на остале области живота,
и на развој филма утицала су и негативна и
позитивна политичка збивања током историје.
Фредерик Џејмсон рекао је да свако доба
производи жанр који најбоље хвата жаришни
проблем ере, времена у ком је настао. Ако
је то тачно, онда ноар филм, несумњиво, на
најбољи начин осликава друштвене околности
послератне Америке.

ЕВРОПСКИ РОДОНАЧЕЛНИЦИ
После велике инфлације и економског краха
Немачке двадесетих година прошлог века,
Холивуд је почео да засипа ту земљу америчким

филмовима. Пропаст UFA1 довео је 1926. до
оснивања дистрибуцијске компаније Parafumet2,
чији је најнепосреднији ефекат била селидба
филмских уметника и филмских радника из
UFA у Холивуд. Амерички студији били су
преплављени талентима из Европе, од којих су
се многи вратили не успевши да се на најбољи
начин изборе с испразним задацима и тупошћу
холивудског продукцијског процеса3.
Нешто касније, с најездом фашизма,
политичке и друштвене прилике у предратној
Европи постајале су неиздрживе за велики број
уметника, а посебно за оне јеврејског порекла.
Сама чињеница да је Немачка била виновник
Првог светског рата и само предосећање да се
рат може поново догодити (сензибилитет за
антиципирање таквих ствари и узнемирење
које је владало), учинили су да многи уметници,
најзначајнији представници експресионизма,
бежећи од диктатора који су завладали тим
до тада најразвијенијим кинематографијама,
као што су немачка, француска, италијанска
и совјетска, у другом таласу оду у Америку.
Холивуд, који су изградиле углавном јеврејске
избеглице из Европе, због изузетног смисла
за бизнис, али и за уметност, оберучке их је
прихватио. Новопридошлим уметницима у
почетку је дато доста слободе да праве филмове
за оно време врло критички настројене према
америчком друштву. Међутим, таква креативна
слобода није дуго потрајала јер Холивуд није
могао да трпи депримирајуће филмове, препуне
психоза и атмосфере пренете из Немачке,
1 Universum Film AG је немачка компанија за филмску
продукцију.
2 Paramount–UFA–Metro.
3 Неки историчари филма сматрају да је за пропаст вајмарског
филма крив амерички утицај, тј. убацивање холивудског новца и
холивудског начина производње у Немачку, после потписивања
споразума Parafumet, док се други слажу да је немачки филм
знатно осиромашен у уметничком погледу одласком великог
броја талената у Холивуд.
Н О А Р

И

Н Е О Н О А Р

|

|

51

Жена фантом (1944)

52

|

|

фељ т о н

а посебно не током рата. Ипак, један број редитеља придошлица није
лако могао да се одрекне наслеђа донетог из Европе. Фриц Ланг4, Ото
Премингер, Роберт Сиодмак, Били Вајлдер, Едгар Џ. Улмер, Макс Офилс,
Жак Турнер, Жан Реноар, Андре де Тот, Вилијам Дитерле, Рудолф
Мате, сви су они, пре него што су стигли у Холивуд, успешно снимали
филмове у Европи, у време када су експресионизам и поетски реализам
били доминантни уметнички правци, дуже од деценију. Шта је могло
бити природније него применити технике тих праваца и удружити их
с психолошким изопаченостима и фаталистичким причама hard-boiled
писаца? Под шифром популарног филма, створивши ноар стил, унели
су у америчку кинематографију неопходну зрелост, чиме су иницирали
следећу фазу њеног развоја.
Поред експресионистичких иновативних углова снимања и пригушеног
и chiaroscuro осветљења, са собом су, измучени растућим фашизмом у
тадашњим европским друштвима, понели и песимизам и цинизам, који
су се одлично уклопили у оквире hard-boiled литературе. Наклоност ка
причама о несигурности људске судбине и усамљеним и прогоњеним
људима наставила се и у Холивуду.
Будући да је америчка филмска индустрија обожавала и веома
поштовала филмове немачког експресионизма, природно је било да се
вредности тог стила просто утопе у тај ионако већ мрачан покрет. Ипак,
главни разлог за то треба тражити у самим редитељима емигрантима,
избеглим пред налетом фашизма у Европи, који су са собом донели
експресионистичку школу филма, која је цветала у Вајмарској републици.
Многе кључне филмове које неки теоретичари убрајају у такозвани
предноар период режирали су баш ти редитељи у Европи. Лангово
ремек-дело, немачки филм М (1931), један је од првих великих звучних
филмова који садрже карактеристичан визуелни стил ноара и ноаровски
заплет. Тај филм говори о стању у тадашњем друштву, о психози људи
који размишљају својом главом и који нису били заслепљени оним што
долази. За то време у Америци је режирао и Јозеф фон Штернберг,
рођени Бечлија, чији су филмови Шангај експрес (1932) и Ђаво је жена
(1935) својим еротизмом и барокним визуелним стилом антиципирали
централне елементе класичног ноара.
Наравно да је и Холивуд, са свом својом логистиком, звездама и
жанровском традицијом, такође заслужан за настанак ноара, али је исто
тако јасно и следеће: да није било немачких Јевреја и редитеља емиграната
из Средње Европе, који су у Холивуд донели свој сензибилитет и културу,
али и компликовано и фаталистичко историјско наслеђе, ноара не би
било. Исто тако ни Холивуд се не би развијао у већ познатом правцу
без свих тих hard-boiled кримића, као иманентно америчког културног
феномена, али ни без експресионизма, који се преко немачких режисера
(чиме се круг затвара) увукао у америчку кинематографију.

ДРУШТВЕНЕ ОКОЛНОСТИ
У ПОСЛЕРАТНОЈ АМЕРИЦИ
Док се ратом разорена и исцрпљена Европа мучила с нискобуџетним
продукцијама, трагајући за уметничким формама које би могле да се
такмиче с америчком комерцијалном продукцијом, Америка је била
4 Многи Лангови неми филмови снимљени су по сценарију његове жене Тее фон Харбо, која је
касније постала ватрени присталица нацизма, док је самом Лангу 1933. године нацистички министар
пропаганде Јозеф Гебелс понудио место шефа немачке филмске индустрије. Ланг, полу-Јеврејин и
либерал по политичком опредељењу, одбио је понуду и отишао у Холивуд.
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спремна да учврсти своју хегемонију над
светском филмском дистрибуцијом, чиме је
Холивуд задржао примат у филмској индустрији.
Неореализам у Италији, настао непосредно
после Другог светског рата, био је једини
европски филмски правац који је, по уметничкој
вредности, могао да парира изузетно развијеној
холивудској продукцији.
Ипак, четрдесете године прошлог века у
Америци су биле пуне анксиозности, упркос
изолационистичкој политици коју је та земља
водила. У Холивуду је долазило до превирања
и сукоба између онога што је у том тренутку
нудила индустрија и разбијених илузија које
су доносили емигранти из Европе. Стога
се тај период, када је Америка била у рату
и одмах након тога, чинио као идеалан за
настанак мрачних, песимистичних, циничних,
депримирајућих филмова. Као што је вајмарски
филм, усамљеним, песимистичним, отуђеним
протагонистом предсказивао предстојећу злу
коб, тако је и ноар филм рефлектовао америчку
анксиозност након периода депресије и Другог
светског рата.
Иако се Америка чинила надмоћном у
послератним годинама, претња нуклеарним
уништењем, макартизам и Хладни рат донели
су забрињавајућу политичку атмосферу, што ће
постати плодно тло за настанак филмова који су
без улепшавања сликали стварност. У покушају
да објасне ерупцију црнила, песимизма и
цинизма у ноар филмовима, теоретичари
филма често користе метафору „црно огледало”5
настојећи да докажу да је ноар филм представљао
црно огледало послератне Америке, које је
рефлектовало моралну анархију. То је време
несигурности, траума, огромних тензија између
спољашње стабилности и просперитета, али и
јаке унутрашње неизвесности праћене осећајем
отуђености. Т. Енгелхарт у својој књизи
The End of Victory Culture: Cold War America
and the Disillusion of a Generation то стање
страха и параноје назива тријумфом очајања.
Развијајући се у условима тешког послератног
прилагођавања, с којим су се суочили ветерани
рата након искуства ратног ужаса, на дубоко
укорењеној депресији, изазваној бујањем
страха од нуклеарног напада, Хладног рата,
оживљавањем HUAC-а, под утицајем декрета
„Парамаунта”, који је холивудске студије
лишио својих ланаца биоскопа, затим кампање
за председничке изборе 1948. године, лична,
5 „Dark mirror”.
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социјална и економска депресија преплавила је
ноар филмове. Ноар филм настао је као резултат
промене обједињене, колективне, ратне психозе
ка много разуђенијој послератној социјалној
несигурности. Рат је, нажалост, учинио да људи
постану зрели за такву врсту слика на екрану.
Откривши наличје америчког сна, ноар је
представљао реалну слику послератне Америке.
Амерички сан претворио се у кошмар, а
амерички национални идентитет био је под
јаким притиском. Због рата жене су биле
приморане да изађу из куће и постану радна
снага, чиме су прошириле своје хоризонте
изнад сфере домаћинства. У исто време,
мушкарци су напустили ту сферу, коју су до
рата контролисали, и отишли да се боре. Њихов
повратак у мирнодопске услове био је болан.
Поновно привикавање бивших војника на мир
и цивилни живот било је веома трауматично.
Непредвидиво насиље, нестабилност, неимање
никаквог циља, начинили су повратнике из
рата неспособним и неподесним за даљи
живот. Мушкарци су постали импотентни и
дисфункционални, компулзивни и пасивни.
Америка није више била сигурна патријархална
средина какву су оставили пре него што су
отишли. Ни мир више није био загарантован
услед очигледне, константне хладноратовске
претње. Ноар филм, настао у таквој атмосфери,
сликајући мушку несигурност као последицу
социјалних промена и растућег разочарања
након повратка, доживео је врхунац управо у
послератним годинама. Стога не чуди то што
је комерцијални филм Најбоље године нашега
живота из 1945. који се директно тиче управо те
теме, био најгледанији филм те године.
Послератно отрежњење које су многи војници,
припадници средње класе и домаћице осетили
када се реалност вратила у мирнодопску
економију и конвенционални начин живота,
послужило је као основна тема за не тако
мали број ноар филмова: Плава Далија (1946),
Смртоносни прорачун (1947), Сатеран у ћошак
(1945), Ride the Pink Horse (1947)… Главни јунаци
тих остварења углавном су бивши војници који
по повратку својим домовима из рата затичу
морално посрнуло окружење – жене које их
варају и партнере који их поткрадају – чиме
добијају нове непријатеље, али овај пут унутар
сопственог, америчког друштва.
Ти филмови нису се трудили да ублаже
хладноратовску параноју, несигурност због
сусрета с технолошким напретком, атомском

Узбуна на улици (1950)

бомбом, истраживањем свемира, већ су
истицали тај страх који је лебдео свуда наоколо,
као што се нису трудили ни да бране ни да
оправдају вредности америчке идеологије.
Настали као продукт посредних социјалних,
економских, технолошких утицаја, као и
уметничких токова који су им претходили6,
одисали су атмосфером свеопштег безнађа, које
у савременом америчком животу први пут тако
сурово и бескомпромисно осликавају.
Филм Хапшење у јужној улици (1953), у коме
и агенти Еф-Би-Аја и комунисти трагају
за украденим микрофилмом, доприноси
типичном хладноратовском надмудривању.
Иако антикомунистички, филм у исто време
и експлоатише и подгрева нестабилност
односа у свету и намерно провоцира амерички
естаблишмент, стварајући утисак да је
појединац способнији да се штити сам него да
га штити држава, док је страх од нуклеарног
оружја у филму Пољубац смрти (1955)
симболично представљен кроз метафоричну
кутију нуклеарног материјала.

Репрезентујући израз несређеног и песимистичног расположења у послератним годинама, ноар филм осликавао је генерални
тон америчке културе у целини у периоду

послератног прилагођавања. Џон Хаусман7 тврди
да су холивудски филмови били кључно место
за артикулацију „шокантних призора страха
и скривених жеља које су највише притискале
читаву нацију”, и да су у послератном периоду
ти страхови и жеље нашли израз у „тешким”
филмовима. Хаусман тврди да атмосфера
осликана у тим „тешким” филмовима није
била мрачна намера Холивуда, већ „сасвим
тачна рефлексија неуротичног карактера САД
у послератним годинама”. На ту његову тврдњу
наслања се касније и суштина филмске теорије
коју Ричард Малтби назива zeitgeist теоријом
филма и културне историје. Она објашњава
песимизам, цинизам, насиље и параноју,
главне одлике тог покрета, као рефлексију
или, прецизније, артикулацију културног и
друштвеног расположења послератне Америке
– расположења које је било песимистично,
цинично, насилно и параноично.
Иако се велики број филмских теоретичара
углавном слаже с тим становиштем, постоје и
они који за период 1945–1960. кажу да је „време
највећег самопоуздања, време пуно живота,
весеља, освежено победом која је Америку
коначно означила као истинску глобалну силу,
време опште еуфорије, општег националног
самопоуздања окренутог ка будућности и вере
у способност државе да реши све нарастајуће
послератне проблеме”8. Такво виђење после-

6 Пол Шредер у чланку Notes on the Film Noir каже да је акутни
песимизам који је погодио Америку после Другог светског рата у
ствари била одложена друштвена реакција на кризу из тридесетих
година.

7 Houseman, J., Today’s Hero: A Review Hollywood Quaterly II, no. 2.
January 1947, стр. 2.
8 Steve Neile (Franc Krutnik, Brain Neve, Peter Stanfield) у књизи
Un – American Hollywood: Politics and Film in the Blacklist Era,
Rutgers University Press, 2008.
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Пољубац смрти (1950)

ратног расположења и оптимизма више је
било у складу с расположењима неких других
жанрова, мјузикла, комедије и романтичних
драма, мелодрама, што су у ствари и били
најпопуларнији и најгледанији филмови тог
периода. У то време ноар филм су на благајнама
потукли филмови који у себи нису носили
мрачњаштво, песимизам, анксиозност. С друге
стране, трка у нуклеарном наоружавању и страх
од избијања тоталног сукоба и уништења, можда
су терали гледаоце да у биоскопима радије
гледају „веселе” филмове не би ли побегли од
брига и страха у реалном животу. Међутим,
знатан број најгледанијих америчких филмова
насталих четрдесетих и педесетих година
прошлог века одавно је заборављен.
И теоретичари који предлажу везу између
ноар филмова и послератног zeitgeista инсистирајући на песимистичном послератном
расположењу и они који о том периоду пишу у
оптимистичном тону, сматрају да то није више
била ствар расположења послератне Америке.
Иако је неоспорно да се тих година стварала
до тада најпесимистичнија и најциничнија
култура, основно питање није да ли је она била
тотално мрачна или тотално оптимистична. Сви
се слажу да је у реалности то била компликована
и често контрадикторна мешавина и једног и
другог. С једне стране, постојала је званична
слика америчке културе, која је одржавала
оптимистички тон због политичких разлога,
док је, с друге стране, постојала незванична,
дисидентска култура уметника и интелектуалаца
који су били више критички настројени према
политичком, економском и друштвеном поретку
послератне Америке. Званична Америка, као
56

|

|

фељ т о н

држава, била је окренута ведром животу. Није
смело бити друкчије. Постојале су две Америке:
ноар и пинк. „Постојала је обавеза грађана да
буду ведри, а ако би ауторитети то захтевали,
грађани би могли чак бити присиљени да чине
јавне презентације своје радости у важним
приликама, као кад би били регрутовани у армију
за време рата.”9 Оптимизам је био схваћен као
патриотска дужност. Званична култура, која је
охрабривала оптимистичне визије послератног
напретка Америке, захтевала је од грађана да
учине живот срећнијим, и то се запажа у свим
најпопуларнијим послератним филмовима. Тај
раскол између званичног, оптимистичног става
и много критичнијег, песимистичног10, који
је чинио окосницу ноар филмова, може бити
објашњење за пажњу која се касније обраћала
на ову другу11.
Несумњиво је да је критичка димензија ноар
филма настала под крилом лево оријентисаних
академика, а не изненађује ни то што су
они који су имали основу у литератури и
психоаналитичкој теорији били привучени
очигледно богатијим и компликованијим
наративима, који су нудили каноне ноар
филма. То може бити разлог због којег поједини
теоретичари сматрају zeitgeist теорију ноар
филма проблематичном, иако је несумњиво да
9 Robert Warshow, The Imediate Experience: Movies, Comics, Theatre
and Other Aspects of Popular Culture, Cambridge, Massachussets and
London, England: Harvard University Press, 2001, стр. 97.
10 Као израз незадовољства и политичке критике чији је циљ
рушење политичког система због постизања кључног циља за
осигуравање индивидуалног задовољства.
11 Роберт Воршоу, полазећи са социолошког становишта и
дефинишући ефекат који проистиче из гледања филма, долази
до закључка да нпр. гангстерски филмови озакоњују америчке
фрустрације, задовољавајући потребу за трагедијом наспрам
званичног државног оптимизма.

постоји веза између ноар филма и америчког
друштва.
Неспорно је да постоји знатан број радикалних
холивудских филмских стваралаца који су
крајем четрдесетих користили ноар филмове
као средство за изражавање свог политичког
критичког става. Ноар филм био је један од
начина да се укаже на идеолошки расцеп
између тих двеју струја, чиме се учврстио
унутар мањинског укуса културне елите,
одбацивши царство популарне културе.
Постоји извесна иронија у опису ноар филма
као високопрефињене интелектуалне културне
форме, чиме гангстерски филмови, детективске
и петпарачке hard-boiled приче, као претече,
добијају на дубини.
Иманентна, стваралачка критика уперена
против стега и искључивости холивудске
мејнстрим продукције, мрачно огледало
тадашњег друштва и последица послератне
параноје, ноар филм ослањао се на околности
времена у ком је настао. Иако су директори
великих студија због маркетиншких разлога
инсистирали на јасно одређеном жанру сваког
филма који је ишао у дистрибуцију, ноар
филм успео је да се својом неопредељеношћу
и
неухватљивошћу
одупре
жанровској
стерилности и униформности.

ИСТОРИЈА И ИДЕОЛОГИЈА (HUAC)
Рат је потпуно трансформисао свет филма.
Холивуд је био изложен одлучној интервенцији
владе, која је настојала да продуби унутрашњу
поделу у оквиру саме филмске индустрије. Иако
је у послератном периоду била на врхунцу,
америчка филмска индустрија морала је да
се хвата у коштац с новим изазовима, јер се
већ пола деценије бранила од напада. Сумња
у наводну комунистичку инфилтрацију
у филмску индустрију, која је побудила
интересовање конгресне јединице (The House
Committee on Un-America Activites)12, познате
као HUAC, пре рата, довела је до трауматичних
јавних саслушања која су почела 1947. године.
Чланови Комунистичке партије који су радили
у Холивуду били су добро познати. Ескалацијом
сукоба између САД и СССР-а, који је довео
до хладноратовске кризе, политичка клима у
Америци се променила и почела су „пријатељска”
саслушања сведока који су се добровољно
12 Комитет за антиамеричке активности.

пријављивали13 и она „непријатељска”, која
нису била добровољна. Између осталог, десет
њих14, углавном сценариста, било је осуђено
на годину дана затвора пошто је одбило да
одговори на чувено питање: „Да ли сте сада
или икада били члан комунистичке партије?”,
док је филмска индустрија, плашећи се даљих
истрага, одлучила да не запошљава комунисте
или наводне субверзивце. Ипак, 1951. године
HUAC је наставио саслушања и од сведока се,
под претњом прогоном, тражило да открију
имена оних који би могли бити чланови15. Тада је
настала такозвана црна листа, која је постојала
скоро десет година, а на којој су била имена око
сто сценариста, глумаца, редитеља. И многи
други били су под сумњом, и уопште читава
атмосфера „лова на вештице” довела је до тога
да су многи којима је било стало да задрже посао
у филмској индустрији морали да пишу изјаве у
којима се одричу својих претходних политичких
уверења. Све то одразило се на Холивуд, који
је био приморан да због политичких убеђења
и идеологије одбије велики број талентованих
уметника. У то време приметно је било велико
опадање гледаности у биоскопима. Разлози за
то могу бити и усредсређеност повратника из
рата на посао, појава новог медија и пресељење
великог броја становника у предграђа.
Након HUAC-ових саслушања, напредни
филмски ствараоци научили су да формулишу
своју друштвену критику унутар познатих
жанровских оквира, што је вероватно помогло
да се оправда најезда ноар филмова педесетих
година, непосредно пре него што су многи
креативни редитељи отерани из филмске
индустрије. Иако нису сви ноар филмови
износили критику друштва, велики број њих
указивао је на аномалије тадашњег америчког
система. Сматрајући да ће HUAC директно
напасти комплетну филмску индустрију,
редитељи Џон Хјустон и Вилијем Вајлер и писац
Филип Дун, заузели су се за оснивање Committee
for the First Amendment, посвећеног одбрани
уметничке слободе филмских стваралаца.

13 Роберт Тејлор, Роналд Реган, Гари Купер.
14 Едвард Дмитрик, редитељ; Ринг Ларднер Млађи, сценариста;
Самјуел Орниц, сценариста; Далтон Трамбо, сценариста; Џон
Хауард Лосон, писац; Херберт Биберман, редитељ и сценариста;
Алвах Беси, сценариста; Лестер Кол, сценариста, Алберт Малц,
сценариста; Адријан Скот, сценариста и продуцент.
15 Дашијел Хамет био је осуђен 1951. године на пет месеци затвора
пошто је одбио да сведочи против четворице пријатеља који су
били оптужени да су чланови Комунистичке партије и проглашен
је непријатељским сведоком („unfriendly witness”).
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са полица
БИБЛИОТЕКЕ

Историја
српског филма
у књизи
Петра Волка

пише:

Зорица Димитријевић

њига 20. век српског филма др
Петра Волка представља историју
српске кинематографије кроз
спој ауторске и критичке студије,
хронолошког прегледа збивања,
лексикона личности и детаљне филмографије,
с генералном оценом да је упркос свим
искушењима постепено створена „аутентична и
особена национална кинематографија”.
Неуобичајено обимну књигу са чак хиљаду
страница текста, а без фотографија, објавили су
2001. године Институт за филм и Југословенска
кинотека.
На самом почетку прештампан је текст
„Најновији
фотографски
изналазак
–
кинематограф”, који је изашао у Српским
новинама јуна 1896. године, у време прве
филмске пројекције у Београду и на Балкану.
Уводни део књиге подсећа на изложбу
организовану поводом стогодишњице те
пројекције у Галерији Српске академије наука
и уметности (1996), „у којој је оживљено сећање
на путеве развоја овог медија и стремљења свих
оних српских пионира филма који су у његовим
илузијама препознали своје жеље, могућности и
показали своје стваралачке домете”.
Волк описује промене током смена генерација
и друштвених околности, те закључује да „све
што је у српском филму створено током 20. века
углавном је забележено, истражено и, ако није
уништено – проверено и верификовано унутар
општих система вредности”.
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У следећем поглављу, под насловом
„Промишљања”, говори о односу српског и
југословенског филма и напомиње да враћање
суштини српског филма након распада државе
на крају 20. века не значи негацију искуства
југословенске продукције чији је део деценијама
био.
Поглавље „Идеје” скреће пажњу на чињеницу
да се српско филмско стваралаштво „опире
свакој статичности, свођењу на тренутне
потребе или појаве и непрекидно указује на
своја стална преображења”.
„Зар свака генерација у развој није уградила
нешто од својих тежњи, схватања и могућности?”,
пита Волк и затим детаљно описује тај богати,
динамични и плодоносни процес трагања за
аутентичним формама.
Из филмова сваке генерације, каже он,
проистичу многобројне истине, а развој никада
није текао по унапред припремљеним шемама
и уз јасне путоказе, јер су се са сваким филмом
јављале специфичне препреке, друкчије
потребе, па и стваралачке условности.
Стога Волк хронолошки анализира свет идеја
српског филма почев од првих, узбудљивих
суочавања с новим медијем крајем 19. века,
преко свих мена наредних деценија, до корпуса
идеја на измаку 20. века, те закључује: „Српски
филм је задобио своју субјективну легитимност,
разликује се од осталих и више се не распиње
између идеолошки пристрасне, комерцијално
конформистичке
и
ауторски
агресивне

продукције. Ствараоци свих генерација који
су прошли кроз ових сто година у српској
продукцији суочили су се сви заједно са
сазнањима која постају трајно искуство... Филм
је успео да кроз многа преображења дође до дела
која представљају трајне вредности националне
културе.”
Следи поглавље „Вредности”, у којем Волк
наставља разматрање природе и домета српског
филма, сада из угла појединачних аутора и
њихових остварења. Набрајајући велики број
наслова у којима је „очита супериорност
уметничког над комерцијалним мотивима”, он
оцењује да цео тај корпус омогућава да се праве
разне колекције, селекције, па и антологије,
зависно од естетског приступа, намере
селектора и потребе тренутка.
„Суштински, српски филм се у свом развоју кроз овај век ослободио сопственог традиционализма. То се огледало у приступу
нарацији, начину проучавања и објашњавања
света у коме се живи, односа са идеологијом,
историјом и такозваном објективном стварношћу. Од уопштених идеала досегао је до
сасвим отвореног и личног мишљења, доживљаја
и исказивања властитих истина”, сматра Волк.
Поглавље „Документи” посвећено је сниматељима, филмским репортажама, журналима
и потом документарним филмовима, као и

редитељима и продукцијским кућама које су се
бавиле том врстом филма.
„Српски документарни филм је пронашао
сопствени пут до правих вредности филмске
уметности. Најбоља дела документарног филма
уграђена су у српску кинематографију као
целину и потпуно интегрисана са духовношћу
сопственог народа”, истиче Волк.
У поглављу „Свет” дат је преглед пласмана
српског филма у иностранству, као и ангажмана
овдашњих аутора и глумаца у страним продукцијама.
Исцрпна хроника „Наших сто година”, попут
уџбеника историје, из године у годину, од 1896.
до 2000, наводи збивања у свету домаћег филма,
с подацима о појединачним остварењима и
ауторима, продукцијским кућама, фестивалима,
друштвеним околностима...
Поглавље „Личности” обухвата енциклопедијске одреднице о више од хиљаду филмских
уметника и посленика, абецедним редом, док
поглавље „Филмографије” хронолошки наводи
листу снимљених играних, документарних,
анимираних, наменских и других филмова и
филмских записа.
У књизи је штампана и детаљна библиографија,
затим кратка белешка о писцу, регистар наслова
филмова, регистар имена и резиме на енглеском
језику.
Према оцени издавача, „ова монументална
књига Петра Волка је својеврсна рекапитулација
српске кинематографије од њених почетака,
закључно са крајем двадесетог века. У десет поглавља своје књиге, тежио је Петар Волк томе да
што обухватније представи српску кинематографију, кроз све њене историјске периоде и
мене, те да, у широком спектру, прикаже највећи
део онога што је био њен стваралачки потенцијал.
Отуд су биографске одреднице у поглављу
’Личности’ својеврсна ’књига по себи’ која систематски представља творце српског филма,
а заједно с филмографијама, документима
и критичким преиспитивањем века српског
филма, остаје незаобилазни приручник и драгоцено историјско сведочанство”.
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програм
оКТоБаР 2017

Југословенска кинотека

Косовска 11

СЕЋАЊЕ НА... ЉУБИША САМАРЏИЋ
НЕДЕЉА

1.

ОКТОБАР

пројекција у 15.00

пројекција у 17.00

ПеШЧаНИ гРад

(југ, 1962)
Peščeni grad
....................................................................................
улоге: јанез албрехт, Милена
дравић, Љубиша Самарџић
режија: Боштјан хладник
НЕДЕЉА

1.

ОКТОБАР

даНИ

(југ, 1963)
....................................................................................
улоге: олга Вујадиновић,
Љубиша Самарџић,
Вјекослав афрић
режија: александар Петровић

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ПРеКоБРојНа

ШТИЋеНИК

(југ, 1962)
....................................................................................
улоге: Милена дравић, Љубиша
Самарџић, Борис дворник
режија: Бранко Бауер
ПОНЕДЕЉАК

2.

ОКТОБАР

пројекција у 15.00

пројекција у 17.00

дИВеРЗаНТИ

(југ, 1967)
....................................................................................
улоге: Раде Марковић,
Бата Живојиновић,
Љубиша Самарџић
режија: хајрудин Крвавац
ПОНЕДЕЉАК

2.

ОКТОБАР

(југ, 1966)
....................................................................................
улоге: Љубиша Самарџић, Шпела
Розин, Станислава Пешић
режија: Владан Слијепчевић

јУТРо

(југ, 1967)
....................................................................................
улоге: Љубиша Самарџић,
Милена дравић, Неда арнерић
режија: Пуриша Ђорђевић

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ПРедСТаВа хаМлеТа У
МРдУШИ доњој

БИТКа На НеРеТВИ

(југ, 1969)
....................................................................................
улоге: јул Бринер
(Yul Brynner), Франко Неро
(Franco Nero), Љубиша Самарџић
режија: Вељко Булајић

(југ, 1974)
....................................................................................
улоге: Раде Шербеџија, Милена
дравић, Љубиша Самарџић
режија: Вељко Булајић
УТОРАК

3.

ОКТОБАР

пројекција у 15.00
СПеЦИјалНо
ВаСПИТање

пројекција у 17.00
ТаМо И НаТРаг

(југ, 1977)
....................................................................................
улоге: Славко Штимац, Беким
Фехмиу, Љубиша Самарџић
режија: горан Марковић
УТОРАК

3.

(југ, 1977)
....................................................................................
улоге: душан јанићијевић,
Милена дравић,
Љубиша Самарџић
режија: александар Петковић

пројекција у 19.00
аВаНТУРе БоРИВоја
ШУРдИлоВИЋа (југ, 1980)

....................................................................................
улоге: Љубиша Самарџић,
Миодраг Петровић Чкаља,
режија: александар Ђорђевић

пројекција у 21.00
СаВаМала

ОКТОБАР

(југ, 1982)
....................................................................................
улоге: Љубиша Самарџић, Синиша Ћопић, данило лазовић
режија: Живорад Митровић
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СРЕДА

4.

ОКТОБАР

пројекција у 15.00
Мој ТаТа На одРеЂеНо
ВРеМе
(југ, 1982)
....................................................................................
улоге: Љубиша Самарџић,
Милена дравић, Борис дворник
режија: Милан јелић

СРЕДА

4.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
аНЂео ЧУВаР

(југ, 1987)
....................................................................................
улоге: Љубиша Самарџић, јакуп
амзић, Неда арнерић
режија: горан Паскаљевић

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ПолИЦајаЦ Са
ПеТлоВог БРда

НеБеСКа УдИЦа

(срј, 2000)
....................................................................................
улоге: Небојша глоговац, ана
Софреновић, Иван јевтовић
режија: Љубиша Самарџић

(срј, 1992)
....................................................................................
улоге: Љубиша Самарџић,
Милена дравић, Светлана
Бојковић
режија: Михаило Вукобратовић

ДАНИ ЧЕШКОГ ФИЛМА
ЧЕТВРТАК

5.

18.30

ОКТОБАР

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
ДАНА ЧЕШКОГ
ФИЛМА

ПЕТАК

6.

ОКТОБАР

пројекција у 19.00
МИлоШ ФоРМаН: оНо
ШТо Те Не УБИје...

(чЕШ, 2009)
Miloš Forman: Co tě nezabije...
....................................................................................
документарни филм
режија: Милослав Шмидмајер
(Miloslav Šmidmajer)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ПРоКлеТСТВо леПоТе

СРеЋаН БоЖИЋ,
гоСПодИНе лоРеНС

(чЕШ, 2016)
Zkáza krásou
....................................................................................
документарни филм
режија: хелена Трештикова
(Helena Třeštíková), јакуб хејна
(Jakub Hejna)

СУБОТА

7.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
ЧаРаПоКРадИЦе

(чЕШ, 2016)
Lichožrouti
....................................................................................
анимирани/дечји филм
режија: галина Миклинова
(Galina Miklinova)

(вБ/јAп/нЗ, 1983)
мerry Christmas, Mr. Lawrence
....................................................................................
улоге: дејвид Боуви
(David Bowie), Рјуичи Сакамото
(Ryuichi Sakamoto)
режија: Нагиса ошима
(Nagisa Oshima)

СЕЋАЊЕ НА...
АЛЕКСАНДАР БАРИШИЋ

пројекција у 19.00
СелеБРИТИ д.о.о.

(чЕШ, 2015)
Celebrity s.r.o.
....................................................................................
улоге: јиржи Мадл (Jiří Mádl),
Моника хорватова
(Monika Horváthová)
режија: Милослав Шмидмајер
(Miloslav Šmidmajer)

пројекција у 21.00
ЦРНИ БоМБаРдеР

(срј, 1992)
....................................................................................
улоге: драган Бјелогрлић,
аница добра
сценарио: александар Баришић
режија: дарко Бајић

О К ТО БА Р

У

К О С О В С К О Ј

|

|

61

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: МИКЕЛАНЂЕЛО АНТОНИОНИ
НЕДЕЉА

8.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00
даМа БеЗ КаМелИја

хРоНИКа једНе
ЉУБаВИ

(итА, 1950)
Cronaca di un amore
....................................................................................
улоге: лучија Бозе (Lucia Bosé),
Масимо Ђироти (Massimo Girotti)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

ПОНЕДЕЉАК

9.

ОКТОБАР

(итА/ФрА, 1953)
La signora senza camelie
....................................................................................
улоге: лучија Бозе (Lucia Bosé),
Ђино Черви (Gino Cervi)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 18.00

10.

КРИК

(итА/сАд, 1957)
Il grido
....................................................................................
улоге: Стив Кокран (Steve
Cochran), алида Вали (Alida Valli)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 20.00

ПРИјаТеЉИЦе

аВаНТУРа

(итА, 1955)
Le Amiche
....................................................................................
улоге: габријеле Ферцети
(Gabriele Ferzetti), елеонора Роси
драго (Eleonora Rossi Drago)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)
УТОРАК

пројекција у 21.00

пројекција у 17.00

(итА/ФрА, 1960)
L’avventura
....................................................................................
улоге: габријеле Ферцети
(Gabriele Ferzetti), Моника Вити
(Monica Vitti)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ОКТОБАР

НоЋ

(итА/ФрА, 1961)
La notte
....................................................................................
улоге: Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni),
Жана Моро (Jeanne Moreau)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)
СРЕДА

11.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
КоТа ЗаБРИСКИ
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(итА/Фр,А 1962)
L’eclisse
....................................................................................
улоге: ален делон (Alain Delon),
Моника Вити (Monica Vitti)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 19.00

(сАд, 1970)
Zabriskie Point
....................................................................................
улоге: Марк Фрешет
(Mark Frechette),
Род Тејлор (Rod Taylor)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)
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ПоМРаЧење

УВеЋање

(вБ/итА/сАд, 1966)
Blowup
....................................................................................
улоге: дејвид хемингс (David
Hemmings), Ванеса Редгрејв
(Vanessa Redgrave)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

ЦРВеНа ПУСТИња

(итА/ФрА, 1964)
Il deserto rosso
....................................................................................
улоге: Моника Вити (Monica Vitti),
Ричард харис (Richard Harris)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 21.00
ПРоФеСИја РеПоРТеР

(итА/ШпА/ФрА, 1975)
Professione: reporter
...................................................................................
улоге: Џек Николсон
(Jack Nicholson),
Марија Шнајдер (Maria Schneider)
режија: Микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

МИКРО ФАФ ПРОГРАМ ФИЛМОВА:
ЧЕТВРТАК

ШаМлИЦа (СРБ)
режија: Алекса Борковић

WHAT DEAMS MAY COME (Бих)
режија: Едис турсић

ОКТОБАР

EMBRIO ON THE ROAD (СРБ)
режија: Александар јоксимовић

СТаНИЦа (СРБ)
режија: Филип стојиљковић

THOSE DRAWN ALIVE (ФИН)
режија: јука-пека јаловара
(Jukka-Pekka Jalovaara)

FOUR POSTCARDS TO MARTA (ШП)
режија: Ернан талавера (Hernan
Talavera)

SONG SOTTO VOCE (ФРа)
режија: пјер Бесет (Pierre Bessette)

ПаСјИ ЖИВоТ (СРБ)
режија: Александар новаковић

EARTH 2.0 (СРБ)
режија: игор станојевић

СаМо МРаВИ И МагаРаЦ (СРБ)
режија: миливој костић

SHe IS I (СРБ)
режија: Александар токин

НИје ВРеМе За ЉУБаВ (СРБ)
режија: ивана косовац

STORIES LIVED (СРБ)
режија: настас крњаја

TO LEAVE OR TO STAY (ФР)
режија: нико мартен (Nico Martin)

Intervention of Evel (СИНгаПУР)
режија: јазид мухамед
(Yazid Muhamad)

ПоБедНИК (СРБ)
режија: немања јованов

12.

ПЕТАК

13.

ОКТОБАР

СУБОТА

14.

HEMI – JNT (ТУР)
режија: хеми Бехмоарас
(Hemi Behmoaras)
КРаЉеВСТВо ПЧела (СРБ)
режија: матија крстић

ОКТОБАР

НИКад Не одУСТај (СРБ)
режија: Ален Бачлија
КРаТаК оМаЖ лУдИлУ (СРБ)
режија: Анастас стојиловић
СедеТИ (СРБ)
режија: Аница ражнатовић
HYPNTISED (СРБ)
и
OBSESSED (СРБ)
режија: Бојана ивановић и
катарина стојановић
DEAR GODDESS (Сад)
режија: Ема роуз, Ема гај
(Ema Rose, Emma Guy)
TRASPASSING (СРБ)
режија: данило Лучић
ЦРВеНо (СРБ)
режија: данило станимировић
FRIED BARRY (ј. африка)
режија: рајан кругер (Ryan Kruger)
РаСКРШЋе (СРБ)
режија: ђорђе иванковић
СУПеР ПоПаРа
У СлУЖБИ гРаЂаНа (СРБ)
режија: ђорђе петровић
BLINDLY (ФР)
режија: в. дени, Ф. сентен (Valérian
Denis, François Saintin)
SEPTEMBER 1963 (СРБ)
режија: драган милеуснић

ПоКРеТ (СРБ)
режија: ивана недељковић

GRAPHIC SEX ED (Сад)
режија: расел винер
(Russell Wyner)

WU WEI (NON-ACTION) (Сад)
режија: Бил сандиџ (Bill Sandidge)

ШУСТеР (СРБ)
режија: ненад маринковић

РеМеК-дело (СРБ)
режија: јелена новаковић

ВИТРаЖ (СРБ)
режија: никола Шошкић

The Dreams Executioner (ИРаК)
режија: дарвеш омер
(Darwesh Omer)

A LETTER FROM LETICIA (аРг)
режија: ирене Блеј (Irene Blei)

ТРИ хеРоја (СРБ)
режија: кристина милосављевић
Harry-A.K.A Bullet Baba (ИНдИја)
режија: рохит Бардвај
(Rohit Bhardwaj)
СКоК (СРБ)
режија: Лидија Антоновић

ПаРКИНг (СРБ)
режија: Лука палић

СаН (СРБ)
режија: марко томовић

Бела НоЋ (СРБ)
режија: драгана николић

MOULDABLE KID (ФРа)
режија: Анаис клер-Бедуе
(Anaïs Clerc-Bedouet)

DELICATESSEN (Сад)
режија: Фенглин чен (Fenglin Chen)

МоЖда (СРБ)
режија: маша миљковић

THE UNDERGROUND ARTIST (Сад)
режија: Шон Линдерт (Sean Lindert)

ЉУБаВ БеЗ ПРедРаСУда (СРБ)
режија: ђорђе ковачевић
ШНеНоКле (СРБ)
режија: Зоран ђурковић

CITIZENS (ШПа)
режија: марк надал (Marc Nadal)

ИНСПеКТоР ШУПаК (хРВ)
режија: марко радоловић

ТеРеТ (СРБ)
режија: стефан теофиловић

МИ (СРБ)
режија: тамара Брочић

Моје СлИКе МојИ СНоВИ (СРБ)
режија: Лидија илић

INTRUDER (СРБ)
режија: марко ковач

СаН (Цг)
режија: новак пожарев

SHALA (БРа)
режија: Жоао инасио (João Inácio)
DARTMOOR INTERLUDE (еНг)
режија: Ејми катлер (Amy Cutler)
НеКИ ЉУдИ (СРБ)
режија: сава миљковић
AGELASTA (ШП)
режија: сара гарсија хименез
(Sara Garcia Jiménez)
PINK DOLPHIN (Сад)
режија: туо кан (Tuo Kan)
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МОЈ ИЗБОР: ВЛАДАН ВУКОСАВЉЕВИЋ, МИНИСТАР КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
НЕДЕЉА

15.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

МаРШ На дРИНУ

(југ, 1964)
....................................................................................
улоге: александар гаврић,
Љуба Тадић
режија: Живорад Жика Митровић

ПОНЕДЕЉАК

16.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

17.

ОКТОБАР

(сАд, 1942)
Casablanca
....................................................................................
улоге: хемфри Богарт
(Humphrey Bogart), Ингрид
Бергман (Ingrid Bergman)
режија: Мајкл Кертиз
(Michael Curtiz)

пројекција у 19.00

ПоВРаТаК

(југ, 1966)
....................................................................................
улоге: Велимир Бата
Живојиновић, Снежана лукић
режија: Живојин Павловић

УТОРАК

КаЗаБлаНКа

пројекција у 17.00

СедМИ ПеЧаТ

(ШвЕ, 1957)
Det sjunde inseglet
....................................................................................
улоге: Макс вон Сидов
(Max von Sidow), гунар
Бјернстранд (Gunnar Björnstrand)
режија: Ингмар Бергман
(Ingmar Bergman)

пројекција у 18.30

Кад БУдеМ МРТаВ И Бео
(југ, 1967)
....................................................................................
улоге: драган Николић,
Ружица Сокић
режија: Живојин Павловић

СеЋаМ Се

(итА/ФрА, 1973)
Amarcord
....................................................................................
улоге: Бруно Цанин
(Bruno Zanin),
Магали Ноел (Magali Noël)
режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 21.00
гРаЂаНИН КејН

(сАд, 1941)
Citizen Kane
....................................................................................
улоге: орсон Велс (Orson Welles),
Џозеф Котен (јоseph Cotten)
режија: орсон Велс
(Orson Welles)

пројекција у 21.00
РаШоМоН

(јАп, 1950)
Rashômon
....................................................................................
улоге: Тоширо Мифуне (Toshirô
Mifune), Мачико Кјо (Machiko Kyô)
режија: акира Куросава
(Akira Kurosawa)

пројекција у 21.00
СедаМ СаМУРаја

(јАп, 1954)
Shichinin no samurai
....................................................................................
улоге: Тоширо Мифуне
(Toshirô Mifune), Такаши Шимура
(Takashi Shimura)
режија: акира Куросава
(Akira Kurosawa)

ЈУГОСЛОВЕНСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ НА ФИЛМУ
СРЕДА

18.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

УЗаВРелИ гРад

(југ, 1961)
....................................................................................
улоге: Велимир Бата
Живојиновић,
Илија Џувалековски
режија: Вељко Булајић
ЧЕТВРТАК

19.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
ЗеНИЦа

|
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(југ, 1965)
....................................................................................
улоге: Никола Коле ангеловски,
Мија алексић
режија: Бранко Бауер

пројекција у 19.00

(југ, 1957)
....................................................................................
улоге: гордана Милетић,
Раде Марковић
режија: Милош Стефановић,
јован Живановић
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доЋИ И оСТаТИ

ТоПле годИНе

(југ, 1966)
....................................................................................
улоге: Беким Фехмиу,
ана Матић
режија: драгослав лазић

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
КУд ПУКло да ПУКло

(југ, 1974)
....................................................................................
улоге: Младен Будишчак,
јагода Калопер
режија: Рајко грлић

пројекција у 21.00
ИМаМ дВИје МаМе И
дВа ТаТе

(југ, 1968)
....................................................................................
улоге: Миа оремовић,
Реља Башић
режија: Крешимир голик

ЦИКЛУС БРИТАНСКОГ ФИЛМА
ПЕТАК

20.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
УЦеНа

(вБ, 1929)
Blackmail
....................................................................................
улоге: ени ондра (Anny Ondra),
Џон лонгден (John Longden)
режија: алфред хичкок
(Alfred Hitchcock)

СУБОТА

21.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
хеНРИ V

(вБ, 1945)
Henry V
....................................................................................
улоге: лоренс оливије
(Laurence Olivier),
Рене ашерсон (Renée Asherson)
режија: лоренс оливије
(Laurence Olivier)
НЕДЕЉА

22.

ОКТОБАР

23.

ОКТОБАР

24.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
ПоРодИЧНИ ЖИВоТ

(вБ, 1971)
Family Life
....................................................................................
улоге: Сенди Ратклиф
(Sandy Ratcliﬀ), Бил дин (Bill Dean)
режија: Кен лоуч (Ken Loach)

(вБ, 1934)
The Man Who Knew Too Much
....................................................................................
улоге: лесли Бенкс (Leslie Banks),
една Бест (Edna Best)
режија: алфред хичкок
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 21.00

олИВеР ТВИСТ

(вБ, 1948)
Oliver Twist
....................................................................................
улоге: алек гинис
(Alec Guinness), Роберт њутон
(Robert Newton)
режија: дејвид лин (David Lean)

МоСТ На РеЦИ КВај

СПоРТСКИ ЖИВоТ

ЧоВеК КојИ је
ПРеВИШе ЗНао

пројекција у 19.00

гаНгСТеРСКа ПеТоРКа

(вБ, 1963)
This Sporting Life
....................................................................................
улоге: Ричард харис
(Richard Harris),
Рејчел Робертс (Rachel Roberts)
режија: линдси андерсон
(Lindsay Anderson)
УТОРАК

(вБ, 1933)
The Private Life of Henry VIII
....................................................................................
улоге: Чарлс лотон
(Charles Laughton),
Роберт донат (Robert Donat)
режија: александер Корда
(Alexander Korda)

пројекција у 18.30

пројекција у 16.30

пројекција у 21.00

ПРИВаТНИ ЖИВоТ
хеНРИја VIII

пројекција у 16.30
(вБ, 1955)
The Ladykillers
....................................................................................
улоге: алек гинис (Alec Guinness),
Сесил Паркер (Cecil Parker)
режија: александер Макендрик
(Alexander Mackendrick)

ПОНЕДЕЉАК

пројекција у 19.00

ТРеЋИ ЧоВеК

(вБ, 1949)
The Third Man
....................................................................................
улоге: Џозеф Котен
(Joseph Cotten),
орсон Велс (Orson Welles)
режија: Керол Рид (Carol Reed)

пројекција у 21.00

(вБ/сАд, 1957)
The Bridge on the River Kwai
....................................................................................
улоге: алек гинис (Alec Guinness),
Вилијем холден (William Holden)
режија: дејвид лин (David Lean)

ПУТ У ВИСоКо
дРУШТВо (вБ, 1958)

Room at the Top
....................................................................................
улоге: лоренс харви
(Laurence Harvey),
Симон Сињоре (Simone Signoret)
режија: Џек Клејтон (Jack Clayton)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

голдФИНгеР

(вБ, 1964)
Goldﬁnger
....................................................................................
улоге: Шон Конери
(Sean Connery), онор Блекман
(Honor Blackman)
режија: гај хамилтон
(Guy Hamilton)

ЗИМа једНог лаВа

(вБ, 1968)
The Lion in Winter
....................................................................................
улоге: Питер о’Тул (Peter O’Toole),
Кетрин хепберн
(Katharine Hepburn)
режија: ентони харви
(Anthony Harvey)

пројекција у 19.00
деМоНИ

пројекција у 21.00

(вБ, 1971)
The Devils
....................................................................................
улоге: Ванеса Редгрејв
(Vanessa Redgrave),
оливер Рид (Oliver Reed)
режија: Кен Расел (Ken Russell)

ТеСа

(вБ/ФрA, 1979)
Tess
....................................................................................
улоге: Настасја Кински (Nastassja
Kinski), Питер Фирт (Peter Firth)
режија: Роман Полански
(Roman Polanski)
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НЕМА СРЕДА: ЕВГЕНИЈ БАУЕР
СРЕДА

25.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 17.00

деЦа ВелИКог гРада

(рус, 1914)
дитя большого города
....................................................................................
улоге: елена Смирнова (Елена
смирнова), Нина Косљанинова
(нина кослянинова)
режија: евгениј Бауер
(Евгений Бауэр)
СРЕДА

25.

ОКТОБАР

пројекција у 19.00

СањаРења

(рус, 1915)
грёзы
....................................................................................
улоге: александaр Вирубов
(Александр вырубов)
режија: евгениј Бауер
(Евгений Бауэр)

пројекција у 19.00

ЖИВоТ За ЖИВоТ

(рус, 1916)
Жизнь за жизнь
....................................................................................
улоге: олга Рахманова (ольга
рахманова), лидија Корењева
(Лидия коренева)
режија: евгениј Бауер
(Евгений Бауэр)

НелИ РаИНЦеВа

(рус, 1916)
нелли раинцева
....................................................................................
улоге: Зоја Баранцевич
(Зоя Баранцевич), олга
Рахманова (ольга рахманова)
режија: евгениј Бауер
(Евгений Бауэр)

СЕЋАЊЕ НА... НАДА ЂУРЕВСКА

пројекција у 21.00
од ЗлаТа јаБУКа

(југ, 1986)
....................................................................................
улоге: Нада Ђуревска,
Љуба Тадић
режија: Никола Стојановић

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК: СРПСКИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ
ЧЕТВРТАК

26.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
КРоЗ јУЖНУ СРБИјУ II
део: ПРоСлаВа оСлоБоЂења БИТоЉа 6/19.
НоВеМБРа 1913. годИНе
(срБ, 1913)
....................................................................................
продуцент: Светозар Боторић

БеогРад По ЗИМИ

(срБ, 1914)
....................................................................................
продуцент: Светозар Боторић

ВелИКа ПИјаЦа У
БеогРадУ

(срБ, 1914)
....................................................................................
продуцент: Ђока Богдановић

Полагање ТеМеЉа
БогоСлоВИјИ СВ. СаВе
(срБ, 1914)
....................................................................................
продуцент: Ђока Богдановић

ТРКе На НоВоМ
ТРКалИШТУ 27. Маја
1914. годИНе

(срБ, 1914)
....................................................................................
продуцент: Ђока Богдановић
66
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пројекција у 19.00

пројекција у 19.00

долаЗаК РегРУТа

СолУНСКИ ПРоЦеС

(срБ, 1914)
....................................................................................
продуцент: Ђока Богдановић

ЗаКлеТВа РегРУТа
ВаРдаРСКог ПУКа У
БеогРадСКоМ гРадУ
На даН 13. аПРИла
1914. годИНе

(срБ, 1914)
....................................................................................
продуцент: Ђока Богдановић

ПогРеБ НИКолаја
хаРТВИга, ЦаРСКог
РУСКог ПоСлаНИКа У
БеогРадУ

(срБ, 1917)
....................................................................................
продуцент: Кинематографска
секција српске војске

ПоЖаР У СолУНУ

(срБ, 1917)
....................................................................................
продуцент: Кинематографска
секција српске војске

СЦеНе ИЗ ЖИВоТа
КРаЉа алеКСаНдРа

(срБ, 1934)
....................................................................................
редитељ: Михаило Михаиловић

пројекција у 21.00

(срБ, 1914)
....................................................................................
продуцент: Ђока Богдановић

ПРоСлаВа 1600.
годИШњИЦе
МИлаНСКог едИКТа
У НИШУ 1913. годИНе
(СРБ, 1913)

(срБ, 1914)
....................................................................................
непознати аутори

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

БУЂење ПаЦоВа

(југ, 1967)
....................................................................................
улоге: Слободан Цица Перовић,
душица Жегарац
режија: Живојин Жика Павловић

ПЕТАК

27.

ОКТОБАР

СУБОТА

28.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
МРТВИ

(вБ, 1987) The Dead
....................................................................................
улоге: анџелика хјустон
(Anjelica Huston), донал Мaкeн
(Donal McCann)
режија: Џон хјустон (John Huston)

пројекција у 17.00
ЧеТИРИ ВеНЧања И
СахРаНа (вБ, 1994)

Four Weddings and a Funeral
....................................................................................
улоге: хју грант (Hugh Grant), енди
Макдауел (Andie MacDowell)
режија: Мајк њуел (Mike Newell)
НЕДЕЉА

29.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
СНеЧ

(вБ, 2000)
Snatch
....................................................................................
улоге: Џејсон Стејтам (Jason
Statham), Бред Пит (Brad Pitt)
режија: гај Ричи (Guy Ritchie)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

СоБа Са ПогледоМ

(вБ, 1985) A Room with a View
....................................................................................
улоге: Меги Смит (Maggie Smith),
хелена Бонам Картер
(Helena Bonham Carter)
режија: Џејмс ајвори (James Ivory)

РИБа ЗВаНа ВаНда

(вБ, 1988) A Fish Called Wanda
....................................................................................
улоге: Џон Клиз (John Cleese),
Џејми ли Кертис (Jamie Lee Curtis)
режија: Чарлс Крајтон
(Charles Crichton)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ТРејНСПоТИНг

(вБ, 1996)
Trainspotting
....................................................................................
улоге: јуан Макгрегор
(Ewan McGregor), Џони ли Милер
(Jonny Lee Miller)
режија: дени Бојл (Danny Boyle)

ТајНе И лаЖИ

(вБ, 1996)
Secrets & Lies
....................................................................................
улоге: Тимоти Спол
(Timothy Spall), Бренда Блетин
(Brenda Blethyn)
режија: Мајк ли (Mike Leigh)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

КРаЉеВ гоВоР

(вБ, 2010)
The King’s Speech
....................................................................................
улоге: Колин Фирт (Colin Firth),
Џефри Раш (Geoﬀrey Rush)
режија: Том хупер (Tom Hooper)

хаРИ ПоТеР И КаМеН
МУдРоСТИ (вБ, 2001)

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
...................................................................
улоге: данијел Радклиф
(Daniel Radcliﬀe)
режија: Крис Коламбус
(Chris Columbus)

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ТОБ ХУПЕР (Tobe Hooper)

пројекција у 17.00

ПОНЕДЕЉАК

30.

ЖИВИ ПоједеНИ

ОКТОБАР

пројекција у 19.00

(сАд, 1977)
Eaten Alive
....................................................................................
улоге: Невил Бранд (Neville
Brand), Мел Ферер (Mel Ferrer)
режија: Тоб хупер (Tobe Hooper)
ПОНЕДЕЉАК

30.

ОКТОБАР

пројекција у 21.00
ТеКСаШКИ МаСаКР
МоТоРНоМ ТеСТеРоМ

31.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

ТеКСаШКИ МаСаКР
МоТоРНоМ ТеСТеРоМ 2

(сАд, 1986) The Texas Chainsaw
Massacre 2 ........................................................
улоге: денис хoпер (Dennis Hopper),
Кeролин Вилијамс (Caroline Williams)
режија: Тоб хупер (Tobe Hooper)

пројекција у 19.00

ПолТеРгајСТ

(сАд, 1982)
Poltergeist
....................................................................................
улоге: Џобет Вилијамс
(JoBeth Williams), хедер о’Рорк
(Heather O’Rourke)
режија: Тоб хупер (Tobe Hooper)

(сАд, 1981) The Funhouse
....................................................................................
улоге: елизабет Бериџ
(Elizabeth Berridge),
Шон Карсон (Shawn Carson)
режија: Тоб хупер (Tobe Hooper)

пројекција у 23.00

(сАд, 1974) The Texas Chain Saw
Massacre .................................................
улоге: Мeрилин Бернс (Marilyn
Burns), едвин Нил (Edwin Neal)
режија: Тоб хупер (Tobe Hooper)

УТОРАК

КУЋа СТРаВе

пројекција у 21.00
СВеМИРСКИ ВаМПИРИ

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

(вБ/сАд, 1985)
Lifeforce
....................................................................................
улоге: Стив Рејлсбeк
(Steve Railsback),
Матилда Меј (Mathilda May)
режија: Тоб хупер (Tobe Hooper)
О К ТО БА Р
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фотографија: Архив ЈК

пишЕ:

Елма Татарагић

НАДА ЂУРЕВСКА
Глума...
не ослобађа ме стида,
али ме чини храбријом!
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ада Ђуревска живјела је тихо,
мирно и достојанствено, што данас
није ни често ни једноставно.
Често сам је сретала у граду док
шета или сједи у парку, али никада
на телевизији или у новинама. Она је јавно
постојала искључиво на сцени и филму, у својим
улогама, а небројени су докази њене величине и
оставштине којом нас је задужила.
Нада Ђуревска једна је од најзначајнијих
глумица на нашим просторима, али прије
свега у Босни и Херцеговини и Сарајеву, гдје
је живјела од своје осме године. Њена прва
улога била је Варја у Чеховљевом Вишњику, а у
Сарајеву је играла на све три позоришне сцене
пуних четрдесет година. Радила је с великим
редитељима и редитељкама, а сама Сузан Сонтаг,
с којом је радила на представи Чекајући Годоа
током опсаде Сарајева, често је наглашавала
Надину посебност у својим текстовима.
И јесте, она је била посебна. Не само што је
остварила завидну позоришну каријеру него је
иза себе оставила и сјајне филмске улоге. Њена
прва филмска улога била је у Мирису дуња
Мирзе Идризовића из 1982, а за улогу у филму
Од злата јабука Николе Стојановића 1986.
године освојила је Златну арену на Филмском
фестивалу у Пули. У интервују за Синеаст
управо поводом те награде, Нада Ђуревска је
рекла: „Ја и у животу имам некако редуциран
начин изражавања. Чини ми се, што је јаче
стање, оно је увијек краће, готово као у бљеску.”
Рат прекида на десет година њену филмску
каријеру, али Нада Ђуревска остаје у Сарајеву
с мајком и сином и остварује низ позоришних
улога. Филму се враћа 2000. у Млијечном путу
Фарука Соколовића, након чега остварује
улоге готово у свим важнијим постратним
босанскохерцеговачким
филмовима:
Код
амиџе Идриза Пјера Жалице, Добро уштимани
мртваци Бењамина Филиповића, Грбавица
Јасмиле Жбанић и Јасмина Неџада Беговића. Но
посебно се истичу њене посљедње три филмске
улоге. Код Бобе Јелчића у Обрани и заштити
игра главну женску улогу, а партнер јој је
Богдан Диклић. Тај глумачки тандем успијева да
нас потпуно увуче у изузетно тешку и коморну
филмску причу и да јој омогући димензију

већег и значајнијег. Засигурно је Надина и
Богданова игра доприњела да се филм нађе у
селекцији Филмског фестивала у Берлину, те
да исте године Нада буде поново крунисана
као глумица године у Хрватској с још једном
Златном ареном у Пули.
Њена глумачка бравура истиче се и у филму
Имена Вишње редитеља Бранка Шмита, у којем
игра жену која запада у деменцију. Можда
ипак једна од импресивнијих улога јесте она
у краткометражном играном филму редитељке
Дубравке Турић Belladonna из 2015. године. У
том филму Нада игра слијепу жену коју главна
јунакиња среће током посјете офталмологу.
Надина глума ту улогу доводи до врхунаца
аутентичности и емотивности дајући филму
додатну снагу, тако да не чуди што је управо
тај филм прије двије године награђен као
најбољи кратки филм Венецијанског филмског
фестивала. И у том филму Нада Ђуревска
игра с минималним глумачким средствима,
редуцирано, како је сама за себе рекла, а опет
успијева бити беспријекорно емотивна, али
никада патетична или хладна. Бити у стању
пренијети емоцију преко платна могу само
велики, а Нада Ђуревска била је величанствена.
О глуми је Нада Ђуревска изјавила: „Глума...
небеска птица, моја једина могућност слободе...
бијег од себе, од свега што ме кочи, од навика
површности, од забрана из недостатка
храбрости. Глума као аутотерапија... глума ме
прочишћава, чини ме бољом. Не ослобађа ме
стида, али ме чини храбријом.”
Одлазак Наде Ђуревске растужио је све, и
професионалце и публику. Свима ће недостајати
њено достојанство и искрена емоција коју је
увијек доносила на сцену и на платно. У свијету
у коме се од емоције бјежи, Нада Ђуревска је
инсистирала на њој и то је публика препознавала.
Сарајево је већ необично без Наде на његовим
улицама, а иако је нисам исувише интимно
познавала, мени већ недостаје.
Надо, хвала Вам.
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пишЕ:

Димитрије Војнов

УРОШ СТОЈАНОВИЋ
КРАЈ ЧАРЛСТОНА
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пркос томе што је пре свог прераног
одласка у 44. години иза себе
оставио само један целовечерњи
играни филм, Урош Стојановић
(1973–2017) успео је да изгради
аутентичну поетику чији се континуитет
препознаје у ономе што је радио у кратким
формама, потом у ономе што је остварио у
дугом метру и коначно у ономе што је планирао
да ради.
Још је изузетно успели студентски филм
Вешала за двоје, којим је Стојановић изненадио
нашу филмску јавност крајем деведесетих,
показао у ком се правцу креће његова поетика.
То је била прича снажне емотивности испуњена
црним хумором, врло упечатљивог филмског
израза, енергичне нарације која спаја етничке
специфичности нашег простора и жанровске
конвенције вестерна. У том тренутку сличну
поетику имао је Срђан Драгојевић, који је уз њу
носио и друштвени ангажман изражен у бављењу
горућим темама. Стојановићеви филмови су,
с друге стране, више третирали исконске и
менталитетске дилеме и били много директнија
љубавна писма историји кинематографије.
Упркос
великом
успеху
Драгојевићевих
филмова и Стојановићевом проширивању поља
деловања на тој линији, можемо рећи да је жар
таквог приступа филму с временом стишан.
Кад је реч о тим љубавним писмима
кинематографији, Стојановић није крио
фасцинацију њеном историјом. Уосталом,
главни јунак филма Чарлстон за Огњенку
јесте наш живописни кино-пионир Драгољуб
Алексић, акробата који се у једном тренутку
окушао у најопаснијем ходу на жици, а то је –
снимање филма. У самом наслову алудирао је
на пионирски филм Косте Новаковића Краљ
чарлстона, снимљен баш негде у време када
се Огњенка дешава, и све су то јасне копче
с традицијом. Коначно, пројекат који је био
Стојановићев сан и због којег је практично и

отишао пут Холивуда звао се Ел Индио и говорио
је о Емилију Фернандезу, чувеном мексичком
филмаџији који је био активан и као редитељ и
као глумац, а легенда каже и као модел Седрику
Гибонсу за обликовање статуе Оскара. Поново је
била реч о контроверзном човеку, авантуристи
и бонвивану, чија је биографија подједнако
занимљива као и приче његових филмова.
Сценарио за филм Ел Индио био је написан
и годинама се налазио у паклу холивудског
разрађивања. Нажалост, Стојановић није успео
да га сними.
Ипак, Стојановићева поетика носи у себи много
веза с Фернандезовом. Наиме, и Фернандез је
у свом раду трагао за идентитетом мексичког
филма, а самим тим и културе, у покушају да је
отргне од шпанског колонијалног утицаја, али
и америчке реинтерпретације, како у начину
комуникације с локалном публиком тако и у
начину комуникације са светом. Фернандез
је савременом гледаоцу најпознатији као
Пекинпоов епизодиста, али он је био добитник
канске награде 1946. године и с директором
фотографије Габријелом Фигероом не само
умногоме дефинисао естетику мексичког
филма већ њоме утицао и на Холивуд. Уосталом,
на крају је Фигероа снимао филмове неких
од најзначајнијих америчких редитеља после
читавих 25 сарадњи с Фернандезом, од Џона
Форда до Дона Зигела, сарађивао с класицима
попут Луиса Буњуела, а снимао је и у Југославији
када је радио на Келијевим херојима.
Тако је и Стојановић у свом дебитантском
целовечерњем филму Чарлстон за Огњенку
покушао да проникне у идентитетско питање
српског филма. У једноставној причи о женама
из села које је после неколико ратова остало
без мушкараца, спојио је мелодрамски ексцес
и наше локалне историјске усуде, изашао на
српске локације и додатно их естетизовао
најсавременијим дигиталним алатима, а потом,
када почне авантура јунакиња у потрази за
мушкарцима, показао и судар модерности с
традицијом, села с градом, испреплетавши наш
историјски бродолом с вестерном.
Чарлстон за Огњенку је на крају успео да
постане оно што је снимао Фернандез, радо
гледана локална продукција која има одјека
и ван земље, како на фестивалима (филм је
међународну премијеру имао у Торонту) тако
и у комерцијалном погледу – светска права
откупио је Лик Бесон. У периоду када је врло
мали број неамеричких редитеља на глобалном
нивоу успевао да помири биоскоп и фестивале,
К РА Ј
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локално и интернационално, и у тренутку када
је то успевало само онима који су почели у
неко друго време, рецимо Емиру Кустурици,
Стојановићу је то пошло за руком. Управо тиме
он се надовезао на једну од најспецифичнијих
традиција нашег филма – а то су остварења
која истовремено комуницирају с публиком и
баштине уметничке вредности које препознају
страни филмски фестивали и јавност – ставивши
своје име у низ с Лорданом Зафрановићем,
Емиром Кустурицом, Слободаном Шијаном и
Срђаном Драгојевићем.
Шум у интернационалној рецепцији Огњенке
сасвим сигурно донео је Кустуричин филм
Завет, који је понудио инверзију исте приче.
Код њега деда шаље унука у град да пронађе
невесту и донесе живот у опустело село. Иако су
ти филмови само на нивоу синопсиса слични,
у распону од годину дана вероватно није било
довољно места да се оба размахну.
Само снимање Чарлстона за Огњенку било
је напорно и реализација филма до премијере
трајала је око две и по године, великим делом
зато што се наша кинематографија одвикла од
тако амбициозних снимања на терену, а потом и
зато што су у том филму неке ствари у погледу
постпродукције рађене први пут.
Тако је и екипу чинио спој људи чије време
тек долази – тада највећа звезда нашег филма
Катарина Радивојевић и карактерна глумица у
успону Соња Колачарић играле су главне улоге –
и прекаљених ветерана – њихову баку играла је
Оливера Катарина, суперзвезда из неког другог
времена. Иза камере је била слична ситуација.
Директор фотографије био је Душан Ивановић,
коме је то била прва амбициозна филмска
продукција, ефекте су радиле екипе које су

се тада тек уигравале, али данас представљају
окосницу наше постпродукционе сцене која је
у успону, а насупрот њима били су ветерани
– сценограф Вељко Деспотовић и помоћник
режије Слободан Голубовић Леман.
Урош Стојановић волео је да сарађује с
ветеранима наше кинематографије, црпио је
инспирацију из њихових искустава и видео себе
као спону између наших филмских предака и
потомака. Позната је била његова фасцинација
Живорадом Жиком Митровићем, кога је сматрао
нашим најзначајнијим редитељем.
По изласку Огњенке, у жељи да сними филм о
Фернандезу, Стојановић ради оно што Ел Индио
никада није – одлази у Холивуд. За разлику од
Срђана Драгојевића, који се после три сушне
холивудске године без филма вратио у нашу
кинематографију, Стојановић није одустао од
свог америчког сна и тамо проводи девет година
развијајући разне пројекте који на крају ипак
нису резултирали филмом. Ипак, све то време
Стојановић је био активан као стожерна фигура
у нашем филму, помажући млађим колегама
саветом, охрабрењем, контактима, препорукама,
и несумњиво имао важну улогу у настанку
неколико значајних остварења у ономе што се
почетком друге деценије овог века називало
новим српским филмом. Дакле, један филм стоји
у његовој филмографији, али многи носе његов
печат, ударен иза сцене.
У историји српског филма већ постоји
један редитељ за ког се каже да би наша
кинематографија друкчије изгледала да нас
није прерано напустио. То је Кокан Ракоњац.
Верујем да ће у неким будућим причама о некој
друкчијoj судбини нашег филма, уз Ракоњца
бити помињан и Урош Стојановић.
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пишЕ:

Димитрије Војнов

Славко Голдштајн
Први сценариста
међу историчарима
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лавко Голдштајн је хрватски
књижевник и историчар који због
изузетно богатог публицистичког
и јавног рада вероватно неће бити
упамћен првенствено као филмски
сценариста, али зa седамнаест година, од 1960.
до 1977, остварио је врло значајан сценаристички
опус у југословенској кинематографији.
У примарном фокусу његовог писања за филм
били су ратни филмови, и од осам реализованих
сценарија за целовечерње игране филмове чак
четири су партизанска. С редитељем Жиком
Митровићем сарађивао је три пута, од тога
двапут на његовим режијама и једном као
косценариста.
Славко Голдштајн рођен је 1928. године у
Сарајеву, где су његови родитељи били на
пропутовању. Одрастао је у Карловцу, а када је
почео Други светски рат, побегао је у Банатски
Ковачевац, да би се прикључио партизанима већ
1942. године. У логорима Јасеновац и Аушвиц
изгубио је већи део породице. Крај рата дочекује
с непуних седамнаест година у чину поручника.
После Другог светског рата матурирао је у
Карловачкој гимназији. Када је 1949. основана
држава Израел, отишао је тамо с братом да
учествује у борби за независност и потом остао
да живи неколико година у кибуцу. Педесетих се
вратио у Загреб и уписао на студије књижевности
и филозофије, али их није завршио. Тада
започиње своју публицистичку каријеру и
развија снажне везе с кинематографијом,
режира документарне филмове, а потом почиње
да пише и игране.

С

ПАРТИЗАНСКИ ФИЛМ
Прве сценаристичке радове Голдштајн пише
за филмове Жике Митровића. Године 1960.
урадио је сценарио за Сигнале над градом,
који фикционализују извесне документарне
елементе. Радња се дешава у Карловцу и
говори о двојици комуниста које хапсе усташе
и потоњим покушајима градских илегалаца и
партизана из околине да их што пре ослободе.
Сигнали над градом су по самој причи врло
слични филму Операција Београд, који је
Митровић снимио 1968. године. Али у Операцији
Београд редитељ је имао нешто сложенији
заплет и радио на узбудљивој урбаној локацији,
што Карловац из Сигнала над градом ипак није.
За разлику од најуспешнијих Митровићевих
партизанских филмова, Сигнали над градом
немају изразиту хемију међу јунацима и
недостаје напетости, тако да можемо рећи да
тај иначе солидан партизанац свог времена
стоји као својеврсни прототип онога што ће
Митровић касније довести до савршенства.
Идуће године Митровић и Голдштајн заједно
потписују сценарио за Потрагу за змајем Јанета
Кавчича. Тај филм настао је по Митровићевој
причи и Голдштајновом сценарију и потпуно
је атипичан за опус нашег великог редитеља,
па стога и не чуди што га на крају он није ни
режирао. Потрага за змајем је прича о двоје
илегалаца који се крију од усташа у напуштеној
вили из које је истерана јеврејска породица.
Напете ситуације у скривању од потере смењују
се са сећањима на живот те породице. Кавчичев
С Л А В К О
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Прометеј с отока Вишевице (1964)

филм солидно је редитељски вођен иако до
краја не успева да се разјасни шта је од та два
мотива његова окосница.
Први сплитски одред Војдрага Берчића из
1972. године почиње занимљивим натписом: По
истинитим догађајима – ликови су стварани
слободно. Будући да филм говори о малтене
надљудским напорима групе сплитских
илегалаца, требало је да буде јасније шта је у тој
причи истинито, а шта је фикција. Берчићеву
режију карактерише наизменично смењивање
луцидних деоница с конвенционалним, па
често и невештим пасажима. Филм ће стога
превасходно бити запамћен по томе што су у
њему дебитовали Александар Берчек, Милан
Штрљић и Жарко Радић, док ће у историји
југословенског ратног филма морати да се
смести у домен недораслих комеморативних
пројеката. На том филму Голдштајн је био
потписан међу бројним сценаристима, као
и доајен, некадашњи професор Факултета
драмских уметности Ратко Ђуровић.
Акцију стадион из 1977. године можемо
сматрати Голдштајновим крунским делом
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у партизанском филму и свакако једним од
најзанимљивијих наслова који су настали у тој
области југословенске кинематографије. Реч је
о беспоштедном приказу почетка нацистичке
окупације у Загребу, с Немцима и усташама
који дубински мењају лице тог града и брутално
се разрачунавају са свима онима које желе
да заплаше и уклоне. У филму се успешно
спајају истински напете и сурове сцене терора
и илегалне борбе с врло слојевитом сликом
тадашњег друштва, расних теорија које су биле
веома популарне и буржоазије која је млако
реаговала на ширење нацизма.
Вукотићева режија у том филму изузетно
је прецизна, кадрирање је динамично,
консеквентно, очигледно је озбиљно планирање
визуелног израза, што је уосталом и својствено
ауторима који су из анимације искорачили у
играни филм.
Голдштајн је у свом опусу партизанских
филмова каналисао многа лична искуства, од
илегалне борбе до Холокауста, и на том путу
потписао барем један класик – Акцију стадион.
Са Жиком Митровићем Голдштајн је направио

и један партизански филм који то технички није
– Невесињску пушку из 1963. године. Тај филм
о херцеговачкој побуни из 19. века нажалост
носи све атрибуте патизанског филма у погледу
карактеризације ликова и приказивања њихове
политичке агенде, што не би било спорно
да НОБ и та побуна ипак нису историјски,
менталитетски, па и етнички знатно различити
сукоби.

ДРУШТВЕНОКРИТИЧКИ ФИЛМ
Остатак
свог
сценаристичког
опуса,
помало неочекивано, Голдштајн је везао за
друштвенокритички филм.
Свануће Николе Танхофера из 1964. године
јесте остварење с јаким одјеком француског
новог таласа, филм изузетног визуелног
израза чији основни проблем остаје управо
у равни филмске приче. Свануће почиње као
новоталасовска мелодрама да би потом прерасло
у узбудљив трилер смештен међу раднике, без
јасне споне која би спојила та два приступа у
целину. Ипак, Танхофер долази у режију с места
директора фотографије и његова визуелна
култура је беспрекорна, тако да на крају пред
правим синефилима има простора да се ужива
у стилу који превазилази супстанцу. Свануће
ће бити запамћено као један од визуелно
најмоћнијих филмова на тему југословенске
индустријализације и штета је што изузев
неких општих места о солидарности није имало
шта више да каже.
Исте године Голдштајн потписује и сценарио
за филм Прометеј са отока Вишевице заједно с
Крунославом Киеном и редитељем Ватрославом
Мимицом. Тај филм говори о средовечном
привреднику који се враћа на родно острво
да би присуствовао откривању споменика
локалном партизанском хероју. Тамо бива
опхрван сећањима на младост, прву љубав
и период модернизације, у коме се сукобио
с мештанима. Прометеј са отока Вишевице
спада у ред социјалнокритичких филмова у
којима се проблематизују животне приче, снови
и резултати генерације поникле у рату, са све
јачим упливом ставова генерација аутора које
су млађе од њих.
Четврти супутник Бранка Бауера из 1967.
године бави се сличном темом. У центру пажње
је сукоб радника и функционера око изградње
спортске хале. И овде се отварају питања
изазова социјалистичког развоја, хуманости

која престаје да прати инфраструктуру и
неразумевања између функционера и радника
иако би требало да су једно. Голдштајн потписује
сценарио с редитељем Бранком Бауером и
Богданом Јовановићем, аутором специфично
шармантног рукописа и потписником низа
значајних предложака баш за филмове о
индустријализацији.

ПРОТАГОНИСТА
Као што је био протагониста историјских
догађаја и политичких процеса у чијој је
жижи остао до последњег дана као активиста,
Голдштајн је био и тема бројних документарних
репортажа. Део свог искуства из рата, али
и перцепције света који је тај рат произвео,
пренео је у сценарије за целовечерње игране
филмове. У хрватској кинематографији после
распада заједничке државе остало је неколико
сличних фигура које су комбиновале писање
у више форми, рецимо прози, новинарству и
филму. Ипак, ново време још није изнедрило
тако јединствену личност која се успут још и
озбиљно заинтересовала за филм.
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Александар Баришић
Почасни круг
ватреним улицама
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давно сам уверен да је рокенрол
бајка Волтера Хила Ватрене улице
(Streets of Fire, 1984) вероватно
најзначајнији југословенски филм
у погледу утицаја на филмске
ауторе тада младе, а данас већ средње генерације.
Високостилизовани свет у коме се преплићу
рокенрол и сви други облици одметништва,
од друштвеног у најширем смислу, преко
политичког, па све до криминалног, у коме се
рокенрол песме спајају с високооктанским
обрасцима урбаног вестерна или кримића,
доследно је изградио Хил, а преузело неколико
југословенских аутора.
Најдаље на том путу отишао је сценариста
Александар Баришић (1965–2017), који је
обележио сам крај осамдесетих и почетак
деведесетих, када је деловало да ће генерација
коју су предводили Горан Гајић, Срђан
Драгојевић и Милорад Милинковић Дебели
изградити читаве градове ватрених улица. У
том периоду Баришић је био изузетно плодан,
упечатљив и тражен сценариста, а данас остаје
питање колики би опус изградио да није имао
тешке здравствене проблеме који су га потпуно
избацили из професије.
Рођен је 6. октобра 1965. Факултет драмских
уметности завршио је 1993. године. Већ као
студент постигао је сензационални успех
сценаријем за средишњу причу омнибуса
Како је пропао рокенрол. Владимир Славица је
по Баришићевом сценарију режирао кратки
филм Није све у љубави (има нешто и у лови),
у коме је главни јунак млади бонвиван који на
журки, стилизован као Дракула, упознаје младу

О

девојку из малограђанске куће и заљубљује
се, те одлучује да напусти момачки начин
живота. Филм су обележили изузетан смисао
за хумор, стилизован а опет аутентичан приказ
београдског ноћног живота, на пола пута између
онога како јесте било и како су аутори желели
да буде, уз изванредне главне улоге Анице
Добре и Небојше Бакочевића и спектакуларно
гостовање Ненада Рацковића.
Целовечерњи сценаристички деби Баришић
је остварио филмом Црни бомбардер Дарка
Бајића, који је доживео премијеру 1992. године.
Тај предложак надовезивао се на Баришићеве
раније радове, пре свих на позоришну драму
и филмски сценарио Kapetan Koča Don’t Surf,
који се изворно играо у Дадову 1988. да би
потом био припреман као дебитантска режија
Милорада Милинковића Дебелог. На крају је
настао сценарио за Црни бомбардер и филм је
режирао Дарко Бајић, тада редитељ у успону.
Велика сличност између та два сценарија
условила је да на крају онај првонаписани не
буде екранизован.
Филм је сниман с великим амбицијама
и високим буџетом, у продукцији највећег
југословенског естрадног импресарија Раке
Ђокића, који је желео да прошири своју филмску
делатност изван пројеката које је радио с Лепом
Бреном у оквиру серијала Хајде да се волимо.
У извесном смислу, то је био готово филмски
преокрет у односу на прву причу филма Како је
пропао рокенрол, коју је писао Бранко Вукојевић,
а у којој се уједињују рокерски културни
капитал и народњачке финансије. Сарадња
Баришића и Бајића обиловала је тешкоћама од
А Л Е К С А Н Д А Р
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Црни бомбардер (1992)

којих су многе биле и креативне природе јер је
сценарио доста измењен у току реализације.1 На
крају је ипак настало остварење које је упркос
многим оспоравањима из кругова оних којима
је примарно намењено, а то су критичари и
гледаоци из урбаних, поп-културних кругова,
ипак стекло култни статус.
У погледу дистрибуције, Црни бомбардер
био је заокружен продукт, испраћен великим
маркетингом, успешним саундтрек албумом
који су радили тада најпопуларнији рок
музичари, и данас има велики број поштовалаца.
Рака Ђокић ангажује Баришића и за свој
следећи, подједнако амбициозан пројекат
Слатко од снова, на коме је на крају заједно
радио са Срђаном Драгојевићем. Поново
је била реч о рокенрол бајци, с тим што је
у ужем жанровском смислу тај филм био
обележен поп музиком. Идеја је била да тај
филм трансформише Драгану Мирковић
из сензације Јужног ветра у Europop звезду.
Био је смештен у свет у коме је поп музика
победила, а начин живота више кореспондирао
са високоестетизованим моделом Американе
педесетих.
Нажалост, режија Владимира Живковића није
дорасла амбицији врло занимљивог предлошка
који су потписали Баришић и Драгојевић. У
току продукције Рака Ђокић је преминуо и на
крају Слатко од снова није добацило до оних
домета којима је стремило.
То је истовремено био и последњи реализовани
целовечерњи сценарио Александра Баришића.
Његови неснимљени сценарији са студија, међу
којима је и Kapetan Koča Don’t Surf, доступни су
1 О разликама између сценарија и готовог филма писао сам у
испитном раду треће године на предмету Филмски и телевизијски
сценарио, који је доступан у библиотеци београдског Факултета
драмских уметности.
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у библиотеци београдског Факултета драмских
уметности. Сценарио за целовечерњи филм
Џони „невидљива гитара” објављен је у форми
књиге као издање Књиготеке 2002. године.
Осим за филм, Баришић је писао и за
позориште. У Дадову је, како је већ напоменуто,
1988. године постављен његов комад Kapetan
Koča Don’t Surf, а у СКЦ-у 1993. комад Пролеће је,
вратио се Патак – београдске приче. Издавачка
кућа „Књиготека” објавила је те две једночинке
у збирци из 1995. године. Иста издавачка кућа
објавила је и његову драму Алигатори, која до
данас није постављена на сцену.
Осим тога што је радио за забавни програм
Телевизије Београд, Баришић је био и изузетно
плодан радио-стваралац. Сарађивао је у емисији
Ритам срца док је емитована на Студију Б, да
би потом уређивао драмски програм Радија Б92,
за који је креирао серијал Радио Колумбија. На
сарајевском радију реализована му је радио-драма Ванвременски људи. У Баришићевом
филмском опусу радио као медиј има врло
значајну улогу. Црни бомбардер се уз филмове
Сок од шљива Бранка Балетића или РВЗА
Јована Живановића може убројати међу наше
најзначајније филмове о радио-станицама.
Хилове Ватрене улице још бацају светло
далеко, о чему сведочи сензационални успех
овогодишњег филма Возач (Baby Driver) Едгара
Рајта, што само потврђује да пут који је Баришић
покушавао да утаба није био ћорсокак. Млађим
колегама које занимају сличне ствари оставио је
темеље на које могу да се ослоне у даљем раду.
Иза себе је оставио неколико филмова који ће
се памтити и један у коме ће сладокусци имати
шта да нађу, а већ то његов опус чини вредним
пажње и дивљења.
Збогом, Барни!

СУБОТОМ НА ДРУГОМ,
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ
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шок коридор
ПРедСТаВЉа

пишЕ:

Ненад Беквалац

Ч

етири филма, у режији четири
аутора, променила су лице
америчког хорор жанра од 1968.
до 1974. године. То су Ноћ живих
мртваца Џорџа Ромера, Последња
кућа с леве стране Веса Крејвена, Истеривач
ђавола Вилијема Фридкина и Тексашки масакр
моторном тестером Тоба Хупера. Од те
четворке преостао је само Фридкин, остали су
пали један за другим као домине: 2015. Крејвен,
ове године Ромеро, а месец дана после њега Тоб
Хупер (1943–2017).

ДУБОКО У СРЦУ ТЕКСАСА
Хуперов опус садржи више од тридесет
остварења, од којих је, нажалост, већина само
бледа слика онога што је тај редитељ постигао
сада већ култним класиком – Тексашким
масакром моторном тестером. Тај филм
финансиран је зарадом од Дубоког грла (Deep
Throat, 1971), првог биоскопског дугометражног
порно-филма. Буџет је био скроман, 60.000
долара. Филм је сниман лета 1973. у врелом
Тексасу. Цела екипа преживела је праву тортуру
на снимању, почевши од несносних врућина,
преко смрада који је долазио од њих самих и
труљења делова сценографије, до повређивања
глумаца. Уместо вештачке крви проливали су
своју. Сви су издржали јер су се надали да ће
зарадити на том остварењу.
После свега морали су да туже компанију
која је дистрибуирала филм у биоскопима.
Испоставило се да је власник мафијаш и да је
све било нека врста паравана за прање новца.
Извукли су свега 400.000 долара, што је само
делић зараде. Филм је наишао на отпор у
светској дистрибуцији, а у Енглеској је тек
после 25 година пуштен у интегралној верзији.

У Немачкој је суд забранио приказивање. Упркос
свему што га је пратило, тај филм померио је
неке границе. Инспирисан је истим догађајем
као и Психо (1960), хапшењем Еда Гејна.
Међутим, док код Хичкока постоји деликатна
саспенс манипулација, код Хупера је акценат
на чистом терору и насиљу. Када један од актера
филма уђе у собу пуну намештаја од костију,
људске и животињске коже, просто можете да
осетите мирис трулежи као да сте тамо.
У средишту приче је фамилија чији су
чланови генерацијама радили у кланици, која
је затворена, што их не спречава да наставе да
се баве истим занатом. Уместо на стоци, своје
вештине примењују на људима. Они увек остају
исти у свим филмовима, само се смењују жртве.
За опстанак породице одговоран је Ледерфејс
(leatherface – кожно лице), који је много суровији
и сировији од Мејерса (Ноћ вештица), Фредија
(Страва у Улици брестова), Џејсона (Петак
тринаести) и који вреба у неком мрачном кутку
када изађете из града. Сцене у којима убија
снимане су тако што глумци који су играли
жртве нису знали како он изгледа и први сусрет
с њим имали су тек пред камером. Њихов страх
био је стваран. Један од актера побегао је из
куће када је на њега из мрака излетела громада
од два метра у крвавој месарској кецељи с
маском од људске коже и мацолом у руци. За
тадашњу публику то је био шок. Данас млади
у биоскопима с одушевљењем кличу кад год
Ледерфејс замахне моторном тестером.
Тексашки масакр заслужан је и за појаву
„последње девојке”, која ће се одомаћити у хорору.
Она окупира последњих десетак минута таквих
филмова, једино у овом екстремних пола сата.
Кулминација је у сцени вечере, где се окупила
комплетна дегенерисана фамилија канибала,
ТО Б
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који се препиру око тога ко ће од њих убити
несрећну девојку. Тек ту се назире мало црног
хумора, када укапирате да је то пародија на
ситком породице. Редитељ је намерно сместио
радњу на југ, у Тексас. За целу Америку Тексас
представља други свет, тај исконски страх од
руралног и гомиле хилбилија који једва чекају
дошљаке да их силују, убију или поједу. За прва
два редослед није битан. Оно што је мени донело
ноћне море, а вероватно и другима, јесте плес с
моторном тестером помахниталог Ледерфејса,
док у позадини свиће, готово идилично.
Тексашки масакр моторном тестером имао је
три дела, четврти је нов осврт на први, затим
један римејк, један приквел и у последњем
покушају освежавања франшизе 3Д филм, а
ускоро ће се појавити филм само o Ледерфејсу.
Покренуо је читав талас сличних филмова, а
најпознатији је серијал Веса Крејвена Брда
имају очи. Тако је настао канибал поджанр, али
немојте га мешати с италијанским „канибал”
редитељима.
Наредни филм, који Хупер режира тек
после три године, Живи поједени (Eaten Alive,
1977), директно се наставља на Масакр. Главни
јунак усред мочваре има мотел и иритирајуће
госте користи као храну за крокодила
кога држи у дворишту. Све је набијено том
јужњачком атмосфером и акцентом од кога
вас подилазе жмарци. Хупер је чак поновио
неке од кошмарних јурњава из претходног
филма. За време снимања дошао је у сукоб с
продуцентима, тако да је неке сцене снимио
директор фотографије. Хупер је током снимања
тог филма започео дугогодишњу сарадњу с
Робертом Енглундом (Фреди Кругер). Поверио
му је споредну улогу сексуално девијантног
хилбилија Бака („My name is Buck and I am here
to fuck”). Тарантино ће нас подсетити на њега на
почетку филма Убити Била.

ПОЧЕТАК РАДА НА ТЕЛЕВИЗИЈИ
Једини пројекат на којем Хупер није имао
проблема јесте мини-серија Вампири из Салема
(Salem’s Lot, 1979), рађена по роману Салемово
Стивена Кинга. Серија је тросатна верзија
Дракуле у градићу Пејтону. Редитељ врло
успорено али лепо гради атмосферу од које
вам се јежи кожа, а изглед вампира враћа нас
на Носфератуа. После те серије Хупер ће често
радити на телевизији. Поменућу само нека
остварења: у епизоди Dead Wait (1991) серије
Приче из гробнице бави се вуду магијом; режирао
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је једну епизоду серије Freddy’s Nightmares
(1988); рад на Amazing Stories (1987) спојиће га
с писцем Ричардом Кристијаном Матисоном
(сином писца Ричарда Матисона). Много година
касније радиће с њим две епизоде Masters of
Horror. Кристијан је за њега адаптирао две приче
свога оца и једну Емброуза Бирса. У првом
серијалу Мастерса, Dance of the Dead (2005),
даје чудан осврт на тематику зомбија. У другом,
The Damned Thing (2006), бави се натприродном
силом која долази да узима данак у крви кроз
генерације једне породице. Обе епизоде садрже
експлицитност карактеристичну за Хупера, али
су приче слабе. Око (Eye) најбоље је режиран део
Карпентеровог ТВ филма Мртвачке вреће (Body
Bags, 1993).

ПРОБЛЕМИ С ПРОДУЦЕНТИМА
Хупера су тешкоће пратиле на сваком
наредном филму. Заменили су га Џоном
Кардосом у филму The Dark (1979). На Отрову
црне мамбе (Venom, 1981) морао је да уступи
место Пирсу Хагарду. Стално је долазило до
креативних разилажења, што је натерало
продуценте да умешају прсте у остварењима
Живи поједени и Кућа страве (The Funhouse,
1981). Питање је какви би ти филмови били да
је Хуперу дата потпуна слобода. Кућа страве
свакако се убраја у његова боља остварења. Тај
слешер почиње крајње духовитим освртом на
Психо и Ноћ вештица (1978). Дечак који буљи
у постер Франкенштајна ставља кловновску
маску и с ножем у руци одлази у купатило да
би убио своју сестру под тушем. На снимању тог
филма Спилберг је Хуперу понудио режију Е.
Т. ванземаљца, али је он понуду одбио. Годину
дана касније (1982) заједно ће радити на Кућном
духу (Poltergeist). Филм почиње као драма о
животу у предграђу, која уплива у натприродно
када најмлађа ћерка кроз телевизор пређе
у другу димензију. То би можда био најбољи
филм у Хуперовој каријери да се Спилберг
није умешао у режију. Хупер је мислио да ће
му кренути набоље када је потписао уговор с
Менахемом Голаном и његовом кућом Cannon
за три високобуџетна филма, од којих ниједан
није успео да врати ни половину уложених пара.
Први филм је Свемирски вампири (Lifeforce,
1985), екранизација романа Колина Вилсона.
Астронаути у репу Халејеве комете проналазе
брод из кога довлаче три саркофага, где се
налазе савршено очувана тела која личе на
људска. Једно припада прелепој француској

глумици Матилди Меј, која у целом филму шета
гола, остављајући за собом мумифицирана тела
својих жртава, која се претварају у зомбије.
Само због тога вреди погледати тај филм. Други
је неуспели римејк остварења из педесетих
Освајачи са Марса (Invaders from Mars, 1986).

ПОВРАТАК ТЕСТЕРИ
Последњи и трећи филм за Cannon био је
Тексашки масакр моторном тестером 2 (The
Texas Chainsaw Massacre 2, 1986), у коме се Хупер
накратко вратио сељачком хорору. Породица
канибала сада поседује бизнис и њени чланови
своје жртве не једу више сами, него их убацују
у кобасице које продају. Ледерфејс као да на
тренутак изгуби интересовање за убијање када
упозна секс. Усред посла, када је хтео да распори
своју жртву од међуножја нагоре, тестера
заказује. Збуњен, почиње да трља крај тестере
о њене бутине и вагину и тако доживљава први
оргазам. Финале се одиграва у подземним
ходницима. Мора бити да је Хупер био поносан,
као сваки родитељ. Није направио тако забаван
филм још од првог дела.

И ДАЉЕ ПАДА

заголицао машту попут Спонтаног сагоревања
(Spontaneous Combustion, 1990). Бред Дуриф игра
човека који је зачет за време нуклеарних проба,
и ако му станете на жуљ, учиниће да сагорите
изнутра и претворите се у пепео. Преса (The
Mangler, 1995) јесте забавна адаптација приче
Стивена Кинга из збирке Nightshift, о преси
која једе људе. Хупер све време држи комичну
ноту, поготово кад открије окултни моменат да
је машини потребна девојка од шеснаест лета
као жртва. Toolbox Murders (2003) оживљава
седамдесете, и да је тада снимљен, имао би
неког ефекта. У Mortuary (2005) не постоји
никакав препознатљив печат. То је лош покушај
оживљавања осамдесетих. У Хуперовом опусу
има још филмова, али нису вредни ни помена.
Никада није постигао толики комерцијални
нити креативни успех као с Тексашким
масакром моторном тестером. Можда су га
стална препирања с продуцентима и отимања
пројеката на којима је радио дотукла. Први
филм који је снимио, Eggshells (1969), отворио
му је пут ка успеху и омогућио да направи
култни класик с којим је стао на пут од жутих
цигала, на коме се изгубио и никада није стигао
до Чаробњака из Оза.

После дебакла с Cannon-ом, никада више
није добио много новца за своје пројекте.
Повремено би се појавио неки филм који би
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критика из
ПРОШЛОСТИ

ПОЛЕМИКА
О ЕКРАНИЗАЦИЈИ
„ПОП ЋИРЕ И ПОП СПИРЕ”
Први филм у боји у режији Соје Јовановић Поп Ћира и поп Спира снимљен је 1957. године и
освојио је велики број награда и признања. Филм је покренуо и полемику међу критичарима
тог времена. Поводом 60 година од првог емитовања преносимо вам одломке старе критике као
подсећање на рецепцију тог филма у доба у коме је настао.
Књижевне новине: лист за књижевност, уметност и друштвена питања
Година VIII, Нова серија, бр. 53
18. октобар 1957.

КАМЕРА И МОНТАЖА

„Занат” је златан

П

устила пре једно годину и по
дана наша филмска критика
самозадовољну крилатицу о томе
како су домаћи ствараоци најзад
савладали такозвани филмски
занат и како се сада пред њима отвара велелепан
пут праве уметности, ако само имају шта да
поруче свету.
То му је долазило нешто као: прва фаза
је превазиђена; улазимо у другу, важнију,
озбиљнију, тежу.
Овогодишња Пула прогласила је за најбољи
филм колорисаног ПОП ЋИРУ И ПОП СПИРУ
и дала му седам награда, а критика га је
одушевљено поздравила.
Је ли превазиђени занат достигао ниво
уметничког стваралаштва? Па сад, боже мој,
каже један део критике, занат ту можда није
беспрекоран, али... наша атмосфера, наши људи,
наш Сремац… Одличан филм!
Као да је филмски занат нешто одвојено
од филмског израза! Као да то није просто
способност преношења идеје помоћу филмске
слике! Као да је то нешто испод уметности, неко
предзнање, нека квалификација без које се ипак
може! И као да се филмски занат може „знати”
а да нема шта да се изрази, или обратно: као да
без њега уопште може бити израза!
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Душан Стојановић
А биоскопски гледалац (онај интелигентни)
гледа ПОП ЋИРУ И ПОП СПИРУ, насмеје се
понеком Сремчевом каламбуру, пред масом
других сценских вицева остаје равнодушан, и
чак му је помало криво што осећа да ,,ту ипак
нешто фали” па да све буде као што треба.
И на излазу пита пријатеља: ако нам је
ово најбољи овогодишњи филм, какви ли су
остали?
У чему је ствар?
Једноставно у томе што ПОП ЋИРА И ПОП
СПИРА није наш најбољи овогодишњи филм.
Он је чак далеко од тога. Он је школски пример
потпуног недостатка такозваног „филмског
осећања” свог аутора, онога што би неки од наших
критичара скромно назвали „непознавањем
заната”, а без чега у ствари нема доброг филма.
ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА је дилетантски филм.
Има нешто у филму што се може научити.
То је такозвани филмски језик. Човек утуви:
што је могуће више треба говорити сликом, а
онда се баци на визуелне вежбе и извешти се
да саставља сликовне метафоре, што му полази
за руком чак и ако је дошао из позоришта. Још
неколико техничких шаблона и ево новопеченог
филмског режисера. Тај све уме да прикаже у
сликама, ниједна једина реч није му потребна;
једино што не уме то је – да направи филм.

Јер кад своје духовите метафоре полепи једну
за другом, „нешто” почиње да недостаје; слике
се некако беживотно смењују; разумљиво је
шта њима хоће да се каже, али оног магичног
утиска непрекинутог тока, оног дивног
лелујања ока на таласима живог покрета, оног
музичко-балетског квалитета којим је натопљен
сваки добар филм – нема. То је ствар која се
из уџбеника не да научити, то је ствар која се
мора осетити. И онда режисер позива у помоћ
стручњака – монтажера, да поправи шта се
поправити може.
Али у ПОП ЋИРИ И ПОП СПИРИ много се није
могло поправити. Монтажер је стигао исувише
касно.
Јер ништа вам на овом свету неће помоћи
ако сте петнаест глумачких реплика снимили
у општем плану, затим три следеће које и
нису богзна како значајне у три крупнија
плана, а за њима гужва брзе радње и живахног
кретања опет у једном кадру са непокретном
камером која се у зло доба, када су се глумци
живи изгестикулирали и навикали, сети да
крене метар-два напред. Јадни монтажер
полепи ове кадрове онако како су снимљени, а
гледалац равнодушно посматра тај галиматијас
нестилизованог кретања на платну и почиње
да зева. Једини заинтересовани је режисер
који се чуди како то да та иста сцена, која је са
дасака толико засмејавала публику, не пали код
биоскопског гледаоца, и закључује да му изван
позоришта нема живота, што је непорецива
истина.
ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА сав кипти од
оваквих несклада између ритма радње и дијалога
с једне и ритмичке организације кадрова с
друге стране. У том филму можете видети како
често разиграни низ слика наједном смени дуги
статични дијалог, а онда како камера полази
у лагану шетњу поред неколицине глумаца
у вртлогу најжешће туче. Понекад се она
заустави на једном детаљу да би следећи кадар
започела другим, а да нисте начисто шта ће и
један и други ту где су, док ће идући пут опет
без осећања мере почети да скаче с крупних
планова на опште да вам се све врти у глави,
као у сцени поласка попова за Темишвар. Или
прво видите алармантни крупни план руку са
плетивом које се нагло спуштају у крило јер
се њихова власница изненада нечега сетила, а
онда у следећем кадру чекате низ бескрајних
секунди да вам она и саопшти своју мисао;
или вам поп Ћира стави до знања да у колима

којима он треба да путује седи неко кога он не
може да свари, а ви видите ко је тај тек пошто
сте из разговора то већ погодили и пошто је то
престало да вас занима. Или се после два-три
статична дијалошка крупна плана надовеже још
један у коме се неко без икаквог разлога нагло
помери а камера журно пође за њим и узбуни
вас тим својим наглим покретом док је оно што
долази миран наставак претходног разговора
који не тражи ни паузу ни акценат. А постоји
и једна сцена ловљења мачке по дворишту у
којој се не зна ни ко пије ни ко плаћа, јер је оно
што треба да буде снимљено у тоталу снимљено
крупно и обратно, а мачка о којој је реч скоро
уопште није ни снимљена; и једна сцена са
доласком владике у село у којој је монтажни
акценат управо на оним местима на којима
никакво наглашавање није потребно, а није
тамо где је оно неопходно, што ствара утисак
бескрајне развучености. И тако даље, и тако даље.
Предани проучавалац филма могао би пуних
сат и по да седи у мрачној сали и да пописује
антологијске примере тоталног неосећања за
ритмичку филмску стилизацију и монтажу које
ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА тако јасно открива, а
што је управо оно „нешто” што гледаоцу „фали”
да би збивања на платну доживео.
Велика заблуда о „филмском занату” почиње,
изгледа, да нам се свети. Она открива да иза
те омаловажене, „превазиђене” речи лежи
нешто сасвим друго, нешто неоцењиво важно,
нешто без чега нема филма. Нешто што морамо
открити у човеку пре него што њега прогласимо
ствараоцем, а његов производ уметничким
делом.
Нешто што се не може научити из књига, а
још мање пренети са позоришних дасака.
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драматургија и глума

албум шармантних
„ајнзискарти”

А

ко је књижевност кондензација
живота, а у једном свом виду
она то јесте, онда је банатски
бидермајер у „Поп Ћири и поп
Спири” доживео (и срећно
преживео) двоструко кондензовање пре но
што је стигао до екрана. Управо је очигледна
потреба драматуршког сажимања романа при
трансмисији у прихватљиви модерни драмски
облик (Београдско драмско позориште), и још
очигледнији захтеви ове врсте које поставља
и од Сремчевог романа и од драматизације
динамичнији филм – управо је неопходност овог
прилагођавања могла да одбије драматизатора,
а поготову сценаристу.
Уместо да покушају у границама могућности
и са изгледима на динамичан успех, да
динамизирају фабулу о филмском погледу
нединамичног романа, сценаристи су „Поп Ћире
и поп Спире” (Родо Андрић и Соја Јовановић)
ноншалантно незаинтересовано, готово игнорантски прешли преко ње, задржали је само
као неопходну лекцију за визуелно и звучно
разрађивање бидермајерски уске у погледима
на свет, винске, масне, блатњаве атмосфере поп
Ћириног и поп Спириног села.
Почетак филма, који потсећа на театар из
више разлога, као поштен оглас обавештава
публику шта ће да види у току следећих сат и
нешто минута. Камера се без журбе креће кроз
шорове и сокаке села и изгледа да нема ствари
довољно безначајне да се не задржи на њој макар
секунд: воденица, језерце пуно перади, двоје
Лала у дубоком сну, стадо оваца итд. итд. Аутори
филма нам претстављају атмосферу која их у
овој првој слици, а и у филму уопште, далеко
више интересује од догађаја. Са прве драмске
слике без упозорења и логичног континуитета,
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Слободан Селенић

пошто се завеса дигла после паузе које у филму
нема али би комотно могло да је буде, прелазе
на другу драмску целину опет започету једном
жанр-сличицом (киша, сељаци седе на клупи)
као уводом у оно што је коначно, почетак
фабуле.
Због комуникативности визуелне дескрипције
и предности које она има над вербалном,
атмосфера у Сремчевом роману јесте на
известан начин филмична и то је вероватно
разлог због кога су се аутори одушевљено и
опширно ње прихватили. На путу оживљавања
бидермајера
кроз
расплинуту
фабулу,
карактеризацију ликова и деловање друштвено,
психолошки и историјски фиксираних попова,
жена, ћерки и учитеља, трагично би преминула
уверљивост због дужине и напорности детаљима
и догађајима оптерећеног путовања.
Жртвован је због тога Шаца што има
симболични
значај
жртвовања
заплета.
Карактеристично је да је за ауторе далеко
важнија трка кроз двориште за мачком
Спиринице него узгред споменута чињеница
да је Јулин драган припремио интригу са зубом
– приповедачки основну, покретачку интригу
фабуле. Од ње, од фабуле, аутори узимају
само понеку слику и задржавају се на слици с
љубављу и разумевањем због чега се гледалац
„Поп Ћире и поп Спире” осећа као читалац који
би доконо, на дохват, прескачући прелиставао
роман и притом имао срећу да наиђе баш на
карактеристичне, у сваком погледу најбоље
одабране делове.
У сценарију који по композицији потсећа на
театар врло је театарски и метод искоришћавања
речи, реплике, целе и самосталне, дикцијски
завршене и дотеране. Глума је и у том и у
дијалекатском погледу и постигла значајну

уједначеност што је очигледно резултат
озбиљног претходног, по методу театарског рада
са глумцима.
Чини се, међутим, да степен стилизованости
(на коју се доследно и врло оправдано ишло) појединих улога није увек задовољавајуће уједначен.
Гротескна, јарко подвучена извештаченост
лика који тумачи Дубравка Перић (по маниру
и употребљеним глумачким средствима потсећа на њену улогу у „Супарницима”), била је
у погледу интерпретативне једнообразности
упадљиви антипод често реалистички осенченој
Јули Ренате Улмански. Четири главна актера
– Јован Гец, Милан Ајваз, Љубинка Бобић и
Невенка Микулић, чешће или ређе, али свако
понекад, заборављали су на стилизовани
манир карактеризације личности које тумаче
и постајали покретом и гласом реалистичнији
него што је општа концепција режије смела да
дозволи.
Са овом оградом и са већ поменутим
позоришним тоном који карактерише цео
ансамбл, глума је вероватно најбољи део филма
и вероватно најбоља коју смо имали прилике
да видимо у реализацијама домаће продукције.
Било је важно осетити границе до којих је
карикатура смела да иде у драстичности а да
сачува иронију. То је поменутом ансамблу,
укључујући и Северина Бјелића и ванредну
епизоду Даре Чаленић, служавке поп Ћире, у
великој мери пошло за руком.
Сремцу је у широком Банату међу људима
којима се нигде није журило, који су савршено
тачно знали сваког данас шта ће да се деси сутра
(перспектива од које ће нормалном човеку коса
да се дигне на глави, а која је била у том лепом
старом времену готово услов за срећу), требало и
времена и простора да оживи на странама једног
од наших најбољих хумористичних романа ово
опширно доба конституционално неспособно
за било шта брже од коњске запреге. Данас када
људи помишљају да се возе сателитима, баш
зато што је успео да сачува колско-запрежну
атмосферу, што је то учинио у једном лапидарном,
неконтинуинираном низу лепо уочених слика –
филм „Поп Ћира и поп Спира” нас чини помало
носталгичним, чини да се помало осећамо као
унуци пред старим пожутелим албумом бакиних
шармантних „ајнзскарти”.

Књижевне новине: лист за књижевност,
уметност и друштвена питања
Година VIII, Нова серија, бр. 53
1. новембар 1957.

сутра би било
прекасно
НАпиСАО:

Жика Богдановић

O

храбрујући је податак који је
дискусија, заметнута око „Поп
Ћире и поп Спире”, изнела на
светлост дана. Копља се више
не ломе око празних илузија: у
коликој је мери Сремчев роман пренет верно на
филмско платно, и колико је његов литерарни
интегритет остао недирнут. То је била донедавна
врста разговора која је као чисту последицу
имала рођење нових заблуда, нимало невиних.
У садашњим објашњавањима око „Поп Ћире
и поп Спире”, која нису почела у „Књижевним
новинама” а, треба се надати, која се ту неће ни
завршити, преовладава један други и очигледно
зрелији тренутак. Ма какав лик он имао сада, ма
колико јасан и отворен био, у садашњем облику
он је последица само једне ствари: дошло је време
да филмом буде названо оно што је стварно
филм – што истовремено значи да је позоришту
и литератури на филму објављен рат. Извесно
је да ни једног часа не треба сумњати како ће се
овај сукоб завршити.
Имам довољно разлога да одустанем од
навођења узрока који су довели до разнобојних
мишљења чак и у оквиру једне концепције. Али,
важнија од свих „страначких” раздора, јесте
чињеница да странке постоје, и да, шта више,
постоје јаки разлози за њихову егзистенцију.
Придржавам себи право да, у тренутку већег
располагања простором, изрекнем о томе
прецизније речи.
Подела је извршена, праведна подела, и остаје
нам сада да се приклоним једној од двеју страна.
Опредељење које је извршио Душан Стојановић
у прошлом броју „Књижевних новина”, у
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пледоајеу „’Занат’ је златан”, припада крајности
једне стране гледања. Сигурно је да ће идеје
које он заступа однети превагу једног дана,
али овог пута предмет његовог демонстрирања
изгледа да није срећно изабран. Обарајући се
неочекиваном жестином на један филм који
носи седам награда (безразложно додељених, и
по мом уверењу), и које саме собом нешто казују,
он се није потрудио да за личну аверзију према
оживљавању позоришта на филму пронађе
прави израз; његов метод пружа пре утисак да
се ради о аверзији према аутору.
Наводим ово само стога што знам да је
савршено бесмислено, и што сам сигуран да ћу
усвојити његове аргументе самосталног филма
када у питању буде друго дело: „Само људи” или
„Наши се путеви разилазе”, например. Истина је
да Соја Јовановић, не водећи рачуна о ритму у
оквиру сцена (не у оквиру кадра) оставља своју
камеру непокретном, допуштајући „петнаест
глумачких реплика у општем плану, а затим
три, нимало важније, у крупном”. Један је ово од
централних аргумената за потврду тезе о њеном
недостатку „осећања” за филм. Помислимо
само за тренутак на Бауеров или Шиматовићев
филм, у којима они из екстеријера прелазе
на полусредњи план без видљивих разлога (у
унутрашњој или спољној драматици, или било
чему другом), или остављају своје личности у
општем плану да се у току петнаестак минута
сити изразговарају?
Од „Поп Ћире и поп Спире” створена је
бурлеска, а она је била први филм уопште.
Дуго је година Макн Сенет стварао урнебесне
комедије не мичући камеру с места – а откривање
моћи ритма унутар кадрова и моћи монтаже
(интелектуалне, емотивне, звучне или било
какве друге) препуштено је Ајзенштајну, јер су
то изискивале његове теме, његов израз, дакле,
који је за те теме морао пронаћи. Овде, правећи
хумор, гротеску, Соја Јовановић могла је остати
хладна, рационална, уздржана чак; она није
имала потребе да тражи и нађе израз и топлину
и емотивност које је Погачић, например, морао
пронаћи за свој филм.
Оно што је Соја Јовановић пружила припада
другом времену, времену које није наше: она
је комедију правила у стилу њеног почетка, не
придодајући јој ништа што би било налик на
ново богатство. То не мора бити без шарма, иако
је ту њена заблуда – не у непознавању филмског
заната. Чињеница је да она не поседује филмско
искуство, и заиста не знам да ли ће га она
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икада стећи у оном смислу у коме то Душан
Стојановић наводи.
Нисам сигуран, пре свега, ни да јој је то
потребно. Истина је да је она позоришни
редитељ, и да с таквим искуством и
концепцијама долази на филм – али шта би
се уопште добило проналажењем вештака
који поседује голо техничко знање без икаквог
осећања, позоришног или филмског? Сведоци
смо, у данашњем светском филму, обостраних
сеоба (Елија Казан, Џошуа Логан, Лукино
Висконти, Марсел Пањол), које имају само
плодоносне последице.
Није то стога што су позориште и филм блиски
– тврдити тако нешто данас било би савршено
нетачно – већ стога што је реч о људима који су
ствараоци, а, што се мене лично тиче, стваралац
ће и на филму пронаћи свој израз, ма откуда
дошао.
Нека ми стога буде дозвољено да верујем у
аутора „Поп Ћире и поп Спире”, управо стога
што сам сведок бројних промашаја у нашем
филму, од људи који ни једног часа нису били
оптерећени опсесијом позоришта.
Тврдим поново да нисам за позориште на
филму: није то зато што мрзим позориште, већ
што волим филм. Важније од ма чега другог,
у садашњој фази нашег филма, јесте дати
стваралачки резултат, макар он био далеко
од онога што прижељкујемо. То, наравно, није
будућност, али ако је Соји Јовановић пошло
за руком да оживи дух једног доба, један
свет интересантан не као прошлост већ као
гротескан призор, моје је уверење да јој то мора
бити признато сад, у садашњем часу, јер би
сутра можда било прекасно.

програм
оКТоБаР 2017
НЕДЕЉА

пројекција у 11.00

ОКТОБАР

ЉУБаВ У БаРСелоНИ

1.

Југословенска кинотека
Узун Миркова 1

пројекција у 13.30
ЧУдеСНа деВојКа
(сАд, 1986)
Something Wild

(ШпА/сАд, 2008)
Vicky Cristina Barcelona
...................................................................................
улоге: Скарлет јохансон
(Scarlett Johansson),
Ребека хол (Rebecca Hall)
режија: Вуди ален
(Woody Allen)

....................................................................................
улоге: Џеф данијелс (Jeﬀ Daniels),
Мелани грифит (Melanie Griﬃth)
режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)

СЕЋАЊЕ НА... ЖАНА МОРО (Jeanne Moreau)
НЕДЕЉА

1.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
лИФТ За гУБИлИШТе

(ФрА, 1958)
Ascenseur pour l’échafaud
....................................................................................
улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau),
Морис Роне (Maurice Ronet)
режија: луј Мал
(Louis Malle)
ПОНЕДЕЉАК

2.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00
ПеТ оШИШаНИх ЖеНа

(итА/сАд, 1960)
Jovanka et les autres
....................................................................................
улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau), Силвана
Мангано (Silvana Mangano)
режија: Мартин Рит
(Martin Ritt)
УТОРАК

3.

ОКТОБАР

пројекција у 10.00
SWAGGER

(ФрА, 2016)
документарни филм
....................................................................................
режија: оливје Бабине
(Olivier Babinet)
УТОРАК

3.

ОКТОБАР

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЉУБаВНИЦИ

ЖИл И ЏИМ

(ФрА, 1958)
Les amants
....................................................................................
улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau), Жан Марк Бори
(Jean-Marc Bory)
режија: луј Мал
(Louis Malle)

(ФрА, 1962)
Jules et Jim
....................................................................................
улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau),
оскар Вернер (Oscar Werner)
режија: Франсоа Трифо
(François Truﬀaut)

пројекција у 20.30
оПаСНе ВеЗе

(ФрА/ит, 1959)
Les liaisons dangereuses
....................................................................................
улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau),
Жерар Филип (Gérard Philipe)
режија: Роже Вадим
(Roger Vadim)

пројекција у 12.00

пројекција у 15.00

КоНФеРеНЦИја За
ШТаМПУ РедИТеЉа
ФИлМа SWAGGER
олИВјеа БаБИНеа

SWAGGER

(ФрА, 2016)
документарни филм
....................................................................................
режија: оливје Бабине
(Olivier Babinet)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

МодеРаТо КаНТаБИле

SWAGGER

(ФрА/итА, 1960)
Moderato cantabile
....................................................................................
улоге: Жан Пол Белмондо
(Jean-Paul Belmondo),
Жана Моро (Jeanne Moreau)
режија: Питер Брук
(Peter Brook)

(ФрА, 2016)
документарни филм
....................................................................................
режија: оливје Бабине
(Olivier Babinet)
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СРЕДА

4.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30

ЧУдеСНа деВојКа

УдаТа За МаФИјУ

(сАд, 1986)
Something Wild

....................................................................................
улоге: Џеф данијелс (Jeﬀ Daniels),
Мелани грифит (Melanie Griﬃth)
режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)
СРЕДА

4.

ОКТОБАР

(сАд, 1988)
Married to the Mob
...................................................................................
улоге: Мишел Фајфер
(Michelle Pfeiﬀer), алек Болдвин
(Alec Baldwin)
режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30
НеВеСТа је БИла У
ЦРНИНИ

дНеВНИК једНе
СоБаРИЦе

(ФрА/итА, 1968)
La mariée était en noir
....................................................................................
улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau), Жан Клод
Бриjали (Jeanne-Claude Brialy)
режија: Франсоа Трифо
(François Truﬀaut)

(итА/ФрА, 1964)
Le journal d’une femme
de chambre
....................................................................................
улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau),
Мишел Пиколи (Michel Piccoli)
режија: луис Буњуел
(Luis Buñuel)
ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СУБОТА

НЕДЕЉА

ОКТОБАР

ОКТОБАР

ОКТОБАР

ОКТОБАР

5.

6.

7.

8.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

НОРВЕШКА ФИЛМСКА НЕДЕЉА „БЕЛЕ НОЋИ, МРАЧНИ ДАНИ”
ПОНЕДЕЉАК

9.

ОКТОБАР

УТОРАК

10.

ОКТОБАР

ПРедСТаВЉање
НедеЉе НоРВеШКог
ФИлМа „Беле НоЋИ,
МРаЧНИ даНИ”

МаСТеР-КлаС јаНа
еРИКа холСТа о
НоРВеШКоМ ФИлМ
НоаРУ

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30
БеТМеН

УдаТа За МаФИјУ

(сАд, 1966)
Batman: The Movie
....................................................................................
улоге: адам Вест (Adam West),
Берт Ворд (Burt Ward)
режија: лесли х. Мартинсон
(Leslie H. Martinson)

(сАд, 1988)
Married to the Mob
...................................................................................
улоге: Мишел Фајфер
(Michelle Pfeiﬀer), алек Болдвин
(Alec Baldwin)
режија: Џонатан деми
(Jonathan Demme)
УТОРАК

10.

ОКТОБАР

пројекција у 20.00

пројекција у 20.00

УједИњеНИ СТојИМо

(нор, 2002)
кратки филм
....................................................................................
режија: ханс Петер Моланд
(Hans Petter Moland)
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ПРоМоЦИја КњИге
DIN TIL DØDEN VARG
VEUM

ПРохУјало Са
ЖеНаМа

(нор, 2007)
Tatt av kvinnen
....................................................................................
улоге: Тронд Фауса (Trond Fausa),
Петер Стормаре (Peter Stormare)
режија: Петер Нес (Petter Næss)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

СРЕДА

11.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
БеТМеН

(сАд, 1966)
Batman: The Movie
....................................................................................
улоге: адам Вест (Adam West),
Берт Ворд (Burt Ward)
режија: лесли х. Мартинсон
(Leslie H. Martinson)

ЧЕТВРТАК

12.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
РоКИ

(сАд, 1976)
Rocky
....................................................................................
улоге: Силвестер Сталоне
(Sylvester Stallone),
Талија Шајер (Talia Shire)
режија: Џон г. авилдсен
(John G. Avildsen)
ПЕТАК

13.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
КаРаТе КИд

(сАд, 1984)
Karate Kid
....................................................................................
улоге: Ралф Макио (Ralph
Macchio), Пат Морита (Pat Morita)
режија: Џон г. авилдсен
(John G. Avildsen)
СУБОТА

14.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
БоЖаНСТВеНИ даНИ

(сАд, 1978)
The Days of Heaven
....................................................................................
улоге: Ричард гир (Richard Gere),
Сем Шепард (Sam Shepard)
режија: Теренс Малик
(Terence Malick)

СУБОТА

14.

ОКТОБАР

пројекција у 20.00

пројекција у 13.30

ВаРг ВеУМ – гоРКИ
ЦВеТоВИ

РоКИ

(сАд, 1976)
Rocky
....................................................................................
улоге: Силвестер Сталоне
(Sylvester Stallone),
Талија Шајер (Talia Shire)
режија: Џон г. авилдсен
(John G. Avildsen)

(нор/ШвЕ/нЕм, 2007)
Varg Veum – Bitre blomster
....................................................................................
улоге: Тронд еспен Сејм (Trond
Espen Seim), Катрине Фагерланд
(Kathrine Fagerland)
режија: Улрик Имтијаз Ролфсен
(Ulrik Imtiaz Rolfsen)

пројекција у 18.00

пројекција у 13.30

КУРТ ПоСТаје Зао

КаРаТе КИд

(сАд, 1984)
Karate Kid
....................................................................................
улоге: Ралф Макио (Ralph
Macchio), Пат Морита (Pat Morita)
режија: Џон г. авилдсен
(John G. Avildsen)

(нор, 2008)
Kurt blir grusom
....................................................................................
анимирани филм
режија: Расмус Сиверстен
(Rasmus Sivertsen)

пројекција у 13.30

пројекција у 20.00

БоЖаНСТВеНИ даНИ

ПРEдСТаВЉање
ПРеВода КњИге
ВаРг ВеУМ: УСПаВаНа
леПоТИЦа (VARG
VEUM – TORNEROSE)
гУНаРа СТалеСеНа

(сАд, 1978)
Days of Heaven
....................................................................................
улоге: Ричард гир (Richard Gere),
Сем Шепард (Sam Shepard)
режија: Теренс Малик
(Terrence Malick)

пројекција у 13.30
ПоВРаТаК У ЖИВоТ

(сАд, 1980)
Resurrection
....................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
елен Берстин (Ellen Burstyn)
режија: даниjел Питри
(Daniel Petrie)

пројекција у 18.00

пројекција у 21.00

деТеКТоР

СеВеР

(нор, 2000)
Detektor
....................................................................................
улоге: Мадс овсдал
(Mads Ousdal), алан Свенсон
(Allan Svensson)
режија: Пол јакман
(Pål Jackman)

(нор, 2009)
Nord
....................................................................................
улоге: андерс Босмо
Кристијансен
(Anders Baasmo Christiansen),
Ћире хелум (Kyrre Hellum)
режија: Руне денстад лангло
(Rune Denstad Langlo)
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НЕДЕЉА

15.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30
ПУТ У КоСМоС

ПоВРаТаК У ЖИВоТ

(сАд, 1980)
Resurrection
....................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
елен Берстин (Ellen Burstyn)
режија: даниjел Питри
(Daniel Petrie)

НЕДЕЉА

15.

ОКТОБАР

(сАд, 1983)
The Right Stuﬀ
....................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
Скот глен (Scott Glenn)
режија: Филип Кофман
(Philip Kaufman)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
ВаРг ВеУМ – ПалИ
аНЂелИ

ВаРг ВеУМ – ЖеНе У
ФРИЖИдеРУ

(нор, 2008)
Varg Veum – Falne engler
....................................................................................
улоге: Тронд еспен Сејм (Trond
Espen Seim), Бјерн Флоберг
(Bjørn Floberg)
режија: Мортен Тилдум
(Morten Tyldum)

(нор, 2008)
Varg Veum – Kvinnen i kjøleskapet
....................................................................................
улоге: Тронд еспен Сејм (Trond
Espen Seim), Катрине Фагерланд
(Kathrine Fagerland)
режија: александер ејк
(Alexander Eik)

ПОНЕДЕЉАК

16.

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30
ПУТоВање

СТАРА КРИТИКА

ОКТОБАР

ПоП ЋИРа И ПоП
СПИРа

(југ 1957) *
....................................................................................
улоге: Љубинка Бобић, јован гец
режија: Соја јовановић

(итA/ФрA, 1974)
Il viaggio
....................................................................................
улоге: Софија лорен
(Sophia Loren),
Ричард Бартон (Richard Burton)
режија: Виторио де Сика
(Vittorio De Sica)

* улазaк бесплатан
УТОРАК

17.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ОКТОБАР

СРЕДА

18.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ОКТОБАР

ЧЕТВРТАК

19.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
ПаРИЗ, ТеКСаС

пројекција у 13.30

(нЕм/ФрА/вБ/сАд, 1984)
Paris, Texas
....................................................................................
улоге: хари дин Стантон
(Harry Dean Stanton), Настасја
Кински (Nastassja Kinski)
режија: Вим Вендерс
(W. Wenders)
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лУда ЉУБаВ

(сАд, 1985)
Fool for Love
...................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
Ким Бејсингер (Kim Basinger)
режија: Роберт алтман
(Robert Altman)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 20.30
ДАНИ РУМУНСКОГ ФИЛМА

ПолоЖај деТеТа

(рум, 2013)
Pozitia copilului
...................................................................................
улоге: луминита георгију
(Luminita Gheorghiu), Богдан
думитраке (Bogdan Dumitrache)
режија: Калин Петер Нецер
(Cãlin Peter Netzer)

ПЕТАК

20.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
лУда ЉУБаВ

(сАд, 1985)
Fool for Love
...................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
Ким Бејсингер (Kim Basinger)
режија: Роберт алтман
(Robert Altman)
ПЕТАК

20.

ОКТОБАР

пројекција у 13.30
ПУТНИК

(ФрА/нЕм/грч/вБ, 1991)
Homo Faber/Voyager
....................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
Жили делпи (Julie Delpy)
режија: Фолкер Шлендорф
(Volker Schlöndorﬀ )

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

СВаКИ даН Бог НаС
ЉУБИ У УСТа

СеКУНд ЖИВоТа

(рум, 2009)
O secundã de viatã
....................................................................................
улоге: Костел Каскавал
(Costel Cascaval), Маја
Моргенстерн (Maia Morgenstern)
режија: јоан Кармазан
(Ioan Cãrmãzan)

(рум, 2001)
În ﬁecare zi Dumnezeu ne saruta
pe gura
....................................................................................
улоге: дан Кондураке
(Dan Condurache),
ана Чонтеа (Ana Ciontea)
режија: Синиша драгин
СУБОТА

21.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
ПУТНИК

(ФрА/нЕм/грч/вБ, 1991)
Homo Faber/Voyager
....................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
Жили делпи (Julie Delpy)
режија: Фолкер Шлендорф
(Volker Schlöndorﬀ)
СУБОТА

21.

ОКТОБАР

пројекција у 13.30
ПУТ У КоСМоС

(сАд, 1983)
The Right Stuﬀ
....................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
Скот глен (Scott Glenn)
режија: Филип Кофман
(Philip Kaufman)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

хРаСТ

КаКо СаМ ПРоВео
КРај СВеТа

(ФрA/рум, 1992)
Balanta
....................................................................................
улоге: Маја Моргенстерн
(Maia Morgenstern), Разван
Василеску (Razvan Vasilescu)
режија: лучијан Пинтилије
(Lucian Pintilie)

НЕДЕЉА

22.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
ПУТ У КоСМоС

(сАд, 1983)
The Right Stuﬀ
....................................................................................
улоге: Сем Шепард
(Sam Shepard),
Скот глен (Scott Glenn)
режија: Филип Кофман
(Philip Kaufman)

(рум/ФрА, 2006)
Cum mi-am petrecut sfârsitul lumii
....................................................................................
улоге: доротеа Петре
(Dorotheea Petre),
Тимотеј дума (Timotei Duma)
режија: Каталин Митулеску
(Cãtãlin Mitulescu)

пројекција у 14.30
оБИЧНо НеПоЗНаТИ
лоПоВИ

(итА, 1958)
I soliti ignoti
....................................................................................
улоге: Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni ), Виторио
гасман (Vittorio Gassman)
режија: Марио Моничели
(Mario Monicelli)
О К ТО БА Р

У

У З У Н
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|

|

95

НЕДЕЉА

22.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ПолИЦИја, ПРИдеВ

ФИлаНТРоПИја

(рум, 2009)
Politist, adjectiv
....................................................................................
улоге: драгош Букур
(Dragoș Bucur),
Влад Иванов (Vlad Ivanov)
режија: Корнелију Порумбоју
(Corneliu Porumboiu)

(рум, 2002)
Filantropica
....................................................................................
улоге: Мирча дијакону
(Mircea Diaconu),
георге диника (Gheorghe Dinica)
режија: Нае Каранфил
(Nae Caranﬁl)

ФИЛМ НОАР
ПОНЕДЕЉАК

23.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

КУЋа У 92. УлИЦИ

УЗБУНа На УлИЦИ

(сАд, 1945)
The House on 92nd Street
....................................................................................
улоге: Вилијем ајт (William Eythe),
лојд Нолан (Lloyd Nolan)
режија: хенри хатавеј
(Henry Hathaway)
УТОРАК

24.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30

оБИЧНо НеПоЗНаТИ
лоПоВИ

МИРИС ЖеНе

(итА, 1958)
I soliti ignoti
....................................................................................
улоге: Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni ), Виторио
гасман (Vittorio Gassman)
режија: Марио Моничели
(Mario Monicelli)
УТОРАК

24.

ОКТОБАР

(сАд, 1950)
Panic in the Streets
....................................................................................
улоге: Ричард Видмарк
(Richard Widmark),
Пол даглас (Paul Douglas)
режија: елија Казан (Elia Kazan)

(итА, 1974)
Profumo di donna
....................................................................................
улоге: Виторио гасман
(Vittorio Gassman),
агостина Бели (Agostina Belli)
режија: дино Ризи
(Dino Risi))

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

УЗБУНа На УлИЦИ

ЖеНа ФаНТоМ

(сАд, 1950)
Panic in the Streets
....................................................................................
улоге: Ричард Видмарк
(Richard Widmark),
Пол даглас (Paul Douglas)
режија: елија Казан
(Elia Kazan)

(сАд, 1944)
Phantom Lady
....................................................................................
улоге: Френчот Тоун (Franchot
Tone), ела Рејнс (Ella Raines)
режија: Роберт Сиодмак
(Robert Siodmak)

ФЕСТИВАЛ ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА
СРЕДА

пројекција у 20.00

25.

ЧоВеК КојИ НИје
ПРоМеНИо ИСТоРИјУ

ОКТОБАР

(итА, 2016) *
L’uomo che non cambiò la Storia
....................................................................................
режија: енрико Карија
(Enrico Caria)
*у присуству редитеља
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ЧЕТВРТАК

26.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
аВаНТУРе
ЧеТРдеСеТогодИШњаКа
(итА, 1967)
Il tigre
....................................................................................
улоге: Виторио гасман
(Vittorio Gassman),
ен-Маргрет (Ann-Margret)
режија: дино Ризи (Dino Risi)

ПЕТАК

27.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
РУЖНИ, ПРЉаВИ, ЗлИ

(итА, 1976)
Brutti, sporchi e cattivi
....................................................................................
улоге: Нино Манфреди (Nino
Manfredi), Марија луиза
Сантанела (Maria Luisa Santella)
режија: еторе Скола
(Ettore Scola)
СУБОТА

28.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
гРаЂаНИН МалИ,
СаСВИМ МалИ

(итА, 1977)
Un borghese piccolo piccolo
....................................................................................
улоге: алберто Сорди
(Alberto Sordi),
Шели Винтерс (Shelley Winters)
режија: Марио Моничели
(Mario Monicelli)
НЕДЕЉА

29.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00
доБРо СаМ је
ПоЗНаВао

(итА/ФрА/нЕм, 1965)
Io la conoscevo bene
....................................................................................
улоге: Стефанија Сандрели
(Stefania Sandrelli),
Уго Тоњаци (Ugo Tognazzi)
режија: антонио Пјетранђели
(Antonio Pietrangeli)
ПОНЕДЕЉАК

30.

ОКТОБАР

пројекција у 20.00

пројекција у 13.30
РУЖНИ, ПРЉаВИ, ЗлИ

ПеРо

(итА, 1976)
Brutti, sporchi e cattivi
....................................................................................
улоге: Нино Манфреди (Nino
Manfredi), Марија луиза
Сантанела (Maria Luisa Santella)
режија: еторе Скола
(Ettore Scola)

(итА, 2016)
Piuma
....................................................................................
улоге: луиђи Феделе
(Luigi Fedele),
Блу јошими (Blu Yoshimi)
режија: Роан Џонсон
(Roan Johnson)

пројекција у 20.00

пројекција у 13.30
гРаЂаНИН МалИ,
СаСВИМ МалИ

ЦВеТ

(итА, 2016)
Fiore
....................................................................................
улоге: дафне Скоча (Daphne
Scoccia), Валерио Мастрандреа
(Valerio Mastrandrea)
режија: Клаудио Ђованези
(Claudio Giovannesi)

(итА, 1977)
Un borghese piccolo piccolo
....................................................................................
улоге: алберто Сорди
(Alberto Sordi),
Шели Винтерс (Shelley Winters)
режија: Марио Моничели
(Mario Monicelli)

пројекција у 20.00

пројекција у 13.30
доБРо СаМ је
ПоЗНаВао

БРЗа ПоПУТ ВеТРа

(итА, 2016)
Veloce come il vento
....................................................................................
улоге: Стефано акорси (Stefano
Accorsi), Матилда де анђелис
(Matilda De Angelis)
режија: Матео Ровере
(Matteo Rovere)

(итА/ФрА/нЕм, 1965)
Io la conoscevo bene
....................................................................................
улоге: Стефанија Сандрели
(Stefania Sandrelli),
Уго Тоњаци (Ugo Tognazzi)
режија: антонио Пјетранђели
(Antonio Pietrangeli)

пројекција у 20.00

пројекција у 13.30

НеРаЗдВојНе

ЖеНа НедеЉе

(итА/ФрА, 1975)
La donna della domenica
....................................................................................
улоге: Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni ),
Жаклин Бисет (Jacqueline Bisset)
режија: луиђи Коменчини
(Luigi Comencini)

(итА, 2016)
Indivisibili
....................................................................................
улоге: анђела Фонтана (Angela
Fontana), Маријана Фонтана
(Marianna Fontana)
режија: едоардо де анђелис
(Edoardo De Angelis)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ЖеНа ФаНТоМ

ПоЉУБаЦ СМРТИ

(сАд, 1944)
Phantom Lady
....................................................................................
улоге: Френчот Тоун (Franchot
Tone), ела Рејнс (Ella Raines)
режија: Роберт Сиодмак
(Robert Siodmak)

(сАд, 1955)
Kiss Me Deadly
....................................................................................
улоге: Ралф Микер
(Ralph Meeker),
алберт декер (Albert Dekker)
режија: Роберт олдрич
(Robert Aldrich)

О К ТО БА Р

У
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УТОРАК

31.

ОКТОБАР

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30

ЖеНа НедеЉе

(итА/ФрА, 1975)
La donna della domenica
....................................................................................
улоге: Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni ),
Жаклин Бисет (Jacqueline Bisset)
режија: луиђи Коменчини
(Luigi Comencini)

УТОРАК

31.

ОКТОБАР

ЗаВодНИЦе

(итА/ФрА, 1965)
Le bambole
....................................................................................
улоге: Вирна лизи (Virna Lisi),
Ђина лолобриђида
(Gina Lollobrigida),
режија: луиђи Коменчини
(Luigi Comencini), Мауро
Болоњини (Mauro Bolognini),
дино Ризи (Dino Risi),
Франко Роси (Franco Rossi)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ПоЉУБаЦ СМРТИ

КУЋа У 92. УлИЦИ

(сАд, 1955)
Kiss Me Deadly
....................................................................................
улоге: Ралф Микер
(Ralph Meeker),
алберт декер (Albert Dekker)
режија: Роберт олдрич
(Robert Aldrich)
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(сАд, 1945)
The House on 92nd Street
....................................................................................
улоге: Вилијем ајт (William Eythe),
лојд Нолан (Lloyd Nolan)
режија: хенри хатавеј
(Henry Hathaway)

к и н о те ке

НАБАВИТЕ СВОЈ ПРИМЕРАК
У ПРОДАВНИЦИ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ
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ФЕБРУАР
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ОКТОБАР

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд
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