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Ових дана, навршило се четири деценије од смрти Слободана Цице Перовића, једног од наших
најзначајнијих послератних филмских и позоришних глумаца. На фотографији је призор из филма
Инспектор (1965) у којем му је партнерка Снежана Никшић.
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великани
СВЕТСКОГ ФИЛМА

................................................................
кајзер Созе, Френк Андервуд, лестер
Бернам, Џон Доу... Имена ликова које
он тумачи још су познатија него његово.
Тиме се може похвалити само неколико
изузетних глумачких талената о којима ће
се говорити вековима. он је оштроуман
и маркантан, карактеристичног гласа
и погледа из ког се не може прочитати
да ли је искрен и озбиљан или само
манипулише својим саговорником.
Приказао је празнину, испуњеност
и недостатке људске душе као нико
до сада. Тврди да што се мање зна о
његовом личном животу, то ће публика
боље моћи да доживи хероје, односно
антихероје, које чешће тумачи. Међутим,
ових дана, после више од тридесет
година каријере, интриге о њему
испливавају на видело и знатно штете
перспективи његовог богатог талента

ПИшЕ:

Мими Влаовић

К

евин Спејси Фаулер рођен је у Њу
Џерзију, али у раном детињству с
породицом се сели у Калифорнију.
Био је несташан дечак, због чега
га отац шаље у војну школу, из
које убрзо бива избачен, те уписује регуларну
средњу школу и у њој постаје члан драмске секције. Привлачи га позориште, које остаје његов
приоритет до данашњег дана. Прва представа у
којој је наступио била је The Sound of Music, где
је играо улогу капетана Фон Трапа. У средњој
школи одлучује да као уметничко име користи
своје средње име, које је и име његовог прадеде
– Спејси. Таленат за имитирање јавних личности
попут глумца Џејмса Стјуарта и водитеља Џонија Карсона отвара му врата стендап комедије.
К Е В И Н

С П Е Ј С И

|

|

7

фотографије: Архив ЈК

Америчка лепота (1999)

Убрзо уписује драмски смер на Џулијарду,
који напушта после две године због потписивања уговора сa Шекспировим фестивалом у
Њујорку. На Бродвеју добија улогу Освалда у
Ибзеновим Аветима, а затим и Константина у
Чеховљевом Галебу, након чега му се указује
прилика да ради с феноменалним Џеком Лемоном, звездом филмова Неки то воле вруће (Some
Like it Hot, 1959) и Апартман (Apartment, 1960), на
драми Дуго путовање у ноћ Јуџина О’Нила. Џек
постаје његов велики пријатељ и ментор који му
отвара врата у свет филма и телевизије.
Први филм у ком је играо била је Горушица
(Heartburn, 1986), у чијим су се главним улогама
нашли једни од најбољих глумаца данашњице,
Џек Николсон и Мерил Стрип. Потом је глумио
бизнисмена у веома запаженом филму, кључном за еманципацију жена, Запослена девојка
(Working Girl, 1986).
Након што 1991. године добија награду Тони за
улогу ујака Луија у представи Изгубљени у Јонкерсу, и филмске понуде постају све чешће. Каријеру на великом платну гради добро бирајући
улоге, и то у филмовима који се баве сировом
истином у стилизованој фикцији, делима што
преносе поруке које можда нисмо желели да
чујемо, али нам је то и те како било потребно.
Пошто је погледао први филм Брајана Сингера на фестивалу „Санденс”, Спејси каже том
режисеру да би желео да учествује у његовом
следећем остварењу. Они постају пријатељи
и улога Вербала Кинта у Дежурним кривцима
8

|

|

велик ан и

с в е т с ко г

ф илма

(The Usual Suspects, 1995) већ на почетку бива
намењена Спејсију. Кевин се с лекарима консултује око симптома церебралне парализе, па
чак на снимању лепком лепи прсте своје леве
руке да би био уверљивији. Једна од већих дилема у процесу претпродукције била је на који
начин променити утисак о његовом лику у тренутку разоткривања. Након дискусије режисер
и Спејси ипак одлучују да уместо неке физичке промене, попут преоблачења, само промене
угао камере за 180 степени. Тим покретом камере реакција после потпуног плот твиста изазива жељу да се филм пусти из почетка истог
тренутка. Попут лавиринта покретних слика у
коме је наизглед немогуће доћи до истине цео
тим вешто манипулише публиком откривајући
део по део приче – генијалне заблуде. Кевин у
том филму глуми глуму тако убедљиво да ретко
ко посумња у његову веродостојност. Дежурни
кривци доносе му први Оскар – за најбољу споредну улогу. Награду је примио рекавши: „Ко
год Кајзер Созе био, могу да вам кажем да ће се
предивно напити вечерас.”
Режисер Дејвид Финчер изјавио је да је увек
био посебно заинтересован за филмове који
гледаоце фигуративно ране и оставе ожиљак.
Један од оних који су у томе нарочито успели
јесте филм Седам (Seven, 1995), а најзаслужнији
за то је негативац – серијски убица Џон Доу у
тумачењу Кевина Спејсија. Џон Доу са собом
носи језиву непредвидивост живота и свих
његових мрачних углова. Бавећи се искорењи-

вањем ,,неморалности”, он у себи види нешто
готово свето, а своје противнике претвара у саучеснике постављајући им најподлију клопку и
уживајући у томе. Тај лик постао је легендаран
по томе што је испунио свој замишљени ритуал
не остављајући другим протагонистима могућност за опоравак.
Иако су многи ликови које је играо права чудовишта људске врсте, Кевин у свом тумачењу
за њих нема ни мрвицу осуде, већ проналази
унутрашње оправдање за све њихове поступке.
Схвата да људи не постају такви због једног догађаја, већ због низа искустава, односа и траума, те ликове спремне на зло може да разуме.
У филму Поверљиво из Лос Анђелеса (L.A.
Confidential, 1997) Спејси игра Џека Винсенса,
који је, како би режисер тог остварења рекао,
холивудска звезда међу полицајцима. Индикација коју је Кевин добио био је Дин Мартин, а задатак да задржи маску савршеног холивудског
џентлмена који има одговор на свако питање ма
какве да су околности. У сцени у бару где Џек
преиспитује своју личност и поступке чује се
песма „Smile, smile” Дина Мартина, која појачава његов мотив да одржава утисак о себи као о
самоувереној и веселој особи без обзира на све.
Након неколико веома успешних улога Спејси одлучује да оснује Trigger Street Production,
кућу која подржава независне филмове младих
аутора. Неки од најуспешнијих међу њима јесу
Друштвена мрежа (The Social Network, 2010) и
Капетан Филипс (Captain Phillips, 2013).

Међутим, улога која ће од њега начинити праву легенду тек је куцала на врата. Била је то
рола у Америчкој лепоти (American Beauty, 1999),
првом филму британског позоришног режисера Сема Мендеса. Мотиви и страхови главних
ликова откривају нам огољену људску природу у којој је граница између добра и зла, као и
среће и несреће, веома танка. Та цинично-духовита прича о лепоти и њеном поимању, у маниру Булевара сумрака (Sunset Boulevard, 1950)
говори о искакању из система вредности које
ће имати фатални исход. Кевин Спејси у улози
Лестера Бернама разбија илузију о америчком
сну и јасно ставља до знања колико идеалан живот иза кулиса може да умртви човека и угаси
животни жар. Та улога носила је опасност од западања у патетику или немарни егоцентризам,
међутим Спејси одише искључиво људскошћу
и оставља утисак једине особе здравог разума.
Интересантно је да је Лестерову слободу, бригу
о психичком и физичком здрављу и срећи мотивисала лепота у пожуди, која се претвара у
низ романтичних фантазија. Тај лик можда није
племенити херој, али публика опчињено навија
за њега јер је довољно храбар да пронађе срећу
и мир. За ту улогу Спејси је награђен другим
Оскаром.
Само неколико дана после премијере Америчке лепоте постао је уметнички директор позоришта Old Vic у Лондону, где се бавио Шекспировим делима и приближавао их младима. Иначе, Кевин воли Лондон као свој дом и сматра

Поверљиво из Л. А. (1997)
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Повратак Супермена (2006)

га веома значајним за лични и професионални
развој. Памти свој боравак у том граду када
је имао само десет година и гледао представу
Шерлок Холмс, која га је одушевила и била један
од окидача за одабир будућег позива.
Кевин се опробао и као режисер на два потпуно различита филма. Први је Албино алигатор
(Albino Alligator, 1996), а други биографски мјузикл о певачу Бобију Дерину Иза мора (Beyond
The Sea, 2004). У том филму он тумачи главну
улогу и показује завидне вокалне способности
и баршунаст глас, а његово дирљиво извођење
преноси нас директно у доба старог Холивуда.
То остварење доноси и компликоване масовне
кореографске сцене и предивну, али трновиту
љубавну причу главног јунака и његове супруге
Сандре Ди, коју тумачи Кејт Бекинсејл. Спејси
као Боби Дерин бива номинован за главну мушку улогу за Златни глобус, а музика из филма
за Греми.
Немогуће је поменути сва остварења на којима је Спејси радио, али нека од најзначајнијих
су и Пливајући са ајкулама (Swimming with
Sharks, 1994), Преговарач (Negotiater, 1998), у
коме је играо раме уз раме са Самјуелом Л. Џексоном, анимирани филм у сарадњи „Дизнија” и
„Пиксара” Живот буба (Bug’s Life, 1998), романтична драма са Џулијан Мур Лука љубави (The
Shipping News, 2001), научнофантастично остварење K-pax (2001), Врхунска игра (21, 2008) и савремена комедија Како се решити шефа (Horrible
Bosses, 2011).
10
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У последње време његова најзапаженија улога јесте она у серији Кућа од карата (House of
Cards, 2013). Спејси тумачи саветника у Белој
кући који скривеним шаховским потезима елиминише противнике и уз помоћ своје снажне
жене долази на место председника Сједињених
Америчких Држава. Лик Франсиса, базиран на
Ричарду Трећем, кога је много пута играо на
даскама које живот значе, постао је толико популаран међу публиком широм света да се поставља питање како би Кевин Спејси прошао на
правим изборима за председника.
Схвативши у какво је засићење холивудска
продукција упала, глумац се окреће новој платформи – серијама на позив (on demand). На тој
платформи гледалац може погледати све епизоде серије високе продукције одмах, без оног
слатког ишчекивања, и то на великом екрану,
што је свакако предност над интернет садржајем. Кевин сматра да је видео-индустрија научила лекцију на грешкама музичке индустрије,
те гледаоцима даје оно што желе по прихватљивој цени и тако избегава пиратерију.
Нажалост, његово име се последњих месеци
провлачи по медијима, где га описују као особу
која ствара нездраву атмосферу на снимањима
и има неколико оптужби за сексуално напаствовање малолетника. Кевин то не демантује, већ
у истом тренутку бира да се изјасни као хомосексуалац. То скретање пажње публика и медији
препознају и осуђују, те он убрзо губи улогу у
новој сезони Куће од карата, а затим и у новом

филму Ридлија Скота који је већ у постпродукцији, те се организују додатна снимања с Кристофером Пламером у тој улози. Спекулише се
да би те контроверзе могле означити крај његове каријере.
Спејси тренутно води радионицу глуме преко
интернета и организације Masterclass. Основао је фондацију за помоћ младим уметничким
пројектима инспирисан Џеком Лемоном и његовом изјавом да кад постанеш успешан „мораш да пошаљеш лифт опет доле” и пружиш добродошлицу следећим генерацијама. Спејсијева
харизма и оригиналност коју је удахнуо свакој
својој улози остаће запамћене у филмској и позоришној историји и велика би штета била не
видети у ком ће се правцу његов таленат развијати у познијим годинама. Да ли су приче
које су га свргнуле с престола омиљеног глумца
истините или само пропаганда којом се прикривају још страшнији проблеми, сазнаћемо у следећој епизоди. До тада можемо претпоставити
да ће Кевин Спејси попут Кајзера Созеа нестати
из видокруга јавности у једном издаху.

Дежурни кривци (1995)
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Н

фотографија: лична архива

аш најпознатији филмски уредник
Роберт Немечек уврстио је у програм „Мој избор” неме филмове и
филмове из тридесетих и четрдесетих година желећи да представи
нека заборављена ремек-дела која је, како је
изјавио у интервјуу за Кинотеку, још као дете
гледао у Музеју у Косовској широм отворених
очију. Своју листу описује као скуп визуелно
снажних филмова које би морао да погледа свако коме филм није само пука забава. Басиста
легендарне „Поп машине” говорио је и о свом
односу према музици на филму, о љубави за
филм ноар, о публици која занемарује филмску
и музичку баштину…
Састављајући ову листу отишли сте чак у
период немог филма, а најновија су остварења из четрдесетих година прошлог века.
С којим сте циљем заронили у тако далеку
прошлост покретних слика?
– Управо оно „чак” из питања потврђује моје
уверење да о немом филму постоје потпуно
искривљене предрасуде, а уврежено мишљење
међу онима који нису ни покушали да уроне у
свет немог филма јесте да су у питању искључиво остварења мање вредна од каснијих филмова.
Моја основна идеја била је да представим нека
давно заборављена ремек-дела која сам као дете
гледао у Кинотеци широм отворених очију, а за
која и данас верујем да их није прогутало време.
Отац ме је са пет-шест година водио да у „20.
октобру” гледам тада популарне авантуристич-
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ке филмове и вестерне (од Црвеног гусара до Последњег из племена Команча), али ништа од тога
на мене није оставило такав утисак као када сам
се први пут једног понедељка увече, када су се
приказивали искључиво неми филмови, ушуњао
без карте у салу Кинотеке у Косовској и видео
ни мање ни више него Вавилонску кулу Грифита. Не знам како је моје мало срце то издржало.
Дотле сам прочитао вероватно све омладинске
романе који су постојали, а тада сам оно што
сам имао у машти видео на екрану! У Кинотеку
сам ишао сваки дан, бар на један филм, а често
и на два. Становао сам у Улици Мајке Јевросиме,
иза угла од Кинотеке, и срећом био одличан ђак,
па су ми родитељи дозвољавали да шмугнем у
мрак Кинотеке уместо да шутирам лопту с вршњацима.
– Иначе, и тада, средином педесетих година, на
пројекцијама немих филмова било је врло мало
људи у сали, али је постојао чврст уређивачки
концепт да неми филм мора да буде редовно заступљен у програму. У то време циклуси су били
врло посећени и ред за карте увек је излазио на
улицу. Запамтио сам циклус Ериха фон Штрохајма, који је због великог интересовања морао
да буде поновљен месец дана касније. Тада сам
први пут видео један од мени најдражих филмова Пет гробова до Каира, као и Летећи торпедо,
за који ми данас у свету нико не верује да сам
гледао јер се води као изгубљен, али ја се добро
сећам да је Кинотека имала тај филм, чак памтим и неке сцене из њега.
Гледано у целини, ваша листа носи романтични призвук не само због тога што су неки
од филмова жанровски одређени и као романсе. Шта је то што за вас карактерише
прве деценије филмске уметности?
– Ову листу првенствено доживљавам као
скуп визуелно снажних филмова које би свако
коме филм није само пука забава морао да погледа јер у овом избору не постоји ништа што је
просечно или занемарљиво. Инферно, као екранизација Дантеовог „Пакла”, снимљен пре више
од сто година с најпримитивнијом техником, и
даље изгледа импресивно и тотално верно литерарном предлошку. Genuine Роберта Винеа,
снимљен исте године када и Кабинет доктора
Калигарија, носи фасцинантни надреални печат који су имали немачки филмови настали у
доба ренесансе Вајмарске републике. Нажалост,
постоји још много подједнако фасцинантних
филмова из тог доба који још чекају да буду откривени.
– Ја ниједан од тих филмова не доживљавам
као романсу или мелодраму, пре свега због
снажне нарације која плени бришући редовне
класификације, тако да ни Марлену Дитрих, вечито запостављану као глумицу, у Шангајском
експресу не могу да сведем на вамп тог времена,

слично као ни Лију де Пути у Варијетеу. Жао
ми је што сам морао да одустанем од неког од
филмова Асте Нилзен, која је била прва велика звезда почетком двадесетог века, или Поле
Негри, која је у сваком филму, без обзира на
жанр, блистала пуним сјајем.
Постоји ли нешто заједничко у одабраним
филмовима, нешто што бисте ставили као
поднаслов овог циклуса?
– Ако би требало да се определим за поднаслов овог представљања, једино би било поштено
да га назовем „Кинотека мог детињства”, јер све
ове филмове први пут сам гледао у Кинотеци
средином педесетих година, док сам ишао у
прве разреде основне школе, а они одавно више
не долазе на екране јер су копије у врло лошем
стању, што у овом случају не важи. Сасвим намерно одабрао сам баш те филмове, а не неке за
које верујем да би били прави неоткривени бисери, јер ово је ипак, пре свега, омаж Кинотеци
у Косовској улици, која је променила мој живот,
на чему ћу увек бити захвалан, јер живот би ми
био много празнији без свих филмова које сам
гледао и који су на мене утицали у сваком погледу.
Уврстили сте чак три филма Јозефа фон
Штернберга. По чему је за вас тај редитељ
посебан?
– Иако је Фон Штернберг најпознатији по
Плавом анђелу, тај филм најмање носи карактеристични печат остварења која су га претворила
у Спилберга тог доба. Раскошне сценографије
и потпуно нова визуелна решења, нарочито у
Shanghai Gesture, тешко да икога могу да оставе равнодушним. Без обзира на то што су Фриц
Ланг, Мурнау и Дрејер били највећи режисери
тог доба, Фон Штернберг је био и остао категорија за себе. Иако је његово име пало у заборав,
свако гледање било ког његовог филма изазива
истинско узбуђење, што се тешко може рећи за
данашње конфекцијске продукте из Холивуда.
Да ли је за некога ко је као ви био професионални гледалац, као уредник филмских
програма на више телевизија, а истовремено и филмофил с великом приватном колекцијом, лако или тешко да се одлучи за свега
десетак наслова?
– То је немогућ задатак и може да се реши једино онако како сам ја овде урадио: треба се посветити само једном периоду и одабрати заборављене, а у исто време најбоље из тог доба. На
пример, ја сам пасионирани љубитељ филм ноара, али било би немогуће одатле одабрати десет
више-мање заборављених наслова врхунског
квалитета које одавно нисмо имали прилику да
видимо, док с друге стране не може да се заборави оно што му је претходило. Због тога треба
М О Ј
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ВЕЧЕРЊИ ГОСТИ

(ФРА, 1942) Режија: Марсел Карне
....................................................................................

ПОСЛЕДЊА КОМАНДА

(САД, 1928)
Режија: Јозеф фон Штернберг
....................................................................................

ПЕТ ГРОБОВА ДО КАИРА
(САД, 1943) Режија: Били Вајлдер
....................................................................................

КО ЈЕ УБИО БОГАТАША

(ФРА, 1947)
Режија: Анри Жорж Клузо
....................................................................................

ШАНГАЈСКИ ПОТЕЗ

(САД, 1941) Режија: Јозеф фон Штернберг
....................................................................................

GENUINE

(САД, 1920) Режија: Роберт Вине
....................................................................................

РАЦИЈА У СЕНТ ПАУЛИЈУ

(НЕМ, 1932) Режија: Вернер Хохбаум
....................................................................................

ПАКАО (ИТА, 1911)
Режија: Ђузепе де Лигуоро
....................................................................................
ШАНГАЈ ЕКСПРЕС

(САД, 1932) Режија: Јозеф фон Штернберг
....................................................................................

ВАРИЈЕТЕ

(НЕМ, 1925) Режија: Евалд Андре Дипон

зажмурити и понадати се да ће се једном указати прилика да се ради на некој озбиљној ретроспективи, можда на основу одличног фељтона
Ксеније Зеленовић из часописа Кинотека, па
томе придодати и више трилера из златног доба
француског филма 1931–1948.
– Када сам почео да радим на телевизији, дао
сам себи задатак да користим сваку прилику за
пласман што више вредних класичних филмова како би телевизијски гледаоци имали могућност да формирају своје мишљење о њима. То
се показало као врло успешно, а ТВ Политика,
која је била локална телевизија, са својим термином „Филма у 4” дошла је у сам врх гледано14
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сти на територији Београда, а Хамфри Богарт
и Мерилин Монро доживели су праву ренесансу популарности. У јеку теленовела, ја сам
на екран ставио Празник у Риму, Три новчића у
фонтани, Градић Пејтон и друге, који је требало да покажу да постоје и друкчије, мање глупаве и увредљиве мелодраме. На „Пинку” сам
од првог дана имао исти термин за класични
филм, пре свега филм ноар, и ма колико се није
уклапало у остатак програма те телевизије, то
је имало врло пристојну гледаност, за данашње
појмове можда и изванредну. Када сам дошао
на РТС, ситуација с класичним филмом била
је катастрофална, исти филмови вртели су се
укруг – Фелини, Антониони, Годар, Роберт Алтман. Срећом, за разлику од данашње папазјаније, која је у стилу „једно ремек-дело, па два
ђубрета”, тада су били искључиво добри, мада
дозлабога изексплоатисани филмови. И наравно, на тај начин нису могли да се регрутују
нови поклоници за класични филм. Чак су и домаћи филмови били у таквом стању да су били
за избегавање. Разговарао сам са странцима и
рекао им да хоћу да на српској телевизији рехабилитујем њихове класике, али да морају да
ми изађу у сусрет с најнижим могућим ценама јер је велики ризик да то буде неисплативо.
Знао сам да су у доба ЈРТ-а и старе Југославије
те цене биле високе, а велики класични хитови
као што су Казабланка или Прохујало са вихором плаћани астрономским сумама, што више
није било могуће. Заузврат, понудио сам им да
узимам неколико стотина класичних филмова
годишње, које ионако нико одавно није ни покушавао да обезбеди за неку нашу телевизију.
Warner ме је одбио неразумним ценама које су
ишле до 5.000 долара по филму, али ми је 20th
Century Fox дао цео њихов класични каталог у
стилу „узми шта хоћеш, плати колико мислиш
да треба” и све је кренуло. Сигуран сам да је
пресудно било то што су они видели да ја имам
страст према тим филмовима и да ћу се борити
да их рехабилитујем, да им регрутујем нове гледаоце и тако филмовима поклоним нови живот.
Ипак, пресудну помоћ дао ми је потпредседник
Fox-а Јони Коен, који је, као и ја, био фанатик за
филмове Фрица Ланга и Ериха фон Штрохајма
и с којим сам проводио сате разговарајући о
класичном филму.
С обзиром на своју музичку каријеру, колико пажње обраћате на третман музике на
филму?
– Наравно да обраћам, али увек правим поделу на комплетан саундтрек неког филма, пошто он даје генералну атмосферу и може много да утиче на општи утисак – Истребљивач
Вангелиса или Париз Тексас су такви филмови
– и на песме које могу да носе цео филм, као
„Knocking On Heavens Door” из Пата Гарета и

Последња заповест (1928)

Билија Кида или „Golden earings” из истоименог
филма. Исто тако, постоје саундтрекови који су,
независно од филма, музички импресивни, али
би могли и да не буду у филму, а да филм то не
осети. То се односи и на амбијенталну музику
Филипа Гласа, која је увек целина за себе, изванредна али не и нераскидиво везана за филмове,
јер би они живели и без ње, и обрнуто. Недавно
су биле приказане Улице Палерма, где музика
Fratelli Mancuso узноси и заокружује цео филм,
истовремено представљајући најимпресивнију
слику, која је практично фризирани кадар једне
улице.
Коју бисте врсту публике желели за овај
циклус? Колико данашња публика има стрпљења за филмску баштину?
– Потпуно свеједно, једино је важно пружити шансу филмовима. Они који су у контакту
с класичним филмом биће одушевљени овим
избором, они којима је то нешто ново запитаће
се, надам се, да ли су живели с неким искривљеним предрасудама. А стрпљење за сваку баштину увек је исто и своди се на лично одређивање
према прошлости. Ако данас они који активно
прате музику никад нису чули Литл Ричарда
или Бадија Холија, не значи да за то нису имали стрпљења, већ да су музички некултурни.
Литл Ричард ће остати највећи певач рокенрола с њима и без њих. Што је један еминентни
радијски човек једном рекао: шта очекивати у
музици од некога ко не зна ни за шта пре појаве
панка и „Секс пистолса”?
Шта сте ви некада бирали одлазећи у Косовску? Да ли и даље пратите програме Кинотеке?

– Као дете гледао сам буквално све, осим вестерна и мјузикла, које никада нисам волео,
мада сам и ту правио изузетке. Неке филмове
био сам сувише мали да схватим, на пример
Велику илузију, коју сам открио тек пре двадесетак година, а величину Луја Жувеа, за кога
искрено верујем да је један од најбољих глумаца
свих времена, нисам схватао врло дуго. Значи,
мој однос према класичном филму одувек се
сводио на стално преиспитивање, у чему ми је
највише помогла моја приватна колекција којој
се враћам и дан-данас. Овде лежи и одговор на
други део питања, јер ја сам успео да скупим
скоро све филмове које бих поново гледао, па
програм Кинотеке углавном само летимично
прегледам. Ипак, недавно је био приказан филм
Црвена светиљка, који деценијама покушавам
да набавим, тако да Кинотека и даље има неке
непознанице за мене, као и пре шездесетак година.

Шангај експрес (1932)
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Ко је убио богаташа (1947)

Пет гробова до Каира (1943)

Варијете (1925)

Genuine (1920)

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 25, 26. и
27. маја у Косовској 11.
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КИНОТЕКА
ПРЕДСТАВЉА

ЛЕГАТ
МИЛЕНЕ ДРАВИЋ
И ДРАГАНА
НИКОЛИЋА
Отварање у суботу,
5. маја 2018. у 19 часова
Југословенска кинотека,
Узун Миркова 1

Хороскоп (1969)

Легат
Милене Дравић
и Драгана
Николића
ПИШЕ:

Зорица Димитријевић
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Југословенској кинотеци 5. маја за
јавност се отвара Легат Милене Дравић и Драгана Николића, који су
тој институцији културе завештали
своје награде, дипломе и неке предмете, међу њима и хаљину коју је Милена Дравић носила када је примала глумачку награду у
Кану 1980. године.
Тако ће најшира публика моћи да завири у
део оставштине из богате каријере нашег највољенијег глумачког и брачног пара. Обоје су,
свако за себе, остварили изузетан филмски, позоришни и телевизијски опус, али су и заједно
креирали нека незаборавна остварења.
Први пут су заједно играли у филму Хороскоп
(1969) Боре Драшковића, затим у Улози моје породице у светској револуцији (1971) Бате Ченгића,
па у ТВ филму Како су се волеле две будале (1972)
Александра Ђорђевића.
Милена Дравић са сетом се присећа њиховог
венчања управо за време снимања тог поетског
ТВ филма по тексту Душка Радовића.
– Снимало се на Звездари. У паузи смо отишли
код матичара, венчали се, потом били горе код
Опсерваторије да гледамо звезде... гледали смо
тамо где је Драган сада. И вратили се на сет –
испричала је она Татјани Њежић, ауторки монографије „Милена Дравић – више од уметности”.
Били су партнери и на сцени, у представама
Атељеа 212, али прави нераздвојни пар у очима
милиона гледалаца постали су у чувеном шоу-програму Телевизије Београд Образ уз образ
раних седамдесетих, у режији Здравка Шотре,
који с поносом истиче како је баш он предложио да се Драгану Николићу, већ опробаном
водитељу популарне музичке емисије Максиметар, придружи Милена Дравић, у то време увелико награђивана филмска глумица, власница
две Златне и четири Сребрне арене из Пуле.
„Образ уз образ је апотеоза љубави, једна врста
љубавног удварања, шапутања, кокетирања две
заљубљене особе – Милене и Драгана”, записао
је сценариста Предраг Перишић у прилогу за
књигу „Драган Гага Николић – Господин мангуп”, коју је приредила Радмила Станковић после смрти легендарног глумца 2016. године.
„Њихова љубав избија из сваког њиховог покрета, геста, изговорене реплике, отпеване песме... И данас, после толико година, када гледамо
делове из тих емисија, осећамо како се та љубав
прелива преко ТВ екрана и обузима и нас гледаоце”, истиче Перишић.
Много година касније Шотра их је спојио и на
Л ЕГА Т

великом екрану као супружнике Хаџи Замфира
и Ташану у српском блокбастеру Зона Замфирова (2002).
Огромна популарност и успеси које су обоје
низали деценијама, нису негативно утицали на
њихову складну везу, тако ретку у свету славних. Делили су и став према друштвеном ангажману. Током драматичних деведесетих година
били су међу оним уметницима који су се јавно
бунили и протестовали, подржавали студентске
и грађанске демонстрације против недемократског режима.
Драган Николић (1943–2016) трајао је пола века
на југословенској и српској уметничкој сцени.
Заблистао је већ у својој првој главној улози на
филму, као незаборавни Џими Барка у култном
делу Живојина Павловића Кад будем мртав и
бео (1967), за коју је наредног лета добио Диплому на фестивалу у Пули.
Играо је у различитим жанровима широк распон карактера, увек тако упечатљивих и животно аутентичних. Био је младић Драган на ивици
шизофреније у Бубама у глави (1970) Милоша
Радивојевића, бунтовни Стеван у филму Млад
и здрав као ружа (1971) Јоце Јовановића, градски мангуп и неустрашиви илегалац Прле у ТВ
серији и филму Отписани (1974) Александра
Ђорђевића, несуђени рели возач Флојд у Националној класи (1979) Горана Марковића, провинцијски певач шлагера у Ко то тамо пева (1980)
Слободана Шијана.
Негативац Влах Алија, силник који губи главу
због љубави у филму Бановић Страхиња (1981)
Ватрослава Мимице, донео му је Златну арену
у Пули.
Ту су и драги учитељ Милош у Идемо даље
(1982) Здравка Шотре, Марко у филму Нешто
између (1982) Срђана Карановића, Попај у Балкан експресу (1983) Бранка Балетића, Урке у Последњем кругу у Монци (1989) Аце Бошковића,
Павле Исаковић у Сеобама (1994) Александра
Саше Петровића, кум, боксерски спаринг-партнер у Бурету барута (1998) Горана Паскаљевића,
хоџа Валија Османовић у Ножу (1999) Мирослава Лекића, Главоња у Пљачки Трећег рајха (2004)
Здравка Шотре, Мишко у Турнеји (2008) Горана
Марковића, свештеник у филму Свети Георгије
убива аждаху (2009) Срђана Драгојевића...
Последњу улогу на филму остварио је 2014. године као Жил Риме у великом хиту Монтевидео, видимо се Драгана Бјелогрлића.
Паралелно је остварио низ изузетних улога у
театру. Поменимо само неке у његовом матичМ И Л Е Н Е
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Млад и здрав као ружа (1971)

ном Атељеу 212: Бергера у мјузиклу Коса (1969),
Портноја у Портнојевој бољци (1974), Гаврила Вуковића у представи Свети Георгије убива
аждаху (1986), Непознатог у Посетиоцу (2005),
затим ангажман у Theatre de la Ville у Паризу, где је 1983. био Васка Пепел у драми На дну
Максима Горког и Исус Христос у Мајстору и
Маргарити Михаила Булгакова, у поставкама
најцењенијих европских редитеља, Лучана Пинтилијеа, односно Андреја Шербана, као и Валентин у представи Пољубац жене паука (1996) у
Звездара театру.
Ових дана и даље га гледамо као приповедача
у серији Нешто лепо (2014).
Мало је рећи да је то била једна изузетно
плодна и успешна каријера. Како је у поменутој монографији забележио Милан Влајчић, „харизма и урбана легенда Драгана Гаге Николића
остају као највиша мера којој ће хрлити нови
нараштаји”.
И Милена Дравић и Драган Николић добили
су награду „Павле Вуисић” за животно дело, коју
додељује Удружење филмских глумаца Србије.
20
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Највећа српска и југословенска филмска дива
Милена Дравић у свом опусу бележи више од
150 наслова на великом и малом екрану. Дебитовала је врло млада, као натуршчик, у филму Врата остају отворена (1959) Франтишека
Чапа. Одмах је била запажена и у наредне три
године, до своје прве Златне арене, за улогу Ранке у Прекобројној (1962) Бранка Бауера, играла у
још седам филмова (Дилижанса снова, Заједнички стан, Узаврели град, Козара...).
Другу Златну арену донели су јој Бициклисти
(1970) Пурише Ђорђевића, с којим је претходно
снимила и чувене филмове Јутро (Златна ружа
на фестивалу у Венецији за улогу Александре),
Девојка, Крос контри. Из тог периода памте се
и Рондо (1966) Звонимира Берковића и Хасанагиница (1967) Миће Поповића. Те 1967. године
играла је у чак пет филмова, међу којима су и
Немирни Кокана Ракоњца. Била је муза Душана Макавејева у авангардним остварењима Човек није тица (1965) и WR: мистерије организма
(1971).
Својом јединственом појавом и даром обележила је и црни талас и партизански филм. Године 1969. играла је једнако убедљиво у толико
различитим филмовима као што су Заседа Живојина Павловића и Битка на Неретви Вељка
Булајића.

Бубе у глави (1970)

Главна улога у чехословачком филму Вода
нешто носи (1971) Јана Кадара и Елмара Клоса
донела јој је награду за најбољу глумицу на фестивалу у Таормини.
О њеном лику докторке Вере у Сутјесци (1973)
Стипе Делића, критичар Ранко Мунитић забележио је: „За такав домет нема паралеле. Ни награде веће од самог постигнућа. Ту би и Оскар
деловао непристојно”.
Потом је снимила Представу Хамлета у Мрдуши Доњој (1974) Крсте Папића, изузетне ТВ
филмове Извињавамо се, много се извињавамо
(1976) Соје Јовановић и Анчика Думас (1977) Дејана Мијача.
Као Каћа у Посебном третману (1980) Горана Паскаљевића освојила је награду за најбољу
споредну женску улогу у Кану.
Исте године постаје Светлана у популарном
серијалу филмских комедија Милана Јелића Рад
на одређено време (1980), Мој тата на одређено
време (1982) и Развод на одређено време (1986). Ту
су и комедије Није лако са мушкарцима (1985) и
Полицајац са Петловог брда (1992) Михаила Вукобратовића.
Огроман успех постигла је као Живка у ТВ
филму Госпођа министарка (1989) Здравка Шотре.
У новом миленијуму одиграла је главну улогу у филму за децу Аги и Ема (2007) Милутина
Петровића, као и низ ефектних епизода у филмовима Сјај у очима (2003) Срђана Карановића,
Љубав и други злочини (2008) Стефана Арсенијевића, Свети Георгије убива аждаху (2009) Срђана Драгојевића.
За изузетан допринос филмској уметности
Л ЕГА Т

додељен јој је Златни печат Југословенске кинотеке. За допринос европској кинематографији
добила је награду „Александар Лифка” Фестивала европског филма на Палићу. Први је лауреат
награде Београдски победник, коју за изузетан
допринос филмској уметности додељује Фест.
За свој позоришни опус Милена Дравић добила је још две награде за животно дело, „Добричин прстен”, који додељује Удружење драмских уметника Србије, и „Златни ћуран”, признање фестивала Дани комедије у Јагодини, као
и награду „Жанка Стокић” и Статуету „Јоаким
Вујић”.
Неке од њених сјајних позоришних креација
су монодрама Милена у свету мушкараца, с
којом је гостовала у бројним градовима у земљи
и иностранству, Птиц и птица с Драганом Николићем у Звездара театру и представа истог
позоришта Лари Томпсон – трагедија једне младости, коју је играла чак осамнаест година. Ту
су и Улога моје породице у светској револуцији у
Атељеу 212, Ћелава певачица Крушевачког позоришта, Бокешки d-мол Центра за културу Тиват,
Харолд и Мод Београдског драмског позоришта.
Како је истакао жири за доделу Добричиног
прстена, „Милена Дравић је глумица оног највећег формата који прелази и превазилази границе медија, жанрова и улога. Она наступа у
ратним спектаклима и камерним драмама, од
популарних шоу-програма и урнебесних комедија до лирских трагедија. Од урбаних побуњеница до учитељица, директорки позоришта и
банака, девојчица, девојака, жена, љубавница,
мајки, до краљице и вечне Мод – њене трансформације неограничене су и непоновљиве”.
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Милена
дравић
ПИШЕ:

Татјана Њежић

„У глуми је најважнија искреност,
лаж се одмах препозна.”

Т

есне су речи кад треба писати о
Милени Дравић...
Није у питању само импресивна
биографија од близу две стотине
улога од којих је свака, како су то
истакли ауторитети, репер, чак ни чињеница да
је, према речима Радослава Зеленовића, показала и доказала немогуће – да се увек може бити
најбољи.
Прича о уметности Милене Дравић, њеном начину живота и пре свега о њој самој јесте и огледало једног времена и мастерклас о томе како
се чак и свакодневицом негују највеће људске
вредности, како се упркос свему и по ма коју
цену увек бива на правој страни и никад не поклекне. Реч је о уметници која је својим радом,
опусом и животом постала и остала – више од
уметности; идеал и еталон посвећености, човечности, бескомпромисног стремљења врлини у
сваком смислу. Милена Дравић, како је то написао Ласло Вегел, „није само једноставно одлична
глумица, њена уметност је део једне митологије,
она симболише историју нашег осећаја живота,
нашег сензибилитета. Шта год играла, у сваком
њеном гесту присутна је ова историја, та митологија”. Душан Ковачевић, између осталог, апострофира да је Милена Дравић посебан сјај у
историји филма, телевизије и позоришта. Дра22
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гуљ у сва три медија. Ранко Мунитић каже да
је феномен глуме најзагонетнији од свих уметности и да одговорити на питање шта је глума
значи бавити се питањем ко је човек. Уметност
глуме Милене Дравић, истиче, управо зато што
је одликује таква блиставост и генијалност, јесте изванредна могућност да се назре суштина
тајне човека. Она је, напомиње, биће које глуму
уздиже на ступањ сталног спознавања сопствених тајни, знакова и набоја, наводећи тиме и
нас на сазнање оног што и не знајући носимо
у души.
Ваља овом приликом оставити по страни колика је част, радост, привилегија била радити
о њој две монографије, обе као припадајући
део награда за животно дело, Статуете „Јоаким
Вујић” (2013), коју додељује Књажевско-српски
театар из Крагујевца, и највећег овдашњег глумачког признања „Добричин прстен” (2016), које
додељује Удружење драмских уметника Србије.
Ваља оставити по страни и незаборавне сусрете
и тренутке. Но, ваља се осврнути макар на тек
један наоко обичан сусрет у чијим се тренуцима
прелама део космоса – Милена Дравић.

ЦИРКУС НА ПРИЈЕМНОМ

Година је 2014, а међу кључним темама у информативним емисијама тог периода био је
нестанак малезијског авиона на лету 370 са
239 путника. Од када је MH370 нестао 8. марта
2014. данима су преношене вести о, како се испостављало, неуспешним трагањима у разним
правцима и на разне стране, о теоријама шта се
могло догодити, како авион може нестати...
Сходно договору стижем у Миленин дом у
раним вечерњим сатима. Уз неколико неформалних, срдачних речи улазимо у њен дневни
боравак. На ТВ-у вести, а на сточићу испред –
глобус осредње величине. Није га дотад ту било.
Милена га лагано помера у страну и као успут,
између осталог, каже: „То ја кад гледам вести
пратим шта говоре. Кад кажу где су тражили,
у којим водама, код којих обала, онда ја то тражим на глобусу… да видим шта се дешава.”
За улогу у филму Крос контри професионално је тренирала трчање месецима, вести гледа
држећи глобус поред себе, а кад о томе говори,
чини то као да је реч о нечем сасвим обичном,
нечем што се подразумева!
Проводимо у разговору непуна два сата.
Испраћајући ме, готово на вратима каже:
„Мене је за пријемни на академију спремала
Мира Ступица.”
24
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И док ми застаје дах колико од информације
толико и од упитаности зашто је то готово непознато, чујем како говори: „Ни сама не знам
одакле ми уопште храбрости да јој се обратим.
Она је у то време већ била у самом врху, чувена,
славна, цењена… а ја неко ко несигурно почиње.
Ал’, ето…”
Недуго затим одлазим у, на известан начин,
приватну посету Мири Ступици. Користим
прилику и упитним тоном кажем: „Миро, па ви
сте Милену Дравић спремали за академију!?”
„Дааа”, изговара посебним тоном Мира Ступица, уз смешак и очигледно обрадована подсећањем. Додаје затим: „Да… видело се, видело
се… не само те њене очи него и тај дубоки поглед ван времена, анђеоско лице… видео се чудесан блесак невероватне даровитости… трајан
и темељан блесак… да, да…”
На пријемном је говорила део из „Госпође министарке” Бранислава Нушића.
„То је прошло веома добро, али песма, односно
рецитација… па то је био циркус, односно тада
за мене ужас и шок. Кренем, кажем пар стихова
и занемим. Кренем поново и опет исто… Спетљала сам се потпуно. У неком тренутку то је
постало толико блескасто да су сви почели да
се смеју. Мислила сам готово је, ма какви, нема
шансе … Али примили су ме.”
Међутим, било јој је онемогућено да академију и заврши.
„Отишла сам на снимање Булајићевог филма Узаврели град. И снимање кô снимање. Разне су се ствари издешавале и то се одужило…
Није било завршено за двадесет дана, колико је
речено да ће трајати и колико су ме на академији пустили. Трајало је дупло више. Кад сам
се вратила, рекли су ми да је готово, да ми нема
повратка на факултет. Без дискусије. То ми је
заиста страховито тешко пало.”

ДОКТОРКА ВЕРА

У својој раскошној каријери Милена Дравић
играла је у тек неколико партизанских ратних
филмова. И остварила антологијске роле. За лик
Наде тифусарке у ратном спектаклу Битка на
Неретви Вељка Булајића, за који је плакат радио
Пабло Пикасо, а музику композитора Бернарда
Хермана извео оркестар Лондонске филхармоније, који је у преко осамдесет земаља видело
350 милиона гледалаца, а 2010. на фестивалу у
Москви био уврштен у десет најбољих филмова
о Другом светском рату, одали су јој признање
многи страни филмски зналци и продуценти.

фотографије: Архив ЈК

Немирни (1967)
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На снимању Битке на Неретви (1969) са Вељком Булајићем

Пишући о Милениној улози докторке Вере у
филму Сутјеска, Ранко Мунитић, између осталог, истиче бриљантну сцену њене смрти: „За
такав домет нема паралеле. Ни награде веће од
самог постигнућа. Ту би и Оскар деловао непристојно.”
Милена пак напомиње да су партизански филмови били озбиљан, захтеван посао.
„Учествовала сам у тим великим, захтевним
пројектима, где сам по годину дана бивала ван
куће. Услови су били врло тешки. Рецимо, снимање Козаре. Када смо отишли на Мраковицу,
живело се по кућама, код мештана, код домаћина, сељака. Често у врло, врло скромним условима. Устајало се у три-четири ујутро. Било је
напорно, бивало је и да си животно угрожен.
Прелазиш ледену Јабланицу, Зету, Требишницу… Не знам које све реке нисам прегазила, па
те понесе вода, па касније стојиш и чекаш у мокром костиму… Дешавало се, сад већ више не
знам у ком филму, да су по нама падале запаљене греде… Али радило се, жестоко и својски.”
26
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Поменимо, сцена смрти докторке Вере у филму Сутјеска Стипе Делића и сцена њеног опраштања с партнером (Бата Живојиновић), која је
постала антологијска, била је инспирација великом композитору Микису Теодоракису да за тај
филм направи, како се испоставило, изванредну музику.
Милена је у првој подели била предвиђена за
ту улогу. Међутим, убрзо јој је одузета због „неподобности”, да би је потом ипак одиграла.
„У датом тренутку биле су почеле велике припреме за филм Сутјеска. Опет велики ратни
спектакл, са светским звездама и одличним
домаћим глумцима. Мени је додељена улога докторке Вере, аутентичне личности, иначе
супруге Владимира Дедијера, историчара, публицисте, истакнутог учесника Народноослободилачке борбе. Дошао је и дан када је почело
снимање. Али неколико дана пред почетак рада,
јављено ми је да продукција одустаје од тога да
ја играм докторку Веру и одмах сам замењена.
Моја колегиница добила је улогу. Била сам зате-

чена, изненађена, запањена... Дали су објашњење
да сам се непримерено понашала на Канском
фестивалу када је, у секцији 15 дана аутора, био
приказан WR Макавејева. Маков филм примљен је са одушевљењем. После пројекције честитали су нам, између осталих, Џек Николсон,
Џон Ленон и Јоко Оно и много одушевљених
гледалаца. Заказана је и конференција за новинаре. Почело је постављање разних питања, пре
свега Макавејеву, духовитом и препаметном, а
онда је једна америчка новинарка питала да ли
смо ми жене у Југославији чуле за контрацептивна средства. Низак ударац, али ја у секунди
реагујем и брзометно вадим из ташне мој лек за
мигрену, авамигран ’Босналијека’, и бацим јој у
крило. Аплауз.
Е, па нећеш да нас понижаваш, помислим у
себи. Даље је ишло све својим током.
Одлична конференција за штампу.
Сутрадан, руски лист Литературна газета,
између осталих напада на филм, пише и да се југословенска глумица непримерено понашaла.”

Захваљивао ми је и послао једну дирљиву фотографију која се тицала те храбре жене што је
страдала у Другом светском рату.
И сада, као на филму – рез.
Година 2016, Гага болестан. Сви се трудимо да
му олакшамо тегобе. И, једно вече на телевизији филм Сутјеска, који он раније, стицајем
разних околности, није одгледао како ваља. Ја
јурим да обавим кућне послове и спремам послужење његовим другарима. А Гага концентрисано гледа филм и моје сцене и са Бартоном
и са Батом.
Погледао ме са таквим блаженством. Био одушевљен. И рекао: ’Боже, како си ово одиграла,
како си лепа.’
Добила сам Оскара, како је Ранко Мунитић
проценио.”

ОСКАР

По повратку у земљу, уследило је и одузимање
улоге у Сутјесци.
„Било ми је криво због накарадног тумачења
мог геста у Кану, али шта се може. После тога
сам нешто друго снимала, време је текло и ја
сам већ била заборавила на те непријатности.
Лето, Драган и ја у Милочеру. Сунце, море, лепота… Одмарамо се. Из новина сам знала да се
филм Сутјеска снима скоро годину дана и да је
још једна глумица замењена, јер је, наводно, Ричард Бартон био незадовољан. Да ли је то била
истина или не, не знам.
И тако, лежећи на сунцу, на Краљичиној плажи, угледам поред рамена пар црних изгланцаних ципела. Чујем шкрипу песка и речи: ’Дижи
се’. Устанемо и Драган и ја. Пред нама чувени
продуцент Никола Поповић, бог и батина југословенског филма. ’Спремај се’, каже, ’идеш на
Тјентиште. За десет дана Сутјеска се завршава,
одлучено је да ипак ти одиграш улогу Вере.’
Није ми се ишло. Остављам Драгана, море,
сунце… Драган прекида тај непријатни тренутак и каже: ’Иди, мала, ма ти ћеш то кô змај да
урадиш, а ја те чекам.’
Послушам га. Снимим улогу докторке Вере и
вратим се на море, код Гаге.
Нисам присуствовала премијери у Пули, али
сам добила писмо од Дедијера. Није крио одушевљење како сам донела лик његове супруге.
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О филму Врата остају отворена
Франтишека Чапа
„Најважније ми је било шта ће мени
рећи Франтишек Чап. Одвоји ме и тихо
каже неколико драгоцених реченица о
томе како треба да радим, објасни шта је
с тим мојим ликом било пре, шта после.
Било је важно довести ме у тачно стање за
сцену коју треба да одиграм.”

О раду на улогама
„Катарза кроз коју се пролази није лака,
али без ње нема правих улога. Катарза
која прожима цело моје глумачко биће.
И када успем то да постигнем, онда се
осећам веома добро. А када нема таквих
момената, када се само одрађује посао,
онда је нормално да се глумац не осећа добро. Имала сам увек огромну, стопостотну концентрацију. То сад могу да кажем,
овако са дистанце, и вероватно су сниматељи могли да осете шта се у мени догађа.
Јер, камера може да открије то неко наше
унутарње стање, наше унутарње расположење, немире, очај, трептај, срећу... шта
већ у сцени треба донети.”

Врата остају отворена (1959)

О антологијској сцени
у филму Јутро Пурише
Ђорђевића
„Амбијент у ком је снимљена сцена, тај пут, то сунце иза, та моја плава коса...
и тај унутарњи ритам дали
су резултат. И моје понирање до претпоставке како
би смрт могла да изгледа.
Та претпоставка током мог
хода тим путем, практично до заустављања срца…
у неким делићима секунде
као да сам успела да га зауставим… И, ето, све је то та
сцена.”
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Јутро (1967)

фотографије: Архив ЈК

О црном таласу
„Црни талас био је авангарда
у филмском, уметничком смислу, али и више од тога. То је
био један ангажован, храбар,
критички поглед на тадашње
друштво.”

О филму WR: мистерије организма Душана Макавејева
„Мислим да чак нико из екипе није био свестан свих
уметничких нивоа, као ни тога да филм има јаку политичку конотацију. Рађен је у продукцији куће Неопланта, а одмах по завршеном монтирању, нека комисија
тражила је да га види. Дошло је до компликације и одмах
је забрањен. Двадесет година код нас је био у бункеру,
док је свуда у свету имао изузетан пријем. Кад су почели проблеми с филмом, у први мах сам помислила да
то неко хоће да науди Маку. Међутим, ситуација је постајала све компликованија и све озбиљнија. У то време,
почетком седамдесетих, почиње политички притисак и
прогон црног таласа.”
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Човек није тица (1965)

О цензури
„Била је велика продукција, много се радило.
Живело се за уметност, за праве ствари… Било је
притисака, али филмски радници ипак су имали
могућност и успели да направе филмове, да кажу
то што су хтели... Чак и ако је забрањен, филм постоји и некад ће бити приказан. Као што су и били
приказани. Најбитније је снимити филм, урадити
га без обзира... Наравно, ружно је да се филмови забрањују, али, кажем, ипак се успевало да се
филмови ураде, да се кроз њих говори о том добу
у коме смо живели. Ти филмови сада постоје и
као сведочанство о времену и као аргумент за све
наше каријере.”

О комедији
„Комедија носи са собом једну позитивност,
један посебан дух, снагу,
слободу… велику радост.
Добра, права комедија је
врло, врло озбиљан посао.
Најлепше у правој комедији јесте победа живота.”

Није лако
са мушкарцима (1985)

О популарности
„Никада себе нисам доживљавала као звезду. Напротив, мој начин мишљења,
живота, рада, био је потпуно
у знаку огромне одговорности и посвећености. Та одговорност обележила је читав
мој живот, читаву каријеру.”

На Брионима, 1967.
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О Драгану Николићу
„У позоришту, на филму, телевизији
веома је важно каквог партнера имаш.
Мени је бог подарио Драгана као партнера и за живот и за посао. Не сећам се да
сам с њим икада имала лоше искуство у
послу. Све је текло хармонично, помагали
смо једно другом. Он је био сјајан, велики
партнер, знају то и колеге и колегинице.
Наше су каријере текле одвојено, касно
смо почели да помишљамо како смо можда могли и како је можда требало да
више радимо заједно.
У овом, за мене неподношљивом времену живљења, а без мога Драгана, све је
још много злурадије. Без његовог осмеха
за добро јутро и подршке да издржимо
још један дан, са свим његовим непредвидивостима, а не губећи веру у живот,
људе, љубав… Ништа више није исто, нити
може бити.
Недостаје ми и наша свакодневица...
Стојимо на степеништу, нежна рука
на мом рамену… грлим га. И само једно
кратко: ’Ћао. Видимо се. Волим те.’
Кичма (1975)

Л ЕГА Т

Декамерон (1981)
фотографија: МПУС, Београд

Ако се ишло на пробу или снимање, довољно је
било рећи: ’Биће све у реду’.
И било је све у реду.
Љубав, љубав је била на првом месту. У послу смо
читали ја његове, а он моје сценарије и комаде. Саветовали смо се, договарали, бодрили… Нисмо се
једно другом мешали у посао. Увек ме је штитио,
јер је одлично знао како се ово друштво односи
према женама.
Био је васпитан, изузетно интелигентан, штитио
пријатеље, помагао свима. Био је изузетно духовит,
али увек с мером доброг укуса.
Духовитошћу је учинио и да га људи не доживљавају као звезду. Био је близак са свима, али се његов врхунски рад у позоришту, на телевизији, на
филму, није вредновао како је заслуживао. Када је
отишао, сви су схватили да је иза себе оставио изванредно, велико дело, да је био оличење доброте.
А ја сам изгубила његову љубав, његову подршку,
све што је чинило најлепше године мога живота.”

М И Л Е Н Е

Д РА В И Ћ
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кинотека
EVERGREEN

ДИНКО Туцаковић
интервјуише

Формана
............................................................................
Причу морате наћи у својој околини, и без тога нема правог
филма. Ако је мала – мала је, ако је велика – велика је,
али све док вас интересује и погађа – добра је.
Увек почињете с причом и никад не знате где ће вас одвести њен почетак. Ако сте искрени, ако то истинито причате,
онда се појаве и нека друга значења – то, без обзира шта
ми хоћемо, постаје метафора
ОД „КОНКУРСА” ДО
„ЛЕТА ИЗНАД КУКАВИЧЈЕГ ГНЕЗДА”
Који су били Ваши интереси пре почетка рада на филму?
– Први мој интерес по завршетку средње школе био је не ићи у војску него на факултет. Тако сам
дошао на ФАМУ у Прагу, где сам студирао сценаристику. Али, примећен је и један мој други талент
– рекли су не изгледаш лоше, могао би да радиш на телевизији. Био сам најављивач програма, па
најављивач филмова и коначно водитељ једног филмског квиза који је публика волела, а победници су
добијали књиге које сам им ја давао, па су и мене волели због тога...
Да ли сте имали неко театарско искуство?
– Као и сви средњошколци склони егзибиционизму у пубертетским данима и ја сам се помало, аматерски, бавио театром. После сам радио озбиљно, заиста озбиљно, и било је право узбуђење радити са
једним од највећих театарских режисера света, по мом мишљењу, Алфредом Хадоком. Њега су позвали да креира представу, односно продукцију на чехословачком павиљону на Светској изложби у Бриселу 1958. Он ме је позвао на сарадњу. То је био шоу као комбинација живота, театра, филма, музике,
балета... једноставно свега. Звао се, наравно, „Латерна магика”. То је сада већ део историје.
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фотографије: Архив ЈК
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Љубави једне плавуше (1965)

Више пута у ранијим интервјуима изјавили
сте: „Не постоји нешто што би се могло назвати – чешки нови талас”. Шта је онда то што,
по Вашем мишљењу, повезује филмове и ауторе као што су Читилова, Немец, Јурачек,
Шорм са Вама и Вашим радом?
– Мислим... верујем да је оно што нас истински
повезује одбојност према глупости која је исијавала из филмова званичне продукције 50-их,
тзв. филмова социјалистичког реализма, који
нису били ништа друго до беживотни и досадни
пропагандни филмови. Наша мржња и бес против ових филмова била је велика и заједничка,
али све остало је било потпуно различито.
– Филмови Читилове разликују се од филмова
Немеца, Немецови од Пасерових, његови од Јурачекових... Тако да никада није било јединства,
идеолошког или естетског, унутар онога што се
популарно звало „чешки нови талас”. Било је то
заједничко одбијање прошлости, одбијање онога
што су наметали културни комесари тог времена. И данас смо сви велики пријатељи, али наши
филмови се и даље страховито разликују.
Постали сте славни због својих раних филмова. А сви су били комедије! Да ли сте икада
размишљали о себи као редитељу комедија?
34
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– Па... Када сам гледалац, позоришни или
филмски, највише волим да се смејем. Претпостављам да сви волимо да радимо оно што
иначе волимо да гледамо. И то ме је на неки начин спасло, јер док су Евалд Шорм и неке друге
колеге били нападнути што им филмови нису
наликовали на соцреалистичку формулу тог периода, за моје филмове су говорили, ма пусти,
то уопште није опасно, то су само комедије.
– И тако све до мог последњег чешког филма
„Бал ватрогасаца”, који још увек не сме јавно да
се приказује у мојој домовини. Али сви остали
рани филмови су пунили биоскопе, публика се
смејала, и нико у томе није видео никакво зло.
Само комедије...
Које сте ауторе волели у то време? Да ли налазите неки утицај на свој рад?
– У сваком сопственом филму могу да нађем
много утицаја свих аутора које сам гледао и волео. Лично, велики сам љубитељ америчке неме
комедије. Још и данас, кад год ухватим прилику, гледам филмове Чарлија Чаплина, Бастера
Китона, Харолда Лојда, Бена Терпина... све их
обожавам.
– Волео сам и филмове Марсела Карнеа...
„Децу раја”, целог Хичкока, Лубича, Вајлерове

„Најлепше године нашег живота”. Имао сам период када сам обожавао совјетску кинематографију 20-их, Ејзенштајна, Довженка, Пудовкина.
После сам заволео и италијански неореализам,
Де Сику, Де Сантиса, Латуаду, Роселинија...
– Интимно волим Кастеланијев „За две паре
наде”, који Италијани потцењују и згражавају се
кад кажем како волим тај филм, али то је једна
дивна, топла и хумана прича. Волео сам и Фелинија и Антонионија, који су стартовали паралелно са нама. Од француских савременика
Трифоа, Мала, Шаброла...
Много утицаја, али ниједан специјалан?
– Лично, не могу да схватим механизам утицаја. Тешко је анализирати самог себе.
„Конкурс” на неки начин повезује оба ваша
периода – чешки и амерички. У сцени аудиције у филму „Свлачење” до цитирања парафразирате једну сцену из првог филма!
– То је због тога што ту секвенцу толико волим. „Конкурс” је грех моје младости. Никада
нисам мислио да ће се приказивати у биоскопима. Био је то „породични филм” направљен са
пријатељима и за пријатеље. Услови су били веома аматерски. Нисмо имали чак ни синхрону
тонску камеру.
– Технички, био је то бедно урађен филм и
када ми се много година касније у Америци
указала прилика да такву сцену урадим поново,
јер је прича то допуштала, а у технички савршеним условима, нисам могао да одолим том
искушењу.
Политика, идеологија, критика друштва –
све то постоји у Вашим раним филмовима,
али не на претерано експлицитан начин.
Како су почели ваши проблеми са властима?
– Проблеми су почели са „Балом ватрогасаца”. Ни сада ми није јасно зашто. Мислим да
све то није било директно уперено само против
мене. Био је то само део акције да се заустави
оно што се називало „чешким новим таласом”.
Оно што се дешавало у парламенту у то време
и специјално један комесар, Пружинец се звао...
захтевао је да се за сва времена забрани шест
или седам филмова од којих је један био и „Бал
ватрогасаца”.
– На листи су били и један филм Читилове,
Шорма, Јурачека... осталих не могу да се сетим.
Његов захтев је прошао. Био је то прљав, анониман захтев, тек сам касније сазнао његово име...
Д И Н К О

Пружинец. И тако смо сви постали проклети.
Али и даље сматрам да ништа није било уперено само против мене. За име бога, за „Љубави
једне плавуше” добио сам савезну, Готвалдову
награду!
За филмове „Црни Петар” и „Љубави једне
плавуше” можемо рећи да су интимне мале
приче. Да ли сте намерно одабрали такве сижее? Уопште, реците нам нешто о својој сарадњи с Папоушеком.
– „Црни Петар” је базиран на једној Папоушековој причи коју сам много волео, и ако нисте знали, то је његова аутобиографска прича у
којој сам нашао много сличности са својим пубертетским проблемима. То је био главни разлог
због којег сам радио тај филм. И „Љубави једне
плавуше” настао је из исте жеље, јер је веома
претенциозно кад сте зелени и млади правити
филмове о „великим” темама које не познајете.
– Причу морате наћи у својој околини, а ова
се просто дошетала до мене на улицама Прага,
где сам једне ноћи срео девојку која је чекала
први јутарњи воз за Варнздорф, варошицу на
северу, где је упознала дечка из Прага у кога се
заљубила и који се у њу ,,заљубио”, па су имали
малу љубавну аферу, и онда ју је он позвао да
га посети, а она је то схватила сувише озбиљно.
– Испричала ми је ову причу док смо чекали
њен воз и то је била основа за филм. Све у свему, најважнија је прича, да вас узбуди, мотивише. Ако је мала – мала је, ако је велика – велика
је, све док вас интересује и погађа – добра је!
„Бал ватрогасаца” је комедија, али и метафорична визија друштва. И ваши амерички
филмови носиће управо тај квалитет (претензију)?
– Једну ствар ћу увек тврдити. Ми нисмо почели са идејом да правимо метафору о друштву.
Увек почињете са причом и никада не знате где
ће вас одвести њен почетак. Ако сте искрени,
ако истинито причате, онда искоче и нека друга
значења, хтели ви то или не и онда то постаје
метафора нечега. Јер не можете никада искрено
говорити о друштву и његовим проблемима ако
не постанете његов аналитичар.
Шта се дешавало у Вашем животу пре
првог америчког филма?
– Већ после „Љубави једне плавуше” позвао ме
је Чарли Блидоф, који је био председник „Gulf
and Westerna” под којима је био „Paramount”.
Т У Ц А К О В И Ћ
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Свлачење (1971)

Позвао ме је и рекао: „Дођите у САД и направите филм!” И 1967. сам отишао у Америку да
видим какав бих ја то филм могао да снимим.
Потпуно ново искуство за мене, језик готово
нисам ни говорио, а мало сам знао и о осталим
стварима.
– Долазио сам више пута. Да посматрам људе,
да их упознајем, стекнем пријатеље. И онда сам
једног дана нашао чланак о девојци Линди, мислим да се презивала Хачинсон, и њеном момку
Грегорију, који су живели у Ист Вилиџу, где су
их једног дана пронашли убијене и није се знало
ко их је убио ни зашто су убијени.
– Али новинари су после ишчепркали интересантну причу. Не само девојка него и њени
родитељи живели су двоструким животом. Сваког викенда одлазила је кући у једно угледно
њујоршко предграђе, где се сусретала са својим
родитељима који су живели у срећи и љубави,
у богатој и задовољној околини, где је она изигравала добру девојчицу, а они добре родитеље,
а понедељком би се враћала у Ист Вилиџ, где је
живела у хипи-заједници са својим дечком, где
нису радили ништа друго осим што су гледали
у плафон и пушили марихуану, а и родитељи би
се бацали у акцију после викенда, мајка са љу36
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бавником, а отац са младом љубавницом.
– И опет за следећи викенд сви заједно, у истој
савршеној породичној атмосфери. Ова прича
ме је заинтересовала као основа за филм. У процесу писања сценарија мало смо изменили неке
ствари, али мање или више био је то почетак
„Свлачења”.
,,Свлачење” још увек више личи на европски филм – ради се о још једној критичкој
визији друштва. Како сте добили средства да
снимите филм?
– Писање сценарија је потрајало до пролећа
1969. А господи из „Paramounta” било је потребно годину и по дана да ме одбију. Није им се допадао сценарио. Коначно је текст откупио „Универзал”, са условом да филм снима са буџетом
испод милион долара.
– То је значило да нико од нас који смо радили
неће добити хонораре, да ћемо следећих неколико месеци живети на неким бедним дневницама, и да ћу морати да ангажујем глумце који
ће радити за никакву лову... Коначно, филм је
комерцијално пропао у САД, али нас је релативно извукао европски успех.

„Лет изнад кукавичјег гнезда” био је велики пројекат базиран на хит-роману Кена Кесија. Како сте дошли до тог пројекта?
– Као и обично у животу, можете да радите
као коњ, да се трудите, да будете чак и изузетно талентовани, али ако немате среће, пропали
сте. Мене је срећа закачила након три године
безуспешних покушаја, јер кад пропаднете као
што сам ја пропао са ,,Свлачењем”, не дају вам
добре пројекте.
– Једног срећног дана нашао сам у поштанском сандучету пакет и у њему књигу Кесија
коју сам заволео, и писмо продуцента Мајкла
Дагласа и Соула Зенца. Они су једноставно питали да ли бих, ако ми се књига допада, радио
филм. Одговор је био: „ДА!”
– Али то није био велики буџет, рекао бих чак
скроман, јер ниједан велики студио није хтео да
финансира филм. Иза филма су стајали Зенц и
његова мала компанија грамофонских плоча.
Основни буџет био је око два милиона долара,
што је у то време био веома, веома, веома низак
буџет.
– А и остале звезде као, рецимо, Џек Николсон, биле су ту мање-више случајно. Џек је још

1962. сам хтео да ради филм, али га је претекао
Кирк Даглас, који је купио права на књигу и
касније их пренео на свога сина. Ни Џек није
радио филм због лове него, рецимо, из љубави.
– А Луиз Флечер била је потпуно непозната у
то време и толико висока да чак није имала ни
агента који би хтео да је заступа. И сви остали
глумци били су потпуно непознати и пристали
су на мале хонораре. Нормално да смо Џек, продуценти и ја учествовали у каснијој заради филма, а пошто је овај, хвала богу, лепо успео, били
смо издашно награђени за свој ентузијазам.

ВЕЧНЕ ПЕСМЕ ИЗ „КОСЕ” /
КАКО ЈЕ СНИМЉЕН „АМАДЕУС”
После свих „Оскара” и других награда, као
и огромног финансијског успеха филма „Лет
изнад кукавичјег гнезда”, били сте коначно у
позицији да контролишете каријеру и сами
бирате следећи филм. Изабрали сте „Косу”,
која је, као што је познато, била ваш стари
сан, али зар не и помало застарела у време
када сте кренули да је реализујете (1979)?
– „Коса”?... На несрећу, ја нисам имао никаквог
утицаја на развој догађаја око тог пројекта.
,,Косу” сам хтео да радим још 1967. кад сам је
први пут видео на оф-Бродвеју. Али, пошто је
постала ненормално велики хит чак и на самом
Бродвеју, читава ствар се грозно закомпликовала, јер су сви продуценти навалили као ајкуле,
па је било готово немогуће наћи начин како да
се откупе права.
– И коначно, 1975. када смо сви успели и направили каријере, код мене су дошли аутори
и питали да ли још увек желим да направим
филм. Ја ретко одбијам такве понуде. И заиста,
филм је сносио последице што „Коса” више није
била истински хит, а још није постала носталгија. Али филм сам радио са великом жељом и
вољом понајвише због песама које још увек веома волим.
Како сте дошли на идеју да реализујете
филм по роману „Регтајм” и не мислите ли
са данашње дистанце да је ипак био прекомпликован за преношење у медиј филма?
– Дино де Лаурентис ми је послао књигу. Али
још давно пре мене Боб Алтман је хтео да ради
тај филм. Он и Дино су се нешто закачили и
књига се обрела на мом столу. Дино ме је питао
да ли бих хтео да радим филм, али ја сам познајући ситуацију замолио свог агента да кон-
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Коса (1979)

тактира с Алтманом, да га пита да ли, ако је он
заинтересован, жели да ја одбијем пројекат. Боб
је одговорио: „Пројекат ме не интересује док
Де Лаурентис има права... зато само напред!”
Доктороу је био ОК и схватао је да свако има
својих визија књиге. Алтман је у ствари хтео да
направи ТВ серију од десет епизода. Цели роман, сваку страницу! Али ја нисам мислио тако.
Мене су занимали само најважнији драмски токови. Доктороу се сложио с тим.
– Онда сам наставио рад на сценарију са Мичелом Велером. „Регтајм” захвата онај период
америчке историје који сами Американци веома воле. Крај столећа, „време невиности”, како
га они зову, ма шта то значило. Веома су носталгични према том периоду. Пресудан моменат је
био учешће Џемса Кегнија, што је допринело
многим симпатијама према филму. Он се након
20-годишњег одсуства са екрана поново активирао за овај филм.
Реците нам нешто више о тој сарадњи.
– Невероватна особа. Гигантска звезда. Тада
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је имао 81 годину, не баш сјајног здравља, али
је радио са таквом концентрацијом, дисциплином... Он је за мене био доказ нечег веома битног: када остарите, изгубите слух, вид, а сећања
бледе, имате потешкоћа са кретањем, а такав је
он био, остаје једна ствар: ТАЛЕНАТ! Таленат
никада не умире!
Епизода Николаса Реја у „Коси” била је још
једна сарадња са живом легендом.
– Ту се већ помало осећам кривим. Нисам
имао представу колико је био болестан у време
када смо снимали. Био сам узбуђен јер сам волео његове филмове. Страшно ми је импоновало што је хтео да игра у мом филму – а он је ту
био због хонорара, јер је у то време био у језивој
беспарици. Али, био је савршен.
– Рецимо, у сцени када око њега прште бомбе
сузавца, вештачки димови, све те пиротехничке
глупости, он је извршавао свој задатак, удисао
то срање и није тражио никакве привилегије. И
нормално, тек сам касније сазнао да има поодмаклу фазу рака плућа и дисајних органа.

„Амадеус” је ваш последњи филм и још
један тријумф. Као и „Коса”, био је велики
бродвејски хит. Зашто сте изабрали Шеферову драму? Можда због тога што потиче из
средњоевропског културног миљеа који вам
је близак и познат!?
– То ми није било толико битно. Једноставно,
опет ми се допала прича. Јунаци и... изненађење.
Јер, знате, изненађење може понекад да игра
важну улогу. О Моцарту нисам знао ништа
више од било којег средњошколца који носи
предоџбу о плавом керубину који седи на мраморном пиједесталу и пише божанску музику.
– И онда пред вас искочи тај сјајни јунак
пун живота. Основна прича је сјајна. То ме је
привукло драми. Шефер је сјајан и храбар аутор, вољан да мења, а писци ретко пристају да
мењају било шта, поготово ако су били успешни
са романом или драмом. Ако је филм тек илустрација – ствар пропада. Зато вам предложак
мора послужити искључиво као основа за вашу
сопствену филмску визију. Али, опет многи аутори одбијају да мењају било шта. Питер је био
храбар. Одлична сарадња.
Али само је Шефер потписан као сценариста!?
– Сценарио смо радили заједно, јер према
мом убеђењу половина режије је избрушен сценарио. А што се тиче потписивања... ако вам се
неки људи допадну и желите поново да радите
са њима, и задовољни сте сценаријем, у крајњој
линији и није важно ко је потписан. Зар не?

тог филма? Нисам обратио превише пажње, заиста.
Глумци у вашим филмовима су добитници
многих награда. Најсвежији пример су Том
Халс и Ф. М. Абрахам, који су постали интернационалне звезде након ,,Амадеуса”. Како
одабирате глумце за поједине ликове и како
затим радите са њима пре и за време снимања?
– Мој основни принцип је: ,,Ко најбоље одговара за улогу – тај је и добија”. Није важно да ли је
у питању звезда, непознат глумац или потпуни
аматер. Због тог разлога правим веома обимне
пробе за поделу, и за своје највеће пројекте као
нпр. ,,Лет” или „Амадеус”, интервјуисао сам око
хиљаду глумаца, односно кандидата за разне
улоге.
– Након тога сам радио читајуће пробе са 300
или 400 одабраних, затим пробна снимања са 60
или 70 који су прошли и тај испит и након тога
одабирем оног правог... или погрешног, како
хоћете. Због овако опсежних припрема, они
који су одабрани већ су увелико ушли у ликове и знају шта ја желим, па на самом снимању
нема неког великог договарања и гњаваже.

Да ли сте истраживали историјску грађу о
Моцарту и Салијерију?
– Није ту имало шта да се истражује. О Салијерију се не зна готово ништа, а све вредно
о Моцарту написано је годинама после његове смрти. Све саме спекулације. Једини прави
извор су његова сопствена писма. И управо су
ми она потврдила да је свака нијанса карактера Моцарта како га је написао Шефер потпуно
тачна. Уверите се!
Да ли сте видели филм Карла Хартла „Онај
кога богови воле” (1942)?
– Нисам видео НИЈЕДАН филм о Моцарту!
Питам због фрапантне подударности сцена
финала опере „Дон Жуан” у оба филма?
– Тек после снимања видео сам део једног ТВ
филма на француској ТВ. А можда је то био део
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Амадеус (1984)

Лик Моцарта је био конципиран напола
као размажено дериште, а напола као савремени рок музичар. Да ли је то и због глумца
којег сте изабрали за улогу (Том Халс)?
– Сви млади музичари су увек симбол младе
генерације. Лик је остао мање-више исти као у
драми. То потпомаже сукоб. Ми не тврдимо да
је из позиције историје све потпуно тачно. Историја је збир чињеница. Драма је збир суштине
чињеница, и мислим да се нисмо огрешили о
суштину историјских чињеница.
– Нпр. познато је да Салијери није био тај који
је дошао маскиран на Моцартова врата и поручио „Реквијем”, али је тачно да је маскиран човек једног дана то учинио. Данас знамо да је то
био барон Лаусен, који је сличну акцију поновио
са неколицином композитора, за композиције
разних намена, да би их после потписивао као
своје. Видите, суштину ипак нисмо изневерили.
А о Салијерију се практично ништа не зна.
Шта значи његов чин бацања распела у ватру?
– То је његова освета. Освета дубоко религиозног човека. Осећао је као врхунску неправду
што је Бог обдарио таквим талентом једно биће
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које то ничим не заслужује – Моцарта. Он је
увек био спреман да буде на услузи Богу, а никада није добио своју награду.
– Сматрао је то неправдом и издајом, и то је
његова објава рата Богу – неправедном, незахвалном Богу... Тешко је генерализовати ствари,
али основна идеја драме и филма је сукоб...
Мирослав Ондричек је ваш стални сарадник, који се у вашим филмовима исказао
квалитетном, али различитом фотографијом.
Како сарађујете с њим?
– Пре свега, мислим да је он један од најбољих
сниматеља света. Друго, он ми је одличан пријатељ и приватно је сјајан. Било би заиста глупо да
експериментишем са неким другим, јер се толико добро познајемо да уопште нема потребе
да разговарамо, довољно је да се погледамо!
– Он зна шта ја волим, ја знам шта он воли.
Важно је да сниматељ није само пуки техничар,
него сликар са камером. То је његова тајна и
таленат. То је ствар ван дискусије. Пре почетка
снимања ми доноси слике за које мисли да су
блиске могућој фотографији филма. И када се
једном договоримо – посао је готов. Иначе живи
у Прагу и на овом Фесту (1987) могли сте да ви-

дите још један филм који је бриљантно снимио
,,FX — убиство триком” Мендела.
А шта можете да кажете о сарадњи са
Хаскелом Векслером на снимању „Лета изнад
кукавичјег гнезда”?
– Хаскел је сјајан сниматељ, али као што је познато, он је и режисер. Он види ствари не само
из аспекта сниматељског посла него и како би
он као режисер решио сцену, што не кажем да
је добро или лоше, боље или лошије од онога
што сам ја смислио, али у сваком случају је различито...
– Увек је имао неке примедбе. И просто сам се
чудио како неко ко је и режисер може да малтретира глумце тзв. перфектним светлом. На
пример, у сцени кад Николсон седи на терапији
окружен осталим болесницима, хтео сам да радим са две камере; једна стално на Џеку, а друга
да лута по лицима.
– Хаскел ми је одговорио: „Ја не могу перфектно да осветлим све!” А ја њему: „Баш ме брига!
Што не буде добро бацићу у монтажи!” А он је
понављао: „Не могу. Ја то не могу да радим!” Поштовао сам његов став великог професионалца,
али то је приступ страховито деструктиван по
режисера, који га стравично спутава. Имали смо
ту врсту неспоразума и морали смо да прекинемо сарадњу.
– Бил Батлер и Фрејкер су били коректни.
Хтели су да ризикују и сарађују, а оно што није
било добро... бацили смо у монтажи!
Зашто Ондричек није снимао и тај филм?
– Тог пута му нису допустили да изађе из
ЧССР.
Џејмс Кегни у филму Регтајм (1981)

Форман са наградом Оскар за Амадеус

У последње време ваше име у нашој земљи
је везано за успех Кустуричиног филма у
Кану. Нагађања су разна...
– Што се тиче Кустурице, о томе се много прича. Не знам да ли сам имао било какав утицај,
али када се гласало у жирију, увек сам гласао
последњи. А у последњем кругу гласања за награде – гласање је анонимно. Уосталом, нека се
прича што се прича.
Миљеник сте критике и комерцијално
успешни!?
– Мислим да сам срећан... Ха, ха... заиста.
Који је уопште ваш став о критици и критичарима?
– Критичари су као и ми који правимо филмове. Неки су врло добри, неки који нису бар су
поштени и пристојни, а већина су ипак они што
су исфрустрирани што и сами не праве филмове. Исфрустрирани уметници!
Питање за крај: Ваши будући пројекти?
– Одговор ће бити кратак: „Још ништа нисам
одлучио!” Читам гомилу сценарија, књига и чекам да се заљубим у нешто. Што више старите,
све сте опрезнији, и када у нешто треба да уложите две или три године свог живота, размислићете ДВА ПУТА!
(Дуга, 1987)
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КОНРАД
ФАЈТ
ЈУНАК
ФИЛМСКИХ
КОШМАРА
ПИшЕ:

Александар
Саша Ердељановић

У

априлу 1943, у тренутку када је изненада преминуо од срчаног удара на
једном од холивудских голф терена,
Конрад Фајт је са тек навршених педесет година био на врхунцу професионалног успеха. Иза њега је била 25-годишња
каријера на филму са близу 125 одиграних улога,
и дугачак развојни пут, који је водио од првих
немачких експресионистичких филмова, преко
класичних дела двадесетих, међународних копродукција, холивудског дебија крајем немог
периода, до наступа у немачким, енглеским и
француским звучним остварењима тридесетих,
и напокон, прераног завршетка у филмским
студијима Холивуда.
Конрад Фајт рођен je 22. јануара 1893. у Берлину, а већ са двадесет година дебитовао је у
трупи славног позоришног импресарија Макса Рајнхарта. Одатле је био само један корак до
уласка на нову, филмску позорницу, на коју се
Фајт попео већ 1916. године. За разлику од својих
старијих колега и глумачких супарника, Вернера Крауса и Емила Јанингса, који се нису могли подичити особитом личном привлачношћу,
Конрад Фајт поседовао je све предиспозиције
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„филмске звезде”. Био је висок, сувоњав, помало
испосничког изгледа, с врло специфичном мимиком којом је могао дочарати различита психичка стања ликова и, наравно, оно што је најважније за сваког великог глумца, красио га је
бескрајан таленат. Управо због тога био је идеалан тумач неуравнотежених и неприлагођених
ликова, препуних психолошких тескоба и мрачних расположења упртих ка невидљивом и оностраном или, најкраће речено, необичних међу
обичнима. Међу многобројним истакнутим немачким редитељима немог периода код којих је
наступао, Фајт је највише био везан за Рихарда
Освалда. Од осамнаест филмова које је снимио
са Освалдом, посебну пажњу привлачили су они
из серије тзв. објективних филмова о људској
сексуалности као што су Проституција I и II
део (Die Prostitution) и нарочито Другачији од
осталих (Anders als die Andern) (први снимљени
експлицитно хомосексуални филм), оба из 1919.
године. Не мање импресивни били су његови
глумачки ликови у Освалдовим делима: Филеас
Фог у Путу око света за 80 дана (Die Reise um
die Erde in 80 Tagen, 1919), затим чак шест рола из
Страшних прича (Unheimliche Geschichten, 1919),
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Лорд Нелсон у Леди Хамилтон (Lady Hamilton,
1921), Чезаре Борџија у Лукрецији Борџији
(Lucrezia Borgia, 1922), Дон Карлос у Карлосу
и Елизабети (Carlos und Elisabeth, 1924) и други. Играо је и у раним делима непревазиђеног
Фридриха Вилхелма Мурнауа, нпр. у Сотони
(Satanas, 1919) и Јанусовој глави (Der Januskopf,
1920), снимљеној према Др Џекилу и мр Хајду Роберта Луиса Стивенсона, код Џоа Меја у
дводелном егзотичном Индијском надгробном
споменику (Das indische Grabmal erster Teil – Die
Sendung des Yoghi, 1921), (Das indische Grabmal
zweiter Teil – Der Tiger von Eschnapur, 1921),
код Паула Ленија као Иван Грозни у Музеју воштаних фигура (Das Wachsfigurenkabinett, 1924),
код Паула Зинера у филмовима Њу (Nju – Eine
unverstandene Frau, 1924) и Виолиниста из Фиренце (Der Geiger von Florenz, 1926), код Карла
Грунеа у улози близанаца у Браћи Шеленберг
(Die Brüder Schellenberg, 1926), код Хенрика Галена у другој верзији Прашког студента (Der
Student von Prag, 1926). Ипак, његовом највећом
и легендарном ролом сматра се улога лудог
убице Чезареа у темељном филму експресионистичког правца Кабинет др Калигарија (Das
Cabinet des Dr. Caligari, 1920) Роберта Винеа, у
коме грозничавим и халуцинантним сценским
наступом заједно с Вернером Краусом у улози
др Калигарија твори један од најлуђих и најдекадентнијих тандема у историји филмске уметности. Код Винеа ће још једном успешно наступити у Орлаковим рукама (Orlacs Hände, 1925),
фантазмагоричној причи о пијанисти с рукама
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убице. Крајем двадесетих Фајт добија шансу и
у Холивуду, у Вољеном грубијану (The Beloved
Rogue, 1927) Алана Кросленда и Човеку који се
смеје (The Man Who Laughs, 1928) Паула Ленија,
али се по појави звучног филма враћа у Немачку, где постиже велике успехе у историјском
спектаклу Последња чета (Die letzte Kompagnie,
1930) Курта Бернхарта, као и у улози канцелара
Метерниха у музичком филму Конгрес плеше
(The Congress Dances, 1931) Ериха Шарела.
И тада на врхунцу глумачке популарности,
као једна од водећих ведета немачке кинематографије, Фајт због политичких разлога напушта
своју отаџбину. Не желећи да се уклапа у политику новог, нацистичког режима, он заједно са
супругом, која је била јеврејског порекла, уосталом као и многи други истакнути аутори и
глумци немачке кинематографије, одлази путем
несигурног емигрантског живота. Одлучивши
се за Велику Британију, чији грађанин убрзо и
званично постаје, Фајт током тридесетих глуми
у неколико престижних драма и мелодрама, као
што су Рим експрес (Rome Express, 1932) Волтера Форда, прва верзија филма Јеврејин Зис (Jew
Suss, 1934) Лотара Мендеса и Мрачно путовање
(Dark Journey, 1937) Виктора Севила.
Пошто је у Француској са старим пријатељем
Рихардом Освалдом снимио филм Олуја над
Азијом (Tempête sur l’Asie, 1938), Фајт уочи Другог
светског рата успоставља сарадњу с Мајклом
Пауелом, код кога глуми у две изврсне шпијунске драме, Шпијун у црном (The Spy in Black, 1939)
и Контрабанда (Blackout, 1940), као и у егзотичној бајци у колору Багдадски лопов (The Thief of
Bagdad, 1940), у корежији Мајкла Пауела, Лудвига Бергера и Тима Вилана. Напокон, емигрантска судбина га на почетку Другог светског
рата поново доводи у Холивуд, где углавном
наступа у типским ролама нациста, најуспешније као Мајор Штраснер у култној Казабланки
(Casablanca, 1942) Мајкла Кертиза, који је био и
његов последњи филм, пред изненадну смрт.
Но, без обзира на сву величину филмске појаве и богате и разнолике улоге које је играо, Конрад Фајт је једном приликом најдубље и најбоље
окарактерисао своју глуму речима: „Није важно
које улоге играм, Калигарија не могу избацити
из свог система глуме.”

документарни
ЧЕТВРТАК

СРПСКИ
ДОКУМЕНТАРНИ
ФИЛМ
ПИшE:

Божидар Марјановић

ПИШе:

Божидар Марјановић

VII део
Краљевина
Југославија

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

Н

осиоци документарне продукције у
Краљевини Југославији већином су
била приватна филмска предузећа,
по правилу с властитом техником,
лабораторијом и стручним кадром.
Изузетак је била Задруга за привредни филм, у
чијој су продукцији настала нека од најлепших
остварења српског документаризма између два
светска рата.
Ради унапређења привреде и повећања извоза,
почетком тридесетих година под окриљем Министарства трговине и индустрије Краљевине
основан је Завод за спољну трговину, са седиштем у Београду. Представници Завода иницирали су септембра 1931. године оснивање Задруге
за привредни филм, са основним циљем да се
промовише југословенска привреда, пре свега
индустрија и туризам. Седиште Задруге прво je
било при самом Заводу, у тек изграђеном Ратничком дому, да би са ширењем делатности она
добила властите просторије у Карађорђевој улици број 65. Задатак Задруге био је да прикупља
средства од заинтересованих индустријалаца
и државних органа и организује снимања промотивних привредних и туристичких филмова.
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Средњевековни манастири у Србији

Фабрика штофова

Дунав
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Како није имала властиту технику ни кадар, за
ту сврху ангажовани су истакнути ствараоци
и филмска предузећа, а управо зато тешко је
утврдити тачан број филмова који су настали у
продукцији Задруге за привредни филм. Осим
непотпуних спискова Државне филмске централе, проблем представља и чињеница да су
многи произвођачи филмове настале за рачун
Задруге Централи на цензурисање пријављивали као сопствене.
Старајући се да, како је наведено у једном
рекламном проспекту, њени филмови „буду на
међународној висини по режији, фотографији и
тону”, Задруга је ангажовала најбоље ствараоце
и филмска предузећа широм Краљевине, али је
свакако најзначајнија њена сарадња с Октавијаном Милетићем (о којој је врло студиозно писао
др Дејан Косановић) и Артистик филмом. Октавијан Милетић (1902–1987), пионир хрватске и југословенске кинематографије, веома је рано дошао у додир с филмом. Већ 1926. набавља Патеову камеру од 9,5 мм и почиње да снима аматерске филмове, касније и на 16 мм и 35 мм, за које
добија и међународна признања, те успева да се
изгради и као сниматељ и као редитељ. Прилику
да стекнемо увид у Милетићев рани опус имали
смо на XVIII фестивалу нитратног филма 2016.
када је цео један програм био посвећен његовим
аматерским филмовима. Почетком тридесетих
година Милетић напушта посао у трговини и почиње да се професионално бави филмом. Радио
је као комплетан аутор (сценарио, режија, камера, монтажа) за загребачка предузећа Пан филм
(Плес у природи, Плитвичка језера, 1935), Маар
филм (Борово, 1936), Зора филм (Од Загреба до
Раба, Шешир, 1937), као и журналске сторије за
Зора магазин, да би сарадњу с београдском Задругом за привредни филм отпочео 1937. године.
Према филмографији коју је сам израдио (чува
се у Хрватској кинотеци), Милетић је за Задругу за привредни филм снимио осам филмова:
Градња новог железничког моста у Загребу; Југославија гради своје локомотиве; Моторни воз;
Од аустралијске овце до југословенског штофа;
Укочено дрво (сви из 1938), те Зашто бетонски
пут; Југославија зове и Мост (сви из 1939). Од набројаних, у нашем архиву сачувано је, делимично или у целини, пет филмова (уз извесне разлике у насловима и годинама у односу на филмографију коју је по сећању саставио Милетић).
Први је (по наслову са шпице) Велики жељезнички мост у Загребу (вођство снимања Октавијан
Милетић, фотографија Октавијан Милетић и

фотографије: Архив ЈК

Антон Хари Смех, сниматељ тона Александар
Герасимов), који прати цео процес изградње од
ливења у железари Јесенице до свечаног отварања у присуству председника Владе Драгише
Цветковића и потпредседника Влатка Мачека.
Иста екипа сарадника снимила је и Моторни
воз – цео процес производње моторног воза у
Првој југословенској творници вагона, стројева и мостова у Славонском Броду, закључно с
првом вожњом на линији Београд–Дубровник.
Од аустралијске овце до југословенског штофа
у филмографији Задруге за привредни филм
води се и као Југословенска текстилна индустрија, али је несумњиво реч о истом филму,
који су снимили Милетић (потписан као Октавијан) и Антон Хари Смех. То дело настало је по
наруџби чувених индустријалаца Теокаревића,
снимљен је цео процес производње штофа у њиховој фабрици у Параћину, а куриозитет је снимак модерних фабричких постројења из ваздуха. У Филмском алманаху за 1938–1939 наводи
се да је филм „од стране стручњака и публике
примљен са најлепшим похвалама”. Лабораторијске и техничке услуге за све ове филмове
давао је Рибак филм из Загреба (основан 1931),
у власништву Виктора Рибака, који је поседовао модерну и добро опремљену лабораторију.
Дрвна индустрија (1938) вероватно је филм који
Милетић у филмографији назива Укроћено
дрво, свакако зато што га је финансирало предузеће УКОД АД (Индустрија укроћеног дрвета
Сушак). Филм је посвећен експлоатацији шума
и преради дрвета у „Шипадовим” постројењима
(још једно велико предузеће финансијер филма), закључно са извозом дрвне грађе преко
сушачке луке. Но, за разлику од претходних
Милетићевих „културно-индустријских филмова” монтираних од коректних фотографских
кадрова подређених намени филма, овде се налазе и кадрови визуелне вредности који истичу
природне лепоте босанских шумских пејзажа и
улазе у домет уметничке фотографије, што је
наговештај каснијих сниматељских достигнућа
Октавијана Милетића. А она ће још више доћи
до изражаја у остварењу Југославија вас зове
(1940), где се Милетић јавља као сценариста, режисер и сниматељ. Филм је првобитно снимљен
као неми у трајању од деведесет минута, а сачувано је 1.170 метара траке. Сниман је више година на територији целе Краљевине, сачувани су
кадрови Словеније, Љубљана, Блед с околином,
Београд (с предивним снимцима Калемегдана и
комплекса Белог двора), Загреб, Карловац и Са-

Октавијан Милетић

мобор, Сарајево, Мостар, а по свему судећи недостају кадрови Србије и Македоније са средњовековним манастирима, Црне Горе... Права је
штета што филм није сачуван у целини. Намера
продуцента била је да га прикаже на великој изложби у Њујорку 1940. године, па је филм требало да буде озвучен и проширен. По сећањима
композитора Светомира Настасијевића, који је
написао музику за филм, доснимљене су игре
народа Југославије које је извео балет Опере
Народног позоришта. Међутим, оно што је сачувано одликује се лепотом кадрова и доказује
филмско мајсторство фотографије Октавијана
Милетића.
Да најављену „међународну висину” својих
филмова и оствари, Задруга за привредни филм
успела је у сарадњи с Артистик филмом и челницима Моравске бановине током 1939. и 1940.
када су настала четири врло успела остварења:
Извори здравља, Дунав или Најлепши део Дунава, Средњовековни манастири у Србији и Лепоте
Старе планине, Миџора и Пирота са околином
(сви 1940). Снимање је иницирао бан Моравске
бановине Јанићије Красојевић, а основна идеја
била је да се сними један филм о Моравској бановини, дужине око хиљаду метара (с тим што
је било предвиђено да се сними око пет хиљада
метара сировог материјала), који би представио
седам манастира, седам бања и седам градова
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Милетић 1934. године

и вароши Моравске бановине. За помоћ у снимању ангажовани су туристички одбори бановине, а директор нишког огранка Туристичког
друштва „Путник” Божа Миљковић и референт
за туризам бановине др Лазар Пешић обишли
су сва важнија места и утврдили план снимања.
Моравска бановина, са седиштем у Нишу, обухватала је највећи део централне, источну и део
западне Србије, градове Крушевац, Краљево,
Пирот, Зајечар, Кладово, Неготин, обиловала
природним лепотама, бројним бањама, културно-историјским споменицима. То природно и
културно богатство је и утицало на одлуку да се
првобитна намера промени и да се уместо једног
монтирају четири филма. Михајло Ивањиков и
Андра Глишић започели су снимање у августу
1939. године и било је предвиђено да оно траје
два месеца. Сценарио је писао Божа Миљковић,
а музику компоновао (осим за Лепоте Старе
планине, Миџора и Пирота са околином, који је
урађен као неми филм) Светомир Настасијевић,
док је за тон био задужен Артистиков стручњак
Жарко Гргуров. Извори здравља посвећени су
бањским лечилиштима на територији Бановине. Представљени су најзначајнији градови
и бање: Ниш, Пирот, Зајечар, Неготин, Крушевац и Краљево, те Нишка, Брестовачка и Соко48
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бања, Матарушка и Врњачка бања. Ивањиков је
маестрално представио уређене бање, прелепе
паркове, госте у модерним салонима и купалиштима, архитектонски складне виле у околини, а све је употпуњено малим вињетама попут
бербе грожђа у Жупи или народних игара, као и
одличном музиком Настасијевића, присно везаном за представљене крајеве. Дунав или Најлепши део Дунава јесте поетска етида која прати
ток те реке кроз Моравску бановину, од Голупца, који је граничи с Дунавском бановином, па
до Ђердапа, стари римски пут обележен Трајановом таблом, Велики и Мали казан, Сипски канал, градове Текију и Кладово, живот на обали.
Можда најлепши међу остварењима Задруге
јесу Средњовековни манастири у Србији, први
наш филм у целини посвећен нашем богатом
градитељском, али и духовном наслеђу. Филм
представља већину манастира из златног доба
нашег средњег века: Жичу, задужбину Стефана
Првовенчаног; Љубостињу, задужбину Милице
Хребељановић; Лазарицу, престону цркву кнеза
Лазара; Каленић; Манасију, задужбину Стефана
Лазаревића; Раваницу, задужбину кнеза Лазара;
Светог Стефана или Липовац, назван по Светом
деспоту Стефану Лазаревићу; манастир Горњак.
Но, аутори се нису задржали на простом при-

казу манастира, њихове архитектуре, славних
фресака већ су успешно осликали и тиховање
монаха и монахиња посвећених Богу, као и сусрет са спољним светом на манастирским саборима. Стручан и надахнут коментар Боже
Миљковића, врсна фотографија и монтажа Глишића и Ивањикова и угодна, прикладна музика
Настасијевића, у великој мери заснована на црквеном појању, чине да овај првенац посвећен
приказивању наше баштине достигне висок
уметнички домет. Ништа слабије нису ни Лепоте Старе планине, Миџора и Пирота са околином. Филм истих аутора (шпица има само наслов, недостају подаци о ауторима, али неки од
кадрова из претходних филмова су умнотирани
у ово дело), рађен као класичан неми филм, с
међунатписима уместо спикерског коментара,
посвећен је данас у великој мери опустелим, а
најлепшим крајевима Србије. Представљени су
град Пирот и свакодневни живот и рад околног

становништва. Прелепи пејзажи Старе планине
омогућили су Глишићу и Ивањикову да искажу фотографско умеће; одлична монтажа чини
филм динамичним и занимљивим; преплитање
пољопривредних радова, дивље природе, непрегледних стада намењених извозу, израде чувеног качкаваља, са сеоским духовским свечаностима – све то допринело је да ово остварење
превазиђе свој наменски карактер и достигне
висок уметнички ниво.
Краткотрајну сарадњу Задруге за привредни филм и Артистик филма прекинуо је Други светски рат, оба предузећа престала су да
раде, а ауторе су задесиле различите судбине.
С много разлога, Кинотека је сва четири филма
настала у њиховој продукцији уврстила у своја
ДВД издања одабраних дела наше предратне
кинематографије.

Извори здравља (1940)
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ПоРок
ЉЕПОТЕ
Домаћи играни филм у продукцији „Центар-филма”. Сценарио и режија Живка Николића. Камера Радослава Владића. Сценографија Миодрага Мирића. Музика Зорана
Симјановића. Играју Мира Фурлан, Петар
Божовић, Миодраг Караџић, Мира Бањац.
Дистрибуција „Центар-филма”

Т

ајна Евиног гријеха готово опсесивно заокупља филмског аутора Живка Николића. То његово интересовање за праисконску кривицу прве
жене траје од „Бештија” да би у „Љепоти порока” доживјело најпуније умјетничко
посвећење, што нас и наводи да се упитамо да
ли и Николић припада онима који не могу да
опросте пра-жени грешно присвајање Адамовог
ребра, чиме је она постала симболом путености
и пожуде и узроком човјековог моралног пада,
па чак и виновником свеопште људске трагедије? Сам аутор хоће да каже да је жена као синоним еротске љепоте „провокација живљења”,
па га управо зато занима „то демонско које она
носи”. Жена, према Николићу, „усрећује, кажњава, дарује, мучи, мами”. Порок њене љепоте отвара врата смрти и јесте „најсигурнији пут ка злу
и несрећи”. Није ли Николић заиста прихватио
схватања патролога неизљечиво заражених мизогинијом?

ЗЛОЧИН НА БРДУ ЛУПОГЛАВ

Али, како се митови међусобно зближавају и
надахњују, и Николић се издашно инспирише
„пратећим” митским садржајима, трудећи се
да њихова етичко-психолошка својства угради у своју филмску поетику. У приповијести о
еротском гријеху лијепе горштакиње Јаглике,
кренуће од мучног предања (у неким критикама
веома оспораваног) о суровом кажњавању Црногорки-прељубница „маљем преко погаче” на
брду Лупоглав, варираће теме црногорског патријархата с његовим поривима „образа и крви”,
50
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Ацо Штака
показаће ишчашења горштачке традиције у
тренуцима њеног сударања с новом реалношћу,
живописно ће портретисати ликове брђана задојених предрасудама, оптерећених архаичним
обичајима и навикама, а немоћних у раљама
вртоглаве догађане збиље.
Али, све је то само један пол Николићеве приче о драми двоје сељака из камените Међеђе.
Други је антиподан првоме и представљен је
као посувраћени животни миље којим владају
страст за брзим богаћењем, нечојство и пријесна жеља за што лакшим животом који се не заслужује поштеним радом. Тим свијетом тик уз
девизне воде Црногорског приморја, суверено
влада хохштаплер и мешетар „Жорж”, господар
судбина Јаглике и њеног стаменог мужа Луке.
Сурово и из ниских побуда баца их међу голаће,
људе „без стида”, у нудистичку „Содому и Гомору”, што је управо простор на којем ће се расцвјетавати Николићево цвијеће зла: јавиће се
ђаво у Јагликином преврелом тијелу и довести
је до пропасти.
Концепт приче која је истовремено и драма и
комедија, навео је аутора на стилизацију, које
има сасвим довољно да бисмо могли увидјети
колико је била намјерна. Ипак, драмски акценти изведени из драстичне еманације архаичних
наслага у свијести двоје јунака, ма колико понекад били ослобађани и завидном хуморном
снагом изворног духа, трпе далеко више од конструкције и програмирања од оне друге полутке
драмских збивања која јесте збиљска реалност и
којој је Николић поклонио свој затитрани поетски нерв и сам понесен љепотом еротског ослобађања Јаглике у топлом Јадранском мору. Као
да је у тој божанској води и он опрао свој очињи
вид да би, на крају, с оним самоубилачким хицем ојађеног Луке, ликвидирао имагинарну бештију у властитој особности. Уста пуна маринер
плаве воде! Чудо невиђено – што се бар Живка
Николића тиче!

СЕОСКА АФРОДИТА

Мира Фурлан је сеоска Афродита што у пуној љепоти израња из јадранске пјене. Као смртница пробуђених страствених жеља које оплемењују људски живот, Фурланова је тумачила
осјетљиву Јаглику с уважавајућом сабраношћу
која постепено прерасте у екстатичну преданост фаталној игри дуж танке нити која дијели
слатки гријех од најгорче казне. Петар Божовић
је као шарлатан „Жорж” глумачки веома истрајно дочаравао тип савременог домаћег скоројевића испод чије танке цивилизацијске покожице и даље ђикља руно „homo balkanikusa”. Врсни
Миодраг Караџић, млада глумачка звијезда која
све сигурније стреми вишим хоризонтима, доживљавао је горштака Луку природним стилом
његове аутохтоности, оне исте из које је навирао
и глумачки нагон Петра Божовића, а највећим
дијелом и вокација редитеља и сценаристе
Живка Николића. Мира Бањац је демонстрирала глумачку бриљанцију у помно простудираној улози туристичког радника, коме ништа
није туђе што исијава омамљујући девизни сјај.
Њена функција првог предрадника у нудистичком кампу у који „Жорж” слива горштачко бијело робље служинчади, готово да је асоцирало на
улогу „капоа” у неком концентрационом логору. Arbeit macht Devisen!

Несумњиво, свој удио, и то веома захвалан,
имали су упечатљива сценографија Миодрага
Мирића, ликовно богата палета фотографије
Радослава Владића и звучне жице музичке партитуре Зорана Симјановића... Укратко, „Љепота
порока” је пластично дочарани паноптикум наших нарави и навика, глупости и лоше савјести,
заблуда и страхова. И при свему, дјело привлачно због своје умјетничке различитости од низа
стандардизованих и махом немуштих остварења савременог домаћег филма. Николић на
такав начин представља наше огољене душе, да
му то мало ко може замјерити.
(Ослобођење, 27. март 1987)
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програм
МАЈ 2018

Југословенска кинотека

Косовска 11

СЕЋАЊЕ НА... МИЛОШ ФОРМАН
ЧЕТВРТАК

3.

МАЈ

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЦРНИ ПЕТАР

(ЧССР, 1965)
Cerný Petr
....................................................................................
Улоге: Ладислав Јаким
(Ladislav Jakim), Павла
Мартинкова (Pavla Martinkova)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)
ПЕТАК

4.

МАЈ

пројекција у 19.00

5.

МАЈ

Lásky jedné plavovlásky
....................................................................................
Улоге: Хана Брејхова (Hana
Brejchová), Владимир Пухолт
(Vladimír Pucholt)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)

пројекција у 21.00

ГОРИ, МОЈА ГОСПОЂИЦЕ
(ЧССР, 1967)
Hori, ma panenko
....................................................................................
Улоге: Јан Вострчил (Jan Vostrčil),
Јосеф Шебанек (Josef Šebánek)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)

СУБОТА

ЉУБАВИ ЈЕДНЕ
ПЛАВУШЕ (ЧССР, 1965)

НЕДОСТАЈЕ МИ СОЊА
ХЕНИ

(ЈУг, 1971)
кратки играни филм
....................................................................................
Улоге: Соња Хени (Sonja Henie),
Брук Хејвард (Brooke Hayward)
Режија: Милош Форман (Miloš
Forman), Карпо Аћимовић
Година, Бранко Милићевић,
Тинто Брас (Tinto Brass),
Младомир Пуриша Ђорђевић,
Душан Макавејев, Бак Хенри
(Buck Henry), Пол Мориси (Paul
Morrissey), Фредерик Вајзман
(Frederick Wiseman)

6.

МАЈ

ЛЕТ ИЗНАД КУКАВИЧЈЕГ
ГНЕЗДА

пројекција у 19.00
ГОЈИНЕ УТВАРЕ

КОСА

(САД, 1979)
Hair
....................................................................................
Улоге: Џон Севиџ (John Savage),
Трит Вилијамс (Treat Williams)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)

пројекција у 21.00

(САД/шПA, 2006)
Goya’s Ghosts
....................................................................................
Улоге: Хавијер Бардем
(Javier Bardem), Натали
Портман (Natalie Portman)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)
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СВЛАЧЕЊЕ

(САД, 1971)
Taking Oﬀ
....................................................................................
Улоге: Лин Карлин (Lynn Carlin),
Бак Хенри (Buck Henry)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)

пројекција у 21.00

пројекција у 18.30

(САД, 1975)
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон
(Jack Nicholson), Луиза Флечер
(Louise Fletcher)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)
НЕДЕЉА

пројекција у 21.00

АМАДЕУС

(САД/ФРА/ЧССР, 1984)
Amadeus
....................................................................................
Улоге: Том Халс (Tom Hulcе),
Ф. Мари Абрахам
(F. Murray Abraham)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

ПОНЕДЕЉАК

7.

МАЈ

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
ЧОВЕК НА МЕСЕЦУ

НАРОД ПРОТИВ ЛАРИЈА
ФЛИНТА (САД, 1996)

(САД, 2000)
Man on the Moon
....................................................................................
Улоге: Џим Кери (Jim Carrey),
Дени де Вито (Danny De Vito)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)
УТОРАК

8.

МАЈ

СРЕДА

9.

МАЈ

ЧЕТВРТАК

10.

МАЈ

The People vs. Larry Flynt
....................................................................................
Улоге: Вуди Харелсон
(Woody Harrelson), Кортни
Лав (Courtney Love)
Режија: Mилош Форман
(Miloš Forman)

СУБОТА

ПЕТАК

12.

11.

МАЈ

МАЈ

НЕДЕЉА

13.

МАЈ

BELDOCS 2018

ПРогРАМ ћЕ БИТИ
оБЈАвЉЕН НАкНАДНо.

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ
ПОНЕДЕЉАК

14.

МАЈ

пројекција у 17.00
МАКАРИО

(МЕк, 1960)
Macario
....................................................................................
Улоге: Игнасио Лопез Тарсо
(Ignacio López Tarso),
Пина Пелисер (Pina Pellicer)
Режија: Роберто Гавалдон
(Roberto Gavaldón)

УТОРАК

15.

МАЈ

пројекција у 17.00
ШЕСТ СУДБИНА

(САД, 1942)
Tales of Manhattan
....................................................................................
Улоге: Рита Хејворт
(Rita Hayworth),
Џинџер Роџерс (Ginger Rogers)
Режија: Жилијен Дививје
(Julien Duvivier)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЉУБАВ НА РАСКРШЋУ

ЗАШТО ДОЛАЗИШ ТАКО
КАСНО

(МАЂ, 1960)
Vörös tinta
....................................................................................
Улоге: Ева Ваш (Éva Vass),
Ђерђ Палош (György Pálos)
Режија: Виктор Гертлер
(Viktor Gertler)

(ФРА, 1959)
Pourquoi viens-tu si tard...
....................................................................................
Улоге: Мишел Морган (Michèle
Morgan), Анри Видал (Henri Vidal)
Режија: Анри Декоен
(Henri Decoin)

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
АЛБА РЕГИЈА

(МАЂ, 1961)
Alba Regia
....................................................................................
Улоге: Татјана Самојлова
(Татьяна Самойлова),
Миклош Габор (Miklós Gábor)
Режија: Михаљ Семеш
(Mihály Szemes)

ЂАВО МАМИ ЉУБАВЉУ

(ФРА/НЕМ, 1961)
Der Satan lockt mit Liebe
....................................................................................
Улоге: Белинда Ли (Belinda Lee),
Јоахим Хансен (Joachim Hansen)
Режија: Рудолф Југерт
(Rudolf Jugert)

СЕЋАЊЕ НА... ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ ЖИГОН
СРЕДА

16.

МАЈ

пројекција у 17.00
ПРВИ ГРАЂАНИН МАЛЕ
ВАРОШИ

(ЈУг, 1961)
....................................................................................
Улоге: Јелена Јовановић Жигон,
Раде Марковић
Режија: Пуриша Ђорђевић
ЧЕТВРТАК

17.

МАЈ

пројекција у 17.00
КЛОПКА ЗА ГЕНЕРАЛА

(ЈУг, 1971)
....................................................................................
Улоге: Љуба Тадић, Јелена
Јовановић Жигон, Беким Фехмиу
Режија: Миомир Мики
Стаменковић

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
СУДАР НА
ПАРАЛЕЛАМА

(ЈУг, 1961)
....................................................................................
Улоге: Јелена Јовановић Жигон,
Милоје Мића Орловић
Режија: Јоже Бабич

ДИВЉЕ СЕНКЕ
(ДИВЉЕ СЕМЕ)

(ЈУг, 1967)
....................................................................................
Улоге: Јелена Јовановић Жигон,
Љуба Тадић
Режија: Војислав Кокан Ракоњац

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
ОБЕЋАНА ЖЕНА

(АУС, 1975)
Promised Woman
....................................................................................
Улоге: Јелена Јовановић Жигон,
Такис Емануел (Takis Emmanuel)
Режија: Том Кауан (Tom Cowan)

ЉУБИ, ЉУБИ, АЛ’ ГЛАВУ
НЕ ГУБИ
(ЈУг, 1981)
....................................................................................
Улоге: Јелена Јовановић Жигон,
Драгомир Гидра Бојанић
Режија: Зоран Чалић
М А Ј

У
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СЕЋАЊЕ НА... РОНАЛД ЛИ ЕРМИ
ПЕТАК

18.

МАЈ

пројекција у 17.00
БОЈЕВИ МЕТАК

(вБ/САД, 1987)
Full Metal Jacket
....................................................................................
Улоге: Метју Модин (Matthew
Modine), Роналд Ли Ерми
(Ronald Lee Ermey)
Режија: Стенли Кјубрик
(Stanley Kubrick)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

КО СЕ БОЈИ ДУХА ЈОШ

ТЕКСАШКИ МАСАКР
МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ

(НЗ/САД, 1996)
The Frighteners
....................................................................................
Улоге: Мајкл Џ. Фокс
(Michael J. Fox), Роналд Ли Ерми
(Ronald Lee Ermey)
Режија: Питер Џексон
(Peter Jackson)

(САД, 2003)
The Texsas Chainsaw Massacre
....................................................................................
Улоге: Џесика Бил (Jessica Biel),
Роналд Ли Ерми
(Ronald Lee Ermey)
Режија: Маркус Ниспел
(Маrcus Nispel)

СУБОТА

19.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

МАЈ

НЕДЕЉА

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

МАЈ

50. ГОДИШЊИЦА
ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА

СЕЋАЊЕ НА...
ВИТОРИО ТАВИЈАНИ

20.

БАРБАРЕЛА

ЈА САМ БОГ ОТАЦ

(ФРA/ИТА, 1968)
Barbarella
....................................................................................
Улоге: Џејн Фонда (Jane Fonda),
Џон Филип Ло (John Phillip Law)
Режија: Роже Вадим
(Roger Vadim)

(ИТА, 1977)
Padre padrone
....................................................................................
Улоге: Омеро Антонути (Omero
Antonutti), Саверио Маркони
(Saverio Marconi)
Режија: Паоло и Виторио
Тавијани (Paolo Taviani, Vittorio
Taviani)

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ
ПОНЕДЕЉАК

21.

МАЈ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЖЕНА ДАНА

(ИТА, 1957)
La donna del giorno
....................................................................................
Улоге: Вирна Лизи (Virna Lisi),
Хаја Харарит (Haya Harareet)
Режија: Франческо Мазели
(Francesco Maselli)

УТОРАК

22.

МАЈ

пројекција у 17.00
ИНТРИГАНТКИЊЕ

|

|
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(САД, 1935)
The Bride Comes Home
....................................................................................
Улоге: Клодет Колбер
(Claudette Colbert), Фред
Макмари (Fred MacMurray)
Режија: Весли Раглс
(Wesley Ruggles)

пројекција у 19.00

(ФРА, 1954)
Les intrigantes
.....................................................................................
Улоге: Жана Моро
(Jeanne Moreau), Рејмон Руло
(Raymond Rouleau)
Режија: Анри Декоeн
(Henri Decoin)

54

НЕВЕСТА СЕ ВРАЋА
КУЋИ

ЧЕТИРИ КОРАКА У
ОБЛАЦИМА

(ИТА, 1942)
4 passi fra le nuvole
....................................................................................
Улоге: Ђино Черви (Gino Cervi),
Адријана Бенети (Adriana Benetti)
Режија: Алесандро Блазети
(Alessandro Blasetti)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
АЛБЕРТ / БЕЖАЊЕ ИЗ
ШКОЛЕ

(ФРА, 1949)
L’école buissonnière
....................................................................................
Улоге: Бернар Блије
(Bernard Blier), Жилијет
Фабер (Juliette Faber)
Режија: Жан Пол ле Шаноа
(Jean-Paul Le Chanois)

пројекција у 21.00
УЛИЧНИ УГАО

(вБ, 1953)
Street Corner
....................................................................................
Улоге: Ен Крофорд
(Anne Crawford),
Пеги Каминс (Peggy Cummins)
Режија: Мјуријел Бокс
(Muriel Box)

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНИ ФИЛМ
СРЕДА

23.

МАЈ

пројекција у 16.30
ТОКИЈСКА ПРИЧА

(ЈАП, 1953)
Tôkyô monogatari
....................................................................................
Улоге: Чишу Рју (Chishû Ryû),
Чиеко Хигашијама
(Chieko Higashiyama)
Режија: Јасуџиро Озу
(Yasujirô Ozu)

ЧЕТВРТАК

24.

МАЈ

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00

пројекција у 17.00

РАНО ЛЕТО

(ЈАП, 1951)
Bakushû
....................................................................................
Улоге: Сецуко Хара (Setsuko
Hara), Чишу Рју (Chishû Ryû)
Режија: Јасуџиро Озу
(Yasujirô Ozu)

СТРАДАЊЕ ЈОВАНКЕ
ОРЛЕАНКЕ (ФРА, 1928)

La passion de Jeanne d’Arc
....................................................................................
Улоге: Марија Мел Фалконети
(Маria Melle Falconetti), Ежен
Силвен (Eugène Silvain)
Режија: Карл Теодор Дрејер
(Carl T. Dreyer)

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00

РЕЧ

(ДАН, 1955)
Ordet
....................................................................................
Улоге: Хенрик Малберг (Henrik
Malberg), Емил Хас Кристенсен
(Emil Hass Christensen)
Режија: Карл Теодор Дрејер
(Carl T. Dreyer)

ДНЕВНИК СЕОСКОГ
СВЕШТЕНИКА

(ФРA, 1951)
Journal d’un curé de campagne
....................................................................................
Улоге: Клод Леди (Claude Laydu),
Жан Ривер (Jean Riveyre)
Режија: Робер Бресон
(Robert Bresson)

СУЂЕЊЕ ЈОВАНКИ
ОРЛЕАНКИ

(ФРА, 1962)
Procès de Jeanne d’Arc
....................................................................................
Улоге: Флорaнс Делеј
(Florence Delay), Жан Клод Фурно
(Jean-Claude Fourneau)
Режија: Робер Бресон
(Robert Bresson)

МОЈ ИЗБОР – РОБЕРТ НЕМЕЧЕК
ПЕТАК

25.

МАЈ

пројекција у 17.00
ПАКАО

(ИТA, 1911)
....................................................................................
Улоге: Салваторе Папа (Salvatore
Papa), Артуро Пировано (Arturo
Pirovano)
Режија: Ђузепе де Лигуоро
(Giuseppe de Liguoro), Франческо
Бертолини (Francesco Bertolini),
Адолфо Падован (Adolfo Padovan)
ПЕТАК

25.

МАЈ

пројекција у 17.00
GENUINE

(НЕМ, 1920)
....................................................................................
Улоге: Ферн Андра (Fern Andra),
Ханс Хајнрих фон Твардовски
(Hans Heinrich von Twardowski)
Режија: Роберт Вине
(Robert Wiene)

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00

ШАНГАЈ ЕКСПРЕС

РАЦИЈА У СЕНТ
ПАУЛИЈУ (НЕМ, 1932)

(САД, 1932)
Shanghai Express
....................................................................................
Улоге: Марлен Дитрих (Marlene
Dietrich), Клајв Брук (Clive Brook)
Режија: Јозеф фон Штернберг
(Josef von Sternberg)

....................................................................................
Улоге: Гина Фалкенберг
(Gina Falckenberg),
Фридрих Гнас (Friedrich Gnaß)
Режија: Вернер Хохбаум
(Werner Hochbaum)
СУБОТА

26.

МАЈ

пројекција у 17.00
ВАРИЈЕТЕ

(НЕМ, 1925)
Varieté
....................................................................................
Улоге: Емил Јанингс
(Emil Jannings), Мали
Делшафт (Maly Delschaft)
Режија: Евалд Андре Дипон
(Ewald Andre Dupont)

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
ВЕЧЕРЊИ ГОСТИ

(ФРA, 1942)
Les Visiteurs Du Soir
....................................................................................
Улоге: Арлети (Arletty),
Мари Деа (Marie Déa)
Режија: Марсел Карне
(Marcel Carné)

ПОДЗЕМЉЕ ШАНГАЈА /
ШАНГАЈСКИ ПОТЕЗ

(САД, 1941)
The Shanghai Gesture
....................................................................................
Улоге: Џин Тирни (Gene Tierney),
Волтер Хјустон (Walter Huston)
Режија: Јозеф фон Штернберг
(Josef von Sternberg)
М А Ј

У
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НЕДЕЉА

27.

МАЈ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ПОСЛЕДЊА КОМАНДА

(САД, 1928)
The Last Command
....................................................................................
Улоге: Емил Јанингс
(Emil Jannings), Евелин
Брент (Evelyn Brent)
Режија: Јозеф фон Штернберг
(Josef von Sternberg)

КО ЈЕ УБИО БОГАТАША

(ФРA, 1947)
Quai des Orfèvres
....................................................................................
Улоге: Луј Жуве (Louis Jouvet),
Симон Ренан (Simone Renant)
Режија: Анри Жорж Клузо
(Henri-Georges Clouzot)

пројекција у 21.00
ПЕТ ГРОБОВА ДО КАИРА
(САД, 1943)
Five Graves To Cairo
....................................................................................
Улоге: Френкот Тоун (Franchot
Tone), Ен Бакстер (Anne Baxter)
Режија: Били Вајлдер
(Billy Wilder)

СЕЋАЊЕ НА... СЛОБОДАН ЦИЦА ПЕРОВИЋ, 40 ГОДИНА ОД СМРТИ
ПОНЕДЕЉАК

28.

МАЈ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

НЕ ДИРАЈ У СРЕЋУ

(ЈУг, 1961)
....................................................................................
Улоге: Слободан Цица Перовић,
Ирена Колесар
Режија: Мило Ђукановић

УТОРАК

29.

МАЈ

пројекција у 17.00

МУШКАРЦИ

(ЈУг, 1963)
....................................................................................
Улоге: Слободан Цица Перовић,
Оливера Марковић
Режија: Мило Ђукановић

пројекција у 19.00

БУЂЕЊЕ ПАЦОВА

(ЈУг, 1967)
....................................................................................
Улоге: Слободан Цица Перовић,
Душица Жегарац
Режија: Живојин Жика Павловић

ВРАНЕ

(ЈУг, 1969)
....................................................................................
Улоге: Слободан Цица Перовић,
Милан Јелић
Режија: Гордан Михић,
Љубиша Козомара

пројекција у 21.00
ВЕЛИКИ ДАН

(ЈУг, 1969)
....................................................................................
Улоге: Слободан Цица Перовић,
Миодраг Андрић
Режија: Драгослав Илић

пројекција у 21.00
ПОХОД

(ЈУг, 1968)
....................................................................................
Улоге: Слободан Цица Перовић,
Јанез Врховец
Режија: Ђорђе Кадијевић

НЕМИ ДАН – КОНРАД ФАЈТ
СРЕДА

30.

МАЈ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЉУБАВНЕ ПУСТОЛОВИНЕ ХЕКТОРА ДАЛМОРЕ

(НЕМ, 1921)
Liebschaften von Hektor Dalmore
....................................................................................
Улоге: Конрад Фајт (Conrad Veidt),
Ерна Морена (Erna Morena)
Режија: Рихард Освалд
(Richard Oswald)
СРЕДА

30.

МАЈ

ОДЛАЗАК У НОЋ

(НЕМ, 1920)
Der Gang in die Nacht
....................................................................................
Улоге: Олаф Фенс (Olaf Fønss),
Конрад Фајт (Conrad Veidt)
Режија: Фридрих Вилхелм
Мурнау
(Friedrich Wilhelm Murnau)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ВИОЛИНИСТА ИЗ
ФИРЕНЦЕ

ПРАШКИ СТУДЕНТ

(НЕМ, 1926)
Der Student von Prag
....................................................................................
Улоге: Конрад Фајт
(Conrad Veidt),
Вернер Краус (Werner Krauß)
Режија: Хенрик Гален
(Henrik Galeen)

(НЕМ, 1926)
Der Geiger von Florenz
....................................................................................
Улоге: Елизабет Бергнер
(Elisabeth Bergner),
Конрад Фајт (Conrad Veidt)
Режија: Паул Цинер
(Paul Czinner)
56
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ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК
ЧЕТВРТАК

31.

МАЈ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

пројекција у 19.00

МОТОРНИ ВОЗ (ЈУг, 1938)

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

ФАБРИКА ШТОФОВА
„ТЕОКАРЕВИЋ” У ПАРАЋИНУ

ИЗВОРИ ЗДРАВЉА (ЈУг, 1940)
....................................................................................
ПП: Задруга за привредни филм

(ОД АУСТРАЛИЈСКЕ ОВЦЕ ДО
ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ШТОФА) (ЈУг, 1938)

ДУНАВ, ИЛИ НАЈЛЕПШИ ДЕО
ДУНАВА

ЈУГОСЛАВИЈА ВАС ЗОВЕ

(ЈУг, 1940)
....................................................................................
ПП: Задруга за привредни филм

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

(ЈУг, 1940)
....................................................................................
ПП: Задруга за привредни филм
Режија: Октавијан Милетић

СРЕДЊОВЕКОВНИ
МАНАСТИРИ У СРБИЈИ (ЈУг, 1940)
....................................................................................
ПП: Задруга за привредни филм

ЛЕПОТЕ СТАРЕ ПЛАНИНЕ,
МИЏОРА И ПИРОТА СА
ОКОЛИНОМ (ЈУг, 1940)

....................................................................................
ПП: Задруга за привредни филм

СЕЋАЊЕ НА... СТЕФАНИ ОДРАН
ПЕТАК

1.

ЈУН

пројекција у 16.30
ДИСКРЕТНИ ШАРМ
БУРЖОАЗИЈЕ (ФРA, 1972)

Le charme discret de la bourgeoisie
....................................................................................
Улоге: Фернандо Реј
(Fernando Rey), Стефани Одран
(Stéphane Audran)
Режија: Луис Буњуел (Luis Buñuel)

СУБОТА

2.

ЈУН

пројекција у 17.00
И НА КРАЈУ НЕ ОСТАДЕ
НИКО (ИТA/ФРA/НЕМ/шПА/

вБ, 1974) And Then There Were
None/Ein Unbekannter rechnet ab
....................................................................................
Улоге: Стефани Одран (Stéphane
Audran), Шарл Азнавур (Charles
Aznavour)
Режија: Питер Колинсон
(Peter Collinson)

НЕДЕЉА

3.

ЈУН

КРИК У ТАМИ

(ФРA/ИТA, 1970) Le boucher
....................................................................................
Улоге: Стефани Одран
(Stéphane Audran),
Жан Јан (Jean Yanne)
Режија: Клод Шаброл
(Claude Chabrol)

4.

ЈУН

БАБЕТИНА ГОЗБА

(ДАН, 1987)
Babettes gæstebud
....................................................................................
Улоге: Стефани Одран (Stéphane
Audran), Бодил Ћер (Bodil Kjer)
Режија: Габријел Аксел
(Gabriel Axel)

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
ВИОЛЕТА НОЗИЈЕР

(ФР/кАН, 1978) Violette Nozière
....................................................................................
Улоге: Стефани Одран
(Stéphane Audran),
Изабел Ипер (Isabelle Huppert)
Режија: Клод Шаброл
(Claude Chabrol)

ВЕЛИКА ПРВА ДИВИЗИЈА

(САД, 1980) The Big Red One
....................................................................................
Улоге: Стефани Одран (Stéphane
Audran), Ли Марвин (Lee Marvin)
Режија: Самјуел Фулер
(Samuel Fuller)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЛИТВАНСКА СОВЈЕТСКА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА ЖИВИ ХЕРОЈИ (ОМНИБУС)

(СССР/лИТ, 1959)
Gyvieji didvyriai / Живые герои
....................................................................................
Улоге: Витаутас Буизис (Vytautas Buizys),
Живиле Јакелаитите (Živilė Jakelaitytė)
Режија: Марионас Гиједрис (Marijonas Giedrys), Балис Браткаускас
(Balys Bratkauskas), Арунас Жебријунас (Arūnas Žebriūnas), Витаутас
Жалакевичијус (Vytautas Žalakevičius)
ПОНЕДЕЉАК

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00

пројекција у 19.00
АНДРЈУС (СССР/лИТ, 1980)
Andrius/Андриюс
....................................................................................
Улоге: Едвинас Менчиковас (Edvinas Menčikovas),
Инга Брунзаите (Inga Brunzaitė)
Режија: Алгирдас Араминас
(Algirdas Araminas)

ТА СЛАТКА РЕЧ –
СЛОБОДА! (СССР/лИТ, 1972)

Tas saldus žodis – laisvė! / Это
сладкое слово – свобода!
....................................................................................
Улоге: Регимантас Адомаитис
(Regimantas Adomaitis), Ирина
Мирошниченко
Режија: Витаутас Жалакевичијус
(Vytautas Žalakevičius)

пројекција у 21.00
КЕНТАУРИ (СССР/лИТ/МАЂ/ЧССР, 1978)
Kentaurai/кентавры/Kentaurok/Kentauři
....................................................................................
Улоге: Донатас Банионис (Donatas Banionis),
Регимантас Адомаитис (Regimantas Adomaitis)
Режија: Витаутас Жалакевичијус (Vytautas Žalakevičius)
М А Ј
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УГЛА

БЕОГРАДСКИ
ФИЛМОПЛОВ

Невеста се враћа кући (1935)

(1944–1963)

пишЕ:

Слободан Аранђеловић
з моје књиге Филмски водич Београда (1944–1963), која ускоро излази из штампе, у издању
Југословенске кинотеке, за мај сам одабрао следеће филмове:
Забавна и духовита романтична комедија са елементима социјалног приказа новинарског живота и проблема, Невеста се враћа кући (1935) Веслија Раглса, захваљујући изврсно
одабраном трију водећих интерпретатора (Клодет Колбер, Фред МекМари*, Роберт Јанг), и
поред уобичајене премисе „борбе полова”, уздигла је филм високо изнад просека сличних
жанровских остварења у четвртој деценији прошлог века. Глумачке бравуре, посебно поменутог трија,
прецизна режија и убрзани ритам филма, нарочито у завршним секвенцама, иако делимично подсећа
на Каприно ремек-дело Догодило се једне ноћи (1934), рангирају ово остварење у сам врх холивудске
комедије.
Италијанска социјална драма Франческа Мазелија Жена дана (1956), кроз криминалистички заплет
бриљантно је обрадила инфективне и касније на филму честе теме сензационализма и бескрупулозности појединца у намери да се домогне медијске славе. Као прихватљива слика потрошачког друштва
у успону, Мазелијев филм прецизно слика тамну страну пожуде за славом кроз причу о манекенки
која не преза ни од чега у намери да постане „жена дана”. На сценарију је сарађивао и чувени Чезаре
Заватини, познат по бритком цинизму и оштрој друштвеној критици италијанског друштва. Режисер
је једном приликом признао да је у време снимања био под јаким утицајем Лукина Висконтија и опера
Ђузепа Вердија, и да је несвесно хтео да дочара шарм и типизацију ликова из Травијате у свом филму.
То је најбоље видљиво у најважнијим драмским сценама и у необичној музици Марија Зафреда. Поред изванредне (и наглашено заводљиве) Вирне Лизи у насловној роли, која ју је оправдано избацила
у први план националних глумица, запажене улоге остварили су и Серж Ређани, Франко Фабрици и
Ђулијано Монталдо, касније прослављени синеаст. Филм је светску премијеру имао на фестивалу у
Карловим Варима 1957. и освојио је Специјалну награду за младог режисера, јер је то био Мазелијев
други филм.
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Енглеску полицијску драму, тачније полицијски трилер, Улични угао (1952), режирала је Мјуријел Бокс по причи Јана Рида коју су она и њен
супруг, продуцент Сидни, адаптирали за велики екран. Полудокументаристичка прича бави
се радом и доживљајима женских полицијских
снага у Лондону, вешто сликајући непознату
страну главног града уз обиље драматичних
сцена и типично енглеског цинизма. Код нас до
тада непознате глумице Ен Крофорд, Барбара
Мари и Розамунд Џон заблистале су у ролама
полицајки, а Елинор Самерфилд, Пеги Каминс
и Теренс Морган у улогама необичних негативаца.
Алберт / Бежање из школе (1948) један је од
најнеобичнијих и најоригиналнијих француских филмова свих времена и свих епоха. Ту
социјалну комедију с јасно наглашеним политичким конотацијама режирао је левичарски
настројен Жан-Пол ле Шаноа, инспирисан покушајима увођења нових педагошких метода
Селестина Френеа у школство. Ле Шаноа и Френе, иначе борац у Првом светском рату, знали
су се још од средине тридесетих, а у једном периоду истовремено су били чланови Комунистичке партије Француске. Супружници Елиз и
Селестин желели су да широј јавности укажу на
застарелост школског система и на њихов метод стимулисања ученика у државним школама. На иницијативу синеасте хуманисте, Елиза
(ауторка књиге Рађање популарне педагогије) написала је синопсис који је послужио као основа
сценарија којим се желело указати да је могуће
постојање школа другачијих од уобичајених. Бавећи се тим новим школама које су поклањале
више пажње деци, њиховим жељама и могућностима, режисер је на прихватљив, духовит и
забаван начин проговорио о емотивној страни
озбиљне тематике. Настао у време италијанског
неореализма, Алберт се сматра класичним и
иновативним остварењем за разлику од Татијевих филмова Школа поштара и Празнични дан,
насталих у истом периоду. Филм је награђен у
Карловим Варима, а у Њујорку је добио награду
за најбољи страни филм и препоруку Уједињених нација. Режисер је себе назвао „представником француског неореализма” у поруци коју је
написао пред смрт. Није наодмет напоменути
да музички лајтмотив „Везујем чизму” није написао Жозеф Козма, аутор музике за филм, већ
Франсин Кокемпот!
Раздрагана и весела италијанска комедија
Алесандра Блазетија Четири корака у облацима (1942) заправо је драма с комичним заплетом. Једно је од првих остварења неореализма
и, према општој оцени, једно од најзначајнијих
дела италијанске кинематографије. Високу оцену међу критичарима филм је заслужио јер је
њиме Блазети прекинуо низ „баналних” причи-

ца којима се годинама бавио и вратио се свом
оригиналном и инспиративном стилу, реалистичком филмском језику који обилује хуманошћу, духовитошћу и здравом комиком. Блазетијево ремек-дело инспирисало је бројне епигоне од којих је најпознатија холивудска Шетња
међу облацима (1995) Алфонса Арауа. Пажљиви
гледаоци могу наћи у филму неке сличности и
с Каприним класичним остварењем Догодило се
једне ноћи.
Француски шизофрени трилер Интриганткиње (1954) режирао је Анри Декоен са Жаном
Моро у ефектној роли тајанствене фаталне
жене. Криминалистички заплет у коме загонетно убиство кроји судбине главних ликова,
изврсна је мешавина трилера, разоткривања
позоришних махинација и лепршаве комедије
у којој је заблистао непознати почетник Луј де
Финес, често бацајући у засенак познатије колеге Рејмона Пелегрина и Рејмона Рулоа. Благо
опасна еротичност дуа Жана Моро – Рејмон Пелегрин, чини се, најдуже остаје у сећању. Ништа
мање квалитетан није ни неодољиво смешан
лик драмског писца тиранина који се залаже
за уметнички интегритет комада у интерпретацији Де Финеса.
Ђаво мами љубављу (1960) Рудолфа Југерта у
основи је криминалистичка мелодрама остварена у маниру филм ноара и са импресивним
глумцима у водећим ролама. То је био последњи
филм који је енглеска глумица Белинда Ли сни-
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Жена дана (1956)

мила у СР Немачкој и један од последњих у
краткој каријери због преране смрти. У филму
глуми згодну и заводљиву девојку разапету између два мушкарца, наивног фанатика (Јоаким
Хансен) и бескрупулозног гангстера (Иван Десни) у особеној инкарнацији Ђавола. Та драма
без срећног краја на светској премијери у Нирнбергу одушевила је и критичаре и гледаоце.
Мађарски филм Љубав на раскршћу (1959),
режисера Виктора Гертлера, по роману Црвено
мастило Магде Сабо, изненађујуће је добра и
још увек актуелнна психолошка драма с политичким импликацијама. Бавећи се међусобним
односом учитеља у комунистичкој Мађарској,
Гертлер је вешто дотакао романтичну везу колега, породичне проблеме, прељубу и жртвовање
главне јунакиње тихим одласком у провинцију.
Инспиративна студија карактера лика који
жели да чини добро, а заправо чини лоше, може

се посматрати и као варијација на тему Едиповог комплекса и распршивања заблуда наивног
детињства. Чини се да је режисер, радећи филм,
био разочаран системом у коме живи и да то
није могао да сакрије.
Драматичну комедију Зашто долазиш касно
(1959) режирао је Анри Декоен, с брачним паром глумаца Мишел Морган и Анријем Видалом. Био је то њихов четврти и последњи заједнички пројекат, јер је Видал умро исте године,
осам дана пред премијеру последњег филма, у
коме је глумио уз Брижит Бардо. У том остварењу заплет се врти око везе адвоката Катерине
и фото-репортера Валтера, који, стицајем околности сличних оним у ремек-делу Дејвида Лина
Кратак сусрет, постају сарадници у демаскирању лоших животних услова сиротиње, нарочито омладине, који воде ка алкохолизму, руинирању здравља итд. Особен професионалац,
Декоен је у причи о адвокату специјализованом
за случајеве алкохолизма омогућио у једином
заједничком филму бриљантној Мишел Морган
да беспрекорно оствари сложену и тешку ролу,
вероватно најбољу у својој плодној и дугој каријери.

.......................................................
*
Лична имена остављена су у облику у ком су
наведена у рукопису (прим. лект.).

Љубав на раскршћу (1959)
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СУБОТОМ НА ДРУГОМ,
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ

трагови
НА ФИЛМУ

СЛОБОДАН
цИцА
ПЕРовИћ
ПИшУ:

Марко Мисирача
и Иван Велисављевић

Г

Буђење пацова (1967)
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лумачка личност Слободана
Цице Перовића представља
својеврсну езотерију, као да је
на неки начин и даље обавијена
велом тајне и да само посвећени могу да је открију и докуче.
Прославиле су га улоге усамљеника, немоћних,
очајних и отуђених, ликова који у себи крију
велику трауму, прећутану бол или притајени
порив за самоуништењем. Налик на ликове Достојевског, попут „Подземног човека” из Записа из подземља, који данима скупља снагу да у
пролазу удари раменом официра који га је једном нехотично увредио прошавши поред њега с
презрењем, „као поред муве”, ти понижени усамљеници Цице Перовића постали су ликови из
канона југословенског филма.
Свакако су најцењеније и најпознатије три
Перовићеве улоге: проказаног и незапосленог
информбировца Велимира Бамберга из Буђења
пацова (р. Живојин Павловић, 1967), бившег боксера Ђуке из Врана (р. Гордан Михић и Љубиша Козомара, 1969), који са собом вуче дементну
мајку и бави се сумњивим пословима, те сељака
Ћиле из Похода (р. Ђорђе Кадијевић, 1968), који
у вртлогу Другог светског рата покушава да сачува једно теле... Ситне, увучене очи Слободана

Инспектор (1965)

Перовића, испод забринуто дигнутих обрва,
којима као да је гледао у даљину, али унутар
себе, могле су да одшкрину прозор и у светове
интровертних интелектуалаца, попут инжењера у Мосту (1969) Хајрудина Шибе Крвавца или
заточеног доктора у Павиљону VI (1978) Лучана
Пинтилијеа. Изванредне су, међутим, и Перовићеве комичне и сатиричне роле, нарочито оне
у филмовима Мила Ђукановића (главне улоге
у комедијама Не дирај у срећу, 1961, Мушкарци,
1963. и Инспектор, 1965), о којима се не говори
често, мада је управо за једну од њих – ролу
Жике (Мушкарци) који мења улогу са презапосленом супругом и почиње да се понаша као
права домаћица – добио Златну арену у Пули.
Слободан Цица Перовић родио се у Крагујевцу 6. маја 1926. године, у официрској породици.
Детињство је провео у Крушевцу, Приштини
и Нишу. По повратку из немачког заробљеништва, запослио се као млади финансијски инспектор у Министарству за социјално старање.
Потом је био службеник у Индустрији прецизне механике, па књиговођа у Југословенском
драмском позоришту. По његовом сведочењу,

гледање проба Дунда Мароја, те Мира Ступица као Петруњела и Јозо Лауренчић као Помет,
уносе ведрину у његов монотони чиновнички
живот. На наговор пријатеља полаже пријемни испит на Позоришној академији у Београду
1949. године. У класи Јозе Лауренчића изучаваће
тајне заната заједно с Љубом Тадићем, Бором и
Марком Тодоровићем, Томом Курузовићем, Растиславом Јовићем и другима. Дипломира 1953.
представом Зикови по тексту Максима Горког.
На филму је дебитовао 1955. године (Шолаја
Војислава Нановића у продукцији Студио филма из Сарајева) и током нешто више од две деценије остварио 27 улога у играним филмовима продуцената из Београда, Загреба, Сарајева,
Скопља, Титограда и Берлина.
Био је у сталном ангажману у Југословенском
драмском позоришту у два наврата, 1951–1954. и
1965–1967. У Београдском драмском позоришту,
где је и дебитовао на сцени 1951. године (Први
усташа у Повлачењу Мирка Божића, у режији
Соје Јовановић), у сталном је ангажману од 1954.
до 1959. Спајањем тадашње Београдске комедије
и Београдског драмског позоришта настаје СавС Л О БОД А Н
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сте Арсена Диклића и редитеља Бранка Бауера.
Када су га питали шта је глума, Цица Перовић је одговорио: „Глума је једно велико исповедање.” Гестом, помало неспретним држањем и
лежерним покретима, често је сенчио улоге фином иронијом, а недореченост у говору користио да ликове од збуњености и апсурда доведе
до емотивности. Чини се да је за анализу његове
глумачке вештине и уметничке тајне непоходно имати увид и у његов начин живота и светоназоре. Навео је у једној анкети шта не воли: не
воли досаду, примитивизам, формалности, не
воли тежњу за материјалним добрима, не воли
то што је у младости доста изгубио због стидљивости. Шта воли? Воли битнике (Драган Николић: „Мислим да је био претеча хипија. Тако се
понашао, тако је и живео”), воли да буде весео,
воли што је глумац, воли путовања (од глумачке
уштеђевине обишао је 1971. пет континената),
воли што му ћерка није импресионирана радом
свога оца, воли тренутке када се спушта завеса,
воли аплаузе, воли кафане.
Многи глумци који су остварили значајне
улоге у југословенском и српском филму, на
позоришним сценама и ТВ екранима, добили су
заслужену посвету у документарним филмовима, монографским публикацијама, наградама,
позоришним сценама, културним установама,
фестивалима и другим манифестацијама које
носе њихова имена... Слободан Перовић остао је
ускраћен за такав вид сећања. Тек две деценије
после његове преране смрти, марљиви Феликс
Пашић сачиниће за Телевизију Београд дводелну емисију посвећену Перовићу, у оквиру
вишегодишње серије о знаменитим српским
глумцима (емисија „Међу нама: Слободан Перовић” премијерно је приказана 6. новембра
и 4. децембра 1998). А прошле године, на дан
његове смрти, 2. маја, у јавности је делимично
исправљена дугогодишња неправда – Општина
Врачар, Друштво за улепшавање Врачара и Град
Београд открили су Спомен-плочу Слободану
Перовићу испред зграде у Улици кнеза Милоша
у којој је живео.
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ремено позориште, у којем Перовић остаје као
члан до 1967. године. У статусу слободног уметника био је од 1967. до 1975. да би потом од 1975.
до смрти, 2. маја 1978, био члан Атељеа 212, куће у
којој је и раније често и радо гостовао.
У театру је остварио нешто мање од тридесет улога, углавном у делима модерних писаца.
Истицао се у ролама које су биле блиске његовом несвакидашњем поимању живота. Освојио
је публику и критику као Џими Портер у драми
Џона Озборна Осврни се у гневу 1958. године у
режији Миленка Маричића („Од те улоге почео
сам да размишљам о себи на сцени”). У Атељеу
212 први пут игра у Картотеци Тадеуша Ружевича 1962. године у режији Љубомира Драшкића. Поводом улоге Јунака у тој представи, о
Перовићу се писало као о глумцу „чију би једноставност требало овенчати ловором када би се
једноставност награђивала” (Вук Вучо), о томе
како је „играо врло продуховљено и прецизно, са
лежерношћу у којој је било много осетљивости
и тананости, са модерним ритмом у смењивању
интелектуалних и емоционалних акцената и са
једном допадљивошћу која као да није извирала
из текста већ из саме природе глумчеве” (Милосав Мирковић). Посебно место у његовој каријери заузима улога Џорџа у комаду Ко се боји
Вирџиније Вулф Едварда Олбија у режији Мире
Траиловић, која му је донела изврсне критике,
Златни венац Фестивала малих сцена Југославије у Сарајеву 1965. године, те изузетне похвале
на гостовању у Линколн центру у Њујорку.
На телевизији је остварио близу педесет улога у драмама, филмовима, серијама и забавним
програмима. Широку популарност стекао је
главном улогом у две сезоне (1964. и 1966) хумористичке ТВ серије Код судије за прекршаје, сценаристе Васе Поповића и редитеља Славољуба
Стефановића Равасија. Посебно место у његовом ТВ опусу заузимају улоге у драмама Гордана Михића Господин Фока (из циклуса Самци
ТВ Београд 1968. године) и Сироти мали хрчки
(из циклуса Необичне приче ТВ Београд 1973. године). Специфичност његовог глумачког израза
успешно је користио редитељ Ђорђе Кадијевић
у ТВ филмовима Дарови моје рођаке Марије по
М. Настасијевићу и Лептирица по М. Глишићу.
Осим у емисијама ТВ Београд, наступао је и у
играним програмима ТВ центара из Сарајева,
Загреба и Новог Сада. Својеврсна лабудова песма Цице Перовића јесте улога Јакоба Јериха у
вољеној ТВ серији Салаш у Малом риту (и играном филму Зимовање у Јакобсфелду), сценари-
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Петар Михајловић
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една од најзначајнијих француских
филмских глумица шездесетих
и седамдесетих година прошлог
века Стефани Одран (1932–2018)
преминула је у 86. години. Иако је
у домовини најпознатија по изузетно плодоносној сарадњи са својим тадашњим невенчаним
супругом Клодом Шабролом, на светској слави
ипак може да захвали улогама у два остварења
овенчана Оскаром за најбољи филм ван енглеског говорног подручја, Дискретном шарму
буржоазије (Le Charme discret de la bourgeoisie,
1972) Луиса Буњуела и Бабетиној гозби (Babettes
gaestebud, 1987) Габријела Аксела, у којој је остварила насловну и можда најупечатљивију улогу у каријери.
Рођена је у Версају као Колет Сузан Дашевил.
После очеве смрти, од раног детињства одгаја је
само мајка, која ју је и усмерила ка глуми, тј.
позорници. Почетком педесетих, након што је
почела да похађа часове глуме, на аудицији је
добила неколико позоришних улога, али ниједна јој није омогућила да озбиљније закорачи у
театарске воде, те се окренула филму, на коме
је и дебитовала 1957. Непуне две године касније
десиће се преломни тренутак у њеном животу.
Током снимања дебитантског филма великог
Ерика Ромера У знаку лава (Le Signe du Lion,
1962) упознаје Клода Шаброла, с којим убрзо
започиње сарадњу, „једну од најплодоноснијих
између редитеља и глумца у историји кинематографије”. Од 1959. до 1980. Одранова и Шаброл
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снимили су заједно 23 филма, а њихово прво остварење били су Рођаци (Les Cousins). Професионална сарадња убрзо се претворила и у животну, званично потврђену 1963. када се, након што
се он развео од своје дотадашње супруге, а она
од Жана Луја Трентињана, с којим се упознала
на часовима глуме, родио и њихов син, глумац и
редитељ Тома Шаброл. Кошуте (Les Biches, 1968),
Крик у тами (Le Boucher, 1970), Црвене ноћи (Les
noces rouges, 1973), Виолета Нозијер (Violette
Noziere, 1977) само су нека од остварења тог пара
за која се може рећи да су постала класика како
француске тако и светске кинематографије.
Иако је, чини се, велики број улога на почетку
каријере добила захваљујући свом изгледу и држању (крупних плавих очију, горда, хладна, меланхолична, господски женствена), Одранова је
с временом, сарађујући и с другим редитељима
и учествујући и у интернационалним пројектима, свом филмском каталогу придодала и улоге
које су одступале од очекиваних. Значајне роле
остварила је и у телевизијским серијама и филмовима, у класичним биоскопским комедијама,
криминалистичким, па чак и ратним (Велика
прва дивизија, 1980) и акционим (Максимални
ризик, 1996) филмовима.
Сходно свом таленту и богатој филмографији,
Одранова је током каријере добила и готово све
релевантне глумачке награде, међу којима су и
два Цезара, БАФТА, Сребрни медвед и друга.
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трагови
НА ФИЛМУ

РОНАЛД
лИ
ЕРМИ
Semper fi
ПИшЕ:

Милош Јовановић

И

зрекa „Историја – то беше рат”
може се односити и на кинематографију, јер војска, рат и филм
увек иду заједно. Неки од највећих
класика седме уметности стигли су
из ратног поджанра, а многе глумце памтимо
по њиховим улогама у униформи. Велики Џон
Вејн своје најупечатљивије роле остварио је у
вестерну, али једна од најпопуларнијих ипак је
она из Песка Иво Џиме (Sands of Iwo Jima, 1949),
где глуми наредника Страјкера, док ће Џорџ K.
Скот за многе увек бити генерал Патон. Сличних примера има много.
Ипак, титулу најпопуларнијег филмског војника, према мом мишљењу, а и према мишљењу
многих других, носи искључиво један човек,
бивши официр маринаца који је свој псовачки
капацитет успео да преточи у једну од најнезаборавнијих улога модерног филма. Његове рафале погрдних речи упућене младим војницима
у ремек-делу Стенлија Кјубрика Бојеви метак
(Full Metal Jacket, 1987) многи су покушали да
имитирају, али је ретко ко то успео да изведе
тако ефектно као он. Реч је, наравно, о Роналду Лију Ермију, кога ће историја филма заувек
памтити као старијег водника Хартмана, човека
кадрог да за минут испали чак сто сочних увреда а да и не трепне.
Роналд Ли Ерми (1944–2018) рођен је у малом
месту Емпорија у Канзасу, где је и одрастао с
петорицом браће. Кад је напунио четрнаест година, породица се одселила на северозапад Сје-
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дињених Држава, у град Зила, у савезној држави
Вашингтон. Тамо је млади Роналд врло брзо стекао репутацију кавгаџије и делинквента. После
другог хапшења, као седамнаестогодишњак нашао се пред избором који му је поставио судија
– или ће ићи у затвор или у војску. Он је одабрао
ово друго и тако је почела његова војна каријера, која ће се касније преточити у глумачку.
Ерми је 1961. приступио маринцима, и како је
регрутован западно од Мисисипија, завршио је
у центру за обуку у Сан Дијегу – они који су
рођени источно од велике реке бивају обучавани у Перис Ајленду у Јужној Каролини, месту
које ће касније одиграти велику улогу у његовом
животу. Прве године службе провео је уз ваздухопловно крило маринаца, да би 1965. аванзовао
у инструктора за „гуштере”. Три године касније,
после кратке епизоде у Окинави, бива послат на
службовање у Вијетнам, где проводи четрнаест
месеци. На Окинаву се враћа као наредник, а
1972. напушта војску због здравствених разлога.
Ерми тада одлучује да се посвети студијама
глуме. Избор је пао на Универзитет у Манили,
на Филипинима. Још као студент добио је прву
улогу – у класику Френсиса Форда Кополе Апокалипса данас (Apocalypse Now, 1979) појавио се
као један од пилота хеликоптера. Међутим, прву
праву шансу дао му је канадски редитељ Сидни
Џ. Фјури (познат по изврсном шпијунском филму Строго поверљиво Ипкрес из 1965. с Мајклом
Кејном) у филму Момци из треће чете (The Boys
from Company C, 1977), у ком Ерми добија готово
аутобиографску улогу наредника-инструктора
чија је мисија да обучи младе маринце за оно
што их чека у џунглама југоисточне Азије.
Да је Ерми ту завршио свој глумачки рад,
људи који су гледали тај филм памтили би га као
мудрог, готово благог официра који је комбинацијом лепе речи и војничких метода извлачио
најбоље из својих питомаца. Иронично је, стога, што је овај глумац-маринац до светске славе
стигао играјући карактерно потпуно друкчијег
наредника Хартмана, бруталног инструктора
садисту у Бојевом метку Стенлија Кјубрика из
1987.
Ерми је до роле која ће га прославити дошао
сасвим случајно. Кјубрик га је прво унајмио
као стручног консултанта на снимању, а када је
Ерми питао чувеног редитеља да ли би можда
управо он могао да одглуми Хартмана, овај му
је одговорио да је гледао Момке из треће чете и
да му је ту деловао превише – благо. Била је то
одлична мотивација за бившег војника, који је

Бојеви метак (1987)

убрзо показао Кјубрику да и те како уме да се
ражести кад треба.
Након што је пред камерама престројио чету
британских краљевских маринаца који су статирали у филму, Кјубрик му је не само дао
улогу већ и дозволио оно што је заиста допуштао ретко коме – да импровизује. Онај чувени
уводни говор у којем Ерми брутално и физички и вербално „испресавија” младе питомце у
регрутном центру Перис Ајленд био је, према
продукцијским белешкама, чак педесет одсто
импровизован, а прича се да је глумац имао посебан таленат да увек смисли нову увреду и начин да понизи некога. „Испоставило се да је он
био генијалан избор”, забележио је касније човек који је потписао и класике какви су Исијавање и Доктор Стрејнџлав.
Бојеви метак доживео је велики успех и код
критике и код публике, те су се Ермију врата
Холивуда широм отворила. У наредних неколико година пензионисани наредник снимиће пар
изузетно запажених филмова. У историјски мотивисаном кримићу Алана Паркера Мисисипи у
пламену (Mississippi Burning, 1988) глуми градоначелника расисту, док се у потцењеној Опсади
базе Глорија (The Siege of Firebase Gloria, 1989)
поново враћа у Вијетнам, опет у улози наредника.
Ерми се тих година опробао и у комедијама
и у хорору. У наставку култног Флеча (Fletch
Lives, 1989) игра телевизијског проповедника,
док у The Rift (1990) глуми капетана подморнице
која се сукобљава с мутантима на дну мора. Ква-

литетне роле остварује и у одличним Оловним
војницима (Toy Soldiers, 1991) Данијела Петрија и
Сомерсбију (Sommersby, 1993) Џона Амијела, док
у On Deadly Ground укршта копља с једним од
кључних акционих хероја те ере Стивеном Сигалом.
Једна од најпознатијих улога које је одиграо
после Бојевог метка јесте она у филму Ко се боји
духа још (The Frighteners, 1996) Питера Џексона,
у коме тумачи дословно пародију наредника
Хартмана. Након тога, Ермијева каријера ограничава се на епизодне улоге у мањим продукцијама. Памтимо, додуше, његову минијатуру у
Свемирским војницима (Starship Troopers, 1997)
Пола Верхувена, као и у Крви и соли (The Salton
Sea, 2002). Можда најзначајнији радови у његовој позној каријери јесу серијал Прича о играчкама (Toy Story), где позајмљује глас лутки војника, и обновљена франшиза Тексашког масакра моторном тестером, у којој му је поверена
рола бруталног убице шерифа Хојта.
Своје последње активне године Ерми проводи
углавном на телевизији, где је седам година водио програм Mail Call, у којем је одговарао на
питања гледалаца из војне историје. Тематски
слична била је и емисија Lock and Load with R.
Lee Ermey, која је наследила Mail Call на History
Channel-у, а бавила се развојем наоружања.
За мањак филмских улога у последње време
окривио је либералне тенденције у филмској
индустрији – наводно, све су га мање звали на
снимања откако је у једном говору критиковао
председника Барака Обаму.
Војска, међутим, није заборавила свог некадашњег питомца – 2002. године Ерми је почасно
унапређен у чин gunnery sergeant, што је уједно
и званични чин који је носио Хартман из Бојевог
метка. Његове везе с оружаним снагама САД
никада нису прекидане, и током двехиљадитих
редовно је обилазио америчке војнике у Ираку и Авганистану, где их је забављао репризом
своје најчувеније улоге.
Роналд Ли Ерми преминуо је 15. априла 2018.
и сахрањен је на Арлингтонском гробљу у Вашингтону, резервисаном за војна лица. Иако га
ми памтимо као филмског наредника, не треба
сметнути с ума да је он, на крају крајева, ипак
прво и пре свега био војник – војник који је свој
таленат за импровизацију претворио у филмску каријеру. Semper fi1, артиљеријски наредниче
Хартман, и хвала на свему.

1 Semper fi – скр. Semper fidelis, што је мото америчких маринаца.
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Поводом обележавања 110 година од рођења
Славка воркапића, познатог југословенског и
америчког филмског ствараоца, теоретичара и
педагога, Југословенска кинотека је на српском
и енглеском језику истовремено објавила девет
његових разговора од 1933. до 1975. године, први
пут у оваквом облику.
Славко воркапић говори о свом животу и својим теоријама о филму као аутономној уметничкој
форми. од првог тренутка свестан је да је његова
визија о Холивуду као „Атени овог и будућих
векова”, „симболу нове уметности”, само пуки
сан. Али као прави филмски борац и бунтовник
доследно не пристаје на конвенције и шаблоне
филма као индустрије забаве
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ЈУГОСЛОВЕН КОЈИ
ЈЕ ЗАДИВИО
ГРИФИТА И ЧАПЛИНА
ШТа КаЖЕ
ВорКаПИЋ ДанаС
(1952)

РАЗговАРАо:

Влада Петрић

Д

а ли је аматерски рад на филму
Hollywood Extra користио вама
и вредности самог филма?
Јасно је да филмска техника користи уметнику да у потпуности
реализује своје замисли. Али недостатак технике, с друге стране, нагони редитеља да управо
маштом замени технику, да нађе решења чија
ће вредност бити у њима самима и у њиховој пуној уметничкој снази. С те тачке гледишта, аматерство у филмској уметности, које није везано
ланцима комерцијалних захтева, најбоље може
да открије степен талента извесног редитеља.
Шта мислите о могућностима експерименталног филма код нас? Да ли би он могао да
нам користи и у ком би га смислу требало организовати?
Мене моментално не интересује експериментални филм као средство за реализацију некаквих индивидуалних, ексцентричних замисли.
Нашој кинематографији је потребан, а и много
би користио, експеримент којим би се спознали основни елементи филмског језика, проучила структура филма и доказале неке теоретске
поставке из области филмске естетике. То би
много користило и самом раду на уметничким
филмовима, јер се после тога, вероватно, у њима
не би налазиле неке основне грешке које сам

видео. У Холивуду сам хтео да оснујем овакав
студио, али продуценте није занимало експериментисање у погледу филмске естетике. Међутим, овде би требало наћи форме за оснивање
таквог једног експерименталног студија.
Да ли је у Холивуду, поред вашег, било још
покушаја стварања филмских експеримената?
Да, на пример браћа Уитни, имајући нешто
финансијских средстава, недалеко од филмске
метрополе Холивуда радили су на филмским
експериментима, проучавајући специфичности
филмског израза. Никада нису хтели да се покоре холивудским финансијским захтевима и
понудама. И верујем да ће радити све док буду
имали могућности за то.
Мислите ли да ће истрајати у тој неравноправној борби?
На крају ће морати да одлуче: или да напусте
истраживања услед недостатка финансијских
средстава или да се предају Холивуду који на
њих чека. Један мој пријатељ био је у почетку
такође доследан у том погледу. Направио је независан филм. Затим је добио понуду и 2.000
долара недељне плате! Саградио је кућу! Купио
је два аутомобила! И претпоставио је својим некадашњим трагањима у филму све то богатство
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и удобност живота. Више се никада није вратио
филмској уметности о каквој је сањао у младости.
Да ли сте зато одбили да режирате филмове који су вам понуђени у Холивуду?
То, у првом реду. Пристао сам да радим једино
оно што је мени одговарало, а то су биле само
поједине секвенце у филмовима, где сам могао
и да експериментишем и да, понекад, пронађем
неки оригиналан филмски израз. Но, и ту сам
осетио да од мене захтевају све више уступака
и да ради тога одлазим у клишеа и стандардна
решења. Бојао сам се.
Значи да је то безизлазна ситуација! Ви
желите нешто што вам устројство данашње
филмске производње никада, мислим, неће
допустити?
Само се истрајношћу могу постићи успеси. Један од узрока је и то што сам дошао овамо да
остварим оно што ми у Холивуду комерцијална
продукција није допуштала.
Према томе, у Југославији ћете режирати
филм? Да ли већ имате неку идеју?
Не у потпуности. Разматрао сам неколико
тема. Можда бих се прихватио реализације једног филма-омнибуса југословенских мотива,
различитих по темама и жанровима.
Да ли ћете покушати да својим филмом
васпитате младе људе који се већ баве филмом или уче о њему?
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Наравно, окупио бих око себе за сараднике
младе и донекле већ искусне помоћнике. Повео
бих, такође, на нека снимања студенте Академије за позоришну и филмску уметност како
би непосредно и практично обогатили своја теоретска знања која ћу им дати на мојим предавањима на Академији.
Моје је мишљење да је већ неопходно слати
на усавршавање у иностранство младе људе
који су показали известан таленат у раду на
филму, јер сматрам да је наша кинематографија, као самоука, дошла до степена преко
кога неће моћи да пређе уколико останемо
на овим уметничким и техничким квалитетима наших филмских стваралаца. Да ли се
слажете са мном?
Не сасвим. Треба слати у иностранство техничаре да науче занат, док постоји опасност да
млади редитељи донесу оданде калупе. По моме
мишљењу, највише је допринео проналажењу
филмских изражајних средстава Сергеј Ејзенштајн. Човек може више да научи студирајући
његове теорије него посматрајући снимање једног конвенционалног филма.
(Филм, Београд, бр. 38, 1952)

Апстракт: Jедна у низу мање познатих чињеница је допринос Станислава Винавера српској филмској
критици и теорији. Винавер је непрекидно, озбиљно и стручно пратио и филмску уметност у распону
од готово пет деценија. Нарочиту вредност има његов изузетан удео у промишљању појаве авангардног
филма. Откриће наших дана је Винаверов кратки есеј Поетика кинематографа из 1920. године, који
аутор прилога сматра каменом темељцем авангардног или алтернативног филмског мишљења унутар
српског културног становишта, а и шире, у европском и светском контексту, с обзиром да је текст
настао прилично рано и да антиципира главне стратегије теорије авангарде у Русији (Вертов, конструктивизам, делатност часописа „Љеф”- и „Кинофот”), Немачкој (Рихтер, Брехт, Рутман) и Француској
(Клер, Шомет, „чисти филм”). Нарочита пажња посвећује се антиципаторској улози овог и других
Винаверових текстова у модерној теорији филма (Андре Базен и његови настављачи; у нас Душан
Стојановић са његовом теоријом ритма као највишег спрата), као и актуелизацији философије Анрија
Бергсона у савременој филмској мисли (Жил Делез, чији је Винавер био претходник). Посебно место
заузима аванградно филмско стваралаштво Славка Воркапића, на које се Винавер осврће у једном од
својих последњих текстова о филму.
Кључне речи: Станислав Винавер, авангардни филм, теорија авангарде, теорија филма, Андре Базен,
Жил Делез, Душан Стојановић, Славко Воркапић.
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ПИшЕ:

Божидар Зечевић

С

тваралаштво барда наше културе и водећег писца српске авангарде Станислава Винавера
(1891–1955) доживљава данас ново читање које даје фасцинантне резултате. То ново читање
у вези је са околношћу да су и Винавер као личност и његово дело као прворазредни
књижевни и културно-историјски извори, после 1945. били хотимично занемаривани и
маргинализовани (комунистичке власти нису се устручавале ни од повремених директних
напада на писца), те су Винаверови радови остали расејани по периодици ограниченог домета, а многи
од њих, укључујући и нека капитална дела, нису угледали светлост дана за пишчевог живота. Упркос
вредним покушајима наше књижевне критике (Христић 1964; Зорић 1975; Тешић 1990, 1998, 2006), тек
захваљујући скорашњим прегнућима (Петровић 2015. и напосе Тешић 2012–2015. са првим до сада
најпотпунијим критичким издањем Винаверових дела) може се стећи целовитији увид у Винаверов
укупни допринос српској и светској култури. Ширина његових интересовања и беспримерна ерудиција
сведоче о чињеници да су са Винавером нестали и последњи ренесансни духови наше епохе. Научивши
да свет доживљава кроз смех, Винавер нам се свима и данас смеје, и то последњи смеје, онако слатко
како је то у последњим часовима великог писца чуо и забележио хроничар (Михајловић 1955: 6).
Важна а тек једна у низу мање познатих и занемариваних чињеница је и допринос Станислава
Винавера српској филмској критици и филмологији. Далеко више дао је Винавер другим родовима
наше критике, али је непрекидно, озбиљно и стручно пратио и филмску уметност, о којој је знао више
него већина наших послератних „филмаџија” (ти исти су му се, кад већ није било друге, обраћали за
помоћ1). Нарочиту вредност има, међутим, његов умни удео у промишљању авангардног филма. Том
делу Винаверовог доприноса, а нарочито његовом месту у контексту класичне и савремене филмске
мисли у свету, посвећен је овај рад.

1 Одмах после свог филма Бесмртна младост (1948), Винавера је ангажовао млади редитељ Војислав Нановић као консултанта и сарадника
на сценарију за свој филм Чудотворни мач, 1951. године, али на шпици филма није наведено Винаверово име. „У филму Чудотворни мач,
као редактор текста”, пише Винавер, „применио сам ове стилске захтеве арабљанске бајке, који су класични захтеви бајке уопште, унео сам
стихова озбиљних и шаљивих, унео сам песничких, ритмичких разведрења, унео сам и широких десетерачких фраза, све према потреби
хода догађаја” (Винавер 1951: 3), што је видљиво из самог филма... Али Винавер није добио никакав кредит, како се то каже у филмском
жаргону. Слично се поновило и са пројектом Велике жртве, који је 1950. године требало да режира Радош Новаковић. „Филмско предузеће
'Авала' приређивало је тај сценарио у својим књижевним радилиштима и градилиштима читаву годину дана”, сећао се Винавер. „Најзад
'Авала' сматрајући да ниједна од пет верзија... није добра, предала је сценарио мени на надлежност... Кад сам завршио сценарио предао сам
га 'Авали' и ова је приступила изради књиге снимања” (Винавер, 2015: 399). Ни од овог посла није било ништа, а за свој рад Винавер није
награђен према уговору. Винавер никада није остварио своје филмске снове. А да их је имао сведочи чудесни сценарио за филмску бајку
Змија младожења, пронађену у Винаверовој заоставштини (исто: 410–419). Прим. аут.
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ПОЕТИКА ПОКРЕТНЕ СЛИКЕ
Откриће наших дана је Винаверов стожерни
текст, камен-темељац модерног схватања филма
и уз Токинову естетику (Токин 1977: 231–234)
прво откровење српске теорије филма (Zečević
2013: 98–105). Зато ћемо сада приступити новом
читању неких Винаверових идеја о филмској
уметности2.
Из 1920. године потиче кратки есеј Станислава
Винавера Поетика кинематографа (Zečević
2013: 299) који, дакле, сматрам каменом
темељцем многих облика авангардног или
алтернативног филмског мишљења унутар
српског културног обрасца, а можда и шире,
у европском и светском контексту, с обзиром
да је настао прилично рано и да антиципира
главне стратегије теорије авангарде у Русији
(Вертов, конструктивизам, делатност часописа
„Леф”- и „Кинофот”), Немачкој (Рихтер – Hans
Richter, Брехт – Bertolt Brecht) и Француској
(Клер – René Clair, Шомет – Henri Chomette,
„чисти филм”), на шта се опширније осврћем на
другом месту (Zečević 2013). Посветићу, такође,
нарочиту пажњу антиципаторској улози овог
Винаверовог текста у модерној теорији филма
(Андре Базен – André Bazin, Ерик Ромер – Eric
Rohmer, Жил Делез – Gilles Deleuze, Душан
Стојановић), као и актуелизацији философије
Анрија Бергсона (Henri Bergson) у савременој
филмској мисли.
Иронично-пародијски, жестоки напад на
целовитост уметничког дела, тачније на
саму суштину Аристотелове Поетике и свих
из ње изведених поетика, потиче, дакле, из
Винаверовог пера и посвећен је у целини –
кинематографу. Тада водећи авангардистички
часопис Мисао, који је са прекидима излазио у
Београду од 1920. до 1926. године, ступа са овим
текстом у област теорије филма, која је, откада
постоји, у најужој вези са авангардом.
Чудесна замисао Винаверовог breve-а, под
обавезујућим насловом Поетика кинематографа, затуреног међу „хроничарско иверје” у Мисли, саопштава нам одмах једну очигледну мистификацију: недавно је „један духовити енглески критичар пронашао рукопис

2

Библиографија написа о филму Станислава Винавера знатно
би проширила оквире овог рада, али је важно рећи да она покрива
тридесетпетогодишњи период у коме се Винавер јавља као есејист
и повремени филмски хроничар београдских листова, од Времена
и Политике до часописа Филм. Као редовни филмски критичар
највише је писао у листу Република у оквиру своје рубрике
„Београдско огледало“ у последњој деценији живота. Прим. аут.
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Аристотелове Поетике у коме се говори о
кинематографу, који је, како изгледа, постојао
код Грка под називом покретне слике (!)” И
затим аутор доноси „сажети превод” четири
фрагмента из тог „новопронађеног рукописа”.
Већ на овом месту уочавамо једну типичну
„винаверовску бургију”, која наглавце изврће
цело аристотелско здање. Premisa maior Винаверове поетике кинематографа састоји се,
наиме, у идеји да у филму не постоји јединство
времена, већ само јединство смисла (одмах ћемо
видети да се ни о каквом јединству, а поготову
смисла, уопште не ради!), зато што се он, филм,
наводно може гледати од половине до краја и
затим опет од почетка „јер ниједан крај није у
филму дефинитиван. Само је општи смисао
непроменљив. На тај начин кинематограф
код нас ствара импресију вечите промене и
конфузије детаља која у животу постоји, а не да се
испољити у драми. Према томе и кинематограф
је, као и трагедија, имитација живота, управо
имитација метафизичког смисла у животу”
(Винавер 1920: на истом месту).
Каква превратничка замисао! Каква парола за
авангардистички филм, који никоме ништа не
дугује него је знак темељне промене! У једном
филмском филажу Винавер прозива принцип
аристотелског поимања људског искуства –
каузалност: однос узрока и последице; није,
дакле, сигурно да ће се иста веза узрока и
последице поновити у новој прилици под рани-

јим условима. Кинематограф, дакле, спори континуитет логичке мисли, изазива логику, као
што ће то ускоро сасвим отворено учинити надреализам, иначе не друго до филм сам (Kirou
1953). Стога смо већ изнели и бранили тезу по
којој су Винавер, Растко Петровић и њихов
духовни сабрат Мони де Були били први српски
надреалисти, дакле не претече или пророци,
него сабраћа духовне побуне надреализма пре
Бретона, његовог париског круга и београдске
филијале истог у другој половини двадесетих
година прошлог века (Zečević 2013: 179–205).
Некаузалност, алогичност и непризнавање
целине, све саме авангардистичке идеје, воде Винавера даље, у негирање нарације и наративног у уметности. Прави кинематограф
треба да је ненаративан. Дзига Вертов ће нешто доцније предузети радикални отклон од
нарације, уопште од класичне уметности, од
психолошког и литерарног у филму, од сваке
приче и позоришта, од играног филма уопште.
Брехт ће после тога из театра избацити и самог Аристотела, и на неаристотелској или
противаристотелској естетици засновати целу своју превратничку драматургију (Brecht
1966: 59–77). Зачуђујући континуитет метежа и
промене, који у филму препознаје Винавер, води,
даље, према двема главним парадигмама сваке
авангарде: радикалности и субверзивности.
Радикалност се огледа у игнорисању класичне
концепције књижевности и уметности, дакле у
неприхватању и непризнавању аристотелског
подражавања. Тако у самом освиту филма
налазимо поимање филма као неподражавајуће,
неаристотелске уметности, али не у оквирима
беспредметности (Маљевич – Казимир Малевич) нити апстракције (Рихтер, Леже –
Ferdinand Leger, Егелинг – Viking Eggeling),
него у духу метафизике, која се остварује у
извесном аналогону збиље на екрану. Филм не
личи на стварност него је стварност по себи.
Субверзивност подрива владајућу концепцију
институције уметности (Birger 1998: 22–23
passim), а то је у кинематографу не само
наративни филм фикције нити холивудска
парадигма него готово сваки тржишно доступан
целовечерњи играни филм („99,9% данашњег
филма уопште” – Vorkapić 1976, 419). Цела
историја филма је бесконачна трака играних
фотодрама и 99,9% данашњих гледалаца мисли
да осим биоскопског не постоји никакав други
филм. Само изузетно ретки алтернативни и
експериментални филмови стварају се као

противтежа овом моделу (нпр. Тикверов Трчи,
Лола, трчи! – Run Lola Run! Tom Tykwer, 1998).
Њих и данас поздравља Винаверова Поетика
кинематографа.
Тако Винаверова идеја, под кринкама пародије
и инверзије, у свом језгру открива философску
и поетичку суштину која се може сматрати
првим значајним прилогом неконвенционалној
или ако хоћете, алтернативној теорији филма у
нас. Тим фрагментарним али убојитим нападом
на модел фотодраме у целини, Винавер нас
уводи у један алтернативни свет филма, али
и алтернативе самој теорији филма, данас у
потпуности окренутој нарацији и наративном
филму и отуд уопште неспособној да се оствари
изван ових образаца.
Постоје још два момента од значаја за разумевање ове (анти)поетике кинематографа. Први
је апсолутизација покрета, што је парадигма
свих Одбрана филма: „што више покретности
то је филм више филм. И то је метафизика
филма” (Винавер: на истом месту). У овоме
се огледа бергсоновски витализам и космички
динамизам, средишња мисао експресионизма,
наслеђена или преузета од идола Винаверове
париске младости, Анрија Бергсона. Уосталом,
цела филмска авангарда и сав експресионизам
прожети су идејом свеопштег покрета. Код
Токина и Воркапића идеја о покрету доминира
као свеобухватни принцип (види „Воркапићев
панкинесис” – Zečević 1980: 293–294). Нарочито
је Воркапић био под снажним утицајем Бергсоновог кинематографског принципа још у
својој „париској фази”, која се синхронијски
надовезивала на Винаверову (исто); ова
чињеница је од нарочитог значаја за наш
предмет. Покрет је, дакле, алфа и омега, главна
парадигма ране теорије покретних слика, али
је занимљива Винаверова идеја да се у том
покрету садржи и – метафизика филма.
Дух ране авангарде, који прожима Винаверову
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Поетику филма, био је пресудан приликом
атрибуције овог текста. Чим је „изронио”
из прашине архива, било је јасно да је – без
обзира што је потписан иницијалом, и то
само једним – текст, без сумње, Винаверов.
Есеј је до сржи прожет двема доминантним
особинама Винаверовог раног дискурса:
иронијом и пародијом, које се конституишу
управо у периоду 1911–1920. као трајна обележја
његовог стила. Имамо, даље, у виду још једну
значајну компоненту: иронија и пародија
постале су парадигме Винаверовог авангардног
мишљења. Узети као предтекст какву, нарочито
књижевну или уметничку конвенцију, и затим
је декомпоновати силом логичке инверзије или
субверзије био је омиљени Винаверов поступак,
чији је мотив налазио у нарочитој интелектуалној
игри. „Иронија је превазилажење света духом:
она је игра духа”, пише Винавер и додаје „да је
то снага која даје песнику – ствараоцу власт над
градивом”... Или: „Иронија је чуђење мисаоног
духа над самим собом” (Винавер 1971: 83–84). Тај
дух супротстављен је свему што тежи да постане
или је постало канон, као што су аристотелска
јединства у драми, па и сам изворни појам мимесиса, за који се много доцније испоставило
да пре означава поновно извођење прастарог
дионисијског ритуала коме се изгубила сврха
него подражавање у класичном смислу речи.
Управо тај дух осећа се у Поетици филма. У
авангарди све је подложно чисто дионисијској,
наизглед безразложној, ослобођеној иронији.
Њен поетски израз јесу Винаверове Пантологије,
које изазивају и смех и љутњу, али не презају ни
од аутопародије.
Док је иронија игра духа, пародија је, као
што јој име и казује, нека врста упоредне
песме, која исмева изворник. Тај оригинал она
нарочито подражава, истичући у први план
неке његове особине, којима се често руга, као
онај Аристотелов Хегемон са Тасоса, први певач
пародија (Поетика II). Тако код Аристотела
откривамо да се παρωδία може разумети и
као супротна песма, опонент и супостат, што
није далеко од доцнијег појма алтернативног,
поготову онда кад се односи на окоштале каноне
или конвенције, какав је случај у Поетици филма. Тада пародија постаје она двогласна реч коју
описује Бахтин, откривајући у пародиjском
исказу скривену, дубљу, озбиљнију семантику
(Bahtin 1967: 261 passim). У таквом тренутку она,
дакле, није само проста игра духа, већ постаје
идеја о промени, о преобликовању, нарочито
78

|

|

от р г н у т о

о д

з аборав а

превредновању затеченог, у чему је, иначе,
иницијална функција сваке авангарде (Flaker
1984: 30, 40, 96), што ће и показати даље читање
на овом месту. То је и обележје ироничности
и пародичности српских авангардиста, од
Винавера до Попе и Макавејева, са којим
(Макавејевом) и доживљава свој врх у српском
филму шездесетих, а у светском седамдесетих
година прошлог столећа.
За младог Макавејева кажу да је ходао по
Београду са свеском Немогуће под мишком
скандирајући надреалистичке каламбуре. Не
знам да ли је тиме успостављана нека подземна
веза имеђу старе и нове авангарде, али нема
никакве сумње да су млади Макавејев и његов
пријатељ, разбарушени песник Раша Попов,
биле две изразито винаверовске фигуре тадашњег
Београда, опседнуте веселим пародирањем
и онеобичавањем свега и свачега, готове на
упорну иронизацију и филма и речи, а највише
стварности саме. Као студент књижевности
Раша је по ходницима Капетан-Мишиног здања
наглас цитирао Винаверове бритке и јетке
одговоре Марку Ристићу, Михаилу Лалићу
и рефератској братији. Исти винаверовски
штимунг осећао се у београдском Кино-клубу
као добри дух првог нараштаја српских авангардиста, док се стари Винавер, скрајнут на
Смедеревски Ђерам, до смрти лечио филмом у

периферијском биоскопу „Авала”, наслађујући
се метафизичким имитацијама живота par
excellence.
Да је филм, у суштини, имитација живота
констатовао је четрдесетак година после њега
киноклубаш Бранко Вучићевић, у духу наслова
и значења холивудске мелодраме Дагласа Сирка
(Douglas Sirk) у истоименој књизи (Vučićević 1992),
само што је Винавер ту имитацију критиковао
1920. у духу метафизике, а Вучићевић крајем
педесетих хвалио као неку врсту „теорије привидне имитације”, тј. херменеутике за посвећене,
који раскивају шифре филмских дела: „Једно
уметничко филмско дело, далеко од тога да
се својом очигледношћу намеће, заклања и
премешта свој прави смисао и садржину испод
површине, иза фасаде ропске имитације”, пише
Вучићевић. „Обављен је, значи, својеврстан
избор само површно обележен критеријем
реалности, самим тим је и имитација стварности
што је филм постиже, тек ПРИВИДНА.” При
свему томе „наш посао је да филм домислимо
до краја, полазећи, међутим, од онога што
у њему, мада прикривено, заиста постоји”
(Vučićević исто: 5–6). Тако за Вучићевића овај
термин означава криптограм стварности који
треба дешифровати, а за Винавера нешто
много сложеније, један облик надстварности,
који је својствен само кинематографу. Обојица,
дакле, на крају признају да је ипак у питању
подражавање, с тим што је Винаверов концепт
радикално неаристотелски.
Испод заводљиве пародије, тај концепт је
изразито метафизички и појавиће се у теорији
филма на другој страни и много касније, са
Андреом Базеном.

МЕТАФИЗИКА ФИЛМА
Винаверова Поетика кинематографа могла
би се данас читати и као усамљени али узбудљиви
наговештај Базенове Онтологије фотографске
слике и Мита тоталног филма, који су настали
три деценије касније и означили нови поглед на
„идеалистичку природу филма”. Могли бисмо
овде прибројати и многе светске филмске
поетике, укључујући оне Бергмана (Ingmar
Bergman), Тарковског (Андрей Тарковский) и
можда Емира Кустурице, чији је Винавер далеки
претходник. Штавише, Винаверова наоко
маргинална белешка открива философско и
поетичко језгро једног еминентно философског
става, који би се, да овде има простора, могао

развијати у разним правцима. За сада се може
констатовати да тај траг води до стварног извора
једне аутентичне метафизике филма. Колико
је метафизика помогла Базену у откривању
онтологије покретних слика, толико је насушно
било њено учешће у јуришу српске авангарде,
који је предводио Винавер: „Метафизичари су
одувек помагали песницима (песници граде
метафизику преко категорија доживљеног,
обојеног живота) у своме ослобођењу”, пише
Винавер у Бергсоновом учењу о ритму. „Цео
ток живе уметности јесте коњички јуриш
ослобођења од старог, да се нађе простора
новом, нашем. Цео ток живе уметности јесте
џиновски напор Херкула да смањи, да сведе на
потребну меру страховити потисак прошлости
која нас гњечи са свију страна, као ваздушно
море од течнога гвожђа” (Винавер 2012: VI, 15–16).
Појава француског теоретичара филма Андреа
Базена, средином и крајем четрдесетих година
прошлог века означила је почетак схватања
филма као једног, у суштини, идеалистичког
феномена, видљивог само у тоталитету вишег смисла, како је и хтео Винавер. „Филм је
идеалистички феномен”, писао је 1946. отац
модерне теорије филма. „Зато филм ништа
не дугује научном духу” (Bazen 1967: I, 13), што
је и основ великог преокрета, о коме говори
Базенов следбеник, један од истакнутих представника француског новог таласа, Ерик Ромер
(Eric Rohmer): „Пре Базена филмска теорија
није располагала другим моделом сем оним из
експерименталних наука, што значи да је била
искључиво емпиријска. Она је утврдила постојање извесних чињеница – најпре физичке
последице, крупни план, монтажу, немоћна да
их објасни. Базен уводи једну нову димензију,
метафизичку...” (Rohmer 1959, у преводу Б. Калафатовића, 1976, 94). Базенова мисао почива на
привидном парадоксу по коме је филмска слика
реалистичко сведочанство чулне стварности,
одакле потиче и њена психолошка уверљивост,
али баш тај урођени реализам може довести
филм до имагинарног и трансцендентног. (Bazen
исто: 7–20, у смислу: „Фотографија се користи
преношењем стварности са ствари на њену
репродукцију. Највернији цртеж... никад неће
имати... ирационалну моћ фотографије, која
осваја наше поверење... А филм, који оперише
додатном ’стварносном’ вредношћу, покретом,
јесте ’слика ствари’ која је истовремено и ’слика
њиховог трајања, мумија промене’”, Stojanović
1975: 15, 23).
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Другим речима, урођени реализам филма
омогућује му да се узноси у иреалне и имагинарне поетске слике. Захваљујући, дакле,
свом реализму, филм је, више него било која
друга уметност кадар да се вине у пространства
сна, у подручја нестварног и фантастичног а
да притом остане једнако уверљив. Илузија
збиље омогућава филму бескрајне авантуре
кроз онирију и имагинарно, при чему се утисак
опипљиве стварности, којој сведочимо, појачава
и доноси неочекивана узбуђења. Захваљујући
фотографској објективности филмског призора
филм може да оствари натчулну димензију. „Када се добро размисли, та натприродна својства
су неопходна за уверљивост”, проширује Базен
овај парадокс и подвлачи: „Фантастично на
филму могуће је само захваљујући неодољивом
реализму филмске слике. Она нам намеће присуство невероватнога и уводи га у свет видљивих
ствари. Публици се у филмској фантастици
очигледно највише свиђа њен реализам, хоћу да
кажем противречност између непобитне објективности филмске слике и невероватности
догађаја” (Bazen исто: I, 17).
Управо ову невероватност истиче Винавер у
Поетици кинематографа као постојано својство
филма. Животоликост метафизике филма отуд
припада његовој онтологији. Филмска илузија
делује као аналогон стварности (Стојановић)
убедљивији него било шта друго у уметности.
То је идеја Базенове онтологије филма, која је
истовремено и реалистичка и метафизичка;
спрега реалног и иреалног, збиљског и натприродног. Отуд и главна замисао Винаверове
натпоетике: „За филмове треба узимати ствари
које су што је могуће немогућније: у толико
ће већа бити драж победе кинематографа, тј.
победе методике промене, која на опипљив
начин доказује вишу стварност смисла, преко
ниже стварности очевидних и јасних дејстава”
(Винавер 1920 у Zečević 2013: 299). Винавер, дакле,
дефинише метафизички кинематограф као
промену која на опипљив начин доказује вишу
стварност смисла једноставним исказом око
кога су се пола века касније намучили Базен и
његови настављачи (међу којима ћемо касније
видети и Жила Делеза), и то са променљивом
срећом. Винаверова, у суштини, тачна и сажета
базеновска дефиниција метафизике покретне
слике вреднија је утолико што баш у овоме
проналази специфичност филма: кинематограф
је опипљива метафизика, каже писац, видљиви
израз надстварне стварности, коју не налази80
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мо другде; речју, метафизика сама. Винаверу
је кинематограф показао Бергсон, а не Грифит
и Чаплин, као што је био случај код Токина
и Воркапића. Суштину кинематографа, као
средства метафизике, открио је Винаверу највећи философ свог времена и његов учитељ
са Сорбоне; отуд и битна разлика у поимању
филма: Винавер кинематографски принцип
доживљава као орган саме метафизике духа,
како је држао његов учитељ (Бергсон 1932: 257–
278, 315).
Метафизика филма и прелази границе могућег и стреми натчулности, дакле свету изван
реалног опажаја, сасвим у духу нововековног
(неаристотелског) схватања метафизике, која
тежи трансцендентном, тј. доживљају изван и изнад физичких координата, уопште
изван материјалних оквира опипљивог света.
Стварност вишег смисла је оно што Винавер
назива надстварност, која се састоји од надречи, надглагола, надпојмова, надграматике,
коначно надритма (еуритмика), као важне
Винаверове парадигме, која произилази из
Бергсоновог учења о ритму. Бисер Винаверове
поетике – учење о надстварности и немогућем
– води право у загрљај надреализму (који се у
Срба 1930. и представља издањем под називом
Немогуће), чији је Винавер непосредни извор,
хтели то Ристићеви сиреалисти или не. Тек у
овом контексту постајемо у потпуности свесни епохалног значаја Винаверове поетике филма: наслеђа које нам је оставио, а ми готово
заборавили јурећи за светским тричаријама,
за које је још давно рекао да припадају „нижој
стварности очевидних и јасних дејстава”
(Винавер: на истом месту).
На истој линији, Базенов савременик и сапутник Анри Ажел (Henri Agel) у својој Метафизици
филма закључује: „Овим константама митске
имагинације или тајне традиције, какве су, на
пример, пролазак привиђења, ход путем смрти,
мистична трагања, удвајање, судар светлости и
сенке, велики трагични или мистични циклуси
(Замка, Изгнанство, Обећана земља) и тако даље
– филм даје већ више од пола века модалитет
повлашћеног живљења” (Ažel 1978: 36). Све то се
стиче у опасци Ролана Барта (Roland Barthes),
једног од утемељивача семиологије филма, за
коју се погрешно верује да је цела окренута
против метафизике: „Филмско је у филму оно
што се не може описати, представа која се не
може приказати, филмско почиње тамо где
престаје атрикулисани језик само приближан

и где почиње други језик” (на истом месту,
24). Тим, другим језиком говори аутор наше
Поетике филма, која прокламује метафизички
смисао.

ВИНАВЕРОВ ИЗГУБЉЕНИ РАЈ
„Коперникански обрт” у теорији филма потиче,
дакле, од идеје веродостојности, тј. уверљивости
филмске слике, у којој Базен проналази целу
„естетску онтологију филма”. Он једноставно
каже: „За пун домет естетике филма треба да
можемо да верујемо у стварност догађаја, мада
знамо да су намештени” (Bazen 1967: I, 78). То
значи да се ова онтологија остварује по цену
изостављања из филма свега што би могло да
наруши његов урођени реализам, макар се
радило и о чисто филмским поступцима, какав
је, рецимо, филмска монтажа. Базен сматра
да монтажа по својој склоности да бесконачно
манипулише стварношћу мења слику света
и намеће своју, битно нарушава онтологију
филма. „Монтажа, за коју нам тако често
понављају да је суштина филма, у овом склопу
је књижевни и антифилмски поступак. Филмска
специфичност, ухваћена једном у чистом

стању, састоји се, напротив, у једноставном
фотографском поштовању јединства простора”,
пише Базен у свом фамозном есеју о Забрањеној
монтажи. „Монтажа може да се користи само
у одређеним границама, иначе наноси штете
самој онтологији филмске приче. На пример,
није дозвољено филмском ствараоцу да путем
поступка кадар-противкадар прикрије тешкоћу
приказивања два истовремена вида једне радње”
(исто: 77, 79). Базен хоће да каже да, ако нам је
стало до утиска стварности, морамо изоставити
монтажу; истовременост два или више догађаја
у истом кадру не трпи монтажни рез. Ствар
мора да се догоди у једном, непрекинутом
кадру. Монтажа је тада забрањена.
Базен даје и неколико примера од којих је
можда најзанимљивији онај који нас води
– Винаверу. Ради се о једној секвенци из
енглеског филма Где лешинари не лете (Where
No Vultures Fly, 1951, режија Хари Уот – Harry
Watt). „Филм износи причу о младом брачном
пару који је ... организовао у Јужној Африци
... резерват за животиње ... Сцена коју наводим
почиње не може бити конвенционалније. Дечак
се удаљио из логора без знања родитеља и
наишао на тренутно напуштено лавче ... Лавицу

Где лешинари не лете (1951)
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је узбунио звук или мирис и она се враћа у
јазбину, а затим иде по трагу детета, које и не
слути опасност ... Престрављени родитељи виде
свог сина и звер, која сваког тренутка може да
се баци на неопрезног отимача њеног малог ...
Довде је све рађено паралелном монтажом и тај
доста наиван suspense врло је конвенционалан.
Али на наше запрепашћење, редитељ напушта
блиске планове учесника у драми снимљених
појединачно и даје нам истовремено, у истом
општем плану, родитеље, дете и звер. Тај један
једини кадар, где је сваки трик незамислив,
ретроактивно и одмах доноси истинитост врло
баналној монтажи која му претходи”, каже Базен. За њега овде није важно што је лавица у
филму била упола припитомљена и неко време
провела са главним протагонистима филма, па
су ризици били знатно смањени. За Базена је
важно једино то што је „приказивање поштовало
јединство простора и догађаја. Овде је реализам
у јединству простора филма ... док монтажа
постаје њена негација. Иста сцена, према
томе да ли је обрађена помоћу монтаже или у
општем плану, може да буде рђава литература
или велики филм” (исто: 79–80).
Из овога Базен извлачи једно од најбитнијих
начела играног филма, које назива законом
забрањене монтаже: „Када суштина догађаја
зависи од истовременог присуства два или више
чинилаца радње, монтажа је забрањена. Она поново стиче своја права сваки пут када смисао
радње више не зависи од физичке близине, чак
и ако се она подразумева ... Довољно је да један
добро одабран кадар сједини елементе што их је
претходно расула монтажа, па да прича стекне
своју реалност” (исто: 80–81). Одсуство монтаже
дубоко је мотивисао италијански филмски
неореализам и неки амерички аутори, попут
Велса (Orson Welles) и Вајлера (William Wyler),
на које се Базен позива. Закон забрањене монтаже еволуирао је, с временом, у естетско
начело кадра-секвенце, карактеристично за
француски нови талас, већину филмова Годара (Jean-Luc Godard) и уопште, филмско
стваралаштво шездесетих година прошлог века,
укључујући и најбоље филмове Крсте Шканате
и Живојина Павловића. За извесно време (негде
до појаве Макавејева) главно начело филмске
авангарде – монтажа – било је готово протерано
из уметничког филма.
Али шта је руководило Базена-метафизичара
да се заузме за веродостојност слике и опште
осећање природне истине? По свему, његова
82
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склоност ка пуноћи и непрекидности покретне
слике у којој човек што мање интервенише,
ка представи света којој не прете маказе,
спољни резови или, како би Винавер рекао,
„кварење и поправљање космоса”. Верујем да
дубоко у подлози ове идеалистичке слике света лежи архетип Изгубљеног раја или сан о
космичкој Целини. Базен и Винавер, без обзира
што нису знали један за другога, делили су
исто метафизичко осећање повезаности и
непрекидности света: Natura saltus non facit,
говорио им је Лајбниц (Gottfried Leibnitz), формулишући тако један од основних принципа
своје философије природе. У природи нема
скокова, резова. Али филм није природа, у њему
важе друга правила, од којих је Базеново било
само једно, ограниченог века и домета.
Пет година пре Базена о филму Где лешинари
не лете писао је у београдској Републици Станислав Винавер, „уз нос” званичној нашој тадашњој филмској критици. Проничући у исти
филм, који је одушевио Базена и послужио као
кардинални пример његове теорије, Винавер
каже: „Изврстан филм који је већи део наше
филмске критике сматрао за потребно да изгрди
на пасја кола. Где су им биле очи? У томе филму
описана је чежња модерног човека да посматра
животиње у природи, и њиховој природној
истини ... Кад би човеку било дато да се домаши
звезда и гравитације – ко зна шта би он чинио,
кварећи и поправљајући космос, као какву
своју играчку ... Данас сви ми стихијски тежимо
да сломимо оквир уобичајених навијених
људских уживања. Данас пониремо у природу,
у њене законе и навике. Данас тражимо не само
фолклор црнаца, него и фолклор звезда, васиона,
бубица и зверчица. Посматрање закона, навика,
ритмова није више монопол научника ... Долази
време када ће то уживање у гледању, у тражењу
и налажењу смисла ствари, постати тековина
свих људи. Већ и сад, то се осећа на све стране.
Не гледамо зверчице да их дресирамо, већ и
зато што су занимљиве као део оне васионе у
којој смо и ми гости” (Винавер 1952: 17).
Код Винавера се, исто као код Базена, осећа
извесна метафизичка конкретност када говори о посматрању закона који више нису
монопол научника, већ ствар поетског осећања
универзума за оног ко то може и коме је дато.
Ова „конкретна метафизика” није појмовни
оксиморон, како на први поглед изгледа, него
дубока истина, којој је доказ управо филм. Да
метафизика и те како може имати конкретан

вид показао је генијални Павле Флоренски,
„Леонардо ХХ века”3, који је са Базеном и
Винавером делио поетско осећање божанске
хармоније. Као што су филмска трака, екран,
пројектор и капацитет који их покреће,
конкретне ствари, тако и иконостас Флоренског
„постоји као очигледно јављање метафизичке
суштине насликаног на њему ... а методи
иконописне технике одређени су потребом
да изразе конкретну метафизичност света”
(Флоренски 1990: 89–90). На известан начин
доказује то и сам кинематограф, пошто је, с
једне стране, чедо научног и технолошлог века,
а с друге, „ништа не дугује научном духу” јер је
„идеалистички феномен” (Bazen 1967: 13). Базенов
кинематограф је пре „конкретна метафизика”
као што је и иконостас Флоренског „очигледно
јављање метафизичке суштине”, а филм пак
„опипљива метафизика духа”, како би рекао
Винавер.
Тако Винавер у једној конкретној пројави своје
метафизике у домену жанра филмске критике,
открива сву природу Базенове метафизике
филма, чији су корени у Изгубљеном рају и
прамисли човека, госта у Васиони.

ФИЛМСКИ БЕРГСОНИЗАМ
Отуд потичу и готово све идеје на којима је,
пола века после Винавера, засновао своју теорију
филма Жил Делез. Филм је раван механизму
мисли која „омогућава другачији поглед на
кинематограф, не више као усавршени уређај
најстарије илузије, већ напротив, као на орган
нове реалности, који би требало усавршити”
(Делез 1998: 8). „Ми ништа друго не радимо
осим што покрећемо једну врсту унутрашњег
кинематографа. Значи ли то да, према Бергсону,
биоскоп треба схватити као пројeкцију и
репродукцију једне константне и универзалне
илузије? Као да смо се увек бавили биоскопом,
а да тога нисмо били свесни?” (на истом месту).
Овај палеокино постојао је, дакле, од Алтамире,
а принцип филма двадесет хиљада година пре
Лимијера (упор. Зечевић 2016: 16–43). Филм пре
филма, покретна слика као мисао ухваћена
на екрану људске имагинације суштина је
3 Израз др Димитрија М. Калезића, једног од најистакнутијих
српских богослова, који се односи на укупно дело руског
енциклопедисте, полихистора, теоретичара уметности, песника
и боготражитеља Павла Флоренског (1882–1943). У овом тексту
(Калезић 1979) истражује се метафизика конкретног која се,
до извесне мере и под извесним условима може упоредити са
Винаверовим схватањима. Ако Базен у извесној мери јесте –
Винавер сигурно није био религиозни философ и у томе је једно
од ограничења овог поређења. Прим. аут.

Анри Бергсон

бергсоновског открића, које је баштинио
Винавер. „Веома је чудно”, пише Делез, „да је
Бергсон савршено открио постојање покретних
исечака. Било је то пре Стваралачке еволуције
и пре званичног рођења кинематографије,
још 18964, у делу Материја и меморија” (исто:
9) ... дакле пет-наестак година пре него што је
Винавер крочио на Бергсонове часове и постао
„правоверни бергсоновац”, о чему сам извештава
1935. (Винавер 2012: VI, 68–72). Речју, филм у
нама „буди духовни аутомат” (Бресон – Robert
Bresson), и тек са новим читањем Бергсона
најављује „истинску револуцију у философији”
како мисли Франсоа Дос (François Dosse):
„Бергсон је Делезу дао алатке које су му биле
корисне за разумевање свега што је укључено
у кинематографску револуцију, а Делез је
понекад ишао дотле да поједине филмове или
ауторе назове бергсоновским” (Dos–Frodon 2011:
126–127).
Бергсонизам је имао свог тумача и гласника у
Станиславу Винаверу још од 1910. године, што
није потпуно непозната чињеница. Али је овај
бергсонизам Винавер успео да реализује тек
4 Омашка Делезова. Као што знамо, филм је званично рођен 1895.
године готово истовремено у Паризу и Берлину. Ова омашка,
међутим, ни у чему не утиче на смисао Делезовог текста. Прим.
аут.
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после Првог светског рата, 1922. односно 1924.
године у свом, овде већ цитираном, капиталном
делу Бергсоново учење о ритму, које, видимо сасвим јасно, потиче из истог извора као и његова
Поетика кинематографа, настала истих година.
Овај извор „јесте Бергсон”, пише Винавер. „Он
нас је, као добри дух опоменуо да је живот
стварање. Он нам је улио у крв непобедиво уверење да и ми имамо право и дужност стварања...
Отприлике као оне пројекције на биоскопском
платну; онај млаз светлих зракова који пада на
платно ми разумемо тек када је на платно пао...
Платно, то јест будућност, не доноси ... ништа
ново – то се само једна ранија формула јасно
представила нашем оку” (Винавер 2012: VI, 16, 19).
Ова формула ухваћене и кристализоване мисли
у покрету потиче из „филмског бергсонизма”
који новом времену представљају Винавер и
Делез. Винаверов екран-будућност зато и не
доноси ништа ново, јер је старо колико и људско
мишљење, јер је једнако људском мишљењу,
при чему је управо филм „носилац те нове
метафизике за којом Бергсон толико жуди”
(Dos–Frodon, 2011, 128).
„Други језик” је Винаверов шифровани кôд
којим је говорио целог живота и тако „једини
од свих српских писаца остао до краја веран
метафизици и психологији експресионистичког
стварања, која се у њему зачела ... са Бергсоновом
филозофијом ... у непосредној вези са модерном
руском књижевношћу и литературом немачког
експресионизма”, каже један од најбољих зналаца српске књижевне модерне (Вучковић
2011: 200). Овде се могу успоставити везе са
руском кубофутуристичком теоријом заумног језика Велимира Хлебникова, који је,
као и Винавер, прави извор надреализма у
„ослобођењу инспирације и овладавању њоме”;
поетски заум, уосталом, у оба случаја потиче
од изворних значења и сазвучја, „која су се
током времена изгубила”, али остала сачувана
у народној књижевности, фолклору, бајалицама
и дечјем говору (Шаровић 2016: 141 passim). Ево
опет авангарде у вези са метафизиком... чак и
кад је не сматрају блиском, као што је случај са
београдским надреализмом.
Надреалисти Ристићевог круга, иначе
огрезли у дијалектичком материјализму, не
негирају везу са метафизиком духа. Напротив,
они мирне душе остављају метафизику „у
чељустима дијалектике”, као на пример Ване
Бор у предговору за своју ненаписану Метафизику духа, и то баш у свесци Немогуће: „Овај
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увод у метафизику само је један облик и један
моменат надреалистичког активитета, и у томе
налази своју актуелност. Та актуелност не смета
ни најмање овом уводу да заиста буде увод у
метафизику” (Живадиновић–Бор 1930: 52). Иако
се не сматрају делом авангарде него је, напротив,
нападају и руже на сваком кораку, Ристићеви
надреалисти деле са Винавером склоности ка
метафизици, која, уосталом, лежи у основама
сваке фантастике. Не назива ли се сликарство
јединог правог надреалистичког сликара Де
Кирика (Giorgio De Chirico) метафизичким
сликарством иако је оно нарочито метафизичко
колико и Леонардово или Бројгелово (Pieter
Brueghel)? Итд.
Други фрагмент Винаверове Поетике кинематографа саопштава нам да је идеал покретних
слика у покрету; „што више покретности то је
филм више филм. И то је метафизика филма”
(на истом месту). На овом месту Винавер
иде даље од општег места раних филмских
поетика: панкинесис филма потиче од његове
метафизичке природе и није sui generis него
је трансмисија кретања у космосу и стални
обновитељ свеопште енергије живота. У овоме
се опет огледа чисти, непатворени бергсоновски
витализам и космички динамизам. У истом

контексту могу се читати и кључне тачке Винаверовог експресионистичког манифеста („Није
довољно створити нов свет. Нов свет мора да се
креће, да се мења, да живи, да бива и да траје по
својим својственим динамичким бесовима. Нови
морају бити и покрет и покренуто. И само то
оправдава, то чини нови свет”, Винавер 1921: 29),
што, заједно, чини једно типично винаверовско
гледиште у поетици авангарде; све ово већ
садржи и снажно наговештава његова Поетика
кинематографа из претходне године.

РИТАМ КАО НАЈВИШИ СПРАТ
Бергсонову интелигенцију Винавер тумачи
као низ одељених, непроменљивих, скамењених
момената или „тачки одмарања” (Бергсон, 1932,
279) – „кроз које струји, трепери један заједнички тон стварности: хујање стварности или
песничко – ’уја!’” (Винавер 2012: VI, 29). „То је био
кинематографски метод. Кинема износи низ
слика (свака је слика једна застала стварност)
и тај низ даје, брзим ходом у времену, илузију
праве промене. Интелигенција вештачки и за
нашу употребу конструише, саставља промену
узастопношћу непромењивих момената; а, с
друге стране, она раставља (привидно, за нашу употребу) саму промену у непромењиве
моменте” (на истом месту).
„Ми не чинимо ништа друго него стављамо у
покрет једну врсту унутрашњег кинематографа“
гласи ово кључно место у Стваралачкој
еволуцији. „Све што је речено могло би се кратко
рећи да је механизам нашег свакоденевног
сазнања кинематографске природе” (Бергсон:
исто, 284 passim). Ево одакле потиче суштина
филмског бергсонизма по Винаверу 1922. године или по Делезу шездесет година касније.
Заслуга овог потоњег, међутим, у томе је што,
попут Базена, изводи нови коперникански
обрт у филмологији. Његова идеја „Le cerveau,
c’est l’ecran!” прво је расправљана на једном
од фамозних округлих столова Cahiers du
cinéma, а затим је обележила целу европску
теорију филма краја XX и почетка XXI столећа
и још увек је на снази (Dos–Frodon 2011: 7–9).
Штавише: „Бергсоновски проналасци... и дан-данас одишу тако неисцрпним богатством да
још није сигурно да смо у потпуности то успели
да схватимо и обрадимо” (Deleuze 1983: 7).
Главну везу између бергсонизма и филмске
авангарде обележава појам ритма. „Да би
акција увек била осветљена, треба да је ту

интелигенција увек присутна; али да би она
тако пратила ток активности и осигуравала њен
правац, интелигенција мора да почне усвајањем
ритма” (Бергсон 1932: 285). Универзална појава,
принцип васељене још у ведској религији, ритам
се испољава као покретач али и исходиште
Бергсоновог свемира. Све то Винавер преноси
у уметност, у сферу естетике, где је „ритам
кратких и дугих гласова, ритам наглашених и
ненаглашених слогова, али и ритам слика које се
мењају, (део) целине ма које врсте које трепере.
Тако би и најстрожи оковани слог доносио ритам
и тиме хипнозу... И било би ритма у пронађеној
измени и мимоилажењу неких можданих
слика и појмова...” Ова непрестана измена и
мимиолажење изазивају, према Винаверу, неку
врсту хипнотичког стања, у које се рецептор
доводи ритмичким понављањем радњи, гласова,
тонова, а за нас најважније можданих слика и
појмова, као што је случај у кубофутуризму и
зауму. Те мождане слике – метафизичка, али
видљива супстанца филма – збиља су у стању
да нас доведу у извесно парахипнотично стање, нарочито на нивоу екранске чињенице, у
замраченом амбијенту биоскопске дворане.
Ритмички низови који се преплићу у нашем
духовном оку узрок су ове чињенице. Филм, у
крајњој линији, и не твори друго до еманацију
овог ритма, он је нека врста завршне ритмичке
синтезе, у којој се исцрпљује његова сврха; и
сврха целе уметности.
„Синтетисање помоћу хипнозе ритма: Бергсон
верује да је то човеково преимућство над природом”, закључује Винавер. „Природа мора
све до краја да каже, избори – а човек, само
човек може да се послужи ритмом... Уметност,
сва у ритму, била би поновљени проседе који
видесмо у органском животу”, па затим наводи
максиму свог учитеља: „’Природа дејствује
помоћу сугестије, као и уметност, али природа
не располаже ритмом.’ Дакле, уметност помоћу
ритма ствара хипнозу5, на коју се такорећи
накалемљује наговештај (сугестија) која даје
коначни смисао делу” (Винавер 2012: 54). Сада
се налазимо на самом врху Винаверове (и
5 Да парахипнотичко дејство филма лежи у подлози кинематографског феномена потврдила су новија филмолошка истраживања у радној дефиницији изведеној из закључака др Стјепана
Бетлхајма и др. у области хипнозе у психотерапеутске сврхе:
„Кинематограф почива на стању промењене свести које се на
гледаоцу изазива пројективним учинком екранске илузије.
То стање донекле може сличити сну иако се физиолошки и
феноменолошки од њега разликује. У том стању промењене свести
гледалац је лакше сугестиблан, па због тога долази у различитој
мери до одређених сензорних, моторних и психичких феномена,
које он не би продуцирао у свесном стању” (Zečević 1995: 114).
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Бергсонове) поетичке пирамиде, на највишем
месту до кога умовање о уметности може да
дође, на оној крајњој, највишој тачки коју
Бергсон назива τέλος или ακμή и „која изражава
целокупну појаву” (Бергсон 1932: 304).
Ритам је, дакле, дело човека, а не природе,
мада га (човек) у природи препознаје и учи;
чисти производ духа, у филму организован и
оркестрован као низ менталних слика, нека
чудесна партитура ума, која се испоставља
као композиција подложна исконским, еуритмичким законима. Све то се у духу организује
као нека врста кôда по коме се врши понављање
и сравњивање низова виђених раније и који ће
поново доћи, из чега се и ствара ритам. „Речи
једне реченице немају апсолутни смисао.
Свака од њих узајмљује један одсев нарочитог
значења од онога што је било пре, у што за њом
долази... Све материјално има да се на неки
начин уритмише до неприметљивости”, каже
Винавер, творећи на овом месту сложеницу
фасцинантног значења. „Хармонија коју тражи
писац јесте једно одговарање (кореспонденција:
једно одговара другоме) установљено између
његовог духа и његовог говора... Ничега нема до
покретни смисао што кроз речи пролази... Ово је
завршна купола на храму Бергсонове естетике,
ово је последњи најскривенији садржај њен”
(Винавер 2012: 55).
Тај бергсоновски телос, акме или Винаверово
уја!, понављају се, готово емпиријски у моделовању структуре уметничког филма.
У свом главном делу Филм као превазилажење
језика (1975), најзначајнији српски теоретичар
филма Душан Стојановић прати ову творбу са
сличним бергсоновско-винаверовским осећањима, без обзира што оперише формализованим
семиолошким апаратом и до свог акме долази сасвим другачијим путем. Филм је за Стојановића језиколики (логоморфни) симбол и
почива на скуповима знаковних конвенција
– кодовима, од којих посебно место заузима
кôд антиципација и ретроакција, нека врста
психолошког, менталног извора ритма у
филму... „од којих се твори ритам” (курзив Б. З.).
Овај кôд се „кристалише у гледаочевој свести”
... и „производи сталну осцилацију тензије...
односно наше ’екстатично стање преображаја’
које је ритам ... Производ контекста знаковних
структура регулисаних кодовима превазилази се
и претвара у производ ’уцелињења’ посредством
ритмичке екстазе, која се манифестује као
систем” (Stojanović 1975: 260–261).
86

|

|

от р г н у т о

о д

з аборав а

Другим речима, осећање ритма у филму
ствара кôд ретроакција (менталних низова
призора које смо већ видели) и антиципација
(наговештаја призора које ћемо тек видети).
Или: „Узајмљује се један одсев нарочитог
значења од онога што је било пре, у што за
њом долази”, каже Винавер (Винавер 2012:
126). Све то у сврху врхунског спрата творбе
или уцелињења (Стојановићев термин) или
уритмовања (Винаверова кованица), све путем
стварања ритмичке екстазе (у Стојановића
и Ејзенштејна) или хипнозе (у Винавера и
Бергсона), у сваком случају афективног
преображаја свести гледаоца, до које се не
долази другим, осим филмским путем. Кôд
антиципација и ретроакција производи, по
Стојановићу, велики филмски знак по имену
ритмема („ритмичка пулсација опажајног или
афективног реда настала услед осцилација
гледаочеве пажње изазваних смењивањем
антиципација... и ретроакција”, Stojanović 1986:
174), као „најчистији вид синтагматске свести”
(Stojanović 1976: 260), што је и „завршна купола”
Стојановићевог здања:
„Ритмема је синтагма која је већ превазишла
однос са зачетим системом и проширила се на
читаво дело, па се не представља као форма
сачињена од знакова-симбола, већ као форма-симбол у својој целовитости. Ритам, према томе, није више семиолошка структура, него синтагма која у доживљајној екстази гледаочеве
свести прераста у глобализовани симбол –
естетску творевину. Тако уметнички филм има
у свом језгру ’чисту’, највишу форму, естетско
оваплоћење синтагме, ритам... Захваљујући
њему филм постаје уметност” (Stojanović, на
истом месту), што није друго до Бергсонова
највиша тачка, телос, која изражава целокупну
појаву; или Винаверов последњи, најскривенији
садржај... На том месту се, у Стојановића, јавља
„највиши спрат”: „целина филма – знак симбол
– ритам” или „уцелињење симболичког смисла”,
при чему „повлашћено место заузима естетска
форма, структура... монолитна целовитост
посредством екстазе што је производи ритам”
(Stojanović исто: 264 passim, 268).
Душан Стојановић био је први тумач и теоретичар филмске авангарде у новијем периоду.
О авангардном филму6 почиње да озбиљно
6 Испрва, Душан Стојановић користи и далеко мање амбициозан
термин „аматерски филм”, будући да је средином педесетих
година прошлог века, од када датирају прва Стојановићева
тумачења нечега што ће доцније назвати филмском авангардом,
такво стваралаштво постојало изван професионалних оквира

и континуирано пише другом половином
педесетих година, а нешто касније формулише
и прву теорију домаће авангарде, паралелно са
семиолошким истраживањима, на којима ће
засновати своју општу теорију филма. Сасвим
је очекивано што је појам ритма у обе области
играо кључну, „кровну” улогу. Код Стојановића
поново су се срели ритам и аванграда, као што
је било у време рађања „чистог филма”. (Један
од првих „филмских метафизичара” Рене
Швоб – René Schwob – сматрао је „чист ритам”
суштином филма, као, уосталом, и Жермен Дилак – Germaine Dulac – док је Леон Мусинак –
Léon Moussinac – тих, двадесетих година прошлог столећа, узвикивао „Ритам или смрт!”, као
и њихова немачка сабраћа предвођена Хансом
Рихтером, аутором сада већ класичних филмова
Ритам 21–25 – Аžel 1978: 23–29). Цела авангарда
била је прожета присуством ритма као „кровног”
поетичког постулата, и то готово сасвим у духу
Бергсоновог учења. Временом, ово учење стекло
је у поетици авангарде парадигматичну улогу.
Стога није случајно што је Стојановић био
први теоријски тумач наше филмске авангарде
у модерном добу и што је на његов највиши спрат
бергсонистичка теорија ритма имала одређен
утицај. Зачуђује, међутим, да као историчар
филмске мисли у Срба, овим чињеницама није
поклонио довољно пажње. Пре Стојановића, сва
тројица пионира српске филмске авангарде –
Токин, Воркапић и Винавер – истицали су своју
везу са Бергсоном, а овај потоњи, као што смо
видели, детаљно објаснио природу ове везе7.
Како било, поновни Винаверов сусрет са
Славком Воркапићем и његовим авангардним
филмовима, који се догодио 1952, за време
Воркапићевог боравка у Београду, био је
изванредна прилика да се двојица негдашњих
париских ђака поново суоче са својим младалачким идеалима.
југословенског филма и било ограничено на аматерске филмске
клубове и њихове смотре. Такви су, рецимо, били Кино-клуб
Београд и Кино-клуб Загреб, у којима је већ тада клијало семе
филмске авангарде. Овде пре свега мислим на Стојановићев текст
из 1956. под насловом Зачеци једне авангарде, у коме се писац
осврће на аматерске филмове Душана Макавејева, Миховила
Пансинија и Боштјана Хладника (Стојановић 1956: 9–10).
Деценију доцније, усвојиће Стојановић термин „југословенски
неконвенционални филм” чију одабрану филмографију објављује
1963. (Stojanović 1967: 221–227). Прим. аут.
7 У Стојановићевом конспекту Токин, чини се, није адекватно
вреднован (Stojanović 1977: 90–91), Воркапић посматран само у
светским оквирима (Stojanović 1978: 310–317), а Винавера уопште
и нема ни у историјском прегледу ни у Антологији југословенске
теорије филма (Stojanović: 1993). Време је да се ови превиди
исправе. Прим. аут.

ВОРКАПИЋЕВА ЕУРИТМИКА
Славко Воркапић (1894–1976) дошао је из Америке у Београд јуна 1952. године, као бивши професор Универзитета Јужне Калифорније у Лос
Анђелесу, дакле из средишта америчке филмске
индустрије, у којој је провео цео свој радни век8,
са намером да се стави на располагање младој
држави и њеном филму. Дочекан је у Београду
са великом помпом и свим почастима, одмах
је постављен за професора тек установљене
Академије за позориште и филм и уметничког
саветника „Авала филма” са правом и обавезом
да „претресе” сваки наш филмски пројекат.
Убрзо су и Воркапић и његови домаћини схватили да се ради о озбиљном неспоразуму.
Разлог што је Воркапић из срца холивудске
продукције његовог газде и ментора Д. О.
Селзника (David Oliver Selznick) побегао на
универзитет био је потпуно засићење индустријском производњом монтажних секвенци за које
се био специјализовао. Оно што није успео да
оствари у холивудској индустрији 1928–1948. био
је његов авангардни сан још из студентског,
париског доба: чисти филм или филм као
уметност своје врсте, који баш ништа не дугује
театру и литератури, доста музици и плесу,
а највише ритму, као суштини уметности;
филмска авангарда у свом најчистијем виду.
Кад се већ напушта совјетски модел, мислио је Воркапић, у новој држави треба да се
ствара нови филм, а не да се штанцују фотодраме по холивудском калупу. Али од њега су
у Брозовом Агитпропу очекивали да младе
редитеље учи холивудским моделима: да
8 На овом универзитету је 1948–1950. реорганизовао студије филма
као први такав академски „курикулум” у Америци на бази научних
сазнања свог доба, нарочито тзв. гешталт психологије; васпитао
је елиту будућих холивудских професионалаца, као што су били
сниматељ Конрад Хол (Conrad Hall), редитељ Вилијем Фрејкер
(Wiliam Fraker), професори филма Лу Стумен (Lou Stoumen) и
Арт Свердлоф (Art Swerdloff), водећи филмски критичар Холивуда
Артур Најт (Arthur Knight), монтажер Сидни Лубов (Sidney
Lubow) и плејада послератног Холивуда. Воркапићев метод дао
је одличне резултате и ускоро постао један од најпознатијих у
Америци. Студије је поделио на почетне, занатске (Film Craft) и
напредне, уметничке (Film Art), дајући предност овим другим. То
је убрзо довело до сукоба са управом школе, јер се од њега једино
очекивало да студентима даје занат, а не да развија тезе о „филму
као уметности своје врсте”, ослобођену нарације, драме, дијалога
и других обавезних фигура индустрије. У време када је озбиљно
почео да размишља да напусти ово иначе врхунски плаћено
место, дошао је позив из нове Југославије да предаје у Београду.
Позив је олакшао Воркапићеве универзитетске дилеме и он га је
одушевљено прихватио, залупивши врата и Универзитету Јужне
Калифорније и холивудској филмској индустрији. Имао је разлога
да због овога доцније зажали. Прим. аут.
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Фингалова пећина (1942)

стварају социјалистичке балове на води, а не
авангардистичке експерименте. Требало је да
обучава прву нашу генерацију трудбеника
масовног биоскопа, а он је хтео да оствари
младалачке снове о визуелној симфонији.
Воркапић је био коаутор првог америчког
независног филма Живот и смрт холивудског
статисте 9413 (9413 Life and Death of a Hollywood Extra, 1927, са Робертом Флоријем – Robert
Florey), сатиром на марионете опседнуте
Холивудом, који многи и данас сматрају првим
америчким експресионистичким филмом.
Живот и смрт холивудског статисте био је
лабораторијски израз Воркапићевих схватања
уметности филма, која се оснива на емотивном
дејству кретњи и њиховој динамичкој оркестрацији. Сложеном организацијом покрета и синематичких поступака у овом делу Воркапић се
већ тада приближио својој идеји о филму као
самосталној уметности. Оно што је у теорији
имало разговетан али ипак апстрактан облик
преображено је у целовиту филмску форму,
која иде у ред најбољег што данас може да покаже наслеђе филмског експресионизма.
Када је био на врхунцу каријере, Воркапић је
о свом трошку снимио кратке експерименталне
филмове Шума шумори (Forest Murmurs 1940) и
Фингалова пећина (Fingals Cave или Moods of the
Sea 1942, са Џоном Хофманом – John Hofman),
по многима (и по мени) – најбоље што је у животу направио. У тим филмовима дао је на
вољу свом дубоко личном схватању филма
као кореографије природних аудиовизуелних
кретњи, покретних слика узетих из стварног
живота и монтажно оркестрираних по принципима ритма. Од свих уметности филм је за
њега био најближи плесу, а режију је сматрао
најближом кореографији. Крајем педесетих
објавио је у београдској „Политици” два своја
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раније написана програмска тескта (Воркапић:
1976 a i b, 418–424) и данас антологијским есејима,
у којима је артикулисао своје погледе на филм
као уметност sui generis. Нарочито у првом, са
карактеристичним насловом (Може ли филм
бити уметност своје врсте?), Воркапић овако
излаже своју замисао:
„Кинестетика – ето ту је основни формални
проблем кинематографске уметности: тако
снимити извесне кретње (ствари, бића и камере
у односу према њима) и тако организовати те
снимке да у самој игри изазваних унутарњих
инервација, еквилибрација, у игри градацијама
у интензитету унутрашњих полета и падања,
судара и окрета, лебдења и тренутних мировања,
доживимо такорећи у нашем телу једну
кинестетичну мелодију и оркестрацију, један
нови естетски доживљај” (Vorkapić 1976a: 420).
То се не може и не треба речима препричавати,
упозорава Воркапић (зато је, до краја живота,
одбијао да напише књигу о филму, БЗ), а ипак
ни сам не може да се уздржи: „силан, запенушан
обалски вал нагло се дигне са обале и узмакне
као нека огромна кићанка огромне камџије
која залепрша и повуче се после пуцња, као
фаланга разјарених кобри које се накострешене
пропињу, као разјапљено ждрело неке немани,
али не вреди описивати, јер су евокације
неисцрпне и непреводиве” (исти 1976б: 422).
Воркапић бежи из замке описивања властите
кинестетике, коју заиста види ван литературе
и радије би да – пусти филм. Као на својим
предавањима, са кратким закључком: „’See,
it works” („Видите, то функционише”). Али не
бежи његов тадашњи ученик и следбеник, сада
професор-емеритус Влада Петрић, који је први
у нас представио Воркапићев кинестетички
телос:
„Узимајући за своје филмове као основу
музику великих композитора; Вагнера у филму
Шума шумори и Менделсона у филму Фингалова
пећина, Воркапић није ишао простом линијом
визуелне илустрације музике, већ је тежио да
јединством визуелног и музичког, створи нову,
квалитативну и уметничку целину. Да би дошао
до те синезе морао је да изврши две стваралачке
анализе: рашчлањавање музике која је већ имала
апсолутну целину и рашчлањавање снимљеног
несређеног материјала на монтажном столу.
Добивши тако елементе двају ритмова, визуелног и аудитивног, редитељ је на основу
овог другог стварао надградњу, али не у виду
голе литерарне дескрипције, већ надградњу

Млади Славко Воркапић

која са својом музичком подлогом чини ново јединство, које заиста можемо назвати
„визуелном музиком” или, у ширем смислу,
„визуелном поезијом”... Монтажни ритам таласа
у Фингаловој пећини сјајан је пример како
филм може да разоткрије суштину покрета
и динамичности у природи која на тај начин
добија потпун уметнички смисао. Воркапић
је ... компоновао праву „визуелну симфонију”
о мору, која делује силовито... Та поетичност,
инспирисана музиком, реализована је чисто
филмским изражајним средствима, потпуно
реалистична и животна... Филм је ту проговорио
смело, слободно, својим језиком, чинећи неразрушиво јединство са музиком” (Petrić 1952: 32).
Ако је ичим хтео да покаже да његова идеја
о филму као уметности своје врсте „works”
тј. „функционише”, Воркапић је то учинио у
Фингаловој пећини, и то на маестралан начин;
тај мали филм је ремек-дело, које се налази у
свим вредним филмским колекцијама на свету.
После једне сеансе у београдском „Мажестику”,
Петрић је одвео Винавера у Кинотеку, где је
Воркапић, први пут у Београду, показао своје

филмове, међу њима и Фингалову пећину.
Фасциниран снагом кинестезије, Винавер је записао:
„Славко Воркапић приказао нам је својих неколико експерименталних филмова у Кинотеци.
Он захтева нов начин приласка призорима. Тако
на пример у Фингаловој пећини видимо налет
таласа на стене, валови освајају и преплављују
свет. Али то није скопчано са страхом, као онда
када се нађе таква фабула да у њој опстанак
људски зависи од срдње тих валова. Него се ти
јуриши осећају само као ванредни ритмични
призори. Тада нам се оно што би иначе било
страшно (или остало непримећено због стрепње)
тада нам се разоткрива у својој лепоти ритмова и
полета... Славко Воркапић у својим филмовима
дочарава нова призорска задовољства, преносећи нашу пажњу у области покрета које смо
раније везивали за сасвим другојачије слутње. Начин Воркапићев шири видике задовољстава, и даје нашим загледаним очима нове и
слободније задатке” (Винавер 1952: 3).
Без дилеме, Винавер одмах уочава шта је у овом
филму најбитније. То су „ванредни ритмички
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призори”, који се пред нашим менталним оком
раскривају „у свој лепоти ритмова и полета”,
још једно подсећање на Бергсонов élan vital,
главну силу стваралаштва, која се открива
у еуритмији, дакле надритму (Винавер) или
ритмеми (Стојановић). Воркапићева еуритмија
је та доминантна сила не само Фингалове пећине него и целе Воркапићеве концепције
уметности, његова купола над стваралаштвом,
његов телос. То хоће да каже и Петрићева
анализа оркестрације ритма у Воркапићевим
филмовима. И чини се хоће да каже и Винавер
у овом узбудљивом филажу о новим задацима
за наше очи.
Друго је питање да ли се овим исцрпљује и
коначни смисао авангардног филма, а посебно
духа Винаверове Поетике кинематографа из
1920. Чини се да су од тог текста до Фингалове
пећине и Винавер и Воркапић прешли дуг пут.
Нема сумње да је главно начело авангарде
– ненаративност, одсуство сваке фабуле и
каузалности – још ту. Фингалова пећина је
парадигма ненаративног филма у најбољем значењу те речи и ни данас не одступа од главног
авангардног начела из двадесетих: пример је
чистог филма, како су хтели Швоб, Мусинак
и нарочито Дилакова. Воркапићев ритам мора
јест „аналогон стварности”, али филм не само
да личи на стварност, него је стварност сама.
Ритам не постоји у природи него га испреда
уметник. Штавише, ауторова идеја да овим
представља могућност филма као уметности
своје врсте, без текста, дијалога, глумаца,
позоришта и литературе, те да се исказује само
својом ритмичком синтезом – еуритмиком
– авангардна је par excellence. Показали смо,
бар делимично, њен развој кроз философију,
теорију и праксу филма све до највишег спрата,
чиме је часно и доследно завршен један пут.
Природно је што је у овом педесетогодишњем
ходу полако бледела младалачка радикалност
и субверзивност Поетике и што су идеје о
хармонији и свецелини на крају сасвим потисле
апологију метежа и заума из 1920; чудно би било
и да нису. Све историјске авангарде доживеле
су исту судбину. Полемишући са Ристићем, још
1931, Винавер захтева у уметности живу, вишу
хармонију (Винавер 1931: 9). Оно што је, међутим,
битно је да авангардни дух превредновања
уметности, који је овде описан у свом изворном
виду, у покретним сликама дух чистог филма,
који се без помоћи ванфилмских средстава
пробија према свом идеалу, у откривању нових
90

|

|

от р г н у т о

о д

з аборав а

задатака за наше очи, остао као суза чист све до
коју годину пред Винаверову смрт.
Цела Винаверова идеја о уметности садржала
се у непрекидном дејству маште. Кључне речи
авангарде – иреално, имагинарно, онирично,
немогуће, неизрициво, натприродно, надмузичко,
еуритмичко – већ се садрже у појму стваралачке
имагинације, без које нема уметности; без које не
може бити ни уметности филма.
Авангардан или не, уметнички филм не
остварује се без маште.
Упитан једном зашто наши филмови ништа
не ваљају, Винавер је без предомишљања
одговорио: „Зато што наши позвани филмски
људи немају стваралачке маште... Стваралачка
машта основ је уметничког дела па и филма; не
мислимо овде на машту која квари структуру и
склад, већ на машту која остварује и структуру
и склад” (Винавер 1952: 4).
Ова оцена важи и данас за многе наше позване
филмске људе, који о структури и складу знају
колико и њихови претходници из Винаверовог
доба.
Извори
Ažel, Anri. Metafizika filma, Beograd: Filmske sveske, 1978.
Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskog, Beograd: Nolit,
1967.
Bazen, Andre. Šta je film, I, Beograd: Institut za film, 1967.
Бергсон, Анри. Стваралачка еволуција, Београд: Космос,
1932.
Birger, Peter. Teorija avangarde, Beograd: Narodna knjiga,
1998.
Винавер, Станислав. Поетика кинематографа, Мисао,
2, 7, Београд: 1920, 966–967. (такође и у Božidar Zečević.
Srpska avangarda i film 1920–1932, Београд: УФУС, 2013, 299
и passim и Дела Станислава Винавера, приредио Гојко
Тешић, књига 15, Београд: Службени гласник и Завод за
уџбенике, 2015, 375).
Винавер, Станислав. Манифест експресионистичке школе.
Громобран свемира. Београд: Свесловенска књижарница
М. Ј. Стефановића и друга, 1921.
Винавер, Станислав. Витезови несвесног, Политика, 8315,
5. јул 1931, 8.
Vinaver, Stanislav. Jezik u filmu, Beograd: Film, I, 6, 1951, 3.
Винавер, Станислав. Зашто наш филм не ваља, Република,
333, 18. март 1952, 4.
Винавер, Станислав. Где лешинари не лете, Београд:
Република, 346, 17. јун 1952, 17.
Винавер, Станислав. Филмски доживљај Славка
Воркапића, Београд: Република, 348, 12. јул 1952, 3.
Винавер, Станислав. Надграматика, Београд: Просвета,
1963.
Винавер, Станислав. Чувари света (предговор, избор и
редакција Раде Константиновић), Нови Сад – Београд:
Матица српска – Српска књижевна задруга, 1971.
Винавер, Станислав. Бергсоново учење о ритму (у Дела
Станислава Винавера, приредио Гојко Тешић, књига 6,
Службени гласник и Завод за уџбенике, 2012, 15–59).
Vorkapić, Slavko a. Može li film biti umetnost svoje vrste?,
Beograd: Filmske sveske, 1976.
Vorkapić, Slavko b. O filmskom sadržaju, Beograd: Filmske
sveske, 1976.

Vučićević, Branko. Imitacija života. Beograd: Institut za film,
1992.
Вучковић, Радован. Поетика српске авангарде, Београд:
Службени гласник, 2011.
Делез, Жил. Покретне слике, Сремски Карловци – Нови
Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1998.
Delez, Žil. Film 2: Slika-vreme, Beograd: Filmski centar
Srbije, 2010.
Dos, Fransoa – Frodon, Žan Mišel. Žil Delez i slike, Beograd:
Filmski centar Srbije, 2011.
Живадиновић – Бор Ване. Увод у метафизику духа,
Немогуће, Београд: 1930.
Калезић М. Димитрије. Личност и дело Павла А.
Флоренскога, предговор у Павле А. Флоренски Икона –
поглед у вечност, Београд: Теолошки погледи, 1979.
Zečević, Božidar. Vorkapić i rana američka teorija filma,
Beograd: Institut za film, 1980.
Zečević, Božidar. Čitanje svetla, Beograd: YU film danas,
Prosveta, 1995.
Zečević, Božidar. Srpska avangarda i film 1920–1932, Beograd:
UFUS, 2013.
Зечевић, Божидар. Постанак и душа етнолошког филма,
Београд: 25. Међународни фестивал етнолошког филма,
Етнографски музеј у Београду, 2016, 16–45.
(Зорић, Павле, прир). Критичко и есејистичко дело
Станислава Винавера, Нови Сад: Матица српска, Београд:
Институт за књижевност и уметност, 1975.
Kalafatović, Bogdan. Bazenov doprinos, Filmske sveske,
Београд: 1976.
Kirou Ado. Le surréalisme au cinéma, Paris: Arcanes 1953.
Михајловић, Југослав. Винавер се последњи смеје,
Република, 510, Београд: 1955.
Petrić, Vladimir. Vizuelna muzika u filmovima Slavka
Vorkapića, Film, 32, Beograd: 1952.
(Петровић, Предраг, ур.) Поезија и модернистичка мисао
Станислава Винавера, Зборник радова, Београд: Институт
за књижевност и уметност, Шабац: Библиотека шабачка,
1915.
Rohmer, Eric. La somme d’ André Bazin, Cahiers du cinema,
91, Paris: 1959.

Стојановић, Душан. Зачеци једне авангарде, Књижевне
новине, 28, Београд: 1956.
Stojanović, Dušan. Nacrt odabrane filmografije
jugoslovenskog nekonvencionalnog filma, Knjiga GEFFA 63,
Zagreb: Organizacioni komitet GEFF-a, 1967.
Stojanović, Dušan. Boško Tokin ili pokušaj jedne ki
nematografske estetike, Filmograf, 4, Београд: 1977.
90–91.
Stojanović, Dušan. Misao stara sedam decenija: film (u
Teorija filma, priredio dr Dušan Stojanović), Beograd: Nolit,
1978.
Stojanović, Dušan. Film kao prevazilaženje jezika, Beograd:
Univerzitet umetnosti, 1975.
Stojanović, Dušan. Predgovor, Antologija jugoslovenske teorije
filma, Beograd: YU film danas – Prosveta, 1994.
Тешић, Гојко. Винаверова одбрана модерне поезије у
Књижевно дело Станислава Винавера, Београд: Институт
за књижевност и уметност, Пожаревац: Браничево, 1990.
Тешић, Гојко. Пркоси и заноси Станислава Винавера,
Београд: Просвета, 1998.
Тешић, Гојко. Винаверова одбрана песничког модернизма
у Станислав Винавер. Песнички модернизам, Пожаревац:
Центар за културу, 2006.
(Тешић, Гојко, ур.) Дела Станислава Винавера, Београд:
Службени гласник 2012–2015.
Токин, Бошко. Покушај једне филмске естетике, Прогрес,
120–122, Београд, 1920 (Filmske sveske, Београд, 1977, 231–234).
Tokin, Boško. Euritmika, Kritika 11–12, Zagreb: 1921, 414–415.
Flaker, Aleksandar. Poetika osporavanja, Zagreb: Školska
knjiga, 1984.
Флоренски, Павле. Иконостас, Никшић: Јасен, 1990.
Христић, Јован. Станислав Винавер или искушење
озбиљног у Станислав Винавер (Јован Христић, ур.),
Београд: Просвета, 1964.
Шаровић, Марија. Надреализам и заум, Од даде до
надреализма (ур. Бојан Јовић, Јелена Новаковић и
Предраг Тодоровић), Београд: Институт за књижевност
и уметност, Музеј савремене уметности, Београд, 2015,
139–158.

(Поглавље из књиге
Српски авангардни филм
Божидара Зечевића)

В И Н А В Е Р

И

А В А Н ГА РД Н И

Ф И Л М

|

|

91

програм
МАЈ 2018
ЧЕТВРТАК

3.

МАЈ

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30

ХАНА И ЊЕНЕ СЕСТРЕ

(САД, 1986)
Hannah and Her sisters
....................................................................................
Улоге: Мајкл Кејн
(Michael Caine),
Дајана Bист (Dianne Wiest)
Режија: Вуди Ален
(Woody Allen)
ПЕТАК

4.

МАЈ

пројекција у 11.00

5.

МАЈ

ХАНА И ЊЕНЕ СЕСТРЕ

пројекција у 11.00

6.

МАЈ

МУШКАРЦИ ВИШЕ ВОЛЕ
ПЛАВУШЕ

пројекција у 11.00
МОРИС

(САД, 1965)
Shakespeare-Wallah
....................................................................................
Улоге: Шаши Капур
(Shashi Kapoor), Фелисити
Кендал (Felicity Kendal)
Режија: Џејмс Ајвори
(James Ivory)

МУШКАРЦИ ВИШЕ ВОЛЕ
ПЛАВУШЕ
(САД, 1953)
Gentlemen Prefer Blondes
....................................................................................
Улоге: Џејн Расел
(Jane Russell), Мерилин
Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Хауард Хокс
(Howard Hawks)

пројекција у 13.30

(САД, 1953)
Gentlemen Prefer Blondes
....................................................................................
Улоге: Џејн Расел
(Jane Russell), Мерилин
Монро (Marilyn Monroe)
Режија: Хауард Хокс (H. Hawks)
НЕДЕЉА

ШЕКСПИРВАЛА

пројекција у 13.30

(САД, 1986)
Hannah and Her sisters
....................................................................................
Улоге: Мајкл Кејн
(Michael Caine),
Дајана Bист (Dianne Wiest)
Режија: Вуди Ален
(Woody Allen)
СУБОТА

Југословенска кинотека

Узун Миркова 1

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)

пројекција у 13.30

(вБ, 1987)
Maurice
....................................................................................
Улоге: Хју Грант (Hugh Grant),
Џејмс Вилби (James Wilby)
Режија: Џејмс Ајвори
(James Ivory)

ЏЕФЕРСОН У ПАРИЗУ

(САД/ФРА, 1995)
Jeﬀerson in Paris
....................................................................................
Улоге: Ник Нолти (Nick Nolte),
Грета Скаки (Greta Scacchi)
Режија: Џејмс Ајвори
(James Ivory)

ПОНЕДЕЉАК

пројекције у 18.00 и 20.30
СКРИВЕНА ЉУБАВ

(ИТА/ФРА/БРА/САД, 2017)
Call Me by Your Name
....................................................................................
Улоге: Тимоти Шаламе
(Timothée Chalamet),
Арми Хамер (Armie Hammer)
Режија: Лука Гвадањино
(Luca Guadagnino)

пројекције у 18.00 и 20.30
СКРИВЕНА ЉУБАВ

(ИТА/ФРА/БРА/САД, 2017)
Call Me by Your Name
....................................................................................
Улоге: Тимоти Шаламе
(Timothée Chalamet),
Арми Хамер (Armie Hammer)
Режија: Лука Гвадањино
(Luca Guadagnino)

пројекције у 18.00 и 20.30
СКРИВЕНА ЉУБАВ

(ИТА/ФРА/БРА/САД, 2017)
Call Me by Your Name
....................................................................................
Улоге: Тимоти Шаламе
(Timothée Chalamet),
Арми Хамер (Armie Hammer)
Режија: Лука Гвадањино
(Luca Guadagnino)

пројекције у 18.00 и 20.30
СКРИВЕНА ЉУБАВ

(ИТА/ФРА/БРА/САД, 2017)
Call Me by Your Name
....................................................................................
Улоге: Тимоти Шаламе
(Timothée Chalamet),
Арми Хамер (Armie Hammer)
Режија: Лука Гвадањино

пројекције у 18.00 и 20.30

7.

СКРИВЕНА ЉУБАВ

МАЈ

(ИТА/ФРА/БРА/САД, 2017)
Call Me by Your Name
....................................................................................
Улоге: Тимоти Шаламе
(Timothée Chalamet),
Арми Хамер (Armie Hammer)
Режија: Лука Гвадањино
(Luca Guadagnino)
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УТОРАК

СРЕДА

МАЈ

МАЈ

ПЕТАК

СУБОТА

НЕДЕЉА

МАЈ

МАЈ

МАЈ

8.

11.

9.

12.

ЧЕТВРТАК

10.

BELDOCS 2018
ПРогРАМ ћЕ БИТИ оБЈАвЉЕН НАкНАДНо.

РЕЗЕРВИСАН
ТЕРМИН

МАЈ

BELDOCS 2018
ПРогРАМ ћЕ БИТИ оБЈАвЉЕН НАкНАДНо.

13.

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ: САН ФРАНЦИСКО
ПОНЕДЕЉАК

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

14.

МАЛТЕШКИ СОКО

МАЈ

(САД, 1941)
The Maltese Falcon
....................................................................................
Улоге: Хемфри Богарт
(Humphrey Bogart),
Мери Астор (Mary Astor)
Режија: Џон Хјустон
(John Houston)
УТОРАК

15.

пројекције у 11.00 и 13.30

МАЈ

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

пројекција у 11.00
ЏЕФЕРСОН У ПАРИЗУ

СРЕДА

ПОИНТ БЛАНК

(САД, 1967)
Point Blank
....................................................................................
Улоге: Ли Марвин (Lee Marvin),
Енџи Дикинсон (Angie Dickinson)
Режија: Џон Борман
(John Boorman)

пројекција у 13.30

(САД/ФРА, 1995)
Jeﬀerson in Paris
....................................................................................
Улоге: Ник Нолти (Nick Nolte),
Грета Скаки (Greta Scacchi)
Режија: Џејмс Ајвори
(James Ivory)

ПРЕБОЛЕТИ ПИКАСА

(САД, 1996)
Surviving Picasso
....................................................................................
Улоге: Ентони Хопкинс
(Anthony Hopkins), Наташа
Макeлхон (Natascha McElhone)
Режија: Џејмс Ајвори
(James Ivory)

НАГРАДЕ ГОЈА – МАРИСА ПАРЕДЕС

16.

МАЈ

пројекција у 20.30

ВРТОГЛАВИЦА
РЕЗЕРВИСАН
ТЕРМИН

16.

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

пројекција у 18.00

МАЈ

СРЕДА

ДАМА ИЗ ШАНГАЈА

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЂАВОЉА КИЧМА

ЦВЕТ МОЈЕ ТАЈНЕ

(шПА/МЕк/ФРА/АРг, 2001)
El espinazo del diablo
....................................................................................
Улоге: Мариса Паредес
(Marisa Paredes), Едуардо
Норијега (Eduardo Noriega)
Режија: Гиљермо дел Торо
(Guillermo del Toro)

(шПА/ФРА, 1995)
La ﬂor de mi secreto
....................................................................................
Улоге: Мариса Паредес
(Marisa Paredes),
Роси де Палма (Rossy de Palma)
Режија: Педро Алмодовар
(Pedro Almodóvar)
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ЧЕТВРТАК

17.

МАЈ

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30

ПРЕБОЛЕТИ ПИКАСА

(САД, 1996)
Surviving Picasso
....................................................................................
Улоге: Ентони Хопкинс
(Anthony Hopkins), Наташа
Макeлхон (Natascha McElhone)
Режија: Џејмс Ајвори
(James Ivory)

КАСКАДЕР

(САД, 1979)
The Stunt Man
....................................................................................
Улоге: Питер О’Тул
(Peter O’Toole), Стив
Рејлсбек (Steve Railsback)
Режија: Ричард Раш
(Richard Rush)

НАГРАДЕ ГОЈА – МАРИСА ПАРЕДЕС
ЧЕТВРТАК

17.

МАЈ

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ДИВЉА ДЕЦА

ХЛАДНО ЗИМСКО
СУНЦЕ

(шПА, 2001)
Salvajes
....................................................................................
Улоге: Мариса Паредес
(Marisa Paredes),
Иманол Аријас (Imanol Arias)
Режија: Карлос Молинеро
(Carlos Molinero)

ПЕТАК

18.

МАЈ

пројекција у 11.00

(шПА, 2004)
Frío sol de invierno
....................................................................................
Улоге: Мариса Паредес
(Marisa Paredes),
Унакс Угалде (Unax Ugalde)
Режија: Пабло Мало (Pablo Malo)

пројекција у 13.30

КАСКАДЕР

(САД, 1979)
The Stunt Man
....................................................................................
Улоге: Питер О’Тул (Peter O’Toole),
Стив Рејлсбек (Steve Railsback)
Режија: Ричард Раш
(Richard Rush)

ПОБУЊЕНИЦИ

(вБ, 1962)
H. M. S. Deﬁant
.....................................................................................
Улоге: Алек Гинис (Alec Guinness),
Дирк Богард (Dirk Bogarde)
Режија: Луис Гилберт
(Lewis Gilbert)

НАГРАДЕ ГОЈА – МАРИСА ПАРЕДЕС
ПЕТАК

18.

МАЈ

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

СВЕ О МОЈОЈ МАЈЦИ

ПУКОВНИКУ НЕМА КО
ДА ПИШЕ

(шПА, 1999)
Todo sobre mi madre
....................................................................................
Улоге: Сесилија Рот
(Cecilia Roth), Мариса
Паредес (Marisa Paredes)
Режија: Педро Алмодовар
(Pedro Almodóvar)

(МЕк/ФРА/шПА, 1999)
El coronel no tiene quien le escriba
....................................................................................
Улоге: Мариса Паредес
(Marisa Paredes),
Салма Хајек (Salma Hayek)
Режија: Артуро Рипстајн
(Arturo Ripstein)

СУБОТА

19.

МАЈ

94

|

НОЋ МУЗЕЈА

|

п ро г рам

муз е ја

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ: САН ФРАНЦИСКО
НЕДЕЉА

20.

МАЈ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

БУЛИТ

ШТО ТЕ ТАТА ПУШТА
САМУ?

(САД, 1968)
Bullit
....................................................................................
Улоге: Стив Меквин
(Steve McQueen), Жаклин
Бизе (Jacqueline Bisset)
Режија: Питер Јејтс
(Peter Yates)

ПОНЕДЕЉАК

21.

МАЈ

пројекција у 18.00
ШКОРПИОН УБИЈА

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

22.

МАЈ

(САД, 1972)
What’s Up, Doc?
....................................................................................
Улоге: Барбра Страјсенд
(Barbra Streisand),
Рајан О’Нил (Ryan O’Neal)
Режија: Питер Богданович
(Peter Bogdanovich)

пројекција у 20.30
ПАКЛЕНИ ТОРАЊ

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

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00
ПРИСЛУШКИВАЊЕ

ПОБУЊЕНИЦИ

(САД, 1974)
The Conversation
....................................................................................
Улоге: Џин Хекман
(Gene Hackman),
Џон Казале (John Cazale)
Режија: Френсис Форд Копола
(Francis Ford Coppola)

(вБ, 1962)
H. M. S. Deﬁant
.....................................................................................
Улоге: Алек Гинис (Alec Guinness),
Дирк Богард (Dirk Bogarde)
Режија: Луис Гилберт
(Lewis Gilbert)

УТОРАК

22.

МАЈ

пројекција у 13.30
САМО ДВАПУТ СЕ
ЖИВИ

(вБ, 1967)
You Only Live Twice
....................................................................................
Улоге: Шон Конери
(Sean Connery), Акико
Вакабајаши (Akiko Wakabayashi)
Режија: Луис Гилберт
(Lewis Gilbert)

СРЕДА

23.

МАЈ

пројекција у 11.00
САМО ДВАПУТ СЕ
ЖИВИ

(вБ, 1967)
You Only Live Twice
....................................................................................
Улоге: Шон Конери
(Sean Connery), Акико
Вакабајаши (Akiko Wakabayashi)
Режија: Луис Гилберт
(Lewis Gilbert)

пројекција у 20.30
ЗАВЕРА У САН
ФРАНЦИСКУ

(САД, 1982)
48 Hrs.
....................................................................................
Улоге: Еди Марфи (Eddie Murphy),
Ник Нолти (Nick Nolte)
Режија: Волтер Хил
(Walter Hill)

пројекције у 18.00 и 20.30

пројекција у 13.30
ЖИВИ И ПУСТИ
ДРУГЕ ДА УМРУ

(вБ, 1973)
Live and Let Die
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Јафет Кото (Yaphet Kotto)
Режија: Гај Хамилтон
(Guy Hamilton)
М А Ј

ФЕСТИВАЛ
ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА
ПРогРАМ ћЕ БИТИ
оБЈАвЉЕН НАкНАДНо.
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ЧЕТВРТАК

24.

пројекције у 11.00 и 13.00

пројекције у 18.00 и 20.30

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ФЕСТИВАЛ
ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА

МАЈ

ПЕТАК

25.

МАЈ

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30

ЖИВИ И ПУСТИ ДРУГЕ
ДА УМРУ

ШПИЈУН КОЈИ МЕ ЈЕ
ВОЛЕО

(вБ, 1973)
Live and Let Die
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Јафет Кото (Yaphet Kotto)
Режија: Гај Хамилтон
(Guy Hamilton)
СУБОТА

НЕДЕЉА

МАЈ

МАЈ

26.

ПОНЕДЕЉАК

28.

МАЈ

27.

(вБ, 1977)
The Spy Who Loved me
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Барбара Бах (Barbara Bach)
Режија: Луис Гилберт
(Lewis Gilbert)

пројекције у 18.00 и 20.30
ФЕСТИВАЛ
ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА
ПРогРАМ ћЕ БИТИ
оБЈАвЉЕН НАкНАДНо.

пројекције у 11.00 и 13.00

пројекције у 18.00 и 20.30

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ФЕСТИВАЛ
ИТАЛИЈАНСКОГ ФИЛМА

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

НЕ ДАЈ СЕ И ЈОШ
ЈЕДНОМ ПРОБАЈ

МИЛК

(САД, 1972)
Play It Again, Sam
....................................................................................
Улоге: Вуди Ален (Woody Allen),
Дајана Китон (Diane Keaton)
Режија: Херберт Рос
(Herbert Ross)

(САД, 2008)
Milk
....................................................................................
Улоге: Шон Пен (Sean Penn),
Џејмс Франко (James Franco)
Режија: Гас ван Сан
(Gus Van Sant)

УТОРАК

29.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

МАЈ

СРЕДА

30.

МАЈ

пројекција у 11.00
ШПИЈУН КОЈИ МЕ ЈЕ
ВОЛЕО

пројекција у 13.30

(вБ, 1977)
The Spy Who Loved me
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Барбара Бах (Barbara Bach)
Режија: Луис Гилберт
(Lewis Gilbert)
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ШПИЈУН КОЈИ МЕ ЈЕ
ВОЛЕО

(вБ, 1977)
The Spy Who Loved me
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Барбара Бах (Barbara Bach)
Режија: Луис Гилберт
(Lewis Gilbert)
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пројекције у 18.00 и 20.30
ВИП КИНОТЕКА

ПРоЈЕкцИЈЕ РЕСТАУРИСАНЕ коПИЈЕ ФИлМА

ЛЕПОТА ПОРОКА

(ЈУг, 1986)
....................................................................................
Улоге: Мира Фурлан, Милутин
Мима Караџић
Режија: Живко Николић

ЧЕТВРТАК

31.

МАЈ

пројекција у 11.00

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – КЕВИН СПЕЈСИ

ШПИЈУН КОЈИ МЕ ЈЕ
ВОЛЕО

пројекција у 18.00

(вБ, 1977)
The Spy Who Loved me
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Барбара Бах (Barbara Bach)
Режија: Луис Гилберт
(Lewis Gilbert)
ЧЕТВРТАК

31.

МАЈ

1.

ЈУН

(САД, 1995)
The Usual Suspects
....................................................................................
Улоге: Кевин Спејси
(Kevin Spacey),
Гејбријел Берн (Gabriel Byrne)
Режија: Брајан Сингер
(Bryan Singer)

пројекција у 13.30
САМО ЗА ТВОЈЕ ОЧИ

(вБ, 1981)
For Your Eyes Only
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Карол Буке (Carole Bouquet),
Топол (Topol)
Режија: Џон Глен
(John Glen)

ПЕТАК

ДЕЖУРНИ КРИВЦИ

пројекција у 20.30
СЕДАМ

(САД, 1995) Se7en
....................................................................................
Улоге: Бред Пит (Brad Pitt),
Кевин Спејси (Kevin Spacey)
Режија: Дејвид Финчер
(David Fincher)

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00
ПОНОЋ У ВРТУ ДОБРА
И ЗЛА

САМО ЗА ТВОЈЕ ОЧИ

(вБ, 1981)
For Your Eyes Only
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Карол Буке (Carole Bouquet),
Топол (Topol)
Режија: Џон Глен
(John Glen)

ПЕТАК

1.

ЈУН

пројекција у 13.30
БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН
СНЕШКО ЛУМИ УКО

(ЈУг/САД, 1987)
The Magic Snowman
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Џастин Фрид (Justin Fried)
Режија: Станко Црнобрња

СУБОТА

2.

ЈУН

(САД, 1997)
Midnight in the Garden
of Good and Evil
....................................................................................
Улоге: Џон Кјузак (John Cusack),
Кевин Спејси (Kevin Spacey)
Режија: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood)

пројекција у 20.30
ПОВЕРЉИВО ИЗ Л. А.

(САД, 1997)
L.A.Conﬁdential
....................................................................................
Улоге: Расел Кроу (Russell Crowe),
Кевин Спејси (Kevin Spacey)
Режија: Кертис Хансон
(Curtis Hanson)

пројекција у 11.00

пројекција у 13.30

БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН
СНЕШКО ЛУМИ УКО

ПАЛМЕТО

(НЕМ/САД, 1998)
Palmetto
....................................................................................
Улоге: Вуди Харелсон
(Woody Harrelson),
Елизабет Шу (Elisabeth Shue)
Режија: Фолкер Шлендорф
(Volker Schlöndorﬀ )

(ЈУг/САД, 1987)
The Magic Snowman
....................................................................................
Улоге: Роџер Мур (Roger Moore),
Џастин Фрид (Justin Fried)
Режија: Станко Црнобрња
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СУБОТА

2.

ЈУН

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

K-PAX

(САД/НЕМ, 2001)
K-PAX
....................................................................................
Улоге: Кевин Спејси
(Kevin Spacey),
Џеф Бриџиз (Jeﬀ Bridges)
Режија: Ијан Софтли
(Iain Softley)

НЕДЕЉА

3.

ЈУН

АМЕРИЧКА ЛЕПОТА

(САД, 1999)
American Beauty
....................................................................................
Улоге: Кевин Спејси
(Kevin Spacey),
Анет Бенинг (Annette Bening)
Режија: Сем Мендес
(Sam Mendes)

пројекција у 11.00

пројекција у 18.00
ВРХУНСКА ИГРА

ПАЛМЕТО

(САД, 2008)
21
....................................................................................
Улоге: Кевин Спејси
(Kevin Spacey),
Џим Стерџес (Jim Sturgess)
Режија: Роберт Лукетић
(Robert Luketic)

(НЕМ/САД, 1998)
Palmetto
....................................................................................
Улоге: Вуди Харелсон
(Woody Harrelson),
Елизабет Шу (Elisabeth Shue)
Режија: Фолкер Шлендорф
(Volker Schlöndorﬀ)
НЕДЕЉА

3.

ЈУН

пројекција у 13.30

пројекција у 20.30

ОДИСЕЈА У СВЕМИРУ
2001

(вБ/САД, 1968)
2001: A Space Odyssey
.....................................................................................
Улоге: Кир Д јулеј (Keir Dullea),
Гари Локвуд (Gary Lockwood)
Режија: Стенли Кјубрик
(Stanley Kubrick)

ПОВРАТАК СУПЕРМЕНА

(САД, 2006)
Superman Returns
....................................................................................
Улоге: Брандон Раут
(Brandon Routh),
Кевин Спејси (Kevin Spacey)
Режија: Брајан Сингер
(Bryan Singer)

ПОНЕДЕЉАК

4.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ЈУН

УТОРАК

5.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ЈУН
СРЕДА

6.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРМИН

ЈУН
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НОВА КЊИГА
У ПРОДАВНИЦИ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд

www.kinoteka.org.rs

