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великани
сВЕТскОГ ФилМА

виНСеНТ

МИНЕЛИ
пише

мими Влаовић

Нова димензија снова и фантазија које осликавају сваку људску
дилему! Визуелни спектакл раскошних костима и ентеријера!
Највеће холивудске звезде у свом најблиставијем издању!
Смех, сузе, али пре свега љубав и страст! Песме које ћете певушити
данима пошто сте изашли из биоскопа… О-ла-ла, Париз!
Па то може само Винсент Минели!

О

вако би звучао трејлер мешавине
Минелијевих остварења. Винсент је као режисер имао посебан осећај за причање приче кроз
визуелне композиције и проналажење сопственог начина комуникације са
сваким чланом екипе, тако да остваре свој пун
потенцијал.
Започевши своју каријеру уметника у позоришту, Минели се истакао као невероватни
естета који се много боље сналази у слагању боја
у филму него режисери који су се преоријентисали с црно-белих остварења. Обраћао је невероватну пажњу на детаље, толико да је чак свим
статистима говорио о чему да причају у позадини кадра. А када би се сви аспекти уклопили у
целину, стварали су спектакл достојан и самог
Базбија Берклија. Филмски радници тог доба
чак су назвали нијансе црвене и жуте које је он
посебно волео Minnelli red и Minnelli yellow.
Причао је како је одрастао у „шатору”, што
се односило на летње позориште његове породице, где је мајка Францускиња била режисер
и главна глумица, а отац Италијан композитор
и пијаниста. Све дечје улоге тумачио је управо
Винсент, толико уверљиво да је на једној проби
у сцену смрти поверовала и његова мајка и то-

лико се потресла да га је молила да се пробуди и
каже јој да само глуми.
Када се преселио у Чикаго, волео је да скицира своје омиљене сцене из позоришних представа. Када је скупио храбрости да покаже своје
цртеже, сценограф и костимограф једног позоришта запослио га је у свом сектору. После
неколико успешних представа, почео је да продуцира своје на Бродвеју, а затим се „Парамаунт” заинтересовао за њега и запослио га. Током
две године у њиховом студију радио је као читач
сценарија, писац, дизајнер, а затим и режисер
једне од музичких секвенци у филму Базбија
Берклија, најпознатијег ствараоца мјузикла. Након тога, Минели је ипак желео да се врати у позоришне воде на Бродвеју, међутим продуцент
Артур Фрид убедио га је да се придружи МГМ-у
и његов први филм бива Кућица на небу (Cabin
in The Sky,1943) по успешној бродвејској представи са у потпуности афричко-америчком поставом. Тај филм говори о мушкарцу који бива
упуцан у коцкарници, и на самрти га посећују
Анђео и Луцифер и дају му другу шансу да би
видели да ли је припадник раја или пакла. Да би
га привукао на своју страну, Анђео користи његову добру побожну супругу, а Луцифер згодну
заводницу која му постаје љубавница.
В И Н С Е Н Т

М И Н Е Л И
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The Band Wagon (1953)

У раду с глумцима Минели се трудио да пронађе најбољи принцип за сваког понаособ. Кључ
је ипак био убедити их у њихов таленат, ма
колико сигурни у себе они деловали. Један од
глумаца с најнижим степеном самопоуздања и
константном мишљу да може боље био је Фред
Астер, који није желео ни да погледа снимљени
материјал, већ би чекао Минелија да му га детаљно опише и гарантује му да је све баш како
треба. Други пример је управо Минелијева прва
супруга Џуди Гарланд, која је тврдила да се удала за њега јер се током снимања филма Срешћемо се у Сент Луису (Meet me in St Louis, 1944)
осећала изузетно лепом. Из ње заиста зрачи
посебна топлина у овом породичном мјузиклу
који би и данас пријао свакој генерацији.
Маргарет О’Брајан, која тумачи њену млађу
сестру, за снимање су спремале њена мајка и
тетка. Једног дана њена мајка пришла је Винсенту и замолила га да он спреми Маргарет за
сцену, будући да су се њих две посвађале. Сцена
је веома емотивна и деликатна, јер се њен лик
Тути суочава с тиме да мора да се пресели у други град, и зато што неће моћи да понесе породи8
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цу Снешка Белића из дворишта, излеће из куће
да их све поруши. Маргаретина мајка рекла је
Винсенту да јој да би добио жељени ефекат каже
да су јој киднаповали и убили пса кога је много
волела. Винсенту се та идеја није допала, али је
због мањка времена то морао да уради и девојчица се толико узнемирила да је одиграла сцену
импресивно реалистично. Минели се после тога
осећао као чудовиште.
Минели је инспирацију проналазио у кутији
у коју би стављао све исечке из новина, слике
и материјале који су му се чинили интересантним. Волео је и снимање у студију, јер се и ту
увек могло пронаћи свашта занимљиво и корисно попут сета за Слику Доријана Греја, која је
због своје тајанствености послужила за секвенцу с Фредом Астером у филму Зигфилдова ревија (Ziegfeld Follies, 1945).
Будући да је радио на Бродвеју, Минели је био
савршен избор за режирање филма Зигфилдова
ревија. То је један омаж позоришним секвенцама с Бродвеја почетком двадесетог века. Тај
филм се може посматрати као претеча забавних
емисија, јер линеарна радња изостаје у колажу

Служећи се истим поступком у једном од
најпознатијих мјузикла старог Холивуда, Американац у Паризу (American in Paris, 1951), Винсент песмицу I Got Rhytm ставља у ситуацију
где надасве харизматични Џин Кели учи мале
Парижане да говоре енглески. Иако тај филм
предивно представља Париз и животе младих
уметника у њему, најупечатљивија сцена свакако је закључна – црно-бели бал у коме су доминантније те две боје које играју и преливају
се од људи у костимима. Усред те сцене почиње
чувени двадесетоминутни балет у цртежу главног јунака. Та врста фантазије преноси нам
све емоције једног сломљеног срца, чији је кореограф био управо главни глумац. Јединствена је прилика била видети искључиво покрет у
кулминацији филмске радње, а управо то била
је инспирација за чувену последњу секвенцу
скорашњег награђиваног мјузикла Ла ла ленд
(2016). Минели за тај филм бива номинован за
свој први Оскар.
Желевши да промени жанр у коме се до тада
профилисао, Минели је инсистирао да режира
филм Град илузија (The Bad and the Beautiful,
1952), о животу иза камера блиставог Холивуда.
У маниру филм ноара та драма кроз три наратора описује различита искуства с једном препреденом личношћу, продуцентом који граби ка
слави у извођењу Кирка Дагласа. Главна инди-

фотографије: Архив ЈК

оперских нумера, комичних скечева и шарених
музичких спектакла. Све највеће звезде МГМ-а
учествовале су у том пројекту који почиње једном грандиозном stop-motion анимацијом, а завршава се небеском музичком нумером током
чијег се снимања сниматељ онесвестио од количине пене и балончића. Целокупно снимљено
у студију, користећи се позоришним оруђима
највећих продукција, уз плесање покрета камере и непогрешиви мизансцен, то остварење
веома близу прилази параметру савршености.
Међу најпопуларнијим нумерама су заједничка кореографија Фреда Астера и Џина Келија,
као и пародична нумера о познатим глумицама
током давања интервјуа коју је тумачила режисерова супруга Џуди Гарланд.
Знао је да у мјузиклима песме мора да постави у одређену ситуацију да би им дао на тежини. На пример, Trolley Song, која је написана
једноставно као песма коју певају млади док се
возе тролејбусом, добила је потпуно друкчији
смисао када је Винсент смислио да главна јунакиња чека своју симпатију да оду на састанак,
али он се не појављује и она тужна сама седа у
тролејбус. Међутим, одједном се чује неко како
узвикује да тролејбус стане и она се пробија
кроз гужву да се увери да је то заиста њен драги. Тим поступком та једноставна, весела песма
добија на заплету и драматичности.

Американац у Паризу (1951)
В И Н С Е Н Т

М И Н Е Л И
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Жеђ за животом (1956)

кација Кирку била је да игра на свој шарм, а не
ослања се на експлозивност лика. Кирк је, сматрајући то необичним, након што би завршио
сваку сцену, питао Минелија комичним тоном:
,,Био сам веома шармантан, зар не?” Користио
је потпуно друкчију стратегију у раду с главном
глумицом Ланом Тарнер, коју је био глас да је
неталентована. Винсент је за понављање сваког
тејка окривљавао неког другог члана екипе, а
онда јој узгред поменуо шта би она могла да
проба друкчије. Уз тако нежно вођство извукао
је из ње снажну улогу, која је превазишла све
гласине.
Наставља своју сарадњу с Кирком Дагласом и у
филму Жеђ за животом (Lust for Life, 1956), о животу оца постимпресионизма, његовог имењака
Винсента ван Гога. Иако МГМ није сматрао да
може да се направи интересантан филм од те
биографије, Винсент је био упоран јер је знао
да када постоји интересантан лик, иза њега увек
стоји интересантна прича. Тај филм дирљиво преноси биографију талентованог сликара
чији таленат није био откривен до краја његовог живота. Минели је био посебно поносан на
то остварење и сматрао га је својим највећим
изазовом, будући да је и сам гајио љубав пре10
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ма сликарству и могао се лако поистоветити
с емотивним и страственим главним ликом.
Сценарио се доста преправљао током снимања,
прилагођавајући се аутентичним локацијама из
живота сликара на којима су снимали.
Мотивисан дестинацијама, Минели је за филм
Жижи (Gigi, 1958), по новели списатељице Колет,
с познатим сценаристом с којим је често сарађивао Аланом Лернером отпутовао у Париз
да напише сценарио. Жижи је филм за који је
Винсент добио свој једини Оскар за најбољу режију. Иако на први поглед може да се уочи доста сличности с Американцем у Паризу – главну
женску улогу тумачи Лесли Карон, у питању је
мјузикл и град збивања је исти – та два филма
потпуно су друкчија. Жижи је смештена у период la belle epoque и говори о сазревању пријатељства младе девојке која учи да постане
куртизана и нешто старијег момка из високог
друштва у љубав. Прожета је бритким хумором
и мотивом проналажења себе у систему вредности који је наметнут рођењем. Тај мјузикл један
је од првих у ком песме и дијалог једнако доприносе кретању радње. Такорећи, песме нису
ту само за украс или појачавање емоције већ без
њих прича не би имала смисла. Винсент кори-

сти своју посебну црвену за ентеријер Жижиног стана, а објекти у ентеријерима су толико
китњасти и раскошни да сваки кадар као да је
побегао из рамова Лувра.
Минели се женио четири пута, први пут са
чак 42 године, са доста млађом, харизматичном
Џуди Гарланд, с којом добија ћерку Лајзу Минели. Та ужа породица и данас је јединствена
по томе што су оба родитеља и дете добитници
престижне награде Оскар.
Са ћерком Лајзом остаје веома близак током
целог живота, а у његовој аутобиографији њих
двоје у дијалогу наводе разне заједничке анегдоте. На пример, Лајза је као дете, проводећи
много времена у студију, молила свог оца да је
режира, што је он радо прихватао. Међутим,
она је била потпуно незадовољна и викала да не
жели да вежба сцене, него да је он режира. Минели је био збуњен шта под тим подразумева,
те је она рекла: ,,Вичи на мене као што вичеш
на чланове екипе!” Он је тек тад постао свестан
свог понашања на сету.
Са својом другом супругом Џорџет Мартел
добија друго дете Кристину Минели. Интересантно је да је трећа супруга Винсента Минелија била управо Београђанка Душица Радосављевић, у иностранству познатија као Дениз
Хејл или, како би је америчке новине назвале,
царица друштвеног живота Сан Франциска.
Током снимања филма Једна смешна љубав
у Њујорку (On a Clear Day You Can See Forever,
1970) Минели сазнаје да га трећа жена вара и
оставља, али покушава да превазиђе тај шок
радом. Међутим, друга трагедија убрзо се дешава, његова прва жена умире због превелике
дозе лекова. Упркос турбулентном периоду у
приватном животу Минели успева да сними тај
филм са тада великом звездом Барбром Страјсенд, шансоњером Ивон Монтаном и тек откривеним Џеком Николсоном у рекордном року.
Хемија на платну између Барбре и Ива није
била уочљива, а Ив се није осећао пријатно у
снимајућој атмосфери. Минели се зато концентрише на Барбру што више може и из ње извлачи импресивно извођење вишеструке личности,
која памти чак тринаест својих прошлих (и будућих) живота. Филм је требало да траје преко
три сата, међутим продуценти су сматрали да то
није добра одлука за дистрибуцију и избацили
доста материјала, поготово Николсонове сцене,
као и његову музичку нумеру. Филм није доживео велики успех, а пад популарности филмских
мјузикла постајао је све више и више осетан.

Жижи (1958)

Када је његова ћерка Лајза одлучила да постане глумица, учила је један дугачак монолог за
представу Дневник Ане Франк. Није знала како
да током целог текста држи пажњу публици, те
јој је он рекао да је главни трик у томе да не треба да нагласи логички акценат у реченици, већ
потпуно погрешну реч. Реч коју нико други не
би нагласио. И да тако ,,запара уши” публици и
наведе је да је прати. То је практиковала током
целе своје каријере. Она је затим и добила једну од главних улога у његовом последњем филму Било је време (A Matter of Time, 1976), док су
друге јунакиње тумачиле феноменална Ингрид
Бергман и њена ћерка Изабела Роселини.
Десет година после свог последњег филма
Винсент умире од запаљења плућа у наручју
своје четврте супруге Ли Андерсон.
Винсент Минели режирао је укупно чак четрдесет филмова, међу којима је највише мјузикла, комедија и мелодрама. Његова остварења
која се не смеју изоставити јесу Пират (The
Pirate, 1948), Три љубави (The Story of Three Loves,
1953), Чај и симпатија (Tea and Sympathy, 1956),
Неки су дотрчали (Some Came Running, 1958),
Кад звона звоне (Bells are Ringing, 1960), Довиђења, Чарли (Goodbye Charlie, 1964) и Љубав
на песку (The Sandpiper, 1965). Својим вештинама оправдао је пажњу коју мјузикл заслужује
и поред дуговечног потцењивања тог жанра. У
сваком жанру најбитније му је било да се он и
глумци воде искреним емоцијама и стављањем
себе у туђе ципеле. Људе је сматрао недоследним, пуним скривених жудњи и потреба, што
је волео да приказује кроз велелепне секвенце
снова у којима је све било дозвољено. Његова
машта, естетика и храброст доказали су да су
границе покретних слика заправо непостојеће.
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пише:

Александар
Саша
Ердељановић

МИЈА

И ФИЛМ

ПРОЛОГ

Ш

туре новинске биографије обично су карактеризовале Мију Алексића као „позоришног, филмског и телевизијског глумца
и човека са естраде”. Иза тог, готово сваштарског одређења, крили су се бујан и
раскошан глумачки темперамент до тада невиђен у српском
глумишту и хистрионска снага израза која се с подједнаким
жаром очитовала на свим наведеним глумачким пољима. Била
је то личност „већа од живота” која је и у најсмешнијим ситуацијама носила понеку сузицу, и супротно, „извођач глумачких
радова” који је и у трагизму ситуације кристалисао зрнце смеха, радости и сунца. И у свему томе можда је најзапостављенији (што не значи и најмање цењен) неизмерно велики допринос Мије Алексића српском и југословенском филму, који је
трајао дуже од четири деценије. Мијин рад на филму може се
гледати и процењивати на различите начине, али ће се за разлику од досадашњих рекапитулација и осврта на његов филмски израз, овај текст бавити сегментима који складно сложени
и уклопљени дају мозаик о раду једне од ретких непролазних
глумачких величина овога народа, која се без икаквих комплекса ниже вредности могла мерити с много славнијим и познатијим великанима светске кинематографије.
12
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Боље је умети (1960)

ГЛУМАЦ КОМЕ
ЈЕ СУЂЕН НУШИЋ

Мија Алексић био је идеалан тумач комедиографског света који је створио генијални Бранислав Нушић. Атмосфера српске провинције
на размеђу деветнаестог и двадесетог века, са
живописним карактерима трговаца и писара,
полицајаца и сељака, шпекуланата и шићарџија
најразличитијих врста, на позоришним даскама пронашла је у Мији идеалног тумача свих
мана и врлина нушићевских ликова. Био је он
и Прока и Агатон у две верзије Ожалошћене породице, Јованча Мицић у Путу око света, Чеда
Урошевић и ујка Благоје у две верзије Госпође
министарке, Јеврем Прокић у Народном посланику итд. Зато није било ни чудно што је и филм
пригрлио његово глумачко умеће кроз екранизације Нушићевих позоришних дела. Тако је у
филмском дебију, кратком филму по Нушићу
Мува (1950), у режији Бранка Ћеловића, Мија
био мали полицијски писар, да би већ у свом
14
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другом филму Општинско дете (1953) Пурише
Ђорђевића догурао до префриганог адвоката
Фиће, који пристаје да за хиљаду динара некоме ували нежељено мушко дете. С појачаним
интензитетом његових остварења и растом глумачке харизме, и Нушићеви ликови за које га
редитељи ангажују постају све комплекснији и
раскошнији, па иако готово никада није главни
носилац радње, Алексић својом појавом и изражајним средствима чији дијапазон иде од готово
бурлескних гегова до патоса и туге својствених
руском драмском реализму, полако надмашује
насловне ликове и постаје миљеник и публике и критике. Такав је у Госпођи министарки
(1958) Жоржа Скригина, у којој тумачи Перу Каленића, Србима тако урођено „кафанско око и
уво”, лажног рођака Живке министарке, у покушају да се помоћу њеног утицаја врати с унапређењем у службу из које је избачен, као и у
врхунцу Нушићеве „кинематографске Србије”,
филму Др (1962), у режији Соје Јовановић, у

рођака главног јунака, по сваку цену жељног
његовог наследства. Тиме је заокружен један део
Алексићеве каријере везан за филмске адаптације великог позоришног класика којим је Мија
показао да му готово нема равног у сликању и
приказу менталитета људи какви су константа
српског политичког и друштвеног живота, нажалост све до наших дана.

фотографије: Архив ЈК

коме је овековечио лик ујка Благоја, још једног
од низа превараната из бесмртне заоставштине водећег српског комедиографа. Сцена снимљена у кафани „Руски цар” у којој Благоје, док
пева стару руску песму „Сија месец” немачком
професору Рајсеру (сјајни Ханс Нилсен) прави
коктел од четири врсте најбољих српских ракија
и вотке у чаши гигантских размера, а овај после испијања почне да бљује ватру, једна је од
најрепрезентативнијих у целој историји српске
филмске комедије. Сасвим природно, Мија је за
ту ролу награђен Златном ареном на фестивалу у Пули. Његов следећи сусрет с Нушићем на
филму уследио је две године касније у солидној екранизацији Народног посланика, редитеља
Столета Јанковића, у којој је наступио као Срета Нумера, галамџија и паланачки интригант, у
друштву златне глумачке екипе састављене од
Петра Прличка, Мире Ступице, Бате Живојиновића, Милене Дравић, Павла Вуисића, Милана Срдоча и других. Последњу прилику да још
једном завири у интиму типичних Нушићевих
карактера Мија је користио у филму Пре рата
(1966) Вука Бабића, остварењу комбинованом од
делова Ожалошћене породице и Покојника, кроз
лик Проке, грамзивог и бескрупулозног даљег

СМЕХОТВОРАЦ СА
СМЕХОТВОРЦИМА

Када је неко талентован, сва су му врата отворена, па се тако и Мијин глумачки развој на
филму није завршио вивисецирањем психологије Нушићевих јунака. Срећа и судбина хтеле су да се Мија упозна с необично обдареним
сценаристом и редитељем Радивојем Лолом Ђукићем, који је пак направио дуо с још једним
младим и духовитим сценаристом Новаком Новаком. Из судбоносног сусрета те тројке настала је невероватно успешна телевизијска серија
Сервисна станица, чијих је шеснаест епизода
током сезоне 1959/60. било први велики успех
тек основане Телевизије Београд. Она је сваке
вечери мамила милионско гледалиште да седи
испред тек купљених телевизора и прати догоБоксери иду у рај (1967)
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Пусти снови (1968)

довштине омиљених комичара. Већина глумаца
која се овде скупила знала се још одраније, из
популарне емисије Весело вече Радио Београда,
у којој су заједно уживо пекли занат будућих
смехотвораца. Ђокица Милаковић, Вера Илић
Ђукић, Жарко Митровић, Михајло Викторовић,
Јован Гец, Миодраг Поповић Деба, Аца Стојковић и други, били су већ уиграна глумачка екипа предвођена Мијом Алексићем и Миодрагом
Петровићем Чкаљом, спремна да и на филму
понови телевизијску сензацију. Лола Ђукић је
заједно с Новаком Новаком створио два филма
о колективу мале сервисне станице која нису
доживела комерцијални успех као истоимена
ТВ серија, али се данас, за разлику од ондашње
критике, много благонаклоније гледа на плодове њиховог рада, нарочито на оне глумачке.
Нема малих богова и Срећа у торби (оба из 1961)
наизглед су лаке и питке комедије. Прва говори
о томе шта се деси када обичан келнер Рака (у
бриљантном извођењу Мије Алексића) одлуком
директора постане вршилац дужности шефа
16
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Сервисне станице (в. д. Рака), па занесен сопственом величином, почне да кињи дојучерашње
најближе колеге предвођене куваром Јорданом
(такође бриљантни Миодраг Петровић Чкаља),
што изазове побуну запослених и прети да
уништи Ракину тек стечену репутацију. Друга
комедија бави се ситуацијом у којој украдени
пазар Сервисне станице игром случаја заврши код Раке, који у тренутку лакомости то не
пријави осталима, после чега се у случај укључује и милиција, као и трапави лопови који се
враћају на место злочина. Данас помало архаични, ти филмови пуни су врцавог хумора, с
тенденцијом критиковања неправилности и
лошег руковођења предузећима, од којих очигледно није била имуна ни тадашња Титова самоуправна Југославија. Тим делима несумњиво су устоличена и два акламативно призната
краља наше филмске комедије: Мија и Чкаља.
Њихова сарадња и заједнички наступи трајаће
годинама, током којих је створена и безразложно од других наметнута лажна конкуренција. И

данас је тешко рећи и објективно оценити ко је
од та два горостаса био већи и чија је глумачка
експресија експлозивнија. Чкаља се испољавао
кроз наступ „јарким бојама и средствима”, слично великом француском комичару Фернанделу,
градећи комику спољним изразом: гримасом,
смешном кретњом, односно целокупним изгледом и држањем. Мија је пак био реалистичнији, али му је дијапазон скакао од водвиљског
и слепстика до чеховљевске трагикомедије, што
је најочигледније било у невероватним гласовним и физичким трансформацијама, какве су
захтевале Ђукићеве и Новакове сценаристичке
потке. После одличног биоскопског успеха оба
филма уследила је серија На место, грађанине покорни, па потом и истоимени филм исте,
1964. године. Но, чини се да та прича о доброти
и солидарности малог човека Цулета Покорног
(као и увек беспрекорног Мије Алексића) према
моралу не баш склоним руководиоцима у предузећу, па и шире, себичној породици и пријатељима, упркос јасној критичкој амбицији, није
до краја успела. Скоро две деценије касније,
1983. године, уследио је последњи заједнички рад
на филму Лоле Ђукића и Мије Алексића, Човек
са четири ноге, у којем је Мија (ваљда у складу с годинама) аванзовао до места директора
једне велике фирме, коме се игром несрећних
околности у новогодишњој ноћи на вратима
стана нађе полугола млада и згодна колегиница из фирме, што искористи жута штампа и ни
из чега направи скандал. Благ и помало танак
хумор на рачун тадашњег стања у друштву, уз
супериорну глуму Мије Алексића и предивну
појаву Тање Бошковић, није помогао филму да
се уздигне изнад осредњости, па је њиме завршена не само плодна сарадња два смехотворца
већ и филмска каријера Лоле Ђукића.

МИЈА И ПУРИША
– РАТ И ЛИРИКА

Два Шумадинца, редитељ и сценариста Пуриша Ђорђевић и глумац Мија Алексић, заједно су
снимила чак девет филмова од 1953. до 1975, почев од Општинског детета до Павла Павловића.
Ипак, најзанимљивији и најзнаменитији део
њиховог дводеценијског филмског друговања
везан је за Ђорђевићеву тетралогију о рату и револуцији: Девојка (1965), Сан (1966), Јутро (1967),
Подне (1968), којима се условно могу додати и
Бициклисти (1970). У тим остварењима Пуриша
Ђорђевић је на основу својих сећања из ратног
периода дао неконформистичку и лирску сли-

Сан (1966)

ку догађаја у којима, за разлику од уобичајених
партизанских епова, нагласак није само на борби и офанзивама, херојству партизана и злочинима непријатеља. У његовом виђењу рата, тако
искреном и личном, постоје и љубави и изневерена очекивања, братске заваде и погрешни
избори, извитоперења и каријеристичка посртања, а готово стални и сјајни тим његових глумаца чинили су Мијин земљак Љуба Тадић, Раде
Марковић, Милена Дравић, Љубиша Самарџић,
Неда Арнерић, Драгомир Чумић и неизоставни Мија Алексић. У том циклусу филмова који
готово хронолошки прате догађаје од почетка
рата 1941. године (Девојка) па све до резолуције Информбироа 1948. (Подне), Мија носи лик
Страје Циганина, кога пут води од таоца који
избегне стрељачки вод, преко одласка у партизане, до изласка из рата у чину капетана ЈНА, да
би у преломној 1948. години био чистач ципела
испред београдског биоскопа „Славија”. Једино
у Бициклистима Мија игра професора музике
који бициклом побегне у партизане, где среће
чешког циркусанта Јиржија Менцела (Миодраг
Петровић Чкаља), с којим убрзо заједно страда у немачком бомбардовању. Ако су Мијине
вињете у Пуришиној тетралогији биле делови
неисликане фреске о непризнатом народу који
је увек живео и борио се заједно са Србима,
Бициклисти су не само намерна Ђорђевићева
посвета српско-чешком пријатељству (које није
престајало ни у време интервенције 1968. године) већ и деценијском пријатељству два глумца,
последњи пут кинематографски отелотвореном
баш овде.
мија

алекси ћ
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Срешћемо се вечерас (1962)

У ЗАГРЉАЈУ
ЦРНОТАЛАСОВАЦА

Почетком шездесетих година под утицајем
француског „новог таласа”, пољске критичке
школе и италијанског неореализма, код нас се
појавила група младих редитеља чији су филмови крштени тада негативним одређењем „црни
талас” због својих критичких ставова према систему, његовој прошлости и аномалијама које
су пратиле лакировку само у теорији проповеданог социјалистичког друштва. Ако изузмемо
краткометражне сатире из 1961. године Еци,
пеци, пец и Педагошка бајка, каснијег првака
црноталасног правца у нашем филму Душана
Макавејева, у којима је Мија Алексић био једини глумац, заслуга тих редитеља је, пре свега, у
томе што су Мији дали шансу да се после позоришта напокон и на филму огледа у драмским
ситуацијама. Прва међу њима била је у Човеку
из храстове шуме (1964), редитеља, сценаристе
18
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и познатог сликара Миће Поповића, у коме је
Мија интерпретирао главног јунака, четничког
кољача Максима. Провокативан филм који је
на психолошки начин покушао да утврди зашто је предратни бенигни слуга и чобанин постао хладнокрвни убица, сам по себи изазвао је
гнев политичке елите и одмах послат у бункер.
Мија Алексић је у свом глумачком виђењу бранио и одбранио тај лик, створивши маестралну
пројекцију једног промашеног живота пуног
људске отуђености и усамљености, коме пут зла
у друкчијим околностима вероватно не би био
једини излаз. Била је то, према мишљењу многих, најбоља филмска улога Мије Алексића, а тај
његов фасцинантни драмски првенац на филму
добио би и заслужену Златну арену у Пули да
се нису умешали политички фактори који су
филм уклонили из биоскопског живота, а Мији
одузели практично већ изгласану највећу глумачку награду. Но, Мијин рад с црноталасовцима почиње још много раније, када је 1958. године

глумио у првенцу Александра Саше Петровића
и Вицка Распора Једини излаз, акционом партизанском филму у коме група командоса врши
саботажу у Постојнској јами. Али ако Мији није
баш одговарала улога партизанског командира из тог филма, много више ће му пристајати следеће две, одигране у сада већ класичним
филмовима српске кинематографије које је режирао Саша Петровић: Скупљачи перја (1967) и
Биће скоро пропаст света (1968). У првом, који
по свим критичарским листама до данас спада
у неколико најбољих српских и југословенских
филмова свих времена, балади о чергарима пуној неспутаног живота, страсне љубави и немилосрдног насиља, Мија је тумачио попа Пају,
неконвенционалног сеоског свештеника који
продаје перје не држећи се слепо црквених канона, у жељи да помогне уклетим и на пропаст
унапред осуђеним љубавницима. С друге стране, Биће скоро пропаст света (слободна обрада
романа Зли дуси Фјодора Достојевског) мрачни
је доживљај војвођанске равнице пуне кала и
разврата, са у рату од усташа полууништеним
црквама које су у миру небригом и лоповлуком
докусурене, и поратне народне власти коју воде
младе компартијке, на речима склоне комунистичким паролама, а на делу расаднице блуда и
неморала. Овде је Мија злокобни, готово демонски крчмар Јошка, који пре трагичног расплета
сву мржњу према наивном свињару Триши (словачки глумац Иван Палух) изражава певањем
изазивачких и циничних бећараца. Чини се да
је том улогом, као и већ споменутом из Човека
из храстове шуме, Мија Алексић најдубље загазио у свет људског зла и нечовештва, доказавши
се као комплетан и универзалан глумац за кога
не постоје неоткривени и неишчитани фахови
у области кинематографије. Напокон, не сме се
пренебрегнути ни Алексићева сарадња с Бахрудином Батом Ченгићем у филму Мали војници
(1967), који се бави судбином деце у рату остале
без родитеља. Мија је овде остварио енигматичну улогу проповедника и пророка Мате, човека
који у „времену без бога” дели деци кључеве за
отварање душе. Друга и последња заједничка активност на филму Ченгића и Алексића била је у
Улози моје породице у светској револуцији (1971),
по роману Боре ћосића, која је одмах завршила
у бункеру. Кратка, али необично ефектна епизода Адолфа Хитлера, незаинтересованог за дражи Еве Браун, због чега се она више бави њиховим вучјаком, неуобичајена је и за Мију и за цео
склоп филма, али је свакако допринела ширини

и богатству карактера који употпуњују његов
кинематографски опус. Некако у то време почела је и политичка хајка на црноталасовце, после чега је многима од њих онемогућен рад на
домаћем филму, а све то је очигледно утицало и
на Мију Алексића да следећи филм, партизанску епопеју Ужичка република, у режији Жике
Митровића, сними тек 1974. године.

ПРАШКА ШКОЛА
И ОНИ ДРУГИ

Од 1974. до 1992. године Мија Алексић снимио
је само десет играних филмова. Било је то време смене генерација када су многи редитељи
с којима је радио полако одлазили у пензију,
а појавили се нови, пуни савремених идеја и
спремних да шансу дају пре свега младој генерацији глумаца с којима су заједно студирали.
Међутим, упркос раду у позоришту и успешним телевизијским серијама, Мија није одустајао од филма, и тада је у складу с годинама
решио да бира само квалитетне сценарије који
су обећавали нешто више од осредњих дела с
биоскопског репертоара. Први међу њима који
остаје у памћењу јесте дебитантски играни
филм Живка Николића Бештије (1977), изразито камерно дело чија се радња дешава на усамљеном острву за време југа, када се изненада
појави лепотица и пробуди дуго потискивано
зло у мештанима. Тај необичан, фелинијевски филм, пружио је Мији прилику да оствари
њему несвојствену улогу ексцентричног учењака који тврди да острво на коме живе плови без
циља. Други значајан филм периода у коме је
Мији Алексићу дата шанса да покаже све своје
неспорне квалитете јесте Маратонци трче почасни круг (1982), редитеља Слободана Шијана и
сценаристе Душана Ковачевића, црнохуморна
трагикомедија постављена у српску варошицу,
негде одмах после убиства краља Александра
1934. године. То је прича о вишегенерацијској
породици погребника с дугом традицијом која
се у више него крвавом расплету обрачунава
са својим супарницима око примата у послу.
Све најбоље што се наталожило у његовој глуми током тродеценијског филмског рада Мија
је оваплотио овде, поделивши филмско платно
с највећим глумачким перјаницама свих генерација тога тренутка: Мићом Томићем, Павлом
Вуисићем, Данилом Батом Стојковићем, Богданом Диклићем, Зораном Радмиловићем, Бором
Тодоровићем, Јелисаветом Секом Саблић. И тај
филм сасвим заслужено ушао је у анале, међу
М И Ј А
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Те ноћи (1958)

наше најзначајније филмове свих времена. Иако
је већ побољевао од срца у то време, Мија се и
даље није предавао, у жељи да се наметне и младим редитељима. Једини који је имао среће да
међу представницима такозване прашке филмске школе, тј. редитељима који су студије завршили на прашкој Филмској академији (ФАМУ)
и имали велики утицај на југословенски филм
од краја седамдесетих година двадесетог века,
ради с Мијом, био је Горан Паскаљевић. Он је
Мију ангажовао двапут: први пут у Варљивом
лету ‘68 (1984), сетној реминисценцији на живот
у српској провинцији у време студентске побуне у Београду 1968. и совјетске интервенције у
Чешкој 1969, у којој Мија више него уверљиво
тумачи хедонистичког деду младог главног јунака (Славко Штимац) помажући му у одрастању
и сазревању. Њихов други заједнички филм је
Танго аргентино (1992), последњи филм Мије
Алексића, свакако његова лабудова песма. Кроз
лик Хулија Поповића, остарелог певача аргентинских шлагера, настављача чувених пустолова, романтика и сањара, Мија је, иако већ тешко
болестан, остварио једну од улога свога живота,
20
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што је препознато у виду највишег признања
Фестивала глумачких остварења у Нишу, награде Гран при – Ћеле кула и Кристалне призме,
коју му је доделила Југословенска академија
филмске уметности и науке.

НЕМА МАЛИХ ФИЛМОВА

Уз све већ наведене, морају се споменути и
други филмови у којима је својим непоновљивим наступом Мија оставио трајан печат. Када
је у питању комични жанр, пре свих то је Друг
председник центарфор (1960) Жоржа Скригина,
филмска хумореска у којој Мија на префињен
начин игра сеоског фотографа и сплеткароша
Марисава завршавајући сваки дијалог чувеном
узречицом: „Сита Мица и пијан батица”. Сличну улогу фотографа швалера остварио је и у
нешто слабијем филму Драгослава Лазића Сирота Марија (1968). Од осталих Мијиних рола
у комедијама не треба заборавити шефа Ацу у
филму Мушкарци (1963) Мила Ђукановића, као
и оне у деловима популарних серијала: директора школе у Раду на одређено време (1980) Милана Јелића, деду Вукашина у остварењу Љуби,

ЕПИЛОГ

Ове године навршава се деведесет пет година од рођења Мије Алексића, човека који је
оставио неизбрисив траг у српском глумишту.
Сама његова појава на први поглед није одавала филмску звезду. Средњег раста, помало повијеног носа и високих зализака, назалног, али
пријатног гласа који је веома често користио да
запева и коначно, изгледа који свакако није био
по мери и укусу младих обожаватељки, Мија је

фотографије: Архив ЈК

љуби, ал’ главу не губи (1981) Зорана Чалића и
путника у трамвају у трећем делу Тесне коже
(1988) Александра Ђорђевића. Без Мије није могао да се замисли ни наш први озбиљни мјузикл
Љубав и мода (1960) Љубомира Радичевића, у
коме је као генерални директор за партнере
имао неизбежног Чкаљу и младу певачицу у
успону Габи Новак, као ни први играни филм
српске кинематографије у поджанру фантазије Боксери иду у рај (1967) Бранка Ћеловића.
У време премијере потцењен, тај филм тек данас доживљава своје право вредновање у очима критике, а рола остарелог боксера Микета,
који разорен алкохолом умире и одлази на небо
код Светог Петра, сада се издваја као једна од
најблиставијих у глумачкој нисци бисера Мије
Алексића. Од Мијиних карактерних улога пак
памте се епизода рибара шаљивџије у филму У
мрежи (1956) Бојана Ступице, којом је скренуо
пажњу на себе, глумачки надигравши двојицу
главних јунака, Берта Сотлара и Јурицу Дијаковића, затим ефектне роле малих људи у делима
Доћи и остати (1965) Бранка Бауера и Пусти
снови (1968) Соје Јовановић. Сарађујући с редитељем Жиком Митровићем, дао је и свој снажни глумачки допринос пионирским остварењима жанра криминалистичког филма код нас – у
Ножу (1967) и у Убиству на подмукао и свиреп
начин и из ниских побуда (1969). Њихов последњи
заједнички рад везан је за већ спомињану ратну
фреску Ужичка република, у којој је Мија професионално и с мером изнео лик мајстора Тозе,
пушкара из фабрике оружја. Једна тако моћна
и свеобухватна каријера ипак није могла проћи
без промашаја. Када је филм у питању (али не и
улога), то је свакако криминалистичка пародија
Мртвацима улаз забрањен (1965) редитељског
пара Владимир Царин – Светислав Штетин, а у
конкуренцији за Мијину најслабију улогу (што
важи и за сам филм) најозбиљнији кандидат је
Quo vadis, Živoradе?! (1968), потпуно промашена
црна комедија у режији Мила Ђукановића.

Варљиво лето ‘68 (1984)

све рушио својим наступом, ставом и харизмом
коју је ширио свуда око себе. Тумачио је улоге у педесет два домаћа филма (четрдесет девет
дугометражних и три краткометражна), а ако
се летимично ишчитају само наслови дела у
којима је наступио, јасно је да је то био глумац
претплаћен на успех и квалитет. Накнадно гледање његових филмова у континуитету, да би
се написао један овакав текст, било је не само
задовољство и уживање већ и потврда да је реч
о једном од само њих неколико из ове средине који могу да се уврсте у енциклопедију најбољих филмских актера света. Слично великом
енглеском глумцу Алеку Гинису и ништа мање
значајном Французу Бурвилу, Мија нам је подаривао и смех и таму, и сунце и облаке, на начин који је доступан само врху одабраних. Тражећи у комичном елемент сете и у трагичном
елемент хумора, Мија је створио живот саткан
од различитих комбинација који нас, када га
изнова гледамо на филмском платну, још увек
преплављује својом непатвореном људскошћу и
топлином.

мија

алекси ћ

|

|

21

филмски
циклус

мој избор

разговор водила:

Зорица Димитријевић

кнегиња
Јелисавета
Карађорђевић
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Која је била ваша основна идеја када сте састављали програм за циклус „Мој избор”?
– Настојала сам да се сетим свих оних филмова у којима сам уживала, а прва асоцијација
био ми је први филм који сам икада гледала –
Дизнијева Снежана и седам патуљака. Имала
сам само четири године и моји родитељи тражили су да све страшне сцене с вештицом буду
уклоњене како се не бих уплашила. Уживала сам
у тој малој пројекцији која је за мене направљена у Белом двору у Београду. Од тада обожавам
цртане филмове, али мислим да би се читаоци
вашег часописа збунили да су се у мом избору
нашли само цртаћи (смех).
На вашој листи преовлађују комедије, али
ту су и романсе, драме, мјузикл, трилер. Имате ли омиљени жанр?
– Спадам у особе које воле да се насмеју. Не
бих рекла да постоји жанр који преферирам.
Пре је то комбинација различитих елемената.
Не волим филмове с много насиља, поготову не
оне у којима су деца изложена насиљу. С друге
стране, волим занимљив заплет и хумор. Веома
ми је важна и добра музика у филму.
Шта највише доприноси да вам се неки
филм допадне – интересантна прича, добра
глума, специфична режија?
– То је, пре свега, прича. Када је прича добра
и када глумци добро играју своје улоге, филм
држи моју пажњу. Притом то уопште не морају
да буду познати глумци. Међутим, начин на који
играју улогу, дијалози, дикција… све су то веома
важни елементи који ме привуку неком филму.
Да ли филмове које сте одабрали за ову
прилику повезујете с неким одређеним тренуцима када сте их или с ким сте их први пут
гледали?
– Сваки од ових филмова памтим управо по
осећању задовољства, испуњености, па и мотивације коју су будили у мени. Неке сам гледала

и више пута, и увек су доносили то нарочито
расположење. Диван је осећај кад изађеш из биоскопа насмејан и добро расположен. Дешавало
ми се да добијем жељу да играм и певам по завршетку филма. Уосталом, мислим да се већина
нас осећала тако гледајући Џина Келија у Плесу
на киши.

фотографија: приватна архива

З

а септембарски програм „Мој избор”
филмове је одабрала кнегиња Јелисавета Карађорђевић. На њеној листи преовлађују комедије, али има
и романси, драма, авантура из раздобља од педесетих до деведесетих
година прошлог века. У интервјуу за часопис
Кинотека кнегиња је говорила и о томе шта је
највише привлачи одређеном делу, како је формирала филмски укус, које је место седме уметности у данашњој култури.

Ко је највише утицао на ваш филмски укус?
– Живела сам на толико много различитих места и дружила се с пуно различитих људи, тако
да су утицаји бројни. Увек погледам филм по
савету пријатеља чији укус у најширем смислу
те речи ценим. Често се дешавало да одређени
актуелни трендови и теме утичу на мој избор.
С временом укус се обликовао, а оно што је можда најбитније – увек ћу филму дати шансу. Не
критикујем ствари које нисам видела. Додала
бих да сам посебно у Лондону волела да идем
у биоскоп. То је био ритуал. Прво кратке вести
„Pathe”, па цртани и онда најављени филм. Једна од ствари због којих волим биоскоп јесу ти
ритуали.
Као особа која је дипломирала лепе уметности, а бави се и цртежом, фотографијом,
писањем, како видите место и улогу филмске
уметности на данашњој културној сцени?
– Немам ни најмању дилему да је филм нешто
што ће људе увек интересовати, чак и у времену
у коме филмове и серије све више гледамо код
куће, преко интернета, а све мање у биоскопу.
Филм има своју магију и људи ће се увек занимати за филм. Због тога је и одговорност филмске индустрије много већа, јер желели то или не,
филм и те како утиче на наш доживљај света,
ставове, изборе које правимо.
Будући да сте живели у различитим срединама, можете ли да упоредите однос публике
према филму код нас и у свету?
– Мислим да ту суштински нема велике разлике. Филм је једна од ретких области људског
стваралаштва које стимулишу слична расположења без обзира на то ко сте или где живите.
Илустрације ради, у време кад је моја кћи Катарина Оксенберг глумила у Династији, посетила
сам Кенију 1984. Жене су ме искључиво питале
за тада глобално популарну серију и шта ће се
десити у следећој епизоди. Дакле, постављале су
ми врло слична питања као и моје пријатељице
у Њујорку. И биле су скоро љуте јер нисам знала
одговор. Нису ми веровале да не знам садржај
серије, ипак је Аманда била и моја ћерка и ћерка Џоане Колинс!
К Н Е Г И Њ А
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фотографије: Архив ЈК

Север-северозапад (1959)

РАЈАНОВА КЋИ

(ВБ, 1970) Режија: Дејвид Лин
....................................................................................

ПОВРАТАК ПИНК ПАНТЕРА
(ВБ, 1975) Режија: Блејк Едвардс
....................................................................................

ПЛЕСОМ ДО ЉУБАВИ

(АУС, 1992) Режија: Баз Лурман
....................................................................................

БОГОВИ СУ ПАЛИ НА ТЕМЕ
(БО/ЈА, 1980) Режија: Џејми Ујс
....................................................................................

КЊИГА О ЏУНГЛИ

(САД, 1969) Режија: Волфганг Рајтерман
....................................................................................

ПЕВАЈМО НА КИШИ

(САД, 1952) Режија: Стенли Донен, Џин Кели
....................................................................................

СЕВЕР-СЕВЕРОЗАПАД

(САД, 1959) Режија: Алфред Хичкок
....................................................................................

Певајмо на киши (1952)

КАВЕЗ ЗА ЛУДЕ

(ФРА/ИТА, 1978) Режија: Едуар Молинаро
....................................................................................

РИБА ЗВАНА ВАНДА

(ВБ, 1988) Режија: Чарлс Крајтон
....................................................................................
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.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 21, 22. и
23. септембра у Косовској 11.

///////// интервју

РАМИН
БАХРАНИ
РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Сандра Перовић
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ахрани је познат по независним
драмама мирнијег темпа као што су
Man Push Cart, Chop Shop и Збогом,
Соло. Ипак, пажњу јавности привукао је трилером 99 домова, којим је
направио својеврстан жанровски искорак, али је
тематски остао доследан себи снимивши филм
који брутално говори о горућим друштвеним
проблемима. И док се у дирљивој и искреној
драми о последицама економске кризе у Америци бавио породицом суоченом с губитком куће
због нагомиланих дугова, редитељ Бахрани неколико година касније инспирацију проналази
у дистопијском свету без књига.
Након што је култни француски редитељ
Франсоа Трифо у филм преточио научнофантастични класик Фаренхајт 451, ванвременско
дело писца Реја Бредберија, Бахрани је из своје
визуре предочио причу о књигама које страдају
на ломачи, о гротескним ватрогасцима који
пале ватру где не треба, о кафкијанским досијеима грађана који читају, о потпуној доминацији
електронских медија, о застрашујућем безбрижном друштву блиске будућности. Као и књига, и
филмска адаптација Фаренхајт 451 коју је Бахрани снимио у продукцији ХБО-а, парабола је
о тоталитарном свету непосредне будућности.
А то је свет опседнут сликом и телевизијским
психотестовима. Редитељева првобитна забринутост да Бредберијево упозорење неће имати
смисла у данашњој ери дигиталне културе, показала се неоправданом.

фотографије: промо / лична архива

Филмови америчког редитеља
иранског порекла Рамина
Бахранија говоре о људима на
маргини који и даље верују у
амерички сан. Његов најновији
филм премијерно приказан на
71. Канском фестивалу
Фаренхајт 451 повод је да се подсетимо опуса аутора који је на
44. Фесту за остварење
99 домова освојио награду за
најбољи сценарио,
а Мајкл Шенон проглашен најбољим глумцем

Бредбери је предвидео да људи нису рођени
једнаки, већ да их је изједначила ватра, што се и
сада дешава, јер делује као да мултикултурализам понекад брише културе. У улози капетана
ватрогасца Мајкл Шенон још једном је показао
да може као мало ко да ноншалантно зарони
у тамну страну. Звезда Револуционарног пута,
Ноћних звери, Облика воде и серије ХБО-а Царство порока и редитељ Рахим Бахрани, осим у
Фареннхајту, сарађивали су у још једном остварењу о лошим системима. Реч је о филму 99
домова, који је на 44. Фесту освојио награду за
сценарио, а Шенон проглашен најбољим глумцем.
Роман Реја Бредберија догађа се у будућности, у којој је писац предвидео екране на
зидовима. У данашње време то је реалност.
Да ли вас је та чињеница мотивисала за савремену верзију Фаренхајта 451?
– Јесте. Много волим роман Реја Бредберија,
оставио је дубок утисак на мене давно, још у
време кад сам га читао у првом разреду гимназије – у америчкој књижевности то је класик.
Током 2015. схватио сам да је модерна технологија сустигла Бредберија на врло застрашујући
начин. Идеја интернета и друштвених медија
деловала је као подстицај да се поново замисле
и истраже његове теме и идеје, јер када бих спалио све опипљиве књиге из вашег дома, могли
бисте се врло наљутити, али могли бисте и да их
очитате с „облака” и поново их прочитате. Како
с тим да се носимо? С интернетом? То су питања
о којима стално размишљам.
У којој је мери Трифоова адаптација Фаренхајта 451, настала 1966. године, утицала на
ваш рад?
– Много ми се допао тај филм. Допала ми се
камера Николаса Роуга и музика Бернарда Хермана. И Џули Кристи је феноменална. Тај филм
ми је помогао због тога што га је Бредбери одобрио. Прихватио је све измене које је Трифо
направио са својим сарадницима. Бредбери је
лично двапут адаптирао свој роман, једном за
драму, а други пут за мјузикл, и много шта је
мењао. Дозволио је, на пример, Кларис Мaклелан да живи, док у роману она умире. То што
је сам Бредбери мењао своје дело пружило ми
је слободу да много шта променим, што сам и
учинио. Нисам то олако радио, поштујем роман.
Али желео сам да истражујем његове теме у
причи која је помало друкчија. Знате, Бредбери
РА М И Н
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није био лудиста. Волео је филмове. Адаптирао
је Мобија Дика, амерички класик, за Џона Хјустона и променио га. Волео је телевизију, писао
је серије за ХБО. Био је против јефтиних сензација, брзих информација, бомбардовања рекламама, а то су данас друштвени медији, интернет. Баците поглед на наслов на свом телефону
за који је алгоритам рекао да ви желите да вам
се допадне, па се вама допадне, само да бисте
остали срећни. Бредбери је рекао: „Не дајте људима две стране питања да се муче, дајте им једну. Или ниједну. Да остану срећни.” Тако је сад.
На који начин филм истражује тренутну
политику у свету кад су у питању култура,
књижевност, слобода говора, медији и образовање?
– Бредбери је предвидео наш данашњи политички, друштвени и културни живот зато што
је, у књизи, ватрогасац питао ко је оформио
прву ватрогасну станицу. То је био Бен Френклин. И јесте, 1736. године у Америци. Али у роману, они погледају свој приручник, где пише
да је он то учинио да би спаљивао књиге. У филму Монтаг пита свој компјутер Алексу, помоћника вештачке интелигенције. И он му покаже
чињенице на интернету. Бредбери је предвидео
да људи нису рођени једнаки него да их је ватра
изједначила да би могли да буду срећни. То се
и сада дешава, јер делује као да мултикултурализам понекад брише културе. Или их поново
раздваја. Мислим да бисмо морали наћи нови
начин за дијалог, а верујем да читање књига у
томе помаже.

Како сте приступили визуелном стилу тог
филма?
– Бредбери је говорио да су се „ватрени преноси” догађали ноћу зато што су се тако емисије чиниле спектакуларнијим. Покушали смо
да причу сместимо у врло мрачну ноћ, мислећи
на Орсона Велса – Додир зла и Суђење. Мој креативни тим сјајно је радио, имао сам врло јак
тим.

Да ли би људи могли да се препознају у свету који стварате у том филму?
– Надам се да ће људи препознати себе и своје
друштво у филму јер филм нисмо сместили у
будућност већ у помало измењену сутрашњицу.
Желео сам да људи осете да је то свет у којем
живимо данас и да би поново требало да се
уплаше од Бредберијеве визије.

Шта ћете следеће урадити?
– Следећи филм зове се Бели тигар и његова
радња смештена је у Индији. Заснован је на роману Бели тигар, који је освојио Букерову награду 2008. Написао га је Аравинд Дадига, велики писац и мој колега са студија. Урадићу га с
„Нетфликсом”.

Ваши филмови мире јаку друштвену свест
с емпатијом аутсајдера који имају осећај за
људе и културе, посебно оне маргинализоване. Да ли је то ваш извор надахнућа?
– Ја сам ирански Американац. Потичем из двеју
култура. Много година живео сам у Ирану. Већина мојих филмова су о смеђим, црним и сиромашним људима, о аутсајдерима, како рекосте. И
овде поново видите у глумачкој екипи и у атмосфери филма да више тежим оном скрајнутом.
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Осим у свом првом филму 99 домова, и у
Фаренхајту 451 сарађивали сте с Мајклом
Шеноном. Шта вас привлачи у његовој глуми?
– Волим Мајкла Шенона као брата, као глумца. Мислим да је један од најбољих глумаца.
Дубоко је комплексан. Све може претворити у
нешто врло разумно и врло контрадикторно,
никад не знаш тачно шта мислиш. И одлично се
сложио с Мајклом Б. Џорданом, једним од најбољих глумаца данас. Хемија међу њима била је
веома јака, допали су се један другом и у животу, и то се види у њиховом односу на филму, те
крај чини врло трагичним.
Године 2016. добили сте награду жирија на
Међународном филмском фестивалу у Београду – Фесту?
– Да, волим тај фестивал, много пута су ме
подржали, ценим то. Имам и неколико врло
добрих студената режије с „Колумбије” који се
сада враћају у Београд да праве врло добре игране филмове.

СУБОТОМ НА ДРУГОМ,
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ

Како је пропао рокенрол (1989)

пише:

Ђорђе Зеленовић

СоЊа
СавиЋ

НЕПРИЛАГОЂЕНА
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ве године навршава се деценија од изненадне смрти глумице Соње Савић. Тим поводом у Југословенској кинотеци биће приређена изложба
посвећена Соњи, а у склопу
изложбе и филмски програм који ће публику
подсетити на неке од њених најбољих филмских
улога.
„Оно чиме могу да се понесем, не поносим
него понесем, јесте то што сам успела да избришем границу између живота и позива. Да ли то
сваки пут успешно дочарам и до које мере могу
да владам сценом, не знам. Трудим се да моја
реч довољно дуго путује да може публици да задржи пажњу, јер и после толико година ја и даље
бринем о томе шта публика мисли.”
Соња Савић пред камерама је дебитовала
крајем седамдесетих, као тинејџерка, у остварењу Лептиров облак из 1977, а следеће, 1978, у
седамнаестој години, уписала је Факултет драмских уметности у класи професора Миње Дедића. Њене колеге били су Светислав Гонцић,
Бранимир Брстина, Жарко Лаушевић, Зоран
Цвијановић, Оливера Јежина, Сузана Петричевић и други. Дипломирала је 1982. године.
Када је почињала да глуми, поред ње су били
сами доајени југословенског глумишта, од којих
је имала шта да научи. „То је била таква гарда
глумаца поред које ми је била част да стојим, а
не да глумим. Значило је много бити у друштву
људи попут Павла Вујисића, Зорана Радмиловића, Милене Дравић, Мире Фурлан. Сви добри
људи одоше.”
Улога која ју је прославила свакако је она у
филму Шећерна водица из 1983. године – улога
Бранке Ђурић Дечке. Током снимања јављале
су се многе тешкоће, што због малог буџета,
што због замене сниматеља. Кад је завршен, тај
филм није био потенцијални хит, али на Пулском филмском фестивалу следеће године бива
уврштен у званичну селекцију. Критике су биле
одличне, а пулски жири награђује Соњу Савић
као најбољу глумицу фестивала. Златна арена
ипак јој није уручена у Пули 1984. године. Иако
су многи вероватно мислили да иза Соњиног недоласка стоји нека велика прича, разлог је био
сасвим једноставан и диван. У њеном маниру.
„Радо се сећам тог лета. Током јула с групом вршњака боравила сам на полуострву Пељешцу не
размишљајући ни о чему другом до о купању и
сунчању. Тек три дана касније, а на основу неких телеграма из Београда који су ми накнадно

достављени из месне поште, сазнала сам да сам
добитница признања у Пули”, рекла је у једном
интервјуу Соња.
После тога њена каријера кренула је узлазном
линијом, а у београдским биоскопима Шећерну
водицу гледало је око 150.000 људи.
„Овде сам све време покушавала да одржим
урбану културу, али то нико не примећује. Знам
и да се реформа костима, шминке и мизансцена
на филму осамдесетих може приписати Соњи
Савић, па опет ником ништа. Сукња од скаја и
сако на голо тело нису се пре мене носили, бојила сам тушем нокте у црно зато што таквог лака
није било. И још нешто: до 45. године ја још нисам добила озбиљан хонорар за свој рад. Мада,
у ствари, у алтернативи и не може да се очекује
новац.”

Давитељ против давитеља (1984)

Током 1984. глуми у сада већ култним остварењима Камионџије поново возе, Давитељ против давитеља, Балкански шпијун, али највећу
пажњу привлачи улогом у филму Уна, снимљеном према истоименом роману Моме Капора.
Филм је привукао велику пажњу и публике и
критике, нарочито због сцена у којима је Соња
Савић нага. Када се појавила у биоскопима 1985.
године, Уна је проглашена првим југословенским меким порнићем, а љубавне сцене у којима Соња и Раде Шербеџија заиста не штеде своје
умеће окарактерисане су као жесток секс. „Уни
је пришивена не само етикета меког порнића
него чак и тврдог порно-филма, али мене то претерано не узбуђује. Људи су код нас веома непрецизни, тако да погрешно постављају ствари.
И софт порн и порно-филм врло су честе форме
озакоњене у свету; јасно је како се и у коју сврху праве. Ако су добри филмови, естетика им је
веома чврста, а еротика се узима као суштина
међуљудских односа и, на известан начин, веС О Њ А
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Уна (1985)

лича”, рекла је Соња Савић. „Уна има тих пет-шест љубавних или еротских сцена, али како се
у филму говори о распаду међуљудских односа
зарад општег издајства, и тај секс је врло равнодушан и агресиван. Дакле, није ни еротичан, ни
узбудљив ни леп. Последица је једног замореног средовечног човека који је некада можда и
уживао у љубави, и једне младе још изгубљене
особе која није ни пронашла своје место, тако
да је тешко да је икад и
уживала у љубави. Они
се међусобно подају, а
то чини нарочито она,
пристајући да буде – на
неки начин – не понижена већ употребљена
за атак тог човека на
целокупно своје постојање, на средину, на Уна (1985)
све што га окружује.”
Раде Шербеџија рекао је да је Соња једна од најдивнијих глумица на свету и да је потпуно била
посвећена својим филмовима, које је волела
више од свега.
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Следеће године Соња снима филм Живот је
леп, у ком глуми кафанску певачицу, а песме је
уместо ње отпевала певачица Беби Дол, која се
с њом и приватно дружила и која се накратко
вратила из Египта, где је боравила у то време,
само да би снимила тих неколико песама. За
улогу у том филму Соња осваја Специјалну награду за најбољу глумицу на Филмском фестивалу у Венецији, што је
ставља у ред малобројних домаћих глумаца,
уз Љубишу Самарџића
и Милену Дравић, који
су добили признања за
глуму на великим светским фестивалима.
Уследила је улога у
филму Црна Марија,
у коме су јој партнери
били Милан Младеновић („Шарло Акробата”, „Екатарина Велика”), Маргита Стефановић
(ЕКВ) и Горан Чавајда Чавке („Електрични оргазам”), с којима је и приватно била пријатељица.
Глас у неколико песама овај пут позајмила јој је

ла сама, али и све своје обавезе испуњавала без
грешке, без обзира на стање у каквом сам била.”
Умрла је 23. септембра 2008. у свом стану у Београду. Сахрањена је у селу Доња Горевница, а
комшије њене мајке Микаине рекле су дневном
листу „Курир” како се не сећају да је ико од колега посетио њен гроб. Ни на сахрани није било
глумаца, осим Даре Ранчић, коју је Соња припремала за пријемни на ФДУ.

фотографије: Архив ЈК

Снежана Јандрлић („Рани мраз”, „Сунцокрети”).
Уследиле су веома запажене улоге у филмовима Мајстор и Шампита, Секула и његове жене,
Осуђени, Чавка, Браћа по матери, Масмедиологија на Балкану, Балканска перестројка и у
причи „До извора два путића” из омнибуса Како
је пропао рокенрол. Иако је због дружења с поп
и рок музичарима била довођена у везу с тим
миљеом, 1987. године појавила се у споту фолк
певача Мирослава Илића Девојка из града.
Велики успех из осамдесетих година, када је
била и један од најавангарднијих представника београдске културне сцене, није се, нажалост, наставио. Током деведесетих све се мање
појављивала на филму, али је постала активна
као редитељка: снимила је Први српски техно водвиљ, Супернаут – Београд андерграунд,
Плеј и последњи филм Шарло те гледа. Ипак,
остварила је упечатљиве улоге у филмовима
Ми нисмо анђели (једну од чувенијих реплика
у том филму изговорила је управо Соња: „Никола, нисам ти ја мајка, силази доле! Опет неки
твој идиот”), Увод у други живот, Ни на небу ни
на земљи, Танго је тужна мисао која се плеше и
Урнебесна трагедија. У овом последњем поново глуми певачицу и овај пут чујемо њен глас
у песмама које је за филм урадио композитор
Зоран Симјановић.
Велики повратак на глумачку сцену уследио
је с филмом Хлеб и млеко словеначког редитеља Јана Цвитковича. С Цвитковичем је 2005.
сарађивала и у хорору Од гроба до гроба, у коме
је, такође, играла главну улогу. „Зашто лоше
пролазим у граду у ком живим, у земљи из које
потичем, појма немам. Да није било Словеније,
не бих преживела деведесете, а исто важи и за
ово време.”
Последње улоге остварила је у ТВ серији Вратиће се роде Горана Гајића, филму Принц од
папира Марка Костића и хорор комедији Забрањена љубав Момчила Прерадовића, која је
премијерно приказана после њене смрти, јуна
2009. „Изгледа невероватно, али је, нажалост,
истинито – данас организатори и продуценти
одлучују ко ће глумити. Многи редитељи ми
кажу да када се помене моје име, продукција
одмах скаче на ноге и ставља ми забрану. Никад
ниједан скандал није био везан за мене, никада
се нисам онесвестила, закаснила на снимање.
Неки сценаристи су у делиријум тременсу вођени у болницу, били су на хероину и лечени су о
државном трошку, а после су као награду добили да пишу серију. Ја сам све своје битке добија-

Осуђени (1987)

Крајем 2011. године, пола века од глумичиног
рођења, у Музеју Југословенске кинотеке у Београду промовисана је биографија Соња Савић
– отворена страница, чије су ауторке Миломирка Цица Јововић и Зденка Томић. Том приликом
Соњина мајка поклонила је њену имовину Галерији „Надежда Петровић” у Чачку с циљем да
помогне младим уметницима.
У априлу 2012. године завршен је документарни филм Соња, у режији Драгане Кањевац,
који је приказан на отварању Фестивала документарног и краткометражног филма. У марту
2013. одржан је мултимедијални догађај „Само
своја: Соња Савић”, у оквиру којег је постављена изложба глумичиних личних предмета, фотографија и ауторских радова. Исте године у
чачанској галерији „Рисим” била је приређена
изложба „Соња Савић – девојка из града”. Године
2015. у глумичиној родној кући реконструисана
је њена спомен-соба, а 2016. Галерија „Надежда
Петровић” организовала је програм „Соњин септембар” у знак сећања на њу.
Неразумевање на које је наилазила током живота наставило се и после њене смрти. Опраштајући се писмом од Соње Савић, режисер
Милош Радивојевић оценио је да је она пружала отпор убуђалом свету, а та побуна ишла је
искључиво на њену штету. Његов колега Пуриша Ђорђевић то је сублимирао речима: Ни Бог
ни Србија нису имали разумевања за Соњу.
С оња
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ВЕЛЕмАјСТор СоВјЕТСКЕ
НЕмЕ КомЕДијЕ
„ја волим смешне стране
у драми и трагичне у комедији.
То је питање размере
коју није увек лако постићи.”

пише:

Александар
Саша
Ердељановић

Т

ако је говорио физички привлачан, уметнички луцидан,
духовит, лиричан, за визуелно
изузетно обдарен и на крају живота веома несрећан совјетски
редитељ, сценариста и глумац
Борис Барнет, чији се живот завршио самоубиством 1965. године. Вечито у сенци познатијих и
популарнијих Ејзенштајна, Пудовкина, Довженка, Александрова, стварао је током двадесетих
чудесан и оригиналан свет комике коме није
било равног у совјетском немом и раном звучном филму.
Његов живот је од најранијих дана био прожет
узбуђењима и авантурама. Са тек напуњених
седамнаест година, овај рођени Московљанин,
потомак Британца који је средином деветнаестог века дошао у Руску империју, ступа као
добровољац у Црвену армију 1919, a потом се
бави разним занимањима, између осталог био је
и веома талентовани боксер, што ће му помоћи
у каснијем филмском раду. Животну прекретницу доживљава ступањем у новоформирану
Државну филмску школу, где постаје ученик
славног Лава Кулешова. Код њега и дебитује, у
филму Необични доживљаји мистер Веста у земљи бољшевика (Необычайные приключения ми34
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стера Веста в стране большевиков, 1924), енормно популарној комедији у којој, у улози каубоја Џеда, осим глумачких показује и изузетне
акробатске и каскадерске способности. Иако
и даље повремено наступа као глумац, између
осталог и у класичним остварењима као што су
Потомак Џингис-кана (Потомок Чингис-хана)
Всеволода Пудовника и Живи леш (Живой труп)
Федора Оцепа, оба из 1929. године, Барнет се дефинитивно одлучује за филмску режију. Његов
први филм Госпођица Менд (Мисс Менд, 1926) (у
корежији са Ф. Оцепом) јесте узбудљив акциони
серијал на трагу „Мистер Веста”, али оно што га
највише краси – суптилан дар за комично – Барнет открива у два мајсторска дела пуна нежних
и префињених прелаза између сатиричних и
лирских тонова: Девојка са кутијом (Девушка с
коробкой, 1927), чаробна и можда најистинитија
вињета о совјетском животу за време тзв. НЕПА
(Нове економске политике), и Кућа на Трубном
тргу (Дом на Трубной, 1928), изузетно једноставан и упечатљив филм о замршеним односима
станара једне московске куће. Овде је дебитовала у пуном сјају, тумачећи улогу служавке
Парање, касније једна од водећих хероина совјетског филма – Вера Марецкаја. Симпатични,
непосредни, пуни духа, али и правог живота у

фотографије: Архив ЈК

„земљи бољшевика”, ти филмови открили су
једног бескрајно талентованог и аутентичног
ствараоца, кога ће западна филмска критика,
пре свега француска, открити тек након његове
преране смрти.
Ипак, своје најизазовније и најупечатљивије
дело Барнет је створио на почетку звучног периода. Предграђе (Окраина, 1932), остварење танане, чеховљевске атмосфере, на психолошки
изнијансирани начин приказује живот руске
провинције за време судбоносног Првог светског рата. Епизодичне структуре, с глумцима
који савршено испуњавају редитељску тежњу
ка јединственом споју трагичног и комичног,
та незаобилазна кинематографска посластица
с правом се убраја у ремек-дела светског филма. Међутим, све већи притисци у култури, па
и кинематографији „стаљинистичке идеологије”,
кроз сценарија пуна клишеа о борби радништва
и сељаштва против буржоазије, онемогућавају
сензибилног Барнета да настави свој рад у духу
ранијих успешних дела. Дуги низ деценија сматрало се да Борис Барнет у наставку каријере није створио ниједно дело које би се по уметничким
дометима могло сврстати уз његове ране бисере.
Међутим, у сваком од њих (а то су махом биле
комедије, којима је остао веран до краја) могу се
наћи зрнца оригиналног хумора који је совјетским људима често недостајао за време стаљинистичке страховладе. Најбољи међу њима, На
плавом мору (У самого синего моря, 1936), авантуристичка комедија о каспијским морнарима,
Стари јахач (Старый наездник, 1940), комедија
о ислуженом џокеју која је због „ждановљевистичке забране” на филмском платну осванула

Девојка са кутијом (1927)

тек 1959. године, Тамна је ноћ (Однажды ночью,
1945), ратна драма из Великог отаџбинског рата,
Подвиг обавештајца (Подвиг разведчика, 1947),
претеча совјетских акционих серијала о шпијунима у Другом светском рату, Песник (Поэт,
1957), драма из грађанског рата с далеким ехом
Предграђа, Рвач и кловн (Борец и клоун, 1957),
прича о пријатељству двојице руских великана, легендарног рвача Ивана Подувног и ништа
мање легендарног кловна Анатолија Дурова,
и напокон два предивна, само условно речено
дечја филма, Аљонка (Алёнка, 1962) и Станица
(Полустанок, 1963). Преиспитивању његовог
опуса и стављању на пиједестал највећих, нарочито је допринело писање француских новоталасоваца, пре свих Жана Лика Годара и Жака
Ривета, док је америчку критику напокон „купио” на великој ретроспективи 2004. године.
Иако неуједначеног опуса и још увек потцењеног филмског имена, које се често с лакоћом
заборавља, Борис Барнет и његово непролазно
дело и данас доказују да се генијална совјетска филмска школа из двадесетих није састојала само од три бриљантна и понекад прецењена имена. То је знао и њен главни протагониста
Сергеј Ејзенштајн када је записао: „Код нас у
Русији постоје три цара: цар-звоно, цар-топ и
цар-режисер Борис Барнет”.
БО Р И С
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документарни
ЧЕТВРТАк

сРПски
ДОкуМЕНТАРНи
ФилМ
пише:

божидар марјановић

VIII део
Косово и Метохија

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

на документарном филму
до 1941. године
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досадашњим прегледима почетака кинематографије у Краљевини Србији, Краљевини СХС и
Краљевини Југославији прилично сам занемарио област Косова
и Метохије. Пропуст је утолико већи јер је та
област место стапања архетипа који су обликовали српски идентитет и националну свест
(прастари култ предака, светосавско православно хришћанство, државотворност, црквено задужбинарство, опредељење за небеско наспрам
пролазног земаљског), као и својеврсну етику
засновану на примату правде над силом. Управо те особености и самосвојност српског народа
биле су повод за агресију највеће здружене војне силе у историји света на Србију и отимање
Косова и Метохије, те међународном праву супротног проглашења независности те окупиране српске покрајине. Након извесног затишја
последњих месеци поново се отворило косовско питање актуелизовањем постизања „правно
обавезујућег споразума”, те потребе за „коначним разграничењем”. Многобројни маркетиншки стручњаци, бивши председнички саветници, социолози, независни политички аналитичари и још независнији новинари, својим бритким анализама реалности на терену, истицањем
потребе да „зарад будућности деце решимо
тај проблем”, те недостојним ценкањем како је
„ишта боље него ништа”, вратили су Косово и
Метохију у центар интересовања медија и јавности, па и дали подстрек за овај осврт на место
Косова и Метохије у историји ране кинематографије.
У свет „покретних слика” Косово и Метохија
улази касније него остали крајеви негдашње Југославије. То не чуди, јер после великих сеоба
Срба 1690. и 1740. године, исламизована планинска арбанашка племена спуштају се у плодне
крајеве Метохије и Косова, потискују и тлаче
српско становништво које је, осим рајетинским
статусом, угрожено и оптужбом за побуну и сарадњу с хришћанским Хабзбуршким царством.
(Да Албанци нису никакви староседеоци те области, како је често протурала злоупотребљена
историографија, говоре нам званична турска
документа. Тако детаљан попис Дефтер Вукове
области из 1455. године у области од Копаоника
на северу до Шар-планине и Проклетија на југу,
набраја укупно 480 насеља са 12.985 кућа, од чега
12.840 српских, 75 влашких, 46 шиптарских (у
укупно двадесет три села, просечно две по селу),
17 бугарских, пет грчких, а по једна кућа припаКО С ОВО
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дала је католицима и Јеврејима). У сваком случају, насељавање албанских фисова, слабљење
централне власти коју смењује примитивни талионски законик Леке Дукађина, харање разбојничких банди, геноцид и терор над рајом којој
се не признаје људски статус и мржња према
хришћанима, чинили су ту област тамним вилајетом чак и за стандарде Отоманске империје.
Слабо развијени градови с једва нешто мало
занатског становништва и општа несигурност
нису деловали нимало привлачно ни за прве
путујуће кинематографе, ни за сниматеље, па
тако све до балканских ратова нема никаквих
података ни о каквим филмским пројекцијама
или снимањима на тој територији.
Тек с Балканским ратом Косово ступа у историју кинематографије. Балкански рат привукао
је мноштво страних дописника и сниматеља,
али пажња већине филмских кућа била је усмерена ка Бугарско-турском фронту, пошто је
бугарска војска цењена као најјача на страни
савезница и ту су очекиване највеће борбе. С
друге стране, главни удар српске војске и њене
Прве армије био је усмерен ка правцу Куманово–Скопље–Битољ и та дејства била су у центру
интересовања ратних извештача, док су борбе
на Косову биле секундарног карактера (чувена
је опаска начелника Штаба Врховне команде
Радомира Путника да у јеку Кумановске битке
уместо подршке Првој армији командант Треће
армије генерал Божа Јанковић „литија” по Косову свечано улазећи у ослобођене градове).
Сторија Заробљени Арнаути, у оквиру „Гомоновог” ратног журнала приказана у новембру
1912. године у београдском Модерном биоскопу
браће Савић, прва је која се може довести у везу
са снимањима на Косову. Ту везу можемо прихватити само као условну, јер се из наслова не
може поуздано утврдити где се тачно снимало,
тим пре што је сачувана и слична „Патеова” сторија, где српски трећепозивци спроводе колону
арнаутских заробљеника улицама Врања. Према најавама у „Вечерњим новостима” (од 16. и 24.
марта 1913. године), у Штибнеровом биоскопу у
Београду (Врачарски кинематограф у гостионици Франца Штибнера) у марту 1913. приказана
су два филма која су сигурно снимљена на Косову. Први је Одузимање оружја од Арнаута у
Дуле-хану на путу за Призрен, и док је из наслова мање-више јасно о чему се ради, о пореклу
и ауторима тог филма не знамо ништа. Наслов
другог филма, Смрт Мује од Липљана, поред
непознанице о ауторима, не говори нам ништа
Н А
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Прослава 550-годишњице Косовске битке

ни о догађају на који се односи, јер личност
Мује од Липљана није забележена у историографији, нити у народном предању. Од снимања на
Косову у време балканских ратова, мени лично
најинтригантнији је филм Јуриш српске коњице
на пољу Косову, приказан у београдском биоскопу браће Цветковић „Коларац” на Ускрс 1913.
године. Лист „Правда” у свом ускршњем броју
од 13. априла 1913. на другој страни доноси текст
следеће садржине:
БИОСКОП КОД КОЛАРЦА. Српски програм.
Управа биоскопа код „Коларца” спремила је за
светли празник Христовог Васкресења јединствен нарочити Српски програм са свима до
сада невиђеним ратним сликама. У овом богатом програму има 60 разних момената који величају славу српског оружја где се могу видети
цело минули најинтересантнији моменти Балканског Рата у којима је представљена српска
и црногорска војска, српска војска на Јадранском
мору у Драч, ратни плен у Скопљу, јуриш српске
коњице на Косову; а особиту пажњу заслужује
тријумфални повратак краља победитеља из
Скопља у Београд итд.
Исти лист 13. маја 1913. на првој страници рекламира програм Косово је освећено, „велики
38
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кинематографски снимак 816 метара у два дела”.
На трећој страни истог броја у реклами за „Гранд
биоскоп позориште Gaumont код Коларца”
као последњу тачку програма за 13, 14. и 15. мај
најављује: Ратна слика Косово је освећено или
Борба пет балканских народа. Највећи ратни
снимак у два велика дела. I део: 11 разних момената по опису. II део: 23 разна момента по опису. А у опису је као 22. моменат наведена сторија
Српска коњица на Косову са митраљезима сеје
смрт. (На ту рекламу одмах су реаговали конкуренти, власници Модерног биоскопа, браћа
Савић. У свом „Малом журналу” већ наредног
дана (14. маја) у тексту под насловом „Чудовиште рекламе Биоскопа Коларац”, критикују власнике Коларца да неке слике, међу којима посебно истичу Јуриш српске коњице, рекламирају
као нове иако су ти снимци већ приказивани у
њиховом Модерном биоскопу и Богдановићевој „Касини”.) Нема много материјала посвећених српској коњици у балканским ратовима. Из
Првог балканског рата у новинама се помиње
само још: Победоносна српска коњица враћа се
са бојног поља у Ниш под заповедништвом кнеза Арсена Карађорђевића (филм је приказиван
у Боторићевом „Гранд биоскопу позоришту Хо-

тела Париз” од 7. до 10. марта 1913. и вероватно
је стране продукције. У Архиву Југословенске
кинотеке сачувано је неколико филмова који
приказују српску коњичку дивизију. Најпознатији је филм који ће отворити овомесечни програм посвећен снимањима на Косову, Коњичка
дивизија у 32. ескадрону под командом Њ. В. кнеза Арсенија у Прешеву. У извештају са снимања
од 24. јула 1913. године (а извештај је потписао
сам командант коњичке дивизије кнез Арсен
Карађорђевић) стоји: У присуству потписаног
снимио је г. Ђока Богдановић у Коњичкој дивизији следеће: 1. Бивак штаба Коњичке дивизије; 2.
Бивак Дивизиона коњичке артиљерије; 3. Бивак
I Коњичке бригаде; 4. Коњичка дивизија у смакнутом поретку спремна за покрет; 5. Штаб
коњичке дивизије при издавању наређења у покрету са предњим деловима; 6. Коњичка дивизија врши концентрацију – припрема за јуриш;
7. Јуриш српске коњице – борба у мешавини.
Ариљерија коњичка и митраљези дејствују. ... 24
јула, 1913. Прешево, командант ђенерал Арсеније.
Филм је дуг 387 метара и недостају му само последњи кадрови – дејство коњичке артиљерије
и митраљеза. Делове овог филма Јосип Новак је
заједно с другим Богдановићевим материјалима 1928. године умонтирао у антологију Балкански рат и дуго је сматрано да су то једини кадрови српске коњице из балканских ратова (при
томе и погрешно идентификовани као дефиле
коњице код Куманова, иако коњичка дивизија
практично и није имала учешћа у Кумановској
бици). Када је у Аустријском филмском архиву
пронашао колекцију филмова Светозара Боторића и делове Богдановићеве колекције који
су припадали фонду Игњаца Рајнтајлера, Александар Ердељановић у том фонду је открио још
два филма о српској коњици. Први има немачки наслов Lagerleben und parade einer serbichen
kavaleire division im felde (Логорски живот и парада једне српске коњичке дивизије) и састоји се
од Богдановићевих материјала, највећим делом
баш Коњичке дивизије у 32. ескадрону, као и кадрова из Битке на Киселици. Но још је занимљивији други филм Die Serbische armee in felde
(Српска војска у пољу). То дело, готово сигурно
стране, вероватно француске продукције, у
првом делу приказује српску војску у околини
Једрена. Други део посвећен је српској коњици
која се развија по ескадронима у јуриш, а један
део приказује коњичко митраљеско одељење. С
обзиром на време настанка, можда је баш то горенаведени Јуриш српске коњице на пољу Косову.
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У кратком периоду мира између балканских
ратова и Великог рата забележено је само једно
снимање на Косову. Сачуван је концепт молбе
Ђоке Богдановића министру унутрашњих дела
од 14. маја 1914. године да му се дозволи снимање
видовданских свечаности код Грачанице на Косову, „где ће бити скуп Срба са свих страна”.
Свечаностима су присуствовали председник
владе Никола Пашић и министри, а поред званичне прославе биле су предвиђене и коњске
трке у Приштини. Филм Прослава Видовдана
15. јуна 1914. премијерно је приказан 23. јуна у
Богдановићевом биоскопу „Касина”, потом су га
аустроугарске трупе током окупације Београда
1915. заплениле. Од јануара 1916. приказиван је
у Будимпешти у биоскопу Modern Filmallat као
Прослава независности велике Србије на Косовом пољу, и од тада му се губи сваки траг. Нема
поузданих података о снимањима током Првог
светског рата на територији Косова. Наш знаменити историчар филма Дејан Косановић претпоставља да су током повлачења српске војске
страни оператери снимали и на Косову, те да су
ти материјали умонтирани у журналске сторије
и дуже филмове као што је италијански Епопеја Срба, али о томе нема поузданих података, а
једини сачувани оригинални снимак повлачења
српске војске јесте онај са саме албанске обале.
Први документарни снимци с Косова и Метохије у Краљевини СХС потичу тек из 1925. године и везани су за посету краља Александра и
краљице Марије Црној Гори и Далмацији. Сачуван је Програм посете који је саставио и потписао министар вера Миша Трифуновић, и који
садржи дневне активности за девет дана, од 17.
септембра 1925. када краљ и краљица с пратњом
полазе из Пећи преко Чакора за Андријевицу и
Беране, па до 25. септембра „када из Бара, Спича, Петровца и Будве одлазе за Котор”. Међутим,
путовање краљевског пара почиње њиховим поласком из Београда 12. 9. 1925. за Скопље, а одатле
кроз Метохију и Црну Гору, да би се преко Дубровника, Шибеника, Книна и Загреба 2. октобра 1925. вратили у Београд. Цело путовање забележено је у филму Косте Новаковића Свечана
посета Њ. В. краља Александра и краљице Марије
Црној Гори и Далмацији (а о том филму сам већ
детаљније писао у ранијем програму, у делу посвећеном делатности Косте Новаковића). Иако
су краљ и краљица на Косову и Метохији провели два дана (посетили су Косовску Митровицу,
Пећку патријаршију, Високе Дечане), на филму
је с Косова и Метохије сачувано само неколиН А
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ко кадрова одласка из Патријаршије, Руговска
клисура и отварање новог пута кроз Руговску
клисуру. У листу „Време” од 29. децембра 1928.
године објављен је оглас биоскопа „Наркипо”: У
недељу у 10.30 пре подне нарочита представа за
младеж и одрасле. Приказиваће се СОКОЛСКИ
ФИЛМ Скопље, Косово и Јужна Србија. Осим те
вести немамо података о томе шта је и где на
Косову тај филм приказивао. Филм Станислава
Кракова у продукцији Артистик филма За част
отаџбине детаљно је обрађен у нашој филмској историографији. Иако је замишљен као
архивски филм, монтиран пре свега од страног
архивског материјала, услед недостатка оригиналних снимака неке сцене морале су да буду
доснимљене (повлачење преко Албаније, борбе
Југословенске добровољачке дивизије, борбе на
Солунском фронту, улазак српске војске у Београд). Овде ћемо се само осврнути на снимања
везана за реконструкцију повлачења српске
војске, која су уз помоћ војске вршена у Ђаковици, у долини реке Ереник и Дрима, Ораховцу,
Призрену и Пећи. О тим снимањима пише лист
„Недељне илустрације”: Снимајући свој велики
ратни филм „За част отаџбине” г. Станислав
КРАКОВ хтео је да на биоскопском платну оживи те велике, судбоносне и ужасне дане. Са малом филмском експедицијом у којој су били оператери г. ГЛИШИЋ и МИШКОВИЋ, носећи две
најмодерније камере г. КРАКОВ је отпочео своје
прво снимање кроз Албанију у Ђаковици... Цео
Ђаковачки гарнизон био је стављен на расположење за филмско снимање... Један батаљон са
брдским топовима, комором и колима, у старом
оделу, ратно опремљен кренуо је за Терзијски
мост на Дриму где су снимљене најлепше сцене
не само филма „За част отаџбине” већ можда
уопште у ратним филмовима. Филмска екипа
је затим наставила снимања у околини Пећи,
а уз опширан текст „Недељне илустрације” доносе и четири фотографије са снимања. Доношењем Закона о уређењу промета филмова 5.
децембра 1931. године и нарочито оснивањем
Југословенског просветног филма, општи пораст домаће документарне продукције одразио се и на снимања на Косову. Већ током 1931.
Станислав Краков за Југословенски просветни
филм снима Кроз земљу наших царева и краљева. Дневне новине „Време” 30. октобра 1931.
пишу: Пре два дана вратила се у Београд експедиција Југословенског просветног филма која је
извршила филмско снимање целе Јужне Србије.
Експедиција је прешла 4000 километара у року
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од месец дана обишавши при том све крајеве нашег југа. Филм КРОЗ ЗЕМЉУ НАШИХ ЦАРЕВА
И КРАЉЕВА – који је овом приликом снимљен
– биће право откровење необичних лепота ове
наше драгоцене покрајине... Вођа ове експедиције г. Станислав Краков, књижевник и уредник
Времена, отпочеће да објављује у Времену почев
од недеље, 1. новембра низ врло интересантних
чланака са овога филмског крстарења кроз Јужну Србију. А у првом чланку из те серије под
насловом „Грачаница” („Време”, 1. новембар 1931)
Краков пише: Са оператером г. Новоритом пошао сам на дуго крстарење од 4000 километара
да кроз објектив филмске камере откријемо све
лепоте нашег Југа. Нажалост, филм није сачуван, осим нешто предивних калиграфских ћириличних међунатписа и остатака разасутих по
разним ролнама, за које се претпоставља да су
припадали овом филму. У филмографији Југословенског просветног филма се у 1931. години
појављује и посебан филм Грачаница, али је вероватно то био само издвојен први део остварења Кроз земљу наших царева и краљева, пошто
су у Југословенском просветном филму од почетка имали обичај да једном снимљене кадрове
користе за друге филмове, или пак издвајају засебне целине под новим насловом. Тако у списима Државне филмске централе за 1932. годину
налазимо неколико наслова продукције ЈПФ
који се односе на Косово: Косово поље, У задужбини краља Дечанског, Из постојбине цара Лазара, У старом Призрену. Од свих тих наслова
сачувани су само неки кадрови, осим филма
који ће се наћи у овомесечном програму, У старом Призрену, од ког је сачувано око 200 метара филма. Мотиви с Косова део су и филмова
тог предузећа посвећени лепотама Југославије.
Лепа наша отаџбина (1932) редитеља Јосипа Новака (сниматељи Јосип Новак, Миодраг Мика
Ђорђевић, Станислав Новорита) садржи више
кадрова с разних делова Косова: манастир Грачаницу, литију и вашар код манастира, типове
људи и народних ношњи, села, биволе у реци,
албанске игре, борбу пеливана, пут кроз Руговску клисуру. Значајније снимке с Косова налазимо и у делу Миодрага Мике Ђорђевића Под
југословенским небом (1934), где су представљени
манастири Грачаница и Дечани, те неколико кадрова Пећке патријаршије.
Једино дело у целини посвећено Косову у
међуратном периоду настало је у продукцији
Школе народног здравља из Загреба. Школа
народног здравља основана је 1927. године у За-

гребу, на иницијативу дугогодишњег начелника
Министарства здравља др Андрије Штампара
и првенствено је била усмерена ка снимању
здравствено просветних филмова (пре свега
кратких играних филмова), али од тридесетих
година почиње да реализује и путописне документарне филмове (Велебит, Плитвичка језера,
Наше приморје, сви из 1932, Наша јужна језера,
Рижина поља у Македонији из 1937, Напредно
мљекарство у Смедеревској Паланци, 1938). Њихово најуспелије остварење из те групе филмова јесте Кроз наше Косово (1932). Редитељ и
сценариста тог филма је Драго Хлоупек, иначе
загребачки лекар. По угледу на Школу народног
здравља, он је при Хигијенском заводу у Скопљу 1931. године покренуо филмску делатност и
реализовао три здравствено просветна филма,
да би потом рад наставио у Школи народног
здравља. Кроз наше Косово приказује нам Косово поље, гроб Мусе Кесеџије, стара средњовековна утврђења, Урошевац с околином, Грачаницу
и њене фреске, Јањево, суморну Приштину и
знаменитости околине – Газиместан, Муратово
турбе, Споменик косовским јунацима, Косовску
Митровицу, Звечан, Трепчу, Вучитрн. Одлично
је осликан свакодневни живот, пољопривредни
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радови, сточарство, градски занати, и нарочито
разноликост становништва, стара српска села,
српска свадба, Арбанаси (увек само мушкарци)
у својим ношњама, Јевреји, Цигани, насељени
Черкези... Просветно-едукативна црта, карактеристична за Школу народног здравља, вешто
је провучена кроз приказ државних улагања у
отварање нових модерних школа, здравствених
станица, супротност заосталих села и нових насељеника који доносе модерне навике и хигијенско уређење газдинства. Филм је фотографски
изврсно снимио Александар Герасимов, кадрови су визуелно лепи, секвенце су монтажно повезане у складну целину, а све је употпуњено
информативним, историјски заснованим ћириличним међунатписима, што све ово дело чини
свакако најбољим и најцеловитијим филмским
документом о томе како је изгледало Косово почетком тридесетих година прошлог века. Али и
поред свих квалитета и чињенице да је настао у
продукцији хрватске, загребачке филмске куће,
у доба социјалистичке Југославије тај филм био
је скрајнут и идеолошки вреднован као „дело
обележено утицајем великосрпске пропаганде”.
Страни сниматељи који су снимали у Југославији ретко су залазили на Косово. Изузетак је био
Н А
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Улрих Шулц, директор одељења берлинске Уфе
за снимање културних филмова. Из огласа дистрибутера, предузећа Kleinenfilm из Загреба,
видимо да је Шулц био вођа немачке филмске
експедиције која је током 1933. и 1934. кроз шест
месеци проучавала све крајеве наше лепе отаџбине и снимила најинтересантније тачке Југославије, њене горе, равнице, обале и морске дубине.
У том периоду немачка екипа снимила је осам
културних филмова: Од Косова поља до Охридског језера, Дивље воде Дрине, У Обедској бари,
Фес и фереџа, Фјордови јадранске обале, Камена пустиња и камена чуда Далмације, Морске
животиње Јадрана и Дивокозе и козорози. Као
први филм у огласу наводи се Од Косова поља до
Охридског језера (Vom Amselfeld zum Ochridasee.
Bilder vom Volkstumsfest in Sudserbien): Преко
косовске равнице и плодне долине Вардара води
нас камера до пограничних места уз Албанију
и Грчку, преко засада сувана и опијума, те нас
у кратким сликама упознаје са свим одликама
јужног дела наше домовине. Манастири Јужне
Србије, бурно јутро на Охриду и цигански живаљ у Скопљу прказани су пластично и сликовито. Необични кожарски центар Призрен, секта
муслиманских дервиша јединствен је снимак ове
врсте. Филм завршава тајанственим обредом
дервиша, који је први пут снимљен тонфилмском камером. Нажалост, у нашем Архиву чува
се само нема копија тог филма, али Шулцов
истанчан ауторски приступ овом најсиромашнијем, а културно-историјски пребогатом подручју, уз изванредну фотографију Курта Станкеа, препоручује то дело пажњи гледалаца и у
овом, за тонски запис ускраћеном облику.
Преглед документарних снимања на Косову и
Метохији завршавамо аутором који је у међуратном периоду први и отпочео снимања на том
подручју – Костом Новаковићем. На Видовдан,
28. јуна 1939. на Косову је одржана, у присуству
више од сто хиљада људи, грандиозна прослава 550. годишњице Косовске битке. Ту прославу
водио је Организациони одбор формиран за ту
прилику (или боље речено преименован, пошто
су његове чланове чинили одреда представници
Удружења Косоваца, председник учитељ из Приштине Михајло Кијаметовић, секретар Будимир
Орловић из Вучитрна, благајник др Александар
Никић). Организатори су имали здушну подршку државе – осим званичног учешћа војске,
Министарство поште уступило је бесплатне
везе, па лист „Време” доноси следећу најаву: Поводом прославе 550-годишњице Косовске битке
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даваће се следеће радио емисије које ће преносити све југословенске радио станице: 28. јуна у 6
часова ујутро пренос службе Божије из манастира Грачаница на Косову. Служи Њ. Св. Партијарх
др Гаврило. На јектеније одговара академско певачко друштво „Обилић“. У 9 часова на Газиместану код споменика помен палим Косовским јунацима. Служи Њ. Св. Партијарх др Гаврило. На
јектеније одговара академско певачко друштво
„Обилић“. После помена полагање камена темељца за споменик Косовским јунацима. Говори.
Затим стручни приказ на терену развоја Косовске битке и дефиле трупа и сокола. Удружење
Косоваца је за снимање документарног филма
о прослави исплатило 25.000 динара (што је за
оно време била вредност једног модерног аутомобила). Новаковић је ангажовао сниматеља
Михајла Ал. Поповића, који је снимио косовске
пределе, пољопривредне радове, манастир Грачаницу и цркву Самодрежу, долазак патријарха
и министра војног генерала Милутина Недића,
полагање венаца на споменик, свечану трибину
с краљевим изаслаником, патријархом, епископима, члановима владе, говоре, те дефиле дуж
пута за Приштину свих родова војске, четника
и сокола. Овај материјал је остао само у грубој
монтажи, јер се члановима Организационог одбора снимљени документарни материјал толико допао да су код Косте Новаковића наручили
и снимање играног дела (доснимавање играних
делова рађено је у околини Ћуприје, па не спада
у домен овог текста). Нажалост, избијање Другог
светског рата прекинуло је рад на том пројекту.
Југословенска кинотека почетком педесетих година од Новаковића је откупила те материјале.
Документарно-играни филм Прослава 550-годишњице Косовске битке свој коначни облик добио је током 1993/94. године, када су стручњаци
Југословенске кинотеке у сарадњи с професором Марком Бапцем од сачуваних материјала
и на основу оригиналног сценарија играних делова, извршили рестаурацију и монтажу филма.
Нису нам позната друга снимања на Косову
до почетка Другог светског рата, а о снимањима
током ратних година више у једном од наредних текстова, који ће бити посвећени ратним
журналима на територији окупиране Југославије.

VIDIMO SE NA TVRĐAVI I SLEDEĆE GODINE

илустровао: Вук Попадић
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ТРУМАН КАПОТЕ
ТраЈНо ФилМСКо
приСУСТво

књижевност и
ФилМ

пише:

Александар божић

К

ада се говори о писцу и његовом
опусу, најбоље је кренути од његових дела, нарочито оних која су обележила његов опус. Стога је и однос Трумана Капотеа према филму
упутно илустровати кратким увидима у текстове новеле „Доручак код Тифанија”, романа Хладнокрвно и приповетке „Безглави јастреб”.
„Дај ми пример”, рекох тихо, „нечега што нешто значи. По твом мишљењу.”
„’Оркански висови’”, одговори она без оклевања.
Порив у мојој руци надрастао је моју способност да је обуздам. „Али то је бесмислено. Реч је
о делу једног генија.”
„И јесте, зар није? ’Драга моја, дивља, мила
Кети.’ Боже, не да сам се исплакала тада. Гледала сам га десет пута.”
Рекох: „Ох”, с приметним олакшањем, „ох”,
срамно дижући глас, „мислиш на филм.”
Т Р УМ А Н
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Труман Капоте
„Доручак код Тифанија”
У овом одломку, дијалог протагониста, Холи
Голајтли и неименованог наратора, такође
писца, резултира управо бронтеовским заплетом насталим, између осталог, и због тога што
је предмет дивљења оне која дивљење изазива
много више него предмет – филм, а не књига по
којој је он снимљен. Неименовани наратор (који
је у чувеној екранизацији те новеле ипак понео
име Пол Варјак) афинитет своје дружбенице
спрам филма, а не спрам књижевног предлошка, доживљава као лични пораз и осујећеност,
због тога што му је јасно да, ма шта написао и
ма колико желео да својим писањем очара и засени, никад неће побудити оно дивљење које побуђује филмска монументализација књижевног
дела.
Коначно, Сијера Мадре било је име које је значило злато, значило је „Благо Сијера Мадре”,
филм који је погледао осам пута. (Био је то Богартов најбољи филм, мада је и онај матори који
је играо трагача, онај који је Перија подсећао на
његовог оца, исто био сјајан. Волтер Хјустон. Да,
све што је Дику рекао било је истина: знао је све
о потрази за златом, отац га је томе научио, а
његов отац је био професионални трагач за златом. И зашто онда не би њих двојица набавили
пар товарних коња и окушали срећу у планинама Сијера Мадре? Али Дик, увек практични Дик
је рекао: „Полако, лепи, полако. Гледао сам ја то.
На крају су сви полудели. Од грознице, од крвопија, од свега што их је снашло. А онда, кад су
нашли злато, сећаш се, наишао је ветар и све
разнео?”).
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Труман Капоте
„Хладнокрвно”
Као што се види из претходног одломка, тиме
што се Дик Хикок нимало не препознаје у филму с којим се Пери Смит, други протагонист
романа, безрезервно идентификује, код Перија
као да изазива додатну идентификацију с филмом кроз поистовећивање с поступцима његових јунака. С тим у складу, сасвим сијерамадровски, то одмах потом Перија наводи на прве
помисли на убиство партнера, а затим и на самозадовољно гледање у огледалу, попут оног Богартовог у берберници нареченог филма.
Наредни извод из Капотеовог приповедачког
опуса у том погледу говори сам за себе:
Филм. Поново. Протеклог месеца је погледао
толико филмова да су му делови холивудских
дијалога одјекивали у сновима. Једне суботе су,
на њено инсистирање, купили карте за три различита филма, за јефтина места, где је ваздух
затрован мирисом средства за дезинфекцију
клозета. И сваког јутра пре одласка на посао
остављао је педесет центи на камину – грмело или севало, она је обавезно ишла да погледа
филм. Али Винсент је био довољно осетљив да
увиди зашто; и сам је прошао кроз мучни период
живота када је сваки дан ишао у биоскоп, често
оставши на неколико понављања истог филма;
била је то нека врста религије, јер је, гледајући
те покретне црно-беле слике, препознао опуштање савести, слично ономе што човек вероватно осети када се повери свом оцу.

Одломци из ових трију дела романописца,
приповедача, сценаристе, драмског писца и
једног од највећих америчких књижевних талената друге половине 20. века Трумана Капотеа,
наводе и на помисао да за ликове у његовим
књигама ремек-дела кинематографије и филм
као сфера специфичног искуства представљају
мотивацијску силу која филмском остварењу и
медију придаје снажан симболички потенцијал
нечега с чим се идентификује, чему се изнова
враћа, о чему се нужно изјашњава, што пружа
могућности и за утеху и за узнемиреност, и на
чијим се асоцијативним пољима исцртава сопствена драма, сопствена судбина. И Доручак код
Тифанија и Хладнокрвно (убиство) прошли су,
накнадно и као филмови Блејка Едвардса (1961)
и Ричарда Брукса (1967), пуни круг кристализације од ступња штива које се позива на велика филмска остварења до статуса либрета за
филмске класике, и у нашој данашњој свести су
иконична ремек-дела филмске уметности, као
таква препозната и увођењем у Национални
филмски регистар америчке Конгресне библиотеке 2008. и 2012. Капоте је свој ауторски печат оставио и у таквим изузетним остварењима
попут Трилогије Френка Перија (1969, као писац,
сценариста и глас наратора у самом филму),
Удри ђавола Џона Хјустона, Станице Термини
Виторија де Сике и хорора Невини Џека Клејтона (као косценариста). Капотеово опробавање у
глуми у Позиву на вечеру са убиством (1976) има
себи својствене дражи, бар колико је занимљиво и то што његове камее затичемо баш у Ени
Хол (1977) Вудија Алена и у контроверзном документарцу Cocksucker Blues (1972), сведочанству о
декаденцији као пратиоцу креативног врхунца
Ролингстонса. Капоте као личност коју су на
филму у запаженим улогама тумачили Филип
Симор Хофман и Тоби Џонс у Капотеу (2005) и
Неславном (2006) овековечен је разноврсношћу
глумачких и сценаристичких интерпретација.
Однос Трумана Капотеа, као уметника и културне иконе, с филмом је плодан, вишесмеран,
свеоубухватан, комплексан, а ипак амбивалентан, увек у истовремености потреба – сличној
супротстављености његових књижевних јунака
по том питању – или да се у филмски медиј урони и утопи или да се од њега дистанцира како
би бар једним од та два приступа Капотеова несвакидашња личност могла више да се искаже

и истакне. Труман Капоте једном је рекао: „Ја
сам првенствено прозаиста. Не мислим да је
филм нешто највеће што постоји.” Ипак, његова живописна јавна персона кретала се у миљеу
филмских звезда попут Марлона Бранда, Елизабет Тејлор и Мерилин Монро (којој је, узгред,
Капоте наменио улогу Холи Голајтли у Доручку
код Тифанија). Иако је тврдио да филмови немају већи утицај на његову књижевност, Капоте
је волео да их гледа и, како је то закључио Тајсон Пју, проучавалац Капотеовог живота и дела,
„живео је у филмовима и кроз филмове”. У неку
руку чак се може рећи да је Капотеова књижевна и лична изражајност, која је и у јавној и у
књижевној сфери испитивала крајње границе
традиционалних форми изражавања, у филму
пронашла свој проширени медиј.
У роману Хладнокрвно – који је Капотеу донео
престижну награду „Едгар” и сматра се његовим највишим дометом, а чак је три пута послужио као повод да запажено, високобуџетно
холивудско остварење, на овај или онај начин,
посегне за овим писцем – композиција, динамика приповедања и сликовитост описа одувек
су поређени с кинематографским искуством,
нарочито због примене модела технике филмске монтаже на књижевни текст. Та одлика његове прозе учинила је Капотеа модерним писцем, јер тамо где би какав литерата старог кова
тек наоштрио перо, Капоте пресеца, ефект(ив)
но, филмски сече, не бојећи се недоречености.
„Више верујем у маказе него у оловку”, једном
приликом је рекао.
У оквиру ревије филмова „Филмски феномен
Капоте”, којом се обележава објављивање првог
српског издања култног романа Хладнокрвно
(у издању издавачке куће IPC Media и преводу
Србислава Јеличића и Ане Стефановић), а која
ће се у Сали „Динко Туцаковић” Југословенске кинотеке (Косовска 11 у Београду) одржати
11. и 12. септембра 2018. године, посетиоци Кинотеке моћи ће да сагледају нераскидиву везу
Трумана Капотеа и филмске уметности кроз
пресек наслова у којима се он остварује у пуном стваралачком спектру: као писац књижевног предлошка за филм, косценариста, глумац
и филмски јунак. Другог дана ревије, када ће се
приказивати филмови који су у изравној вези
с романом Хладнокрвно – Капоте Бенет Милер
и Хладнокрвно (убиство) Ричарда Брукса – улазак на пројекције биће бесплатан, а гледаоци ће
између пројекција моћи да присуствују представљању тог капиталног издања.
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Труман Капоте
„Безглави јастреб”
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Друга страна наде (2017)

пише:

Др Ивана Кроња

МИГРАЦИЈЕ
Н А Ф И Л М У

Тамо и овде (2009)
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Мигрантска криза
и филмски хуманизам:
Пожар на мору (Италија, 2016)

С

ветски филм уздрман је почетком
2016. године вишеструком победом једног документарног филма у Берлину, Пожара на мору
(Fuocoammare, 2016) Ђанфранка
Росија (Испод нивоа мора, Сакро Гра), дела посвећеног избегличкој кризи и рату у Сирији.
Радња филма одвија се на најјужнијем италијанском острву Лампедузи, у коме становништво
живи старинским, једноличним али стабилним
животом, док дечак одрастајући истражује
природу, вежба ,,лењо’’ око и с тешкоћом учи
енглески језик. Са истинском љубављу према традиционалном животу, редитељ нам даје
ванвременску слику успорених радњи кувања,
радио-емитовања, дечјих игара, рибарења и
намештања кревета, у предивној сцени у којој
старица, затежући постељину и љубећи Богородичину икону, што ради сваки дан, обнавља и
спасава читав један свет. Овом свету Роси ингениозно супротставља растрзану, фрагментарну
слику избегличког мучног бекства и пристизања
у потпуну неизвесност, указујући гледаоцу на

то шта су ови људи неповратно изгубили. Још
низ документарних остварења третирао је ову,
за цео свет изузетно тешку и болну тему, али
се Росијев сада антологијски документарац издваја од свих својом непомерљивом етиком, аутентичним саосећањем и поетиком филмског
приповедања. Био је номинован за Оскар за најбољи дугометражни документарни филм 2017.

Филмска бајка о сиријском
младићу: Друга страна наде
(Финска, Немачка, 2017)
Велики миљеник наше публике и критике и
један од последњих Мохиканаца бескомпромисног ауторског уметничког филма, фински
сценариста и редитељ Аки Олави Каурисмаки,
каријеру је започео у филмовима свог старијег
брата, редитеља Мике. Публици изван Финске
Аки је постао познат с филмом Лењинградски
каубоји иду у Америку (1989). Мотив откачених музичара који на финском изводе песме
у америчком рок и кантри стилу остао је препознатљиви знак у свим његовим филмовима.
Њихова радња смештена је готово увек у Хелсинки. Удружење лигњи, Девојка из кутије шибица, Човек без прошлости, Светла у сумраку и
друга Акијева дела одликује ретро-шик осамдесетих и наглашени визуелни рафинман, а овај
редитељ као ретко који искрено воли своје јунаке. Каурисмаки гради специфичан, емоцијама натопљен уметнички свет, показујући се као
мајстор врхунског приповедања, које се приближава бајци и народном епу. Романтично схваћена судбина јунака код њега је прожета елементима трилера, комедије апсурда и социјалне
драме, под утицајем француских аутора Бресона и Мелвила, као и америчког ноар филма. У
осећању социјалне правде, те црном хумору,
његови радови слични су и делима Фазбиндера
и Џармуша.
Мотив једноставног сукоба између осећајних
жеља јунака и сурове бирократизоване стварности одликује и његово најновије, по свему
изузетно дело, Друга страна наде (2017). Реч је
о другом филму из планиране Акијеве трилогије на тему лучких градова. Друга страна наде
овенчана је Сребрним медведом за режију на
67. Берлинском филмском фестивалу. Тај филм
представља и својеврсни експеримент о томе
шта се добија када у поетски и херметични Каурисмакијев ретро свет продре најактуелнија
друштвена и политичка стварност „избегличке
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кризе” у Европи. Његов јунак Калед, избеглица
из сиријског града Алепа, о чијим страшним
разарањима директно извештава телевизија,
као чаробни херој устаје из гомиле угља на
теретном броду. У моћној визуелној метафори Калед спира црнило са себе и тражи азил у
Финској, са основним циљем да пронађе и спасе своју сестру Мирјам. Њих двоје једини су од
бројне породице преживели бомбардовање. У
упоредној причи, средовечни трговац кошуљама Викстрем напушта супругу како би остварио
свој дугогодишњи сан: после победе у покеру
отвара ресторан. У смени ледених и комичних
ситуација пратимо Каледа који постаје бегунац
и илегално се запошљава у том ресторану. Самопрозвана Либерална армија Финске, локални
фашисти, два пута га напада и коначно прободе
ножем, као непожељног странца. Јунак, међутим, уз помоћ добрих људи, преживи, па чак и
спасе своју сестру. Друга страна наде јесте ода
хуманости и критика институционалне бездушности, али и празник изванредног филмског језика и стила, до перфекције доведене нарације,
љубави и лепоте визуелног приповедања.

Америка као недосањани сан:
Тамо и овде (Србија, 2009)
и Мамарош (Србија, 2013)
Тамо и овде (2009) Дарка Лунгулова, који је
студије филма завршио у САД, први је дугометражни играни филм тог сценаристе и редитеља. Лунгулов је каријеру започео као редитељ
и продуцент документарних филмова, од којих
је Бекство (Escape, 2004, САД) освојило награду
публике на међународном фестивалу у Хемптону, САД. Приликом писања сценарија о сналажењу и преживљавању у емиграцији и покушају исте након деведесетих, како сам истиче,
Лунгулову је најбитније било „да исприча причу
коју је сматрао важном, коју је осећао као креативно снажну. Стране продуценте и сараднике
желео је да заинтересује добром причом, која
још није испричана”1.
Чињеницу да се већи део дијалога у Тамо и
овде одвија на америчком енглеском језику,
Лунгулов не види као аутоматску предност,
која може сама по себи пласирати неки домаћи
филм на међународну сцену. „Уопште не мислим да прибегавање енглеском може да донесе
спас, и наивно је надати се да филм пошто-пото снимљен на енглеском даје неку предност на
интернационалном тржишту”2, истакао је.
Филм користи социјално-реалистични оквир
који вешто трансформише у жанровске обрасце комедије с елементима преступништва и
мелодраме. У културолошком смислу, он је студиозно посвећен тзв. културном превођењу, односно објашњењу стварних мотива понашања,
менталитета и локалних обичаја, укључујући и
схватања романтике и осећајности, двају народа односно друштава: српског и америчког. Нашавши се у сложеним и амбивалентним узајамним геополитичким односима, те две нације и
њихови представници у тој интригантној филмској причи, која у себе укључује и доста елемената из свакодневног искуства, принуђени су да
пронађу – заједнички језик.
Није чудо што следећи филм тог аутора, Споменик Мајклу Џексону (Србија, 2014), истиче феномен вестернизације, која заправо представља
крах културног превођења и узајамне комуникације, наместо којих тријумфује културни ко1 Мастерклас режије Дарка Лунгулова, Фестивал Накултивиши се
Vol. 3, Dorćol Platz, Београд, 26. мај 2018.
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article/7542, приступљено 31. 7. 2018.

фотографије: промо

Мамарош (2013)

лонијализам, као замајац збивања што из шале
прераста у трагедију и смрт главног јунака. Споменик је 2014. освојио награду за главну мушку улогу у Нишу, те за најбољи филм у Херцег
Новом, да би 2015. освојио награду за најбољи
филм Источне Европе у Санта Барбари.
У Тамо и овде, 52-годишњи џез музичар Роберт (Дејвид Торнтон), рођени Њујорчанин,
животари у финансијској и стваралачкој кризи. Приликом привремене селидбе у стан своје
бивше партнерке Роуз, коју у краткој епизоди
ефектно доноси поп певачица и глумица Синди
Лопер, он упознаје Бранка (Бранислав Трифуновић), Србина који, лажно се представљајући
као читава фирма за селидбе, помоћу мобилног
телефона и половног комбија преживљава у
Њујорку (овај мотив потиче из ауторове реалне
биографије). Бранко му предлаже да се за неколико хиљада долара ожени његовом вереницом
у Београду за папире и с њом се врати у САД.
Роберт пристаје и стиже у Београд, где упркос
наивним и наметљивим коментарима на то
што је „странац”, остварује присност с локалним становништвом. С Бранковом мајком Олгом, тихом и мирном, скромном, поред тога и
стабилном и негујућом, другим речима нашом
препознатљивом домаћом женом, одавно разведеном учитељицом која је у младости желела
да постане писац, тај Американац привремено
пољуљаног самопоуздања доживеће и необично
пријатељску и танану љубавну аферу. У непог-

решиво интонираној, топлој и сугестивној игри
Олгу дочарава једна од наших највећих глумица
Мирјана Карановић.
Бранку украду комби и преваре га, те он након туче услед „ремећења јавног реда и мира”
заврши у затвору, оставши без новца за довршење договореног посла. Вереница Ивана (Јелена Мрђа) грубо напада Роберта, док се Олга,
дознавши за прави разлог Робертовог доласка,
осети пониженом. Она му исплаћује новац да би
обавио венчање, који јој Роберт, међутим, по одласку оставља на кревету, остајући џентлмен до
краја. У сцени изласка с венчања веома носталгично и с тугом дочарано је стање нације, у коме
млада генерација, у суморном опстанку, нема
више никаквих осећања нити сећања на прошлост: док комшија Тоша, сада „кум”, по старом
обичају наручује блех-музику од ромског оркестра, стављајући новац на бубањ, новопечена
млада незаинтересовано и хладно пролази поред њих, јурећи по папире у америчку амбасаду.
Роберт, и сам музичар и „лутајућа душа”, уз звуке оркестра остаје да утучено седи на степеницама поред остарелог комшије.
У драмски и емоционално изузетно успешном крају филма и том неочекиваном преокрету, двоје старијих, Олга и Роберт, жртвују своју
изненада откривену љубав ради среће младих.
Прича, ипак, остаје отворена: док млада девојка,
у Бранковом загрљају, с неверицом одушевљено
гледа у обрисе „новог света”, говорећи за Њујорк
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да је „лепши него на филму”, Роберт изговара
реченицу: „Али, ипак, није Београд”.
Занимљиве увиде у проблем одрастања и
емиграције пружа и зрело, премда дебитантско остварење Момчила Мрдаковића Мамарош
(2013), снимано у Србији и САД, чију продукцију
поред осталих потписује и Фатих Акин. Мамарош даје изузетно сагласје глумачке игре Богдана Диклића и Мире Бањац, мајке и средовечног сина самца који, поставши у међувремену
најбољи пријатељи, одржавају стари биоскоп у
време НАТО бомбардовања, док у другом делу
филм прераста у трагикомедију апсурда живота на америчком тлу. Одликују га суптилна
носталгија и префињени хумор, комплексна
и атмосферична камера, монтажа и сценографија. Први је српски филм чија је права за телевизијско приказивање, у 37 земаља, откупила
станица ХБО.
Мамарош (2013) еклектичан је у стилу, филмофилски интониран с мноштвом посвета (Фелинију, Торнатореу, Џармушу…), зрело артикулисан у ауторском рукопису, носталгичан и комичан у сентименту и атмосфери. Уз емотивну музику на уличној хармоници Николе Пјованија,
сценариста и редитељ филма Момчило Мома
Мрдаковић доноси искрени и софистицирани
породични портрет једне „крње” српске породице – остареле мајке и средовечног неожењеног
сина – на фону историјских промена распада
Југославије на крају 20. века. У слици, режији
и монтажи филм је изванредно раскадриран и
одликује га драмски егзактан, прецизан ритам.
Сценографија и костим визуелно су елегантни
и поетични, с комичним акцентима. Више пута
истицано је да се тај филм појавио, у друштвеном смислу, касно: он заиста описује (фиктивне) догађаје за време НАТО бомбардовања
Београда и целе СРЈ, читаву деценију касније.
Према нашем мишљењу, међутим, та чињеница
само увећава митолошку димензију културне
перспективе тог филма, у чијем се срцу налази јунак који, симптоматично за ово поднебље,
никако не може да ухвати корак са својим животом: њему се све ствари догађају прекасно.
Изузетно извођење глумачког двојца Мира
Бањац – мајка Мара Илић и Богдан Диклић –
„мамарош” Пера Илић, даје овој психолошкој
драми и посткомунистичкој сатири неостварених митова социјалистичке „светле будућности”
и недосегнутог „америчког сна” посебно топлу
и хуману димензију. Према речима критичара
„Холивуд рипортера” Френка Шека, „Диклић и
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Мира Бањац дивно играју главне улоге, с доста
подтекста, успевајући да у први план избаце
чврсту везу мајке и сина, која им омогућава да
преживе у најтежим временима”3.
Радња филма груписана је у три целине. У
првом делу честа су подсећања на период југословенског социјализма. Детињство главног
јунака, повученог дечака везаног за мајку, овде
је дато у неколико карактеристичних епизода
које садрже снажну носталгију према времену
у коме су тешко доступни амерички производи,
попут жвакаће гуме, имали статус фетиша. Сцена у којој Перу остала деца гађају грудвама и
називају погрдним именом „мамарош” указује
на рано формирање његовог карактера, сажетог
у реченици: „Ја сам Србин и кукавица”. Професија кино-оператера и минуциозно познавање
како совјетских тако и америчких филмова показују се као практично једини извор виталности и ероса, те основни прозор у свет тог јунака,
који од оца наслеђује стари биоскоп. На почетку
филма, Пера и мајка Мара се, као припадници
пониженог грађанског слоја, ангажују у личном
протесту против неправди режима, да би им у
одговор стигла само полицијска корупција. По
започињању бомбардовања, син и мајка се још
више повлаче у свет прошлости и сећања, а
њихов пројекциони апарат бива реквириран у
војне сврхе. Другарица из детињства Лела (Анита Манчић), бивша супруга другара Жике Животиње (Бане Видаковић), са кћерком и коњем
спрема се за САД; у исто време, стиже позитиван одговор Лутрије за америчку „зелену карту”,
за коју је мајка тајно пријавила Перу.
Други део филма приказује догодовштине
Пере и његове мајке током настојања да, упркос
режиму визних санкција, реализују „зелену
карту” и стигну до Западне Европе и САД. Тај
део приче највише се у читавом филму одликује
сатиричним реализмом и луцидном, готово социолошком анализом југо-српског порекла као
„другости” спрам тврђаве хладне западне бирократије. Он је и микростудија постјугословенског идентитета јунака, који се у овој „транзицији” налазе између судбине декласираних Рома
и сиромашне „треће Европе”, с којима се преплићу у јефтиним мотелима и испред неприступачних шалтера, те сопствене културне „европске белине”, несталог идентитета формираног у
„златно доба” СФРЈ. Радња тог дела филмске приче одвија се у Мађарској као историјском месту
„зачепљења” и неизвесног бега у емиграцију у
3 Frank Scheck: Mamarosh, Film Review. Hollywood Reporter,
5/26/2014.

време изолованости српског становништва од
остатка света током Милошевићевог режима
деведесетих година 20. века. Парадоксално, према бирократској логици, мајка није препозната
као „близак род”. Сцене чекања по амбасадама и
интервјуа иза стаклених преграда, с електронски снимљеним порукама, репресивном листом
правила понашања и супериорним, отуђеним
службеницима издвајају се аналитичком прецизношћу и постизањем језовите напетости за
малог, подређеног човека ухваћеног у несавладив технократски систем. Проблем се, коначно,
решава неодољиво духовитим и неочекиваним
преокретом и каламбуром, можда једним од
најлепших и најоптимистичнијих места у филму. „Циганска” веза у Служби за имиграцију/
миграцију Министарства правде у Вашингтону, коју заправо представља ромска чистачица звана Зорка Министарка (виспрена алузија
на Нушића), проради, и, уз мало чепркања по
компјутеру после радног времена, мајка добија
Цркву као спонзора визе и визу за САД! Алудирајући на Кустурицу, показујући просвећеност
у приступу сиромашним и „невидљивим” слојевима глобалног друштва, аутор овде достиже
бајковиту мудрост суштинске правде и драгоцену равнотежу спрам меланхолије већег дела
филма.
Трећи део филма је веома суморан и апокалиптичан. Ту атмосферу, ипак, повремено прекида апсурдни хумор чији је носилац „скандалозни” емигрант Жика – изванредно уверљиви
Бане Видаковић – прогоњен од бивших жена
азијатског порекла и чопора деце (!) за новац
за издржавање. Супротно сновима о лагодном
америчком животу, син и мајка упадају у беду
крајње маргинализоване емигрантске егзистенције, исту па и гору од оне коју су оставили код
куће, у подрумским склоништима. Распаднути,
влажни подрум без тоалета у коме илегално бораве, као и пустара на ободу „урбане џунгле” у
којој се сусрећу са Жиком, функционишу, пре
свега, као симболични ментални простор пропалих илузија и трајне депресије. Мајка Мара,
додуше, у једној хумористичној епизоди разбија ту чамотињу куварским наступом на америчкој телевизији, у коме припрема и сервира
публици српски војнички пасуљ! Распојасаност
и анималност Жике Животиње, у јунгијанском
кључу, гради успели антипод лику тромог и
сублимираног, пасивног Пере, који у документаристичким пасажима лута центром Њујорка.
Они као да сачињавају једну целовиту личност

– узгред, обојица су (били) заљубљени у Лелу. У
трећем делу филм се поново враћа својој важној
подтеми: филмској ерудицији, митском односу
према историји филма и сентименталној успомени на златно доба аналогне кинематографије.
Познавање реплика из америчких жанровских
класика омогућило је већ раније Пери и мајци
да прођу цензуру иначе неблагонаклоног цариника САД, који у рукама држи кључеве „живота
и смрти”, тј. одлуку да ли ће потенцијалне имигранте пустити у земљу. У самој завршници Пера
доживљава болно отрежњење са сазнањем да
класични биоскопи више не постоје, већ се филмови пуштају с дигиталног записа. Отпуштају
га брже него што су га запослили. Суочен са безнађем, које је више чак антрополошки него економски егзистенцијално, главни јунак, у ескапистичком климаксу филма, у звезданој летњој
ноћи на крову небодера организује пројекцију
филма Пастир Костја (1934, р. Григориј Александров), антологијског остварења и првог мјузикла совјетске кинематографије, за маму, којој
је то омиљени филм, и децу из суседства.
Мамарош је остварење које у нашу кинематографију доноси веома редак и утолико драгоценији мотив детињасто незрелог, али суштински
зрелог, одраслог јунака, који нас својом помиреношћу са сопственим слабостима и судбином
осваја, спасава и постаје прави драмски херој.
Настао и на основу аутобиографских елемената
(сам аутор дуго година живео је у САД), филм је
посвећен ауторовој мајци Вукосави Вуки Мрдаковић (1925–2015).
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ТЕАТАР И МИГРАЦИЈЕ
СВЕТСКИ КОНГРЕС ИФТР
БЕОГРАД, 2018. ГОДИНЕ
пише:

Др Ивана Кроња

Б

еоград је од 8. до 13. јула 2018.
први пут био седиште Светског
конгреса Међународне федерације за позоришна истраживања
– ИФТР. Тај изузетан догађај
угостио је у Београду преко хиљаду учесника,
професионалаца у области теорије и праксе позоришта и извођачких уметности. Редовна професорка Факултета драмских уметности и шефица Студио-лабораторије извођачких уметности ФДУ, редитељка Ивана Вујић, била је председавајућа Организационог одбора Светског
конгреса ИФТР 2018. Тај студио освојио је организацију тог величанственог догађаја управо у
години у којој Факултет слави седам деценија
од оснивања. Главни програм Конгреса одржан
је на Филозофском и Филолошком факултету у
Београду, у Народном позоришту, Југословенској кинотеци и другим институцијама културе.
Тема недавно завршеног Конгреса тицала
се сада већ више година актуелне мигрантске
кризе, егзила, расељавања, рата и другости уопште, како је виде политика, друштво, култура
и уметност. На тему „Театар и миграције: позориште, нација и идентитет између миграција
и некретања” говорило је четворо главних говорника, признатих теоретичара и практичара
позоришне уметности: македонски драмски
писац и сценариста Горан Стефановски, који је
кроз личну биографију, место наратива у уметности и животу и сећање на културну историју
балканских земаља и југословенског театра,
сагледао ту тему у међународној перспективи,
веома посвећена професорка студија театра и
перформанса и драмска списатељица с Универзитета Ворик, УК, Силвија Јестровић, истакнути
професор примењеног и ангажованог театра,
потпредседник Комитета за друштвену одговорност Универзитета у Манчестеру, УК, и аутор Џејмс Томпсон, као и наша културна радница и теоретичарка културе и перформанса на
раду у иностранству Ана Вујановић.
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Бројне радне групе за академски и уметнички рад и истраживање окупиле су се око најразноликијих тема које су имале одређени фокус
на миграције уметника у историји позоришта
и културе, те на уметнички одговор и рад кроз
драму и перформансе у вези с ратовима, идентитетом, кризом, помоћи и помирењем. Међу
њима су биле групе посвећене: Семјуелу Бекету, историографији, музичком театру, сценографији, позоришној архитектури, политичким
перформансима, феминизму, роду и квиру, инвалидитету, религији и духовности, кореографији и популарној култури, уз промоцију више
актуелних књига о савременом театру.
У оквиру Конгреса приказано је више представа и перформанса из земље и света, међу
којима и У име Бога (Србија, р. Андраш Урбан),
Магбет у 4:48 (међународна копродукција),
(Не)додирљиви (УК) и Ми жене – последње упозорење (Индија). Велика и вечита тема миграција
била је, сасвим оправдано и на радост свих, пропраћена и тематским филмским програмом. Југословенска кинотека у Београду приказала је
током Конгреса ИФТР класике Све о Еви (1950)
Џозефа Манкевица, Сав тај џез (1979) Боба Фосија, Фани и Александер (1982) Ингмара Бергмана
и Скупљаче перја (1967) Александра Саше Петровића, као и актуелне документарце посвећене
теми перформанса, уметности и (е)миграције:
Сантјаго (у)живо (2016) Марселе Отеизе и Вонгар
(2017) Андријане Стојковић. Конгрес је званично
затворен узбудљивим и потресним монодрамским перформансом Tranzit Zoon у извођењу
наше славне књижевнице и уметнице Каталин
Ладик, уз звучну кулису мешавине језика и
уплашених гласова људи и деце на граничном
прелазу, који је изведен у холу испред Свечане
сале нове зграде ЈК у Узун Мирковој.

НОВА КЊИГА
У ПРОДАВНИЦИ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА, Узун Миркова 1, Београд
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њига „Портрет умјетника као
политичког дисидента – живот
и дјело Александра Петровића”,
аутора Властимира Судара, заснована је на његовој докторској
дисертацији, одбрањеној 2007.
године на Универзитету у Сент Андреји у Шкотској, а прво издање 2013. објавио је на енглеском
језику „Интелект” из Бристола. Издање на српском језику, у преводу самог Судара, објавио
је Филмски центар Србије 2017.
Књига је добила високе оцене као до сада
најамбициознији и најсистематичнији покушај
да се рељефно прикаже рад једног од најзначајнијих српских и југословенских редитеља Александра Петровића (1928–1994).
Властимир Судар, предавач историје и теорије
филма на Кингстон универзитету у Лондону,
у уводу књиге подсећа да је Петровић добио
три Велике златне арене у Пули, као и највише државне награде, док је на међународној
сцени био признат као први југословенски редитељ који је освојио важне награде у Кану и
два пута заредом био номинован за Оскар. Његове Скупљаче перја, први филм у којем се говори ромским језиком, само у Паризу видело је
200.000 људи. Уследиле су међународне копродукције уз учешће глумачких звезда европског
филма Изабел Ипер, Роми Шнајдер, Ерланда Јозефсона и других.
Петровићев рад прекинула је смрт, у болници
у Паризу, у време када су се распали и држава и
систем у којима је стварао.
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Као циљ своје студије Судар наводи „покушај
да се склопи политичка слика једног простора
и времена, колико се она може ишчитати и дешифровати из гледања Петровићевих филмова”.
Књига је хронолошки структурирана у осам
поглавља у којима се описује и анализира развој
најважнијих политичких тема у опусу Петровића и његов антидогматски став. Уз теме љубави и смрти, Судар идентификује четири константне теме које у филмовима тог аутора нуде
бритке и информативне коментаре политичког
живота и његових контрадикција. Петровић
преиспитује: међуетничке односе и позицију
етничких мањина, затим позицију религије у
друштву, однос између политичког естаблишмента и непривилегованих или маргинализованих група, као и догматску природу идеологија
и религија.
Прво поглавље „Почеци” даје сажету историју државе и њене филмске индустрије, као и
кључне детаље ране Петровићеве биографије, са
освртом на добровољно учествовање у рату на
партизанској страни, када се још као тинејџер
први пут срео с погубним ефектима политичког
догматизма, а затим на послератне године које
је провео као млад филмофил и отишао на студије режије у Прагу.
У другом поглављу „Уз друга је друг” фокус је
на кратким документарним филмовима које је
Петровић режирао заједно с Вицком Распором
када се вратио из Прага. Ту је и анализа његових
играних филмова Двоје (1961) и Дани (1963), који
је изазвао прве Петровићеве проблеме с ондашњим властима.

фотографија: Архив ЈК

Од трећег до осмог поглавља Судар примењује
стандардни оквир анализе – прво описује политичке околности у земљи у датом тренутку, а затим услове у којима је конкретни филм сниман,
уз кратки опис радње, односно синопсис.
„Умјетност као истраживање” наслов је трећег
поглавља, које се бави ратном драмом Три (1965).
Следи погавље „Умјетник као сакупљач перја” са
анализом најуспешнијег Петровићевог филма
Скупљачи перја (1967), док је поглавље „Умјетник
као провокатор” посвећено филму Биће скоро
пропаст света, нек пропадне није штета (1968)
и црном таласу.
У поглављу „Умјетник као мајстор” ишчитава
се прва Петровићева велика књижевна адаптација Мајстор и Маргарита (1972), а ту је и опис
инцидента с филмом Пластични Исус Лазара
Стојановића, после чега је Петровић отишао у
егзил. Наредно поглавље је и насловљено „Умјетник у егзилу”. У фокусу је Групни портрет с дамом (1977), једини Петровићев филм снимљен
потпуно ван Југославије.
Завршно поглавље „Умјетник, Сеобе и посљедњи дани” бави се проблемима опхрваном
продукцијом филма Сеобе (1989), у контексту
наглог распадања Југославије.
Амерички историчар филма Данијел Голдинг,
професор емеритус Оберлин колеџа, оценио је
да Судар „иновативно користећи осавремењену
верзију ауторске теорије као основну стратегију за анализу филмова, открива и уверљиво
описује четири основне теме – и имплицитне и
експлицитне – као четири политичке парадигме
које прожимају све Петровићеве најзначајније
филмове”.
„Анализа је интензивно продубљена изузетном ширином релевантних извора – историјских, биографских, културолошких и политичких – које он критички доводи у везу да би
ставио ове филмове у контекст, али и учинио
ту анализу веродостојнијом”, пише Голдинг и
додаје да су парадигматске теме које Судар извлачи из Петровићевих филмова и данас битне,
те да су изазовна прилика за компаративне студије с филмовима источноевропских редитеља
тога доба, али и савремених редитеља који се у
свом раду суочавају с међуетничким односима,
друштвеном маргинализацијом и антидогматизмом у религији и политици.
Грејем Питри, професор емеритус са Универзитета Мекмастер у Канади, сматра да је ова
студија „непроцењив допринос још увек релативно малом извору информација на енглеском

језику о светски награђиваном аутору и његовој
каријери која има значајно место у историји југословенског, али и светског филма шездесетих
и седамдесетих година”.
Уредник издавачке делатности Филмског центра Србије Мирољуб Стојановић оцењује да је
ова књига „изванредан пример вивисекције
стваралаштва Александра Петровића”, а с друге стране и „редак пример контекстуализације
уметниковог стваралаштва његовим друштвом”.
„Идући трагом претходника (Петар Волк: „Лет
над мочваром”, 1998), Судар продубљује ове две
равни, уметника и друштво, политички, идеолошки, али и естетски их ревалоризује и реактуелизује. Резултат је једна посве особена текстуална синтеза”, истиче Стојановић.
Књига на 540 страна обухвата и филмографију, библиографију, индекс имена, као и већи
број фотографија.
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пише:

милутин Чолић

K

омедија која је то све мање уколико се њеном крају иде више. Не
стога што то условљава природа
приче којој је сетни крај предвиђен, или што нема праве комедиографске градације и поенте. Све је то, више-мање, у реду – има извесну логику збивања
и лица, перфекцију професија, ритам и живост
слике, лакоћу приповедања, шарм чапкунства,
при чему повремене дигресије не доводе у питање основну кохерентност радње и импровизација, свеједно што непрекидно осећате њихову
произвољност.
Сета настаје када се огласи крај те комедије,
када, као обично, филм почиње да се реперкутује. Спонтане реакције гледалаца не могу,
свакако, бити ирелевантне, али ако све потом
престаје, или се мисаоном репродукцијом све
то другачије дојмљује, онда осетите да сте били
у некој врсти зачараности, или самообмане. То
дуго не траје: дејство је, као у сваког седатива,
краткотрајно, те пурпурне боје миљеа којим вас
је тај филм имао да обузме, бледе; дима у очима
је мање, па се назначују обриси једне реалности
која се више нутка него што је препознајете.
Реалности с предумишљајем, те није циљ него
средство. Средство неке, рекли бисмо, наручене,
конјунктурне слике живота, лаког и врло, врло
директног циља.
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Призори такве пројекције једне периферије
на којој се радња збива се множе, аутор Горан
Марковић им је доследан – штавише, на њима
инсистира. Покадшто до заборава чак, па ипак
запажа се да он то не чини баш спонтано и
убеђењем, него повођењем једној конвенцији,
заправо правилу које диктира тржиште: постојиш у сразмери салда! Примећујете потом да
зна последице ако би му то постао принцип, па у
тренуцима инсистира тако да имате утисак или
ината и својеврсне ироније, или немира, гриже.
Као да каже: „Ето, могу и то, кад тако хоћете!”
То не може бити његов алиби, али би могао да буде симптом једне психологије која би
наш филм могла да наведе на нова искушења
и заблуде. Психологија нехаја, дистанцирања
од стварних попришта живота, или пак његове
стилизације која се клони ангажмана и поверавања. Овај филм, уза све његове артистичке
вештине, буди стрепњу од тога, те ако се не би
могло рећи да једну реалност преиначује, он је
према непосредним утилитарним потребама
моделује.
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Прича о „Флојду” на то наводи – момку периферије, свршеном матуранту и сину кобасичара, коме је сан да од возача „националне класе” („фиће”) постане шампион више. Случајан и
спорадичан, он заправо дугује једној помодној
бонвиванској страсти, коју не рађа његово лично или друштвено биће, него ауторово опонашање. Подражавајући, његов јунак ужурбано
следи тај свој пут, на коме ће га задесити многа
искушења: љубавна, материјална и свакојака
друга. Уколико дође и до моралних, неутралисаће их ноншаланцијом и добром ћуди. Слаб је
на речи, још више на делу (уколико није на сопствену корист), а ако се на томе путу лати мале
преваре и повећег егоизма, таквим лафовима је
дужно да се прашта!
Тако, и мимо ауторове намере, филм објективно, доспева, до не само толеранције него и
романтизације таквог поимања и односа према животу. Он подгрева машту и спремност
за таквом авантуром, јер чинити супротно од
онога што он чини, не само да је неисплативо,
него и неинтелигентно, можда. Манама својим

таквој потреби прибавља одговарајућа материја. Прича о овом Марковићевом јунаку импликује мотиве који налажу другачији однос
и интерпретацију. Сиже јасних морално-психолошких и социјалних мотива не може бити
претекст игри без обавезе. „Флојд” је узет тако,
а не као симптом релативизације неких наших
етичких и људских вредности, социјалне диференцијације и филозофије живота каква је у
малограђана или у дендија. Тај животни потенцијал је садржан у причи, али док је сценаријем
само наговештен, режијом је игнорисан. Уместо
да буде персифлажа, Национална класа је сурогат, симулација живота.
Не кажемо то лако за филм редитеља изузетног дара, творца изузетног филма којим је дебитовао (Специјално васпитање). Управо су они,
тај дар и знање (уз таленат глумаца, композитора и сниматеља, монтажера) створили овом
филму такав привид релевантности да је тим
више заблудан.

фотографијe: Архив ЈК

он постаје узор, и уколико су оне јаче, утолико
смо према њему слабији. Отрежњење на крају,
када одлази у војску коју је покушао да избегне, више је уступак једној нашој строгости, него
што је његово уверење.
Дуг је, према томе, измирен, а евентуални неспокој што се ризик препушта другоме биће
ублажен појачаним упозорењем да је „филм за
публику”. То је све чешћа мотивација оваквим
„шареним лажама”, чији су аутори, да би парадокс био већи, млади, и већма они што су свој
долазак најављивали и испрва обележили делима стварних животних проблема младих људи
и брижног, ангажованог односа према њима.
Све код њих почиње да се другачије прелама,
секундарни или ирелевантни мотиви свакодневице долазе у први план: брзо (мада заслужно)
успели, они брзо мењају ћуд и промисао, па је,
пошто је у њима, више-мање, тако, ружичасто је
посвуда. Највећа мана овог и сличних филмова
је њихов – менталитет. Бојимо се да је од њега
до конформизма преостао само корак, уколико
већ није учињен.
„Филм за публику!” Сваки филм је за публику,
с тим што се у једних оданост њој потврђује набраним челом за њу, док у других коришћењем
ње. Тој, следује одмах и проширена легенда:
биоскопи су и места забаве. Разуме се, али се

„Политика” (1979)
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5.
део

ФИЛМ КАО
ВИЗУЕЛАН ЈЕЗИК
И УМЕТНИЧКА ФОРМА
разговарала:

барбара Л. Кевлес
у тексту
„Филм као визуелан
језик и уметничка форма”
(Film Culture, No. 38, 1965)
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или смо веома радознали да сазнамо нешто више о животу г. Воркапића и о људима и доживљајима који су му помогли да уобличи своје теорије. Када је прошло
узбуђење због почетка предавања, договорили
смо се да дођемо у његов студио при крају радног дана.
Око шест и тридесет увече стигли смо до улазног степеништа фоајеа испред стамбене зграде
у којој је г. Воркапић живео, и зазвонили. Био
је то Бен, који је дошао из студија да би отворио врата. Приметили смо и поздравили његово
свечано одело и изглед. Објаснио је да чим заврши неке ствари, одлази на представу у Музеју модерне уметности, The Responsive Eye, за
коју је била обавезна црна кравата. Г. Воркапић
чекао нас је карактеристично седећи у великој
наслоњачи, у спортском жакету преко кошуље
у калифорнијском стилу. Једва смо узели столицу, пазећи да не ударимо о неке делове опреме – мовиолу (монтажни сто, прим. уредника),
магнетофон итд., који су сада преовладавали
животним простором.
Иако је пре месец дана обележио седамдесети
рођендан, г. Воркапић се веома јасно сећао своје
младости, јер су, претпостављали смо, године
његових веза са студентима сачувале симпатију
према замагљеном добу живота које су многи
људи заборавили. Када је филм још био у повоју,
а представе у његовој родној Југославији се одржавале под шаторима осветљеним гас-лампама,
г. Воркапић је студирао сликарство, прво у Београду, а затим у Будимпешти, „која је у то време
била под аустроугарском управом”.
„Али одувек сам желео да правим цртеже у
покрету”, признао је. „Обично сам цртао једноставне фигуре на угловима својих гимназијских
свезака и онда брзо прелиставао странице да
бих створио анимирану секвенцу.”
Затим се вратио у дане када је био студент.
„Када је избио рат, то је Први светски рат, затекао сам се на југу Југославије. Да бих избегао непријатеља који је напредовао, морао сам да бежим без ичега као и многи други Срби. Срећом,
покупио нас је један брод у једној албанској
луци и превезао у Италију. Када смо стигли до
италијанске обале, брод је стављен у карантин
због епидемије колере, али онима који су имали
злато дозвољено је да се искрцају, затим онима са сребром и на крају онима без ичега – био
сам један од последњих који су напустили брод.
Надлежни органи укрцали су избеглице у воз за
Напуљ, где су нас људи гађали каменицама све

док нису сазнали да смо сиромашне српске избеглице. Најзад сам успео да стигнем до Париза.
Тамо сам отишао у Амбасаду Србије и затражио
помоћ. Мислим да ми је тада било око двадесет
година”, насмејао се сећајући се своје младалачке смелости.
Његови цртежи, који су касније били објављени у париским часописима, омогућили су му
пријем на Париску академију, где је наставио
студије класичног сликарства.
„Највећи део слободног времена проводио сам
у биоскопима гледајући Чаплина, Нетрпељивост, Perils of Pauline, и неке филмове које сте
видели на предавањима. Осећао сам да је филм
уметност столећа, па сам се спаковао и отпутовао у Њујорк, где сам радио као модни илустратор како бих зарадио новац за пут у Холивуд.
Сећам се да ми је газда једног дана рекао: ’Ти
си уметник, стави свој сензибилитет у џеп и
држи га тамо.’ Стварно нисам био способан за
цртање витких младих жена”, насмешио се. „Све
жене које сам увек цртао биле су округле као
митолошке богиње. Уметност рекламе стварно
није био мој домен. Чим сам имао довољно новца, што је било у време када су ме отпустили
из Модне академије, отишао сам из Њујорка у
Холивуд.”
Г. Воркапић је у Холивуду изложио своје цртеже у излогу једне фотографске радње; купац
који се распитивао да купи један цртеж био је
редитељ Рекс Инграм, који га је ускоро позвао
да игра у филмовима Заробљеник дворца Зенда
и Црне орхидеје. На овом месту г. Воркапић се
подигао с фотеље и из гомиле књига на столу
узео једну објављену у Француској, у којој је био
фотос из неког филма. Слика је приказивала
њега у улози пијаног боема сликара који је седео за кафанским столом. Био је обучен у уметничко одело с великом машном. У руци је држао
чашу с пићем. „У крупном плану чаше, у двострукој експозицији налазила се фигура наге
жене. Двострука експозиција била је изведена у
камери”, рекао је окрећући се према Бену.
Бен је запитао: „Да ли су је стварно приказали?”
„Не, не у Америци, али у Европи су је приказали.”
„Тако сам и мислио.”
Сачекали смо док је г. Воркапић поново сео,
скинуо своје наочари и марамицом обрисао
лево око. „Увек сам имао тешкоће са сузним каналом, још од рођења”, рекао је враћајући марамицу у џеп. „Увек кад изађем из биоскопа, маС Л А В К О
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кар на програму била комедија, ја плачем.”
Затим је наставио причу о својим раним годинама. Када је схватио да не може да нађе стално
запослење као статиста, отишао је у Санта Барбару, деведесет осам миља од филмске престонице, где је провео једно време живећи као сликар портрета. У прави час посетио је у Холивуду
Инграма, који му је доделио улогу Наполеона у
Скарамушу.
„Иако је у филму улога била веома кратка,
сваког дана морао сам да издржим два сата
шминкања”, сећао се г. Воркапић. „Стварно сам
био упадљив. Када год би имао неке посетиоце
на објекту, Инграм би показивао свог ’Наполеона’. Био сам туристичка атракција.”
Када је асистент режије Роберт Флори предложио да направе сатиру на Холивуд, г. Воркапић
је већ имао довољно визуелних идеја, па је од
своје кухиње направио студио за снимање филма Живот и смрт холивудског статисте. Роберт Флори приказао је филм свом газди Чарлију Чаплину и следећег дана г. Воркапић је већ
био на послу у „Парамаунту”.
„Пошто су видели мој кратки филм, људи су
ме класификовали као човека за специјалне
ефекте, као трик-сниматеља. Ја то нисам, нити
сам икада био. У монтажним секвенцама говорио сам нешто спајајући слике које су сугерисале идеје или расположења у вези с причом.
У ратним секвенцама покушао сам да организујем кретање у ритмичким визуелним ударима. Мислим да ми је такав начин рада пружио
могућност да експериментишем.”
„Зашто сте отишли у ’Метро Голдвин Мајер’?”,
запитали смо.
„Дејвид Селзник волео је оно што радим. Куда
год је ишао, и ја сам ишао с њим.”
Бен је подвукао столицу испод монтажног
стола, узео свој сако и плаву беретку из оставе,
и спремајући се да крене, запитао: „Зашто нисте
64

|

|

фељ т о н

направили дугометражни играни филм у свом
стилу?”
Г. Воркапић се за тренутак замислио. Његов
топао, љубазан осмех је ишчезао, а његов израз лица постао је тврђи. Затим се у његовим
очима зацаклио смешак, који се проширио на
усне. Одговорио је добро расположен: „Нисам
талентован за бизнис као они који праве бар један филм годишње. Више пута сам покушавао
да заинтересујем неког продуцента да обезбеди финансијска средства за моје филмове. Знате, не волим да идем по пријемима. Исто тако,
изгледа да нико не жели да прави моју врсту
филмова. На пример, када је на почетку своје
каријере продуцент Сем Шпигел основао Lyric
Production Company с намером да производи
кратке филмове засноване на операма, тражио
је од групе младих редитеља да му поднесу сценарије. Када сам му показао свој сценарио заснован на Вагнеровом Танхојзеру (Tanhauser),
рекао ми је да тај филм мора одмах да направи, или следеће године или пре него што умре.”
После кратког размишљања г. Воркапић је наставио, „Још увек чекам, али обојица смо већ
стари.”
Бен, који је још оклевао пред вратима, рече:
„Кажите оним филмским радницима који ће читати Барбарин чланак како сте ушли у филмски
бизнис.”

фотографијe: Архив ЈК

Г. Воркапић је одмах одговорио: „Кажите им
да сам направио један експерименталан филм.”
Када су се за Беном врата затворила, запитали смо: „Недавно је Енди Ворхол у разговору с
нама изјавио: ’Воркапић само говори како да
направите филм на његов начин. То је као да
вам говори како да сликате.’ Шта мислите, да ли
филм и сликарство могу да се упореде?”
Г. Воркапић је одговорио: „Не, Ворхол прави
погрешну аналогију између сликарства и филма. Он није свестан да је на известан начин
филм сличан говорном језику. Мислим да ћу
бити довољно јасан у првих осам мојих предавања, где ћу се више бавити аспектом језика,
то јест аспектом визуелног језика филма, без
претераног наглашавања његовог уметничког
аспекта, а само у деветом и десетом предавању
представићу своју теорију филма као аутохтоне уметничке форме. Већи део предавања састоји се од излагања принципа владања јасним,
убедљивим и снажним визуелним језиком. То
није моја лична уметничка теорија или покушај
да се предаје како да се праве филмови на мој
начин, као што је Енди Ворхол мислио.
„Узгред, постоји још нешто на шта би Ворхол можда требало да обрати пажњу кад прави
филмове. Кадар који делује свеже и има дубину
када се први пут појави на екрану, убрзо, после десет-петнаест секунди, постаје мртав и раван, постаје само једна беживотна фотографија,
уколико се за то време у кадру не догоди нека
јака визуелна промена. Али то је ствар визуелног сензибилитета, нешто што не могу да докажем логичним аргументима или научним мерилима. То одумирање, та дводимензионалност, не
дешава се када се објекат посматра у реалности
или на доброј уметничкој слици.”
Када смо упоредили своје белешке из интервјуа с раније припремљеним питањима,
пронашли смо одговоре на нека наша питања,
као што су: „Г. Воркапићу, који су људи и филмови највише утицали на вас на почетку ваше
каријере у Холивуду? Како је рад на монтажи
утицао на ваше теорије о филму?”. Међутим, у
брошури Музеја модерне уметности пронашли
смо одговор на питање: „Које сте филмове радили?”.
Од 1928. до 1934. радио је за РКО и „Парамаунт”,
као стваралац монтажних секвенци, од којих
је најзначајнија секвенца с фуријама у филму
Злочин без страсти (1934) Бена Хекта и Чарлса Макартура. Године 1934. прешао је у „Метро
Голдвин Мајер”, где је креирао револуционар-

не секвенце у Viva Villa, секвенцу куге у филму Ромео и Јулија, секвенце глади, егзодуса и
жетве у филму Добра земља, секвенцу успешне
каријере Џанет Макдоналд, као оперске певачице у Белом јорговану. У том периоду радио је
следеће филмове: Manhattan Melodrama, David
Copperfield, The Firefly, The Broadway Melody of
1938, The Last Gangster, Test Pilot, Yellow Jack,
Three Comrades, The Shopworn Angel, Marie
Antoinette, Boy’s Town, Sweethearts.
Године 1938. г. Воркапић је предавао монтажне теорије на курсу о филму у Музеју модерне
уметности, у сарадњи с Колумбија универзитетом. Године 1941. режирао је краткометражне
филмове с ратном тематиком у оквиру „Патеове” серије То је Америка. Од 1949. до 1951. путовао
је и предавао по Европи, где је, такође, направио један филм у родној Југославији. Од 1956. до
1960. поново је у Холивуду, где је монтажер High
Roada Џона Гантера.
После неколико месеци видели смо г. Воркапића на пријему у Музеју модерне уметности,
који је одржан у његову част, поводом завршетка серије предавања. Г. Воркапић је, зарумењених образа и са срећним осмехом, разговарао с
некима које нисмо познавали, али и с многима
које смо препознали. Били су то: Willard Van
Dyke, Gregory Markopoulos, Joan Chaffee, Mrs.
Margareta Akermark, Mrs. Adrienne Mancia,
Mrs. Eileen Browser, Ben Hayeem, Louis Brigante,
Storm De Hirsch, чланови Музејског одбора Lou
Stoumen, Hillary Harris, Jerry Hiler, Nick Dorsky
и други. Када смо приметили колико нам је драго што га видимо на том друштвеном догађају,
рекао је: „Ово је диван пријем.” Сложили смо
се с њим; тога дана окупила се елита филмских
стваралаца и њихова публика.
славко

воркапи ћ
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програм
сЕПТЕМБАР 2018

Југословенска кинотека

Косовска 11

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ
ЧЕТВРТАК

6.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ГОРЕ НЕБО, ДОлЕ
БлАТО

ЧОВЕк у кРАТкиМ
ПАНТАлОНАМА

(Фра, 1960)
Le Ciel et la boue
....................................................................................
документарни филм
режија: Пјер Доминик Гесо
(Pierre-Dominique Gaisseau)

ЧЕТВРТАК

6.

СЕПТЕМБАР

(иТа/шпа, 1958)
L’Uomo dai calzoni corti
....................................................................................
Улоге: Едоардо Невола
(Edoardo Nevola), Франсиско
Рабал (Francisco Rabal)
режија: Глауко Пелегрини
(Glauco Pellegrini)

пројекција у 21.00

пројекција у 21.00

клАНАц искуПЉЕЊА

сТАВЉЕН ВАН ЗАкОНА

(Сад, 1920) The Toll Gate
....................................................................................
Улоге: Вилијем с. Харт
(William S. Hart),
Ана Нилсон (Anna Q. Nilsson)
режија: лaмберт Хилјер
(Lambert Hillyer)
ПЕТАК

7.

СЕПТЕМБАР

СЕћАЊЕ НА… ЗЛАТКО БОУРЕК

пројекција у 17.00

(Сад, 1929)
Outlawed
....................................................................................
Улоге: Том Микс (Tom Mix),
сали Блејн (Sally Blane)
режија: Јуџин Форд
(Eugene Ford)

СЕћАЊЕ НА… РИЧАРД КЛАЈН

пројекција у 19.00

кОВАЧЕВ ШЕГРТ

(ЈУг, 1961)
....................................................................................

БЕЋАРАц

(ЈУг, 1966)
....................................................................................

кАПЕТАН АРБАНАс
МАРкО

(ЈУг, 1968)
....................................................................................

БОсТОНски ДАВиТЕЉ

СЕћАЊЕ НА… СТЕН ДРАГОТИ

пројекција у 21.00
Били киД ЈЕ БиО
ДРиПАц

(Сад, 1968)
The Boston Strangler
....................................................................................
Улоге: Тони кертис (Tony Curtis),
Хенри Фонда (Henry Fonda)
Фотографија: Ричард клајн
(Richard Kline)
режија: Ричард Флајшер
(Richard Fleischer)

(Сад, 1972)
Dirty Little Billy
....................................................................................
Улоге: Мајкл Џ. Полард
(Michael J. Pollard),
Ричард Еванс (Richard Evans)
режија: стен Драготи
(Stan Dragoti)

СЕћАЊЕ НА...
АНА МАРИЈА ФЕРЕРО

СЕћАЊЕ НА...
ТАБ ХАНТЕР

РуЧАк

(ЈУг, 1978)
....................................................................................
режија: Златко Боурек

СЕћАЊЕ НА...
ШТЕФКА ДРОЛЦ

СУБОТА

8.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 18.30
ДРАГА МОЈА иЗА

пројекција у 19.00

(ЈУг, 1979)
....................................................................................
Улоге: Штефка Дролц,
Берт сотлар
режија: Војко Дулетич
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ЂуЗЕПЕ ВЕРДи

(иТа, 1953)
Giuseppe Verdi
....................................................................................
Улоге: Пјер кресоа
(Pierre Cressoy), Ана Марија
Фереро (Anna Maria Ferrero)
режија: Рафаело Матарацо
(Raﬀaello Matarazzo)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекције у 21.00
ХОД РЕВОлВЕРАША

(Сад, 1958)
Gunman’s Walk
....................................................................................
Улоге: Ван Хефлин (Van Heﬂin),
Таб Хантер (Tab Hunter)
режија: Фил карлсон
(Phil Karlson)

СЕћАЊЕ НА... СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН

НЕДЕЉА

9.

СЕПТЕМБАР

пројекције у 17.00
(СССр, 1987)
асса
....................................................................................
Улоге: станислав Говорухин,
Татјана Друбич (Татьяна друбич)
режија: сергеј соловјов
(Сергей Соловьёв)

10.

пројекција у 21.00

пројекција у 18.30

АсА I део

ПОНЕДЕЉАК

СЕћАЊЕ НА… РОБИ МИЛЕР

СЕћАЊЕ НА...
МАРИЈА КОН

АсА II део

(СССр, 1987)
асса
....................................................................................
Улоге: станислав Говорухин,
Татјана Друбич (Татьяна друбич)
режија: сергеј соловјов
(Сергей Соловьёв)

ТАЈАНсТВЕНи ВОЗ

(Сад/Јап, 1989) Mystery Train
....................................................................................
Улоге: Масатоши Нагасе
(Masatoshi Nagase),
Јуки кудо (Yuki Kudо)
Фотографија: Роби Милер
(Robby Müller)
режија: Џим Џармуш (J. Jarmusch)

СЕћАЊЕ НА...
КИРА МУРАТОВА

СЕћАЊЕ НА...
ШИНОБУ ХАШИМОТО

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00

сВОГА ТЕлА ГОсПОДАР

(ЈУг, 1957)
....................................................................................
Улоге: Марија кон,
Јулије Перлаки
режија: Федор Ханжековић

ДуГи РАсТАНци

(СССр, 1971)
долгие проводы
....................................................................................
Улоге: Зинаида Шарко,
Олег Владимирски
(олег владимирский)
режија: кира Муратова

ХАРАкиРи

(Јап, 1962)
Seppuku
....................................................................................
Улоге: Тацуја Накадај
(Tatsuya Nakadai),
Акира ишихама (Akira Ishihama)
Сценарио: Шинобу Хашимото
(Shinobu Hashimoto)
режија: Масаки кобајаши
(Masaki Kobayashi)

ФИЛМСКИ ФЕНОМЕН КАПОТЕ
УТОРАК

11.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
ПОЗиВ НА ВЕЧЕРу сА
уБисТВОМ

(Сад, 1976)
Murder by Death
....................................................................................
Улоге: Труман капоте
(Truman Capote),
Питер селерс (Peter Sellers)
режија: Роберт Мур
(Robert Moore)

СРЕДА

12.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
сТАНицА ТЕРМиНи

(иТа/Сад, 1953)
Stazione Termini
....................................................................................
Улоге: Џенифер Џоунс
(Jennifer Jones), Монтгомери
клифт (Montgomery Clift)
Сценарио: Труман капоте
(Truman Capote)
режија: Виторио де сика
(Vittorio De Sica)

(Сад, 1961)
Breakfast at Tiﬀany’s
....................................................................................
Снимљен према роману
Трумана Капотеа
Улоге: Одри Хепберн
(Audrey Hepburn),
Џорџ Пепард (George Peppard)
режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)

у 19.00

пројекција у 21.00

кАПОТЕ

(Сад, 2005)
Capote
....................................................................................
Улоге: Филип симор Хофман
(Philip Seymour Hoﬀman),
кетрин кинер
(Catherine Keener)
режија: Бенет Милер
(Bennett Miller)

ДОРуЧАк кОД
ТиФАНиЈА

ХлАДНОкРВНО
уБисТВО
ПРОМОЦИЈА ПРВОГ
СРПСКОГ ИЗДАЊА РОМАНА
„ХЛАДНОКРВНО”
ТРУМАНА КАПОТЕА

(Сад, 1967)
In Cold Blood
....................................................................................
Снимљен према роману
Трумана Капотеа
Улоге: Роберт Блејк
(Robert Blake),
скот Вилсон (Scott Wilson)
режија: Ричард Брукс
(Richard Brooks)

С Е П Т Е М БА Р
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PRIDE WEEK
ЧЕТВРТАК

13.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

ПОЉуБАц лЕПТиРА

(вБ, 1995)
Butterﬂy Kiss
....................................................................................
Улоге: Аманда Пламер
(Amanda Plummer),
саскија Ривс (Saskia Reeves)
режија: Мајкл Винтерботом
(Michael Winterbottom)
ПЕТАК

14.

СЕПТЕМБАР

MARBLE ASS

(СрЈ, 1995)
....................................................................................
Улоге: Вјеран Миладиновић
Мерлинка, Ненад Џони
Рацковић
режија: Желимир Жилник
разговор редитеља Желимира
Жилника с публиком после филма

пројекција у 17.30

пројекција у 20.00

ЏЕЈ ЕДГАР

ПОРЕД МЕНЕ

(Сад, 2011)
J. Edgar
....................................................................................
Улоге: леонардо Дикаприо
(Leonardo DiCaprio),
Арми Хамер (Armie Hammer)
режија: клинт иствуд
(Clint Eastwood)
СУБОТА

15.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

МОЈ ПРиВАТНи АЈДАХО
(Сад, 1991)
My Own Private Idaho
....................................................................................
Улоге: Ривер Феникс
(River Phoenix),
кијану Ривс (Keanu Reeves)
режија: Гас ван сант
(Gus Van Sant)

НЕДЕЉА

16.

СЕПТЕМБАР

(СрБ, 2015)
....................................................................................
Улоге: Христина Поповић,
славен Дошло
режија: стеван Филиповић
разговор редитеља Стевана
Филиповића с публиком поcле
филма

ФАНТАсТиЧНА ЖЕНА

(Чи/НеМ/шпа/Сад, 2017)
Una Mujer Fantástica
....................................................................................
Улоге: Данијела Вега
(Daniela Vega), Франсиско
Рејес (Francisco Reyes)
режија: себастијан лелио
(Sebastián Lelio)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ПОЉуБАц ЖЕНЕ ПАукА

кАВЕЗ ЗА луДАкЕ

(Бра/Сад, 1985)
Kiss of the Spider Woman
....................................................................................
Улоге: Вилијем Харт
(William Hurt),
Раул Хулија (Raul Julia)
режија: Хектор Бабенко
(Hector Babenco)

(Сад, 1996)
The Birdcage
....................................................................................
Улоге: Робин Вилијамс
(Robin Williams),
Џин Хекман (Gene Hackman)
режија: Мaјк Николс
(Mike Nichols)

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ: ЕВРОПСКА ГОДИНА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА – УМЕТНОСТ ДЕЉЕЊА
ПОНЕДЕЉАК

17.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 17.00

сРБи у ТРсТу I део

сРБи у ТРсТу III део

сРБи у ТРсТу II део

ТРАГОМ ВЕликЕ сЕОБЕ

(ЈУг, 1983)
....................................................................................
режија: Владан слијепчевић

(ЈУг, 1985)
....................................................................................
режија: Владан слијепчевић
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(ЈУг, 1989)
....................................................................................
режија: Владан слијепчевић

(ЈУг, 1969)
....................................................................................
режија: Ратомир ивковић

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 19.00
сЕНТ АНДРЕЈА

(ЈУг, 1978)
....................................................................................
режија: Ратомир ивковић и
Миодраг Милошевић

НЕДРЕМАНО ОкО

(ЈУг, 1966)
....................................................................................
режија: Бранко Милошевић

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ: ЕВРОПСКА ГОДИНА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА – УМЕТНОСТ ДЕЉЕЊА
ПОНЕДЕЉАК

17.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 21.00

пројекција у 21.00

НА ДРЕВНОМ Тлу

(ЈУг, 1978)
....................................................................................
режија: Ратомир ивковић

пројекција у 21.00
ГРАД сРЕБРНи

МуЗЕЈ сАВРЕМЕНЕ
уМЕТНОсТи

(ЈУг, 1966)
....................................................................................
режија: Владимир Басара

(ЈУг, 1982)
....................................................................................
режија: Миодраг Милошевић

сЈАЈ сТАРОГ ЗлАТА

(ЈУг, 1985)
....................................................................................
режија: Ратомир ивковић

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ 1944-1963
УТОРАК

пројекција у 16.00

18.

СЕПТЕМБАР

РОБОВи

(Фра/иТа, 1953)
L’esclave
....................................................................................
Улоге: Данијел Желен (Daniel
Gélin), Елеонора Роси Драго
(Eleonora Rossi Drago)
режија: ив Чампи
(Yves Ciampi)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЧОВЕк МОГ ЖиВОТА

(Фра/иТа, 1952)
L’homme de ma vie
....................................................................................
Улоге: Жана Моро (Jeanne
Moreau), Мадлен Робинсон
(Madeleine Robinson)
режија: Ги лефран
(Guy Lefranc)

АФЕРА МАуРициЈус

(Фра/иТа, 1954)
L’aﬀaire Maurizius
....................................................................................
Улоге: Данијел Желен
(Daniel Gélin), Мадлен Робинсон
(Madeleine Robinson)
режија: Жилијен Дививје
(Julien Duvivier)

НЕМА СРЕДА: БОРИС БАРНЕТ – ВЕЛЕМАЈСТОР СОВЈЕТСКЕ НЕМЕ КОМЕДИЈЕ
СРЕДА

пројекција у 17.00

19.

СЕПТЕМБАР

ДЕВОЈкА с куТиЈОМ

(СССр, 1927)
девушка с коробкой
....................................................................................
Улоге: Aна стен
(анна Стэн),
иван коваљ-самборски
(иван Коваль-Самборский)
режија:
Борис Барнет

пројекција у 18.00

пројекција у 19.30

куЋА НА ТРуБНОМ ТРГу
(СССр, 1928)
дом на Трубной
....................................................................................
Улоге: Вера Марецкаја
(вера Марецкая),
Ана судакевич
(анна Судакевич)
режија:
Борис Барнет

ГОсПОЂицА МЕНД
(I, II, III ДEO)

(СССр, 1926)
Мисс Менд
....................................................................................
Улоге: Наталија Глан
(Наталия глан), игор иљински
(игорь ильинский),
режија: Борис Барнет,
Федор Оцеп (Фёдор оцеп)

ДОКУМЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК – КОСОВО И МЕТОХИЈА НА ДОКУМЕНТАРНОМ ФИЛМУ ДО 1941. ГОДИНЕ
ЧЕТВРТАК

20.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 17.00

кОЊиЧкА ДиВиЗиЈА
у 32. ЕскАДРОНу ПОД
кОМАНДОМ ЊЕГОВОГ
ВисОЧАНсТВА кНЕЗА
АРсЕНиЈА у ПРЕШЕВу

кРОЗ НАШЕ кОсОВО

у сТАРОМ ПРиЗРЕНу

ОД кОсОВА ПОЉА ДО
ОХРиДА

ПРОслАВА 550.
ГОДиШЊицЕ
кОсОВскЕ БиТкЕ

(СрБ, 1913)
....................................................................................
продуцент: Ђока Богдановић

пројекција у 19.00

(ЈУг, 1932)
....................................................................................
режија: Драго Хлоупек
(Drago Chloupek)

Vom Amselfeld zum Ochrida – See
(НеМ, 1933)
....................................................................................
режија: улрих Шулц
(Ulrich Schulz)

(ЈУг, 1932)
....................................................................................
пп: Југословенски просветни
филм

(ЈУг, 1939)
....................................................................................
режија: коста Новаковић

С Е П Т Е М БА Р
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МОЈ ИЗБОР: КНЕГИЊА ЈЕЛИСАВЕТА КАРАЂОРЂЕВИћ
ПЕТАК

21.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ПЕВАЈМО НА киШи

(Сад, 1952)
Singin’ in the Rain
....................................................................................
Улоге: Деби Рејнолдс (Debbie
Reynolds), Џин кели (Gene Kelly)
режија: стенли Донен (Stanley
Donen), Џин кели (Gene Kelly)

СУБОТА

22.

пројекција у 17.00

ПОВРАТАк ПиНк
ПАНТЕРА

(вБ, 1975)
The Return of the Pink Panher
....................................................................................
Улоге: Питер селерс
(Peter Sellers), кристофер
Пламер (Christopher Plummer)
режија: Блејк Едвардс
(Blake Edwards)

ФИЛМ ИЗНЕНАЂЕЊА

23.

СЕПТЕМБАР

(Фра/иТа, 1978)
La cage aux folles
....................................................................................
Улоге: уго Тоњаци (Ugo Tognazzi),
Мишел серо (Michel Serrault)
режија: Едуар Молинаро
(Édouard Molinaro)

пројекција у 19.00

СЕПТЕМБАР

НЕДЕЉА

кАВЕЗ ЗА луДЕ

пројекција у 16.30

пројекција у 18.30

БОГОВи су ПАли НА
ТЕМЕ

ПлЕсОМ ДО ЉуБАВи

(Бо/Ја, 1980)
The Gods Must Be Crazy
....................................................................................
Улоге: Маријус Вејерс (Marius
Weyers), сандра Принслу
(Sandra Prinsloo)
режија: Џејми ујс (Jamie Uys)

(аУС, 1992)
Strictly Ballroom
....................................................................................
Улоге: Пол Меркјурио
(Paul Mercurio),
Тара Морис (Tara Morice)
режија: Баз лурман
(Baz Luhrmann)

пројекција у 21.00
сЕВЕР-сЕВЕРОЗАПАД

(Сад, 1959)
North by Northwaest
....................................................................................
Улоге: кери Грант (Cary Grant),
Ева Мари сејнт (Eva Marie Saint)
режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

пројекција у 21.00
РиБА ЗВАНА ВАНДА

(вБ, 1988)
A Fish Called Wanda
....................................................................................
Улоге: Џон клиз (John Cleese),
Џејми ли кертис
(Jamie Lee Curtis)
режија: Чарлс крајтон
(Charles Crichton)

пројекција у 20.30
РАЈАНОВА кЋи

(вБ, 1970)
Ryan’s Daughter
....................................................................................
Улоге: Роберт Мичам (Robert
Mitchum), Џон Милс (John Mills)
режија: Дејвид лин
(David Lean)

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ЖАК ТУРНЕР
ПОНЕДЕЉАК

24.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ОПАсНи ЕксПЕРиМЕНТ
(Сад, 1944)
Experiment Perilous
....................................................................................
Улоге: Хеди ламар (Hedy Lamarr),
Џорџ Брент (George Brent)
режија: Жак Турнер
(Jacques Tourneur)

УТОРАК

25.

СЕПТЕМБАР

|

(Сад, 1943)
I Walked with a Zombie
....................................................................................
Улоге: Франсес Ди (Frances Dee),
Том конвеј (Tom Conway)
режија: Жак Турнер
(Jacques Tourneur)

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ГРАД исПОД МОРА

кОМЕДиЈА ТЕРОРА

(Сад, 1965)
War Gods of the Deep
....................................................................................
Улоге: Винсент Прајс
(Vincent Price),
Таб Хантер (Tab Hunter)
режија: Жак Турнер
(Jacques Tourneur)

70
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(Сад, 1963)
The Comedy of Terrors
....................................................................................
Улоге: Винсент Прајс (Vincent
Price), Питер лори (Peter Lorre)
режија: Жак Турнер
(Jacques Tourneur)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
ЉуДи МАЧкЕ

(Сад, 1942)
Cat People
....................................................................................
Улоге: симон симон
(Simone Simon),
Том конвеј (Tom Conway)
режија: Жак Турнер
(Jacques Tourneur)

пројекција у 21.00
НОЋ ДЕМОНА

(вБ, 1957)
Night of the Demon
....................................................................................
Улоге: Дејна Ендруз
(Dana Andrews),
Пеги каминс (Peggy Cummins)
режија: Жак Турнер
(Jacques Tourneur)

СРЕДА

26.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
ДР

(ЈУг, 1962)
....................................................................................
Улоге: Миливоје Живановић,
Мија Алексић
режија: софија соја Јовановић

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЧОВЕк иЗ ХРАсТОВЕ
ШуМЕ

ТАНГО АРГЕНТиНО

(СрЈ, 1992)
....................................................................................
Улоге: Мија Алексић,
Предраг Мики Манојловић
режија: Горан Паскаљевић

(ЈУг, 1964)
....................................................................................
Улоге: Мија Алексић,
Тамара Милетић
режија: Миодраг Мића Поповић

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ВИНСЕНТ МИНЕЛИ
ЧЕТВРТАК

27.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
ЗиГФилДОВА РЕВиЈА

(Сад, 1945)
Ziegfeld Follies
....................................................................................
Улоге: Фред Астер (Fred Astaire),
Џуди Гарланд (Judy Garland)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

ПЕТАК

28.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
ЖЕЂ ЗА ЖиВОТОМ

(Сад, 1956)
Lust for Life
....................................................................................
Улоге: кирк Даглас (Kirk Douglas),
Ентони квин (Anthony Quinn)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

СУБОТА

29.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
НЕки су ДОТРЧАли

(Сад, 1958)
Some Came Running
....................................................................................
Улоге: Френк синатра
(Frank Sinatra),
Дин Мартин (Dean Martin)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

НЕДЕЉА

30.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ГРАД илуЗиЈА

(Сад, 1952)
The Bad and the Beautiful
....................................................................................
Улоге: кирк Даглас (Kirk Douglas),
лана Тарнер (Lana Turner)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

ТРи ЉуБАВи

(Сад, 1953)
The Story of Three Loves
....................................................................................
Улоге: кирк Даглас (Kirk Douglas),
лесли карон (Leslie Caron)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЧАЈ и сиМПАТиЈА

(Сад, 1956)
Tea and Sympathy
....................................................................................
Улоге: Дебора кер (Deborah Kerr),
Џон кер (John Kerr)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

ЖиЖи

(Сад, 1958)
Gigi
....................................................................................
Улоге: лесли карон (Leslie Caron),
Морис Шевалије
(Maurice Chevalier)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

кАД ЗВОНЕ ЗВОНА

ДОВиЂЕЊА, ЧАРли

(Сад, 1960)
Bells Are Ringing
....................................................................................
Улоге: Дин Мартин (Dean Martin),
Џуди Холидеј (Judy Holliday)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

(Сад, 1964)
Goodbye Charlie
....................................................................................
Улоге: Деби Рејнолдс
(Debbie Reynolds),
Тони кертис (Tony Curtis)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

пројекција у 19.00
ЉуБАВ НА ПЕску

(Сад, 1965)
The Sandpiper
....................................................................................
Улоге: Елизабет Тејлор
(Elizabeth Taylor),
Ричард Бартон (Richard Burton)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)

пројекција у 21.00
ЈЕДНА сМЕШНА ЉуБАВ
у ЊуЈОРку
(Сад, 1970)
On a Clear Day You Can
See Forever
....................................................................................
Улоге: Барбра страјсенд
(Barbra Streisand),
ив Монтан (Yves Montand)
режија: Винсент Минели
(Vincente Minnelli)
С Е П Т Е М БА Р
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шок коридор
ПРЕДсТАВЉА

ЖаК

ТУРНЕР

пише:

Ненад беквалац

Cat People (1942)

„За разлику од других класичних аутора који намећу своју
визију у филму, Турнер као да је брише, и то не одсуством
стила већ стилом који наглашава њено одсуство.”

Крис Фуџивара,
„Јacques Tourneur: The Cinema of Nightfall”

72
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Д

овољно је да видите само један
филм Жака Турнера – апсолутно је небитно да ли је то ноар,
вестерн, хорор, авантура – и да у
сваком следећем непогрешиво
препознате његов стил, пре свега употребу пригушеног светла и способност
да нам целу причу исприча у сенкама. И друге
карактеристике његовог стила такође су лако
препознатљиве, јер Турнер воли да снима ноћу
или у мраку с минималним осветљењем, док су
наступи његових глумаца сведени и мирни, а не
демонстративни, драматични и пренаглашени.
Тај поступак трансформише неке од Турнерових жанровских филмова у изванредна дела
која одскачу од осталих. У првом вестерну који
је снимио, Пролаз у кањону (Canyon Passage,
1946), ликови говоре тихо, смирено, као нормални људи са заједничким искуствима, а добар
део радње се, наравно, дешава ноћу. Турнер је
захтевао да на пробама глумци и техничко особље седе заједно, гасио светло и палио лампу јер
је сматрао да ће то подстаћи бољу глуму, а потом умео да се обрати камерману са захтевом да
такво осветљење буде и на сету.
На почетку каријере у Холивуду пратила га је
сенка његовог оца, редитеља Мориса Турнера,
који је с њим 1913. године емигрирао у Америку из Француске и постао један од најважнијих
пионира немог филма. Жак је од њега научио
да користи светло и сенке на екрану и развио
осећај за суптилност и посебну атмосферу која
је обележила његове прве редитељске радове, а
касније и филмове које је снимао за Вала Лутона. Од оца је наследио и фасцинацију психоанализом и ауторима као што су Фројд, Јунг и
Хевлок Елис. То је оставило трага на Турнера
као филмског аутора, на његов рад с глумцима,
њихову мотивацију и однос према ликовима
које тумаче.
Каријеру у филмској индустрији почео је као
писац идеја за причу, а потом наставио као асистент редитеља и монтажер филмова које је његов отац снимао у Америци и Европи. Незадовољан што добија само послове као продуцент,
двадесетих се враћа у Француску. Постаје редитељ и наредних неколико година снима комедије и љубавне приче. Средином тридесетих поново одлази у Америку одлучан да се ослободи
очеве сенке и сам направи каријеру у Холивуду.
Почиње да ради за МГМ као редитељ друге екипе и режира кратке филмове у оквиру серијала
Specialites, Passing Parade, Crime Does Not Pay.

Већ тада почиње да формира свој препознатљив
стил. Суочен са изазовом како снимати када се
на располагању има скроман буџет и мало времена за реализацију, Турнер на досетљив начин
користи осветљење да би постигао одређену
атмосферу, али и замаскирао јефтине сетове
и друге продукцијске недостатке, а поједине
ствари само сугерише ефектима као што су добро постављене сенке и силуете. Интересовање
за натприродно показује већ у филмовима The
Ship That Died (1938), о броду духова „Мари Целесте”, и The Incredible Stranger (1942), о психопати
из малог града који живи с воштаним фигурама жене и деце. They All Come Out (1939), његов
први дугометражни филм у Америци, настаје
од кратког филма који је радио у оквиру серијала Crime Does Not Pay. Задовољан успехом, студио МГМ ангажује га за филмове о детективу
Нику Картеру с Волтером Пиџоном у насловној
улози: Мајстор детектив Ник Картер / Саботажа (Nick Carter, Master Detective, 1939) и Фантомски јахачи (Phantom Raiders, 1940). Наставља
да ради као редитељ друге екипе на великим
продукцијама, на пример на Причи о два града (A Tale of Two Cities, 1935), коју је продуцирао
Дејвид О. Селзник. Тада упознаје Вала Лутона,
који га неколико година касније, када га РКО
ангажује да продуцира серијал нискобуџетних
хорора с необичним насловима, зове да режира
први у низу филмова Људи мачке (Cat People,
1942). Иновативно наглашавање атмосфере и
сугестија непосредне опасности представљали
су нагли прекид традиције утицајних и успешних хорора као што су Фантом из опере (1925),
Дракула (1931) и Франкенштајн (1931). Многи
критичари то остварење наводе као први филм
који публици ускраћује могућност да бар на
тренутак види чудовиште, у овом случају црног
пантера у којег се претвара главни лик Ирена
(Симон Симон) кад год јој се узбуркају емоције.
Турнер ће ипак оставити сцену у којој се главни
херој и хероина сусрећу са звери у замраченој
канцеларији. Наиме, убачен је снимак пантера
који се креће између столова. Оно што филм
не показује јесте трансформација у звер као
у Вукодлаку (The Wolf Man, 1941), што је одлука коју је на себе преузео Лутон, убеђен да је и
у том филму као и у већини хорора причу потребно приказати реалистично ако је циљ да се
код публике изазове језа док то гледа. Тиме је
створио психолошки ефекат страха јачи него у
обичном хорору и гледаоце препустио машти.
Међутим, то је било неопходно и због буџета
Ж А К
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Шетала сам са зомбијем (1943)

супрот њој стоји скептични муж, убеђен да такве ствари нису могуће. Она је сањар, он реалиста и његова немогућност да разуме, прихвати
и избори се с њеном супротном филозофијом
биће окидач за немиле догађаје који ће довести
до његове пропасти, пропасти других ликова у
филму, као и саме Ирене. Исту тематику имају
и следећа два филма која Турнер ради за Лутона: Шетала сам са зомбијем (I Walked with a
Zombie, 1943), бриљантна поема о вуду магији,
и Човек леопард (The Leopard Man, 1943), у коме
одбегла животиња убија три жене у градићу у
Новом Мексику. Турнер је успео да евоцира
присуство мачке-убице користећи само мрачну
улицу и гране које се њишу.
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од свега сто хиљада долара, мало времена за
снимање и чињенице што екипа није могла да
приушти скупе ефекте. Турнер је учествовао у
писању сценарија, али је у потпуности одговоран за визуелни стил филма. Лутон је осмислио
причу и допринео стварању шок секвенци које
ће публику натерати да поскочи са седишта. Те
секвенце подразумевале су изненадну појаву
обичних ствари праћених праском звука, што
је техника коју је Турнер наставио да користи
у хорорима и другим жанровима на којима је
радио током каријере.
Турнер је Лутона сматрао сањаром, а себе реалистом, и веровао да су због тога њих двојица
савршено сарађивали. Те супротности у карактерима и различит приступ животу одражавали су се на ликове и главне теме у већини Турнерових филмова, и то као узрок сукоба, а не
као хармонија. Ирена из остварења Људи мачке
убеђена је да су је натприродне силе осудиле на
то да се претвара у смртоносно створење сваки
пут када осети љутњу, љубав или љубомору. На-

Ноћ демона (1957)

У та три филма немогуће је не приметити
мултикултуралан конфликт. У остварењу Људи
мачке егзотична Ирена Дуброва прихвата своје
наслеђе и сексуалне пориве који ће је надвладати. У супериорном Шетала сам за зомбијем
Бетси Конел признаје снагу традиције вудуа
на Карибима. У Човеку леопарду отпор према
традицији и ауторитету и жеља за привилегијама убија три Мексиканке. Ти делимично антирасистички конфликти супротстављају страну културу америчкој. У Турнеровом кратком
филму Killer-Dog (1936), пас мора спасти себе од
егзекуције када га локални фармер оптужи да
му је побио овце. Касније, у Људима мачкама и
Човеку леопарду, евоцира инстинктивно, али не
и нужно зло које спаја људска бића и животиње,
док у филму Шетала сам са зомбијем иде још
даље призивајући егзистенцијални конфликт
између живих и мртвих.
Турнер много пажње посвећује психолошком
стању ликова, њиховој неиспољеној егзистенцијалној патњи, сновима, морама и страховима.
Подсвесно је код њега интегрални део радње и
очигледно је да прави паузу у наративу да би те
елементе извукао из својих јунака.
Две године после Човека леопарда режира
мелодраму Опасни експеримент (Experiment
Perilous, 1944), која је смештена у Њујорк 1903.
године и прати причу о жени из високог друштва (Хеди Ламар) чији муж можда покушава да
је убије. Успешнији су били Турнерови ноар
филмови: Из прошлости / Подигни моја вешала високо (Out of the Past/Build My Gallows High,
1947), с Робертом Мичамом и Бертом Ланкастером, и Берлин експрес (Berlin Express, 1948),
прва америчка продукција после Другог светског рата у Берлину. У авантуристичком филму

снимак на коме видимо како демон стварно изгледа и тако пореметили његову визију: ремек-дело филма страха и моћ сугестије. Било је довољно да само прикаже обичан мрачан ходник
и у позадини пусти паганске мелодије па да нас
од тога подиђу жмарци и језа.
Нажалост, Турнер као да никада није изашао
из сенке, овај пут колега Марка Робсона и Роберта Вајза, који су постали моћни продуценти
и редитељи и лансирали своје високобуџетне
пројекте. За разлику од њих, он је завршио као
редитељ за изнајмљивање и каријеру окончао
са два филма која је радио за АИП (American
International Pictures). То су Комедија терора
(The Comedy of Terrors, 1963) и Град испод мора /
Ратни богови дубина (The City Under the Sea/War
Gods of the Deep, 1965) – у оба игра Винсент Прајс.
Турнер се чак прошетао до Италије и с Мариом
Бавом био коредитељ „мач и сандале/пеплум”
филма Битка код Маратона (La battaglia di
Maratona, 1959). Пред крај каријере највише је
радио на телевизији, коју је презирао због њене
„безличности”. Једино је радо помињао епизоду
Зоне сумрака „Night Call” (1964), коју је писао Ричард Матесон. Турнер би можда постигао исти
успех као Вајз и Робсон да је пажљивије бирао
шта ће режирати, јер пракса да не одбија ниједан понуђени сценарио није се испоставила као
добра за његову каријеру.
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Опасни експеримент (1944)

Пламен и стрела (The Flame and the Arrow, 1950)
промовише Берта Ланкастера као наследника
Ерола Флина. Истичу се његови трилери Circle
of Danger (1951), Сумрак (Nightfall, 1956), The
Fearmakers (1958) и неконвенционални вестерни Звезде у мојој круни (Stars in My Crown, 1950)
и Вичита (Wichita, 1955). Ноћ демона (Night of
the Demon, 1957), ноар с елементима хорора снимљен по сценарију Чарлса Бенета, требало је да
га уведе у лигу великих, али то се није догодило
јер је врло брзо почео све више да ради на телевизији. Турнерова реализација Бенетовог сценарија, у коме се супротстављају парапсихолог
и окултиста, који ће свом противнику доказати
да зло и натприродна бића заиста постоје, тера
нас да преиспитујемо концепт поретка у универзуму. Турнер је један од ретких филмских
аутора који су веровали у натприродно, а ту
веру учврстио је радећи на Ноћи демона, због
које је спровео необично истраживање. Наиме,
разговарао је с неколико познатих енглеских
„вештица” о свету духова и захваљујући њима
открио да и сам поседује мистичне моћи. Ноћ
демона, коју је снимио пред крај каријере, јесте
круна његовог целокупног рада будући да се у
том филму све идеје о натприродном и психологији страха, као и начин на који их приказује,
кристализују у скоро савршену целину. Кажем
скоро савршену, јер након што је предао финалну верзију филма, продуценти су убацили
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Бојан Ковачевић

That Kind of Woman (1959)

Hostile Guns (1967)
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ањивог погледа, препланулог лица,
златне косе и извајаног тела којим
је подсећао на сурфера с калифорнијских плажа, Таб Хантер (1931–
2018) у историји филма остаће забележен као један од најпожељнијих тинејџерских
идола педесетих, кога је холивудска машинерија оберучке прихватила препознавши у њему
потенцијал велике звезде у успону. Иако је у почетку његова популарност вештачки одржавана, Таб се квалитетом својих улога уздигао изнад те ере и наставио да глумачки постоји дуги
низ година, све до краја осамдесетих. Иза себе је
оставио четрдесет играних и пет телевизијских
филмова, у каријери која је трајала више од
четрдесет година.
Родио се у њујоршкој породици под именом
Артур Келм, од оца Јеврејина и мајке немачке
имигранткиње. После развода родитеља одраста
у Калифорнији, где се слагавши за своје године пријављује за службу у обалској стражи, али
одатле бива избачен пошто је превара смелог
петнаестогодишњака убрзо била откривена.
Својом атлетском грађом привлачио је пажњу
многих и познати агент Хенри Вилсон, који је
филмском свету открио и Роја Фицџералда илити Рока Хадсона, наденуће му уметничко име
Таб Хантер. Захваљујући Вилсону и неким улогама у авантуристичким и вестерн филмовима,
1955. године добио је бланко понуду од „Ворнера” да постане део те чувене филмске машинерије. Тако се сврстао међу неколицину глумаца који су потписали уносне уговоре пре него
што је крајем педесетих наступила велика ерозија филмских студија и рушење једног система вредности које је означило крах „златне ере
Холивуда”. Тим потписом, нова филмска звезда
је створена! Почеле су да се нижу улоге, прво
у ратном спектаклу Бојни поклич (Battle Cry,
1955) Раула Волша, потом у ратној драми Потера на мору (The Sea Chase, 1955) Џона Фароуа и на крају у вестерну The Burning Hills (1956)
Стјуарта Хајслера. Међутим, по холивудским
кулоарима почиње полако да се говорка да је
хомосексуалац и да је у бурној вези с Ентонијем
Перкинсом. Да би прикрио ту болну истину која
би уништила његову глумачку каријеру, на гала
пријемима појављује се у друштву лепих девојака. Убрзо постаје и музичка звезда јер 1957. избацује сингл „Young Love”, који је пуних месец
дана био на врху музичке топ-листе. После тог
успеха објављује још мноштво синглова, али
они никада нису успели да достигну популар-

The Burning Hills (1956)

ност првог хита. Иако је његова музичка владавина била кратког даха, 1958. година за његову
каријеру представља прекретницу. Захваљујући
улози заљубљеника у бејзбол у „фаустовском”
мјузиклу Damn Yankees, који је публика са задовољством прихватила, Таб се поново нашао
на великој глумачкој позорници. Због физичког
изгледа, од почетка каријере биле су му наметане улоге хероја, тако да се опет нашао у средишту ратне драме Ескадрила Лафајет (Lafayette
Escadrille, 1958), као пилотски ас у Првом светском рату. Током каријере критика га није мазила, тако да је почетком шездесетих буквално
морао да моли за било какав уговор с „Ворнером”. Наруку му није ишло ни појављивање младог глумачког стара Троја Донахјуа, који му је
одузео славу, тако да почетком шездесетих на
телевизији покреће The Tab Hunter Show, који је
трајао само једну сезону. Током шездесетих и
седамдесетих, број филмова у којима је глумио,
као и њихов квалитет, драстично је опао. Махом
су то биле улоге у нискобуџетним филмовима
и телевизијским ситкомима. Његов поновни
глумачки процват поклапа се с познанством са
Џоном Вотерсом, једним од најоригиналнијих и
најнепредвидљивијих режисера, „мајстором лошег укуса”, како су га звали, који му 1981. даје
улогу у култној еротској комедији Polyester, где
се уз најпознатијег филмског травестита Дивајна нашао у улози порно-режисера. Тај филм био
је прави мејнстрим хит за обојицу, тако да су
касније заједно играли и у вестерн-сатири Lust
in the dust (1985), коју је продуцирао Алан Глејзер, Табов емотивни партнер од почетка осамдесетих.
Током 2005. Хантер објављује биографију
Confidential: The Making of a Movie Star, у којој
без икаквог стида износи најинтимније исповести, између осталог и да је страсно био заљубљен
у руског балетана Рудолфа Нурејева.
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едан од најистакнутијих хрватских
сценографа и режисера цртаних филмова, али и еминентни сликар, вајар и
костимограф Златко Боурек (1929–2018)
преминуо је у осамдесет трећој години. Његов огромни опус, свестраност и
уметничка оригиналност учинили су га једним
од утемељивача модерног ликовног и филмског
стваралаштва у бившој Југославији.
Рођен је у Славонској Пожеги 1929. године.
После Другог светског рата у Загребу студира
вајарство и сликарство на Академији за примењену уметност, коју завршава средином 1955.
Током студија с групом истомишљеника покреће једну од најпрогресивнијих школа цртаног филма, Загребачку школу цртаног филма,
која је новим концептом креирања анимираних
филмова стекла велику светску славу. Цртаним
филмом почиње да се бави као сценограф, а
прве успехе постиже у остварењима редитеља
из Загребачке школе цртаног филма: Cowboy
Jimmy (1957) Душка Вукотића и Happy End (1958),
Инспектор се враћа кући (1959) и Код фотографа (1959) Ватрослава Мимице. Почетком шездесетих Боурек започиње каријеру сценаристе и
редитеља цртаних филмова и у том периоду
ствара низ изузетних остварења, међу којима се
посебно издвајају Ковачев шегрт (1961), И видел
сем даљине меглене и калне (1965), Бећарац (1966),
Капетан Арбанас Марко (1967), Мачка (1971) и Ручак (1978), а у истој улози снимио је и два играна
филма, Циркус Рекс (1965) и Мистер Вентрилоквист (1980). Својом грубом анимацијом и вештим мешањем различитих техника, од колажа
до лутака, туша и гротескних цртежа, Боурек се
знатно разликовао од својих колега Драгића, Гргића или Довинковића, но управо то донело му
је низ светских и домаћих признања. Ипак, оно
по чему ће га највише памтити генерације југословенских гледалаца јесте креација Балтазарграда, имагинарног насеља из веома популарног серијала Професор Балтазар Златка Гргића.
Златко Боурек, свестрани уметник, вајар, сликар, креатор низа успешних анимираних филмова, своју тему и надахнуће готово увек је црпао из родне Славоније, и прешавши замишљене границе, постао аутор светског гласа.

злаТКо

БОУРЕК
пише:

бранислав Ердељановић

Бећарац (1966)

Балтазар-град
З Л А Т К О
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ДРАГОТИ
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бранислав Ердељановић

„Ја волим Њујорк”, прва у низу кампања које су оживеле Велику јабуку,
остала је без свог идејног творца, дизајнера и филмског ствараоца Стена
Драготија, који је преминуо у осамдесет шестој години
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тен Драготи, син албанских исељеника, рођен је у Њујорку 1932. године. У раној младости улази у посао
оглашавања и маркетинга. Ради
у еминентним компанијама, где
упознаје Чарлија Моса, што ће се испоставити као пресудно за његову даљу каријеру. Њих
двојица заједно ће осмислити чувени слоган „Ја
волим Њујорк” и најбитнији део рекламне кампање која је промовисала тај град. Истовремено они започињу и рад на сценарију за његов
филмски првенац и 1972. године Драготи режира остварење Били Кид је био дрипац (Dirty Little
Billy). Тај готово антивестерн, с Мајклом Џ. Полардом у главној улози, ослања се на ране године и развој чувеног одметника Билија Кида,
који је приказан знатно друкчије од романтизоване верзије. У том филму своју прву ролу остварује и Ник Нолти. Било је потребно готово
седам година да Драготи поново стане с друге
стране камере и режира свој можда и најуспешнији филм Љубав на први угриз (Love at First Bite,
1979), непретенциозну жанровску комедију која
приказује грофа Дракулу као жртву модерног
живота у Њујорку. Велики допринос том остварењу дао је Џорџ Хамилтон у улози грофа Дракуле. Исте године Драготи пише причу коју три
године касније Џон Хјуз претвара у сценарио, а
сам Драготи у дугометражно остварење Господин мама (Mr. Mom, 1983), класичну комедију
осамдесетих која се већином ослања на младог и
харизматичног Мајкла Китона. До краја каријере Драготи потписује још три наслова: Човек
са једном црвеном ципелом (The Man with One
Red Shoe, 1985), Прсте себи, она је још млада!
(She’s Out of Control, 1989) и Неопходна грубост
(Necessary Roughness, 1991), који нису постигли
већи публицитет и комерцијални успех.
И поред не баш замашног опуса Стен Драготи
остаће запамћен по својим лаким и непретенциозним комедијама, као и по великој љубави
према граду у коме је живео.

трагови
НА ФилМу
пише:

роБи

Ненад беквалац

МИЛЕР

Р

оби Милер (1940–2018) рођен је
на острву Курасао, у Холандским
Антилима. Детињство је провео у
Индонезији пре него што је његов
отац добио премештај у Амстердам. Студирао је камеру и монтажу на Холандској филмској академији, после чега постаје
асистент холандском редитељу Герарду Ванденбергу, који је снимао по Западној Немачкој.
Милер преко њега упознаје Вима Вендерса,
тада студента, који га ангажује за свој кратки
филм Алабама (2000 Light Years, 1969), а после и
за свој дипломски филм Лето у граду (Summer
in the City, 1971). Милерова генијалност била је у
томе што је Вендерсову љубав према американи, а нарочито роуд филму и његовим пејзажима, преводио на визуелни језик који је непогрешиво европски. Вендерс је узвраћао услугу
тако што је Милеровим сликама дао времена
да дишу, нарочито у филму Краљеви цесте (Im
Lauf der Zeit, 1976), који траје скоро три сата. То
је трећи у низу роуд филмова које су радили
заједно, а претходе му Алиса у градовима (Alice
in den Städten, 1974) и Погрешан потез (Falsche
Bewegung, 1975). Током седамдесетих редовно
сарађује и с редитељем Хансом Б. Гајсендорфером, прво на његовом првенцу Џонатан (1970),
а касније и на четири ТВ филма: Случај Лене
Хирст (Der Fall Lena Christ, 1970), Ружа за Џејн
(Eine Rose für Jane, 1970), Карлос (1971) и Марија
(1971). После успеха Вендесовог Америчког пријатеља (Der amerikanische Freund, 1977) Милер
почиње да добија понуде да ради у Америци,
с Питером Богдановичем снима Велики Џек –

Не би требало да осетите покрете камере.
Причу треба добро испричати без акробација
камере, што је један од разлога због којих желим
да снимам у црно-белој техници. Филм онда
тече као песма.

јавна кућа у Сингапуру (Saint Jack, 1979) и Дан
када су се сви смејали (They All Laughed, 1981). С
Вендерсом након седам година паузе у сарадњи
снима Париз–Тексас (1984). У следећа два филма од Лос Анђелеса прави визуелно игралиште у уврнутој комедији Заплењивач (Repo Man,
1984) Алекса Кокса и у стилизованом Живети и
умрети у Л. А. (To Live and Die in L.A., 1985) Вилијема Фридкина. Милер је покушавао да не
буде увучен у мејнстрим америчке кинематографије тако да је бирао углавном да ради с
млађим и независним ауторима: с Марселом
Епстајном на реп мјузиклу Body Rock (1984), са
Џоном Шлезингером на вуду трилеру Верници
(The Believers, 1987), са Џоном Макнотоном на
мафијашкој комедији Бесан пас и Глори (Mad
Dog and Glory, 1993). Осамдесетих је почео да
сарађује с још једном сродном душом, Џимом
Џармушом. У филму Под руком закона (Down
by Law, 1986), Тајанственом возу (Mystery Train,
1989), Мртвом човеку (Dead Man, 1995), Путу самураја (Ghost Dog: The Way of the Samurai, 1999)
и кратким филмовима од којих су настали Кафа
и цигарете (Coffee and Cigarettes, 2003), урадио је
исто што и за Вендерса и направио спој европске и америчке културе. Са Анджејом Вајдом
снима Korczak (1990). Деведесетих се враћа Вендерсу и снима најсложенији роуд филм до тада
До краја света (Bis ans Ende der Welt, 1991). За
Ларса фон Трира радиће Кроз таласе (Breaking
the Waves, 1996) и Плес у тами (Dancer in the
Dark, 2000). Последњи играни филм снимиће за
Мајкла Винтерботома Забава без краја (24 Hour
Party People, 2002).
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Кира

MУРАТОВА
пише:

милена Гвозденовић

К

ира Муратова представљала се као
украјинска редитељка, рођена у Румунији (1934), која снима филмове
на руском језику. ћерка румунског
комунисте у совјетски филм ушла је
као странац, али филмски опус који је изградила
надмашио је етикете сваке националне кинематографије. Кира Муратова је уникатна, светска
филмска фигура. Она се, као малобројни, у потпуности бавила филмом као личном уметношћу
и имала је ретку способност да ствара сопствене
филмске светове које не само што је тешко подражавати него и описати.

82

|

|

т ра г о в и

н а

ф илму

О Муратовој је много написано, њеним
филмским опусом бавили су се критичари
Истока и Запада, али би се дотакли тек неког
аспекта њеног филмског универзума, у покушају да га разумеју, да уведу неко правило,
законитост, или да бар препричају њене филмове. Изјаве које је Кира давала о сопственом
раду још мање помажу у одгонетању њене
поетике. Више пута је изјавила за своје филмове да су банални, површни, да не воли „дубину” и да јој управо површност дозвољава да
се загледа и дотакне јединствености света. За
филмове који су били забрањени у совјетско
време и доживели успех крајем осамдесетих,
у доба перестројке, рекла је да нису били вредни толике пажње. Дуги низ година живела је
и радила мимо светских уметничких центара,
у Одеси, где је и преминула у осамдесет четвртој години.
Људи, деца, животиње, природа, љубав,
смрт, судбина, апсурд, неки су од лајтмотива њених сентименталних, музикалних, лирских, шармантних, зачудних, монолошких,
промишљајућих филмова, где је њен поглед
у првим делима (Дуги растанци, Кратки сусрети) био људски, а у каснијим (Међу сивим
камењем, Астенични синдром, Сентиментални милиционер, Страсти, Три приче, Чеховски
мотиви, Клавирштимер, Мелодија за вергл)
готово надљудски, однекуд одозго и искоса, из
ракурса који је само њој својствен, а у чему
нема ничег супериорног. Одозго, али не надмено, можда је то специфичност филмског погледа велике Кире Муратове.

алеКСаНдар

АСКОЉДОВ
пише:

бојан Ковачевић

А

лександар Јаковљевич Аскољдов
(1932–2018) рођен је у Москви, мада
на неким местима пише да се родио
у Украјини. И дан-данас о њему се
могу пронаћи само основни, штури
подаци, иако је протекло 28 година од пада Берлинског зида. Зато се стиче утисак да је његов
живот и даље табу тема у Русији.
Дипломирао је књижевност на Универзитету
Горки, да би 1966. завршио напредни курс за
филмску режију. Већ следеће године као врхунски таленат који је изнедрила класична школа
совјетског филма, режира свој првенац Комесар
(Комиссар), један од најконтроверзнијих филмова икада снимљених како у Совјетском Савезу тако и у светској кинематографији. Филм је
снимљен по роману Град Бердичев, који је 1934.
године написао руски писац Василиј Гросман.
И сам Гросман био је контроверзна фигура, а
током рата извештавао је с попришта битке
за Стаљинград и ослобађања злогласног логора
Треблинка. Његов роман, дуго скриван од очију
јавности, достигао је епске, толстојевске размере, и тек 1986. штампан на „непријатељском”
Западу, под насловом Живот и вера (Life and
Faith). Иако само у неким деловима описује руске Јевреје, а самом граду као месту збивања не
даје велики значај, то дело пружило је Аскољдову фантастичну идеју за филм. Аскољдов и
Гросман никад се нису срели, а после пишчеве
смрти редитељ је посетио његову удовицу да би
затражио од ње дозволу за филмску адаптацију.
Монтажа филма поклопила се с крајем шестодневне пропагандне кампање између Совјетског Савеза и Израела, а сам филм требало је
да се прикаже пред Централним већем Комунистичке партије, и то на прослави педесетогодишњице Октобарске револуције. Будући да
је одбио да у филму промени етничко порекло
јеврејске породице, што је захтевала цензорска
К И РА

комисија из студија „Горки”, а филм био означен као антисемитски и антируски, сам себи је
потписао казну. Избачен је из Комунистичке
партије и оптужен за социјални паразитизам, а
потом протеран из Москве. Било му је забрањено да икада више режира играни филм. Тадашња велика звезда совјетске кинематографије
Нона Мордјукова заложила је свој глумачки
ауторитет да се Аскољдову не изрекну и теже
казне. Да би му се сломила воља, речено му је
да је уништена и једина копија филма. Комесар
је, међутим, остао заробљен дубоко у бункеру
КГБ-а и био сакривен од очију јавности све до
1986. када је после Александрове молбе, у време
када је распад Совјетског Савеза био неминован, делимично реконструисан. Захваљујући перестројци и отварању Совјетског Савеза, филм
је приказан 1988. на 38. Берлинском фестивалу,
где је освојио Сребрни медвед – награду публике и жирија. Комесар је био први и једини филм
Александра Аскољдова. Редитељ је повремено
радио на телевизији крајем осамдесетих, а 1992.
забележио је и једну малу улогу у филму Лов на
лептире (La chasse aux papillons) познатог грузинског режисера Отара Јоселијанија.
Као и многе друге жртве совјетског комунизма, и Аскољдов је страдао зато што је својим
деловањем подривао систем, али је наставио да
верује у социјализам упркос политици државе
која је прогањала и сурово кажњавала неподобне.
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програм
сЕПТЕМБАР 2018

Југословенска кинотека

Узун Миркова 1

ПОНЕДЕЉАК

10.

СЕПТЕМБАР

РЕЗЕРВисАН ТЕРМиН

УТОРАК

11.

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦА ПРЕMИЈЕРЕ ФИЛМА

СЕПТЕМБАР

ДиВЉЕ сТРАсТи

(Сад, 1998)
Wild Things
....................................................................................
Улоге: Мет Дилон (Matt Dillon),
кевин Бејкон (Kevin Bacon)
режија: Џон Макнотон
(John MacNaughton)

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ:
СОЊА САВИћ

ЖиВЕТи кАО сАВ
НОРМАлАН сВЕТ

(ЈУг, 1982)
....................................................................................
Улоге: соња савић,
светислав Буле Гонцић
режија: Милош Радивојевић

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ: СОЊА САВИћ
СРЕДА

12.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

лЕПТиРОВ ОБлАк

(ЈУг, 1977)
....................................................................................
Улоге: Зоран цвијановић,
соња савић
режија: Здравко Рандић

ЧЕТВРТАК

ШЕЋЕРНА ВОДицА

(ЈУг, 1983)
....................................................................................
Улоге: соња савић,
светислав Буле Гонцић
режија: светислав Прелић

пројекција у 18.00

13.

БАлкАНски ШПиЈуН

СЕПТЕМБАР

(ЈУг, 1984)
....................................................................................
Улоге: Данило Бата стојковић,
соња савић
режија: Душан ковачевић,
Божидар Николић
ПЕТАК

14.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
уНА

пројекција у 19.00

(ЈУг, 1984)
....................................................................................
Улоге: соња савић,
Раде Шербеџија
режија: Милош Радивојевић
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ЖиВОТ ЈЕ лЕП

(ЈУг, 1985)
....................................................................................
Улоге: Драган Николић,
соња савић
режија: Боро Драшковић

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 20.30
ДАВиТЕЉ ПРОТиВ
ДАВиТЕЉА

(ЈУг, 1984)
....................................................................................
Улоге: соња савић,
Никола симић
режија: слободан Шијан

пројекција у 21.00
цРНА МАРиЈА

(ЈУг, 1986)
....................................................................................
Улоге: соња савић,
Бранко Видаковић
режија: Милан Живковић

СУБОТА

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00

15.

СЕПТЕМБАР

МЕРЛИНКА ФЕСТИВАЛ ПРЕДСТАВЉА

ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦА
ПРЕMИЈЕРЕ ФИЛМА

иВ сЕН лОРАН

(Фра, 2014)
Yves Saint Laurent
....................................................................................
Улоге: Пјер Нине (Pierre Niney),
Гијом Галијен
(Guillaume Gallienne)
режија: Жалил леспер
(Jalil Lespert)

ДискОТЕкА 54

(Сад, 1998)
54
....................................................................................
Улоге: Рајан Филипи
(Ryan Phillippe),
салма Хајек (Salma Hayek)
режија: Марк кристофер
(Mark Christopher)

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ: СОЊА САВИћ
НЕДЕЉА

16.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
кАкО ЈЕ ПРОПАО
РОкЕНРОл

(ЈУг, 1989)
прича до извора два пУТиЋа
....................................................................................
Улоге: соња савић,
срђан Тодоровић
режија: Зоран Пезо
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

СЕПТЕМБАР

СЕПТЕМБАР

СЕПТЕМБАР

17.

ЧЕТВРТАК

20.

СЕПТЕМБАР

18.

19.

пројекција у 18.00
ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦА
ПРЕMИЈЕРЕ ФИЛМА

ОПАсНЕ ВЕЗЕ

(Сад/вБ, 1988)
Dangerous Liaisons
....................................................................................
Улоге: Глен клоуз (Glenn Close),
Џон Малкович (John Malkovich),
Мишел Фајфер (Michelle Pfeiﬀer)
режија: стивен Фрирс
(Stephen Frears)

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
уРНЕБЕсНА ТРАГЕДиЈА

(СрЈ/БУг/Фра, 1995)
....................................................................................
Улоге: соња савић,
Драган Николић
режија: Горан Марковић

ЈуГ-ЈуГОисТОк

(СрБ, 2005)
....................................................................................
Улоге: соња савић,
Борис Миливојевић
режија: Милутин Петровић

РЕЗЕРВисАН ТЕРМиН
пројекција у 20.30
ОкРуТНЕ НАМЕРЕ

(Сад, 1999)
Cruel Intentions
................................................................................
Улоге: сара Мишел Гелар
(Sarah Michelle Gellar),
Рајан Филипи (Ryan Phillippe),
Рис Видерспун
(Reese Witherspoon)
режија: Роџер камбл
(Roger Kumble)

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ: РИМ
ПЕТАК

21.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
ПРАЗНик у РиМу

(Сад, 1953)
Roman Holiday
....................................................................................
Улоге: Одри Хепберн
(Audrey Hepburn),
Грегори Пек (Gregory Peck)
режија: Вилијам Вајлер
(William Wyler)
С Е П Т Е М БА Р

слАДАк ЖиВОТ

(иТа/Фра, 1960)
La Dolce Vita
....................................................................................
Улоге: Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni),
Анита Екберг (Anita Ekberg)
режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
У
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СУБОТА

22.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 20.30

пројекција у 18.00
иНТиМНи ДНЕВНик

ТАлЕНТОВАНи
ГОсПОДиН РиПли

(иТа/Фра, 1993)
Caro diario
....................................................................................
Улоге: Нани Морети
(Nanni Moretti),
Ренато карпентијери
(Renato Carpentieri)
режија: Нани Морети
(Nanni Moretti)

НЕДЕЉА

(Сад, 1999)
The Talented Mr. Ripley
....................................................................................
Улоге: Мет Дејмон
(Matt Damon),
Џуд ло (Jude Law)
режија: Ентони Мингела
(Anthony Minghella)

пројекција у 18.00

23.

кАБиРиЈиНЕ НОЋи

СЕПТЕМБАР

(иТа/Фра, 1957)
Le notti di Cabiria
....................................................................................
Улоге: Ђулијета Мазина
(Giulietta Masina), Франсоа
Перије (François Périer)
режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
ПОНЕДЕЉАК

24.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 18.00

25.

СЕПТЕМБАР

МАМА РОМА

БЕН ХуР

пројекција у 20.30

сиРОМАШНи Али лЕПи

МЕсЕц

(иТа/Фра, 1957)
Poveri ma belli
....................................................................................
Улоге: Мариза Алазио
(Marisa Allasio), Маурицио
Арена (Maurizio Arena)
режија: Дино Ризи
(Dino Risi)

(иТа/Сад, 1979)
La luna
....................................................................................
Улоге: Џил клејберг
(Jill Clayburgh),
Метју Бари (Matthew Barry)
режија: Бернардо Бертолучи
(Bernardo Bertolucci)

пројекција у 18.00

26.

РуЖНи, ПРЉАВи, Зли

СЕПТЕМБАР

(иТа, 1976)
Brutti, sporchi e cattivi
....................................................................................
Улоге: Нино Манфреди (Nino
Manfredi), Марија луиза сантела
(Maria Luisa Santella)
режија: Еторе скола
(Ettore Scola)
86
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(Сад/иТа, 2009)
Angels&Demons
....................................................................................
Улоге: Том Хенкс (Tom Hanks),
Јуан Макгрегор (Ewan McGregor)
режија: Рон Хауард
(Ron Howard)

(Сад, 1959)
Ben-Hur
....................................................................................
Улоге: Чарлтон Хестон
(Charlton Heston),
Џек Хокинс (Jack Hawkins)
режија: Вилијам Вајлер
(William Wyler)

пројекција у 18.00

СРЕДА

АНЂЕли и ДЕМОНи

пројекција у 20.30

(иТа, 1962)
Mamma Roma
....................................................................................
Улоге: Ана Мањани
(Anna Magnani),
Франко Чити (Franco Citti)
режија: Пјер Паоло Пазолини
(Pier Paolo Pasolini)
УТОРАК

пројекција у 20.30

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 20.30
РиМу, с ЉуБАВЉу

(Сад/иТа/шпа, 2012)
To Rome with Love
....................................................................................
Улоге: Вуди Ален (Woody Allen),
Пенелопе круз (Penélope Cruz)
режија: Вуди Ален
(Woody Allen)

ЧЕТВРТАК

27.

пројекција у 19.00

пројекција у 20.30
ОБиЧНО НЕПОЗНАТи
лОПОВи

СЕПТЕМБАР

ДОКУМЕНТАРНИ
ФИЛМ О ВЛАСТИМИРУ
ГАВРИКУ ПОВОДОМ
ДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ
СМРТИ

ПЕТАК

28.

СЕПТЕМБАР

(иТа, 1958)
I soliti ignoti
....................................................................................
Улоге: Виторио Гасман (Vittorio
Gassman), Марчело Мастројани
(Marcello Mastroianni)
режија: Марио Моничели
(Mario Monicelli)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

МАЈсТОР и МАРГАРиТА

(иТа/ЈУг, 1972)
Il maestro e Margherita
....................................................................................
Улоге: уго Тоњаци (Ugo Tognazzi),
Мимси Фармер (Mimsy Farmer)
Сценографија: Властимир Гаврик
режија: Александар саша
Петровић

ГРАДОВИ НА ФИЛМУ: РИМ

ДиВ

(иТа/Фра, 2008)
Il divo – La spettacolare vita di
Giulio Andreotti
....................................................................................
Улоге: Тони сервиљо
(Toni Servillo), Ана
Бонајуто (Anna Bonaiuto)
режија: Паоло сорентино
(Paolo Sorrentino)

СУБОТА

29.

РЕЗЕРВисАН ТЕРМиН

СЕПТЕМБАР
НЕДЕЉА

30.

СЕПТЕМБАР

ВИП КИНОТЕКА: СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА

пројекције у 18.00 и 20.30
НАциОНАлНА клАсА

(ЈУг, 1979)
реСТаУриСаНа верзиЈа
....................................................................................
Улоге: Драган Николић,
Богдан Диклић
режија: Горан Марковић

С Е П Т Е М БА Р
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трагови
НА ФилМу

У јуну ове године глумачко небо остало је без две звезде бивше Југославије
– Штефке Дролц, глумице и педагога
из Словеније, и Марије Кон, глумице из Хрватске. Обе темпераментне,
дочекале су дубоку старост предане
глуми, својој највећој љубави. Иако је
свака на свој начин задужила кинематографије сада већ суседних земаља,
кроз њихове почетне успехе и професионалне судбине прати се и развој
југословенске кинематографије

88

|

|

т ра г о в и

н а

ф илму

шТеФКа

ДРОЛЦ
пише:

маријана Терзин Стојчић

Ш

тефка Дролц, рођена као
Штефанија Ана 1923. године,
међу малобројним је уметницима који су живели безмало
читав век, а сигурно је словеначка глумица с најдуговечнијом каријером.
Томе су умногоме допринели педагошки рад,
непрестан контакт с младим ауторима, присуство на сцени и екрану до последњег дана, као
и карактер окован немирним духом. Добар глумац, говорила је, уз бол јача свој таленат.
Домаћа публика памтиће је по улогама Францке у филму На кланцу, Барбаре у филму Цвеће
у јесен и Марије Новак у филму Драга моја Иза.
Штефка Дролц понела је титулу „мајке словеначког филма“ јер је дубоко повезана с почетком и развојем словеначке кинематографије.
Када је из места рођења Поникве стигла у Марибор на позоришни ангажман, приметили су је
челници Триглав филма и позвали на снимање
првог словеначког остварења. У филму На својој
земљи (1948) играла је Тилду и тада једини пут
сарађивала с редитељем Францом Штиглицом.
Позоришне даске више су је привлачиле, па је
глумачку каријеру наставила деценијским боравком у Трсту, затим као стални члан љубљанске Драме, креирајући умешно крхкост и суровост ликова класичне литературе, што јој је донело и прва признања. У својој богатој глумачкој
каријери представила је низ ликова, од нежних
и веселих младих жена до изразито карактерних улога из савременог драмског репертоара,
као и из комедија и гротески. До 1990. Дролцова
се кристалисала као глумица фаталних женских
ликова који утичу на себе, околину и догађаје,
сазревају и умиру катарзично. Истовремено је
утирала пут каријери на Академији за позориште, радио, филм и телевизију у Љубљани, где
је од 1984. била редован професор. И поред непрекидног рада, Штефка Дролц није остварила
много филмских улога, тек петнаест у дугометражним остварењима и још десетак у ТВ драмама и студентским кратким филмовима, од
којих је последња снимљена ове године у режији Блажа Кутина. Ипак, све те улоге у којима су је ангажовали редитељи Франтишек Чап
(Naš avto, 1962), Франц Крижај (Zarota, 1964),
Матјаж Клопчић (Na papirnatih avionih, 1967;
Cvetje v jeseni, 1973; Iskanja, 1979; Ljubljana je
ljubljena, 2005), Војко Дулетич (На кланцу, 1971;
Med strahom in dolžnostjo, 1975; Драга моја Иза,
1979; Десети брат, 1982), Бато Ченгић (Слике из
живота ударника, 1972), Винко Медерндорфер

(En dan resnice, 2006; Покрајина Шт. 2, 2008;
Vaja zbora, 2008), биле су сублимат нарастања
глумачке позоришне громаде.
У тим филмским ликовима показала је све
суштинске особине своје глуме – страствено
самопоуздање, строго руковођење изразом, способност да суверено прикаже сукобљавајућа
ментална стања. Неизоставно, али и довољно je
сетити се филмске адаптације дела Ивана Цанкара На кланцу, где тумачи девојку која због
љубави одбија богатог просца и удаје се за сиромаха, што јој доноси животне тешкоће. Деби редитеља Дулетича, такође недавно преминулог,
био је својеврсни наклон преданој жени и мајци. Наставак таквог глумачког креда уследио је
с филмом истог редитеља Драга моја Иза, где
је Дролцова мајка породице која стицајем ратних и политичких прилика доживљава ерозију,
крах до потпуног истребљења. Према мишљењу
многих, била је модерна, мирна, концентрисана,
некакав „Гете глуме“, због чега је њена животна прича, уз причу Иванке Межан, заслужено,
2012. године, била тема филма Влада Шкафара
Deklica in drevo. Носилац је две највеће награде
које словеначки глумац може добити – Борштниковог прстена 1983. и Прешернове награде за
животно дело 2009. године, као и низа других
признања, међу којима је и награда „Берт“ за
животно дело у области филма 2014.
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вог лета аплаузе у Пулској арени
прекинуо је минут ћутања и наклон преминулој Марији Кон, глумици која је повезивала стару и
нову Пулу, ексјугословенски и хрватски филм. Управо је на Пулском фестивалу
пре 60 година почела њена успешна каријера
филмом Свога тела господар (1957), који јој је донео огромну популарност. За незаборавну улогу
шепаве девојке Роже, у режији Федора Ханжековића, двадесеттрогодишња Конова награђена је Сребрном ареном, у време када је Златна
припала београдској ветеранки Љубинки Бобић
за први домаћи филм у боји Поп Ћира и поп
Спира. Новине су, међутим, писале о младој дебитанткињи коју је публика, пунећи биоскопе,
гледала и по неколико пута. Драма Славка Колара прво је била успешна позоришна режија
Бранка Гавеле, па је Ханжековић, правећи једну од најбољих филмских драматизација тог
доба (до појаве филма Тко пјева зло не мисли
и најпопуларнијег у Хрватској) преузео целокупну Гавелину поделу. Свога тела господар је
млади Иве који, крив због угинућа краве, бива
притеран од оца на женидбу с хромом Рожом,
а она у мираз, као ћерка повратника из Америке, носи благо, па и нову краву. Обома је брак
само патња. Филм je успео у критици заостале
сеоске средине и приказу руралне трагедије, а
животу Марије Кон донео славу у коју је управо
чувени Бранко Гавела први сумњао. Није желео
да је прими на студије глуме, па ни у театар,
чак га је током студија јурила жарачем! Узрок
томе, али и првим глумачким невољама, био је
њен дубровачки дијалекат и крештав глас. Иза
ње на пријемном, где је дошла са својом првом
љубављу Изетом Хајдархоџићем, па и током
припрема првог филма, стао је професор Свен
Ласта. Он ју је научио да говори, баш као што
ју је фамозни др Гавела научио да глуми, иако
се њена породица противила избору тог позива.
Кинематографија се више није могла замислити
без „мале с Лопуда”. Наредне године њен филм
Х-8 (1958) у режији Николе Танхофера победио је
на фестивалу, она је била равноправна у великом глумачком ансамблу уз Перу Квргића. Није
је заобишао ни тада најбољи хрватски редитељ
Бранко Бауер и дао јој главну улогу у трећој, загребачкој причи свог филма Три Ане (1959). Ту се
звала Вера, сироче изгубљено у ратном вихору
које тражи оца. Уследили су подједнако незаборавни наступи у класицима Кужиш, стари мој
(1973), Марјуча или смрт (1987), Кућа (1975), Бра90
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во, маестро (1978), Окупација у 26 слика (1978),
Изгубљени завичај (1980), Амбасадор (1984)… Биле
су то махом споредне драмске или комичне улоге, али глумачки третиране као главне, у којима
је Марија играла тзв. жене из народа, али префињено, достојанствено, независно од жанра
филма. Године 1976. постаје прва хрватска глумица која је на малим екранима, у филму Дуго
путовање у бијело, показала обнажене груди.
Иза себе је оставила више од стотину позоришних улога, шездесет филмова, четрнаест телевизијских драма и серија. Играла је до последњег
дана. Тачку на каријеру ставила је улога у овогодишњем, македонском филму Година мајмуна
Владимира Блажевског, који је приказан на Палићком фестивалу оног дана када је преминула.
Новија публика памти њену улогу муслиманске баке која у филму Јасмиле Жбанић На путу
(2010) гордо и поносно, под тешкоћама живота,
само прозбори реч „сиктер“ и одмах је свима у
кући јасно које им место припада.
До краја живота постала је највише награђивана и најзапосленија хрватска глумица. Припала јој је и „ретко изнуђена комунистичка част”
да цео Марксов Капитал прочита наглас! Урадила је то за слабовиде, којима је припадала и
Бакарићева жена. Њен буран, скоро филмског
сценарија вредан живот, красио је и брак с фудбалским голманом Владимиром Мајеровићем,
свађа с Мирославом Крлежом, који јој је након
премијере Вучјака тешка срца послао голему
гладиолу и реску поруку „Еви Марије Кон која
је дошла равно из јапанске лупанаре (куплераја), Крлежа”.
Да није све тако, не би један Федерико Фелини пожелео да је ангажује, што је она ипак одбила, због једноставног, посве животног разлога,
болести баке „ноне” која ју је одгајала. Мајку је
изгубила као девојчица, пошто их је отац, капетан дуге пловидбе, напустио и емигрирао, што
ће се сазнати деценијама касније када су га већ
оплакали. Рођена бунтовница, циничан сценски
карактер, Марија Кон једнако је достојанствено
подносила омаловажавање колико је достојанствено отклањала похвале. Ништа код ње није
било куртоазно, али је зато све било страсно и
интелектуално. Њен неукротив сопран одјекује,
јер филм ипак живи дуже од човека!

МариЈа

КОН
пише:

маријана Терзин Стојчић
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шиНоБУ
ХАШИМОТО
пише:

Ненад беквалац

Ш

инобу Хашимото (1918–2018)
рођен је у префектури Хојго у области Хоншу, на
највећем острву у Јапану.
Пошто су га отпустили из
војске због туберкулозе, проводи на лечењу
четири године и за то време почиње да пише
сценарије и шаље их редитељу Мансаку Итами, који постаје његов ментор. Док је радио у
фабрици муниције, пише Рашомон (1950), који
проналази пут до Куросаве, који одмах заказује
састанак с њим. Сценарио је имао материјала
за свега четрдесет минута, а био је базиран на
краткој причи коју је написао Рјуносуке Акутарава 1922. године. Радња је смештена у феудални Јапан и прати причу о самурају који путује
са својом женом. Жену силује бандит и потом
убије самураја. Слушамо неколико верзија догађаја очевидаца, које се тотално разликују,
али је свака на свој начин уверљива. Тај начин
филмског приповедања постаје „Рашомон ефекат”, који се поиграва перспективом гледалаца
терајући их да се преиспитују шта су заправо
видели. Хашимото наставља сарадњу с Куросавом, која траје скоро двадесет година. У том
периоду највише ради на две категорије у које
је подељена већина јапанске кинематографије:
јидаи-геки, самурајски филм и гендаи-геки,
филмови смештени у савремени период. Заслуге за писање делио је с Хидеом Огунијем, Рјузом Кикушимом и Куросавом, који је инсистирао да свако напише своју верзију, а потом су
све спајали у неку врсту најбоље компилације.
После Рашомона заједно раде филм Живети
(Ikiru, 1952), инспирисан Толстојевом новелом
„Смрт Ивана Иљича”, чију су радњу преместили
из Русије деветнаестог у Јапан двадесетог века.
Живим у страху (Ikimono no kiroku, 1955) један је
од ретких сценарија које је тај тим написао а да
није адаптација. Такође по оригиналном сценарију настао је и филм Седам самураја (Shichinin
no samurai, 1954), који се сматра једним од нај92
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бољих из јидаи-геки жанра. У Крвавом престолу (Kumonosu-jо, 1957) приказали су паралеле
између феудалног Јапана и феудалне Шкотске
у једној од успешнијих адаптација Шекспировог „Магбета”. Скривена тврђава (Kakushi-toride
no san-akunin, 1958) имала је велики утицај на
Џорџа Лукаса када је писао Ратове звезда (Star
Wars, 1977). Хашимото је током каријере сарађивао и с другим редитељима. За Микио Нарусеа написао је два сценарија, за Летње облаке
(Iwashigumo, 1958) и Звиждук у Котану (Kotan
no kuchibue, 1959), песимистичне драме које се у
потпуности разликују од онога што је радио за
Куросаву. Најбољи соло сценарио који је написао јесте онај за Харакири (Seppuku, 1962) Масакија Кобајашија. То је брутална прича смештена
пред крај грађанског рата 1630. године, када је
много самураја остало без посла. Један од њих
прети ритуалним самоубиством ако га феудални владар не узме у службу. Иако остаје веран
традицији јапанског филма из тог периода,
Хашимото успева да критикује строге кодове
части на којима се друштво заснивало. Крајем
педесетих Хашимото добија прилику да се докаже и као редитељ са Желим да будем шкољка
(Watashi wa kai ni naritai, 1959), трагичном причом смештеном у Јапан после Другог светског
рата, о берберину кога неправедно оптуже да је
ратни криминалац зато што је убио заробљеног
америчког војника. Када добије смртну казну,
он жели да постане шкољка дубоко закопана на
дну океана, далеко од окрутности, сиромаштва,
рата и патње. После филма Minami no kaze to
nami (1961), чекаће две деценије да поново режира. Захваљујући успешним сценаријима које је
писао током три деценије и раду на неколико
Куросавиних филмова, од студија „Тохо” добија шансу да напише и режира Језеро илузија
(Maboroshi no mizuumi, 1982). Нажалост, резултат
је била апсурдна драма која није прошла код
публике. После неуспеха Хашимото се повлачи
из света филма.

АНА
МАРИЈА
ФЕРЕРО

трагови
НА ФИЛМУ

пише:

Бојан Ковачевић

К

ада се присећамо најпознатијих
и најлепших италијанских филмских дива, прве које нам падну
на памет јесу Софија, Ђина и
Клаудија. Међутим, том одабраном друштву бесмртних лепотица европског
филма, захваљујући својој префињеној лепоти,
фотогеничности и неоспорном глумачком таленту, припада и Ана Марија Фереро. Рођена
1934. у Риму као Ана Марија Гвера, касније је
у знак захвалности према композитору и свом
куму Вилију Фереру, преузела његово презиме и до краја каријере га користила као своје
уметничко презиме. Дебитује као петнаестогодишњакиња у остварењу Небо је црвено (Il Cielo
e Rosso, 1950). Тумачећи сложене карактере и
психолошки слојевите ликове, убрзо постаје
једна од водећих италијанских глумица педесетих година. Спонтаношћу и једноставношћу
посебно се истичу њене улоге у филмовима Забрањени Христ (Il Cristo Proibito, 1951) и Сутра
је нови дан (Domani e un altro giorno, 1951), као
и у Антонионијевом класику Поражени (I Vinti,
1953). Захваљујући својој заводљивој и кокетној
глуми, била је избор многих режисера који су се
у то време грабили да баш она глуми у њиховим

Две истине (1951)

филмовима. За улогу заносне служавке у љубавној драми Хроника о сиромашним љубавницима
(Cronache di poveri amanti, 1953), добија награду
на Канском фестивалу, где ће признање освојити и Лицанијев филм. Углавном се појављивала
у италијанским остварењима, тако да је Рат
и мир (War and Peace, 1956) Кинга Видора био
један од њених ретких одлазакa ван граница
италијанске седме уметности. На снимању тог
ратног спектакла упознала је Виторија Гасмана,
који ће постати њен вишегодишњи партнер и
пријатељ. Од средине педесетих наступала је у
његовој позоришној компанији, где се истицала улогама како у класичним тако и у савременим комадима. Међутим, изненада и нагло, без
икакве објаве, после улоге у филму Un marito in
condominio (1963), одлучује да напусти филм. Испоставиће се да је њен одлазак био логичан јер
се 1962. удала за француског глумца Жана Сорела, кога је годину дана раније упознала на снимању филма Злато Рима (L’Oro di Roma, 1961) и
с којим је остала у складном браку све до своје
смрти.

Kean: Genius or Scoundrel (1956)
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СТаНиСлав

ГОВОРУХИН
пише:

милена Гвозденовић

С

ећам се Станислава Говорухина
као Кримова у филму Аса (Асса,
1987), редитеља Сергеја Соловјова.
С нежношћу и дивљењем памтим
га као совјетског шармантног кримоса из филма који је обележио перестројку и
био застава генерације која је чекала промене.
Увек ми је деловало да Говорухин у том филму
не глуми, да он јесте тај опасни тип који има
своје разлоге да летује зими, да осим мутних послова има и прелепу младу девојку и слуша класичну музику, да је Јупитер, под којим сви морају да се придржавају закона, осим њега самог.
Таква је његова улога у филму који је сав, као
пачворк, саткан од упечатљивих појава: Јалте и
Црног мора под снегом, прелепе Татјане Друбич, која носи мушке кошуље и тада је још женственија, дечака Бананана (Сергеја Бугајева),
на чијем зиду висе портрети Јурија Гагарина и
Ника Кејва, Виктора Цоја, косооког кумира руског рокенрола, који у завршној сцени пева „Ми
чекамо промене” док пун стадион обожавалаца
у то име пали упаљаче и нико од њих и не слути
какве ће димензије имати промене до којих ће
доћи само коју годину касније.
Уследиће време у ком ће Говорухин (Кримов!)
ући у политику, али никад неће напустити сферу филма. Дугогодишњи посланик у парламенту, кандидат на председничким изборима 2000.
године, кроз политичку каријеру мењао је струје
притом не изазивајући утисак да мења правац
како ветар дува, већ да то и јесте врло својствено темпераменту Говорухина, који као да се
хранио противречностима. Документарни филмови које је снимио у време „нове” Русије – Тако
не сме да се живи (Так жить нельзя, 1990), Русија,
коју смо изгубили (Россия, которую мы потеряли,
1992), Велика криминална револуција (Великая
криминальная революция, 1994), Александар Солжењицин (Александр Солженицын, 1992) – пре
94
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спадају у Говорухинову политичку праксу него
у кинематографску. Историјски је важно да је у
последњем забележено прво директно обраћање
чувеног политичког изгнаника из СССР-а свом
народу.
Свој филмски став и статус Говорухин је
стекао много раније. Поборник квалитетног
жанровског филма за широке народне масе и
противник елитистичког уметничког филма,
режирао је филмове Десет црнаца (Десят негрият, 1987), Пирати XX века (Пираты XX века,
1979), Живот и задивљујући доживљаји Робинсона Крусоа (Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо, 1973), Доживљаји Тома Сојера
и Хаклберија Фина (Приключения Тома Сойера
и Гакльберри Финна, 1981), као и серију Место
сусрета – без промене (Место встречи изменить
нельзя, 1979). У последњем за главну улогу милицајца ван закона Говорухин је изабрао Владимира Висоцког и тај атипичан кастинг учинио
је да та серија постане много више од редовног
телевизијског програма, да уђе у ред култних.
У избору глумаца Говорухин је увек био аутентичан (атипичан избор би се испоставио као тачан), као што је био и у својој глумачкој изведби. Одан жанру и својеврстан у одабиру главних
мотива, естетике, глумаца, можда би тако могао
да се дефинише опус Говорухина. Као да у судару супротности лежи енергија, шарм, аутентичност његових филмских креација.
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