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великани
светског филма

Ингмар
БЕРГМАН
пише:

Марет Коскинен

П

рошло је готово двадесет година како ме је Ингмар Бергман
замолио да „бацим поглед на
невиђени хаос” у његовој личној библиотеци у кући на малом острву Фаро у Балтичком
мору, где је снимио много својих филмова од
шездесетих година прошлог века па надаље и
где је живео све до смрти 2017. Преминуо је у 89.
години.
Испоставило се да је ту молбу, наизглед спонтано изречену, Бергман унапред испланирао.
Убрзо сам схватила да му је циљ био да осигура
своју заоставштину за будућност, да је сачува
од продаје особи која може највише да плати
или некој институцији у иностранству. Срећом,
његов захтев на крају је довео до тога да је он
сам у целости поклонио своју архиву, која је
2007. године уврштена на Унескову листу светске баштине, а потом је образована и Фондација
Ингмар Бергман (www.ingmarbergman.se).
Ове године обележава се 100 година од рођења
Ингмара Бергмана. Важно је напоменути да
су догађаји којима се обележава 100 година од
његовог рођења више у духу прослављања живог уметника него величања прошлих времена
и Бергмана као националне иконе. У ствари,
Ингмар Бергман сада је најизвођенији скандинавски драмски писац, како је сама Фондација
поносно објавила. Такође, ове године издавачка кућа Norstedts publishing објављује три тома

Бергманових писмених докумената – рукописе за филмове и позоришне комаде, дневнике,
чланке, од којих већина до сада није публикована. Током читавог периода, широм света једна
за другом објављују се студије о његовим делима (о чему сведочи библиографија у овом чланку): Бергман и музика, Бергман и филозофија,
Бергман и држава благостања, Бергман и психологија, језик, феминизам и све што замислите.
Неоспорно је да је Ингмар Бергман међу
најпознатијим Швеђанима на свету. Он није
само највећи шведски филмски стваралац свих
времена већ и једна од главних личности у читавој историји филмске уметности. Бергман се
заправо налази у релативно малој и ексклузивној групи филмских стваралаца, заједно с Фелинијем, Антонионијем и Тарковским, чија презимена ретко када треба да прати и име: „Бергман” је један концепт, нека врста бренда самог
по себи.
Бергманова каријера као филмског ствараоца је јединствена и по самом обиму његовог
стваралаштва. Од свог редитељског првенца,
филма Затвор (1946), до филма Фани и Александер (1982), нашао је времена да сними више од
40 филмова, од којих се неки сматрају правим
класицима филмске уметности, као што су Гола
ноћ (1953, енглески наслов Струготине и шљокице), Седми печат (1957), Дивље јагоде (1957),
Тишина (1963) и Персона (1966). Међутим, оно
што Бергмана чини јединственим и што је заИ Н ГМ А Р
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сигурно допринело да постане светски познат
стваралац јесте његова способност да користи
масовне медије на филму (који су по природи
ствари индустрија колико и уметност) као изузетно личну форму изражавања, подједнако подесну за описивање егзистенцијалних или психолошких проблема и опипљивог света самих
догађаја. Упоредо с радом у филмској уметности, Бергман је каријеру градио и у позоришту
и режирао небројено много позоришних комада у Шведској и иностранству.
„Vita brevis, ars longa”, како је Хипократ рекао.
„Живот је кратак, уметност дуга.” Ову изреку
можда нико не доказује боље од самог Ингмара
Бергмана.
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Ингмар Бергман рођен
је у Упсали 14. јула 1918.
године, од мајке Карин,
девојачко презиме Акерблом, и Ерика Бергмана,
пастора Шведске цркве,
а касније краљевог капелана. Са око десет година постао је власник
чаробне лампе („laterna
magica”) или кинематографа. Како је сам Бергман описао, то је била
„тандркава лимена кутија с димњаком, лампом с керозином и бескрајно много филмова
који су се обмотавали у
траку” – „чаробна машина” чије се светлуцање
пројектовало на окачену
постељину његове мајке.
Све му је то било необично „тајновито и изазовно”. Тај првобитни кинопројектор представљао
је неку врсту креативног
извора за Бергмана, нешто што је сасвим очигледно из начина на који
се појављује у рукама
хипнотизера и уметника
Лето са Моником (1953)
Воглера у филму Мађионичар (1958), енглески
назив Лице, и у спаваћој
соби младог Александера у полуаутобиографском филму Фани и Александер (1982). Није никаква случајност што је Бергман своје мемоаре
назвао Laterna magica (1987) према тој играчки
из детињства.
Бергман је као мали имао и позориште лутака. Сам је израдио луткице, насликао сценографију и написао кратке комаде, а док је био у раном пубертету, то луткарско позориште стално
се развијало. Додао је „опрему за расвету, бине
које се окрећу и клизе: велике, тешке ствари
које су испуниле моју собу, тако да нико није
могао да уђе унутра”.
Бергманово детињство се на разне начине
показало важним за његов каснији рад. Прво,
као неисцрпни извор надахнућа за креативни

сам каже, планирао да „покаже изворе… утробу, срце, мозак, нерве”, доживљаје и успомене
од којих су настала ова дела. Деведесетих година прошлог века Бергман је започео и један
књижевни пројекат – роман-сценарио Најбоље
намере (1991) и сценарио за филм Рођени у недељу (1992), који је режирао његов син Данијел
Бергман – у коме је настојао да пружи што
боље изнијансиран портрет својих родитеља и
свог детињства. То је портрет који истовремено
може да се тумачи као још један допринос алегоричној самоанализи коју описују Бергманови
филмови. Како је сам Бергман рекао за Најбоље
намере: „Оно што сам створио била је једна веома чудна слика… Могла би бити Мајка. Могла би
бити Отац. Али могла би да представља и мене.”

фотографије: Copyright AB Svensk Filmindustri

процес. „Још увек могу да лутам пределима
свог детињства и наново осетим светло, мирисе, људе, просторије, тренутке, покрете, боје
гласа и предмете”, пише Бергман у својим мемоарима. Детињство је такође било значајно
у једном специфичнијем смислу. То посебно
важи за Бергманов однос с родитељима који је
био оптерећен сукобима, а који се манифестовао – како је током година и сам много пута навео – у једном броју филмских тема и мотива
који се понављају. То обухвата значајну улогу
теме „истина и лажи” и мотива „понижавање” у
Бергмановим филмовима који се усредсређују
на проблеме уметника. Попут детета у строго
контролисаној породичној структури, уметник
осећа да је срозан на најнижи ниво хијерархијске структуре моћи друштва.
Чини се да Бергманово филмско стваралаштво и по другим питањима вуче корене из складишта
личних увида и искустава. Маријен
Хок, његов рани биограф, написала
је да је „Бергманово стваралаштво
аутобиографски интимно, једна
велика наративна драма у првом
лицу, монолог за много гласова”.
Они који су проучавали Бергманов
рад кажу да могу чак и да открију
некакву аутобиографску „криву
живота” у самој хронологији филмова: рањива младост која се суочава с неразумљивим светом одраслих у његовим раним филмовима;
проблем сексуалности и брака у
његовим зрелијим филмовима почетком педесетих година прошлог
века; верска борба и уметнички
проблеми који су карактерисали
филмове од касних педесетих и током већег дела шездесетих; и његови психоаналитички оријентисани филмови из шездесетих
и седамдесетих година, од којих неки попримају
облик самоанализе где се ликови представљају
кроз разне аспекте једне душе или наратора. Таквом прогресијом могуће је чак осетити
и неку врсту алегорије, како је рекла Биргита
Стин, шведско-амерички проучавалац Бергмановог дела, „о напредовању душе и, изведеним
закључком, о напредовању душе савременог човека”.
Те аутобиографске моменте Бергман је донекле сам потврдио у књизи Слике (1990), у којој
се осврће на своје филмове у којима је, како и

Персона (1966)

МОТИВИ, СТИЛ,
УМЕТНИЧКИ РАЗВОЈ
Очигледно је да је Ингмар Бергман био особа
за коју су уметност и живот били једно. Ипак,
постоји разлог да се буде опрезан у тумачењима његовог дела на основу штурих биографских података. Не само што прети опасност да
се заглави у оптерећујућем култу личности већ
се, што је горе и парадоксално, ризикује и то
да се Бергманова дела, посебно филмови, нађу
у сенци, док „дијагноза” (наводног) емотивног
живота њиховог аутора на неки начин постаје
главна тема. Како је у својој књизи о Бергману
И Н ГМ А Р
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Седми печат (1957)

ВЕРА И СУМЊА
истакао Јорн Донер, финско-шведски писац и
критичар, у вези с повећаним интересовањем за
Бергмана, што је било посебно карактеристично за шведске писце од самог почетка његове
каријере: „Оно за чим они овде трагају… јесте
Бергманово лице, његова душа, али заборављају
да потраже лице које његов филм приказује”.
Као противтежу томе вреди напоменути изванредну разноликост с којом је Бергман умео
да прикаже област коју је исклесао на почетку
своје каријере. Од једног до другог филма, од
једне деценије до друге, његове тематске и стилске компоненте непрестано су пролазиле кроз
промене, налете енергије и промене значења. У
ствари, то се толико често дешавало да је тешко повезати Бергманова дела у једну линеарну
криву развоја у традиционалном смислу речи.
Његов уметнички развој обликовао се попут
неке врсте спирале која понавља сличне покрете у кружним циклусима, но сваки пут на различитом нивоу.
10
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Бергманови рани филмови неспорно су били
еклектични како по стилу тако и по избору теме.
То је било сасвим природно: његових првих пет
филмова заснивало се на књижевним делима и
Бергман је био прави самоуки редитељ који је
слободно позајмљивао стилове, како је сам признао: „Беспомоћно бих посегао за било каквом
формом која би ме спасла”. То је можда најочигледније у филмовима Човек са кишобраном
(1946, енглески наслов Киша пада на нашу љубав)
и Брод за Индију (1947), за које је Бергман нашао
инспирацију у међуратној кинематографији
Француске и поетском реализму, као и радничкој драми Лучки град (1948), која је с намером
писана у духу италијанског неореализма. Бергман је заправо био део генерације релативно
привилегованих шведских филмских редитеља
(за разлику од данашњих новцем оптерећених
такозваних филмских стваралаца) који је могао да научи свој занат током радног времена,
за шта је био плаћен, а било му је дозвољено да

Дивље јагоде (1957)

секу двапут дневно, током целе године, негде у
Северној Америци…
Кључни филм у том контексту јесте Затвор
(1949), први филм који је Бергман режирао на
основу свог сценарија. Овде је он експлицитно формулисао теолошки проблем који ће се
појављивати и у његовим каснијим филмовима.

Да ли је земља живи пакао, а у том случају да ли
Бог постоји и где се налази? Усред наизглед реалистичне, да не кажемо натуралистичке приче о младој проститутки и њеном мучеништву,
јасно је да је Бергмана привукло апстрактно
представљање и понекад чисто алегорични стил.
Свакако је на то делимично утицала и шведска
књижевна сцена четрдесетих година прошлог
века, када су, како Јорн Донер каже, „Ками, Кафка и Сартр били главна имена” и „човечанство се
претворило у… једног Сизифа, једног Јозефа К.,
у Човечанство које пати”. Међутим, Бергманове
филмове апстрактно представљање дефинисаће
чак и касније у његовој каријери и стога може
да се каже да оно садржи један елемент његовог
наративног темперамента. Да цитирамо књигу Маријен Хок о Бергману, његови филмови „не вуку корене из онога што је Сада и Овде…
теме су универзалне и обухватају
опште теме о човеку, као што су
рађање, смрт, љубав, мржња, Бог и
Ђаво”.
Седми печат (1957) с правом заузима посебно место међу његовим
религиозним филмовима у боји.
Уз једноставну алегоричну форму
и класичне фотографије високог
контраста, филм приказује како
се средњовековни витез Антонијус
Блок (кога глуми Макс фон Сидов)
супротставља Смрти и на тај начин
персонификује
егзистенцијалну
борбу и религиозне сумње савременог човека. Наравно, Бергманова трилогија о тишини Бога – Кроз
тамно огледало (1961), Зимска светлост (1963) и Тишина (1963) – представља кулминацију његове религиозне тематике. Тада је, како сам
каже, одбацио своју веру у Бога,
„то свето ђубре које заклиње човеку поглед”. Ова три филма која
су веома различита, описују један
верски проблем у три фазе, или
„сведеност”, како је Бергман написао у свом предговору сценарија, на помак од
„стечене извесности” до „разоткривене извесности” и на крају божје тишине, „негативног утиска”. Стога је назив последњег филма трилогије,
Тишина, веома битан: филм приказује људе који
су препуштени једни другима усред празнине и
тишине која је надвисила безбожни свет.
И Н ГМ А Р
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експериментише с неколико стилова пре него
што је пронашао свој сопствени.
Иако његови рани филмови нису независни,
већ у њима виде се обриси онога што ће с временом укључивати архетипске бергмановске
карактеристике. Једна од њих је религиозни и
шири егзистенцијални проблем који је можда
више допринео Бергмановој слави него ишта
друго; његова слава, посебно на међународном
плану, несумњиво почива на чињеници што је
у филм увео питања која традиционално припадају филозофији и религији и за која је, не
тако давно, мало људи сматрало да могу да се
преточе у филм. Постоје разлози због којих се
за Седми печат каже да се приказивао у про-
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Можда је Бергман махом у овој трилогији –
коју многи људи сматрају врхунцем његове
уметничке каријере – демонстрирао колико његов филм одражава један модернистички пројекат који углавном сажима уметност 20. века. Та
уметност описује, а и сама је знак савремене
кризе: супротстављање ауторитету, урушавање
апсолутних вредности, сумња и негација.
Међутим, трилогија није само „сведеност” у
религиозном смислу већ и у естетском. Она означава тренутак када је, како се сматра, Бергман пронашао свој специфични филмски стил.
Критичарима је било драго што су приметили
да је неукроћени еклектик постао љути естета
с пригушеним и сведеним стилом. На овоме је
Бергман умногоме могао да захвали сниматељу
Свену Никвисту. Уз његову помоћ, Бергман је
сада разрадио оно што ће касније постати познато као аскетски „једва назначени” тон његових филмова. Бергман је направио отклон
од технике кјароскуро (светло-тамно), високих
контраста и понекад преоптерећене фотографије у својим раним филмовима. Негде у то
време почео је да негује крупни план, који је
сада делимично заменио реторичке дијалоге
његових ранијих филмова, а с временом ће све
Јесења соната (1978)
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више и више заузимати централно место у Бергмановој филмској естетици. Не изненађује то
што крупни план називају Бергмановим „потписом” и „заштитним знаком”.
Након трилогије, Бергман би се дотакао верских или хришћанских тема само изокола или
на ироничан начин. То га није спречило да се
повремено врати на мање-више религиозно
обојени идиом. Један пример јесте необјашњиво светло које се изненада појављује уз завидну
лепоту и преплављује неку напаћену или потлачену душу – на пример, нападнути рибар у филму Страст (1969) или жена која умире у филму
Крици и шапутања (1973).
Када је концепт Бога ишчезао из Бергманових
филмова, све што је остало била је нека врста
успомене – преостали део или реликвија из посрнулог света.

МУШКАРЦИ И ЖЕНЕ
Још један скуп Бергманових филмских мотива сматра се иновативним, а односи се на приказивање брачног и породичног живота. Његов
приступ су савременици, нарочито у иностранству, видели као необично директан и нероман-

сати неверство супруге, али ако неко такне моју
љубавницу, претварам се у тигра”. До краја филма, интелектуална и стратешка математика толико карактеристична за фарсу тера га да каже
исту ствар – али другим редоследом: „Могу да
толеришем кад неко флертује с мојом љубавницом, али ако неко такне моју супругу, претварам се у тигра”.
Лето са Моником (1953) такође треба да се уврсти у Бергманове филмове окренуте љубавним
везама и женама. Обнажена главна јунакиња
(коју је играла Харијет Андерсон), према данашњим стандардима изгледа прилично невино,
али тада је изазвала сензацију. Вреди да се присетимо да је филм почео да се приказује после
филма Арнеа Матсона Једно лето среће (1951),
који је концепт „шведског греха” прославио ши-
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тично реалистичан.
То је већ важило за његов рани филм Три необичне љубави (1944, енглески назив Жеђ). Иако
се заснива на збирци приповедака шведске глумице и књижевнице Биргит Тенгрот, филм приказује брачну досаду и немогућност једног пара
да раскине љубавну везу, на један, чини се, типично бергмановски начин: порука филма била
је да је живети заједно у паклу у најмању руку
боље него живети ту сам.
Јединствен и другачији приступ види се у низу
Бергманових женско оријентисаних филмова,
од којих су неки комедије, а који су се појавили
током прве половине педесетих година: Тајне
жена (1952), Лекција о љубави (1954), Осмех летње
ноћи (1955) и донекле Снови (1955). Сам Бергман
сматрао је да су ти филмови снимљени због чисто финансијских разлога. То га
није спречило да покаже своју
умешност при конструисању
комичних интрига и дијалога,
који су често били уперени на
захтеве и изговоре мушког рода.
Стога је Бергман дозволио својој
главној глумици Еви Далбек –
коју је звао „оклопњача женског
пола” – да у једном од његових
филмова изјави да су „мушкарци само деца с гениталијама
одраслог човека”. У то време,
Бергман је такође показивао и
своју ненадмашну вештину у
раду с филмским глумцима – на
чудесан начин извлачио је најбоље из њих, што је таленат по
коме ће постати толико познат.
То је посебно очито у једноставној префињености приликом размене брачних
отровних стрелица између Еве Далбек и Гунара
Бјернстранда, као и у зевању током чувене сцене поквареног лифта у филму Тајне жена.
Врхунац те серије филмова био је Осмех летње
ноћи, инспирисан Бергмановом позоришном
представом Срећна удовица, који се сматра ремек-делом „вешто конструисане филмске драме”. (Наравно, Бергману је донео прву велику
међународну награду на Канском филмском
фестивалу.) У том филму жене такође контролишу битку међу половима, док мушкарци често заврше на краћем делу тог штапа. На почетку филма, будаласти војник, мачо мушкарац
кога је играо Јарл Куле, помпезним акцентом
више класе изјављује да ће врло радо „толери-

Фани и Александер (1982)

ром света. У Француској су га сматрали веома
шведским филмом, а самим тим и егзотичним.
У то се уклопила Бергманова осетљивост на
природу и промену годишњих доба, нордијску
светлост и лето као симбол раја, што се јасно
види и у самим називима његових филмова.
Осим Лета са Моником, Бергман је снимио и
друге филмове с темом лета, као што су Летња
игра (1951) и Дивље јагоде (1957).
Бергман се неће враћати на приказивање брака и породичног живота све до седамдесетих
година, до деценије када се промишљено потрудио да допре до шире публике како избором
тема тако и избором дистрибутивних канала.
Први такав филм био је Додир (1971), прва Бергманова продукција која није била у потпуности
И Н ГМ А Р
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на шведском језику. У филму се појављује међународна звезда Елиот Гулд – у главној мушкој
улози. Две године касније уследила је телевизијска мини-серија Брачне сцене, која се у иностранству дистрибуирала као филмска верзија.
Чини се да је серија имала неку тајанствену
способност да гледаоце погоди право у плексус
– барем према подацима запањених статистичара који су објавили да су приметили знатан пораст броја развода у Данској и Шведској после
приказивања серије на телевизији.

УМЕТНИЦИ И КОМЕДИЈАНТИ
Последњи скуп значајних Бергманових мотива врти се око уметности и уметника. То се јасно види из чињенице да се много његових филмова дешава у уметничком окружењу: филмски студио у филму Затвор, Краљевска опера
и балет у филму Летња игра, циркус у филму
Гола ноћ (Струготине и шљокице, енглески назив), средњовековна фарса у филму Седми печат, „магнетско позориште здравља” у филму
Мађионичар и, наравно, „право” позориште у
тако различитим филмовима као што су Персона, Ритуал и Фани и Александер.
Иронија је што се филм Гола ноћ сматра првим
Бергмановим правим класиком, а код публике
је прошао веома лоше. Ипак, то је било сасвим
прикладно јер је то први филм у коме Бергман
описује уметничку заједницу – путујућу циркуску трупу – као друштвене изгнанике изврнуте
руглу које њихови послодавци и полиција развлаче од места до места. Портретисањем ликова
и елементима приче унутар приче, филм такође
указује и на то колико снажно Бергманов фиктивни свет контролише управо ова позоришна
метафора: живот је позориште, Бог је тиранин,
позоришни управник, а људи су марионете –
живот је једна велика космичка маскерада.
Слична стилска фигура преовлађује у филму
Мађионичар, који је подстакао узаврелу расправу у шведским новинским уводницима кад
је почео да се приказује, зато што описује уметника мученика који подсећа на Христа (у одговарајућој интерпретацији Макса фон Сидова). У
том филму, можда и више него у било ком другом Бергмановом делу, чини се да је уметник
понекад посвећени, угледни послужитељ храма
и мађионичар, а у другим тренуцима је изгнаник, презрени илузиониста и завереник.
Тема уметника достиже своју кулминацију у
Персони и следећа три Бергманова филма: Час
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вука (1968), Стид (1968) и Страст (1969). Ти филмови некад се називају Бергмановом „другом
трилогијом”, јер на овај или онај начин приказују растућу безначајну улогу уметника у модерном друштву. То се најбоље види у прогресивној
маргинализацији уметника у сваком филму.
Први у трилогији јесте филм који подсећа на
ноћну мору и бави се уметником кога су савладали и прогутали његови лични унутрашњи демони. У другом филму уметник је музичар чији
се музички инструмент буквално смрска, док је
он сам сведен на људску олупину – жртву рата
која се полако, неумољиво претвара у крвника.
У последњем филму трилогије, уметничка фигура сама по себи заправо је потпуно нестала,
мада је његова бледа и развратна сенка уочљива
у разочараном, циничном архитекти Вергерусу (кога глуми Ерланд Јозефсон), који изјављује
да се уметност у савременом друштву одржава
живом само због сентименталних разлога.
То становиште донекле се одражава и у Бергмановим речима у чувеном говору „Змијска
кожа” из 1965. када је захвалио на награди Еразмус.
„Да будем потпуно искрен, сматрам да уметности (и то не само филмској уметности) недостаје значај. Књижевност, сликарство, музика,
филм, позориште производе и стварају једни
друге. Појављују се и нестају нове мутације и
комбинације, а посматрано са стране, покрет
поседује једну раздражљиву виталност… готово
грозничаву, и подсећа ме, личи ми на змијску
кожу препуну мрава. Змија је већ одавно мртва,
изјели су је изнутра, остала је без свог отрова;
али кожа се покреће, испуњена животом… религија и уметност одржавају се живим због сентименталних разлога, из чисте учтивости према
прошлости.”
Међутим, литература о Бергману углавном
повезује „Змијску кожу” с филмом Персона.
Чини се да је тај филм прекретница у Бергмановој филмској продукцији, и то не само зато
што је нека врста уметничког самосуочавања
већ и Бергманов најрадикалнији стилски експеримент до тада. На пример, ту је чувени крупни план где се лица два главна женска лика – у
извођењу Биби Андерсон и Лив Улман – некако
несметано спајају. Само ова једна слика постаје
концизна, симболична слика читавог филма,
чија форма и тематски језик доводе у питање
уметнички и психолошки идентитет.
Филм је на крају и наставак стриндберговског сна и естетике камерног комада с којим је

фотографија: Copyright AB Svensk Filmindustri

Острво Бергман (2004)

Бергман експериментисао у свом раном филму
Дивље јагоде; филмом влада наративна структура модернистичког темпа, провучена кроз
успомене и снове старијег мушкарца који је
и главни лик (игра га шведски редитељ немих
филмова Виктор Шестрем, коме је то била последња улога). Овај филм затим прати трилогија
о Богу, где је Бергманова намера била да будни
свет преузме атрибуте неког сна – да дозволи
свом филмском наративу да постигне слободно, снолико просветљење, за које Бергман сматра да је најближе самој суштини филма. Према
његовом мишљењу, то је постигао само неколико пута у својој каријери – на пример, у филму
Персона, „композиција различитих гласова у
concerto grosso једне исте душе”.
Током седамдесетих година прошлог века, мотив уметника и самосвесне филмске естетике
која се повезује с тим мотивом, прелазе у други
план и препуштају место другим темама – како
је већ споменуто. То не спречава овог уметника да направи тријумфални а ипак иронични
повратак с филмом Фани и Александер 1982.
године, што је његов последњи филм. (Прецизније речено, последњи филм који је снимио за
биоскопско приказивање. После тога режирао
је четири телевизијска филма на основу својих
сценарија, После пробе из 1984, Последњи врисак
из 1995, У присуству кловна из 1997. и Сарабанда из 2004. године.) У свом последњем „правом”
филму, Бергман се вратио мотиву уметника

приказавши породицу Екдал – која није случајно створена према моделу Ибзенове породице
истог презимена – која воли да глуми, а воли и
наивне божићне филмове што личе на еротске
комедије. Наравно, ту тему првенствено поткрепљује млади главни јунак Александер (кога
глуми Бертил Гуве), који је приморан да пати
због своје бујне маште.
Тако се враћамо на чаробну лампу у спаваћој
соби малог дечака – враћамо се на извор свега:
до поетске маште. У светлу тога не изненађује
чињеница што је Бергман изабрао да заокружи своју филмску каријеру тако што је Александерова бака изрецитовала чувени предговор
Стриндберговог позоришног комада „Игра снова”.
„Све може да се догоди; све је могуће и вероватно. Време и простор не постоје; машта се
окреће и плете нове мустре на безначајној потки стварности.”

И Н ГМ А Р
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На вашој листи су све сами евергрин наслови, мада различити по жанру, темама, земљама порекла. По ком сте критеријуму изабрали баш та остварења?
– Последњих шездесет година бавио сам се
глумом, продукцијом, дистрибуцијом филмова.
Гледао сам можда и више од четири-пет хиљада
филмова. Као члан Академије филмске уметности у Холивуду од 1989. године гледам редовно
продукцију на енглеском језику, а био сам и
у Комитету за доделу Оскара за страни филм,
тако да сам и њих видео.
– За овај програм Кинотеке изабрао сам филмове који су ми омиљени. Имао сам у животу
прилику да проведем време с Орсоном Велсом,
са Џорџом Стивенсом, Џоном Шлесинџером,
Милошем Форманом, Билијем Вајлдером, Тонијем Кертисом, Мерилин Монро, Елијом Казаном, Карлом Малденом, Марлоном Брандом.
Дакле, не само што сам гледао те филмове него
сам имао прилику и да уђем у дискусију с њиховим режисерима, писцима, глумцима.
– Искористио сам позив Кинотеке да публици
препоручим те филмове, мада има и других које
волим. Можда сам неког и прескочио, али тешко је изабрати само неколико најомиљенијих.
Извињавам се онима које овај пут нисам уврстио.
Како сте формирали свој филмски укус? Ко
је у том погледу највише утицао на вас?
– На мој укус највише су утицали професори
с Глумачке академије у Холивуду, коју сам похађао три године, Ботани Шнајдер и Џеф Кори.
Она је била професор драме у Колумбија студију, а он у МГМ-у и у школи.
Обухватили сте дуг период, од Грађанина
Кејна из 1941. до Варљивог сунца из 1994. године. Када је, према вашем мишљењу, било

златно доба за седму уметност?
– Тешко је рећи, али мислим да су то шездесете, седамдесете и осамдесете године 20. века,
мада има и класика снимљених пре Другог светског рата, које сам, наравно, гледао касније, а
који су такође пробудили моју љубав према
филму.

фотографија: Јелена Мандић

З

а октобарски програм „Мој избор”
филмове је одабрао Ден Тана, глумац, продуцент, члан Америчке
филмске академије, али и успешан
угоститељ, познат као „наш човек
у Холивуду”. На листи су углавном
класици који су му омиљени и о којима је имао
прилике да дискутује с низом славних уметника
од Орсона Велса до Карла Малдена. У интервјуу
за наш часопис говорио је и о значају доброг
сценарија, промени коју су донели Ратови звезда и њихови специјални ефекти, о тешком положају независне продукције.

Да ли пратите савремену продукцију код
нас и у свету? Како је оцењујете у поређењу
с овим бисерима које ћемо гледати у циклусу
„Мој избор” у Кинотеци?
– Мислим да су се ствари промениле када су
изашли Ратови звезда. Отишао сам на премијеру са ћерком, која је тада имала четрнаест година, а сада је велики продуцент, и с глумцем
Карлом Малденом. Био је то веома популаран
филм. Међутим, ми смо се чим смо га одгледали уплашили да је то почетак ере специјалних
ефеката, пошто Холивуд прати оно што млади
људи хоће да виде. Нажалост, после Ратова звезда долазе филмови који ме више не интересују
толико. Ја их гледам, али нисам заљубљен у њих.
Шта вас мотивише да посветите време гледању неког новог филма – ауторска екипа
или критике у медијима, можда препорука
пријатеља?
– Још пратим шта се дешава, читам много,
видим шта је откупљено. Ако чујем да је сценарио добар, без обзира на то шта критика каже,
ја желим да видим тај филм. Уосталом, никада
нисам видео да је добар филм направљен без доброг сценарија. Ако филм није добро написан,
онда неће бити добар ни на платну. Нема ничега
без писца. На пример, филм Неки то воле вруће
има један од најбоље икада написаних дијалога. Таква су и остварења редитеља Елије Казана,
који је адаптирао драмског класика Тенесија
Вилијамса и направио велике филмове.
– Има сјајних филмова у којима су учествовали моји пријатељи када смо били млади, пре
шездесет година. Они су били писци, студирали
режију, и на крају се окупила група која је направила филм. За Пет лаких комада Боба Рафелсона сценарио је писала девојка с којом сам
се забављао у глумачкој школи.
Када анализирате пројекат из угла продуцента, које квалитете првенствено тражите?
– Прво морам да видим филм у својој глави, у
својим очима, као на платну. Ако ми се не допада прича и сценарио, не улазим у посао уопште.
Ако ми се допада 75 посто, улазим и покушавам
Д Е Н
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фотографије: Архив ЈК

да дођем с писцем до тога да ми се допада 99
посто. Писац је за мене увек главни. Наравно,
онда је важно наћи доброг режисера који слично види тај пројекат. Најгоре је кад налетите на
режисера који то види на потпуно друкчији начин. То је опасно за продуцента, тако може да се
изгуби филм.

Неки то воле вруће (1959)

сет милиона долара да би се филм пласирао. А
зарада се дели. Пре су све паре ишле у студио,
а сада се деле на продуцента, биоскопског приказивача, дистрибутера... Много људи учествује
у том колачу.
На доковима Њујорка (1954)

Ваша ћерка Габријела Тана је продуценткиња, а ви сте играли сенатора у њеном филму Кориолан, у режији Рејфа Фајнса. Може
ли та врста уметничког, ауторског филма
да опстане у доба доминације холивудских
блокбастера?
– Нажалост, тешко. Може да добије награде, може да иде по разним фестивалима, али
у комерцијалном смислу, на благајнама, тешко може да опстане. Променила се индустрија.
Велики студији у Холивуду који дрмају светом,
ако не рачунамо Индију, тренутно не производе толико филмова. Некада је снимано 500-600
годишње, а сада стотинак. Онда дођу независни
продуценти. Проблем је с биоскопима. Мука је
данас да ставиш филм на велико тржиште, говорим о Америци, потребно је између пет и де-

Грађанин Кејн (1941)
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Маратонац (1976)

Југословенска кинотека чува и популаризује нашу и светску филмску баштину. Мислите ли да њени програми, попут циклуса
„Мој избор”, могу да привуку младу генерацију публике?
– Морам да истакнем да сам заиста поносан
на Југословенску кинотеку. У Холивуду имамо
Академију, имамо своје позориште, сада зидамо
велики музеј. Више од 300 милиона долара улаже Холивуд у Музеј филма. Али треба честитати што наша земља Србија има нешто тако посвећено филму као што је Кинотека у Београду.
– Што се тиче нових генерација, на млађима
свет остаје. Али не могу млађи без старијих, морају нове генерације да науче нешто од претходних. Онда се нешто дода, мења... Све се мења
у животу, а ја се надам да ће се једног дана вратити филмови у којима има љубави, културе,
осећања, а не само пуцања, убијања или неке
немогуће приче о томе како се робот заљубљује
у робота.

Крадљивци бицикала (1948)

КРАДЉИВЦИ БИЦИКАЛА (ИТА, 1948)
Режија: Виторио де Сика
....................................................................................

НЕКИ ТО ВОЛЕ ВРУЋЕ (САД, 1959)
Режија: Били Вајлдер
....................................................................................
НА ДОКОВИМА ЊУЈОРКА (САД, 1954)

Режија: Елија Казан
....................................................................................

ПЕТ ЛАКИХ КОМАДА (САД, 1970)
Режија: Боб Рафелсон
....................................................................................
МАРАТОНАЦ (САД, 1976)

Режија: Џон Шлесинџер
....................................................................................

8 1/2 (ИТА/ФРА, 1963)

Режија: Федерико Фелини
....................................................................................

ДОМ ЗА ВЕШАЊЕ (ЈУГ, 1988)

Пет лаких комада (1970)

Режија: Емир Кустурица
....................................................................................

ВАРЉИВО СУНЦЕ (РУС/ФРА, 1994)

Режија: Никита Михалков
....................................................................................

ГРАЂАНИН КЕЈН (САД, 1941)
Режија: Орсон Велс
....................................................................................

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 11, 12. и
13. октобра у Косовској 11.
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Странпутице (2004)

АЛЕКСАНДАР

ПЕЈН
РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Сандра Перовић
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Последњих петнаест година снимате road
movies о средовечним људима који су збуњени својим нестајањем. Зашто сте својим последњим филмом Смањивање радикално одступили од тога?
– Не бих рекао да је то неко радикално одступање, то је једноставно мој нови филм. Не желим да се понављам, мада је то некад неизбежно. Можда би се могло рећи да је и Смањивање
на неки начин road movie, јер ту је човек који
је на једном месту на почетку филма, доживљава низ авантура и на крају завршава на другој
страни. Мислим да је Смањивање било на разочаравајући начин слично претходним филмовима. Са следећим филмовима желим да урадим
нешто потпуно друкчије.

фотографије: промо / лична архива

Р

ођен је као Александар Константин
Пападопулос у породици грчких
власника ресторана у Небраски.
Студирао је шпански на Станфорду,
а затим и режију на Универзитету у
Лос Анђелесу. Александар Пејн је вешт филмски неимар финог опуса жанровски смештеног
између драме и комедије, мајстор малих-великих филмова о малим људима који успева да већ
постојеће идеје реализује на начин који фасцинира филмофиле. Креира реалистичне портрете важних друштвених тема у избалансираном
тону. Он је аутор коме су главне референце сценаристичка вештина и литерарни укус. Низом
филмова од деведесетих година до данас, наметнуо се као необичан „аутсајдер” америчког
филма, стваралац за кога се не може рећи ни
да припада холивудском оквиру ни да је изван
њега. Његова вештина је управо у томе што је
успео да унутар великих студија одбрани независни филмски менталитет и теме. Дебитовао је
касно, 1996. године, филмом Грађанка Рут, који
на црнохуморан начин обрађује политичке трзавице око абортуса. Наставио је Изборима, црнохуморним интелигентним коментаром сваке
политике. Врата Европе отворио је остварењем
Све о Шмиту, нежним, скромним, комичним
филмом о преиспитивању живота који се такмичио за Златну палму у Кану, а затим освојио
и два Златна глобуса. Уследила је фаза у којој
Александар Пејн континуирано снима за велике
холивудске студије, радећи са истакнутим глумцима и с пристојним буџетима. У тај корпус
убрајају се филмови такозване средње струје,
тематски оријентисани ка осећају губитништва,
сете, фрустрација, недостатка воље и одлучности. Међу њима су Странпутице, смештене у
амбијент винских подрума и Потомци, драма
о недостатку родитељске подршке. Изврстан
посматрач људских слабости снимио је сигурно један од својих најоригиналнијих филмова
Смањивање, бајку о потрошачком друштву, о
потрази за срећом и о околини угроженој услед
еколошке катаклизме, научнофантастичну сатиру чија је главна тема пренасељеност планете.
Поменута дела ишчитавају се као негламурозни,
интелигентни филмови из Холивуда. Оскаровац,
двоструко награђен том наградом за адаптирани сценарио (Странпутице и Потомци), био је
гост 4. Фестивала америчког независног филма
у београдском Дому омладине, где му је уручена
награда за икону америчког независног филма.

Који вам је извор инспирације? Зашто вас толико привлаче губитници?
– Не слажем се с вашим питањем. Не мислим
да су губитници. Они су само стварни људи као
и ја. Не знам... Као и ви. Сви се трудимо да у
животу дамо све од себе, некад имамо среће,
некад не. Мислим да је термин „губитници” помало осуђујући. Поновићу, трудим се да прикажем стварне људе. Не заборавите, Чарли Чаплин
увек је глумио бескућника. Да ли је и он губитник? То је само одређени архетипски лик.
Хумор у филмовима које радите углавном је
сатиричан, посебно када критикујете одређене елементе у друштву?
– Морао бих да се вратим уназад и учиним свесним, да артикулишем нешто што је несвесно. И
спонтано. То питање шта критикујем. И да знам,
не бих вам рекао. Ја само снимам филмове, не
треба да их објашњавам. Неко као ви треба да
их објасни. И као друго, не знам. Не размишљам
о томе.
Веома ме је изненадила чињеница да Србин
у филму Смањивање, којег глуми Кристоф
Валц, није негативац. Он је један од оних
симпатичних ликова?
– Снимио сам амерички филм с америчким
протагонистима, али његова основна идеја је
таква да треба да буде схваћена у целом свету. У
одређеном тренутку, ту су три лика која иду кроз
причу заједно. Желео сам да Американац буде у
пратњи двеју особа које су из других делова света. Ту је Вијетнамка и желео сам некога из Европе, можда некога ко је црноберзијанац и бонвиА Л Е К С А Н Д А Р
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Смањивање (2017)

ван. Могао сам да изаберем било кога, али због
неког разлога изабрао сам Србина. Зашто да не?
Да ли сте били у прилици да гледате неке
српске филмове? Сарађивали сте са сниматељем Раданом Поповићем?
– Радан Поповић је мој стари пријатељ. Учествовао је у снимању свих мојих филмова, последњих пет-шест. Не као главни сниматељ, већ
као асистент.
Како постижете то да се публика смеје уз
ваше ликове?
– Никада нисам сигуран да ће бити тако, могу
само да се надам. Филмски стваралац пише оно
што сматра да је смешно, драматично и изненађујуће. Имаш среће ако се довољно велики
део публике слаже с тобом. Осим тога, пре него
што филм почне да се приказује, тестирам га.
Покажем га пријатељима, људима с улице... Тако
можеш да видиш који су елементи успели, а
који не.
Осећај за место, за припадност, саставни је
део ваших филмова. Колико вам је важно да
дочарате праву Америку?
– Не само праву Америку већ свако место где
снимам. То је питање укуса. Не волим филмове
чија се радња одиграва на неодређеном месту.
Трудим се да имам документарни приступ играном филму. Као што смо раније разговарали,
односно ја сам то рекао, настојим да дочарам
реалност ликова који су приказани у филму.
Трудим се да прикажем конкретну реалност
датог места. Где год да снимам филм, желим да
људи који су одатле, када га одгледају, кажу: „То
је урадио баш како треба”. Не мислим само на
избор локације већ и на ритам ствари. Како се
људи крећу и како причају.
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Шта вам је било најтеже на путу од независног филма до Оскара?
– Мислим да ме заправо питате зашто сам овако згодан. Шалим се… Морамо прво да дефинишемо термин независан, шта значи бити независан филмски стваралац. Не мора да има везе
са извором новца, већ с тим да филмски стваралац сачува свој глас у процесу стварања филма.
Чињеница да су све моје филмове финансирали
филмски студији, а сматрају ме независним редитељем... За мене је то комплимент. А то што
сам освојио пар Оскара за сценарио је врло лепо
и ласкаво. Помаже ми да снимим још филмова.
Да ли ви бирате приче или оне бирају вас?
– Ово друго. Тешко могу да предвидим какву
причу желим следећу да радим, трудим се да
будем отворен, да читам, гледам, размишљам...
Мозак филмског ствараоца увек размишља шта
би могло да се преточи у филм, која је добра
идеја за филм... И онда те нешто обузме и не можеш престати да размишљаш о томе.
На основу чега доносите закључак да је нека
идеја вредна тога да буде преточена у филм?
– Одједном ти сине идеја. То је злато за филмског ствараоца... Идеш кроз живот и одједном...
Имаш визију. „То би могло да се преточи у филм.”
Зачетак идеје мора да буде изузетно снажан, бар
за тебе, јер ти предстоје месеци писања, што је
најтежи део стварања филма. Мораш да седиш
на састанцима на којима молиш за новац, што
је врло непријатно. Припреме за филм, снимање
филма, монтирање филма, људи који говоре да
није добро, да треба и даље да монтираш. Мораш да разговараш с људима као што сте ви. То
је дугачак процес. Зачетак те идеје, тај комадић
криптонита или злата, мора да буде врло снажан. Бар у мом случају. Ја сам мало спор кад
снимам филм. Када се одлучим на то, прођу бар
две године, можда и више. Зато морам да будем
врло пажљив када је реч о самој идеји.
Која су вас искуства на најбољи начин припремила за посао редитеља?
– То што сам похађао филмску школу и гледао
много филмова. Да. Гледао сам филмове врло
пажљиво.
Познато је да су вам Куросава, Фелини и великани немог филма попут Чаплина инспирација.
– Мислите на филмске ствараоце којима се дивим? Да. То су само неки, има их много.

Наследници (2011)

Скоро сваки пут када сте снимили филм,
неки од ваших глумаца номинован је за Оскар. Да ли док пишете стварате ликове за ту
престижну награду?
– Да. Драго ми је због њих.
Сарађивали сте са истакнутим холивудским
глумцима. Да ли постоје нека имена с којима
бисте волели да радите, а с којима нисте до
сада сарађивали?
– Наравно. Волео бих да радим с Хавијером Бардемом. Ко не би волео да ради с њим? Волео бих
да радим с Марион Котијар, Мерил Стрип. На
једном фестивалу сам видео... Како се зове? Клои
Моретз. Видео сам је једном или два пута, али
никада у оваквој улози. Одједном сам помислио:
„Добра је, могао бих да радим нешто с њом.”
Који је најбољи рецепт за добру причу?
– Различити људи причају различите приче. За
мене је то прича која је врло слична животу.
Приче које ја волим да преточим у филм нису
филмске приче, више су то приче које ће бити
испричане на филмски начин, а за које верујем
да су могле да се десе у стварном животу.
У каквом ће тону бити ваш следећи филм?
Вратићете се старим коренима?
– Нећу. Не, то није строга тајна. Не знам какав
ће то филм бити, радим на две-три различите

ствари. Не знам шта ће бити следеће. Тај о којем
сте можда читали на ИМДБ-у зове се The Burial
(Погреб). Тај назив ће бити промењен, мислим да
то није добар наслов за филм. Прича се заснива на стварном догађају, реч је о суђењу на југу
САД, у Мисисипију, средином деведесетих, где
се мртвачница, која је у власништву једне особе
и њене породице много година, брани од покушаја да је купи једна канадска компанија. То је
драма у судници, никад нисам мислио да ћу је
снимити, али је истовремено и врло смешна.
Ваши филмови су америчке приче са ширим, међународним значењем. Да ли постоји
нешто што долази из краја одакле потичете,
а што има интернационалну димензију?
– Схватам ваше питање као комплимент јер
многи филмови који нам се највише допадају
показују да што је нешто специфичније, то је
и универзалније. Чувени јапански редитељ Озу
снимао је филмове од тридесетих до почетка
шездесетих, његови филмови изузетно су јапански, али и изузетно универзални. Зато, да се
вратим на ваше питање о причама, лепо је потражити или осетити у причи нешто суштински
што не говори само о томе где је приповедате,
о конкретном месту, већ има ширу димензију.
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Краљ филмског
серијала

О

бично квантитет или продуктивност није право мерило за значај
и утицај појединих стваралаца у
историји филма, али када неко
као Луј Фејад, јунак октобарског
„Немог дана”, сними (додуше, према неким не
баш апсолутно прецизним кинематографијама)
преко седам стотина филмова за двадесетак година каријере, то несумњиво говори да је реч о

пише:

Александар Саша Ердељановић

аутору који се уздигао далеко изнад владајућег
просека у „детињству кинематографије”.
Луј Фејад рођен је 1873. године у градићу Лунелу на југу Француске. Жељан литерарне славе,
крајем XIX века обрео се у Паризу, где је неколико првих година новог века радио као новинар покушавајући безуспешно да се вине у интелектуални врх „вечног града”. Али његове амбиције постају реалност тек после 1905. године,

Жидекс (1917)

фотографије: Архив ЈК

када се окреће новом медију – филму и почиње
да пише сценарија за једну од водећих светских
продукцијских кућа „Гомон”. Убрзо добија шансу да сам режира своје сценаристичке замисли,
а већ од 1907. захваљујући Алис Ги, првој жени
редитељу, постаје уметнички директор „Гомона”
задужен за изглед целокупне продукције куће.
У свом редитељском послу Фејад је био необично разноврстан. Екранизовао је практично
све жанрове, од комедија, драма, историјских и
библијских епова до фантастичних и трик филмова у маниру Жоржа Мелијеса. Прве велике
успехе остварује серијом филмова под називом Естетски филм (Le Film estetique, 1909/10).
У њима, како је тврдила ондашња реклама, „постигао се утисак чисте лепоте који не могу бацити у заборав ни раскошне представе, нити
покладне поворке које понекад нуде гледаоцима као последњу реч велике уметности”. Потом
у складу са својим размишљањем „ако желите
да добро продате филм, дајте деци да глуме”,
између 1910. и 1913. производи преко седамдесет
кратких филмова с малим комичарем Бебеом
(касније цењени карактерни глумац Рене Дари),
којима постиже интернационалну славу. Бебеа
ће у новом комичном серијалу од 1913. до 1916.
заменити Бут де Зан, невероватно симпатичан
и спонтан дечак-глумац, чији ће лик малог уличара оваплоћен у око четрдесет филмова привући публику из свих социјалних слојева. Ипак,
Фејад се још више уздиже серијом филмова Живот онакав какав јесте (La Vie telle qu’elle est èç,
1911/13), у којима је први пут покушао да, како је
сам писао, „на платно пренесе реализам, онако
како се то већ годинама и годинама чини у књижевности, позоришту и ликовној уметности”. Те
сцене треба да буду, а то и јесу, исечци из живота... Оне су лишене сваке фантазије и приказују
људе онаквима какви јесу, а не онаквима какви
би требало да буду. Већ у тим „реалистичким”
делима истиче се необично природна игра глумаца у екстеријеру, коју додуше кваре на моменте мелодраматични и конформистички литерарни предлошци. Међутим, све су то били
само први знаци и почеци генијалних Фејадових замисли које ће уследити између 1913. и 1918.
Наиме, 1913. године Луј Фејад режира ремек-дело Фантомас (Fantômas), настало на основу
необично популарног романа Пјера Сувестра
и Марсела Алена штампаног сваког месеца у
наставцима, у тиражу од 600.000 примерака.
Филм о човеку с маском и црним огртачем, који
око себе шири страх и трепет, деценију касније

Фантомас (1913)

узбуђивао је надреалисте и до данас остао један
од симбола авантуристичких серијала. Након
њега уследили су ништа мање успешни серијали пуни неочекиваних догађаја и мистерија, у
којима су измешани реализам и поезија, анархија и комедија: Вампири (Les Vampires, 1915), с
чувеном глумицом Мисидором у улози Ирме
Веп, јунакиње обучене у узбудљиви црни трико;
култни Жидекс (Judex, 1917), својеврсни француски претходник Супермена (Superman); Бараба (Barrabas, 1920), фасцинантни детективски
филм у наставцима и многи други. Бриљантну
каријеру прекида изненадна смрт 1925. године,
но Фeјадово дело и данас делује шармантно, допадљиво, разиграно...
Иако му неки савремени критичари понекад
одричу квалитет у поређењу с некада слабије
спомињаним, филмски успоренијим, али и духовитијим Леонсом Переом, верујемо да апсолутно стоји оно што је о Фeјaду написао љути новоталасовац Франсоа Трифо: „У историји филма, Фејадов рад има исти значај какав је имао
Алексадар Дима у књижевности XIX века. За све
оне који га данас откривају, Фејадови филмови
чине непрекидан низ чудесниx откровења.”
Л УЈ
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Краљевски воз (1981)
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еоград је 1. јула 2018, после 134 године, остао без једне од најпрометнијих и најважнијих железничких институција на Балкану. Водећа у овом делу Европе,
најкраћа веза Старог континента са Истоком, Београдска железничка станица искључена је из саобраћаја, зграда донекле
затворена, а вене тог живог и бучног организма кроз који је дневно пролазило и до 100.000
путника, а у најсрећније време око 150 возова,
извађене да уместо крви потече река суза. Не
само што је Београд постао први град у Европи који је из центра протерао своју железничку
станицу – и то због пројекта о којем сви знамо
све, а у ствари не знамо ништа – већ је с њеним умирањем отишло и милион лепих и ружних колективних и индивидуалних сећања. По
првом доласку у Београд нико се више одатле
неће успињати Балканском улицом, нити ће дугим клацкањем ићи на море или на своје прво
путовање у иностранство. На тим перонима, ако
је за утеху идеја да ће станица постати Музеј
настанка српске државе или део Историјског
музеја Србије, остаће невидљиви трагови суза
родитеља и девојака које су пратиле и дочекивале војнике, осмеси акцијаша који су вирили
из препуних купеа, туга повратника из ратом
захваћених подручја, несаница коју су грађани
лечили ноћним вожњама, река људи која је долазила у центар „отвореним метроом” Беовоза.
Било је свачега између 70 перона, сјаја и беде
народа, препуних шверцерских кофера и оних
повезаних канапом у потрази за бољим животом, ауто-укрцавања, чекања, надања, тишине
скитница и емиграната којима је станица била
други дом. Да ли ће тај чин као погрешан освестити нарастање његових последица или ћемо
његову правовременост практично тек схватити
сећајући се пророковања о измештању станице
још пре педесет година када је и почела градња
нове у Прокопу? Завијен у дим живота, мирис
уља, гласове таксиста и вреву која је допирала
до Славије, један од главних градских топонима
већ сада у сабласном ишчекивању даље судбине, место је ламента. „Сликање забрањено!” – довикује задужени полицајац из зараслог перона
сваком ко вири наслањајући нову фото-успомену на старе. Као у сваком стратешки важном
објекту, и за снимања на Железничкој увек су
биле потребне дозволе, чак и данас када више
не постоји! Ипак, камере и блицеви радо су се
овде укључивали баш због најразноврснијих
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мотива и оног чувеног „железница иде само напред познатим гвозденим путевима и сматра се
симболом пута с којег не може да се скрене”. Да
ли је баш тако?

Долазак регрута (1914)

ВРЕМЕ И ПРОЛАЗНОСТ
Железничка станица у престоници први пут
се помиње у Модификованом нацрту железничке конвенције закључене између Аустроугарске
монархије и Кнежевине Србије 1880. у којој се
Србија обавезала да ће изградити пругу која ће
повезивати Беч са Солуном и Цариградом преко
Београда, наводи историчар уметности Ивана
Весковић. И поред више предлога, комисија је
изабрала мочварно тло чије је насипање почело 1882. Репрезентативни објекат изван градског
рејона, чијом је градњом Савски трг спојен с
Улицом кнеза Милоша, симбол је стварања српске железнице јер је изграђен 1884. кад и прва
српска пруга Београд–Ниш. За подизање зграде
огромних димензија било је потребно седамнаест месеци, што је и за развијене земље био
изазов. Постојало је неколико пројеката, али се
не зна по којем је зграда изграђена, и за аутора
се узима Драгутин Милутиновић, који је извео
детаљну разраду пројекта у академском духу.
Први воз с Главне станице кренуо је 1. септембра
ка Земуну, а само петнаест дана касније прва
редовна линија на целој деоници обећане пруге.
Из Београда су возови кренули годину пре
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него што је најважнији филмски воз ушао у
париску станицу. Железница и филм се једноставно не могу замислити одвојено. Креирајући заједничку историју, иду од 28. децембра
1895. када су браћа Лимијер приказала Улазак
воза у станицу. Историјски тренутак
стварања филмске уметности yчинио
је да возови постану стална инспирација ствараоцима, те неки познаваоци
филма тврде да се просечно у сваком
трећем играном филму појави по неки
„железнички кадар”. Србија је била део
света, па су свега шест месеци после
Париза, први филмови приказани у
Београду, 6. јуна 1896. у кафани „Златни крст” на Теразијама. Нова уметност,
нова европска станица, снажење државе нису прошли без белешке покретних слика. Историја српске кинематографије бележи: Када су браћа Лимијер
извршили своје прве пројекције филмова, узели су у службу известан број
фотографа, поучили их пројекцији, снимању и развијању филмова и раза-слали по свету да прикажу „чудо науке”.
Ти емисари добили су упутство да по градовима
где дају филмске представе понешто и сниме, и
у том граду прикажу – да би филмске представе
учинили привлачнијим. Тако је учињено у свету –
тако у Београду, пише Боса Слијепчевић. Међу
филмовима Излажење радника из фабрике дувана, Трамвајска станица на Теразијама, Калемегданска шетња, Лимијеров сниматељ Андре
Кар забележио је и Повратак краљев из Софије.
Био би то први снимак Железничке станице у
Београду, али за тај филм, који се у документима помиње као снимљен, нема података ни новинских извештаја да је приказан! Можда није
успело снимање или лабораторијска обрада. Можда новине нису пренеле праву вест. Извесно,
Кар је у Београд стигао 23. фебруара 1897. и прву
представу дао 6. марта, али су новине грешком
извештавале да је стигао сам Лимијер. И краљ
Александар Обреновић се, по посети бугарском
краљу, вратио у Београд 21. фебруара 1897. У његовој пратњи били су министри Ђока Симић и др
Вујић, пуковник Лаза Петровић. Путовало је у
Бугарску и мноштво народа из Србије. На дочеку на београдској железничкој станици, који је
филмован, били су краљица мати, митрополит,
министри, великодостојници, наводи Bosnishe
post. Нажалост, филмски документ, први снимак Железничке станице до данас – ако је и по-

Краљевски воз (1981)

стојао – није сачуван.
Oд тада до педесетих година прошлог века
снимљен је велики број документарних филмова о железници. Они су се бавили махом развојем инфраструктуре и путне мреже, употребом, обновом и улагањима у возни парк и корисничке услуге. Били би потребни дани да се
прикажу сва остварења на ту тему из бивше Југославије. Готово је непознато да је зграда Главне железничке станице била предмет само једног средњометражног филма, наменски рађеног
поводом 90. годишњице објекта – 90 пркосних
година. Иза сценарија и режије Ђурђа Мрђеновића, а испред камере Зорана Синђелића, стала је права мала хроника шест пута рушеног
објекта. Филм открива мало познате детаље о
изгледу привремене станице на истом месту,
названом Бара Венеција, која се ни до данас, у
време градње тако помпезног Београда на води,
није исушила. Симбол саобраћаја, али пре свега града у који су неумитно водили сви путеви,
рушена је чак шест пута, од тога најозбиљније
током Првог светског рата и савезничког бомбардовања. Иако је данас законом заштићен
споменик културе, за њу не постоје оригинални
пројекти, недостају јој оригиналне куле и пластика, па је кроз историју више пута с много
слободе била обнављана и кречена. Дакле, сва

њена вредност није у архитектонској оригиналности и аутентичности, што се врло лепо може
пратити кроз филмска остварења. Њен значај
огледа се у чињеници да је била прва државна
кулиса званичницима из целог света, прво место сусрета домаћина и гостију, место где су Београд и Србија показивали образ.
Један од најстаријих архивских материјала
Југословенске кинотеке јесте репортажа Светозара Боторића Десети словенски новинарски
конгрес у Београду 27. јуна / 10. јула 1911. године.
На том скупу учествовало је око три стотине новинара, Руса, Пољака, Чеха, Словака, Лужичких
Срба, Словенаца, Хрвата, Бугара и Срба, који су
дочекани на београдској железничкој станици,
уз дефиле сокола који се продужио кроз београдске улице. И IV коњички пук „Велики кнез
Константин Константиновић” се у филму Долазак IV коњичког пука у Београд и дочек на београдској железничкој станици (1913) вратио с ратишта прво на београдску железничку станицу
у четири часа по подне 3. августа 1913. године,
да би осам дана касније дефиловао на свечаном дочеку српских победника. У филму Ђоке
Богдановића, приказаном 3. октобра 1913. године у његовом биоскопу „Касина”, види се панорама града изнад станичних колосека, излазак
војника, истовар коња, груписање ескадрона
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Последњи колосек (1956)

пред одлазак са станице. Рестаурација филма
обављена је 2012. године у Одељењу дигиталне
рестаурације Архива Југословенске кинотеке са
скенираног дубл негатива израђеног у лабораторији Госфилмфонда – Руске кинотеке. У исто
време обављена је и рестаурација још једног
остварења, Долазак регрута (1914), пронађеног
у филмској заоставштини Ђоке Богдановића,
коју је Југословенска кинотека добила од његове породице. У рано јутро 24. марта 1914. године
на железничку станицу у Београду пристигла су
два воза с првом генерацијом регрута из новоослобођених области, Старе Србије и Јужне Србије. После свечаног дочека регрути су кренули
главним градским улицама до касарне на Калемегдану. На улице се слегао сав Београд, чији су
грађани, а нарочито средњошколска омладина,
с одушевљењем поздрављали младе регруте.
Главна железничка станица у Београду била је
место дочека учесника Првог свесоколског слета
(1930). Свечана поворка учесника из словенских
земаља креће се Немањином улицом од Главне
железничке станице да би дошла до Двора, где
их поздравља краљ Александар I Карађорђевић.
И на том, као и на снимцима из предратног периода, одлично се види репрезентативна зграда
30
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Поште, која је красила Савски амфитеатар. Једнако значајан у групи масовних сцена, на првом
перону главне станице годину дана касније снимљен је Долазак у Београд поклонствене делегације сељака из четири бановине: Дринске, Савске, Врбаске и Приморске (1931).
Београд и његова прва приступна тачка били
су мета путописних репортажа од времена
првих филмских корака. Тако је зграда Железничке станице овековечена у филму Београд
по зими (1914) Светозара Боторића и Belgrado,
Hofdstad van Het Koninkrijk der Serven, Kroaten
en Slaven (1922), приказаном на Фестивалу нитратног филма, где се од погледа кроз капију
двора и кочије, преко воловске запреге на Позоришном тргу, дескрипција града протеже до
Железничке станице и саобраћаја на тргу, као
и у филму Београд, престоница Краљевине Југославије (1932) у режији Војина Ђорђевића. Место
где су некада доминирале запреге непун век касније претвориће се у мрежу спајања више од
сто возова дневно и око 20 градских аутобуских
и трамвајских линија.
Као место сусрета високих државника, у аналима Кинотеке Железничка станица датира из
1933. када краљ Александар дочекује цара Бори-

перон београдске железничке станице испуњен
је постројеним војницима, соколима, новинарима, док се у позадини види импозантна зграда
Поште. Када воз уђе у станицу, пролазе председник југословенске владе Милан Стојадиновић и
чехословачки премијер и министар иностраних
послова Милан Хоџа. Док се Хоџа поздравља на
улазу у свечану чекаоницу, у позадини се види
Иво Андрић, тада начелник у МИП-у. Испред
железничке станице госте и домаћине дочекују
колона аутомобила и мноштво новинара. Ту су
и Боравак пољског министра Јозефа Бецка у Београду, делови мађарског и Журнал Мишковић
филма 1940–1941, у коме је забележено како министар Мехмед Спахо улази у моторни воз на
београдској железничкој станици.
Ратна уништења нису заобишла стратешки
важну тачку града, што је камера, пре свега
страних извештача и сниматеља журнала, забележила. Међу рушевинама немачког бомбардовања 1941. јесте и Железничка станица, срушени
кров зграде, перони и уништени вагони. Слом
Југославије – рат на Балкану (1941) и журнал Новости дня 1945 No 12: Освобоженные Kрасной
армией (1945) такође илуструју стање станице у
току рата.

фотографије: Архив ЈК

са. Архивски материјали који дословце преносе
свечарски тон сваког таквог догађаја значајни
су утолико што презентују „in situ” ситуацију где
се с првог перона (тек од 1980. стајала је изложена локомотива Плавог воза) виде оригинaлна ограда која до данас није сачувана и портали, пре
свега свечаног салона у који су дочекани гости
улазили, а затим одатле излазили на трг испред
станице. Део наративног материјала о животу
краља Александра Ујединитеља Легенда Опленца (антологија) јесте и дочек краља Петра II на
Железничкој станици у Београду по повратку
из Лoндона да би присуствовао сахрани краља
Александра. Међу посетама забележеним камером су и Посета пољског Сејма Народној скупштини 11. X 1933. када министар Ангелиновић,
док оркестар свира, поздравља делегацију Сејма,
а потпредседник Вацлав Маковски одговара на
поздрав. У Непознатом журналу 1933–1934, на
Железничкој станици, 11. новембра 1933. године, грчки министар одбране Георгос Кондилис,
у пратњи министра војног генерала Драгослава
Стојановића, врши смотру почасне чете. При изласку се поздравља с официрима и разговара с
министром Богољубом Јевтићем. Приликом Посете Милана Хоџе Београду (1936), 22. фебруара,
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Оно што ће се до тог момента сматрати највеличанственијим догађајем снимљеним камером
на београдској станици јесте, нажалост, посмртна поворка. Величанствене посмртне свечаности блаженопочившег витешког краља Александра I Ујединитеља (1934) приказују сву моћ тадашње државе, чинећи станицу првом кулисом
за највећу посмртну смотру убијеног краља. То
ће се још само једном поновити, с упокојењем
комунистичког краља Јосипа Броза Тита. Воз
као симбол повезаности, али и пролазности,
дефиловаће кроз целу земљу. Први пут у функцију снимања са земље и из ваздуха стављени
су сви капацитети да би се Плави воз из Љубљане дочекао у Београду. Умро је наш Tито (1980)
прати у вагону почасну стражу гардиста који
стоје поред ковчега. На путу и успутним станицама грађани окупљени поред пруге одају
пошту преминулом. Група пионира прилази
железничким шинама и на њих полаже цвеће.
На железничкој станици гардисти износе ковчег
из воза, пред окупљену масу која у посмртној
поворци иде даље према Савезној скупштини.
Само четири године раније, 28. маја 1976. на том
месту испред Београдске железничке станице,
Јосип Броз Тито грађанима je говориo о значају
новоизграђене пруге Београд–Бар, о чему сведочи филм Пређени пут (1979). У међувремену,
златно доба Југославије обележиће свеукупан
привредни развој и станица као центар који је
савршено одговарао намени. Из мноштва филмова, најбоље, чини се, ту идеалну, и данас прижељкивану везу с Европом, илуструје Europa
Express (1970). Редитељ Ричард Карикфорд је челичном мрежом путева ликовно завидно повезао Немачку, Швајцарску, Аустрију, Мађарску
и Југославију.
ФИЛМСКИ СВЕТ ВОЗОВА
У домаћој кинематографији готово да нема
филмског остварења кроз које није пројурила парњача или дизелка. За два режисера, Живојина Павловића и Горана Паскаљевића, често
се истиче да су истински волели железницу.
Паскаљевић је свој првенац Чувар плаже у зимском периоду (1976) посветио тешком животу
једне железничке породице која станује у кући
поред пруге. Следеће, 1977. године снима и свој
други филм Пас који је волео возове, причу о
сину железничара који тражи свог пса који је с
неким од тих возова отишао од њега. И у осталим Паскаљевићевим филмовима јунаци љубују
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и тугују у возовима који мењају судбине. Возови су били опсесија редитеља Живојина Павловића и у сваком његовом филму налазили одговарајуће место. Изузетак је само Хајка (1977), у
којој није имао техничких услова за то. Павловић је филмску каријеру почео документарним
филмом Воз 4686, а завршио Државом мртвих
(2002), где има пуно кадрова железнице. Ипак,
најважнији и према нашој оцени неизоставан
у овом циклусу јесте добитник Златне арене у
Пули Задах тела (1983), филм о железничару
(Душан Јанићијевић) који сматра да је могуће
живети у два града, Љубљани и Београду, са два
међусобно потпуно независна живота. Тиме открива добре и лоше стране људи из те професије, дајући праву слику света железнице.
Филмске камере пратиле су возове на разним
колосецима, трасама и стајалиштима. Најзахтевнија су била снимања на најпрометнијој, Главној станици. Први играни филм где су железница и железничари главна тема био је Последњи
колосек (1956). У режији Жике Митровића главне
улоге су играли Јован Милићевић, Марјан Ловрић, Оливера Марковић, Ирена Колесар. Филм
је изазвао велике полемике о томе да ли живот
железничара треба приказивати реално, тегобно или с акцентом на јунаке који улажу велике
напоре у обнову и изградњу земље. Исте годи-

не појавио се и филм Потрага у режији Жоржа
Скригина, где на станици почиње праћење илегалних штампара. За праћење бившег чиновника од стране агента у цивилу, станицу је као
полазно место одабрао и Владимир Погачић у
филму Човјек са фотографије (1963). Са станице
је и резервни поручник Веца испратио породицу на почетку Првог светског рата, што су и
малобројни мирнодопски кадрови филма Марш
на Дрину (1964) Жике Митровића. У ратним филмовима, железничари су били они људи који су
користили своју професију да помогну партизане и борце против окупатора, што је поменути
Митровић учинио већ наредним филмом Операција Београд (1968). Редитељ Јован Живановић
је у воз који полази са станице препун савремено одевеног света сместио критичан моменат љубавног троугла у филму Како су се волели
Ромео и Јулија (1966). Пошто су се већ очешали
о зид станице као илегалци или агенти, Аца Гаврић и Раде Марковић, уз бунтовног Мишу Јанкетића, сада уживају у друштву Шпеле Розин
и Здравке Крстуловић на путу до Хвара. Само
две године касније још једна градска љубавна
прича Има љубави, нема љубави довела је Јована
Јанићијевића на перон да дочека снају с дететом. Већ у филму Бурдуш (1970), као истоимени јунак с добром возном километражом испод
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контрабаса, излази с воза за Немачку и остаје уз
своју Рајку (Сека Саблић). И Борис Дворник се
напешачио на Главној железничкој станици, у
читавом чвору као железничар, дошљак у град,
пратећи Трагове црне девојке (1972) и редитеља
Здравка Рандића. То је још један од ретких филмова који уз сцене унутрашњег декоративног
зида станице, сличног секвенцама из филма У
раскораку (1968), даје уплив у рад железничара
у београдском чвору, гаражи, ложионици испод
Газеле, који такође више не постоје. Дворник у
једној сцени чак спасава мало дете да не изађе
на перон станице, али се уклапа у омаж железничарима као обичним људима с периферије
живота. Филм који је у духу старих вредности
– помоћи железничара током окупације – освежио сећање на ту њихову улогу јесте Краљевски
воз (1981), где машиновођа (Љубиша Самарџић)
треба да пренесе поверљива документа Врховног штаба до Краљева.
У возовима, иако ван Главне станице, спас
од мужа насилника, у првој филмској улози, у
Кошави (1974), тражила је Тања Бошковић. Светислав Гонцић трагао је за новим животом из
железничке породице у филму Живети као сав
нормалан свет (1982), колонисти из кршевите Босне и Херцеговине превожени су у равну
Војводину у блокбастеру југословенске кинематографије и најпознатијој оди железничарима,
Влаку без возног реда (1959) Вељка Булајића.
И по затварању станице, остаје чињеница да
су кроз њене пероне пролазили и као путници
и као филмске звезде, у сусрет новом и одговорнијем животу многи, од Драгана Николића,
тог чувеног Флојда Националне класе (1979),
до младог Милоша Биковића, Тиркета, који је
са остатком фудбалске репрезентације кренуо
пут Уругваја захваљујући редитељском првенцу
Драгана Бјелогрлића Монтевидео, бог те видео
(2010).
Као што су филм и железница неодвојиви
историографски и ликовно, тако се и традиција
железнице неретко преплитала с радом Кинотеке. Последњи пут, циклусом филмова посвећеним тим мотивима, Кинотека је обележила 125
година од пуштања у саобраћај прве пруге у
Србији од Београда до Ниша. Ово је први покушај свеобухватног подсећања на мотив града
и филма који је одолео зубу времена, али не и
људским илузијама. Да ли је свеобухватан? Не,
јер се у богатој кинематографији увек налази
кадар више...
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илустровала: Мирослава Вуковић

55 гоДИна

филмски
ЈуБилеЈ

пИше:

Даниел рафаелић

Р

ијетко је који филм у повијести
кинематографије био толико обожаван од публике и толико омаловажаван од струке. Најчешће
оптуживан да је дословце убио
жанр великих повијесних филмова, да је изравно одговоран за финанцијску пропаст чак
неколико филмских студија, да је заправо представљао оно најгоре од Холивуда, те, напосљетку, да је то примјер како се филмови никад не
би требали и не смију снимати. Ради се, јасно, о
највећем, најмонументалнијем, најлуксузнијем
и најуноснијем филму икад снимљеном чија
се премијера одржала прије точно 55 година.
Клеопатра Џозефа Л. Манкевица и данас изазива дивљење и чуђење, одушевљење и страхопоштовање будући да је комбинацијом сјајног
сценарија, изврсне режије и феноменалне глуме успјела оживјети сами крај древноегипатске
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цивилизације, редовито мијешајући повијесну
утемељеност и сувремену надоградњу, подлогу Плутарха, Апијана и Шекспира с оном Шоа,
Манкевица и Дарела, хумор и цинизам, субверзивност и тугу, својеврсни иконоклазам окренут према друштвеним односима педесетих
година двадесетог стољећа с авангардном антиципацијом слободне љубави и слободарским досезима шездесетих. Све то садржавао је у себи
филм који су сматрали својеврсним кинематографским Франкенштајном, па су га кроз године
и десетљећа сакатили, резали, скраћивали, продужавали и реконструирали. Баш ништа од тога
није му наштетило, а популарност му се и данас
огледа у чињеници да се редовито, како се који
нови медиј појави, Клеопатра суставно на њему
успјешно продаје. Повијест настанка тог филма
једна је од најузбудљивијих уопће, а приватни
животи глумаца, који су у једном тренутку постали врло слични њиховим улогама, и данас су
опће мјесто дивљења, зависти и трача.
Студио 20th Century Fox у то је вријеме у великим проблемима. Доминација телевизијског
медија, пад посјете кинематографима, серија
комерцијално неуспјешних филмова, одлазак
продуцента Дарила Ф. Занука у независне продукције, те долазак Спироса Скураса на чело
компаније, довео је до тога да је Fox, како би
подмирио големе дугове, започео продавати
своје земљиште грађевинским тврткама. Таква
је, краткотрајна, финанцијска инјекција помогла студију у стабилизацији, те му је омогућила
да крене у најуноснији пројект у повијести не
само Fox-а него и Холивуда опћенито – пројект
Клеопатра.
За саму продукцију филма ангажиран је Волтер Вејнџер, човјек који је своједобно открио
Рудолфа Валентина и прославио Грету Гарбо.
Одлежавши у затвору неколико година зато
што је жениног љубавника у њиховом кревету
устријелио у међуножје, бавио се продукцијом
Б-филмова све док му Fox није повјерио највећи
филм икад снимљен. Вејнџер ће о свему, одмах
по премијери, написати и књигу с којом ће одмах завршити на суду.
Но, главно питање у Холивуду крајем педесетих било је: тко ће глумити Клеопатру? Најближе је крајем 1958, већ на почетку припрема,
била Џоан Колинс, чији су сачувани покусни
снимци и данас изузетно увјерљиви. Конкурентице су јој биле најпопуларније глумице тога
раздобља: Мерилин Монро, Брижит Бардо, Ким
Новак, Џенифер Џоунс, Одри Хепберн, Софија
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Лорен, Ђина Лолобриђида, Сузан Хејворд и Џоана Вудворд. За улогу Јулија Цезара натјецали
су се Лоренс Оливије, Кери Грант, Џон Гилгуд,
Јул Бринер, Курд Јиргенс и Фредерик Марч, а за
Марка Антонија Берт Ланкастер, Кирк Даглас,
Марлон Брандо, Џејсон Робардс и Стивен Бојд.
Волтер Вејнџер већ у тој фази предлаже комбинацију Лоренс Оливије – Елизабет Тејлор –
Ричард Бартон, но Оливије убрзо одустаје од
пројекта, док ће битка за Бартона бити добивена тек у другом покушају снимања филма. Редатељ је такођер био резултат договора. Вејнџер
је понудио филм Алфреду Хичкоку, који је
то одбио, а Скурас је филм понудио редатељу
успјешне Краљице Кристине с Гретом Гарбо,
Рубену Мамулијану, који је то и прихватио.
Први покушај снимања одвео је продукцијски тим у лондонски Pinewood студио, као и
локације око студија Denham. Елизабет Тејлор,
након дугог оклијевања, потписала је уговор за
вртоглавих 1.000.000 $, уз увијете да се филм
снима на 70 mm филмској траци сустава TODD
AO, патента њеног покојног мужа. Снимање
америчког филма у Великој Британији требало
је продукцији донијети и државне олакшице, уз
увјет да се на филму запосли и одређени постотак британских филмских радника. Због тога
је филмска подјела улога сада била: Елизабет
Тејлор као Клеопатра, Питер Финч као Цезар,
Стивен Бојд као Антоније и Кит Бакстер као Октавијан.
Лондонска Клеопатра од самог је почетка
имала проблема. Најегзотичнији од њих свакако је био штрајк британских фризера који су
се противили раду на филму особном фризеру Елизабет Тејлор. Исти је зато морао глумици уређивати фризуру у њеној хотелској соби,
а британске колеге су је довршиле на сету. Но
много озбиљнији проблем био је споменути, метеоролошки. Најприје је хладноћа готово трајно
онемогућила Елизабет Тејлор у снимању. Вишеструке упале плућа, хоспитализација, кома,
те борба за живот, озбиљно су се одразиле и
на филм. Због тога је велики сет александријске
луке кориштен за снимање свих сцена у којима нема египатске краљице. Нажалост, крхко
здравље главне глумице с временом је ипак изазвало паузу у снимању, па су временске прилике дословце уништиле сценографију. У таквој
атмосфери стигла је вијест да египатске власти
планирају напокон скинути забрану с Елизабет
Тејлор и њених филмова. Забрана је у арапским
земљама уведена када је Тејлорова, удана тада
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за пјевача Едија Фишера, обилато финанцијски
потпомагала неколико израелских добротворних организација. Сада пак, захваљујући Fox-овим напорима, забрана је била пред укидањем
да би се, сасвим неочекивано, то питање поновно отворило годину касније када је, у интервјуу
магазину „Look”, на питање што очекује од снимања Клеопатре, глумица рекла како ће „бити
забавно бити прва жидовска краљица Египта”.
Убрзо је Елизабет Тејлор затражила, и добила
новог редатеља – Џозефа Л. Манкевица, с којим
је успјешно сурађивала на филму Изненада
прошлог љета (Suddenly Last Summer). Будући
да је глумица и даље била здравствено критично, сценариј се детаљно прерађивао јер нови редатељ није био задовољан што је стари покушао
краљицу приказати као „необичну, фрустрирајућу мјешавину дјевице из америчких сапуница и хистеричног славенског вампа”.
Елизабет Тејлор је у међувремену оздравила,
освојила Оскар за филм Butterfield 8, а Скурас је
одлучио изнова кренути с продукцијом, сада у
Риму и Египту.
Трећа Александрија започела се тако градити
на плажи у Италији, приватном посједу принца Боргезеа, код Анција. Проблеми су, дакако,
одмах испливали. Најприје је, приликом копања
темеља, схваћено да је цијела плажа остала минирана још од Другог свјетског рата, али и да
је читаво подручје археолошки изнимно богато. Уз то, недалеко од нове Александрије била је
смјештена војна база НАТО-а с које су редовито
допирали плотуни и тиме заустављали или, због
редовних војних вјежби, онемогућавали снимање. У Cinecittà изграђен је римски форум чак
три (!) пута већи од оног правог. Иако је техничка екипа, умјесто британских, замијењена талијанским филмским радницима и статистима,
и главна се глумачка постава промијенила. Питера Финча замјенио је Рекс Харисон као Јулије
Цезар, Стивена Бојда Ричард Бартон као Марко
Антоније, а Кита Бакстера Роди Макдауал као
Октавијан. Елизабет Тејлор остала је константа
филма који се, након много одгађања, започео
снимати у Риму 25. 9. 1961.
Снимање Клеопатре у Риму трајало је чак
годину дана. Комбинација погрешних продукцијских процјена, големих улагања, објективних
околности, као и писања сценарија паралелно са
снимањем, резултирали су (не)контролираним
трошковима и проблемима који су годину дана
дословце владали свјетским медијским простором. Погледамо ли сачуване бројке, брзо увиђа-
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мо продукцијски размјер. Тако знамо да је за
филм израђено 26.000 костима, 58 хаљина и 30
перика за Елизабет Тејлор, 300 перика за друге
глумце, потрошено 6.000 тона цемента, 117.000
литара боје, 10 km платна, 2.500 m2 разних легура, 80 km шперплоче, 18 репродукција камеја,
50 златних медаљона, 460 комада разног посуђа, 125 комада Клеопатриног накита, 150.000
стријела за 15.000 лукова, 10.000 копаља, 8.000
пари ципела и 130 голубица.
Папараци, до тада познати тек као егзотика
Фелинијеве Dolce vite, сада су постали стварност
филмског сета, али и приватног живота глумаца. Притисак медија пратио је филмску екипу
од самог старта. Но права је хистерија започела оног тренутка када су Тејлорова и Бартон у
стварном животу поновили романтичне дијелове живота ликова које су глумили у филму
Џозефа Л. Манкевица. Од тада је филм и његов
садржај био у другом плану, а напади Ватикана,
америчке деснице и новинара у првом.
У међувремену је и притисак Fox-а на филмску екипу постао неиздржив. Нови је директор
компаније постао Дарил Ф. Занук и одмах је
наложио да се снимање хитно приведе крају.
Унаточ њеној жељи, због сигурносних разлога
Елизабет Тејлор ипак није отишла на снимање
у Египат. Дио филмске екипе, без главне глу-

мице, предвођен сад Ричардом Бартоном, упутио се у Египат, смјестивши се у бившу палачу краља Фарука. Проблеми на терену били су
големи: изнимна врућина, костими, реквизита,
возила и генератори нису стигли на вријеме, перике и шминка нису на вријеме испоручени, а
египатска је војска за статирање захтијевала 4 $
дневно, умјесто обећаног 1 $. Будући да договор
није постигнут, као статисти ангажирани су
студенти александријског свеучилишта. Јасно,
између старих и нових статиста одмах је избио
велики сукоб који је разбила полиција јашући
на девама.
На медијском нишану сад је био Ричард Бартон, будући да је прислушкиван, преписан и у
новинама објављен његов приватни разговор
с Елизабет Тејлор. Исти је врвио Бартоновим
незадовољством снимањем у Египту, али и великим негодовањем Тејлорове због и даље присутне забране њеног уласка у земљу. Ипак, крај
српња у Александрији, и посљедња два дана у
Риму, означили су и крај снимања Клеопатре.
Одмах је од Манкевица затражено да крене
у монтажу. Он је, имајући у виду два филма
(Цезар и Клеопатра и Антоније и Клеопатра),
монтирао филмски материјал дужине пет сати
и двадесет минута. Након неслагања са Зануком, Манкевиц је отпуштен с рада на филму,
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но због притиска јавности убрзо враћен уз увјет
да направи не два него – један филм. Уз доснимавања, филм је Манкевиц напокон скратио на
четири сата и тридесет шест минута и то је била
верзија коју је редатељ сматрао дефинитивном.
Студио ће, нажалост, још кратити филм на четири сата и три минуте, да би се монтажерске
шкаре зауставиле тек на три сата и тридесет
минута. Таква је верзија приказана 12. 6. 1963. на
премијери у Њујорку, на којој се нису појавили
ни Тејлорова ни Бартон.
У коловозу исте године, сасвим се неочекивано на лондонској премијери појављује Елизабет
Тејлор. У данима који су услиједили, френетично се препричавало како је главна глумица у
једном тренутку с мучнином напустила кино-салу кад је схватила да је филм додатно скраћен
на три сата и четрнаест минута.
Без обзира на сва сакаћења, филм је публика дословце обожавала, те је он од премијере
суставно четири мјесеца био распродан. Клеопатра је 1963. била најуноснији филм у САД, но
укупни буџет од 44.000.000 $ вратила је тек у
годинама које су долазиле. Уз зараду, само прве
године од 24.000.000 $, филм је добио и девет
номинација за Оскар, од којих је потврдио њих
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четири: за сценографију, костимографију, камеру и специјалне ефекте. Вјеројатно би филм
зарадио и више да другу половицу године није
обиљежио почетак велике политичке и друштвене несигурности у САД. У Даласу је 22. 11. 1963.
убијен предсједник Џон Ф. Кенеди и Америка
након тога више није била иста. Све у вези с
Клеопатром пало је тада у други план. Вријеме
великих повијесних спектакала започело је свој
сумрак који ће свега годину дана касније окрунити изврсни Пад Римског царства, чији финанцијски подбачај никада неће бити опроштен. У
кинематографији која је пред крахом, која се
хистерично окренула искључиво профиту, промијењена политичка клима, друштвена траума
и нова ера иманентно телевизијског погледа на
свијет, постало је одједном немогуће стварати и филмски Рим и филмски Египат. У тој и
таквој кинематографији, прокушану рецептуру
филмског Египта није више имао тко масовно
ни продати ни купити. Ипак он, сасвим неочекивано, улази у умјетничке каноне двадесетог
стољећа. Енди Ворхол још тијеком снимања Клеопатре ствара три своја дјела од којих ће Лиз#3,
уз портрете Мерилин Монро и Жаклине Кенеди,
постати канон поп-арта.

Што је, заправо, о филму мислила Елизабет Тејлор сазнали смо тек недавно. Године 2012. објављени су дневници које је, уз повремене прекиде, редовно водио Ричард Бартон. Средином коловоза
1971. у паузама снимања Сутјеске, у којој је глумио Јосипа Броза Тита, Тејлорова је, окружена својом
дјецом, на јахти уз обалу Каприја, погледала филм. Вртећи властиту 16 mm копију филма, закључила
је ипак да филм „уопће није лош. Величанствени спектакл”. Ништа друго не бисмо ни ми требали
закључити.
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заБелеЖИо:

Чедомир
Петровић

пролазеЋИ

кРоЗ
сталаЋ

Г

одинама, и до пред сам одлазак
великог Ранка Мунитића, дружили смо се уз кафу и пиће, у ћошку неког бистроа, као завереници.
Написао сам једном да се људи везују један за другог због нечега заједничког што
имају у себи. Пијанац тражи пијанца. Коцкар
нађе коцкара. Наркоман наркомана. Ми смо
били тешки зависници од филма.
Ранко ми је умногоме помогао око сценарија
који сам у то време писао, а касније и реализовао у четвороделној ТВ серији Неки чудни људи,
за РТС, која прича о предратним путујућим
глумцима. На шпици стоји: Сарадник на сценарију Ранко Мунитић. То је био његов последњи
професионални рад.
Испричао сам му истиниту причу из детињства. Ранку се веома допала и наговорио ме је да
је напишем, а он ће додати коментар.
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***
Била је трећа или четврта година како смо
нашим фићом одлазили за Крушевац, да тамо
с наном и дедом и осталим члановима очеве фамилије проведемо лето.
Код Сталаћа је постојао мост, преко Јужне Мораве, којим су пролазили возови, аутомобили,
запрежна кола и понеки храбри пешак. Знало је
да се чека и по сат-два док не прођу сви возови.
Једног лета, шездесете или шездесет прве, не
сећам се тачно, стајали смо у дугачкој колони
чекајући да се подигне рампа. Поред нас је пролазила погребна поворка. Било је пуно људи.
Сви у црнини. Мушкарци су носили ковчег према оближњем гробљу. Многи су плакали. Уобичајене нарицаљке – нарицале.
Тада је неко из поворке приметио оца како
седи у фићи. Мајка је била поред, а ја сам седео
позади. Почели су прво да се смејуље и стидљиво показују прстом на оца. Онда су почели гласно да се смеју и прилазе. Отац је отворио прозор
и озбиљно им изјавио саучешће. Е, тек онда је
настало плакање од смеха. Цела поворка је опколила нашег малог фићу. Отац је морао да изађе. Поздрављао се са свима. Љубили су га. Хтели само да га дотакну.
И они мушки, што су носили ковчег, спустили су га насред пута, па пришли и они. Неко је
имао фото-апарат и сликао оца с целокупном
пратњом.
Онда се рампа подигла. Колона аутомобила
кренула. Пратња се вратила. Подигла оног мученика с прашњавог пута. Опет се зачуо плач и
лелек.
А ми смо наставили пут...

***
„Везана за неко друго име, ова прича деловала
би откачено, црнохуморно, чак морбидно. Везана
за Чкаљу, делује природно. Тешко је замислити
сликовитију метафору о победи осмеха над сузом, топлине над хладноћом, живота над смрћу.
Можда у таквој победи лежи највише и најлепше до чега се уметник може довинути.
Поготово онај који целог свог века даје.”
Ранко Мунитић
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Срећа у торби (1961)

Пут око света (1964)
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Љубав и мода (1960)

1. април 1976.
„Данас је рођендан Миодрага Петровића Чкаље. Нека су благословени оно
двоје Крушевљана којима је тако нешто
пало на памет.”
Душан Радовић:
Београде, добро јутро
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6.
део

Плес
И ФИЛМ
Dance Perspectives
No. 30 Summer 1967, стр. 42–43
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ви филмови о плесу које сам видео
изгледају ми беживотно. Мислим
да је то тако због преовлађујуће
заблуде филмских стваралаца да
све што се снима филмском камером мора да буде и ухваћено. Није тако.
Узмите магнет и принесите га гвозденим
опиљцима, видећете да се дешава нешто животно. Али ако узмете фотографију магнета и
ставите је у близину опиљака, ништа се неће догодити. Магнет је као извођач, а опиљци су публика. Може се доћи у искушење да се поверује
у неку врсту анималног магнетизма који зрачи
од извођача ка гледаоцима. Али камера не може
да забележи тај магнетизам: због тога је пренесен само један део представе.
Сада се нешто мора учинити да би се представи вратио живот. За то постоје синематичка
средства од којих је једно – анализа. Под тим се
подразумева разбијање неке радње на неколико саставних делова, а затим узимање одвојених кадрова тих делова, сваки из другог угла и
с различитог растојања. Исецањем и поновним
спајањем догађаја, филмски стваралац враћа му
живот. Кроз ритмичку реконструкцију јавља се
један нов поглед на ствар.
У целовитом бележењу неког извођења једноставно не ваља то што у почетку оно има живота
– има дубину и свежину. Али ако посматрате пажљиво, откривате да оно визуелно убрзо замире. Само у тренутку промене погледа, промене
угла, филмовани плес добија живот. Филм живи
захваљујући јакој визуелној промени. Зато су
филмови о плесу, прављени у серијама дугачких
кадрова, обично неуспели. Да би се оживео плес
на филму, треба да се послужите анализом као
средством.

Сценски простор је као нека кутија на извесном растојању од гледалаца, он је као tableau.
Међутим, видно поље камере је као пирамида,
обично у напред нагнутом положају, с врхом
у објективу. Основа може да флуктуира од самог компендијума објектива до хоризонта (бесконачности), у зависности од најдаљег плана
видљивог у видном пољу датог кадра. Филмски
стваралац требало би да користи читав флуидни
простор пирамиде – његов простор није ограничен само на сценски простор.
Плес мора да буде планиран за камеру. Безуспешно је да покушавамо да филмујемо кореографију намењену плесној сцени. Има неких
ствари које не могу да се сниме а да притом сачувају свој прави интензитет и виталност. Недостаје магнетска размена.
Како можете да снимите један entrechat? Треба да га анализујете, растављајући радњу на
мање делове, тако да се час види део тела, час
ноге. Али на тај начин губите свеукупност ефекта. Зато плесач мора да понови радњу неколико пута, једном да би се видео у целини, затим
поново да би могли да се виде различити делови тела и радње. Затим, укрштање ногу може
бити сувише брзо да би камера могла да га региструје, јер се у току једне секунде сектор камере затвара двадесет четири пута, снимајући
отприлике само половину радње. Морали бисмо
да се послужимо успореним кретањем као средством да се то превазиђе. Али онда ће настати
проблем око интегрисања те секвенце с музиком и осталим деловима радње.
Планирање плеса за камеру и анализа јесу најбоља средства која могу да се употребе да би се
филмованом плесу дала сличност са животом.
Све што се постави на сцену изгледа на неки
начин нефилмски. Слажем се са Зигфридом
Кракауером да је камера пристрасна према физичкој реалности. Ја бих је назвао пристрасном
према текстури реалности. Строго стилизовани покрети не изгледају добро ако изгубе своју
природност и осећај за реалност. У слепстик комедијама Чарлија Чаплина или Бастера Китона
покрети су стилизовани до извесног степена,
али су ипак задржали текстуру реалности. Неки
плесови у Причи са западне стране (1961) Роберта Вајза изгледају живо зато што се приближавају природним покретима, они су и направљени тако да би изгледали као природни покрети.
Али сувише стилизовани покрети у плесу неће
бити погодни за филм.
Зашто онда не створимо кореографију приИ С П О В Е С Т И

Ф И Л М С К О Г

БУ Н ТО В Н И К А

|

|

47

родних људских покрета? На пример, занатлије
имају дивне покрете под условом да су добре
занатлије; ковачи и мајстори који постављају
зидне тапете, такође. Од тога би могао да се
направи плес – природан балет или ballet des
artisans, а не ballet mècanique.
Филм с плесом у смислу „физичке реалности”
не треба да садржи искључиво покрете људског
тела. Од проналаска филмске камере откривен нам је читав свет покрета: покрета живих
и неживих ствари – завеса и облака, бодежа и
врата, шкорпија и лабуда, таласа и листова који
трепере – као и хероја, светаца и грешника. Поред тога, природни покрети с правом могу да
се „стилизују” свим могућим техничким средствима која припадају филмском медијуму: успорено и убрзано кретање, обрнута акција, стоп
трик, претапања, двострука експозиција, а у
монтажи: оверлепинг, џамп-кат, дисконтинуитет итд.
Фингалова пећина, коју сам направио у сарадњи са Џоном Хофманом, била је један експеримент. Покушали смо да натерамо природу
да „плеше” по такту музике. Филм садржи кинестетичке вредности – не само сурове и грубе
покрете већ и оне лирске и нежне. Ово су природни покрети зато што не постоји нешто што
би била уметност мора или ветра. Требало би да
тражимо покрете у стварности и да од њих стварамо плес. Екстензија плеса у смислу организације природних покрета, кореографије природних покрета – то би требало да буде уметност
филма.
Ја мислим да би требало да филм у принципу
буде екстензија плеса, али не балета или неког
другог стилизованог плеса. Балет је унапред
формирана уметност. Филм заснован на већ
формираној уметности није креативан. Маја
Дерен употребила је нека стваралачка средства,
али већина њених филмова заснива се на стилизованим плесним покретима и то не ваља у
њима. Изузетак је један диван филм који је направила с Александром Хамидом – Поподневна
магновења.
Већина данашњих филмова само су екстензије позоришта или илустрација романа. Филм
је пасиван, он представља само инструмент записивања. Синематичка вредност лежи у организовању покрета и у истовременом стварању
њиховог значења. Као и поетска слика, и кадар
мора да сугерише нешто више од свог литерарног значења.
Ако претпоставимо да је филм уметност по48
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крета, филмски стваралац мора да развије у
себи осећај за покрет. Ако неко развије кинестетички осећај, он може да реагује на било који
покрет, на тај начин што ће сопственом мускулатуром осећати имплицитне моторне импулсе.
Ја ово често практикујем док гледам телевизију.
То може да буде камион који пролази или старе
новине које лете на ветру. Ако је тако организовано да у нама ствара имплицитне ритмичке
реакције, ту постоји филмска кореографија.
Данас људи иду у биоскоп ради драмског
доживљаја. Они прате шта се догађа, а не оно
како се визуелно догађа. Људи још увек иду на
концерте и изложбе ради музичког и визуелног
доживљаја. Ради тренутног драмског доживљаја
требало би да иду у позориште или да читају
роман. Према мом мишљењу, засада још немамо неки специфичан термин за синематички
доживљај помоћу којег бисмо издвојили праве
љубитеље филма. На формално-психолошком
нивоу, требало би да то буде кинестетички доживљај, док би на „садржинском” нивоу требало
да буде нека врста поетског доживљаја. (Свестан
сам да сам вештачки одвојио „форму” од „садржаја”, али ми ово изгледа неопходно због циљева
дискусије, у суштини они су нераздвојни; Јеjтс
је рекао: „Како можемо да разликујемо плесача
од плеса?”)
Поетске вредности филма могу да се постигну
само ако је литерарна садржина кадра толико
превазиђена да стиче многострука значења која
не могу речима да се опишу. А то се добија само
креативном селекцијом праве слике у правом
тренутку и у правом контексту. Ово инсистирање на кинестетичко-поетском аспекту идеалног филма не искључује нову врсту драмског
доживљаја, где би расположења, тензије и конфликти били изражени у визуелно-динамичкој
слици, а не глумачки, као што се то данас ради.
Међутим, за ово ћемо морати да сачекамо док
се не појави један визуелно-кинестетички имагинист Шекспир.

СУБОТОМ НА ДРУГОМ,
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ

критика из
прошлости

ЗВЕЗДА ЈЕ
РОЂЕНА

Сјајан филм. Сензационални
комерцијални успех у најави
Холивуд, 17. децембар 1976.

Ворнер брадерс, продуцент Џон Питерс; извршни продуцент: Барбра Страјсенд.
Играју: Барбра Страјсенд, Крис Кристоферсон.
Режија: Френк Пирсон.

Н

ова верзија филма Звезда је
рођена заједно с новом верзијом филма Кинг Конг дели
једну ретку карактеристику: у питању је изванредан
римејк. Барбра Страјсенд
глуми звезду у успону и ово је до сада њено најбоље достигнуће на филму, а Крис Кристоферсон величанствено приказује њеног посрнулог
доброчинитеља и оправдава свој обећавајући
глумачки таленат, који је први пут показао пре
пет година у филму Циско Пајк. Продукција
Џона Питерса је изванредна, а Френк Пирсон
бриљантно је режирао филм. То није мјузикл,
већ драма с добро уклопљеном музиком, тако
да се филму „Ворнер брадерса” смеши сензационални комерцијални успех у будућности.
Пирсон је заједно са Џоном Грегоријем Даном
и Џоун Дидион написао сценарио, а филм с правом одаје почаст оригиналној причи Вилијема
Велмана и Роберта Карсона на основу које је
Дејвид О. Селзник направио своју верзију 1937.
године и први искористио тај назив. Сви познати преокрети радње су ту, али су осавремењени да прате дух нашег времена. На тај начин
старија и млада публика подједнако ће моћи да
ужива у овом новом филмском тријумфу.
Филм је рангиран ознаком Р (није дозвољено
приказивање млађима од 17 година без пратње
родитеља или другог одраслог старатеља, садр50
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жи неки материјал за одрасле), али то овде
просто значи да је намењен зрелијој публици.
Сцена вођења љубави је кратка и логички мотивисана, урађена изузетно укусно. У филму нема
секса, већ само много љубави.
Радња филма почиње у тренутку када је Кристоферсон већ прошао свој врхунац као рок звезда и сада не може или нема воље да извршава своје обавезе на турнеји, те прави проблеме
и отуђује људе од себе. Његов успех постао је
права машина, коју контролише Пол Мазурски
(у великом повратку глуми, овде игра умешног
рок менаџера), кога под контролом држи Гари
Бјуси, а о њему воде рачуна и Сали Киркланд,
Џоана Линвил и остали који оваплоћују тај рокенрол миље који иде уз славу.
Страјсендова бива откривена у загушљивом
бару док пева с Венетом Филдс и Клајдом Кингом. У филму има много музике, коју је углавном компоновао Пол Вилијамс и Кени Ашер, а
важно је напоменути да, док је материјал бољи
од остатка дела, у контексту приче тако и треба
да остане.
Продукција Поли Плат је сјајна. Са сваким
филмом Роберт Сертиз наново доказује да на
свету тешко да постоји динамичнији, суптилнији и остваренији сниматељ од њега. Монтажер Питер Зинер и остало главно техничко особље сарађивали су тако да су направили продукцију која је изузетни пример стварања најбољег

оквирима и да ипак делује потпуно модерно.
Посебно због оних који би могли да покушају да
наметну овом филму некакве социолошке глупости о сексуалном ослобађању.
У зависности од тога да ли неко сматра остварење Колико кошта Холивуд првим филмом
у коме је испричана оваква прича, најновији
филм Звезда је рођена је трећа или четврта верзија која је уследила 22 године после римејка
урађеног за „Ворнер брадерс” са Џуди Гарланд
и Џејмсом Мејсоном, у режији Џорџа Кјукора.
И сам Селзник био би поносан на овај филм.

фотографије: Архив ЈК

могућег филма. Већи део обраде боја у филму
урађен је у лабораторији МГМ уз уобичајено
надмоћан ниво остварења.
Филм траје 140 минута, а последњих десет су
музички врхунац моћног наступа Барбре Страјсенд уприличеног на меморијалном концерту у
част покојног Кристоферсона. Несумњиво је да
наступ делује емотивно снажно, али постоје дилеме да ли је можда било малчице превише након свих добрих ствари које су претходиле.
Уз дужну пажњу која се данас поклања улогама мушкараца и жена, занимљиво је што ова
филмска прича која је стара више од 40 година
комотно може да се препричава у савременим

(Variety Film Reviews, 22. децембар 1976)
звезда
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Ингмар
Бергман

о свом опусу,
животу, сновима
пише:

Зорица Димитријевић

K

њига Разговори с Бергманом, коју
је приредио Радослав Лазић, а
објавиле новосадска кућа „Прометеј” и Југословенска кинотека
1995. године, пружа детаљан увид
у ауторску поетику и животне ставове великог
филмског и позоришног редитеља, сценаристе
и писца Ингмара Бергмана (1918–2007).
Радослав Лазић, редитељ, естетичар и универзитетски професор, није имао прилику да се
сретне с Бергманом, али је студиозно ишчитао
и за ово издање одабрао најинтересантније разговоре које су са шведским уметником водили
различити аутори, различитим поводима, у дугом периоду од педесетих до деведесетих година прошлог века.
Да се њему указала та прилика, Лазић би му,
пише у уводу, поставио питања о животу, о режији, о театру, о филму – како је насловио и четири поглавља у овој књизи. „Или бих заћутао
сећајући се његових филмских сновиђења ’међу
јавом и међ сном’, његових драматичних инсценација Стриндберга, Шекспира”, наводи Лазић
и додаје да би сусрет с Бергманом значио „сусрет са естетиком јединственог уметничког света на филму и у театру, каквих је заиста мало
у светском драмском стваралаштву у нашем
времену”.
52
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„И као што Бергман за Тарковског каже да је
Највећи, можемо и ми за њега рећи да је стварно Највећи, јер и Бергман је, као и Тарковски,
створио нови језик режије ’који му је омогућио
да ухвати живот као сан’”, закључује Лазић.
Прво поглавље „О животу” доноси фрагменте
из Бергманових мемоара Мој живот. Laterna
magica. Наредна поглавља комбинују интервјуе
из различитих извора, часописа и зборника
објављиваних у Њујорку, Москви, Паризу, Милану, па и код нас, у новосадској „Сцени” и магазину „Дуга”.
Поштоваоцима аутора филмова Седми печат,
Дивље јагоде, Персона, Фани и Александер и још
око 50 играних и телевизијских остварења, пружа се могућност да „завире иза кулиса”, да сазнају детаље о једној дугој и плодној каријери,
али и једној необичној личности.
С њим су разговарали Љиљана Дуфган Боричић, Жан Беранже, Чарлс Томас Семјуел, Дон
Луиђи Ронди...
Бергман отворено говори о својој инспирацији, али и мукама при писању сценарија, прича о својим глумцима и колегама, наводи стране
редитеље којима се диви, пристаје да анализира
неке од својих филмова. Истиче да су „жива слика и њен компликовани процес рађања” његова
средства комуницирања с ближњима. Не једном

жали се на атмосферу и систем рада у студију,
на „баналне и раздражујуће детаље који су неизбежни у филмском послу”.
Велики уметник непосредно износи оштре опсервације, али и дирљиве личне моменте. Сећа
се сцена из детињства и оца свештеника, разматра свој однос према религији, опредељење за
социјалдемократију...
Дешава се понекад да се пред саговорником
покаже као помало пргав, али и да отвори душу
и проговори о улози снова не само у филмовима него и у свом животу или да искрено наведе
своје лоше особине, ставове према питањима
морала – уметничког и људског. Све то обојено
је некад јетким некад лирским тоном, а готово
увек изванредним стилом казивања, познатим
и из његових литерарних дела.
Бергманов филмски кредо помиње се у више
разговора, а у једном од њих он истиче да од
свог филма „захтева све, то јест истину”.
„Ја сам себи поставио три основна правила и
трудио сам се да их никада не изневерим. Прво:
бити занимљив. Према томе, публика која долази да види мој филм има право да захтева да
ту нађе осећања, узбуђења, животну радост; и ја
сам дужан да јој дам оно што тражи. То ипак не
значи да имам право да се проституишем; моје
друго правило ми, у ствари, налаже да увек делујем у складу са својом уметничком савешћу.
И треће правило, да сваки филм сматрам својим
последњим делом. То ме брани од опасности у
које бих могао да западнем због другог правила
у случају да зажелим да сувише ствари жртвујем
својој уметничкој савести. То није парадокс, јер
се на тај начин потпуно предајем филму који
радим и то само њему, с пуним уважавањем
своје инспирације и осталих. Уосталом за мене
рад на филму представља природну потребу,
нешто као глад и жеђ. Са свим одговорностима
које се подразумевају, наравно, јер нам филм
даје ужасну моћ која не само што потпуно осветљава људску душу већ је и окрутно открива
самој себи”, говорио је Бергман 1975. године.
У другим приликама поредио је посао редитеља с ловцем на бисере или указивао да је режија филма физички крајње напорна, „паклени
посао” који захтева и „изузетно нервно напрезање”.
Лазић цитира и Бергманову изјаву: „Ако
се узму у обзир све незгоде, и ако још и даље
тврдим да желим да радим на пољу уметности, постоји један врло једноставан разлог.

(Изостављам овде новчани.) То је моја радозналост. Неограничена, незасита радозналост која
се стално обнавља и која ме тера даље.”
У књигу је уврштен и текст самог Бергмана – уводник за збирку његових сценарија, као
и писмо које је упутио својим сарадницима,
глумцима и техничарима уочи снимања филма
Крици и шапутања, затим дневник који је водио његов сарадник, редитељ Вилгот Шеман током снимања филма Причесници (Зимска светлост)...
У додатку су објављени портрет Бергмана из
пера Енција Бјађија, есеј о његовом опусу Жоела Мањија, чланак из Годишњака Енциклопедије Британике (за 1989. годину), који потписује
Осаје Трилинг.
Ту су и описи садржаја неколико Бергманових остварења из Каталога шведских играних
филмова, као и детаљна филмографија почев од
1946. до 1986. године, а такође и фотографије из
филмова и представа које је режирао.

И нгмар

Б ергман
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програм
октоБаР 2018

Југословенска кинотека

Косовска 11

СПЕЦИЈАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА УЗ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ МИЛОША ШКУНДРИЋА
ПОНЕДЕЉАК

1.

ОКТОБАР

пројекција у 20.00
Дуго ПутоваЊе у Рат

(СрБ, 2018)
....................................................................................
документарни филм
Сценарио и режија:
милош Шкундрић

СЕЋАЊЕ НА... ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ
УТОРАК

2.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ШтиЋеНик

(ЈУг, 1966)
....................................................................................
Улоге: Љубиша самарџић,
Шпела Розин
Фотографија: Ђорђе Николић
режија: владан слијепчевић

Нема ПРоБлема

(ЈУг, 1984)
....................................................................................
Улоге: Никола симић, лепа
Брена
Фотографија: Ђорђе Николић
режија: Mића милошевић

пројекција у 21.00
БиЋе скоРо ПРоПаст
света

(ЈУг/ФрA, 1968)
....................................................................................
Улоге: ани Жирардо
(Annie Girardot), мија алексић
Фотографија: Ђорђе Николић
режија: александар Петровић

ДАНИ ЧЕШКОГ И СЛОВАЧКОГ ФИЛМА
СРЕДА

пројекција у 20.30

3.

Бекство иЗ БуДима

ОКТОБАР

(Сло/Чеш/маЂ, 2002)
Útek do Budína
....................................................................................
Улоге: ленка власакова
(Lenka Vlasáková),
ондреј сокол (Ondřej Sokol)
режија: милослав лутер
(Miloslav Luther)

ЧЕТВРТАК

4.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00
мала лука

пројекција у 20.30

(Сло/Чеш, 2017)
Piata loď
....................................................................................
Улоге: ванеса Шамухелова
(Vanessa Szamuhelová), матуш
Бачишин (Matúš Bačišin)
режија: ивета грофова
(Iveta Grófová)
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тРаБаНтом На кРаЈ
света

(Чеш, 2014)
Trabantem až na konec světa
....................................................................................
Улоге: Дан Прибан (Dan Přibaň),
алеш вашичек (Aleš Vašíček)
режија: Дан Прибан (Dan Přibaň)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

ПЕТАК

5.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

БаЈка За ему

куЋа

(Чеш, 2016)
Pohádky pro Emu
....................................................................................
Улоге: ондреј ветхи
(Ondřej Vetchý), ана
геисерова (Anna Geiserová)
режија: Рудолф Хавлик
(Rudolf Havlík)
СУБОТА

6.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00
теоРиЈа тигРа

(Чеш, 2016)
Teorie tygra
....................................................................................
Улоге: Јиржи Бартошка
(Jiří Bartoška), елишка
Балзерова (Eliška Balzerová)
режија: Радек Бајгар
(Radek Bajgar)

(Чеш/Сло, 2011)
Dom
....................................................................................
Улоге: мирослав кробот
(Miroslav Krobot), татјана
медвецка (Taťjana Medvecká)
режија: Зузана лиова
(Zuzana Liová)

пројекција у 20.30
лиНиЈа

(СлO/УКр/Чеш, 2017)
Čiara
....................................................................................
Улоге: емилија вашарјова
(Emília Vášáryová), томаш
машталир (Tomáš Maštalír)
режија: Петер Бебјак
(Peter Bebjak)

СЕЋАЊЕ НА... ПРЕДРАГ ЕЈДУС
НЕДЕЉА

7.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
ЧетиРи ДаНа До
смРти (ЈУг, 1976)

....................................................................................
Улоге: Предраг ејдус,
Берт сотлар
режија: мирослав Јокић

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
тамНа Је НоЋ

(СрЈ, 1995)
....................................................................................
Улоге: Предраг ејдус,
Бранка катић
режија: Драган кресоја

ПослеДЊи кРуг у
моНци (ЈУг, 1989)

....................................................................................
Улоге: Предраг ејдус,
Драган Николић
режија: александар Бошковић

СЕЋАЊЕ НА... ПАВЛЕ ВУИСИЋ
ПОНЕДЕЉАК

8.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
тРи коРака у ПРаЗНо

(ЈУг, 1958)
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић,
Злата Перлић
режија: војислав Нановић

УТОРАК

9.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
каД ЧуЈеШ ЗвоНа

(ЈУг, 1969)
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић,
Борис Бузанчић
режија: антун врдољак

СРЕДА

10.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
ко то тамо Пева

(ЈУг, 1980)
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић,
александар Берчек
режија: слободан Шијан

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

камПо мамула

(ЈУг, 1959) Campo Mamula
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић,
Љуба тадић
режија: велимир стојановић

Дим

(ЈУг, 1967)
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић,
милан милошевић
режија: слободан косовалић

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ДР млаДеН

(ЈУг, 1975)
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић,
Љуба тадић
режија: мидхат мутапџић

тРеН

(ЈУг, 1978)
....................................................................................
Улоге: Павле вуисић,
велимир Бата Живојиновић
режија: столе Јанковић

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
маРатоНци тРЧе
ПоЧасНи кРуг (ЈУг, 1982)

....................................................................................
Улоге: Павле вуисић,
Богдан Диклић
режија: слободан Шијан

камиоНЏиЈе ПоНово
воЗе (ЈУг, 1984)

....................................................................................
Улоге: миодраг Петровић Чкаља,
Павле вуисић
режија: мило Ђукановић

О К ТО БА Р
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МОЈ ИЗБОР – ДЕН ТАНА
ЧЕТВРТАК

11.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

кРаДЉивци
Бицикала

Неки то воле вРуЋе

(ИТа, 1948)
Ladri di biciclette
....................................................................................
Улоге: ламберто мађорани
(Lamberto Maggiorani),
енцо стајола (Enzo Staiola)
режија: виторио де сика
(Vittorio De Sica)

ПЕТАК

12.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

13.

ОКТОБАР

На Доковима
ЊуЈоРка

(СаД, 1954)
On the Waterfront
....................................................................................
Улоге: марлон Брандо
(Marlon Brando),
карл малден (Karl Malden)
режија: елија казан
(Elia Kazan)

пројекција у 19.00

Пет лакиХ комаДа

(СаД, 1970)
Five Easy Pieces
....................................................................................
Улоге: Џек Николсон
(Jack Nicholson),
карен Блек (Karen Black)
режија: Боб Рафелсон
(Bob Rafelson)

СУБОТА

(СаД, 1959)
Some Like It Hot
....................................................................................
Улоге: мерилин монро
(Marilyn Monroe),
тони кертис (Tony Curtis),
Џек лемон (Jack Lemmon)
режија: Били вајлдер
(Billy Wilder)

пројекција у 21.00

пројекција у 16.30

маРатоНац

(СаД, 1976)
Marathon Man
....................................................................................
Улоге: Дастин Хофман
(Dustin Hoﬀman), лоренс
оливије (Laurence Olivier)
режија: Џон Шлесинџер
(John Schlesinger)

пројекција у 21.00
осам и По

(ИТа/Фра, 1963)
Otto e mezzo
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni), клаудија
кардинале (Claudia Cardinale)
режија: федерико фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 18.30

Дом За веШаЊе

(ЈУг, 1988)
....................................................................................
Улоге: Давор Дујмовић,
Бора тодоровић
режија: емир кустурица

ваРЉиво суНце

(рУС/Фра, 1994)
Утомлённые солнцем
....................................................................................
Улоге: Никита михалков,
олег мењшиков
(олег меньшиков)
режија: Никита михалков

пројекција у 21.00
гРаЂаНиН кеЈН

(СаД, 1941)
Citizen Kane
....................................................................................
Улоге: орсон велс (Orson Welles),
Џозеф котен (Јоseph Cotten)
режија: орсон велс
(Orson Welles)

МИОДРАГ ПЕТРОВИЋ ЧКАЉА – 15 ГОДИНА ОД СМРТИ
НЕДЕЉА

14.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЗаЈEДНиЧки стаН

(ЈУг, 1960)
....................................................................................
Улоге: миодраг Петровић Чкаља,
Бранка веселиновић
режија: маријан вајда

ПОНЕДЕЉАК

15.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
виШЊа На
таШмаЈДаНу

|

|

п ро г рам

муз е ја

(ЈУг, 1960)
....................................................................................
Улоге: Десанка Беба лончар,
миодраг Петровић Чкаља
режија: Љубомир Радичевић

пројекција у 19.00
Бог Је умРо уЗалуД

(ЈУг/СаД, 1968)
....................................................................................
Улоге: Неда арнерић,
миодраг Петровић Чкаља
режија: столе Јанковић

56

ЉуБав и моДа

(ЈУг, 1969)
....................................................................................
Улоге: миодраг Петровић Чкаља,
станислава Пешић
режија: Радивоје лола Ђукић

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
На место, гРаЂаНиНе
ПокоРНи

(ЈУг, 1964)
....................................................................................
Улоге: миодраг Петровић Чкаља,
мија алексић
режија: Радивоје лола Ђукић

пројекција у 21.00
силом отац

(ЈУг, 1969)
....................................................................................
Улоге: миодраг Петровић Чкаља,
Драгољуб гута Добричанин
режија: софија соја Јовановић

УТОРАК

16.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
леПа ПаРаДа

(ЈУг, 1970)
....................................................................................
Улоге: миодраг Петровић Чкаља,
ласло Патаки
режија: Бранко милошевић,
светозар удовички

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

18.

ПЕТАК

ОКТОБАР

ОКТОБАР

ОКТОБАР

17.

СУБОТА

20.

ОКТОБАР

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

Бициклисти

(ЈУг, 1970)
....................................................................................
Улоге: миодраг Петровић
Чкаља, милена Дравић
режија: младомир Пуриша
Ђорђевић

СЕЋАЊЕ НА... МАТИЈА БАРЛ

пројекција у 17.00

кекец (ЈУг, 1951)

....................................................................................
Улоге: матија Барл,
фране милчински
режија: Јоже гале

НЕДЕЉА

СЕЋАЊЕ НА... БАРБАРА ХАРИС

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
Рат иЗмеЂу ЖеНа и
муШкаРаца

(СаД, 1972)
The War Between Men and
Women
....................................................................................
Улоге: Џек лемон (Jack Lemmon),
Барбара Харис (Barbara Harris)
режија: мелвил Шејвелсон
(Melville Shavelson)

ПОНЕДЕЉАК

22.

ОКТОБАР

(ЈУг, 1973)
....................................................................................
Улоге: миодраг Петровић Чкаља,
Павле вуисић
режија: мило Ђукановић

микРо фаф
програм Ће БИТИ
оБЈавЉен наКнаДно.

19.

СЕЋАЊЕ НА... РИЧАРД Х. КЛАЈН

СЕЋАЊЕ НА... РОНИ ТЕЈЛОР

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

НаЈкРаЋи Пут За киНу

21.

ПаЈа и ЈаРе

(СаД, 1983)
High Road to China
....................................................................................
Улоге: Toм селек (Tom Sellеck),
Бес армстронг (Bess Armstrong)
Фотографија: Рони тејлор
(Ronnie Taylor)
режија: Брајан Хатон
(Brian G. Hutton)

сРеЋаН отац осам
кЋеРи (Изр, 1973)

Abu el Banat
....................................................................................
Улоге: Шаике офир (Shaike Ophir),
Захарира Харифаи
(Zaharira Harifai)
режија: моше мизрахи
(Moshé Mizrahi)

(СаД, 1981)
Body Heat
....................................................................................
Улоге: вилијам Харт
(William Hurt), кетлин тарнер
(Kathleen Turner)
Фотографија: Ричард клајн
(Richard Kline)
режија: лоренс каздан
(Lawrence Kasdan)

СЕЋАЊЕ НА... НИЛ САЈМОН

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ДевоЈка За ЗБогом

(СаД, 1977)
The Goodbye Girl
....................................................................................
Улоге: Ричард Драјфус
(Richard Dreyfuss),
марша мејсон (Marsha Mason)
Сценарио: Нил сајмон
(Neil Simon)
режија: Херберт Рос
(Herbert Ross)

СЕЋАЊЕ НА... МОШЕ МИЗРАХИ

пројекција у 17.00

телесНа стРаст

НеоБиЧаН ПаР

(СаД, 1968)
The Odd Couple
....................................................................................
Улоге: Џек лемон (Jack Lemmon),
волтер матау (Walter Matthau)
Сценарио: Нил сајмон
(Neil Simon)
режија: Џин сакс
(Gene Saks)

СЕЋАЊЕ НА... МАРИЈА РОМ

пројекција у 19.00
цео Живот Је ПРеД
тоБом (Фра, 1977)

пројекција у 21.00
гРоф ДРакула

La vie devant soi
....................................................................................
Улоге: симон сињоре
(Simone Signoret), мишал
Бат-адам (Michal Bat-Adam)
режија: моше мизрахи
(Moshé Mizrahi)

(шпа/нем/ИТа/лИх/вБ, 1970)
Nachts, wenn Dracula erwacht
....................................................................................
Улоге: кристофер ли
(Christopher Lee),
марија Ром (Maria Rohm)
режија: Хесус франко
(Jesus Franco)

О К ТО БА Р
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БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ
УТОРАК

23.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 17.00

KаРмеН

(СаД, 1915)
Carmen
....................................................................................
Улоге: Џералдина фарар
(Geraldine Farrar),
волас Рид (Wallace Reid)
режија: Чарли Чаплин
(Charles Chaplin)
УТОРАК

23.

ОКТОБАР

муШкаРци су такви

(Фра, 1954)
Les Hommes ne pensant qu’a ca
....................................................................................
Улоге: Жан мари амато
(Jean-Marie Amato)
режија: ив Робер
(Yves Robert)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

мутНе воДе теку

ЗатвоР За ЖеНе

(арг, 1952)
Las Aguas bajan turbias
....................................................................................
Улоге: уго дел карил
(Hugo del Carril), адријана Бенети
(Adriana Benetti)
режија: уго дел карил
(Hugo del Carril)

(меК, 1951)
Carcel de mujeres
....................................................................................
Улоге: мирослава (Miroslava),
сара монтијел (Sara Montiel)
режија: мигел м. Делгадо
(Miguel M. Delgado)

НЕМИ ДАН – ЛУЈ ФЕЈАД
СРЕДА

24.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 18.30

фаНтомас

(Фра, 1913)
Fantômas
....................................................................................
Улоге: Рене Навар (René Navarre),
едмунд Бреон (Edmund Bréon)
режија: луј фејад
(Louis Feuillade)

ЖиДекс (I Део) –
еПиЗоДе 1–6

(Фра, 1917)
La Nouvelle Mission de Judex
....................................................................................
Улоге: Рене кресте (René Cresté),
марсел левеск (Marcel Lévesque)
режија: луј фејад (Louis Feuillade)

пројекција у 21.00
ЖиДекс (II Део) –
еПиЗоДе 7–12

(Фра, 1917)
La Nouvelle Mission de Judex
....................................................................................
Улоге: Рене кресте (René Cresté),
марсел левеск (Marcel Lévesque)
режија: луј фејад (Louis Feuillade)

ЦИКЛУС ФИЛМОВА „ГЛАВНА ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА И ФИЛМ”
ЧЕТВРТАК

25.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЗаДаХ тела

(ЈУг, 1983)
....................................................................................
Улоге: Душан Јанићијевић,
Раде Шербеџија
режија: Живојин Павловић

пројекција у 19.00
иНсеРти иЗ ДокумеНтаРНиХ филмова

Десети словенски новинарски
конгрес у Београду 27. јуна /
10. јула 1911. године, Долазак IV
коњичког пука у Београд и дочек
на Београдској железничкој
станици (1913), Долазак регрута
(1914), Београд по зими (1914),
Hofdstad van Het Koninkrijk der
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Serven, Kroaten en Slaven
(1922), први свесоколски слет
(1930), Долазак у Београд
поклонствене делегације сељака
из четири бановине: Дринске,
Савске, врбаске и приморске
(1931), легенда опленца
(1932), Београд, престоница
Краљевине Југославије
(1932), посета пољског Сејма
народној скупштини 11. х 1933,
величанствене посмртне
свечаности блаженопочившег
витешког краља александра I
Ујединитеља (1934), непознати
журнал 1933–1934, посета
милана хоџе Београду 1936,
Боравак пољског министра
Јозефа Бецка у Београду (1936),
Magyar vilaghirado 1941 no 897
(1941), Измена ратификационих

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 19.00
инструмената трговинског
споразума између СССр-а и
Краљевине Југославије (1940),
Слом Југославије – рат на
Балкану (1941), Europa express
(1970), пређени пут (1979),
Умро је наш Тито (1980)...

пројекција у 19.00
90 ПРкосНиХ гоДиНа
– ДокумеНтаРНи
филм о ЖелеЗНиЧкоЈ
стаНици БеогРаД
(ЈУг, 1974)

ЧЕТВРТАК

25.

ОКТОБАР

пројекција у 21.00
иНсеРти иЗ игРаНиХ
филмова

последњи колосек (1956), потрага (1956), прекобројна (1962), Човјек са фотографије (1963), марш
на Дрину (1964), Како су се волели
ромео и Јулија (1966), операција
Београд (1968), Има љубави, нема
љубави (1968), У раскораку (1968),
Бурдуш (1970), Трагови црне девојке (1972), Краљевски воз (1981)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – ЕЛИЗАБЕТ ТЕЈЛОР
ПЕТАК

26.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
велика НагРаДа

(СаД, 1944)
Grand National
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor),
мики Руни (Mickey Rooney)
режија: кларенс Браун
(Clarence Brown)
СУБОТА

27.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
леси се вРаЋа куЋи

(СаД, 1943)
Lassie Come Home
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor), Роди
макдауал (Roddy McDowall)
режија: фред м. вилкокс
(Fred M. Wilcox)
НЕДЕЉА

28.

ОКТОБАР

пројекција у 17.00
ХРаБаР као леси

(СаД, 1946)
Courage of Lassie
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor),
френк морган (Frank Morgan)
режија: фред м. вилкокс
(Fred M. Wilcox)
ПОНЕДЕЉАК

29.

ОКТОБАР

пројекција у 16.30
укРоЋеНа гоРоПаД

(ИТA/СаД, 1967)
The Taming of the Shrew
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor),
Ричард Бартон (Richard Burton)
режија: франко Зефирели
(Franco Zeﬁrelli)

пројекција у 19.00
клеоПатРа

(вБ/СаД/шва, 1963)
Cleopatra
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor),
Ричард Бартон (Richard Burton)
режија: Џозеф л. манкевиц
(Joseph L. Mankiewitz)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

маЧка На усиЈаНом
лимеНом кРову

(СаД, 1958)
Cat on a Hot Tin Roof
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor),
Пол Њумен (Paul Newman)
режија: Ричард Брукс
(Richard Brooks)

иЗНеНаДа ПРоШлог
лета

(вБ/СаД, 1959)
Suddenly, Last Summer
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor), монтгомери
клифт (Montgomery Clift)
режија: Џозеф л. манкевиц
(Joseph L. Mankiewicz)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

БатеРфилД 8

(СаД, 1960)
Butterﬁeld 8
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор (Elizabeth
Taylor), еди фишер (Eddie Fisher)
режија: Данијел мен
(Daniel Mann)

ко се БоЈи виРЏиНиЈе
вулф (СаД, 1966)

Who’s Aﬀraid of Virginia Wolf
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor),
Ричард Бартон (Richard Burton)
режија: мајк Николс
(Mike Nichols)

пројекција у 19.00
оДсЈаЈи у ЗлатНом
оку

пројекција у 21.00
ЈеДиНа игРа

(СаД, 1967)
Reﬂections in a Golden Eye
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor),
марлон Брандо (Marlon Brando)
режија: Џон Хјустон (John Huston)

(СаД, 1970)
The Only Game in Town
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor), ворен Бити
(Warren Beatty)
режија: Џорџ стивенс
(George Stevens)

О К ТО БА Р

У

К О С О В С К О Ј
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ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: СТЈУАРТ ГОРДОН
УТОРАК

30.

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

иЗ ДРуге ДимеНЗиЈе

ОКТОБАР

(СаД, 1986)
From Beyond
....................................................................................
Улоге: Џефри коумс
(Jeﬀrey Combs), Барбара
крамптон (Barbara Crampton)
режија: стјуарт гордон
(Stuart Gordon)

лутке (СаД/ИТа, 1987)
Dolls
....................................................................................
Улоге: ијан Патрик вилијамс
(Ian Patrick Williams),
керолин Перди гордон
(Carolyn Purdy-Gordon)
режија: стјуарт гордон
(Stuart Gordon)
СРЕДА

31.

пројекција у 17.00

РеаНиматоР

(СаД, 1985)
Re-Animator
....................................................................................
Улоге: Џефри коумс
(Jeﬀrey Combs), Барбара
крамптон (Barbara Crampton)
режија: стјуарт гордон
(Stuart Gordon)

пројекција у 19.00

ОКТОБАР

Јама и клатНо

(СаД, 1991)
The Pit and the Pendulum
....................................................................................
Улоге: ланс Хенриксен
(Lance Henriksen),
стивен ли (Stephen Lee)
режија: стјуарт гордон
(Stuart Gordon)

(Кан/вБ/СаД/нем, 2007)
Stuck
....................................................................................
Улоге: мена сувари (Mena Suvari), стивен Ри (Stephen Rea)
режија: стјуарт гордон
(Stuart Gordon)

|
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југ о с л о в ен с ке

ДагоН

(шпа, 2001)
Dagon
....................................................................................
Улоге: езра годен
(Ezra Godden), макарена гомез
(Macarena Gоmez)
режија: стјуарт гордон
(Stuart Gordon)

ЗаглавЉеН

60

пројекција у 21.00

к и н о те ке

in
MEMORIAM

Милорад Миле

Марковић

У
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Срђан Кнежевић

неформалном разговору у
Удружењу филмских уметника, онако успут, сазнајем да је
22. септембра преминуо, те да
је 28. истог месеца кремиран
филмски сниматељ Милорад
Миле Марковић. Истог часа одлазим у библиотеку Југословенске кинотеке да пронађем нешто више информација о том тужном догађају,
али наилазим само на кратку информацију у

лава Пинтера и Ацу Секуловића најпознатији и
могло би се слободно рећи најцењенији филмски сниматељ бивше велике државе, али читуљу
у новинама није објавио ни Филмски центар
Србије, ни Југословенска кинотека, па чак ни
његово Удружење (филмских уметника Србије).
Био је и сниматељ великог броја телевизијских
драма и серија (на пример, Отписаних), а извесно време (на изричити захтев директора Вукоса) и шеф технике у Телевизији Београд, али ни

„Новостима”, с навођењем штурих биографских
података. Марковић је био, по опште израженом мишљењу филмских стваралаца, уз Томис-

та кућа није сматрала за потребно да ширу публику упозна с вешћу о његовој смрти. Будући
да последњих година избегавам да пратим рад

|
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ском студију у Кошутњаку учествује у продукцији неколико амбициозних копродукција као
што су Lafayette и Црни копљаници, што доводи до тога да га агилни директор Авала филма
Ратко Дражевић ангажује за директора фотографије прве озбиљније „Авалине” копродукције
(Каролина Ријечка), како би помогао редитељу
Владимиру Погачићу да направи филм који би
евентуално могао бити успешан и на светском
тржишту. Упркос приличној оскудици, Дражевић издваја средства за набавку тада најбоље
(Arri-Blimp) филмске камере на свету, што је
омогућило завидан технички ниво филма и његов успешан наступ у светским биоскопима.
Затим Миле наставља да ради с реномираним
ауторима, па тако настају респектабилна дела
наше кинематографије: Марш на Дрину (Жике
Митровића), Човек са фотографије (Владимира Погачића), Човек из храстове шуме (Миће
Поповића), али и велики комерцијални хит,
међународна копродукција Сумњиви патриот
у режији Роџера Кормана, с репрезентативном
глумачком екипом (Стјуарт Гренџер, Раф Валоне, Мики Руни итд.). И поред изузетно тешких
услова рада, производња филма завршена је на
време, па су браћа Корман (као продуцент и редитељ) Милету исплатили трипут већи хонорар
него што је било договорено. Миле је, такође,
веома допринео и великом међународном успеху још једне „Авалине” копродукције, овај пут
с реномираним немачким продуцентом Браунером. Филм се приказивао под називом Горке
траве, режијски посао готово беспрекорно водио је Жика Митровић, а у филму је наступила
бројна глумачка екипа предвођена тадашњим
звездама Иреном Папас и Данијелом Желеном.
Упоредо с послом на копродукцијама ради и с
најбољим домаћим ауторима, па тако настају
филмови Рој, Хасанагиница, Осека, Бурдуш,
Жарки, Паја и Јаре итд. Све у свему, 36 играних
и велики број кратких филмова и ТВ драма. Добитник је великог броја награда за сниматељски
рад и плакета за животно дело (Југословенске
кинотеке, Универзитета уметности, УФУС-а).
Држава га је одликовала Сребрном медаљом
рада (1955) и Орденом рада са сребрним венцем
(1965). За сниматељски рад у драми Чеп који не
пропушта воду у Холивуду је добио награду
која се сматра телевизијским Оскаром, а за драму Роман са контрабасом специјално признање
за сниматељски рад на престижном ТВ фестивалу у Монтреу 1972.

М илорад

М иле

М арковић
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те телевизије, не могу да тврдим, али могу да
претпоставим да таква вест није прочитана ни
у једној информативној емисији те (некад) врло
угледне куће. Осим тога, Миле је од 1978. године
(после смрти професора Владете Лукића) био веома активан и као професор на групи за филмску камеру Факултета драмских уметности,
где је својим огромним ауторитетом и знањем
успео да образује више генерација квалитетних
филмских сниматеља. Упркос томе, ни Факултет
драмских уметности није објавио саопштење о
његовој смрти, па ни читуљу у новинама.
Елем, Милорад Миле Марковић рођен је у
Краљеву 20. априла 1922. по старом, или 3. маја
1922. по новом календару. Пре рата завршио је
пилотску школу бивше југословенске војске
и активно учествовао у Априлском рату 1941.
Иако бива заробљен, успева да побегне из заробљеништва и да се прикључи партизанима. Рат
завршава као пилот поручник Црвене армије. С
обзиром на чињеницу да је његов старији брат
Слободан, као врхунски познавалац фотографске технике и активни предратни кино-аматер,
одмах по ослобођењу добио (с највишег места)
задатак (и одрешене руке) да формира техничку базу нове југословенске кинематографије,
Миле се већ 1945. демобилисао и почео да ради
на организовању филмске производње. Већ 1946.
сам снима и прве журналске сторије и неколико документарних филмова, а убрзо почиње да
ради на играном филму. Као директор фотографије помаже редитељу Густаву Гаврину у реализацији филма Људи с пруге, који је током 1948.
приказиван у биоскопима под насловом Живот
је наш. Одмах затим, помаже истом редитељу у
адаптацији романа Заробљеници Ота Бихаљија
Мерина о животу наших заробљених официра у
немачком логору за време Другог светског рата.
Филм је сниман скоро годину дана и затим под
називом Црвени цвет с великим успехом приказан у југословенским биоскопима. Тај филм
је током 1950. приказан и на тада врло угледном
Филмском фестивалу у Единбургу, где добија
одличне критике новинара, а неки британски
критичари посебно су истицали управо Милетов сниматељски рад и његов специфичан low
key начин снимања с мало повишеним контрастом. Миле затим успешно сарађује и са осталим
значајним редитељима тог доба, те даје запажен
допринос остварењима чији су аутори Жика
Митровић, Маријан Вајда, Велимир Стојановић,
Воја Нановић, Лола Ђукић, Владимир Погачић.
Крајем педесетих година прошлог века, у филм-
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сећања са
ПостскРиПтумом
Одмор господина Илоа (1953)

КаКвИ Смо
НекаД Били

пИше:

Жика богдановић

О

но што видимо јесте свет за
који смо замишљали да је стваран; симболи, међутим, проистичу из нас и зато су за живот
вреднији и као садржина и као
доживљај. За живот у симболима потребно је, ипак, више од очију; очи су ограничене на један импулс, али оно што нам чини
биће јесте душа, у којој је божје око.
64
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Намеравам сада, уколико имате стрпљења да
ме саслушате, да се у пунијој мери вежем за
један важан – у извесном смислу, чак и пресудан – доживљај из своје, више не баш сасвим
ране младости. У овдашњем послератном свету
у коме је завладало једноумље живели смо под
присмотром (под социјализмом, како би Оскар
Вајлд рекао), притиснути свим врстама апсолута; били смо, да тако кажем, учени да у том ап-
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солуту не само (треба да) живимо већ и да смо
његово истинско оживотворење – под условом,
дакако, да уз привлачно, премда само обећано
обештећење, поштујемо и заступамо његова
оштра, нимало чедна правила. Није, данас, више
од важности помињање свих видова друштвених, моралних и, разуме се, неизбежних идеолошко-интелектуалних корекција; оно што овог
часа имам на уму јесте апсолут истине. Не
само што је била битна већ је искључиво као једина истина уопште постојала; функционална,
недељива, објективна (све дотле док нам је ишла
у корист).
Све се, по нимало напрасној замисли, заснивало на организацији (што се у оном другом, слободном свету, којег су нас учили да мрзимо, уз
помоћ Хакслија, Орвела, Жида и Кестлера, па и
самотника попут Замјатина и Владимира Бартола, већ увелико добро знало). У организованом
животу нарочита је брига била усмерена ка младим, увек у идеологијама запаљивим узрастима; и ми, средњошколци, имали смо свој лист у
којем смо, уколико не бисмо стварали превелик,
сразмерно благо кажњиви метеж и задовољавали свој кривудави его громопуцателним грдњама упућеним (увек је било преосталих, неорганизованих) свим – како рекоше, гнусним – варијабилама народних непријатеља, могли до миле
воље излагати своју младу, самосвесну памет.
Све је у нашим животима било истинито, под
условом да је било одобрено; и наше замисли, и
наша сазнања и наше ситне грешке у корацима;
а што се тиче свих истина света, могући проблем јављао се не само у граматичкој употреби
множине, уместо једине и историјом потврђене
идеолошке једнине. Младалачка енергија била
нам је усмерена матичним током без меандара;
река је увек требало да буде смирена, поуздана
и ноћу као и дању; а ноћу, па, као што је било добро знано свима који су икад стварали тиранске
историје, једино се у ноћним гласовима могао
назрети одјек потребе за другачијом истином.
Тај одјек, неочекивано, али не и неприродно,
проклијао је, чудним парадоксом, на месту на
коме, како се чинило, није било потребе држати (поноћну) стражу. За Рембранта ту није било
посла.
А онда је, посве неочекивано – увек је тако,
али ми то тада нисмо знали – дошло до лома.
Био сам се, заједно с неколицином матураната
из своје и из других београдских гимназија – касније блиских ми пријатеља (Слободан Селенић,
Душан Симић, Војин Димитријевић, Јован Ћи-

рилов, Раша Попов, Милутин Митровић Џиве и
још неколицина, повремених) – прикључио као
сарадник у једном омладинском листу. (Касније,
редом, круг се ширио с новим пријатељима: Душан Стојановић, Владимир Стаменковић, Бранко Вучићевић, Ранко Мунитић и, пре свих, Милан Јовановић, који нас је све учио графичком
дизајну, а мене посебно задужио као најближи
сарадник када сам, двадесетак година касније,
покретао Пегаз, први послератни приватни часопис диљем нам социјалистичке отаџбине.) У
томе, можда, јесте био заметак, али крај понекад није ни у каквој вези с почетком. Оно што
се, услед можда претеране самоуверености инжењера душа, а можда је било и других, личних
или социјалних разлога, уз чудну лакоћу превиђања обично занемарује јесте чињеница да
све бране увек пуцају изнутра... и у томе се, у
нашем (генерацијском) случају, као неочекиван
катализатор јавио један у суштини, па скоро
безначајан (француски, 1947) филм.
Била је 1951. година, са у нас и даље марљиво
усађиваним, али и све мање, не само с вербалним успехом конструисаним полетом; и поред
зидних новина у сваком разреду, мултипликованих идео-радно-инструктивних радних акција,
имали смо и сопствени гулаг – тамо негде на
мору, на неком голом острву... Али апсолут (можда сада већ могу да кажем апсокулт?) и даље је
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био једино полазиште свих идеја
(највише је памети, високих жии, поготово, свеколике праксе,
вотних, грађанских манира и као
мада се већ поводио за сезонским
провинцијски професор од увек
модама из белог (само нам је већ
пожељне друштвене и привату темељима и реторици без снаге
не успешности), док га у другом
остајао узидан црвени) света. И
делу – заправо, другом аспекту
тај је – има времена, и ту ћемо напостојања и делања – сагледавауку изучити – тамошњи бели свет
мо не више у његовом имагинаримао свој, демократски апсолут,
ном, скроз-наскроз увоштаном
али овдашњим статичарима беше
малобуржујском свету, већ онако
некако пошло за руком да изракакав јесте у очима своје веома
чунају да, ипак, поготово у перљигаве и подвалаџијске средине
спективи распеване сутрашњице
(заправо је ситан, незаинтересо(по Сент Егзиперију, les lendmains
ван школски чиновничић, са пуно
qui chantent) наш – док се сасвим
безвредне маште, неспретан и
не сломи – има веће и, заправо,
истински малих могућности у
понајбоље историјске изгледе.
сваком погледу, осим у отрцаУверења, без сумње, јесу важна,
ном самоласкању). Пун, коминарочито када су непоуздана: без
чан ефекат филма проистицао је
тешкоћа се и посебно увек када
управо из тог распојасаног дуатренутак за то дође, без озбиљлизма, али је права поента била у
них колебања дају довести у пимарљивој, скоро злобно наглашетање. Пресудан је за нас, бар за
ној и психолошкој и онтолошкој
почетак, како рекох (понављам
паралакси, у реалном слободном
Скитница (1915)
се, нерадо то признајем, уз
паду неподударности
још један сувишни поготих двају међусобно
дак у мету због којег, кад
супротстављених
савећ нема других да то
гледавања... И да је ауучине, сам себи качим на
тор остао само на томе,
груди медаљу најлошијег
Живот у ружичастом,
стрелца), онај у својој слатсигуран сам – то ми
кој безначајности онолико
потврђује и потоње видраматичан, и генерацијшегодишње искуство
ски и (још више, у разним
филмског критичара –
бојама) индивидуално, био
не би никад нашао упоједан филм који као да
риште (бар) у нашим
беше изронио из нигдисећањима. Оно што је
не. Каснио је, истина, при
требало да делује као
приспећу у Београд, али
ровита друштвена крије за важне појединце из моје генерације ститика на крају је постало сентиментална карикагао на време, могуће је чак и малчице пре вретура; оно тобож громовито у персифлажи било
мена: нисмо, наиме, још били сасвим спремни
је једва пародично; и оно генијално напросто
за дочек, поготово онај украшен свима добро
недолична опсена... (Клузо је касније у Гаврану
знаним дугоминутним овацијама. Филм Живот
– захваљујући теми, као и увек када је овај реу ружичастом Жана Фореза (морам рећи изнедитељ био у питању, наизглед неупоредиво знанађујуће, стварно прилично профилактичног
чајнијем филму из наше младости, када смо се
редитеља у свом времену) био је сачињен од два
учили неповерењу у октроисану истину – био
дела, али у врло великом проценту од готово
оштрији на мање површан начин; али и време и
идентичних драмских, лирских, ироничних, с
миље у које он беше сместио свој филм превајаким набојем саркастичних ситуација, па и сазилазио је и сам његов садржај.)
мих појединачних кадрова. У првом се (јавном)
Нисмо баш били, бојим се, макар само менталделу могло видети како јунак (једва јунак, зано – а и то би било више него довољно – вољни
право главни лик филма) доживљава самог себе
да тек тако узмемо у разматрање стварност и
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наставимо да живимо у свету колекционара невешто позлаћених привида.
Испоставило се, наиме – за нас је то било на
време, а за апсолут свакако прекасно – да нам
је, изгледа, мали мозак остао недовољно препариран, с чудном, веома живом склоношћу да поставља питања и изражава сумње. Полако смо
схватали – погледавши Живот у ружичастом
неколико пута, биоскопски репертоар ионако
је био бедан – да се догодило управо супротно
од онога што је редитељ (иначе, како се могло,
наводно поуздано чути, ортодоксни француски комуниста тог доба) имао намеру да учини:
да (мало)грађански дух изложи, по фрази која
је тада имала веома јак и злогласан призвук,
беспоштедној девастацији и извргне га што је
могуће грубљој, сверазорној порузи. Ипак, два
упоредна приказа исте ствари – како видимо
себе и како нас виде други – одједном су и посве
неочекивано поставила дотле оштро потискивано питање; питање, да, апсолутне истине. Куросавин Рашомон – то блиставо чудо од филма, у
исти мах трагично и у спознајној перспективи
модерног поратног света високоизазовно дело
– био је још од нас предалеко (фестивал у Венецији, оглашавајући појаву једног истинског
ремек-дела, беше му одао сва признања управо
претходне, славне, 1950. године). А нас што се
тиче, кажем то без провере али се ослањајући
на велику вероватноћу, једини смо ваљда народ
у чији је свакодневни говор ушла реч рашомон,
не само као говорни већ и као метафорички, до
извесне мере чак и метафизички појам о категоричкој неодредљивости, па и непостојању коначне истине.
Први пут се, при таквом нашем суочавању са
самима собом, али и с наметнутом нам стварношћу, у нама пробудио нагон за дебатом. Први
пут смо апсолутној истини приступили с различитих, чак и, као пријатељи и истомишљеници, с
међусобно оштро супротстављених страна: уверавани да је истина само једна, сваку смо релативизацију апсолута дуго били предодређени
да посматрамо као неподношљиву јерес. А онда,
одједном, почело се испостављати да је оно што
није било могуће у нашим уџбеницима књижевности, или филозофије или историје – било
сасвим могуће (упркос Лисенку или Опарину)
наћи у књигама из биологије, хемије или физике; и да обелодањени парадокс буде још заоштренији, биле су то науке усклађене с правилима од којих се није могло тек тако, олако одступати. Нисмо се у томе, бар у почетку, најбоље

Живот у ружичастом (1948)

сналазили и колико год да смо све даље и даље
махом насумично пливали, било је то скоро
искључиво у мери сопствене, понекад заблудне
интелигенције... Било је, тако, потребно подоста
времена да нам, углавном начелне, домишљате
и обилато засноване на пробраним и марљиво
ископаваним цитатима, понекад љупке а понекад и свадљиве дебате постану мање ситничаве,
а више уравнотежене; био је то, сада то могу
мирно да саопштим, знак да смо постепено, а
можда и убрзано, постајали зрелији и ван сваке сумње мање трпељиви. (Свако већ беше одабрао своју истину.) Схватили смо, најзад, да се
шаховске партије не губе само превидима, али
и да се свакако добијају уз превагу маште и разумевања свог животног положаја над самим животом.
Није, дакле, постојала једна једина, неспорива
истина, не постоји апсолут (можда, ипак, категорички ум, али за кантовску кључаоницу још
нисмо имали кључ). Сатирали смо се око важних, баш као и око неважних повода – често не
разликујући једне од других – али смо се спорили; и ако – та нас је мисао заиста чинила срећним – уопште постоји ишта што није могуће из
корена ишчупати, то је здрава људска сумња.
Наш свет још је неколико година наставио да
се креће скоковитим линијама, иако и даље, уз
какви
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прегршт халуцинирања, у старом, монолитном
координатном систему, али смо се већ осећали
спасеним; и када смо, мало касније, неки међу
нама, бившим београдским матурантима, закорачили у тада, на свој начин, узбудљиво професионално новинарство – иако и даље под (не
више претерано будном) присмотром – били
смо попут духова из све већег броја Аладинових
лампи, који су, да би испунили захтеве налогодаваца, очекивали, па и тражили доказе. (За доказе, верујем и данас, у овим својим већ увелико
позним годинама, никад није сувише касно.)
P. S. Добио сам недавно лепу прилику, љубазним посредством Југословенске кинотеке, која
га чува у свом фонду, да поново видим Форезов Живот у ружичастом – поново, наглашавам, после више од шездесет пет година. Нови
поглед на тај стари филм имао је за последицу
суштинску потврду мог животног уверења да,
неизоставно, у оквиру филма у који урањамо, ми у својој интими увек стварамо ново
дело, измењено према нашим властитим, препознатљивим потребама и, надам се, у сагласју с
постигнутим (одабраним) разумевањем живота.
Већина онога што сам по сећању имао да кажем о том филму у основи је добило ваљану
потврду, осим да је, у своје време, премда процењен као дело од малог значаја – да, рекох и
без значаја – имао довољно разазнатљив замајац
да у нашим тада још свежим животима покрене једну веома важну тему. Али чини ми се да
тек сада могу да гласно кажем да тема истине
није најважнија у искуствима тираније већ, заправо, у ономе у чему се стално изнова јавља:
у демонстрацијама демократског начела. Ирло
(Hurlot), главни лик Живота у ружичастом, у
сјајној изведби Луја Салуа (коме је то, жалим
што и то морам да кажем, био последњи филм),
у првом је реду сметењак и човек чежње, кога
с лакоћом убеђују у властиту величину; али,
опет, особа која као набеђена величина није у
дубини душе испуњена опасним нелагодама, до
слатких мука распињана демонима злих жудњи,
нити, најзад, разорном самоувереношћу. Ко је
у нечасним играма подлац а ко жртва притом
је такође од мале важности; јер ако смо подлегли сујети, више нисмо невине жртве већ (лаковерни) саучесници у превари. Испоставља се,
на крају, да Форезов филм није био баш тако
безначајан; у најмању руку, у паралели је са Одмором господина Илоа Жака Татија, с тим што
је овај потоњи боље разумевао људску природу.
У стварима као што је изневеравање властитог
68
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бића комедија у себи носи много више драме
него иједна трагедија. (Да додам још и то да се
у именима – nomen est omen – главних јунака
тих двају филмова пресудна разлика јавља само
у постојању или деликатној неприсутности тек
једног слова: Ирло (Hurlot) и Ило (Hulot).
Али у оно сам доба, први пут се сусревши са
Животом у ружичастом, гледао унапред, док
данас, уневши се у тај филм поново, гледам уназад. (Па и један међу оним тихим, можда епикурејским филозофима – нажалост, не сећам му
се имена – сасвим је лепо рекао: „Уколико више
не могу да ходим унапред, па кренућу уназад”.)
И зачудо, као да нема разлике, осим прегршти
животних сазнања, уз неколико једва склопљених, можда суштински неважних претпоставки
о уметности (да ли нам је, рецимо, као у уметности коју смо, можда, само издалека волели, и
у нашим властитим животима баш увек тако
било?). И, још једном – и то је, признајем, у извесној мери чак и дубинска, на моју личну жалост и пренебрегнута врлина Форезовог филма
– само је љубав та која на крају преостаје. Увек
тај утешни глас из прошлости која у нама не
престаје да живи...
Принуђен сам, праведности ради, да после
шест и по деценија додам и неколико реченица
које, наравно, једном некадашњем, данас једва
постојећем редитељу неће значити ништа, али
ће једном бившем критичару донети смирење...
које он прима са захвалношћу. Увек сам држао
до значења и симболике завршних сцена (у свим
временима и у свим приказивачким уметностима), које су понекад – сада увиђам да није реч о
реткостима из хербаријума – умеле да спасу читав филм, у овом случају Форезов. Ни завршна
сцена у Животу у ружичастом не чини у том
погледу изузетак.
Разочаравајућа (за Ирлоа, тог наизглед ситног
надувенка, а заправо несрећника кога је безразложна, груба лаж ободрила као људско биће)
истина коначно је обелодањена и јунаку приче не преостаје друго до да напусти позорницу
пуну жалосних бодљи – заправо, свој дотад једини какав-такав дом – односећи са собом једно необично сазнање: можда нису најгори и за
презир они међу људима наизглед неиспуњени,
већ много више они препуњени, јер је у првима истина а у другима обмана. Они препуњени
само замишљају да су упознати с тајнама живота и судбине; полазиште неиспуњених, међутим, у томе је да у срцу увек остављају довољно
простора за љубав која ће усрећити свет и њима

фотографије: Архив ЈК

Одмор господина Илоа (1953)

омогућити да преживе. И Мопасан и Мерешковски писали су да је љубав јака као смрт (јача
од смрти); али то није зато што не може да умре,
већ зато што – одмах ће се видети – не може да
буде поражена.
Ирло, дакле, с тугом али непоражен одлази из
свог гњилог маловарошког градића... Али одакле
нам је та слика позната? И док носећи у себи
још једну искру будућих искушења са уздржаном сетом пролази мимо девојке (Колет Рушар)
у којој беше видео цвет свог живота и човека
без значаја (Франсоа Перије) који је беше задобио (али одакле нам је и ова прича толико позната?), Ирло на неки необичан начин постаје
озарен унутрашњим осмехом. И док се, помало
се у ходу гегуцајући, удаљује према излазу из
учмале варошице, полако и, чак, као драга сенка
урастајући у чистоту видокруга и можда времена, још једном ми се у очи утискује једна, сада
је већ сасвим препознајем, уистину вечна сцена.
Остао сам, ипак, још неко време, ћутке, по завршетку филма, тумарајући архивима властитих
сећања... И, да, преда мном се најзад још једном
обзнањује лик Чаплина; лукави, довитљиви,
увек побеђиван али никад поражен одрпанац,
изгнаник у сталном сукобу са светом у којем за
њега нема места, осим као за вечног скитницу.
Човек за кога ни друштво ни стварност ни судбина не маре...
Да, да... Hulot, Hurlot, (C)harlot!
Постоји, ипак, на крају, чак и када је све приведено свом тужном или ведром завршетку, у

љубави као и у самом животу, потреба да се дометну још две или три речи... Управо се у Животу у ружичастом догодило оно на шта су нас
многи и често упозоравали: нема свршетка, све
је увек само почетак. Док им Ирло полако измиче, док очи престају да виде, сећање постаје
орган који почиње да ствара слике – и то не само
да чува слике из прошлости већ и да предсказује
слике које ће, можда, тек доћи. Гледајући за Ирлоом, док коначно одлази из њеног живота – у
којем, стварно, никад није ни имао приступа – у
Колети, тој недомашеној Ирлоовој љубави, јавља
се чудна, потајна бура. „Све у свему”, каже она,
без жаљења, више с надом, „можда је заслуживао више него што је добио!”
И тог часа, пред нас, можда не сасвим
изненађујуће, још једном излази Фокнер, са
својом чувеном реченицом да једино жене и деца
умеју да се како ваља разаберу у загонеткама
живота.
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Кланац искупљења (1920)

пише:

Слободан Аранђеловић

БЕОГРАДСКИ
ФИЛМОПЛОВ
(1944–1963)

И

званредан француски документарац Горе небо, доле блато снимљен је 1959. по сценарију и у режији код нас потпуно непознатог
синеасте Пјера Доминика Гаисоа.
Филм прати трагичну судбину
седмочлане француско-холандске експедиције
на Нову Гвинеју (Западни Ириан). Путујући кроз
непроходне прашуме и простране негостуљубиве пределе џунгле у које до тада није крочила
људска нога, експедиција открива обичаје својствене каменом добу. Филм, између осталог,
приказује пигмејце, канибале, ловце на људске
главе, домородачке ритуале и примитиван начин спасавања чланова експедиције од најезде
опасних пијавица. Спектакуларни вазудушни
снимци планина, застрашујуће измаглице, симболичног папуанског ритуала поновног рађања
и непрестане опасности на сваком кораку екс70
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педиције, остају у трајном сећању гледаоца. Чудесна дивљина пејзажа, екстремна климатска
подручја, необична вегетација, непознате и неистражене долине и реке, на драматичан начин
дочарали су јединствен подухват ове одважне
експедиције. Особено остварење жанра сасвим
заслужено је у веома јакој конкуренцији награђено Оскаром у категорији дугометражног
документарног филма. Квалитету филма неизмерно је допринела и функционална колор фотографија за коју је био задужен Жилбер Сартр.
Вреди га погледати, јер ни данас није изгубио
ништа од оригиналности, драматичности и
узбудљивости. Поготово што се у бројним земљама рангира као један од десет најбољих документараца у периоду звучног филма.
Два рана вестерна, Кланац искупљења (1920) и
Стављен ван закона (1929), који се третирају као
кључна остварења жанра у немом периоду, биће

БЕ О Г РА Д С К И

Ф И Л М О П Л О В

( 1 9 44– 1 9 63 )
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приказани, због своје дужине, у једном термину.
драматургијом напетог трилера, већ се конКланац искупљења режирао je Ламберт Хилјер
центрише на мрачну и личну визију хуманости
по сценарију заснованом на причи Вилијама С.
кроз визуру нехуманог правног система. По
Харта, легендарног јунака
многим мишљењима, ово
немих вестерна. Играјући
је Дививјеов најпесимиодметника преобраћеног
стичнији филм којим слика
у добричину посредством
појединца и друштво. Чини
љубави младе жене, Харт је
се да ова туробна и наопаостварио, вероватно, једну
ка неморална бајка, приод најбољих рола у завидмеренија, рецимо, Андреу
ној каријери филмске звеКајату, не оставља наду у
зде. Динамичан, напет и с
спасење ниједног појединнеочекиваним расплетом,
ца. Импонује режисерово
филм делује савремено и
успешно
експериментипријемчиво данашњим глесање, нарочито у мешању
даоцима. Иначе, био је то
прошлости и садашњости у
први Хартов филм у сопстогољеној сценографији. Повеној компанији после разпут познатих експресионилаза с дугогодишњим састичких филмских класика,
радником Томасом Инсом.
сценографија рефлектује
Стављен ван закона реунутрашња стања и расжирао је Јуџин Форд с Тоположења главних јунака.
мом Миксом, хронолошки
Незаборавна рола Шарла
првом звездом вестерна,
Ванела допуњена је шаркоме је то био први филм
мом и љупкошћу Елеоноре
по напуштању студија
Роси Драго. Луцидан филм
Стављен ван закона (1929)
„Фокс”. Рутинска прича,
који поседује снагу и велитријумф правде и очекивани срећни крај не дечину грчких трагедија у Дививјеовој успешној
лују нереално, вешто је избегнута замка патоса
каријери блиста попут драгог камена.
и уобичајене патетике у деВрло
добар
шпансколима тог периода. Оба фил-италијански филм Човек у
ма су у светским размерама
кратким панталонама ревеома ретка, а током разжирао је Глауко Пелегрини
говора с бројним колегама
1958. у најбољој традицији
архивистима и уредницима
неореализма као необично
програма десетина кинотеефектну социјално-породичка, схватио сам да њихови
ну драму. Главног јунака бриархиви и кинотеке не да
љантно тумачи мали, десенемају та остварења већ их
тогодишњи Едоардо Невола
никада нису ни видели.
(познат из филмова Пјетра
Италијанско-француску
Ђермија Железничар и Човек
криминалистичку
драму
од сламе) на заиста импреАфера Mаурицијус (1954)
сиван начин. У потпуности
режирао је искусни профеје бацио у засенак искусне
сионалац Жилијен Дививје.
колеге: Франциска Рабала,
Роман Јакоба Васермана,
Алиду Вали, Едуарда де Физаснован на стварним чињелипа и Марија Каротенута.
ницама, штампан је још
Успешну светску премијеру
1928. а бави се злоупотребом
филм је имао на престижправосуђа. Користећи се
ном фестивалу у Карловим
разговорима, судским изВарима 1958. да би затим био
вештајима и бројним изјаприказиван широм Европе.
Човек у кратким панталонама (1929)
вама, режисер се не бави
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Слободан Аранђеловић

оКТоБарСКИ

БеогРаДски филмоПлов

З

а октобарско издање кинотечког
представљања књиге Филмски водич Београда (1944–1963) (као, вероватно, завршни део мог избора у оквиру циклуса „Београдски
филмоплов”) одабрао сам следеће квалитетне и
занимљиве филмове:
Чаплинова урнебесна комедија Кармен / Кармен широког срца настала је 1915. као филмска
бурлеска инспирисана истоименим романом
Проспера Меримеа. Чарли Чаплин, у вишеструкој улози (сценарио, режија, главна улога),
поиграо се ликом неверне Кармен, нудећи гледаоцима континуиране салве смеха и изврсну
забаву. Поред бриљантног Чаплина (у нетипичној роли), заблистала је у насловној улози ненадмашна Една Пурвијанс, док су Весли Раглс
(касније познати режисер), Бен Терпин, Лио Рајт
и Џон Ранд заокружили незаборавна глумачка
72
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достигнућа. Неми филм је изврсно озвучен и уз
ауторову сагласност пуштен у нову дистрибуцију крајем тридесетих година прошлог века.
Оправдано се сматра једним од најбољих Чаплинових раних филмова.
Дебитантски играни филм француског синеасте и глумца Ива Робера Мушкарци су (увек)
такви из 1954. незаборавна је откачена комедија
у којој бриљирају одлично одабрани глумци: Луј
де Финес, Жан Беланжер и Жан Мари Амато.
Сулуд заплет с назнакама фејдоовских обрта и
невероватна потера по париским крововима у
стилу америчких немих слепстик комедија, зачињени су глумачком бравуром Луја де Финеса
у инспиративној роли помахниталог љубоморног Шпанца чији је акценат својеврсна мешавина шпанског, италијанског и лошег хрватског
језика! С друге стране, у историји француске
кинематографије несхватљиво скрајнут коми-

Мушкарци су (увек) такви (1954)

чар Жан Мари Амато, у роли специјално писаној за њега, надахнуто је остварио лик шармантног Дон Жуана с мефистофеловским примесама. Поред поменутих глумаца, запажене роле
имају и Ив Робер, Жак Фабри и Жак Хилинг. Као
духовит и својеврстан омаж слепстику, и као
једна од најоригиналнијих, најбољих и најдинамичнијих француских комедија свих времена,
филм се, једноставно, мора видети. (Напомена:
филм није приказан 12. априла ове године због
временске непогоде у граду.)
Најзанимљивији филм овог месеца, без икакве сумње, јесте мексичко остварење Мигела М.
Делгада Затвор за жене (1951), брутална затворска сага конципирана као особена социјално-психолошка драма. У филму глуми млада заводљива Сарита (познатија као Сара) Монтијел,
која ће убрзо постати популарна и тражена звезда америчких и шпанских филмова престижне
продукције. Поред ње појављује се Мирослава
(Штерн), такође мексичка лепотица пореклом
из Чешке, која је извршила самоубиство у тридесетој години (Праг, 26. II 1925 – Мексико Сити,
9. III 1955), непосредно пошто је завршила рад
у Буњуеловом филму Злочиначки живот Арчибалда де ла Круза. По бројним индицијама разлог за самоубиство било је разочарање у љубави.
Трећа водећа глумица у овој трагичној, снажној
и крвавој затворској драми је Кети Хурадо, касније позната из бројних америчких вестерна.
Млада епизодисткиња Ема Ролдан стигла је до
номинације за националну награду у категорији споредне женске улоге.
Најпријатније изненађење у мом избору јесте
одлична аргентинска политичко-социјална драма Мутне воде теку (1952), коју је мајсторски
режирао и у њој глумио главног јунака Хуго дел
Карил. Настао по литерарном предлошку комунистичког писца Алфреда Вареле и лоциран на

североисток земље, на граници с Парагвајем,
међу сезонским радницима принуђеним да
раде у нељудским условима, филм се бави организовањем синдикалног покрета. Безочна експлоатација обесправљених пеона представљена
је без улепшавања, а на застрашујућ начин приказани су и детаљи њихове борбе за остварење
основних људских права. Варела је непосредно
пред снимање филма, уз велику помоћ режисера Дел Карила (иначе ватреног перонисте), који
је убедио власти да је у роману пронашао елементе комплементарне с перонистичком идеологијом, пуштен из затвора и сарађивао је на
писању сценарија. Поред националне награде
(Сребрног кондора) за најбољи филм и четири
награде Аргентинске филмске академије (најбољи филм, најбољи режисер итд.), Мутне воде
теку добиле су и Специјално признање на фестивалу у Венецији.

Затвор за жене (1951)
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трагови
НА ФИЛМУ

Берт

Рејнолдс

Ш

естог септембра, у 82. години,
отишао је у легенду глумац
Берт Рејнолдс.
Рођен је као Бертон Мајло
Рејнолдс 11. фебруара 1936. у
граду Ленсингу у Мичигену, а живео и одрастао
у Палм Бичу на Флориди. Током средње школе
играо је амерички фудбал, који му је обезбедио
стипендију за колеџ на Флориди, где почиње да
се бави и глумом. Једна повреда колена значила је крај његове спортске каријере и као позив
одабрао је глуму. Убрзо добија стипендију Hyde
Park Playhouse у Њујорку и наставља студије у
The Actors Studio Лија Стразберга у Њујорку, а
цимер у то време био му је глумац Рип Торн.
Избор глуме као професије био је разочаравајућ
за његовог оца, војног ветерана и полицијског
начелника. „Мој отац био је мој херој, али никад
није признао ниједно моје достигнуће. Одувек
сам осећао да ме ниједна количина успеха неће
учинити великим човеком у његовим очима.”
После неколико епизодних улога у филмовима
и ТВ серијама добија главну улогу у Ослобађању
редитеља Џона Бурмана 1972. године. Све опасне
сцене снимане на реци Рејнолдс је одрадио сам,
без каскадера, а ту праксу примењиваће током
већег дела глумачке каријере.
„Ако бих морао да изаберем само један свој
филм и ставим га у временску капсулу, то би
свакако било Ослобађање. Не знам да ли је то
најбоља улога коју сам икада одглумио, али је
свакако најбољи филм у ком сам икада глумио.
Доказала је да знам да глумим не само публици
него и мени.”
Три месеца пре него што ће се филм појавити
у биоскопима, Берт Рејнолдс позираће полунаг
за прву дуплерицу женског магазина „Космополитен” пред објективом чувеног фотографа
Франческа Скавула. Уредница часописа Хелен
Браун дуплерицу је прво понудила Полу Њуме74
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пише:

Ђорђе Зеленовић

ну, али је он понуду за фотографисање одбио.
То се сматра једном од првих мушких дуплерица у мејнстрим часопису и претечом магазина
„Плејгерл”, који почиње да излази годину дана
касније. Број тог часописа продат је у милион
и по примерака, а сам Рејнолдс неколико година касније зажалио је због тог потеза. „Био је
то један од највећих потеза за публицитет које
сам урадио, али и једна од највећих грешака, и
уверен сам да је то коштало филм Ослобађање
признања које је заслужио.” Занимљиво је да је
пет година касније на дуплерици „Космополитена” позирао глумац Арнолд Шварценегер. Та
Рејнолдсова фотографија у данима после његове смрти била је и једна од најдељенијих и најцензурисанијих на интернету и друштвеним
мрежама, а Фејсбук ју је ревносно скидао с налога због кршења стандарда, тј. голотиње, иако
је Рејнолдс на фотки полунаг. Та мрежа извињавала се свим корисницима у јавном посту због,
како је речено, превида њеног алгоритма. Седам
година касније (1979) Рејнолдс ће се наћи на насловној страни „Плејбоја”, што га чини једним од
малобројних мушкараца који су се појавили на
насловници тог часописа.
Уследиће улоге играча америчког фудбала, његове несуђене каријере, у остварењима Затворски круг (1974) и Полунежно, полугрубо (1977). Свој

Превара (1975)

фотографије: Архив ЈК
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комичарски таленат показаће у филмовима Све
што сте одувек хтели да знате о сексу а нисте
смели да питате Вудија Алена, Тишина, смејемо
се! Мела Брукса и Кино за грош Питера Богдановича.
Највећи успех постићи ће управо 1977. године улогом у филму Смоки и бандит, који је
био други најгледанији филм те године у САД
и широм света (први су, наравно, били Ратови
звезда: нова нада) са зарадом од 126 милиона долара (508 милиона по данашњој рачуници). То
остварење популарисало је аутомобил Pontiac
Trans-Am, а после појављивања филма у биоскопима продаја тог модела нагло је скочила.
Партнерка у филму била му је Сали Филд, која
ће му убрзо постати партнерка и у приватном
животу. „Има тренутака у животу који су тако
неизбрисиви, никад не нестају. Они остају живи
чак и четрдесет година касније. Моје године с
Бертом никада неће напустити моја сећања. Он
ће бити у мом срцу док будем жива. Одмори се,
пријатељу”, изјавила је Сели Филд после вести
о смрти свог некадашњег филмског и животног
партнера. Касније су снимљена два наставка
филма Смоки и бандит (1980. и 1983. године), а
уследиле су и улоге у остварењима Трка кенонбол и Трка кенонбол 2, Шаркијева машина, Најбољи мали куплерај у Тексасу (оригинал песма
из тог филма I Will Always Love You Доли Партон посвећена је Рејнолдсу), римејку филма Човек који је волео жене и многим другима.
Оно што је свакако обележило каријеру Берта Рејнолдса јесу и улоге које је одбио, а које су
76
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прославиле и донеле
награде глумцима који
су их прихватили. То
су улоге у филмовима
Лет изнад кукавичјег
гнезда, Ратови звезда
(Хан Соло), Време нежности (други Оскар за
Џека Николсона), Умри
мушки и Згодна жена,
као и у ТВ серији Бетмен шездесетих година.
„Нисам се отворио новим сценаријима и рискантним улогама зато
што нисам био заинтересован за глумачки
изазовне улоге. Желео
Кино за грош (1976)
сам само да се добро
забављам и тако пропустио бројне прилике да покажем како умем да
глумим озбиљне улоге. Кад сам се коначно освестио и желео то да исправим, било је касно,
више нико није желео да ме ангажује.”
После неколико лоших пословних потеза и
развода од глумице Лони Андерсон, Рејнолдс
1996. године објављује банкрот. Пре неколико година продао је своју кућу на Флориди, а
на аукцији и своје личне предмете. У то време
написао је и две књиге мемоара My Life (1994)
и But Enough About Me (2015). Велики глумачки
камбек доживљава улогом у филму Стриптиз
1996. а прави повратак и похвале критике годину дана касније улогом у Ноћи бугија, за коју осваја Златни глобус за епизодну улогу и бива номинован за Оскар. После тога отпустио је свог
дугогодишњег агента. Уследиће улоге у филму
Citizen Ruth и римејку Затворског круга 2005. у
чијем је оригиналу глумио 31 годину раније.
Месец дана пред његову смрт објављено је да
ће се Рејнолдс наћи у екипи новог филма Квентина Тарантина Once Upon a Time in Hollywood,
у ком је требало да глуми власника ранча који
своје имање рентира Чарлсу Менсону и његовом култу. Нажалост, није снимио ниједну од
својих сцена, а у улози ће се уместо њега наћи
глумац Брус Дерн.
„Па, до сада, било је веома добро. Знам да сам
стар, али се осећам младо. А постоји једна ствар
коју ми никада не могу одузети: нико се није
забављао боље од мене.”

трагови
НА ФИЛМУ
пише:

И

Петар Михајловић

ако је своју кинематографску
авантуру започео веома рано, са
свега осамнаест година, када је
далеке 1942. први хонорар зарадио
као клапер, у деценијама које су
наступиле Рони Тејлор (1924–2018) предано је стицао знање и искуство који су постепено повећавали његов утицај на пројекте на којима је радио.
Упорност и љубав између њега и камере која се у
међувремену родила врхунац су доживели када
је као директор фотографије 1983. награђен Оскаром за филм Ганди.
На највећем броју остварења Рони Тејлор потписан је као камерман. Бранша га је препознала као изузетног занатлију који се без проблема
носи с притиском снимања, пре свега филмова
уз које је стајао придев „епски” (било жанровски,
било продукцијски). Да је у питању био поуздан
оперативац, говори и списак значајних редитеља који су га уврштавали у своје екипе: Стенли Кјубрик, Џорџ Лукас, Кен Расел, Питер Јејтс,
Џек Кардиф... Из тог периода позната је и његова
изјава да је велика већина екипе која је радила
на првом, оригиналном филму Ратови звезда
(1977), била убеђена да учествује у стварању „најобичније гомиле ђубрета”.
Рони Тејлор пуну афирмацију ипак је доживео
тек у познијим годинама, посебно захваљујући
сарадњи с редитељима Ричардом Атенбороуом
и Дариом Арђентом, с којима је снимио по три

Рони

Тејлор
филма (од којих је Арђентов Sleepless (2001) био
уједно и његов последњи у каријери). Упркос
свему што је постигао пре тога, упркос бројним остварењима и на филму и на телевизији,
на крају се испоставило да је срећа одиграла
значајнију улогу у његовом коначном „преласку” на одговорнију и значајнију позицију
директора фотографије. После десет недеља
рада на већ поменутом филму Ганди, дотадашњи „шеф камере” Били Вилијамс нашао се у
здравственом проблему тако озбиљном да је
било потребно пронаћи неког ко би га заменио. Атенбороу, који је већ имао прилике да
сарађује с њим на свом редитељском дебију
Oh! What a Lovely War (1969), сетио се Тејлора
и то је било то. После тог ремек-дела и награде
која је уследила име Ронија Тејлора заувек ће
бити на списку најуспешнијих светских синеаста.

Ганди (1982)
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Н

ил Сајмон (1927–2018) рођен је
у Њујорку, у сиромашној јеврејској породици. Током детињства, у доба Велике депресије,
слушао је непрестане свађе родитеља и чекао тренутак када ће постати довољно одрастао да сам одлази у биоскоп, у коме је
проналазио спас гледајући комедије, пре свега
оне настале под диригентском палицом непоновљивог Чарлија Чаплина. Да је у тим пројекцијама пронашао још нешто сем прилике да
побегне од суморне стварности, постало је јасно
неколико деценија касније када су и публика и
критика здушно признале да је „амерички драмски писац, сценариста и књижевник Нил Сајмон
најуспешнији бродвејски писац свих времена, а
истовремено и један од најизвођенијих на свету”.

После каљења у радијском драмском програму
и популарним ТВ серијама, више него успешно
дебитовао је на Бродвеју 1961. позоришном комедијом Дуни у трубу, о чему сведочи и чињеница да је та представа изведена 678 пута. На
питање критике да ли је ту било речи о срећи
или о таленту, Сајмон је током следеће две деценије одговорио са више од 30 текстова који су
бројем извођења и освојених награда поставили
рекорде које до данас нико није успео да обори. Сајмонова најуспешнија сезона била је она
1966. када су се на Бродвеју, са истим успехом,
78
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истовремено давале четири његове представе.
Иако му нико ни у једном тренутку није могао оспорити невероватан комерцијални успех
и одузети љубав публике, као писца лаких комедија и мјузикла критика га је често занемаривала. Међутим, и то се променило када су из
његове писаће машине почела да излазе и драмска дела о одрастању, тешком животу радничке
класе и породичним трагедијама, инспирисана
његовим личним животом. И у тим делима хумор је имао важну улогу баш као и у његовом
детињству – служио је као лек за тугу. Тај зрелији део опуса кулминацију достиже 1991. када
Сајмон осваја Пулицерову награду за драмски
текст Изгубљен у Јонкерсу. Уз 17 номинација за
најзначајнију позоришну награду Тони, за најбољи текст, коју је освојио три пута, извођења
по његовим предлошцима донела су још преко
50 номинација за то признање осталим ауторима који су имали привилегију да сарађују с њим.
Комерцијални успеси Сајмонових позоришних комада нису могли да промакну ни филмским продуцентима, те су се његова дела врло
брзо обрела и на великом платну и завидне
резултате постигла и на биоскопским благајнама. Уследиле су и номинације за најзначајнију кинематографску награду Оскар, за коју је
Сајмон био номинован четири пута (Необичан
пар, 1968, Сунчани момци, 1975, Девојка за збогом, 1977, Апартман хотела Калифорнија, 1978).
Иако су сценарији које је потписао углавном
били адаптација његових позоришних комада,
треба истаћи да су и филмови настали по оригиналним предлошцима остваривали једнаке
резултате почев од Провинцијалаца (1970), преко
Заводника (1972), Позива на вечеру са убиством
(1976), Девојке за збогом (1977), па све до његовог
последњег остварења Чудан пар 2 (1998), у коме
се последњи пут ујединио и чувени тандем Лемон–Матау.
Као једини драмски писац који је доживео да
позориште буде названо по њему и присуствовао његовом отварању, Нил Сајмон је својим
примером изнова и изнова доказивао да таленат није ништа без преданости и мукотрпног
рада. Сматрао је да свој успех дугује и дисциплини, рутини коју је свакодневно практиковао.
Чак и оним данима када није знао шта би писао,
о коме би писао, због чега би писао, остајао је на
својој столици пуно радно време, читавих осам
сати, куцајући насумице по својој писаћој машини.

БАРБАРА

харис
пише:

Бојан Ковачевић

В

ећ као тинејџерка Барбара Харис
(1935–2018) активно је почела да
глуми у позоришту у свом родном граду Чикагу, одакле и креће
њен професионални успон. Најпре
се појављивала у малим улогама, а како је њен
глумачки дар наставио да се развија у годинама
које су следиле, и сама је основала култну сатиричну дружину „Second City” и убрзо постала
звезда off-Broadway продукција. Наступала је
у трупи „The Compass players”, у којој је био и
тада млади, а касније велики режисер Мајк Николс, као и будући велики глумац Алан Аркин.
Захваљујући енормном успеху које је доживело
у Чикагу, то путујуће експериментално позориште које је неговало импровизацију своју представу преместило је на Бродвеј, што ће се испоставити као одличан потез, јер је Барбара за
улогу у мјузиклу The Аpple tree 1967. године добила престижну награду Тони. Упоредо с радом
у позоришту, некако стидљиво расла је и њена
глумачка величина на филму, коме је углавном
приступала као споредној активности. Заправо,
после освојеног признања, она се више никада
није вратила позоришту на Бродвеју. Њен физички изглед – средњи раст, широко лице, продоран али враголаст поглед, нехајне, помало
трапаве кретње – предодредио ју је за комичне улоге у филмовима савремене тематике. У
почетку су то биле улоге у серијама и телевизијским филмовима, а на великом платну дебитовала је у Хиљаду кловнова (A Thousand Clowns,
1965). Од тада па до свог последњег филма Grosse
Point Blank (1997), нанизала је 22 улоге у неким
од најзначајнијих остварења новог америчког
филма. Радила је с великим режисерима, између осталог и с Aртуром Хилером у Апартману хотела Плаза (Plaza Suite, 1971) и Мелвилом
Шејвелсоном у Рату између мушкараца и жена
(The War between Men and Women, 1972), у коме
је заправо и доживела глумачку афирмацију.
Најбоље улоге остварује средином седамдесетих

– као збуњена али упорна провинцијалка која
жели да постане звезда кантри музике у филму Роберта Алтмана Нешвил (Nashville, 1975), те
као симпатична, лакомислена, али препредена
преваранткиња у Хичкоковоj Породичној завери
(Family Plot, 1976). За ролу у филму Ко је Хари
Келерман и зашто говори све те страшне ствари о мени? (Who Is Harry Kellerman and Why Is
He Saying Those Terrible Things About Me?, 1971)
била је номинована за Оскар за споредну улогу.
Глумачке бравуре остварила је и у филмовима:
Два филма за грош (Movie Movie, 1978) Стенлија
Донена, Нерегуларне чете с Норт авеније (The
North Avenue Irregulars, 1979) Бруса Билсона и
Половна срца (Divided Hearts, 1981) Хала Ешбија.
Барбара Харис није била класичан тип холивудске звезде – раскошне лепотице. Њен највећи адут био је неоспоран глумачки таленат.
За себе је бирала улоге у некомерцијалним филмовима, свесно ризикујући каријеру. Тиме је, у
ствари, бежала од славе, која јој није пријала и
није пристајала њеном ставу према глуми који
је изнела у једном интервјуу за „Њујорк тајмс”:
„Мене више занима шта се налази иза глуме и
целог процеса, али константно трагам и за одговорима на питања у вези са стањем људског
духа, са оним што се доживљава и преживљава
током глумачке импресије.”

Породична завера (1976)
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марИЈа

РОМ

М

арија Ром (1945–2018), рођена у Бечу као Хелга Громан,
још као дете показала је интересовање за глуму и већ
са четири године постала
члан ансамбла Бургтеатра.
У позоришту остаје до своје осамнаесте године,
када одлази на аудицију код продуцента Харија
Алана Тауерса. Плава коса, аристократско држање и искуство које је стекла играјући у делима класика, од Шекспира до Толстоја, Тауерсу
су се толико допали да се заљубио у њу и оженио се њоме само годину дана касније, 1964. Није
дуго требало да од Марије направи интернационалну звезду. Прве веће улоге она добија код
Џеремија Самерса у Пет златних змајева (Five
Golden Dragons, 1967) с Робертом Камингсом и
Кући хиљаду лутака (La casa de las mil munecas,
1968) с Винсентом Прајсом. Тауерс је продуцирао скоро све филмове у којима је глумила, а за
неколико је писао и сценарије. Један од њих је
и Крв Фу Манчуа (The Blood of Fu Manchu, 1968)
Хесуса Франка, с којим ће радити током већег
дела каријере. То је други филм који је снимила с Кристофером Лијем, а претходни, Освета
Фу Манчуа (The Vengeance of Fu Manchu, 1967),
режирао је Џереми Самерс. Током следећих
пет година снимиће за Франка девет филмова
и постати његова муза заједно с прерано преминулом Мирандом Соледад. Свих девет филмова набијено је еротиком, честим лезбијским
сценама, перверзијама, садизмом. У Франковом
филму, једном од првих у оквиру поджанра WIP
(Women in Prison – жене у затвору), 99 жена (Der
heisse Tod, 1969), била је жртва затворског насиља заједно с Маријом Шел, Лучаном Палуци
и Розалбом Нери. Следи једна од чувених Франкових екранизација Маркиза де Сада Јустина
(Marquis de Sade’s Justine, 1969), у којем насловну
улогу тумачи Ромина Пауер, Марија Ром игра
њену сестру Џулијету, а Клаус Кински је перверзни Маркиз. У филму Paroxismus (1969) била је
дух убијене девојке који прогања главног јунака.
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пИше:

Ненад беквалац
Следи Il trono di fuoco (1970), у коме тражи освету
за сестру коју је на ломачи спалио инквизитор
кога тумачи Кристофер Ли. У следећем филму,
De Sade 70 (1970), за Кристофера Лија, који глуми
вођу култа, подводиће девојке. Врхунац каријере Марије Ром јесте филм Гроф Дракула (Nachts,
wenn Dracula erwacht, 1970), у коме игра Мину
Харкер поред феноменалног Клауса Кинског
као Ренфилда, Херберта Лома као Ван Хелсинга и, наравно, Кристофера Лија, који понавља
улогу која га је прославила у „Хамеровим” филмовима. Последњи филм који ради с Хесусом
Франком био је Секс шарада (Sex Charade, 1972).
После разлаза с Франком снимила је мало филмова: Доријан Греј (Das Bildnis des Dorian Gray,
1970) Масима Даламана с Хелмутом Бергером;
Острво с благом / Гусарева освета (Treasure
Island, 1972) Џона Хафа с Орсоном Велсом; Зов
дивљине (The Call of the Wild, 1972) Кена Анакина с Чарлтоном Хестоном. Последњу значајну
улогу имала је у филму И на крају не остаде
нико (Ein Unbekannter rechnet ab, 1974) Питера
Колинсона, у коме тумачи лик слушкиње Елсе
Мартино. После тога углавном глуми споредне
улоге, а глумачку каријеру завршава у остварењу Крај невиности (La fine dell’innocenza, 1976)
Масима Даламана. Придружује се мужу Харију
Алану Тауерсу и наставља да ради као продуцент у филмовима: Црна стрела (Black Arrow,
1985) Џона Хафа с Оливером Ридом и Доналдом
Плезенсом; Edge of Sanity (1989) с Ентонијем
Перкинсом; Dorian (2004) с Малколмом Макдауелом. После Тауерсове смрти 2009. године напушта филмску индустрију.

трагови
НА ФИЛМУ

Моше

Мизрахи

пише:

Бранислав Ердељановић

М

оше Мизрахи (1931–2018), једини израелски редитељ добитник Оскара за најбољи страни
филм, преминуо је у Тел Авиву
у осамдесет седмој години.
Рођен је у Египту 1931. После стварања израелске државе 1947. прелази
у Израел, где му се пружа прилика да с групом студената оде у Париз. Тамо се упознаје с
француским ноар филмовима и потајно прижељкује да се опроба у том послу. Накратко се
враћа у Израел, где ради као новинар, али га
пут поново води у Француску. У Паризу убрзо добија телевизијски ангажман у Телфранс
филму, где се бруси на пословима продукције.
По повратку у Израел почетком седамдесетих,
чврсто решен да се бави филмом, режира Муштерију у мртвој сезони (Ore’ach B’Onah Metah,
1970) и Софијин пут (Les stances à Sophie, 1971),
у коме играју Бернадет Лафон и Мишел Дишосоа. Већ својим следећим остварењем, Волим те,
Роза (Ani Ohev Otach Rosa, 1972), Мизрахи привлачи пажњу не само публике у Израелу већ и
широм света. Та прича о љубави двоје младих
под окриљем јеврејске традиције исте године
била је номинована за Златну палму у Кану и
Оскар за најбољи страни филм. Сем чињенице да је постигло велики успех, то остварење
представља и почетак веома успешне сарадње
с Мишал Бат-Адам како на професионалном
тако и на емотивном плану. Већ следеће, 1973.
године, Мизрахи избацује два остварења, Кућа
у улици Шелуш (Ha-Bayit Berechov Chelouche) и
Срећан отац осам кћери (Abu el Banat), која му
такође доносе номинације за престижне награде Оскар и Златну палму. Само две године касније започиње адаптацију новеле познатог јеврејског писца, сценаристе и редитеља Ромена
Гарија, дирљиву сторију о бившој проститутки
која усваја и одгаја децу других проститутки.

Филм се појављује 1977. године под називом Цео
живот је пред тобом (La vie devant soi) и осваја
симпатије како публике тако и критике, добија
Оскар за најбољи страни филм, а главна протагонисткиња, легендарна Симон Сињоре, у улози
Мадам Розе добија престижну награду Цезар
за најбољу интерпретацију. До краја каријере
Мизрахи је режирао низ филмова од којих су
најпознатији Љубав и рат (War and Love, 1985)
и Сваки пут када кажемо збогом (Every Time We
Say Goodbye, 1986).
Иако су се сви Мизрахијеви филмови на неки
начин бавили патњом јеврејског народа, кроз
сваки од њих проткана је нит помирљивости и
оптимизма, што указује на чврсто уверење аутора да је неопходно мирно решење израелско-палестинског питања и да је помирење једини и
прави пут ка просперитету.
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трагови
НА ФИЛМУ

Кекец

херој једног доба
пише:

Маријана Терзин Стојчић

М

атија Барл, први поратни
дечак херој југословенске
кинематографије и словеначке литературе, отишао
је у легенду, онако кудрав
и спретан, одавно поистовећен с дечаком којег је тумачио – с Кекецом.
Утемељен на серији популарних књига за децу
словеначког књижевника Јосипа Вандота, Кекец
је променио живот Матији Барлу, али и домаћој
кинематографији. Постао је први целовечерњи
играни филм за децу, снимљен на словеначком
језику 1951. у режији Јожа Гала, и први југословенски играни филм награђен на неком међународном фестивалу. Добитник је Златног лава
за најбољи филм у категорији филмова за децу
од 11 до 14 година на Венецијанском филмском
фестивалу 1952.
Док је снимао филм Кекец, тада једанаестогодишњи Барл био је, за разлику од тог остварења, лишен привилегија и успеха. Чак је
уредно стајао у реду за карте за премијеру свог
филма у Љубљани јер их није добио. Није било
блицева, црвеног тепиха и високих хонорара.
Малобројни су га препознали, а и онда очекивали од њега да, као на филму, буде од помоћи
другима или докаже победу. Две године после
премијере тренирао је џудо да би стао на црту
старијим дечацима који су га годинама изазивали. Тријумфовао је, дакле, само на аудицији за
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главног глумца, међу стотину малишана, пошто
су га у глумачкој дружини на Пионирској прузи
уочили и позвали на пробно снимање представници Триглав филма. Времена су била таква, па
су и наставници покушавали да покажу да се
у земљи симпатија према Кекецу Барл баш ни
по чему не разликује од својих вршњака. Ипак,
писац Вандот је Кекеца у правдољубивој помоћи добром деки Кособрину и девојци Мојци,
које прогања зли самотњак Беданц у удаљеном
алпском селу, већ начинио јунаком. И филмски
Кекец добијао је наставке, али без Барла. Његова биографија показује да му се филмска индустрија замерила још тада, док је био дечак.
До студија драматургије на Академији за позориште, радио, филм и телевизију у Љубљани,
Барл је наступао у аматерској дружини Обртнишкега гледалишча, глумачкој секцији Радио
Љубљане, водио конферансе забавне редакције,
био новинар, писац шлагера и прозних текстова
који су чак преведени у Америци. До краја каријере, пред камере је као глумац стао још свега четири пута. Добио је епизодну улогу 1959. у
филму Франца Космача Добри стари пијанино,
а тек 1988, такође у словеначкој продукцији, у
главној улози наступио у ТВ филму Под сињим
небом редитеља Душана Пребила. За Барлов
филмски живот важан је Фране Милчински. Он
је писац сценарија за филм Кекец и тумач улоге
Кособрина, али и идејни творац Доброг старог

Кекец (1951)

пијанина, који из руке у руку долази до партизана, обавља ратну улогу и завршава на киши.
У међувремену, рад Матије Барла био је везан за Немачку, где је емигрирао 1962, у двадесет другој години. Знатижељан, немирног духа,
радио је све што му је допало шака. У почетку
је био ТВ организатор, затим асистент филмске режије Рудолфу Нелту и Рајнеру Волфарту
(Das provisorische Leben и Der verliebte Teufel, оба
из 1971). Као директор филма и извршни продуцент радио је на копродукцијама које су махом
снимане у Африци, као што је Oral history (1982).
То је други најпопуларнији филм у малој јужноафричкој земљи Лесоту сниман на свахили и
енглеском језику. Живећи у Минхену као слободан филмски стваралац и предавач на одсеку филмске продукције Filmhochschule од 1988,
Барл је био члан продуцентског тима у два западнонемачка ТВ пројекта: Schwarz und weiß wie
Tage und Nächte (1978), где је и глумио уз прослављеног Бруна Ганца, и Madame Pompadour
(1974), музичкој комедији у режији славног Еугена Јорка. Менаџер локације био је и за две
специјалне епизоде Монти Пајтоновог летећег
циркуса. Радио је и у Америци и у Русији, а онда
је због пропасти једног филмског пројекта на
Сицилији одлучио да се потпуно одрекне филма
и промени професију. Постао је преводилац и
судски тумач! Последњи пут пред камере је стао
2002. у авантуристичком филму Туга Штиглица
Pozabljeni zaklad.
Барл, тај велики дечак несмиреног духа, Кекец нашег времена, који се у Словенију вратио
по стицању њене независности, био је пасионирани љубитељ авиона и пилот. Да ненаклоност
филмског света буде заокружена, баш је Клуб
авијатичара у Порторожу први саопштио вест о
његовој смрти.

фотографијe: Архив ЈК

КЕКЕЦ И ДИЗНИ
Кекец је деценијама спајао храброст
и младост, био синоним филмског, литерарног света и на крају свега дечјег. У
Београду је од 1957. излазио популарни
дечји часопис Кекец. Први је упознао
публику с мајсторима француско-белгијског стрипа, а и домаће стрип-ауторе
прославили су радови објављени у том
часопису који је за кратко време достигао тираж од сто хиљада примерака. У
историји југословенске културе то је
остао један од најквалитетнијих листова
за децу, а излазио је до 1990.
Мало је познато да је награда која
носи име Кекец 1957. додељена Волту
Дизнију. Комисија „Филм и деца” организовала је у целој земљи фестивале
дечјег филма. Тако је по избору најмлађе филмске публике у целој Југославији најбољим био проглашен Дизнијев
филм Долина зрна. Најпознатијем светском филмском аутору, аниматору и
продуценту признање Кекец уручио је
лично наш конзул у Њујорку. Дизни је
писмом захвалио комисији и поставио
статуу Кекеца тик уз награду Оскар.
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Реаниматор (1985)

Ненад Беквалац

„Приче које ме интересују јесу оне које могу да изненаде и
одведу вас тамо где најмање очекујете. Већина филмова у
оквиру хорор жанра већ је унапред формулисана и већ знате
шта ће се десити, док ја у својим делима идем тамо где нико
не очекује да ћу отићи.”
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ко су тридесете и четрдесете године двадесетог века биле златно доба класичног Холивуда, а
седамдесете нам подариле амерички нови талас с филмовима
Скорсезеа, Богдановича, Кополе и других, онда
осамдесете представљају златно доба америчког
хорора. Како се ера „голих у седлу, разјарених
бикова” (Easy Riders, Raging Bulls) приближавала крају, појавили су се нови аутори који су
реаговали на Реганову епоху исто као што су
деца Бони и Клајда одреаговала на Никсоново
доба. Редитељи попут Веса Крејвена, Џона Карпентера и Џоа Дантеа супротставили су се преовлађујућој носталгији и самозадовољству времена духовитим, често дивљим коментарима о
раси, породичним вредностима и Регановој економији. Међу њима је и Стјуарт Гордон, који је
прогурао хорор жанр напред тако што се вратио
на почетак и нашао инспирацију у делима Хауарда Филипса Лавкрафта и Едгара Алана Поа и
придржавао их се толико колико му је требало
да створи нову врсту савременог хорора, која је
утицала на младе редитеље попут Илаја Рота и
Едгара Рајта.
Пре него што је упловио у филмске воде, Гордон се бавио позориштем и сваком својом представом желео је да шокира, стално померајући
границе. Давне 1968. када су свет потресале студентске демонстрације, у Америци је за време
протеста настајало експериментално позориште. Појавили су се аутори, као што је Ричард
Шекнер, који су класике тумачили на тотално
друкчији начин. Један од њих је и Стјуарт Гордон, који на универзитету прави представу Петар Пан и смешта је у савремено доба. Пан и
изгубљени дечаци постају хипици, Венди и њена
браћа су становници предграђа, Капетана Куку
и пирате заменили су градоначелник и полиција. Звончица и звездана прашина у ствари
је ЛСД. Све је то могло да прође док не оду у
Недођију, где их дочекују голе виле. Гордона и
његову жену, глумицу Керолин Пруди Гордон,
једну од голих вила, хапсе због вређања јавног
морала. Имали су среће, јер једини човек који
се бунио био је осуђиван за малтретирање деце.
Оптужница је одбачена и њих двоје се селе у
Чикаго, где оснивају Органик театар 1970. године. Већ с првом поставком, контроверзним
тумачењем Ричарда III, имали су проблема, јер
је полиција прекинула представу због гласина
да садржи голотињу. То их није спречило да у
адаптацијама Животињске фарме и Авантура

Хаклберија Фина на позорници симулирају силовања, убиства и сакаћења. С Гордоном од почетка ради и Дејвид Мемет. Гордон комбинује
његова два кратка комада од којих настаје представа Сексуалне перверзије у Чикагу. Многи познати глумци започели су своје каријере у Органик театру, међу њима и Џо Мантења, Денис
Франц, Мешах Тејлор.
Први излет ван театра Гордон прави када камерама снима позоришни хит Bleacher Bums по
причи Џоа Мантење и прави филмску верзију,
за коју је добио награду за најбољу режију. Органик театар шири се на телевизију и Гордон
режира серију Ургентни центар (популарна
истоимена серија из деведесетих нема везе с
тим) с Елиотом Гулдом. Следећа је требало да
буде серија базирана на причи Хауарда Филипса Лавкрафта „Херберт Вест – реаниматор”, али
није могао да нађе продуцента. Колега и продуцент Брајан Јузна наговара га да уместо серије
направи филм. Стјуарт је хтео да користи глумце из трупе, међутим чланови Управног одбора
то су му забранили јер нису хтели да се повезују
с таквим пројектом. Иако је био један од оснивача Органик театра, Гордон није могао да утиче
на ту одлуку, јер се током година, како је трупа
расла, јавила потреба за одбором који ће контролисати пројекте и финансије. После више од деценију Гордон напушта Органик театар да би се
бавио филмом.
Гордонова хистерично забавна, визуелно експлицитна и повремено узнемирујућа адаптација
Лавкрафта Реаниматор (1985) дочекана је као
право освежење. Опсесивни студент медицине
Херберт Вест открије серум који оживљава мртве и покушава да га усаврши с колегом Деном
Кејном. У то време као да је Гордон једини водећи аутор у хорор жанру који су седамдесетих
оживели Карпентер, Вес Крејвен и Тоб Хупер.
Реаниматор је био преко потребна трансфузија
свеже крви. Гордон је показао необично поштовање према дијалогу, ликовима и причи, а сцене
које је режирао нису биле ни налик слешерима
који су доминирали у жанру. Његови ликови су
нешто више него само лутке које чекају да их
искасапи исто тако безлични лудак. Гордонови
негативци су живописне и комплексне фигуре.
Прича је конструисана пажљиво да сцене ужаса
и шока функционишу у прогресивном кључу
и свака нова сцена ефективнија је него претходна. Гордон таквим начином приповедања
доводи гледаоце у ситуацију да се константно
питају шта ће се следеће десити. Приметан је
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редитељев урођени осећај за позориште, што се
најбоље види у секвенци у којој Херберт Вест
(Џефри Коумс) и Ден Кејн (Брус Абот) покушавају да ухвате антисоцијалну оживљену мачку,
жељну убијања по подруму, само штапом за
крикет и палицом за бејзбол. Гордон одлично
показује основе филма у овој сцени, али ефекти
које користи да би то постигао јесу позоришни
– начин на који употребљава осветљење и звук
да би дочарао напету атмосферу. Такав приступ
Реаниматору даје шарм и осећај непосредности. То не би успео без феноменалних глумаца
Џефрија Коумса, Барбаре Крамптон и Керолин
Пруди Гордон. Њих троје провлачиће се из филма у филм у различитим улогама.
У следећем остварењу, Из друге димензије
(From Beyond, 1986), задржава се на Лавкрафту.
Крафорда Тилингаста (Џефри Коумс) затворе у
лудницу због убиства ментора др Едварда Преторијуса, творца машине назване резонатор.
Резонатор стимулише епифизу и тиме нам омогућава да видимо чудовишта из друге димензије. Само на први поглед стиче се утисак да је
Гордон напустио корене које вуче из театра, али
то је илузија постигнута специјалним ефектима
које користи када приказује летећа створења из
друге димензије. Упркос коришћењу широког
спектра механичких чудовишта, највећи утицај
на гледаоца опет постиже позоришним елементима – светлом, звуком и глумом. Гордон прави
комплексне ликове чија мотивација, ставови и
средина из које потичу играју важну улогу. У
Реаниматору Ден Хасли неодољиво подсећа на
Роналда Регана као последњи пуританац и ауторитативна фигура која не крије презир према
доктору Хилу, јер сматра да је испод прихватљивих норми. Исто тако у филму Из друге димензије једина мотивација др Преторијуса је како да
преусмери своју сексуалну импотентност у још
гору изопаченост, док је строга управница луднице др Блох, коју с неодољивом злобом тумачи
Керолин Пруди Гордон, више усредсређена на
закључавање менталних болесника него на њихово лечење. То се најбоље види у њеном одушевљењу када јој се укаже прилика да своју ривалку др Макмајклс (Барбара Крамптон) стави
под кључ. Главна тема филма постаје сексуална
и интелектуална репресија, а силе које долазе
из друге димензије служе само као средство да
се приступи том аспекту људске природе. Пошто је Гордон филм Реаниматор пустио у дистрибуцију нецензурисан, сцена са оживљеном
одсеченом главом која хита ка женском међу86
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ножју многима је представљала проблем. Овај
пут комисија је била немилосрдна, највише због
сцене у којој Џефри Коумс исисава око директно из главе Керолин Пруди Гордон, и натерала
га је да среже филм. Из друге димензије добија
ознаку R и ограничену дистрибуцију. Критика
га је дочекала на нож због недостатка ликова
тинејџера и сувише интелектуалног тона. Да
би се приближио широј публици, Гордон снима
Лутке (Dolls, 1987), бајку за одрасле, која је била
сувише јака за њих, а за оне који су његов рад
пратили од првог филма сувише слаба. Када се
на то дода лоша дистрибуција, тај филм постаје
још један неуспех. Гордон и сценариста Ед Наха
праве омаж Џејмсу Вејлу и његовом филму The
Old Dark House (1932). Прича се одиграва у сличном окружењу; у оригиналу путници су заробљени у енглеској недођији, а овде у велшким
планинама јунаци морају да проведу ноћ у језивој, старој кући која полако открива своје тајне.
Лик који тумачи Гај Ролф прављен је по улози
у којој је бриљирао Ернест Тесигер код Вејла, а
исто тако и главни јунак је бледа копија Чарлса
Лотона. За Лутке се не може рећи да су пука
копија Вејловог ремек-дела, већ више одавање
почасти с малим изменама. И следећим филмом
Кћи таме (Daughter of Darkness, 1989) покушава
да дође до шире публике, само овај пут преко
телевизије. У Америци је имао премијеру на
мрежи Си-Би-Ес, док су пуну верзију могли да
гледају они који су успели да га ухвате у биоскопској дистрибуцији у Европи. Једино добро
што је могло да изађе из тог пројекта била је
даља сарадња с Ентонијем Перкинсом, који игра
вампира у филму. Перкинсу се много допао Реаниматор и Гордон и он постају пријатељи. Гордон је у следећем филму желео да га стави као
противника Џефрију Коумсу, али је, нажалост,
снимање отказано после Перкинсове смрти.
Одмах после Лутака 1987. снима филм Робот
Џокс (Robot Jox), који због проблема с финансијама и дистрибуцијом излази тек 1991. године.
У будућности сукоб између Западног и Источног блока преместио се у арене са џиновским
роботима који бију битке завађених страна.
Међутим, пошто се Хладни рат управо тада завршио, тема више није била интересантна, а ни
ефекти нису били довољно добри. Тај филм разликовао се од свега што је Стјуарт до тада радио.
Иако је продаја на видео-траци ишла добро, то
ипак није био Гордон на кога смо навикли. Док
је чекао да Робот Џокс крене у дистрибуцију, са
својим сталним сарадницима Брајаном Јузном
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Заглављемн (2007)

и Едом Нахом пише сценарио о научнику који
случајно смањује своју децу. Пројекат касније
преузима „Дизни” и мења име у Драга, смањио
сам децу (Honey, I Shrunk the Kids, 1989). Пошто
нису желели да Гордон режира, ангажују Џоа
Џонстона. Следи екранизација Едгара Алана
Поа Јама и клатно (The Pit and the Pendulum,
1991) и Гордон се враћа у сам врх. С малим буџетом успео је верно да прикаже период у коме се
радња одиграва. Продуцент Чарлс Бранд пустио
их је да снимају у његовом италијанском замку,
и све изгледа толико добро да када одгледате
филм имате утисак као да су глумци живели у
својим костимима на сету. Визуелно вреди мало
ако прича није добра. Гордон користи суђења
шпанске инквизиције да коментарише сличне
злоупотребе власти у данашње време, на исти
начин као што је то урадио Артур Милер у свом
позоришном комаду Искушење да би коментарисао Макартијев „лов на вештице” педесетих.
У сличне сврхе је и Кен Расел искористио драму
Џона Витинга у Демонима (The Devils, 1971). Гордон и сценариста Денис Паоли иду корак даље
у алегорији стварајући главне ликове. Марија и
Антонио индиректно су криви за потпомагање
лудила око прогона вештица. Иако не подржавају веровања и политику инквизиције, њих
двоје се не обазиру на зверства која се дешавају око њих, већ извлаче корист из тога. Они су

само отупели и довољно прагматични да зараде
на томе, и тек када се нађу у непосредној опасности, примете шта се у ствари догађа. Марија
и Антонио нису одлучни борци за слободу и идеале, него само обични људи који због ситуације
постају хероји. Гордон у Јами и клатну прави
омаж Раселовим Демонима – од тога што узима Оливера Рида да игра кардинала кога шаље
папа да би зауставио инквизицију до референце
на Бројгелову слику Тријумф смрти. За сцену
у којој се статуа Девице Марије, пред којом се
главни инквизитор Торкемада (Ларс Херниксен)
моли да би из главе избио пожуду за хероином
Маријом, одједном претвара у предмет његове
пожуде, као инспирација послужио је управо
Раселов филм, где се Христос с распећа претвара у објекат љубави и романтичне опсесије часне сестре Џени (Ванеса Редгрејв).
У паузи до следећег остварења Гордон пише
сценарио за Крадљивце тела (Body Snatchers,
1993), нову верзију Зигеловог класика из педесетих, који режира Ејбел Ферара. Следи предах од
хорор жанра с Тврђавом (Fortress, 1992), у којој
Кристофер Ламбер игра човека кога ухапсе и
заједно са женом спроведу у футуристички
затвор зато што су направили више од једног
детета и тиме прекршили закон. Оно што се дешава у затвору је сулудо и невероватно крваво,
сви затвореници имају уграђене направе и када
С ТЈ УА Р Т
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су непослушни, довољан је један клик да им
стомак експлодира. Филм је прилично будаласт,
али довољно насилан да задовољи публику.
Castle Freak (1995) Гордон прави за видео-дистрибуцију. У тој адаптацији Лавкрафта поново
ангажује Џефрија Коумса и Барбару Крамптон,
овај пут у улози брачног пара који наслеђује замак. То је прича о откривању грехова прошлости једне породице, што ће довести до пропасти
свих. Филм обилује типичном Гордоновом склоношћу ка сексу и насиљу, која се нарочито види
у сцени када деформисано чудовиште убије
проститутку и поједе њену дојку. До краја деведесетих режира само два филма која су вредна тек помена: Свемирске камионџије (Space
Truckers) и The Wonderful Ice Cream Suit (1998),
екранизацију Реја Бредберија. Једине светле
тачке у том периоду јесу сценарији које је написао за филмове Зубар (The Dentist) и Progeny
(1998), оба у режији Брајана Јузне.
После извесног времена Гордон се опет удружује с Јузном и Денисом Паолијем, који је писао сценарио за филмове Реаниматор, Из друге
димензије и Лутке, и враћа се стилу с почетка
каријере – снима Дагон (2001), адаптацију Лавкрафтове приче „Сенка над Инсмутом”. Два
пара на одмору насучу се бродићем после олује
код града Имбока, из кога допире чудно певање
и чије су улице углавном пусте и натопљене водом од кише која као да никад неће престати.
Локални становници имају сиву боју коже, скоро да се не виде од тешких кабаница које носе
и већина их храмље. Убрзо се све претвара у
јурњаву када наши протагонисти сазнају да ће
их мештани жртвовати древном богу Дагону,
који вреба из морских дубина. Тај филм Гордон
је требало да сними још средином осамдесетих, али се продуценту Чарлсу Бенду није допала идеја да се људи претварају у рибе. Гордон
одустаје када уместо шест милиона, колико је
тражио, добије четири. Деценију и по касније
снимиће га у Шпанији за свега три милиона.
С Краљем мрава (King of the Ants, 2003) удаљује
се од хорор жанра и тежи ка крими драмама
и трилерима. Немојте да вас збуни то што је
филм продуцирао Asylum, а није реч о монструмима који се боре једни против других или
против мрава. То је мрачна и узнемирујућа драма карактера. Прича прати младића који једва
преживљава радећи као молер. Једног дана
упознаје човека који има везе с мафијом и понуди му тринаест хиљада долара да убије другог
човека. Одатле филм постаје интересантан јер
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сума није велика и натера вас да се питате шта
је његова права мотивација. На крају га преваре
и он креће путем освете. Оно што тај филм издваја из мора сличних јесте Гордонова режија и
суморан и нихилистички тон.
У Едмонду (2005) поново ради с Дејвидом Меметом, који сам адаптира своју драму за филм.
Главну улогу тумачи Вилијам Мејси. Он је изнурени средовечни извршни директор на ивици
нервног слома. Пошто напусти жену, упознаје
видовњака и човека који му даје новац, те креће
у кошмарну урбану одисеју. Камера прати главног јунака кроз улице осветљене само неонским
светлом и његово тумарање од бара до стриптиз
клуба и бордела, које ескалира у убилачки бес,
те он заврши у затворској ћелији. Мемет је бруталан у свом писању, филм је мизогинистички,
хомофобичан и пре свега жестоко расистички.
Едмунд верује да га је друштво научило да мрзи
и да се плаши црних мушкараца. Због тога је
присиљен да крије своје огорчење, а на том путовању напокон ће моћи да одбаци наметнуте
окове и прихвати своја права осећања, агресивну комбинацију мржње и нетрпељивости.
Последњи биоскопски филм који је режирао
јесте Заглављен (Stuck, 2007), базиран на стварном догађају. Мена Сувари игра медицинску
сестру која после вечери опијања удари човека
(Стивен Ри) који се заглави у шофершајбни. Не
знајући шта да ради, она сакрије кола у гаражи
и остави га тамо неколико дана. Гордон прави
сатиру наше патетичне цивилизације. Стивен
Ри, пре него што заврши главом кроз стакло,
упада у низ несрећних ситуација које су последица лошег система државе, а једина особа која
стварно може да му спасе живот сувише је егоцентрична и не жели да примени оно за шта су
је обучавали.
На позив Мика Гариса да учествује у телевизијском пројекту Masters of Horror Гордон режира два кратка филма: Снове у вештичјој кући
(Dreams in the Witch-House, 2005) по Лавкрафту
и Црну мачку (The Black Cat, 2007) по Поу. Неколико година касније Гарис га поново ангажује
за серијал Fear Itself и епизоду „Eater” (2008).
Гордон је решио да се врати коренима и позоришту. Направио је успешан шоу Nevermore,
у коме Џефри Коумс портретише Едгара Алана
Поа. Већ дуже време прича о томе како би желео да од њега направи биоскопску верзију, али
не треба полагати превише наде у то. Све док
ужива у прављењу представа, нећемо видети
неки играни филм у његовој режији.

сећање на...

Ричард Х.

Клајн
пише:

Бранислав Ердељановић

„Ја сам четврти из моје породице
који је члан ASC-а и нико више на
свету није у могућности да ово
изјави. То је нешто веома
специјално.”

A

утор фотографије у више од четрдесет играних остварења, од којих
су већина били култни филмови
или блокбастери, Ричaрд Х. Клајн
(1926–2018), преминуо је у деведесет првој години.
Рођен је у Лос Анђелесу 1926. Одрастајући у породици кинематографа, оца Бенџамина Х. Клајна, познатог камермана, и ујака Фила Роузена,
једног од оснивача Америчког друштва кинематографа, чувенoг ASC-а, од раних дана везује се
за филм и камеру. Свој занат, у улози асистента камермана, брусио је на готово две стотине
филмова и серијала, попут Даме из Шангаја Орсона Велса или Три глупана, да би 1963. потписао
уговор с телевизијском групацијом MGM–NBC,
радећи као директор фотографије готово три
године. Своју прву шансу да се опроба на великом платну добио је у филму Камелот (Camelot,
1967) Џошуе Логана. Сјајна камера и начин осветљавања веома компликованих сцена донели
су му прву номинацију за престижну награду
Оскар. Након тога снима врло успешне филмове: Обесите га без милости (Hang ’Em High, 1968)
Теда Поста и Бостонски давитељ (The Boston
Strangler, 1968) Ричарда Флајшера. У наставку
каријере сарађивао је с низом еминентних редитеља као што су Мајкл Винер, Џеј Ли Томпсон, Брајан де Палма, Карел Рајс, Џим Макбрајд, Карл Рајнер, у филмовима Плаћени убица
(The Mechanic, 1972), Битка за планету мајмуна
(Battle for the Planet of the Apes, 1973), Фурија (The
Fury, 1978), Пасји војници, Who’ll Stop the Rain
(1978), Смртоносна жеља II (Death Wish II, 1982),
До последњег даха (Breathless, 1983), Све од мене
(All of Me, 1984). Ипак, од свих тих остварења, у
домену директора фотографије, издвајају се
сцене из филмова Телесна страст (Body Heat,
1981) Лоренса Каздана и Кинг Конг (King Kong,
1976) Џона Гиљермина, у којима Клајн показује
сву вештину и таленат који су га красили током
целе каријере.
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Југословенска кинотека

Узун Миркова 1

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ РАЈКА ГРЛИЋА НЕИСПРИЧАНЕ ПРИЧЕ И ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА
ПОНЕДЕЉАК

1.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00
устав РеПуБлике
ХРватске

(хр/Чеш/Сло/мК, 2016)
....................................................................................
Улоге: Небојша глоговац,
Дејан аћимовић
режија: Рајко грлић

ДАНИ ЧЕШКОГ И СЛОВАЧКОГ ФИЛМА (ПОВОДОМ 100 ГОДИНА ДИПЛОМАТСКИХ ОДНОСА)
УТОРАК

пројекција у 20.00

2.

ОКТОБАР

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

масаРик

(Чеш/Сло, 2016)
Masaryk
....................................................................................
Улоге: карел Роден (Karel Roden),
олдрих кајсер (Oldřich Kaiser)
режија: Јулијус Шевчик
(Julius Ševčík)

СРЕДА

3.

РеЗеРвисаН теРмиН

ОКТОБАР

ЗВЕЗДА ЈЕ РОЂЕНА
ЧЕТВРТАК

4.

ОКТОБАР

пројекција у 17.30

пројекција у 20.30

ЗвеЗДа Је РоЂеНа

ЗвеЗДа Је РоЂеНа

(СаД, 1954)
A Star Is Born
....................................................................................
Улоге: Џуди гарланд
(Judy Garland), Џејмс мејсон
(James Mason)
режија: Џорџ кјукор
(George Cukor)

(СаД, 1976
A Star Is Born
....................................................................................
Улоге: Барбра страјсенд
(Barbra Streisand),
крис кристоферсон
(Kris Kristoﬀerson)
режија: френк Пирсон
(Frank Pierson)

ПЕТАК

СУБОТА

НЕДЕЉА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ОКТОБАР

ОКТОБАР

ОКТОБАР

ОКТОБАР

ОКТОБАР

ОКТОБАР

5.
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8.

муз е ја

9.

10.

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

РеЗеРвисаН теРмиН

ДАНИ НОРВЕШКОГ ФИЛМА – ЕРИК ПОПЕ
ЧЕТВРТАК

пројекција у 20.00

11.

кРаЉев иЗБоР

ОКТОБАР

(нор, 2016)
Kongens nei
....................................................................................
Улоге: Јеспер кристенсен
(Jesper Christensen),
андерс Босмо кристијансен
(Anders Baasmo Christiansen)
режија: ерик Попе
(Erik Poppe)

ПЕТАК

12.

ОКТОБАР

пројекција у 20.00
1000 Пута лаку НоЋ

(нор/ИрС/шве, 2013)
Tusen ganger god natt
....................................................................................
Улоге: Жилијет Бинош (Juliette
Binoche), Николај костер-валдау
(Nikolaj Coster-Waldau)
режија: ерик Попе
(Erik Poppe)

СУБОТА

пројекција у 20.00

13.

НемиРНа воДа

ОКТОБАР

(нор/шве/нем, 2008)
deUsynlige
....................................................................................
Улоге: Пол свере Хаген
(Pål Sverre Valheim Hagen),
трине Дирхолм (Trine Dyrholm)
режија: ерик Попе
(Erik Poppe)

НЕДЕЉА

14.

ОКТОБАР

пројекција у 20.00
ХаваЈи, осло

(Дан/шве/нор, 2004)
Hawaiii Oslo
....................................................................................
Улоге: тронд еспен сејм
(Trond Espen Seim), Јан гунар
Реисе (Jan Gunnar Røise)
режија: ерик Попе (Erik Poppe)

ПОНЕДЕЉАК

15.

ОКТОБАР

РеЗеРвисаН теРмиН
О К ТО БА Р

У

У З У Н
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ИНГМАР БЕРГМАН – 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА, ПРОГРАМ РЕСТАУРИСАНИХ ФИЛМОВА
УТОРАК

16.

пројекција у 19.00

пројекција у 20.30
саРаБаНДа

ОКТОБАР

(шве/Дан/нор/ИТа/ФИн/
нем/аУТ, 2003)
Бергманов опроштајни филм
Saraband (Bergman’s farewell
production)
....................................................................................
Улоге: лив улман (Liv Ullmann),
ерланд Јозефсон
(Erland Josephson)
режија: ингмар Бергман
(Ingmar Bergman)

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

СРЕДА

17.

пројекција у 19.00

пројекција у 20.00
ПеРсоНа

ОКТОБАР

(шве, 1966)
Persona
....................................................................................
Улоге: Биби андерсон
(Bibi Andersson),
лив улман (Liv Ullmann)
режија: ингмар Бергман
(Ingmar Bergman)

ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА
О БЕРГМАНУ

ЧЕТВРТАК

18.

ОКТОБАР

пројекција у 20.00
ДивЉе ЈагоДе

(шве, 1957)
Smultronstället
....................................................................................
Улоге: Биби андерсон
(Bibi Andersson), виктор
Шестрем (Victor Sjöström)
режија: ингмар Бергман
(Ingmar Bergman)
ПЕТАК

пројекција у 20.00

19.

ЈесеЊа соНата

ОКТОБАР

(Фра/нем/шве/вБ, 1978)
Höstsonaten
....................................................................................
Улоге: ингрид Бергман
(Ingrid Bergman),
лив улман (Liv Ullmann)
режија: ингмар Бергман
(Ingmar Bergman)
СУБОТА

20.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
лето са моНиком

сеДми ПеЧат

(шве, 1957)
Det sjunde inseglet
....................................................................................
Улоге: макс фон сидов
(Max von Sidow), гунар
Бјернстранд (Gunnar Björnstrand)
режија: ингмар Бергман
(Ingmar Bergman)
92
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муз е ја

југ о с л о в ен с ке

(шве, 1953)
Sommaren med Monika
....................................................................................
Улоге: Харијет андерсон
(Harriet Andersson),
ларс екборг (Lars Ekborg)
режија: ингмар Бергман
(Ingmar Bergman)
к и н о те ке

НЕДЕЉА

21.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
фаНи и алексаНДеР

остРво БеРгмаН

(шве/Дан/нор/ФИн, 2004)
Bergman och ﬁlmen/Bergman
Island
....................................................................................
документарни филм о Ингмару
Бергману
режија: мари Ниреред
(Marie Nyreröd)

ПОНЕДЕЉАК

22.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00
РуЖНи, ПРЉави, Зли

(ИТа, 1976)
Brutti, sporchi e cattivi
....................................................................................
Улоге: Нино манфреди
(Nino Manfredi), марија луиза
сантела (Maria Luisa Santella)
режија: еторе скола
(Ettore Scola)

40 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА
УТОРАК

23.

ОКТОБАР

(шве/Фра/нем, 1982)
Fanny och Alexander
....................................................................................
Улоге: Бертил гуве (Bertil Guve),
Пернила алвин (Pernilla Allwin)
режија: ингмар Бергман
(Ingmar Bergman)

пројекција у 20.30
месец

(ИТа/СаД, 1979)
La luna
....................................................................................
Улоге: Џил клејберг
(Jill Clayburgh),
метју Бери (Matthew Barry)
режија: Бернардо Бертолучи
(Bernardo Bertolucci)

20 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
НоЋ веШтица 20
гоДиНа касНиЈе

НоЋ веШтица

(СаД, 1978)
Halloween
....................................................................................
Улоге: Доналд Плезенс (Donald
Pleasence), Џејми ли кертис
(Jamie Lee Curtis)
режија: Џон карпентер
(John Carpenter)

(СаД, 1998)
Halloween H20: 20 Years Later
....................................................................................
Улоге: Џејми ли кертис
(Jamie Lee Curtis),
адам аркин (Adam Arkin)
режија: стив мајнер (Steve Miner)

ДАНИ КУБАНСКОГ ФИЛМА (ПОВОДОМ 75 ГОДИНА ДИПЛОМАТСКИХ ОДНОСА)
СРЕДА

пројекција у 20.00

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

24.

сеЋаЊа На
НеРаЗвиЈеНост

ОКТОБАР

(КУБ, 1968)
Memorias del subdesarrollo
....................................................................................
Улоге: серђо коријери
(Sergio Corrieri), Дејзи
гранадос (Daisy Granados)
режија: томас гутијерез алеа
(Tomás Gutiérrez Alea)
ЧЕТВРТАК

25.

ОКТОБАР

пројекција у 20.00
Хосе маРти:
око каНаРиНца

(КУБ, 2010)
José Martí: el ojo del canario
....................................................................................
Улоге: Данијел Ромеро Билдаин
(Daniel Romero Bildaín), Роландо
Брито (Rolando Brito)
режија: фернандо Перез
(Fernando Pérez)
О К ТО БА Р

У
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ПЕТАК

пројекција у 20.00

26.

илегалци

ОКТОБАР

(КУБ, 1987)
Clandestinos
....................................................................................
Улоге: луис алберто гарсија
(Luis Alberto García),
исабел сантос (Isabel Santos)
режија: фернандо Перез
(Fernando Pérez)
СУБОТА

27.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

леПотица иЗ
алХамБРе (КУБ/шпа, 1989)

La bella del Alhambra
....................................................................................
Улоге: Беатриз валдес
(Beatriz Valdés),
омар валдес (Omar Valdés)
режија: енрике Пинеда Барнет
(Enrique Pineda Barnet)
НЕДЕЉА

28.

ОКТОБАР

сTаНица ХаваНа

(КУБ, 2011)
Habanastation
....................................................................................
Улоге: ернесто ескалона
(Ernesto Escalona),
анди форнанис (Andy Fornanis)
режија: иjан Падрон
(Ian Padrón)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00
слоБоДНа куБа

игРати са маРго

(КУБ, 2015)
Cuba libre
....................................................................................
Улоге: кристијан санчез
(Christian Sánchez), Хо адријан
авинд (Jo Adrian хaavind)
режија: Хорхе луис санчез
(Jorge Luis Sánchez)

(КУБ, 2015)
Bailando con Margot
....................................................................................
Улоге: марта ибара
(Martha Ibarra), едвин
фернандез (Edwin Fernández)
режија: артуро сантана
(Arturo Santana)

СЕЋАЊЕ НА... БЕРТ РЕЈНОЛДС
ПОНЕДЕЉАК

29.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ослоБаЂаЊе

смоки и БаНДит

(СаД, 1972)
Deliverance
....................................................................................
Улоге: Џон војт (John Voight),
Берт Рејнолдс (Burt Reynolds)
режија: Џон Борман
(John Boorman)
УТОРАК

30.

ОКТОБАР

пројекција у 18.00

(СаД, 1977)
Smokey and the Bandit
....................................................................................
Улоге: Берт Рејнолдс (Burt
Reynolds), сали филд (Sally Field)
режија: Хал Нидам
(Hal Needham)

пројекција у 20.30

НаЈБоЉи мали
куПлеРаЈ у тексасу

(СаД, 1982) Тhe Best Little
Whorehouse in Texas
....................................................................................
Улоге: Доли Партон (Dolly Parton),
Берт Рејнолдс (Burt Reynolds)
режија: колин Хигинс
(Colin Higgins)

НоЋи БугиЈа

(СаД, 1997)
Boogie Nights
....................................................................................
Улоге: марк волберг
(Mark Wahlberg), Берт
Рејнолдс (Burt Reynolds)
режија: Пол томас андерсон
(Paul Thomas Anderson)

СРЕДА

31.

РеЗеРвисаН теРмиН

ОКТОБАР

94
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100 година од рођења

програм рестаурисаних филмова

