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O

д малих ногу Леоне је био фасциниран америчким филмом, пре
свега вестерном и његовом особеном митологијом, до те мере
да је чак пет од својих седам филмова сместио у амбијент Дивљег
запада. До сада су написане многе критике и
студије о томе на који је начин Леоне реинтерпретирао класични вестерн, а кључне тачке тих
анализа задржавају се на тематском плану и говоре најпре о непостојању јасног моралног кодекса и, сходно томе, новом типу јунака који се
крећу у распону од негативца до антихероја. Често се узима у обзир и културолошки контекст,
па се тако шпагети-вестерн тумачи као виђење
типично америчког жанра очима Европљанина,
као својеврсна двострука митологизација.
Та специфична ауторска позиција утицала је
на то да Леонеови филмови испрва не буду дочекани с одушевљењем код америчке критике, која му је често спочитавала да не познаје
не само природу вестерн жанра већ ни Америку као такву. Изгледа да је таква рецепција утицала на редитеља, што се види у његовој тежњи
да приче учини више америчким, тачније да
их просторно-временски контекстуализује, па
тако можемо пратити како се кроз његов опус
удео „историје” повећава. Прва два филма Долар трилогије (За шаку долара и За долар више)
у том погледу веома су пречишћени филмови
и сем неопходних одредница остављају утисак
готово апстрактног амбијента, с пространим,
али сведеним екстеријерима који спојем меланхолије и мистерије подсећају на слике Ђорђа
де Кирика. Добар, лош, зао већим делом држи
се истог приступа, док једино одступање представља приказ Грађанског рата у Америци, који
се одвија у другом плану приче. Било једном на
Дивљем западу већу пажњу поклања друштвено-политичком аспекту, уводећи поред стандардних револвераша и лик локалног тајкуна, док
се заплет конституише око махинација у вези
с куповином земљишта, чиме се наговештава и
потпуни заокрет од вестерна ка гангстерском
филму у Леонеовом последњем остварењу Било
једном у Америци.
И поред одличног пријема и култног статуса
филма Било једном на Дивљем западу и солидног
успеха последњег филма, срж поетике Серђа Леонеа највидљивија је у Долар трилогији, можда
управо зато што се у њима није трудио да пружи оно што се од њега очекивало. У својој апстракцији и идејној непретенциозности, филмо8
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ви Долар трилогије пружају веома особен свет
који једино вестерн иконографијом подсећа на
нешто што нам је познато, док већим делом изгледа страно, зачудно, а нa моменте и гротескно и језовито. Ти филмови су и на плану заплета
врло једноставни, премда трају у просеку дуже
од два сата. Најчешћи наративни модел базира се на потери (или два јунака јуре трећег или
три јунака траже благо), док појединачне сце-

Серђо Леоне и Клинт Иствуд на снимању
филма За долар више (1965)

Лагер Ниш (1987)

не приказују компликације на том путу, без залажења у психологију ликова и друштвени контекст, што свеукупно чини прилично лабав сижејни ланац.
Сем у ретким тренуцима, Леоне не одаје прошлост ликова, не открива мотиве због којих су постали такви какви јесу. На тај начин они задржавају потпуну мистериозност и значењску отвореност, што нарочито упада у очи у последњем

делу трилогије, јер су карактери одређени прилично елузивним епитетима: добар, лош и зао.
Не би било претерано рећи да они заправо и
нису карактери, већ модели, нешто попут ликова из драме Чекајући Годоа Семјуела Бекета.
Разлика је у томе што имају пиштоље и никога
и ништа не чекају, али њихове акције такође одликује и непостојање смисла, а њихово кретање
је без полазишта и одредишта. Кључни мотив
С Е Р Ђ О
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Илустрација са плаката филма
Било једном на Дивљем западу (1968)

10

|

|

велик ан и

с в е т с ко г

ф илма

Фотографијe: Архив ЈК
Било једном у Америци (1984)

који покреће јунаке јесте новац, али нам прича
ништа више од тога не нуди, не даје нам увид у
њихове личније жеље, на пример због чега им је
тај новац толико потребан.
Огољеност често води у метафизичност и то
се запажа управо код Леонеа. Та тенденција заслужна је за трансцендентне квалитете његових
филмова, блиске модернистичким филмским
токовима. Претерано би било рећи да је он прави представник филмског модернизма или онога што Пол Шредер назива „трансцендентним
стилом”, али је сигурно да у одређеним аспектима дели тенденције те струје. Његова позиција
ипак је особена, негде између класичног и модернистичког, и у том смислу можда је најближи Жану Пјеру Мелвилу, у чијим филмовима
Црвени круг и Самурај такође постоји сведена,
аскетска карактеризација ликова, честа доминација стила над садржајем и опсесивна фокусираност на радње које су лишене неког дубљег
значења: у Мелвиловом случају то су крађе, у
Леонеовом револверашки обрачуни. Тако долазимо до друге кључне карактеристике Долар
трилогије, поред идејне сведености прича, а то
је упечатљив стил.
Можда највиши домети тих филмова јесу они
у којима чисто визуелни аспект надилази причу. Леоне јесте био фасциниран вестерн митологијом и иконографијом, али форма његових
филмова, на неки начин, трансцендује причу, јер њене елементе користи више као естетске, а мање наративне чињенице, што је нарочито видљиво у сценама сусрета/обрачуна, којих
у његовим филмовима има неуобичајено мно-

го. Њихова формална екстраваганција превазилази њихову наративну функцију до те мере
да се понекад чини да ту вестерн служи само
као погодна подлога на којој се редитељ може
поигравати формом. Начин грађења тих сцена
базира се на усложњавању (разлагању) радњи,
па тако и успутни сукоби од мањег значаја добијају третман какав би у неком класичнијем
филму био резервисан за тачке кулминације.
У тим тренуцима Леоне достиже тачку идеала
„чистог” филма, креирајући доминантно кинестетички доживљај. Употребом детаља, комбинацијом екстремно крупних и далеких планова,
напетим односом статике и динамике, као и коришћењем тишине, он растеже тренутке напетости до границе после које престаје узбуђење,
а открива се стил.
Необичан спој драмског минимализма и стилске ракоши чини суштину поетике Серђа Леонеа, док је вестерн амбијент, парадоксално, и
неопходан и небитан. Неопходан је, јер управо такав простор пружа осећај измештености,
специфичан пејзаж ничије земље, метафизичке пустиње; небитан, јер то заправо и није свет
Дивљег запада, већ само личи на њега. Трансцендентни аспект Долар трилогије и данас се чини
као вредност која измиче тумачењу и зато је интересантнија од анализе која се базира на жанру. Нарочито из данашње перспективе, када се
после шпагети-вестерна појавило још неколико
генерација редитеља који су следили ту линију
и реинтерпретирали жанр, претежно у постмодерном кључу.
С Е Р Ђ О
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кинотека
ИНТЕРВјУ

„Видео сам твоје снове, Џералдина, твоју будућност.
Видео сам девојку која плеше на позорници.
Слушао сам публику како говори: ’Да ли видите ту девојку?
То је ћерка једне старе будале, сећате се, његово име је Чарли.’ Да,
ја сам Чарли! Ја сам стара будала! Сада је на тебе ред. Плеши!
Ја сам плесао у превеликим поцепаним панталонама,
а ти плешеш у свиленој хаљини као принцеза.
Тај плес и аплаузи понекада ће те винути у небо.
Лети! Лети тамо! Али ипак се спусти на земљу!
Требало би да видиш животе људи, животе уличних плесача који
трну од хладноће и глади. Ја сам био као они, Џералдина.
Тих ноћи, тих магичних ноћи док си ти спавала, успавана мојим
причама, ја сам био будан.” Ове речи, исписане јануара 1965. један
од најкреативнијих стваралаца у историји светске кинематографије
Чарли Чаплин посветио је својој ћерки Џералдини

П

рипадница славне мултинационалне
глумачке династије Чаплин, прва од
осморо деце филмске иконе и глумице Уне О’Нил, и унука нобеловца
Јуџина О’Нила, у каријери која траје
шест и по деценија снимила је близу
160 филмова на енглеском, француском и шпанском језику. Филмографија харизматичне, насмејане глумице, испуњена је насловима
које потписују највећа редитељска имена.
Џералдина Чаплин рођена је у Сједињеним Америчким Државама, школовала се за балерину, да би
се после кратке плесачке каријере у Паризу убрзо окренула глуми. Посветила је живот тој професији коју је започела још почетком педесетих година прошлог века када је заиграла у филму Светлост позорнице свог великог оца Чарлија Чаплина. Дебитовала је у главној женској улози у француској криминалистичкој драми Crime on a Summer
Morning, уз Жана Пола Белмонда. Ипак, открио ју
је Дејвид Лин наменивши јој улогу одане супруге
Тоње у Доктору Живагу, која јој је донела номинацију за Златни глобус за најбољу младу наду.
12
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Сандра Перовић

илустрација:
Мирослава Вуковић

ЧАПЛИН

ЏЕРАлДиНА

Џ Е РА Л Д И Н А

Ч А П Л И Н

|

|

13

Доктор Живаго (1966)

После улоге у психолошком трилеру Пеперминт фрапе великог Карлоса Сауре, који јој
је био и партнер и с којим је снимала у време
Франкове диктатуре у Шпанији, играла је у филмовима који се сматрају врхунцима шпанске кинематографије попут Ане међу вуковима и Змије
у недрима. Године 2006. Шпанска филмска академја наградила ју је Златном медаљом за допринос тој националној кинематографији.
Међу најважнијим остварењима Чаплинове јесте филм мозаичне структуре Нешвил Роберта
Алтмана, у којем глуми неподношљиву репортерку Би-Би-Сија и за који је такође била номинована за Златни глобус. Номинацију за исту награду донела јој је и улога у биографском филму Чаплин Ричарда Атенбороа, у коме је Роберт
Дауни Џуниор оживео лик њеног оца. Играла
је у романтичној Скорсезеовој драми Доба невиности и у Зафирелијевој Џејн Ејр. Филм Добродошли у Л. А. редитеља Алана Рудолфа донео
јој је номинацију за награду БАФТА. Позната је
14
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и по сарадњи с Карлом Лагерфелдом, у чијем
је филмском циклусу посвећеном француској
модној икони упечатљиво отелотворила Коко
Шанел.
Неуморна Џералдина Чаплин, после арт хаус
филма Свете звери, приказаног на 69. Берлиналу, наставља да снима још два нова на шпанском језику.
Своје глумачке почетке, поред осталог, везујете и за Србију?
– Мислим да је то било 1966. Тада је у Новом
Саду сниман италијанско-југословенски филм
који се звао Ићи ћемо у град, у режији Нела Ризија. Дуго сам тамо боравила и фантастично
сам се провела. Много ми се допало. И научила
сам много... Могла сам да се изразим тако да ме
разумеју док говорим српски језик. Била сам
тада заљубљена у једног београдског студента
кога сам и упознала снимајући малопре поменути филм Ићи ћемо у град.

За разлику од вашег оца, легендарног комичара, имали сте моћне озбиљне улоге у енглеским, француским и шпанским филмовима. Да ли сте током каријере функционисали
у оквиру своје зоне удобности?
– Не знам. Не сећам се баш. Вероватно. Мада,
никад нисам имала осећај да је глумачки посао
зона удобности већ тежак рад. Имала сам много драмских улога, али више волим комедије,
јер то је најтежа ствар коју можете да радите не
само као глумац него и као сценариста и редитељ. Једна ствар је веома занимљива када је реч
о жанру комедије, а то је да као глумац непогрешиво осетите тренутак када нешто крене наопако.
У којој вам је мери презиме Чаплин помогло или одмогло у каријери?
– Помогло ми је двеста посто, десет хиљада посто. Једноставно, отвара свака врата. Име Чаплин је дивно. Чарли Чаплин је мој херој. „Мала
скитница” је мој херој. И сви су га волели, а то је
тако важно. Сви су га волели. Презиме које носим у свему ми је помогло.
Као девојчица глумили сте у легендарном
филму вашег оца Светлост позорнице?
– Памтим снимање тог филма као веома забавно, пре свега зато што сам била ослобођена
од школе. Сећам се како су нас водили у студио
и облачили нам костиме. Све је то било веома
забавно и интересантно, осећала сам се као код

куће, чак и боље, јер сам била костимирана.
Каква сећања имате на своју мајку Уну
О’Нил, такође глумицу?
– Удала се за мог оца са осамнаест година, а у
студију су сматрали да је само још једна од његових глупачица. Али она је преузела све и постала једина особа коју је мој отац истински поштовао. Прво би од ње тражио мишљење о свему што напише, а она би га чак и исправљала.
Понекад су се свађали због тога, али на крају би
урадио тачно оно што је она предлагала. Била је
генијална.
Радили сте с много истакнутих аутора. Шта
је пресудно да прихватите улогу када вам је
редитељ понуди?
– Најважнији је редитељ, јер ја припадам оној
старој глумачкој школи. Ако ми се допадне, радићу све што треба, нећу ни да читам сценарио.
Ако га не знам, волим да прво прочитам сценарио, па да га упознам и да схватим везу између
њега и сценарија, а онда буде или да или не. И то
се одмах деси. Глумачки посао доживљавам као
учење о људима. Сваки филм чији сам била део
донео ми је сазнања о актуелним проблемима и
о свему ономе кроз шта људи пролазе у друштву у којем живимо.
У којој је мери улога Тоње, супруге доктора
Живага у раскошној екранизацији Пастернаковог романа, променила путању ваше ка-

Philip K. Dick’s Electric Dreams (2017)
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ријере? Колико сте као глумица научили и
од филма и од редитеља Дејвида Лина?
– Потпуно ми је променила каријеру. Од глумице која се пробија, а ћерка је Чарлија Чаплина, постала сам неко. Мада, тај филм тада
није био хит. Није био блокбастер. Добио је
врло лоше критике и није добро прошао, што
је много потресло Дејвида Лина. С временом,
то је постао филмски класик. Људи су ми на
улици говорили: „Јао, Доктор Живаго – то је
омиљени филм моје маме!” Сада ми кажу: „То
је омиљени филм моје бабе!” Али једно је сигурно – сви увек помињу Доктора Живага.
Средином каријере, током седамдесетих и
осамдесетих, пожалили сте се да вас не зову
довољно да глумите у америчким фимовима. Шта мислите, зашто се то догодило, и да
ли ти исти разлози постоје и данас у тој индустрији?
– Мислим да је разлог можда то што се врста филмова које сам радила и које радим све
мање снима. Више сам ризиковала у европској
каријери. Али ипак сам радила за Роберта Алтмана. У последње време, наравно, америчка
филмска индустрија не воли боре, а ја их имам
гомилу. Али сад посао добијам само због њих.
Бакице су тражене, а ја сам их све глумила –
добре бакице, бакице убице и грозне бакице.
Сад сам ваљда на правом путу за прабаку.
Шта је оно што сте желели да урадите без
грешке кад је реч о представљању Хане,
мајке вашег оца у биографском филму Чаплин редитеља Ричарда Атенборoа, с обзиром
на вашу упућеност у породичну прошлост
и све оно што сте о њој знали?
– Желела сам само да је представим како
треба, јер је то врло сочна улога. Сер Ричард
Атенборо звао ме је да ми каже да имам улогу
у филму. Најпре сам помислила како то, зато
што је мој отац волео веома младе девојке,
била сам престара! „А, хоћете да глумим његову мајку. Сјајно!” Много сам се обрадовала.
Тренутно највише радите у Латинској
Америци, и то уметничке филмове у које
спада и ваш најновији филм Свете звери. Да
ли вам понекад недостаје рад у Холивуду?
Занимљиво је, појавили сте се 2018. у блокбастеру Свет из доба јуре – уништено краљевство Хуана Антонија Бајоне, с којим сте сарађивали и у хорор драми Сиротиште?
16
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– То је веома добар филм и емотиван је. Ипак,
када кажете Холивуд, ја најпре помислим на
Роберта Алтмана. Професионално искуство с
њим много ми се допало. Сматрам да је Холивуд сјајно место када си „запослени” глумац.
Али ако немаш посла, сигурно је страшно депресивно боравити тамо. Осим тога, не умем
да возим, што је велики проблем у Лос Анђелесу. Али, не, не недостаје ми.
Познато је да глумите на три језика. Снимали сте на различитим континентима?
– Свако искуство је друкчије. Сваки филм
је различит. Можда је највећа разлика у томе
што постоје нискобуџетни филмови и блокбастери. Није ми важно где се снимају. За мене
не постоје границе и заставе. Презирем поделе, које су, нажалост, у времену у коме живимо
све израженије. Бојим се да ово није баш најбоље време, а да се вратимо уназад не можемо.
Када све то сумирам у својој глави, буде ми и
драго што сам већ у годинама.
Које су вам улоге из вашег богатог и разноликог опуса омиљене?
– Свака наредна улога ми је омиљена. Не
знам која ће бити следећа, али следећа увек
буде драга. Наставићу да снимам све док ми
буду нудили улоге у филмовима које бих волела да видим. Не размишљам много о прошлости. Али ако бих баш морала да бацим поглед
иза себе, онда бих издвојила Алтманов Нешвил,
који често гледам јер ме засмејава. То је тако
добар филм. Волим да гледам и Змију у недрима Карлоса Сауре и Remember My Name Алана
Рудолфа. Има много филмова у којима сам играла и који ми се баш допадају.
Да ли знате да се један од Чаплинових
штапова налази у Београду, у Југословенској кинотеци?
– Невероватно. Замислите ви то! Не, то нисам знала.

СУБОТОМ НА ДРУГОМ,
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ

пише:

Жика Богдановић

фест
КРИТИКА

БАСТЕР, МИЧАМ
И МОРИСИ

НЕЗАВИСНОСТ
У ХОЛИВУДУ
И ВАН ХОЛИВУДА
пише:

Гаврило Петровић
Фине девојке не остају на доручку
Nice Girls Don’t Stay For Breakfast
Режија: Брус Вебер
Три писма Полу Морисију
Letters to Paul Morrissey
Режија: Арманд Ровира, Саида Бензал
Величанствени Бастер
The Greast Buster: A Celebration
Режија: Питер Богданович

У

сенци лавине нових остварења и
актуелних тема које доноси сваки ФЕСТ остаће три љубавна
писма великанима филма који су
се, сваки на свој начин и сваки са
својим исходом, носили с независношћу сопственог стваралаштва. Сва три љубавна писма, скоро у целости црно-бела, моћи
ће да се погледају тамо где је и најприкладније
– у Узун Мирковој 1, у сали Југословенске кинотеке. И учинци тих филмова варирају, па пошто у животу не ваља одлагати најважније ствари да би нам најслађе остале на крају, најбоље
је да најпре скренемо пажњу на најконвенционалније снимљени документарац у овом избору,
али уједно и онај који највише разгали, подсети зашто волимо седму уметност, о фигури која
је установила добар део језика покретних слика
који сви на свету данас разумемо као матерњи.
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Величанствени Бастер (2018)

Црни анђео (2018)

Питер Богданович је велики заљубљеник у
филм. Од његових разговора с Орсоном Велсом
за сваку филмофилку која држи до себе важнији
су можда само разговори Трифоа с Хичкоком. У

Питер Богданович
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замецима његових најистрајнијих режисерских
радова као да се пре свега крила идеја да ангажује и ода почаст глумачкој звезди ранијег доба
– Борису Карлофу у Метама, Бену Џонсону у
Последњој биоскопској представи. Али шта то
времешни Богданович има да нам каже данас о
звезди неме комедије што није пука хагиографија и носталгија за златним данима?
Пре свега, да је Бастер Китон иза камере ударио темеље филмског израза ништа мање кључнe колико један Грифит или Ајзенштајн. И да је
био један од непревазиђених редитеља. „Његове масовке постиде све из Прохујало с вихором”,
каже један из плејаде познатих саговорника у
Величанственом Бастеру. Но, очигледно се још
тад умеће везано за филмску комедију потцењивало. А и нешто друго је публици било прече да
види од редитељског дара: од првих водвиљских
дана, преко филмских комедија дугих две ролне
које га је научио да снима чувени (и злогласни)

– сва неснимљена Бастерова ремек-дела под пуном контролом великог мајстора, наспрам реалности надолазеће локомотиве тон-филма и
деценије другоразредног Бастера у заборављивим студијским мјузиклима и тек повременим
моментима генијалности, најчешће у телевизијским рекламама – остају у домену филмофилског жала за друкчијом, богатијом, непро-

Фотографијe: Архив ЈК

Фети Арбакл, па до класичних целовечерњих комедија из двадесетих година ХХ века, Бастер Китон је утемељивач тог чувеног гега по којем је и
добио надимак: падања на дупе.
Безвременост физичке комедије, и чиста кинетичност, то су Бастерове заоставштине. У његовим филмовима, како наглашава Квентин Тарантино, камера је део гега. Постављена је, или
прати акцију, тако да допринесе смешном. Такође, у то време тик пред смрт немог филма,
није било тона да забележи виц који неко исприча у статичном кадру. Хумор је морао да
буде акцион; другим речима, неко је морао да
бупне на дупе.
Можда једини већи шок од тога колико свеже,
динамично, шармантно и никад на прву лопту,
и дан-данас изгледају век стари инсерти из легендарних Бастерових дела, јесте то колико су
они врело из којег је потекао читав век физичке комедије на филму, тог најпрезренијег и најчистијег филмског жанра. Чак Џонс је признао
да је од Бастера „дрпио” малтене све за Душка
Дугоушка. Бастерова логика из цртаног филма
уписана је у сваки кадар сваког филма браће
Коен, али и сваке смешне туче коју оркестрира
Џеки Чен. Најбоље физичке комедије овог века,
као што је Ананас експрес, незамисливе су без
његовог утицаја. За разгибаног Китона срамота
је била не изводити сопствене вратоломије, на
чему је инсистирао и у дубокој старости, када
је добио прилику да репризира најчувеније гегове пред камером и посвађа се са сниматељем
око ангажовања каскадера. Веровали или не, та
етика одредила је каријеру Џонија Ноксвила,
који стоји иза телевизијског феномена Jackass.
Бастерова вечито озбиљна, изливена „камена
фаца”, на којој су носиоци глумачке експресије
само очи, послужила је Џону Вотсу, редитељу
изванредног филма Спајдермен: повратак кући,
да нађе бројне нијансе хумора иза безличне суперхеројске маске.
На врхунцу умећа, међутим, Бастер је потписао за МГМ, и трајно изгубио креативну независност из које је обликовао своја ремек-дела.
Богданович, редитељ, глумац, а овде и наратор, с
посебном горчином цитира Богдановича филмског критичара из шездесетих, и његове јетке сече бездушних комедија у којима је Бастер
морао да се појављује по уговору, и строго по
сценарију – незамисливо за генија који је сваки
компликовани гег на свом сету разрађивао на
лицу места из почетне идеје, своје или неког из
екипе, и на већем буџету. Размере ове трагедије

Арманд Ровира

живљеном историјом; али зато ништа мање не
делују као губитак за цело човечанство. Сам Бастер, за чије заслуге филмској уметности већ
наредна генерација није ни знала, није изражавао посебну јед око своје судбине, професионално и пожртвовано радећи сваки посао који му
се омогућавао или – чешће – стављао пред њега,
али као да је нешто од искре у очима на том каменом лицу ишчилело.
У вињетама из којих су сачињена Писма Полу
Морисију, јунаци, у бременитим војсоверима
упућеним насловном синеасти, такође би хтели да буду независни. Од капитализма (срећно
с тим), од одређеног пробадајућег звука. Мало
тога стилски, а још мање садржајно, овде има
везе с Морисијевом естетиком. Где је порнографија? Где је разиграни кемп? Бубуљице на обнаженим задњицама натуршчика? Природан,
импровизовани дијалог? И зашто је филм цр-
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Фине девојке не остају на доручку (2018)

но-бели? Једино пажње вредно „писмо”, уједно
и најкраће, потписује Морисијев најближи сарадник, глумац Џо Далесандро: искрену, непретенциозну исповест о томе шта значи бити зависан од хероина. Пошто тај филм није репрезентативан увид у утицај који је на свет филма остварио периферни главни субјект, оставља
нам се простор да се замислимо над судбином
Пола Морисија. Иако је у познијем, и мање значајном делу каријере, покушао да упакује своје
кемп-визије и у комерцијалније рухо, тешко да
постоји филмски стваралац који је толико инсистирао на креативној независности. Читавог
живота, међутим, покушавао је да се извуче из
сенке Ендија Ворхола. Престао је да снима кад
је утврдио да не постоје довољно независни продукцијски услови за његову визију. Могу други
да вас сасеку, или можете сами да се повучете.
Ко да се измигољи таквом усуду?
Филм о Роберту Мичаму једино и може да
буде црно-бели. Несумњиво га је тако замислио
модни фотограф и повремени филмаџија Брус
Вебер још кад је, крајем осамдесетих, маштао о
томе са субјектом свог тадашњег документарца Четом Бејкером, откривши заједничку љубав
према неухватљивој, а централној фигури златног доба америчког филма. И мора да је још тад
знао да му, како каже, Боб неће предати своје
породичне албуме на извол’те – Мичам је, среди22
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ном деведесетих и малтене пред смрт, напокон
пристао на пројекат и да га овај прати около с
камером. Добар део филма редитељ нам ван кадра приповеда какав је филм хтео да сними, али
је „испало ово”. Но, и оно што ухвати у крупном,
зрнастом кадру, вреди цене улазнице. Клизећи
из анегдоте у анегдоту, ту су снимци снимања
плоче с Маријен Фејтфул (уопште, све време
провејавају тренуци Мичама који пева); бројне
глумачке громаде са својом причом о легендарном Бобу („Имао сам два баука као мали: Дракулу, у Лугошијевом издању, и Роберта Мичама
из Рта страве”, признаје Бенисио дел Торо); и
несвакидашња исповест партнерке са снимања
сцене силовања у поменутом Рту страве, коју
је толико испровоцирао да му достојно парира
у екстремној динамици, и узнемирио, да је моментално после реза почео да је смирује и да
јој се извињава – у стварности брижна антитеза мачо насилника испред камере. „Тад сам се
заљубила у њега”, каже Поли Берген, којој је сусрет на сцени силовања био и први сусрет с Робертом Мичамом у животу. „Очекивали бисте ту
разбарушену, наглашено мушку појаву – и добили бисте је – али он је био и невероватно фин
и диван човек”, каже за њега Џони Деп. Бројни
моменти приказују опуштеног Мичама, који
необавезно ћаска. Често упошљава исте реплике за различите људе, нарочито жене – за шта
га Вебер оптужује у једној од забавнијих сцена
– тако да никада нисте начисто шта је наступ,
а шта стварни Боб. Када је својевремено, насред узлазне каријере, био ухваћен с марихуаном, најмање је било извесно да ће „поново јести ручак у овом граду”, како кажу у Холивуду,
а и у том случају, само у покајничким ролама
праведника. Најмање је могло да се очекује да
ће му и ту толико пристајати ишчашена, несвакидашња, антихеројска улога од каквих је издубио себи нишу у срцу америчке кинематографије. Можда у тој неухватљивости, мистериозности и искулираности лежи тајна Роберта Мичама; у неспојивим крајностима најчувенијег
„грубијана нежног срца”, упечатљивог колико
и опуштеног, независног у систему. У ноншалантности реплике, истовремено и наслова једне од његових биографија, коју упути партнерки док га ова, у великом ноар филму Из прошлости (1947), убеђује да није украла паре дечку
од кога је побегла.
„Baby, I don’t care.”
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нема
СРЕДА

ИТА
РИНА

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА
ФИЛМСКА ДИВА
пише:

Александар Саша Ердељановић

С

таза уметности је својеврсни ход по мукама на путу ка слави, пун страсти и одрицања,
зноја и патње, поплочан ружама, али и трњем. Добар пример за такву констатацију
свакако представља животна судбина Ите Рине (1907–1979), прве, а можда и најзначајније међународне филмске диве поникле на овим просторима.
Ита Рина (право име Ида Кравања), Словенка родом из Диваче крај Трста, по оснивању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, с породицом се преселила у Љубљану, где је похађала гимназију, а затим се запослила у банци. Попут многих девојака маштала је да постане глумица или балерина, а за то је, осим природног талента, поседовала и нешто због чега су јој њене вршњакиње завиделе – необичну, сањалачку лепоту. Мада званично није учествовала на избору за Мис Југославије
крајем 1926. године у Загребу, њене тајно послате фотографије својом лепотом засениле су све учесниП Р В А
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Еротикон (1929)

це (па и победницу Штефицу Видачић, касније
такође филмску глумицу) и омогућиле јој уговор с берлинском филмском кућом OstermayerFilm. Током друге половине 1927. године, упоредо с учењем глуме, певања, јахања и других вештина, Ита Рина остварује низ мањих улога, а
њено име Ида Кравања први пут је забележено,
као десето, на шпици филма Шта деца крију од
родитеља ветерана немачке кинематографије
Франца Остена. После низа епизода критика је
примећује тек у филму Последња вечера, у режији Марија Бонара из 1928. године, у коме су
јој партнери били италијанска звезда на заласку
Марчела Албани и будући првак нацистичког
филма Хајнрих Георг. Ипак, свој први глумачки тријумф Ита Рина (како су је ефектно преименовали продуценти) остварује у наредном
филму, чешко-немачкој копродукцији Еротикон из 1929. године, који је поред ње прославио
и младог редитеља Густава Махатија. Та класична прича о прељуби, тако блиска средњоевропским филмским ауторима тога доба, изразито
26

|

|

н ема

с ре да

суптилно приказала је телесну страст, избегавши све замке цензуре, и послужила као предигра за следећи, још успешнији Махатијев филм
Екстаза. Филмски и други часописи утркивали су се у хвалоспевима главној глумици, па
тако „Чешко слово” пише: „Раскошна Ита Рина
својом југословенском лепотом и великим глумачким талентом убрајаће се ускоро у најбоље
филмске звезде”. Следили су већи или мањи успеси – Срамота Јозефа Медеотија Бохача, Пролеће се буди Рихарда Освалда, Краљевски валцер Манфреда Ное, Валови страсти Владимира Гајдарова – гомиле обожавалаца на сваком
кораку, стотине писама из целе Европе, примамљиве понуде са обеју страна Атлантика. Тада,
на самом размеђу немог и звучног филма, Ита
Рина одиграла је своју вероватно најуспелију
ролу, поново у чешком филму Тонка звана вешала Карела Антона из 1930. године, накнадно
озвученом на три језика – чешком, немачком
и француском. Тешку улогу наивне сеоске девојке која пропада у великом граду одајући се

таристичке фотографије (екстеријери су снимани у Сплиту, Солину, Шибенику и највећим
делом у Комижи на острву Вису) није прелазила ниво осредњости, па самим тим ни глумачка експресивност Ите Рине није у потпуности
дошла до изражаја. Њен следећи филм, романтична комедија Принцеза корала (алтернативни
назив На плавом Јадрану) сниман је на острву
Зларин код Шибеника, на Хвару и у Сплиту, уз
учешће више од две стотине статиста, као и трупа морнарице и хидроавијације Краљевине Југославије. Шармантан и разигран, с мелодичном музиком Сплићанина Иве Тијардовића, неколико успелих акционих сцена и необично фотогеничном Итом Рином, филм Принцеза корала оправдао је свој првенствени циљ – да забави
и насмеје гледаоце. Најславнији међу „домаћим”
глумцима Иван Петровић био јој је партнер и у
њеном последњем филму, снимљеном у Немачкој у предвечерје Другог светског рата, Трговци девојкама Ериха Енгелса из 1939. године. То
криминалистичко остварење без већих претензија, само је истакло балканску лепоту Ите Рине
и брзо нестало из биоскопа Рајха пуних журнала о „победи на Истоку”. По завршетку филма
она се дефинитивно вратила у отаџбину, огорчена притисцима на неаријевске уметнике током снимања.
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пијанчењу и проституцији, Ита Рина остварила
је на надахнут и непоновљив начин, исказујући
пуну палету људских стања и емоција.
На врхунцу славе Ита Рина одлучује да своју
дугогодишњу везу с Београђанином, инжењером Миодрагом Ђорђевићем, крунише браком
у априлу 1931. године, прешавши у православље.
Под новим именом Тамара Ђорђевић настањује
се у Београду и повлачи се из света филма.
Током четврте деценије XX века, иако првенствено окренута породичном животу, Ита Рина
ипак се враћа филму и тумачи главне улоге у три
копродукциона остварења (два с немачким, а један с чешким партнерима), чији је циљ, уз чисто
уметничке побуде, била промоција Краљевине
Југославије и њених природних и туристичких
богатстава, посебно Јадрана и Црне Горе. Значајно је то што су јој у сва три филма партнери били глумци југословенског порекла: Словенац Хинко Нучић у Фантому Дурмитора Ханса Натгеа из 1932. године, Хрват Звонимир Рогоз
у филму А живот тече даље Карла Јунгханса и
Ф. В. Крамера из 1935. и Србин Светислав Иван
Петровић у Принцези корала Виктора Јансона
из 1937. године. Узбудљива авантуристичка сага
Фантом Дурмитора (позната и под алтернативним насловом Песма Црних брда), осим у берлинским ентеријерима, снимана је и у неким од
најлепших југословенских екстеријера: Мостару, Дубровнику, висовима Дурмитора, Жабљака
и Црном језеру, кањонима Таре и Пиве, Сарајеву, Београду... Весеље и туга, заљубљеност, разочарање, а затим и борба за спас ближњих – изрази које је Ита Рина најискреније исказивала
у том питком остварењу – на моменте су подсетили на њене пређашње успехе. Рад на следећем
филму А живот тече даље пратиле су многе потешкоће, укључујући и промену продукцијске
куће (уместо „Старфилма” продукцију је преузела кућа „Праг–Париз”) и замену глумице друге улоге по важности (велику совјетску глумицу
Веру Барановску због болести је заменила Загрепчанка Злата Дриакова), као и редитеља, јер
је цењеног Карла Јунгханса наследио анонимни Ф. В. Крамер. Осим у чешкој, филм је снимљен у још три верзије, српскохрватској, француској и немачкој, али је југословенској, која је
друкчије монтирана од осталих и недостају јој
неки значајни дијалози, очигледно посвећено
најмање пажње. После премијере на Фестивалу
у Венецији 1935. године, филм је успешно приказиван у југословенским биоскопима, али генерално, та озбиљна драма, осим врсне докумен-
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Валови страсти (1930)

Период немачке окупације (1941–1944) Ита Рина
је с породицом, увећаном за два члана (сина и
ћерку), провела повучено у Београду и Врњачкој Бањи. У ослобођеној земљи, пуна ентузијазма, понудила је своје богато филмско знање и
искуство новој народној власти. Нажалост, уместо на рад на филму и новим улогама, наилази
на подозрење и зид ћутања врха кинематографије нове државе. У пуној људској и уметничкој
снази Ита Рина, иако запослена у Авала филму,
није добијала улоге на великом платну, а и оне
за које се изборила, игром судбине није одиграла. Тако је југословенско-немачка копродукција Циганска музика Гезе фон Болварија стопирана због недостатка средстава, док је снимање филма Крагујевац Жоржа Скригина прекинуто јер се ауторова визија крвавог октобра
1941. године није у потпуности поклапала са званичном верзијом партијске историографије. Током педесетих година радила је у Ловћен филму као саветник за копродукције, али ниједан
од њених предложених пројеката није реализован. Последња улога Ите Рине била је мала, али
28
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ефектна епизода у филму Рат Вељка Булајића
из 1960. године, помодарској антиципацији могућег атомског рата.
Свесна људске пролазности и схвативши узалудност борбе с ветрењачама, Ита Рина се средином шездесетих година повлачи из јавног
живота и са супругом настањује у Будви. Тамо
је и преминула, за време катастрофалног земљотреса, маја 1979. године.
Познати амерички новинар Волтер Липман
једном је рекао: „Кад дело остаје, прошлост је
присутна – и то више није прошлост”. Глума и
лепота Ите Рине, неправедно заборављене хероине југословенског и европског филма, недвосмислена су потврда те мисли.

А живот тече даље (1935)
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Стеван Мишковић

Други светски рат
филмски журнали у
(и о) окупираној Југославији
Први део
пише:

Божидар Марјановић

Ф

илмски журнал је врста документарног филма који прати битне догађаје у одређеном
периоду, најчешће недељно,
двонедељно или месечно. Он
има релативно дугу историју, која условно сеже
све до Лимијера. У Првом светском рату наговестио је свој пропагандни потенцијал, у Другом су га све државе максимално користиле као
једно од најефикаснијих средстава пропаганде,
да би га тек средином ХХ века телевизија потиснула и превазишла на задатку идеолошког
(пре)обликовања свести. Међутим, када данас
гледамо бројне филмове о великим биткама
Другог светског рата, морамо да знамо да сви,
по правилу, за основу имају журнале из тог периода.
Од немачког напада на Пољску у програмима наших биоскопа редовно су се пре филмо30
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ва најављивали „ратни журнали”, а међу њима
су доминантно место заузимала два америчка која су одраније имала чврсто упориште на
нашем филмском тржишту – Fox movieton и
Metrotone. Fox movieton заправо je први звучни
филмски журнал на свету, у продукцији куће
20th Century Fox (1928–1963), а Metrotone, чији
је оснивач пионир филмског журнализма Вилијам Херст (који је продуцирао и журнале из
Првог светског рата, укључујући и снимања у
Србији), био је у продукцији MGM-а. Будући да
потичу из земље која је тада била неутрална, те
сторије су у великој мери лишене пропагандне
позадине, а ужаси најкрвавијег ратног сукоба у
историји само се назначавају.
Напад на Југославију донео је и апсолутни
монопол немачких журнала. Немци су имали изванредно организовану филмску службу. Наиме, при свакој већој јединици, прециз-

ва насталих током освајања Пољске, Норвешке,
Белгије и Француске, Немци су од журналских
сторија Deutsche Wochenschau, и то бројева 554,
555, 556 и 557, из априла и маја 1941, измонтирали филм Рат на Балкану или Слом Југославије. С јасном политичком тенденцијом, која у
први план истиче снажну, супериорну, несаломиву немачку армију која силовито али и праведно кажњава Србе као реметилачки фактор
„нове Европе” и „новог светског поретка”, те сторије истовремено су и драгоцени, хладни, необориви документ који говори о нама и о томе
како је ко дочекао агресоре – само треба упоредити улице Београда, Загреба, Сарајева. Али постоји још једна ствар која говори о нама. У нашем архиву на картону тог филма, као траг времена и идеолошки наметнутог братства-јединства, и данас стоји напомена из неких „оловних
времена” да је забрањено издавање ролне филма

Фотографије: Архив ЈК

није на нивоу дивизије, постојала је посебна
пропагандна чета (PK – Propagandkommando)
у чијем су саставу поред новинара и фотографа били и филмски сниматељи, чији су снимљени материјали с прве линије фронта одмах слати у Уфину централу ради израде журналских
сторија. А немачки ратни журнали имају и достојну предисторију – на традицијама сјајног
Местер журнала из Првог светског рата четири продуцентске куће раде филмске новости:
Уфа (Ufa-Tonwoche и Deulig-Tonwoche), 20th
Century Fox (Fox Tönende Wochenschau), Баварија филм (Emelka-Tonwoche) и Тобис (TobisWochenschau). После доласка нациста на власт
сви потпадају под пуну контролу мајстора пропаганде, министра Јозефа Гебелса, а почетком
Другог светског рата, тачније јуна 1940, сви ратни журнали спојени су у један, Die Deutsche
Wochenschau, у Уфиној продукцији. Тај жур-

Журнал Уфа

нал излазио је до марта 1945, последњи је носио број 754, а како је први био 511 (наставио се
на Уфин журнал), то значи да су изашла укупно 243 броја. Сваки журнал састојао се просечно
од по десетак сторија различите дужине. Обично је имао ролну-две, а у посебним случајевима, када је реч о битним догађајима, и по три,
па чак и четири. Инспирисани успехом филмофилмски

журнали

са сценом одушевљеног дочека Немаца у Загребу – „да се не злоупотреби”. А видећемо касније
исте те људе како исто тако одушевљено дочекују партизане... Ипак, свим тим сторијама морамо признати – изванредан сниматељски рад и
монтажу. Deutsche Wochenschau био је намењен
пре свега немачкој публици. За окупиране територије, као и оне иностране које гравитирају
у
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Слом Југославије – Загреб

Рајху, рађени су посебни журнали, о чему ће касније бити више речи. Стога не чуди што при
прегледу тог журнала не налазимо много сторија које се односе на Југославију – једва њих
десетак. Као прву сторију броја 558 из маја, одмах по капитулацији Југославије, налазимо изградњу моста преко Дунава код Београда у присуству генерала Максимилијана фон Вајса, као
и још значајнији, једини снимак београдских
Јевреја како већ обележени тракама присилно
раде на рашчишћавању рушевина. Трећа сторија тог броја посвећена је борби немачких војника против остатака поражене српске војске. У
следећем, 559. броју, из истог месеца, једна сторија посвећена је пријему новог хрватског посланика код Хитлера, а друга свечаности у Хрватској, где се братски веселе мештани и немачки војници. Последња сторија из 1941. налази се
у броју 563, из јуна, и такође је посвећена обнови неког моста у Србији. Прву следећу сторију
која се односи на Југославију налазимо у броју
665, из јуна 1943. године, а била је посвећена
пријему хрватских добровољаца у дивизион Вафен СС-а у Загребу. Далеко је интересантнија, и
историјски и филмски, шеста сторија броја 669,
такође из јуна 1943. Реч је о одличној, заокруженој и динамичној репортажи о акцији СС јединица против партизана негде у Црној Гори. У
акцији учествују авијација, јединице везе, моторизоване јединице, артиљерија, коњица и брдс32
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ка пешадија, а операција се завршава ликвидирањем „банде”, док војници од захвалних мештана бивају награђени јајима. У броју 671 из јула
1941. приказан је дефиле СС дивизије „Принц
Еуген” (састојала се од војвођанских фолксдојчера, а Немци су, иронично, од њих формирали
брдску дивизију) кроз Мостар и идиличан живот у крајевима које је ослободила. У броју 679
и 682 из септембра представљене су две мирнодопске сторије из Србије: формирање Службе
рада и берба дувана у Србији, али већ у октобру (683) и новембру (688) теме су поново борбе
с партизанима у Босни. Последња сторија која
се односи на Југославију налази се у броју 697,
из јануара 1944. године, и приказује вежбу Српског добровољачког одреда.
Одмах по капитулацији Краљевина је распарчана међу агресорима, а само територија Србије подељена је на чак шест окупационих зона:
Бачку је окупирала Мађарска, источни Срем
припојен је Независној држави Хрватској, Банат је окупирала Немачка, а цивилну власт организовали су фолксдојчери, југоисточна Србија припојена је Бугарској, Италија је заузела највећи део Космета, остатак Србије заједно с Београдом окупирала је Немачка, а под њеним строгим патронатом формирана је цивилна влада с Миланом Недићем на челу.
Свака од окупационих сила на својој територији пропаганду је вршила путем журна-

ла. Међу првима активност је отпочео Мађарски филмски журнал (Magyar Vyjlaghirado). Он
је имао дугу традицију као наследник првог
мађарског журнала Кино-рипорт, основаног
још 1913. године. Умногоме је био сличан Уфиним журналима: дужина му је обично била до
300 метара и састојао се од шест до осам сторија
које су пратиле углавном активности адмирала
Хортија и званичника. Једна сторија била је посвећена вестима с фронта, једна Мађарима из
новоприсаједињених крајева, а остале вестима
из иностранства и забавним садржајима. Врло
често су преузимане и Уфине сторије. Мађарски филмски журнал био је намењен мађарском
становништву, није превођен на српски, мада је
имао дугу традицију сарадње с предратним југословенским филмским предузећима, нарочито с Артистик филмом, с којим су често размењиване сторије. По узору на Немце, и Мађари су од снимака ратних сниматеља одмах по
завршетку ратних операција монтирали филм
На југ (Del Fele), који прати наступање мађарс-

о упаду мађарских снага преко Хоргоша и заузимању Суботице, и нарочито 897, где су кинематографски најуспешније али и најпотресније
приказане последице варварског бомбардовања
Београда. И у каснијим бројевима редовно сe
појављују сторије из наших крајева, углавном о
животу Мађара из „новоприсаједињених области”, војне свечаности, разни празници у Суботици, Сомбору, оправка моста у Новом Саду,
да би се с приближавањем краја рата све више
проређивале. Две последње сторије из Војводине потичу из јуна и јула 1944. године: Фестивал
игара у Суботици и Национални сусрет рибара
на Палићком језеру.
О италијанском журналу Луче више ћу писати у следећем броју. Овде ћу се само осврнути
на сторије из Србије, односно с Косова и Метохије, које је припало италијанској окупационој
зони. Прилично је тешко утврдити шта је Луче
тачно снимао на тој територији пошто се у његовом каталогу те сторије воде као снимања у
Албанији, а нама је позната само једна, сигур-

Стеван Мишковић

ке војске од Хоргоша па све до околине Ваљева, као и победоносни повратак у Будимпешту. До краја рата, под вођством Миклоша Козме и Золтана Тореја, за тај журнал снимљене су
чак 1.084 репортаже, а за нас посебну историјску
вредност имају оне из априла 1941, у броју 895,
филмски

журнали

но снимљена у Призрену, у којој пред италијанским официрима дефилује група коњаника,
шиптарских добровољаца.
Несумњиво, доминантно место заузимају немачки журнали, што се нарочито односи на Србију, док је у Хрватској, као својој највернијој
у
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савезници (не заборавимо да је Хрватска једина
земља уз Немачку која је на својој територији
сама, без помоћи Немаца, организовала геноцид
над три народа), Немачка учинила све да подстакне филмску индустрију и производњу журнала. Србији су, као и неким другим окупираним европским државама, били намењени тзв.
Уфини магазини. Те својеврсне националне верзије Дојче вохеншауа рађене су у Уфиној централи за Југоисток у Бечу, где су синхронизоване на различите језике окупираних земаља. Састојале су се од вести с фронта (Дојче вохеншауа) и сторија из окупираних земаља, при чему је
свака земља била заступљена с једном или две
сторије. Како су се у Србији врло брзо јавила чак
два устаничка антифашистичка покрета, Немци
су проценили да је осим војне потребна и пропагандна пацификација Србије, што се намеравало постићи и повећањем броја сторија у Уфином магазину, па је Србија међу окупираним
државама добила „привилегован” положај да
буде заступљена са чак четири сторије, уместо
са две као раније, на самом крају магазина. Да
би се то што успешније остварило, београдска
Немачка филмска комора основала је 1942. године Одељење филмске репортаже, које су чинили
сниматељи Стеван Мишковић, руски емигрант
Михаил Ивањиков и немачки фолксдојчер Карл
Дамиш, шеф одељења. Уз немачке оператере та
екипа снимила је велики број сторија из окупиране Србије, претежно током 1943. и 1944. године.
Није познато колико је таквих Уфиних журнала
снимљено, нумерација није била прецизна, већ
различита за разна окупациона подручја, што је
доводило до приличне збрке, а често се дешавало да се једна сторија појави у више бројева
Уфиног магазина. Око осамдесет сторија у вези
са Србијом прати делатност председника и чла-

Журнал Уфа
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нова владе Милана Недића (Недић код Нојбахера; Прослава Св. Саве – предаја награда Београдске општине; Задушнице за погинуле полицајце у Србији; Министар Драги Јовановић на освећењу Бадњака; Министар Велимир Јонић на
изложби привредног подмлатка), културна (Београд, сликарска изложба; Рад у сликарској академији Јосића) и спортска збивања (Београд, мачевалачко такмичење; Прве коњске трке у Београду; Бициклистичка трка омладине код Електричне централе), свакодневни живот у окупираном Београду (Београдски зоо-врт; Бајлонијева пијаца у Београду; Глумци Радио Београда у
посети зоо-врту; Вежба ватрогасаца; Купалиште на Сави; Београд зими) и Србији (Бечкерек,
град и скуп фолксдојчера; Хитлерова омладина

Журнал Нова Србија

у Банату; Прослава рођендана цара Бориса у
Лесковцу; Збор у Зајечару; Берба дувана; Прослава Видовдана у Крушевцу; Завод у Смедеревској Паланци). Занимљиво је да се српске сторије из Уфе не баве ратним дејствима у Србији;
о томе постоје само индиректне вести, као што
су сторија о сахрани жандара српске државне страже погинулих у борби с комунистима,
или она о сахрани државног саветника Цветана
Ђорђевића, кога су у Београду убили четнички
илегалци. И тешкоће и несташице у окупираном Београду представљене су посредно, истицањем српске сналажљивости (Израда кломпи;
Израда шпагерица), док је сам окупатор приказан као добронамеран и праведан (Службеници берзе рада одлазе на принудни рад у Немачку јер су примали мито), а савезничко бомбардовање Београда пружило им је прилику
да се представе као солидарни са српским народом (Београд после бомбардовања; Задушнице страдалим у бомбардовању; Глумци Народног позоришта рашчишћавају рушевине). Анализирајући српске сторије Уфиног журнала,

можемо да приметимо неколико основних карактеристика. Прво, сторије су занатски одлично израђене и у том смислу нимало не заостају
за сторијама Дојче вохеншауа. Друго, баве се,
пре свега, свакодневним животом и лишене су
ратне тематике. Коначно, у њима нема отворене, огољене пропаганде, што није случајно, будући да је у тадашњој српској елити (за разлику
од савремене), уз најређе могуће изузетке, колаборација била прихваћена не из уверења већ из
нужде, и с пуном свешћу о томе до каквих ће то

Недељни преглед

последица довести на личном пољу.
Филмска делатност у окупираној Србији
своју законску регулативу добила је тек почетком 1943. године, када је Министарски савет донео Уредбу о уређењу филмског промета. Том
уредбом утврђени су елементи од којих се обавезно састоји сваки биоскопски програм – 1.
недељни преглед; 2. културни филм; 3. главни
филм. Иста уредба предвиђала је да се биоскопи недељним прегледима снабдевају искључиво преко немачког Друштва недељних прегледа, које једино има право да саставља локалне
репортаже. Како је биоскоп и за време окупације био јефтин и доступан (неки биоскопи држали су и целодневне пројекције), а сторије из
Србије радо су се гледале, то је подстакло Стевана Мишковића, врсног филмског професионалца, али рђавог карактера, да покрене производњу сопственог журнала. Успех који је постигао (заједно с Драгољубом Алексићем) играним
филмом Невиност без заштите омогућио му је
да модернизује свој филмски атеље у Јовановој
улици број 47. Ту, заједно са својим сарадницима из Одељења филмске репортаже, од „српских
сторија” из различитих бројева Уфиног журнала монтира нове целине, обично дужине једне
филмски

журнали

ролне (око 300 метара), сада под називом Нова
Србија. Вероватно су неке репортаже, нарочито
оне које се односе на активности Недића, Националне службе рада и Српске државне страже,
снимане и независно од Уфиних сторија, али у
целини Нова Србија има све оне основне карактеристике које смо навели за Уфине журнале.
Није познато колико је тих журнала приказано,
а у Архиву Југословенске кинотеке сачуванa су
четири мање или више комплетна броја.
Међутим, далеко је злокобнији али за историју наше кинематографије изузетно значајан
журнал настао у Мишковићевој продукцији,
анимирани Недељни преглед. Тај журнал излазио је око годину дана, од маја 1943. до лета 1944,
и у биоскопима је приказиван на самом почетку
програма, пре Уфиног журнала. Сваки преглед
састоји се од седам епизода, од којих је свака
посвећена једном дану у недељи почев од понедељка, а укупна дужина креће се од 50 до 150 метара. Анимација је доста примитивна, али су цртежи на завидном нивоу, често преузети из немачког листа „Сигнал” и српског „Новог времена”. У ствари, цртежи и фотографије чине већи
део тих прегледа, а анимација се користи тек повремено, помало неспретно, по принципу „горе-доле” и „лево-десно”. Све сторије покривене су
музиком и изванредним пропратним отворено
пропагандним спикерским коментаром у духу
нацистичке идеологије. Па ипак, иако отрован,
антијеврејски, антикомунистички и антиплутократски, тај коментар забавља својим цинизмом
и црним хумором. Карикатуре Стаљина, Рузвелта, Черчила, Тита, Драже Михаиловића, краља
Петра, праћене злобним коментаром, најчешћи
су мотив тог прегледа, о чијим ауторима (осим о
Мишковићу) данас практично не знамо ништа.
Претпоставља се да је изашло око 50 бројева Недељног прегледа, а сачувано је 35.
И за крај, нешто о поратној судбини Стевана
Мишковића. По ослобођењу Београда многима је дошла главе сарадња с окупаторима, али
убијени су и многи који нису били колаборационисти. Мишковићу су, међутим, греси опроштени. Крајем 1944. ради као предавач на првом
течају за филмске сниматеље у оквиру Филмске
секције Врховног штаба НОБ и ПОЈ и снима једну од првих Кино-хроника – Демонстрације против краља Петра II у Београду, да би потом несметано наставио рад у кинематографији нове
Југославије.
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разговор водила:

Зорица Димитријевић

мој избор

Бобан Јевтић
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Уз филмове славних аутора Годара или
Шаброла уврстили сте и дела широј публици мање познатих редитеља, попут Жоржа
Франжија. Ко је ваш миљеник међу њима?
– Вероватно Шаброл, његови филмови су ми
блиски како по темама тако и по прецизном
стилу. Упоредио бих га с Балзаком, дакле то је
аутор који у свим својим филмовима, а има их
поприлично, покушава да схвати начин функционисања друштвеног механизма у свој његовој комплексности и наше место у њему. И то
ради с много хумора, са стилом и топлином, али
и уз дубоко разумевање људских нагона, страсти и дилема. Али од свих филмова с листе мо-

Фотографије: Архив ЈК
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иректор Филмског центра Србије Бобан Јевтић представља у
програму „Мој избор” нека од ремек-дела француске кинематографије. У интервјуу за „Кинотеку” изјавио је да је везан за француску културу и да воли „тај спој лежерности и
интелектуализма, хумора и претенциозности”,
говорио је о свом омиљеном аутору Шабролу,
као и о билатералном споразуму о сарадњи српских и француских синеаста и о улози филмских архива, међу којима, како је оценио, Југословенска кинотека спада у сам европски, па и
светски врх.

Необична банда (1964)

Одабрали сте да посетиоцима Музеја кинотеке скренете пажњу на француску кинематографију из шездесетих година 20. века.
Шта је био главни разлог за такву одлуку?
– Март је месец франкофоније свуда у свету,
па сам мислио да је пригодно да у њему погледамо и нека од ремек-дела те велике кинематографије. Наравно, ја сам и интимно везан за ту
земљу, њену културу и посебно за кинематографију. Волим тај спој лежерности и интелектуализма, хумора и претенциозности. Филмови на
мојој листи уједно су и остварења која су заиста
померила одређене границе у време када су настала, а и данас делују подједнако свеже и оригинално.

жда највише волим Госпођице из Рошфора, то је
чист филмски хедонизам!
Има ли у савременој француској продукцији трагова чувеног новог таласа који је
својевремено променио ток филмске уметности?
– Можда, пре свега, у томе што Француска и
даље остаје авангардна када је избор тема у питању. Ту још увек знају да изненаде и да отворе
нове путеве.
Да је листа за програм „Мој избор” могла да
буде дужа, у ком би правцу ишле ваше препоруке? Који стил или жанр преферирате?
– Сигурно би било доста класичног америчког,
јапанског или италијанског филма. Листа је бесБ обан
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(ФРА, 1960) Режија: Жорж Франжи
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....................................................................................

Госпођице из Рошфора (1967)

ЖИВЕТИ ЖИВОТ

(ФРА, 1962) Режија: Жан Лик Годар
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НЕОБИЧНА БАНДА

(ФРА, 1964) Режија: Жан Лик Годар
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Самурај

(ФРА/ИТА, 1967) Режија: Жан Пјер Мелвил
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ШЕРБУРСКИ КИШОБРАНИ
(ФРА/НЕМ, 1964) Режија: Жак Деми
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Самурај (1967)

Живети живот (1962)

коначна. На мене су, иначе, утицали и арт хаус
филмови, као и чиста комерцијала. Веома волим научну фантастику, на пример.
На месту директора Филмског центра Србије у прилици сте да допринесете развоју
француско-српских филмских веза. Које су
актуелне активности на том плану?
– Тренутно заједно с Министарством културе и информисања радимо на финиширању
билатералног споразума између две земље
који ће нам омогућити посебне погодности у
сарадњи с најважнијом европском кинематографском индустријом.
Ангажовани сте и као сценариста популарних ТВ серија, али од Четвртог човека
(2007) нисте писали за играни филм. Ако
због функције у ФЦС-у сада не бисте ни могли да конкуришете с новим пројектом, да
ли радите на неком сценарију за своју душу?
– Нажалост, није било времена за тако нешто, овај посао захтева много времена и много фокусираности. Али како сам при крају свог
мандата, ускоро ће и за то ваљда бити времена.

Колико стижете да пратите програме Југословенске кинотеке и шта је, према вашем
мишљењу, улога филмског архива у данашњој
поплави визуелних садржаја на мноштву
платформи које нам нуде нове технологије?
– У сваком случају, ако не стижем да испратим
програме, трудим се барем да будем обавештен
о њима. Поплава визуелних садржаја управо даје
већи значај филмским архивима, који нужно у
свој рад морају да унесу критеријуме и правила
која се заснивају на универзалним вредностима.
Осим тога што нам омогућавају да боље упознамо нашу прошлост, а преко ње и себе саме, филмски архиви су и неисцрпни извори задовољства
и инспирације. Драго ми је што у нашој земљи
имамо један такав архив који засигурно спада у
сам европски, па и светски врх.

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 22, 23. и
24. марта у Косовској 11.
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фељтон
Вилијама Фридкина. На све стране могле су се
видети рекламе за филм „Ејби више не треба
мушкарац… ђаво је сада њен љубавник” и људи
су пунили биоскопе. То је, међутим, приметио
„Ворнер брадерс”, који је имао права за филм
Истеривач ђавола и запретио је тужбом. Убрзо
после тога АИП (American International Pictures)
повлачи филм из дистрибуције.
Блексплоатација је постала једнолична, наслови су били налик један другом – чак четрдесет
њих садржало је реч „црн” у називу. Интересо-

Фотографије: Архив ЈК
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о 1975. блексплоатацијски филмови
улазе у нову и завршну фазу популарности. Жанр покушава да се
инфилтрира на мале екране на недељној бази са Get Christie Love!, с
Терезом Грејвс у главној улози, и
серијом кратког даха Шафт, с Ричардом Раундтријем. Појавили су се и квалитетнији телевизијски специјали као што су Brian’s
Song (1971) База Кјулика, с Билијем Дијем Вилијамсом; Green Eyes (1977) Џона Ермана, с Полом Винфилдом; The Autobiography of Miss Jane
Pittman (1974) Џона Кортија, са Сисели Тајсон, и
касније ТВ серија Корени (Roots). Стекао се утисак да се због пробоја на телевизији смањила
потреба за биоскопским филмовима с Афроамериканцима. Блексплоатација је ушла и у вестерн жанр са остварењима Thomasine&Bushrod
(1974) Гордона Паркса Млађег, Three Tough Guys
(1974) Дуча Тесарија и Adiós Amigo (1975) Фреда
Вилијамса, коме је то било друго редитељско остварење. Покушали су да убаце и борилачке вештине, о чему сведоче Карате Џоунс (Black Belt
Jones, 1974) Роберта Клоуза, Ebony Ivory and Jade
(1974) Едија Ромера и Dynamite Brothers (1974)
Ала Адамсона. Међутим, колико год да су се
трудили, нису могли да замаскирају да константно потурају једну исту супу коју су само мало
промешали. Успели су да мало заинтригирају
публику бисерима као што су The Black Gestapo
(1975) Лија Фроста, Bucktown (1975) Артура Маркса, у коме и даље држе квалитет Вилијамсон и
Грирова, The Candy Tangerine Man (1975) Мата
Цимбера, Darktown Strutters (1975) Вилијама
Витнија и Deliver Us from Evil (1975) Хораса Џексона. Те године највише су се истакли Мандинго (Mandingo) Ричарда Флајшера у продукцији
Дина де Лаурентиса, високобуџетна мелодрама у којој игра популарни боксер Кен Нортон,
Школа живота (Cooley High) Мајкла Шулца,
афроамерички одговор на Америчке графите
(American Graffiti, 1973) Џорџа Лукаса, и Dolemite
Мартина д’Урвила, први у низу филмова с ризичним репером-комичарем Рудијем Рејом Муром. Прашина се највише дигла око Ејби (Abby)
Вилијама Гирдлера, филма о жени запоседнутој
ђаволом, о коме су сви причали, али не због тога
што је био страшан већ зато што је много позајмио од Истеривача ђавола (The Exorcist, 1974)

Sparkle (1976)

вање „црне” публике је опадало и она је почела
све више да гледа „беле” акционе филмове: Шериф из државе Тенеси (Walking Tall, 1973) Фила
Карлсона, Улице насиља (Mean Streets, 1973) Мартина Скорсезеа, Смртоносна жеља (Death Wish,
1974) Мајкла Винера, Роки (Rocky, 1976) Џона Г.
Авилдсена. Они су приче које су већ много пута
биле испричане у блексплоатацији искористили
на нови начин и врло брзо „бели” акциони хероји постали су популарни. За њима следе филмови с „белим” хероинама који су били набијени насиљем и сексом: Superchick (1973) Еда Форсајта, Big Bad Mama (1974) Стива Кравера,
ЦР Н И
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Switchblade Sisters (1975) Џека Хила и на крају
Глорија (Gloria, 1980) Џона Касаветиса. Сви до
једног узели су сценарије или теме које су биле
карактеристичне за блексплоатацију. Велика
група нискобуџетних експедитивно продуцираних „бело” оријентисаних акционих филмова
који су изашли средином седамдесетих намерно је моделована по „црном” филму као алтернатива политички набијеним и још увек контроверзним остварењима која су промовисала афроамеричке глумце и глумице.
Холивуд је убрзао пропадање блексплоатације када је почео истовремено да гура у биоскопе блокбастере попут Ајкуле (Jaws, 1975) Стивена Спилберга и Ратова звезда (Star Wars,
1977) Џорџа Лукаса. „Црну” публику почели су
да одвлаче чак и епски филмови о катастрофама с мултикастом: Земљотрес (Earthquake, 1974)
Марка Робсона и Паклени торањ (The Towering
Inferno, 1974) Џона Гилермина и Ирвина Алена.
Истраживања су показала да су 35 посто карата за филмове Истеривач ђавола и Кум купили Афроамериканци. Продуценти су закључили: ако је та публика спремна да плати карту за
„беле” филмове, онда више нема потребе правити проблематичне „црне”.
Година 1976. била је завршна за блексплоатацију. Иако је много филмова доспело у биоскопе, ниједан није постао хит. Hot Potato Оскара
Вилијамса, Death Journey и No Way Back Фреда
Вилијамсона, Black Shampoo Грејдона Кларка,
The Muthers Чирија Х. Сантјага, Black Samurai
Ала Адамсона и Black Fist Тимотија Галфаса и
Ричарда Кеја доживели су неуспех на благајнама. Следеће године изашло је још мање филмова
и сви су прошли много горе: Petey Wheatstraw
Клифа Рокмора, Mr. Mean Фреда Вилијамсона,
The Guy from Harlem Ренеа Мартинеза Млађег
и Bare Knuckles, Дона Едмондса. До 1978. све је
било готово. Већина филмова није отишла даље
од сценарија: Black the Ripper, Black Majesty, Billy
Black и The Werewolf from Watts. Неки су успели да стигну једино до промо-постера попут The
Obessed One, а за поједине је изашла само музика као за Hit’ em Hard. Они који су доспели у биоскопе играли су у празним салама: Death Force
Чирија Сантјага, Disco 9000 Мартина д’Урвила,
Youngblood Ноела Носека и The Hitter Кристофера Лича, у коме су Рон О’Нил и Шила Фрејжер
поново тим као у прослављеној Великој зверки.
Као и диско феномен који је улазио у последњу
фазу, блексплоатација је одслужила своје и филмови су одједном изгубили на вредности. Тржи42
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ште је било презасићено осредњим остварењима и „црна” публика више није била заинтересована, а у исто време Афроамериканци су се
све више појављивали у мање сензационалним
мејнстрим филмовима, што је на крају резултирало скоро тоталним нестанком нискобуџетних „црно” оријентисаних.
Осамдесетих су се појавили филмови с профитабилним афроамеричким глумцима, међу
којима су били Еди Марфи, Вупи Голдберг и
Ричард Прајор. Ликови које су тумачили долазили су из тотално друкчијег света, више нису
били поносни, пркосни, против власти, а више
се није истицала ни њихова сексуалност. Изузеци су били Боја пурпура (The Color Purple, 1985)
Стивена Спилберга и She’s Gotta Have It (1986)
Спајка Лија, док су остали били углађени, чисти, мултиетнички и без увредљивих тонова.

Sweet Jesus, Preacherman (1973)

Владали су филмови који су у главним улогама имали једног Афроамериканца и једног белца: Ноћни јастребови (Nighthawks, 1981)
Бруса Малмута, с двојцем Силвестер Сталоне
– Били Ди Вилијамс; Беле ноћи (White Nights,
1985) Тејлора Хакфорда, који је спојио Михаила Баришњикова и Грегорија Хајнса; Смртоно-

цијских плотова. Они су
сно оружје (Lethal Weapon,
се појавили крајем осам1987) и Смртоносно орудесетих и почетком девежје 2 (Lethal Weapon 2,
десетих и поседовали су
1989) Ричарда Донера, с леосновне елементе жанра,
гендарним тандемом Мел
али нису се решили етиГибсон – Дени Гловер. Покете да глорификују кристале су популарне коминално понашање. Истамедије The Toy (1982) Рикли су се Нови град злочичарда Донера и Брустена (New Jack City, 1991) Марови милиони (Brewster’s
рија ван Пиблса и Краљ
Millions, 1985) Волтера
Њујорка (King of New York,
Хила, у којима игра Ри1990) Ејбела Фераре, који
чард Прајор, као и филиако има главног јунамови с Вупи Голдберг у
ка белца који руководи
главној улози, Jumpin’ Jack
„црном” бандом, спада у
Flash (1986) Пени Маршал,
првих десет блексплоаBurglar (1987) Хјуа Вилсона
тацијских филмова који
и The Telephone (1988) Рипа
су настали после седамТорна. Највећу популардесетих. Квентин Таранност постигао је Еди Мартино највише допринофи с Полицајцем са Беси ревитализацији филверли Хилса (Beverly Hills
мом Џеки Браун (Jackie
Cop, 1984) Мартина Бреста
Brown, 1997), којим је наи наставком из 1987. у ретерао публику да се поджији Тонија Скота. Фред
The Soul of Nigger Charley (1973)
сети заборављеног жанра,
Вилијамсон покушао је
а истовремено поново покренуо каријеру Пем
да одржи блексплоатацију у својим филмовиГрир. Сви његови филмови поседују елементе
ма, али они више нису били финансијски исплаблексплоатације – присетите се само лика Џултиви, нити су имали публику. Остварењима One
са, у тумачењу Семјуела Л. Џексона, из ПетпаDown, Two to Go (1982), The Big Score (1983), The
рачких прича (Pulp Fiction, 1994). Тарантино ЂанLast Fight (1983), која је сам режирао, и Осветговом осветом (Django Unchained, 2012) упућује
ник (Vigilante, 1982) Вилијама Ластига, у коме је
љубавно писмо жанру. Почетком новог милеглумио, само је доказао да је немогуће поновити
нијума појављују се пародије попут Пути Тенг
успех из седамдесетих.
(Pootie Tang, 2001) Луја Си Кеја и Брата на тајОно што је заједничко свим „црним” филмоном задатку (Undercover Brother, 2002) Малколвима осамдесетих јесте одлучност да забаве и
ма Д. Лија. Римејк Шафта (2000) Џона Синглтода се пробију на сва тржишта, али пре свега да
на са Семјуелом Л. Џексоном у насловној улозараде много више него што је у њих уложено,
зи остао је само безуспешан покушај да се потако да су се одрекли тога да буду провокативново покрене серијал. Документарни филм о
ни, да се залажу за потребе Афроамериканаца,
блексплоатацији Baadasssss Cinema (2002) Ајзањихове жеље и очекивања. Крајем осамдесетих
ка Џулијена извукао је из нафталина многа заи током деведесетих Холивуд избацује низ риборављена остварења и потражња за изгубљемејкова и омажа: Акција Џексон (Action Jackson,
ним бисерима жанра је порасла. Годину дана
1988) Крега Р. Бакслија, Сад си готов, гњидо (I’m
касније Марио ван Пиблс прави играно-докуGonna Git You Sucka, 1988) Кена Ајворија Вејанса,
ментарни филм и омаж очевом култном клаThe Return of Superfly (1990) Сига Шора, Original
сику Песма Свит Свитбека (Sweet Sweetback’s
Gangstas (1996) Ларија Коена. Филмови као што
Baadasssss Song, 1971) у Baadasssss! (2003). Пред
су Уради праву ствар (Do the Right Thing, 1989)
крај деценије излази урнебесно забавни Црни
Спајка Лија и Жестоки момци (Boyz n the Hood,
Динамит (Black Dynamite, 2009) Скота Сандер1991) Џона Синглтона фокусирани су на урбаса с Мајклом Џајем Вајтом.
ни живот младих Афроамериканаца. Настао је
На сваком кораку може се видети да нове геи нови талас „црних” филмова који нису били
нерације поштују блексплоатацијски жанр не
само пуко понављање типичних блексплоатаЦР Н И
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Црни клановац (2018)

само у филму него и у музици. Популарна реп
звезда Фокси Браун узима уметничко име из
истоименог филма. У Остин Пауерсу 3 (Austin
Powers in Goldmember, 2002) Џеја Роуча, певачица Бијонсе игра диву у уским панталонама која
се зове Фокси Клеопатра и тиме одаје почаст ликовима које тумаче Пем Грир и Тамара Добсон.
Све до прошле године блексплоатација се
мучи да поново уђе у мејнстрим, али то се мења
с Црним Пантером (Black Panther, 2018) Рајана
Куглера. Тај филм требало је да буде само још
један у низу Марвелових стрип-екранизација и
део универзума Осветника, али афроамеричка
публика масовно је похрлила у биоскопе да би
гледала „црног” хероја кога тумачи Чедвик Боузман. Зарада од преко милијарду долара широм света вратила је блексплоатацију на филмску мапу. Одмах потом појавио се римејк Супер
зверке (Superfly, 2018), који је зарадио скоро двоструко више од уложеног. Спајк Ли враћа се у
жанр с Црним клановцем (BlacKkKlansman, 2018).
Мајкл Џај Вајт играће у наставку Undercover
Brother 2, а најавио је и нове авантуре Црног Динамита. До краја године премијеру ће имати
Шафт, у коме представника нове генерације
44

|

|

фељ т о н

детектива игра Џеси Т. Ашер, али у њему ће,
наравно, бити и јунаци из претходне две, Ричард Раундтри и Семјуел Л. Џексон. Разне дистрибутерске куће почеле су масовно да избацују рестаурисане верзије култних филмова из
седамдесетих и стиче се утисак да поново долази златно доба „црног” филма.
Главни разлог због којег не јењава интересовање за блексплоатацијски филм јесте то што
он покрива све фронтове: вестерне, драме, мелодраме, биографске приче, комедије, хороре, научнофантастичне саге, борилачке вештине, жене у затвору, мистерије, акционе и авантуристичке филмове. Какав год да вам је укус,
увек можете наћи нешто што ће вас привући.
Подједнако важни, али мање познати од неких
других мејнстрим остварења, филмови блексплоатације били су много више од пуке забаве.
Они су успели да ухвате и рефлектују амерички
сензибилитет, политичке ставове и фантазије и
тако постали визуелни показатељ растуће плиме незадовољства због начина на који су Афроамериканци приказивани у кинематографији.
Иновативним ангажовањем популарних „црних” икона из света забаве, спорта и врхунске
музике, као и обрадом тема које су углавном
биле контроверзне, они су представили друштвено свесне афроамеричке филмске хероје и
хероине и тако поставили чврсте темеље за владавину данашњих „црних” суперзвезда.

Филмски програм који прати фељтон:
црни филм биће на репертоару Музеја
Југословенске кинотеке до краја ове сезоне,
тј. завршно с јуном. Наредних месеци имаћете
прилику да у оквиру програма погледате
вестерне, комедије, мјузикле, анимиране,
авантуристичке, акционе и хорор филмове.

са полица
БИБЛИОТЕКЕ

пише:

Зорица Димитријевић

Монографија о

небојши
глоговцу

М

онографија о Небојши Глоговцу, објављена као део награде Добричин прстен за животно дело, коју му је постхумно
доделило Удружење драмских
уметника Србије, представљена је 9. фебруара у Југословенском драмском
позоришту, на прву годишњицу смрти великог
српског глумца који је оставио дубок траг у нашој култури својим позоришним, филмским и
телевизијским улогама.
Ауторка монографије Татјана Њежић записала је у поговору да је та књига плод настојања да
се склопи скица за портрет импресивне уметничке и људске величине Небојше Глоговца. Монографија у тврдом повезу на 250 страница садржи велики број фотографија у избору Маје
Медић. Издавач је Удружење драмских уметника Србије, а саиздавачи су „Вулкан” и Библиотека града Београда.
Књига је конципирана у неколико поглавља
која доносе есеје о Глоговчевим улогама, сећања
колега и пријатеља, фактографију, а највећи део
заузимају изјаве самог Глоговца из бројних интервјуа које је давао током плодне и, нажалост,
прерано прекинуте каријере.
Непосредно, занимљиво и мудро Глоговац је
говорио о односу према глуми, дару, посвећености, о људској природи, љубави, слободи, религији, о свом детињству и обичним, свакодневним стварима. Та збирка његових искрених казивања и етичких промишљања на најбољи начин даје увид у изузетну личност цењеног и
омиљеног глумца.
„Глума је пре свега скуп емоција и размишљања
кроз које пролазим док стварам одређени лик”
или „На неки начин сам захвалан овом свом послу, јер много тога могу да сазнам кроз њега,
много пута сам душу нахранио само читајући та
дела, а онда, и играјући их, успео сам да проживим и неке туђе судбине. Да боље схватим друге
људе. Глума је школа душе” – неки су од цитата
које је за поглавље „Речи које живот значе” одабрала Татјана Њежић.
У поглављу „Сцене и екрани” о Глоговчевом
стваралаштву пишу Горчин Стојановић („Леп и
честит – Небојша Глоговац или о истинитости”),
Александар Милосављевић („Неке тајне његове”), Мирољуб Стојановић („Са филмске стране”)
и Драган Илић („Велики човек на малом екрану”).
„Лепота духа и честитост душе, наиме, увек
су јасно и јарко видљиви, на позорници или у
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крупном плану на биоскопском платну. Небојшин глумачки хабитус, инстинкт, знање, техника, а пре свега огроман, неисцрпан дар, находили су се у тој честитости, суштинској лепоти душе отворене за свет у којем живи, спремне да се са тим светом носи и води стални дијалог”, истиче редитељ Горчин Стојановић, у чијем
је филму Убиство с предумишљајем (1995) Глоговац одиграо Богдана Билогорца, своју прву
главну улогу пред камером.
Позоришни критичар Александар Милосављевић напомиње да док смо гледали Небојшине
представе нисмо могли да знамо да ли га мучи
трема ни да ли је имао дилеме док је градио улоге. „Нисмо, јер је – можда и више но и његове
много искусније колеге – Глоговац на сцени деловао апсолутно сигурно. И самосвесно. Баш је
та самосвест једна од најзначајнијих карактеристика позоришне глуме Небојше Глоговца. Умео
је, наиме, да на сцени буде. Позорницом је доминирао целокупним својим ставом, ногама чврсто укотвљен у позоришне даске, а ипак непрестано вибрирајући, али и својом мишљу и концентрацијом, баш као и неком својом тајном.”
Према оцени Мирољуба Стојановића, Глоговчева филмска каријера била је једна од ретких
у перманентној узлазној фази, а у основи те ка-

Фотографије: Миралем Чаушевић

ријере била је истинска глумачка прогресија, па
је пред крај толико бриљирао да су му неке од
последњих филмских улога вероватно и најбоље
у животу. Издвајајући лик Вјеке Краља у Уставу Републике Хрватске (2016) редитеља Рајка Грлића, Стојановић указује на „магичну појаву
Глоговца, који носи овај филм од првих до последњих кадрова, и чини то тако оригинално и
непоновљиво”, те назива ту улогу „својеврсном
филмском бравуром, посве антологијском по
глумачким импликацијама”.
Стојановић наводи и Глоговчеву „невероватну
меру адаптибилности, жанровске и психолошке
прилагодљивости, која га је чинила захвалним
за широк дијапазон улога”, те додаје да је „за поштовање и дивљење (и у томе се, заправо, огледа
глумачка величина) колико је Глоговац умео да
оствари улоге за памћење и у лако заборављивим филмовима”.
У тексту о телевизијском раду Глоговца Драган Илић пише да се ту можда најбоље уочава његова невероватна способност трансформације. Играо је у најпопуларнијим серијама,
Бољи живот, Породично благо… и „умео да покаже како је, чак и у задатим оквирима сапунице,
могуће створити ликове који ће издржати тест
времена”, а тумачио је и ликове из ближе или
даље националне историје.

„Небојша Глоговац је поново разбио један
табу, доносећи Чичу, Вукана Немањића, кнеза Михаила или фиктивни лик оца Милутина…
Срби које је глумио нису били савршени, нису
били само жртве или само злочинци, већ људи
растрзани историјом, очекивањима других, породицом, срећом или тугом”, истиче Илић.
У поглављу „Рекли су” о Глоговцу и заједничким тренуцима говоре његове колеге и пријатељи, редитељи, глумци, драмски писци и сценаристи из Србије и региона: Дејан Мијач,
Бранка Катић, Јагош Марковић, Ксенија Маринковић, Горан Паскаљевић, Наташа Нинковић, Угљеша Шајтинац, Војин Ћетковић, Ленка
Удовички, Дејан Дуковски, Јелисавета Сека Саблић, Рајко Грлић, Горан Шушљик, Александар
Поповски, Радивоје Раша Андрић, Анте Томић,
Слободан Унковски и Воја Брајовић.
Бранка Катић написала је за Глоговца песму
„Мило ми је да те видим”, а његов кум Војин
Ћетковић дао је за ово издање своје дневничке
белешке из периода 1990–2018.
Садржај ове значајне књиге која на достојан
начин чува успомену на великог Небојшу Глоговца заокружују његова биографија, листа
улога у позоришту, на филму, у ТВ драмама и
серијама, као и списак награда и признања.
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Дигоше се кићени сватови
Путовати уз поље бугарско
Ђе је срећа има и несреће
Дуну вјетар по пољу широку
Те подиже дувак на ђевојци
Указа се лице у ђевојке,
Виђе лице дужде од Млетака,
Од муке га глава забољела
Једва чека кад ће ноћца доћи.
Женидба Краљевића Марка
(Српска народна песма)

ПишЕ:

Жика Богдановић

ЖенИДБА
КРАЉеВИЋА МАРКА,
ДУжД ОД МлЕТАкА
И тОШИРО МИФУне
| |
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В

исоко кроз густе крошње дрвећа
пробијају се млазеви сунца; путем
мрачне, столетне шуме, тихо и у
спокоју пролази племениташ-самурај, у пратњи жене чије је младо лице прекривено танким велом. У сусрет им,
одједном и неочекивано, иде неки чудан сват:
оскудно одевен човек чији лик и упадљиво велики мач отпрве сведоче о његовом разбојничком занату. Нека опасна мутивода, дакле, али од
чијег соја самураји ипак не зазиру. И ево их где
се мимоилазе, наизглед мирно и ћутке; разбојник је, без сумње, добро упознат са снагом самурајских мишица, а поготово вештином у брзом витлању сабљом, док сам племениташ, водећи супругу дому, није баш намеран да започиње кавгу. Могуће би било да све тако до краја

је неочекивана. За тренутак само, подиже се
вео с лица самурајске госпе, али и то је довољно да лепота њена засени разбојника и пробуди
у њему пожуду која ће за исход довести до трагедије, а нас суочити с великим питањима, на
која човек, неизненађујуће, нема вредне одговоре. Рађа се, дакле, силовита страст пред којом
све узмиче и којој као да баш ништа не може

Mарко Kраљевић

поподневне вечности и протекне, али то је једва
замисливо; јер Рашомона, под таквим околностима, не би ни било (без обзира на Риуносукеов
литерарни предложак). Ништа није неизвесно,
све је унапред дато... Главни карактери су пред
нама, ситуација поуздано дефинисана, сцена у
свему и како ваља припремљена; неопходан је,
наслућује се, још само уверљив повод. Па ипак,
чини се у потпуном сагласју, владају помало
превише сув мир моћне шумовите природе и
људска самообмана – мада ретко кад, премда то
чинимо упорно, исправно предвиђамо.
Али увек хировита судбина хоће друкчије. Однекуд, тек тако, посве ненајављен, наилази неки
глуви поветарац и доноси несрећу: тим горе, јер
ЖЕН И Д Б А
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Седам самураја (1954)

одолети; и, када све у тој проклетој шуми буде
завршено, филм се почиње претварати у величанствени филозофски трактат о релативности
истине.
У томе је, можда, чак посве неочекиван расплет Рашомона, филма који је обележио светску
најаву – после свих славодобитних ратних победа самоусмереном евроамеричком свету – једне, истина далеке, али не и до безвредности непостојеће кинематографије с крајњег азијског
истока. Изведена из таме векова, ова јапанска
прича (препричана језиком – сразмерно – нашег савременика Акутагаве Риуносукеа) открила је чудан свет страсти, сумњи, крикова и човечанских болова, нискости и узвишености. Био је
то, у ово наше (технолошки полетно, али у доживљају моралности замируће) модерно доба,
скоро непојмљиви, рекло би се и неспојиви дуализам емоционалности и интелекта. Такође, морам додати, и здраве вере и зреле наде – насупрот неисказивој равнодушности у скоро све50
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општој поражености свих праваца спасења
осим, изненађујуће, јединог преосталог: скромног људског милосрђа.
Али исписујући данас ове, можда недовољно промишљене редове, намера ми није да се,
не марећи за цену, још једном задивим увелико признатим делима једне, после више од стотину година и даље лепе, али како је то Исидора Секулић једним другим, не баш срећним поводом умела да каже, уклете уметности. Права
ми је намера заправо да уместо да се поводим за
Аладином и залазим у пећину препуну митског
блага, попут каквог маштом надареног спелеолога, закорачујем у пећине у којима, олако заборављене, обитавају жртве критичарских ала
и баука. Нема за то ни плате ни награде, али је
можда баш због тога осећај богат и леп, и нарочито ненадокнадив.
Често и у овим временима има говора о нужности и случајности и чему ћемо од тих диспаратних појмова дати предност у нашем пои-

1 Видети подробније у тексту „Онакви какви смо били”, такође
објављеном у овом часопису.
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којима мајка, Јевросима, моли сина да јој нађе
замену, или бар испомоћ у све јој, старици, тежим ситним и крупним кућним пословима.
Није, дакле, после те мајчинске молбе – необично и занимљиво: ни оцу ни стричевима у тој
приповести нема места – прошло дуго времена
и већ видимо Марка како се, са сватовима, враћа
из просидбе, добијајући за жену прелепу кћер
бугарског краља Шишмана. А онда, с неке ђаволске стране и, можда, са заиста вражјом намером, дуну неки благи поветарац – и пред мојим
запањеним очима, уместо с Марком, невестом и
углавном анонимним свадбарима, појави се једна друга слика: самураја који води жену кроз
шуму, идући ваљда свом дому или, можда, неком у пријатељску посету. И, одједном, на пропланку чију чистину густа стабла беху препустила питомини, с неке неодгонетнуте стране наиђе поветарац и жени-лепотици подиже вео с
лица... Видео је то, случајем или космичком нужношћу, неки разбојник који је, тренутно беспослен, ту тог часа узимао предах... Али свима је
у то време било познато како је магична рашомонска прича даље текла. Вратио сам поглед на
песму о женидби Марка Краљевића.

Фотографијe: Архив ЈК

мању света, па и самог живота, питање је смештено на некој врсти клацкалице. Могуће је, наравно, да и једно и друго – такође и/или једно
или друго – уместо нас сáмо o томе одлучује;
али оно што стоји до нас и што се у срећнијим
случајевима показивало исправним било је увек
наше настојање да спречимо да било једно било
друго у потпуности претегне у своју корист.
Основни, чак космички закон, увек је у постизању и очувању хармоније (или бар неке крхке
равнотеже); и када год бих у својој привременој егзистен (као, како се некад отмено гoворило, homme de lettres) настојао да будем праведан
и према себи и према другима, да станем иза
сваке вредне замисли и сваког плодног исхода, само сам одавао поштовање том закону... И,
нека ми и то буде дозвољено да кажем, неког лепог, тријумфалног дана очекивао сам да наиђем
на нову пећину, вредну свих личних и општих
напора да буде истражена.
А ето, десило се то баш овом приликом,
премда нисам сигуран да ипак само умишљам
и да у свему случајност има нешто дуже прсте.
Куросавин Рашомон – захвалан сам и данас стицају околности због те, не баш тако честе подударности1 – деловао ми је на почетку стицања
академске зрелости као чудесна, нимало литерарна парадигма не само о томе какав ће убрзо
живот стајати преда мном већ и какав он одиста
већ јесте; али, и даље сам се питао, није ли до те
подуке ипак могло доћи бар мало касније? Када
се, на пример, помало и с неверицом, упутим у
контроверзни свет одраслих људи који већ беху
упознали већину добробити, али и бољки ковитлавих сумњи, и када се бар за јоту више удаљим
од својих стародечачких филозофија. (Али требало је да протекне још подоста времена – а у
међувремену трудио сам се да стекнем што је
могуће шири увид у чудесно, аутентично благо јапанског филма, пре него што ћу колико-толико чврсто стајати на властитим ногама.) Десило се, како рекох, да сам тренутно био у потпуној власти случајности (тако ми, бар, сада изгледа), а та се случајност испољила у необичној
околности да сам се спремао за један важан испит, при чему је централно место имао циклус
о Краљевићу Марку у српској народној епици. У
већ прочитаном, у ранијим годинама, ништа ме
до тада није посебно узбуђивало, али ме је заузврат, пуном снагом, држала дечачка радозналост; а онда сам, одједном, застао код стихова у

Дигоше се кићени сватови
Путовати уз поље бугарско
Ђе је срећа има и несреће
Дуну вјетар у пољу широку
Те подиже дувак2 на ђевојци
Указа се лице у ђевојке,
Виђе лице дужде од Млетака,
Од муке га глава забољела
Једва чека кад ће ноћца доћи.
Одломак је, као што је најављено већ на почетку текста, преузет из српске епске песме
„Женидба Краљевића Марка” и одабраних девет
стихова јасно сведочи о необичној сличности,
скоро једнородности двају описа који су, сваки
на свој живописан начин, чинили и узрок и повод двеју крвавих драма. У песми, после још неколико сликовитих ситуација, Марко ће погубити дрског и пожудног кума, млетачког дужда, а
заједно с њим и подмитљивог девојчиног девера
и здраво и весело повети невесту да је уз хвалу
на испољеној чедности и врлини представи ишчекујућој мајци; у филму, међутим, трагичан догађај добиће пуну, богату и драматичну надокнаду у свепрожимајућој људској и филозофској
контемплацији.
2 Дувак: вео, ина марама.
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Могли би се из ове сугестивне сличности повлачити бројни, можда донекле и међусобно супротстављени искази о метафоричној природи
песништва, о уделу нужности коју песма представља стихом уопштеног карактера (Ђе је срећа
има и несреће), о побудама, стварном злочину и
злочину у покушају, поразу и, да случајем не
пропустим најважније, о застрашујућим лицима истине и лепом лицу мудрости нишчих.
Ипак, нешто често запостављано – или, још
чешће, неоправдано прекомерно истицано –
јавља се у филму, у заиста раскошном богатству
естетског, етичког и психолошког елемента драме. Истовремено, међутим, напросто је немогуће да пропустимо да запазимо, суштина исказаног налази место и у бројним циклусима српске епике. Читајући изнова ту јуначку поезију,
толико неопходну у датом времену за свенационални опстанак, и даље се, рекао бих, неодступно уверавамо колико су теме и призори с којима се у њима сусрећемо (скоро) готове филмске
секвенце; колико су описани догађаји мало оптерећени условностима места и времена; колико природа и карактери чине саму парадигму
универзалија и историје.
До трагичног препада описаног у Рашомону и
52

|

|

сећ ањ а

с а

п о с т с к рип т умом

описа женидбе Краљевића Марка дошло је због
два различита, али комплементарна разлога,
поред тога што, по свој вероватноћи, до оба случаја долази у приближно исто (пара)историјско
доба. Нимало и нипошто анонимни песник
(приповедач) који је испевао самурајску причу,
као и заиста анонимни песник који је пошао од
жеље да овековечи једну радосну слику у иначе невеселом животу митског јунака, суштински су имали исте побуде, с тим што су их искушали на различитим странама: један је на себе
узео да говори о реалној, али и метафизичкој
несазнатљивости истине, а други о несавршености, па и реалном кршењу основног моралног
канона. Другим речима, један се за тему истине везује као филозоф, док други дубинску тему
моралности – у датом избору, изневеравања поверења и издаје пријатељства – посматра као човек етике.
Нисам у стању да, уз пуну меру поузданости,
проценим чија су певања (уметничке обраде) у
практичном, применљивом погледу делатнија, а
некмоли у неком од могућих спознајних образаца узвишенија; препустићу то стога, због разлога најелементарније утилитарности, онима који
имају веће предиспозиције да, тиме се бавећи

основаније од мене, дођу до резултата у које ће,
треба се надати, на срећном крају благонаклоно
и уз заслужен осећај славодобитно и нас остале
увести... Постоји, ипак, при свему томе, неколико тачака у оба казивања, од којих ни ми који у
песмама (или, још боље, у уметничком наративу) тражимо виши спознајни смисао ни издалека нисмо лишени обавеза. У изабраним примерима, филм и литература нису у диспаритету,
и заиста, чини се, без већих потешкоћа може се
уочити заједничка основа на којој можемо градити сигурне и лако доказиве претпоставке. Та
су основа, у оба случаја, карактери (ликови) које
песници позивају у помоћ као сведоке – мада
је, да одмах и без зазора приметим, узимање
за сведоке учесника извесног догађаја увек тугаљиво, и по моралност и поготово по истину.
И док и једни и други, и учесници и сведоци,
по незаменљивој природи ствари говоре pro
domo sua, оно што је притом важно оделити једно од другог јесте непосредна заинтересованост
за случај, односно, на другој страни, потпуна и
чудна равнодушност према коначном закључку.
Права је, стога, разлика у исказима двојице песника у томе што је један, по свим последицама,
принуђен да се ослони на учеснике без сведока, а други на закључивање на темељу властитих
претпоставки. Али у оба случаја реалност је по
исходу чиста фикција (или апстракција, с тим
што српска народна творевина не укључује поенту о човекољубљу, битно садржану у дрвосе-
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чином гесту у Куросавиној причи).
Постоји још један елемент, у оба случаја, рекао бих подједнако битан и за премисе, модалитете прича, као и за саме исходе: врста и вид говора, заправо садржина и начин говорења, и једних и других (учесника и сведока) израз је њихове слабости, а разлог томе садржан је у њиховој
спремности да плате сваку цену да би од себе,
макар интимно ако не и јавно, одагнали притискајући осећај кривице. Произлази, дакле, да
ни једни ни други суштински не маре за истину и да им је још мање стало до очувања властитог осећања моралности. То, из непосредне
близине, осећа и онај који, стојећи постранце,
прати било коју од две приче. Последица – коју
морамо имати у виду у свакој рачунској операцији о неминовности исхода – јесте то што у Рашомону приповедач истиче да не треба веровати никоме, док у песми о својој женидби Марко одлучује да поверује својој невести, уз ипак
необориве доказе. (Додао бих још, убедљивости
контрастних примера ради, да у Рашомону питање истине остаје отворено, док се у песми посвећеној Марковој женидби нимало театрално
питање моралности затвара једноставним одсецањем глава обојице гадова-пријатеља.)
Оно што нас је, још од првог гледања филма,
Рашомону вероватно најмоћније привукло – можда и због времена и атмосфере у којима смо,
принуђени да будемо обазриви, видно колебљиво сазревали – била је једна збуњујућа теза (и
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још, с неизбежном антитезом): да, узмимо, уколико је све могуће доказати, не постоји ништа
недоказиво; али пошто смо доживљавали да видимо, макар и посредством литерарног искуства, да и недоказиво постоји и да се, притом, то
односи и на саму истину, једино што је у том
случају то могло значити било је да не постоји
ништа што је могуће заиста доказати. Опасан
закључак, како рекох, с обзиром на време у коме
смо израстали и атмосферу која нас је окруживала још од школских клупа3. Чак и у Рашомону и духови су, следећи ваљда неку своју истину,
били спремни да лажу, да и не говоримо о веома
3 Школске ферије 1948, као своје можда најлепше дечачко лето,
провео сам као помагач при попису читавог издавачко-књижарског фонда у Србији, после злоћудне национализације. Неколико
већих локала у Кнез Михаиловој, преко пута некадашње зграде
„Аеропута”, а две или три деценије потом седишта Америчке читаонице, било је претворено у магацине и ја сам у тим просторијама, заједно с пауцима и бубашвабама, дане проводио с књигама
наслаганим све до саме таванице. Дужност ми је била да теткама
– дактилографкињама доносим књиге ради пописа, али оне су свог
дечкића – а била ми је већ скоро шеснаеста – док би саме испијале
шољице пуне нечег што су замишљале да је права кафа, пуштале
да се напросто ваља по књигама, читајући све што му за око западне, а касније чак и са системом, да би на крају, уверен сам, боље од
иког другог упознао делатност београдских издавача између два
светска рата. Чудни и чудесни дани!
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живим и по свим назнакама поштеним људима;
а у „Женидби Краљевића Марка” ко са апсолутном поузданошћу може тврдити да и невеста,
због разлога само њој познатих, није оклеветала
кума и старог свата? (Једино што нас, у потоњем
случају, наводи да ипак не поверујемо у могућност да је и невеста била кривотворитељка морала, произлази из једне сигурно апсурдне идиосинкразије: заиста се чини невероватним да
су невеста и приповедач били у дослуху и да
су заједнички обманули Марка како би прикрили своју љубавну везу. Дајем, међутим, крила и таквој спекулацији, напросто да подсетим
да људи, у наше доба, наседају и на много, да,
много веће глупости! Може ми, на крају, једино
бити жао што се песник није ваљаније потрудио; мислио је, по свој прилици, да ни она, као
ни песници по дефиницији, нису спремни да изричу пресне лажи.)
Истина, бар у мутна времена када је Марко
Краљевић први пут боравио међу Србима, или
када је самурај са супругом закорачио у столетну шуму, тајанствену као време (по увек густом речнику Томаса Вулфа), суштински је била

питање случајности, односно, да се боље изразим, неке врсте шегачке (?) условности. Због
чега је, питам се, глупи поветарац морао да дуне
баш у најнезгоднијем тренутку и прикаже лепоту као горку судбину, питање је из друге равни казивања и његово разматрање, у овој прилици, само би нас завело и одвело са стазе којом
смо кренули. За разлику од Куросавине приче и
не само стога што при нашем наративу до изражаја долазе све различитости између двају
медија, литерарног и визуелног, у српској народној песми све је сведено на карактере (ликове): без посебних приказа амбијента, без развоја драмске структуре сцена, без временских
и, уопште, било каквих сугеришућих одређења.
Све је, без одступања, усредсређено на поступке
и последице. Притом кључни тренутак – дизање
невестинског вела – без имало одступања опет је
у чедним оквирима случајности: ветар (песник
није одредио колике јачине) није морао дунути
ни међу Маркове сватове, ни вео се баш није
морао с толиком прекомерношћу залепршати,
кварни (како се показало) кум – дужд од Млетака није се морао наћи на лицу места, да би га
обезнанила невестина лепота, а ни подмитљиви
велможа-девер није морао попустити пред три
чизме злата (био је остао чврст при најпре понуђеном једном пару). Међутим, оно што песму
чини особеном јесте то што користећи песничку
слободу – та увек прикладна и делатна licentia
poetica (па уз то и differentia specifica) – не уважавајући до краја апсолут случајности, у њу уноси дашак нужности. Невеста је девојка највише
моралне статуре и не предаје се напаснику, док
ђувегија, Марко, тиме што ће казнити двојицу
неверних (издајничких) пријатеља само још једном потврђује снагу нужности.
Необично је, мада не и сасвим необјашњиво,
што су на два краја света два битна својства човека нашла место у неразмрсиво спојивом јединству: истина и моралност заједничка су мера
чистоте душе. Уз извесну, не баш песничку слободу, не могу да то не припишем вишим, космичким силама, које нас, уколико смо спремни
и сазрели за најбоље, чине једним родом (gens
una summus, по, нека ми буде дозвољено да кажем, најсјајнијој крилатици homo ludensa). Морална истина и истина моралности суштински су вид сваке људске спознаје, или сазнајности, да се окористим изразом који је Владета Јеротић толико волео. А и зар може бити друкчије уколико прихватимо да нас космичка свест
води путем без заблудних рачвања?
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Српска народна песма – желим да то посебно
нагласим – Марко Краљевић у необичном друштву специфичне самурајске културе, напросто су, пре него парадигме простора, парадигме
времена. Уистину, простор их раздваја, али су
смисао и тежње времена у коме живе оно што
их изједначује. Сви заједно, мада то можда и не
знали, делимо исти проблем: у свом постојању
никад и ни на који начин нисмо ни за кога неегзистентни. И Марко Краљевић и млетачки дужд
и, да и то додам, али без подсмеха и ироније, Тоширо Мифуне јесу сабраћа (а вама препуштам
да до краја одгонетнете на чему им се братство
заснива). Признајем да ћете имати тешкоћа: никад се нису упознали, чак ни срели, чак ни мимоишли, па откуд сабраћа? Па ево, да бар малчице помогнем, сасвим личним замишљањем.
Видите, сви они прихватају случајност као нужност, и у нужности виде само пуки збир случајности. Све је на једној хрпи: победе, порази,
(само)жртвовање, издајство, снага воље и ситан
прах слабости, бедан живот и славно умирање...
Али како одабрати? Е, на то већ немам никакав
одговор.
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програм
мАРТ 2019

Југословенска кинотека

Косовска 11

СЕћАЊЕ НА... СТЕНЛИ ДОНЕН
ПОНЕДЕЉАК

4.

МАРТ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ПЕВАјмО НА КИШИ

(САД, 1952)
Singin’ in the Rain
....................................................................................
Улоге: Деби Рејнолдс (Debbie
Reynolds), Џин Кели (Gene Kelly)
Режија: Стенли Донен (Stanley
Donen), Џин Кели (Gene Kelly)
УТОРАК

5.

МАРТ

СмЕШНО ЛИцЕ

(САД, 1957)
Funny Face
....................................................................................
Улоге: Одри Хепберн
(Audrey Hepburn),
Фред Астер (Fred Astaire)
Режија: Стенли Донен
(Stanley Donen)

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ПУТОВАЊЕ УДВОјЕ

АВАНТУРЕ СРЕћНЕ
ЛЕДИ

(ВБ, 1967)
Two for the Road
....................................................................................
Улоге: Одри Хепберн
(Audrey Hepburn),
Алберт Фини (Albert Finney)
Режија: Стенли Донен
(Stanley Donen)

(ВБ, 1975)
Lucky Lady
....................................................................................
Улоге: Џин Хекман
(Gene Hackman),
Лајза минели (Liza Minnelli)
Режија: Стенли Донен
(Stanley Donen)

пројекција у 21.00
ПИКНИК У ПИЖАмИ

(САД, 1957)
The Pajama Game
....................................................................................
Улоге: Дорис Деј (Doris Day),
Џон Рејт (John Raitt)
Режија: Стенли Донен
(Stanley Donen)

пројекција у 21.00
ДВА ФИЛмА ЗА гРОШ

(САД/ВБ, 1978)
Movie Movie
....................................................................................
Улоге: Џорџ Скот
(George C. Scott), Триш ван
Девере (Trish Van Devere)
Режија: Стенли Донен
(Stanley Donen)

НЕМИ ДАН
СРЕДА

6.

МАРТ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЕРОТИКОН

(ЧССР, 1930)
Erotikon
....................................................................................
Улоге: Ита Рина, Карел Шлајхерт
(Karel Schleichert)
Режија: густав махати
(Gustav Machaty)

ЧЕТВРТАК

7.

ТОНКА ВЕШАЛА

(ЧССР, 1930)
Tonka Šibenice
....................................................................................
Улоге: Ита Рина, Вера
Барановска (Вера Барановская)
Режија: Карел Антон
(Karel Anton)

пројекција у 21.00
ВАЛОВИ СТРАСТИ

(НЕМ, 1930)
Wellen der Leidenschaft
....................................................................................
Улоге: Ита Рина, Раимондо ван
Ријел (Raimondo Van Riel)
Режија: Владимир гајдаров
(Владимир Гайдаров)

ДОКУмЕНТАРНИ ЧЕТВРТАК
ПРОГРАМ ЋЕ БиТи ОБјАВЉЕН НАкНАДНО.

МАРТ

СЕћАЊЕ НА… АЛБЕРТ ФИНИ
ПЕТАК

8.

МАРТ

пројекција у 17.00
СУБОТОм УВЕЧЕ,
НЕДЕљОм УјУТРО

пројекција у 19.00
ЧАРЛИ БАБЛС

(ВБ, 1960)
Saturday Night and
Sunday Morning
....................................................................................
Улоге: Алберт Фини (Albert
Finney), Ширли Ен Филд
(Shirley Anne Field)
Режија: Карел Рајс
(Karel Reisz)
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(ВБ, 1967)
Charlie Bubbles
....................................................................................
Улоге: Алберт Фини
(Albert Finney),
Колин Блејкли (Colin Blakely)
Режија: Алберт Фини
(Albert Finney)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
гАРДЕРОБЕР

(ВБ, 1983)
The Dresser
....................................................................................
Улоге: Алберт Фини
(Albert Finney),
Том Кортни (Tom Courtenay)
Режија: Питер јејтс
(Peter Yates)

БЕОГРАДСКИ ФИЛМОПЛОВ
СУБОТА

9.

МАРТ

пројекција у 17.00
ЗРИКАВА СРЕћА

(ПОЉ, 1959)
Zezowateszczescie
....................................................................................
Улоге: Богумил Кобјела (Bogumil
Kobiela), Хелена Дабровска
(Helena Dabrowska)
Режија: Анджеј мунк
(Andrzej Munk)

НЕДЕЉА

10.

МАРТ

ПОНЕДЕЉАК

11.

пројекција у 17.00
ХАНЕРЛ

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
мУКЕ гОСПОДИНА
ДИПОНА

(иТА/фРА, 1950)
Sa Majesté monsieur Dupont
....................................................................................
Улоге: Алдо Фабрици
(Aldo Fabrizi), габи морле
(Gaby Morlay)
Режија: Алесандро Блазети
(Alessandro Blasetti)

УјКА ИЗ АмЕРИКЕ

(МАЂ, 1956)
Dollárpapa
....................................................................................
Улоге: Иштван Дарваш
(István Darvas), јулија Хорват
(Júlia Horváth)
Режија: Виктор гертлер
(Viktor Gertler)

пројекција у 19.00
КАД јЕДНОм ОДЕм

(АУС, 1952)
Hannerl
....................................................................................
Улоге: Паул Хербигер
(Paul Hörbiger),
Рудолф Плате (Rudolf Platte)
Режија: Ернст маришка
(Ernst Marischka)

(МЕк, 1953)
Cuando me vaya
....................................................................................
Улоге: Либертад Ламарке
(Libertad Lamarque), Лилија
мартинез (Lilia Martínez)
Режија: Тито Дависон
(Tito Davison)

СЕћАЊЕ НА…
ЏУЛИ АДАМС

СЕћАЊЕ НА…
МЈУРИЈЕЛ ПАВЛОВ

пројекција у 21.00
мОјА мАЛА ЛУДОСТ

(фРА, 1953)
Ma petite folie
....................................................................................
Улоге: Жан Бретонијер (Jean
Bretonnière), Женевјев Кервин
(Geneviève Kervine)
Режија: морис Лабро
(Maurice Labro)

СЕћАЊЕ НА…
ВЕРНА БЛУМ

МАРТ

пројекција у 17.00
КОцКАР ИЗ
мИСИСИПИјА

(САД, 1953)
The Mississippi Gambler
....................................................................................
Улоге: Тајрон Пауер
(Tyrone Power),
Џули Адамс (Julie Adams)
Режија: Рудолф мате
(Rudolph Mate)

пројекција у 19.00
ДОКТОР У КУћИ

(ВБ, 1954)
Doctor In The House
....................................................................................
Улоге: Дирк Богард
(Dirk Bogarde), мјуријел
Павлов (Muriel Pavlow)
Режија: Ралф Томас
(Ralph Thomas)

пројекција у 21.00
ПОЛИцИјСКА ЗНАЧКА
373

(САД, 1973)
Badge 373
....................................................................................
Улоге: Роберт Дувал
(Robert Duvall),
Верна Блум (Verna Bloom)
Режија: Хауард Коч
(Howard Koch)

ФЕСТИВАЛ ИРСКОГ ФИЛМА
УТОРАК

12.

МАРТ

пројекција у 17.00
ХРАНИТЕљ

(иРС/кАН/лУк/САД, 2017)
The Breadwinner
....................................................................................
дугометражни анимирани филм
Режија: Нора Твоми
(Nora Twomey)
После филма следи разговор
Марка Малерија, техничког
директора студија Cartoon
Saloon, с публиком.

пројекција у 21.00

пројекција у 19.00
мАјКЛ УНУТРА

(иРС, 2017)
Michael Inside
....................................................................................
Улоге: Давид Флин
(Dafhyd Flynn),
Лалор Роди (Lalor Roddy)
Режија: Френк Бери
(Frank Berry)

цРНА ’47

(иРС/лУк, 2018)
Black ’47
....................................................................................
Улоге: Хјуго Вивинг
(Hugo Weaving), Џејмс Фрешвил
(James Frecheville)
Режија: Ланс Дејли
(Lance Daly)

М А Р Т

У
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СРЕДА

13.

МАРТ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

СНОВИ О ТИХОм
ЧОВЕКУ

ТИХИ ЧОВЕК

(иРС, 2010)
документарни филм
....................................................................................
Режија: Се мери Дојл
(Sé Merry Doyle)
После пројекције филма
следи разговор публике с
редитељем С. М. Дојлом.

ЧЕТВРТАК

14.

МАРТ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ПАТРИК КАВАНАг –
НИЧИјА БУДАЛА

(иРС, 2004)
Patrick Kavanagh No Man’s Fool
документарни филм
....................................................................................
Режија: Се мери Дојл
(Sé Merry Doyle)
После пројекције филма
следи разговор публике с
редитељем С. М. Дојлом.

ПЕТАК

15.

МАРТ

пројекција у 17.00

16.

МАРТ

КАмЕНИ ПУТ ЗА
ДАБЛИН

пројекција у 17.00

17.

МАРТ

гАРАЖА

пројекција у 17.00
ХРАНИТЕљ

|

|

п ро г рам

муз е ја

ПРАВљЕЊЕ ФИЛмА
КАмЕНИ ПУТ ЗА
ДАБЛИН

(иРС, 2004) кратки док. филм
....................................................................................
Режија: Се мери Дојл
(Sé Merry Doyle)
После пројекције филма
следи разговор публике с
редитељем С. М. Дојлом.

гЛАС

(САД, 2017)
The Sounding
....................................................................................
Улоге: Теди Сирс (Teddy Sears),
Кетрин Итон (Catherine Eaton)
Режија: Кетрин Итон
(Catherine Eaton)

пројекција у 19.00

(иРС/кАН/лУк/САД, 2017)
The Breadwinner
....................................................................................
дугометражни анимирани филм
Режија: Нора Твоми
(Nora Twomey)
После филма следи разговор
Марка Малерија, техничког
директора студија Cartoon
Saloon, с публиком.

58

(САД/иРС, 2010)
Jimmy Murakami: Non Alien
документарни филм
....................................................................................
Режија: Се мери Дојл
(Sé Merry Doyle)
После пројекције филма
следи разговор публике с
редитељем С. М. Дојлом.

пројекција у 19.00

(иРС, 2007)
Garage
....................................................................................
Улоге: Пет Шорт (Pat Shortt),
Џон Кио (John Keogh)
Режија: Лени Абрахамсон
(Lenny Abrahamson)

НЕДЕЉА

ЏИмИ мУРАКАмИ –
НЕгРАђАНИН

пројекција у 19.00

(иРС, 1967)
документарни филм
....................................................................................
Режија: Питер Ленон
(Peter Lennon),
Раул Кутар
(Raoul Coutard)

СУБОТА

(САД, 1952)
The Quiet Man
....................................................................................
Улоге: Џон Вејн (John Wayne),
морин О’Хара (Maureen O’Hara)
Режија: Џон Форд
(John Ford)

ДАБЛИНСКИ ОЛДСКУЛ

(иРС, 2018)
Dublin Oldschool
....................................................................................
Улоге: Емет Кирван
(Emmet Kirwan), Ијан Лојд
Андерсон (Ian Lloyd Anderson)
Режија: Дејв Тајнан (Dave Tynan)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
мАЛИ СТРАНАц

(ВБ/иРС/фРА, 2018)
The Little Stranger
....................................................................................
Улоге: Домнал глисон
(Domhnall Gleeson),
Шарлот Ремплинг
(Charlotte Rampling)
Режија: Лени Абрахамсон
(Lenny Abrahamson)

пројекција у 21.00
гЛАС

(САД, 2017)
The Sounding
....................................................................................
Улоге: Теди Сирс (Teddy Sears),
Кетрин Итон (Catherine Eaton)
Режија: Кетрин Итон
(Catherine Eaton)

пројекција у 21.00
мАјКЛ УНУТРА

(иРС, 2017)
Michael Inside
....................................................................................
Улоге: Давид Флин
(Dafhyd Flynn),
Лалор Роди (Lalor Roddy)
Режија: Френк Бери
(Frank Berry)

пројекција у 21.00
ДАБЛИНСКИ ОЛДСКУЛ

(иРС, 2018)
Dublin Oldschool
....................................................................................
Улоге: Емет Кирван
(Emmet Kirwan), Ијан Лојд
Андерсон (Ian Lloyd Anderson)
Режија: Дејв Тајнан (Dave Tynan)

пројекција у 21.00
цРНА ’47

(иРС/лУк, 2018)
Black ’47
....................................................................................
Улоге: Хјуго Вивинг
(Hugo Weaving), Џејмс Фрешвил
(James Frecheville)
Режија: Ланс Дејли
(Lance Daly)

ПОНЕДЕЉАК

18.

СЕћАЊЕ НА…
ЈОНАС МЕКАС

СЕћАЊЕ НА…
СЕРГЕЈ ЈУРСКИ

МАРТ

пројекција у 17.00
мОРНАРИЧКИ ЗАТВОР

(САД, 1964)
The Brig
....................................................................................
Улоге: Ворен Финерти
(Warren Finnerty),
Џим Андерсон (Jim Anderson)
Режија: јонас мекас
(Jonas Mekas)

пројекција у 18.30
ЗЛАТНО ТЕЛЕ

(СССР, 1968)
золотой телёнок
....................................................................................
Улоге: Сергеј јурски (Сергей
Юрский), Леонид Курављов
(леонид куравлёв)
Режија: михаил Швејцер
(Михаил швейцер)

ЦРНИ ФИЛМ 4
УТОРАК

19.

МАРТ

пројекција у 17.00
мАХОгАНИ

(САД, 1975)
Mahogany
....................................................................................
Улоге: Дајана Рос
(Diana Ross), Били Ди Вилијамс
(Billy Dee Williams)
Режија: Бери горди
(Berry Gordy)

СРЕДА

20.

МАРТ

пројекција у 17.00
љУБАВ БЕЗ ОБАВЕЗА

(САД, 1974)
Claudine
....................................................................................
Улоге: Дајен Керол (Diahann
Carroll), Џејмс Ерл Џоунс (James
Earl Jones)
Режија: Џон Бери
(John Berry)

ЧЕТВРТАК

21.

МАРТ

пројекција у 17.00
ПАСјИ ЖИВОТ

(САД, 1972)
Sounder
....................................................................................
Режија: Сисели Тајсон
(Cicely Tyson),
Пол Винфилд (Paul Winﬁeld)
Режија: мартин Рит (Martin Ritt)

пројекција у 19.00
цРНИ ИЗАЗОВ

(САД, 1970)
The Great White Hope
....................................................................................
Улоге: Џејмс Ерл Џоунс (James
Earl Jones), Џејн Александер
(Jane Alexander)
Режија: мартин Рит
(Martin Ritt)

пројекција у 21.00
РИБА КОјА јЕ СПАСЛА
ПИТСБУРг

(САД, 1979)
The Fish That Saved Pittsburgh
....................................................................................
Улоге: Џулијус Ирвинг
(Julius Erving), Џонатан
Винтерс (Jonathan Winters)
Режија: гилберт мозиз
(Gilbert Moses)

пројекција у 19.00
цРНИ ПАНТЕРИ У
ХАРЛЕмУ

(САД, 1970)
Cotton Comes to Harlem
....................................................................................
Улоге: годфри Кембриџ (Godfrey
Cambridge), Рејмонд Сент Џејкс
(Raymond St. Jacques)
Режија: Оси Дејвис
(Ossie Davis)

пројекција у 21.00
ДЕТЕКТИВИ ИЗ
ХАРЛЕмА

(САД, 1972)
Come Back Charleston Blue
....................................................................................
Улоге: годфри Кембриџ (Godfrey
Cambridge), Рејмонд Сент Џејкс
(Raymond St. Jacques)
Режија: марк Ворен
(Mark Warren)

пројекција у 19.00
ДУгА РУКА мАФИјЕ

(САД, 1972)
Across 110th Street
....................................................................................
Режија: Ентони Квин (Anthony
Quinn), јафет Кото (Yaphet Kotto)
Режија: Бари Шир
(Barry Shear)

пројекција у 21.00
ОСЛОБОђЕЊЕ БАјРОНА
ЏОУНСА
(САД, 1969)
The Liberation of L.B. Jones
....................................................................................
Улоге: Ли Џ. Коб (Lee J. Cobb),
Роско Ли Браун
(Roscoe Lee Browne)
Режија: Вилијам Вајлер
(William Wyler)

М А Р Т

У
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МОЈ ИЗБОР – БОБАН ЈЕВТИћ
ПЕТАК

22.

МАРТ

пројекција у 17.30

пројекција у 20.00

ОЧИ БЕЗ ЛИцА

(фРА, 1960)
Les yeux sans visage
....................................................................................
Улоге: Пјер Брасер (Pierre
Brasseur), Алида Вали (Alida Valli)
Режија: Жорж Франжи
(Georges Franju)

СУБОТА

23.

МАРТ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЖИВЕТИ ЖИВОТ

(фРА, 1962)
Vivre sa vie: Film endouze tableaux
....................................................................................
Улоге: Ана Карина (Anna Karina),
Сади Ребо (Sady Rebbot)
Режија: Жан Лик годар
(Jean-Luc Godard)

НЕДЕЉА

24.

МАРТ

ЖИДЕКС

(фРА/иТА, 1963)
Judex
....................................................................................
Улоге: Ченинг Полок (Channing
Pollock), Франсин Берже
(Francine Bergé)
Режија: Жорж Франжи
(Georges Franju)

пројекција у 17.00

НЕОБИЧНА БАНДА

(фРА, 1964)
Bande à part
....................................................................................
Улоге: Ана Карина (Anna Karina),
Данијел Жирар (Danièle Girard)
Режија: Жан Лик годар
(Jean-Luc Godard)

пројекција у 19.00

ШЕРБУРСКИ
КИШОБРАНИ

(фРА/НЕМ, 1964)
Les parapluies de Cherbourg
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев
(Catherine Deneuve), Нино
Кастелнуово (Nino Castelnuovo)
Режија: Жак Деми (Jacques Demy)

гОСПОђИцЕ ИЗ
РОШФОРА

(фРА, 1967)
Les demoiselles de Rochefort
....................................................................................
Улоге: Катрин Денев
(Catherine Deneuve), Џорџ
Чакирис (George Chakiris)
Режија: Жак Деми (Jacques Demy)

пројекција у 21.00
САмУРАј

(фРА/иТА, 1967)
Le samouraï
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon),
Натали Делон (Natalie Delon)
Режија: Жан Пјер мелвил
(Jean-Pierre Melville)

пројекција у 21.00
ПРЕКИД

(фРА, 1970)
La rupture
....................................................................................
Улоге: Стефани Одран
(Stéphane Audran), Жан Пјер
Касел (Jean-Pierre Cassel)
Режија: Клод Шаброл
(Claude Chabrol)

СЕћАЊЕ НА... МИШЕЛ ЛЕГРАН
ПОНЕДЕЉАК

25.

МАРТ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

ЛЕТО ’42

(САД, 1971)
Summer of ’42
....................................................................................
Улоге: Џенифер О’Нил (Jennifer
O’Neill), гари грајмс (Gary Grimes)
Музика: мишел Легран
(Michel Legrand)
Режија: Роберт малиган
(Robert Mulligan)

љУБАВНИ гЛАСНИК

(ВБ, 1971)
The Go-Between
....................................................................................
Улоге: Џули Кристи (Julie
Christie), Алан Бејтс (Alan Bates)
Музика: мишел Легран
(Michel Legrand)
Режија: Џозеф Лоузи
(Joseph Losey)

пројекција у 21.00
АТЛАНТИК СИТИ

(KАН/фРА, 1980)
Atlantic City, USA
....................................................................................
Улоге: Берт Ланкастер
(Burt Lancaster), Сузан
Сарандон (Susan Sarandon)
Музика: мишел Легран
(Michel Legrand)
Режија: Луј мал (Louis Malle)

ШОК КОРИДОР ПРЕДСТАВЉА: ВИЛИЈАМ КАСЛ
УТОРАК

26.

МАРТ

пројекција у 17.00
УБИСТВО

пројекција у 19.00

(САД, 1961)
Homicidal
....................................................................................
Улоге: глен Корбет
(Glenn Corbett), Патриша
Бреслин (Patricia Breslin)
Режија: Вилијам Касл
(William Castle)
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јЕЗОВНИК

(САД, 1959)
The Tingler
....................................................................................
Улоге: Винсент Прајс (Vincent
Price), Џудит Ивлин (Judith Evelyn)
Режија: Вилијам Касл
(William Castle)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
КУћА НА УКЛЕТОм
БРДУ (САД, 1959)

House on Haunted Hill
....................................................................................
Улоге: Винсент Прајс
(Vincent Price), Керол Омарт
(Carol Ohmart)
Режија: Вилијам Касл
(William Castle)

СРЕДА

27.

МАРТ

пројекција у 17.00
ТРИНАЕСТ ДУХОВА

(САД, 1960)
13 Ghosts
....................................................................................
Улоге: Чарлс Херберт (Charles
Herbert), Џо мороу (Jo Morrow)
Режија: Вилијам Касл
(William Castle)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

ЛУДАЧКА КОШУљА /
ПЕТ ЛЕШЕВА БЕЗ гЛАВЕ

ВИДЕЛА САм ШТА СИ
УРАДИО

(САД, 1964)
Strait-Jacket
....................................................................................
Улоге: Џоун Крафорд
(Joan Crawford),
Дајана Бејкер (Diane Baker)
Режија: Вилијам Касл
(William Castle)

(САД, 1965)
I Saw What You Did
....................................................................................
Улоге: Џоун Крафорд
(Joan Crawford),
Џон Ајерланд (John Ireland)
Режија: Вилијам Касл
(William Castle)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА – СЕРЂО ЛЕОНЕ
ЧЕТВРТАК

28.

МАРТ

пројекција у 17.30

пројекција у 20.00

КОЛОС СА РОДОСА

ЗА ШАКУ ДОЛАРА

(иТА/фРА/шПА, 1961)
Ilcolosso di Rodi
....................................................................................
Улоге: Рори Калхун
(Rory Calhoun),
Леа масари (Lea Massari)
Режија: Серђо Леоне
(Sergio Leone)
ПЕТАК

29.

МАРТ

пројекција у 17.30
ЗА ДОЛАР ВИШЕ

(иТА, 1965)
Per qualchedollaro in più
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ли ван Клиф (Lee Van Cleef)
Режија: Серђо Леоне
(Sergio Leone)
СУБОТА

30.

МАРТ

31.

МАРТ

пројекција у 20.00
ДОБАР, ЛОШ, ЗАО

(иТА, 1966)
Il buono, il brutto, il cattivo
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood),
Ели Волак (Eli Wallach)
Режија: Серђо Леоне
(Sergio Leone)

пројекција у 17.30
БИЛО јЕДНОм НА
ДИВљЕм ЗАПАДУ

(иТА/САД, 1968)
C’era una volta il West
....................................................................................
Улоге: Клаудија Кардинале
(Claudia Cardinale), Хенри Фонда
(Henry Fonda)
Режија: Серђо Леоне
(Sergio Leone)
НЕДЕЉА

(иТА/шПА/НЕМ, 1964)
Per unpugno di dollari
....................................................................................
Улоге: Клинт Иствуд
(Clint Eastwood), ђан марија
Волонте (Gian Maria Volontè)
Режија: Серђо Леоне
(Sergio Leone)

пројекција у 20.00
САКРИј СЕ

(иТА/шПА, 1971)
Giù la testa / Duck, You Sucker
....................................................................................
Улоге: Род Стајгер (Rod Steiger),
Џејмс Кобурн (James Coburn)
Режија: Серђо Леоне
(Sergio Leone)

пројекција у 18.00
БИЛО јЕДНОм У
АмЕРИцИ

(САД/иТА, 1984)
Once Upon a Time in America
....................................................................................
Улоге: Роберт де Ниро
(Robert De Niro),
Џејмс Вудс (James Woods)
Режија: Серђо Леоне
(Sergio Leone)
М А Р Т

У
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одјеци са
ФЕСТА

пише:

Зорица Димитријевић

Београдски победник за

С

Рејфа Фајнса

лавни глумац, редитељ и продуцент Рејф Фајнс, који осим британског има и српски пасош, а
међу чијим се бројним наградама налази и Златни печат Југословенске кинотеке, поново је
био гост Феста. Уочи пројекције свог новог филма Бела врана у Главном такмичарском програму 47. Феста, Фајнс је 23. фебруара у Сава центру
примио награду Београдски победник за изузетан допринос филмској уметности.
„Бити спреман, то је све”, записао је Фајнс, цитирајући Шекспирове стихове, у Књигу утисака Кинотеке када је примао Златни печат 2009.
године. Спремност за филмске изазове током
каријере дуге готово три деценије демонстрирао је играјући у више од седамдесет остварења
најразличитијих жанрова, али и упуштајући се
у авантуру режије, која је до сада изнедрила три
квалитетна и врло различита филма.
Бела врана (2018)
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Његову посвећеност седмој уметности испред
и иза камере истакла је и Европска филмска
академија (ЕФА), која му је протекле зиме доделила почасно признање Изванредно европско постигнуће у светском филму (Outstanding
European Achievement in World Cinema). „Рејф
Фајнс креирао је филмове који настављају да
нас инспиришу и дотичу”, образложила је ЕФА
на свечаном уручењу годишњих награда 15. децембра у Севиљи.
Рођен 1962. у Ипсвичу у уметничкој породици енглеског, ирског и шкотског порекла, Фајнс
је студирао на Краљевској академији драмских
уметности у Лондону. Каријеру је започео у театру и брзо стигао до Краљевског националног
позоришта, где је често играо у Шекспировим
комадима. И након освајања Холивуда наставио је да глуми у позоришту. За улогу Хамлета у представи на Бродвеју освојио је награду
Тони 1995.

Фотографије: Архив ЈК
Кориолан (2011)

Пред телевизијским камерама појавио се 1990.
године, а на филму је дебитовао 1992. и то главном улогом, уз партнерку Жилијет Бинош, као
Хитклиф у екранизацији класика британске
књижевности Оркански висови.
Већ наредни пројекат, Шиндлерова листа
(1993) Стивена Спилберга, донео му је награду
Британске филмске академије БАФТА, награде
низа удружења филмских критичара и прву номинацију за Оскар за најбољу споредну улогу,
за тумачење нацисте Амона Гета. Светску славу и још једну номинацију за Оскар, овај пут
за главну улогу, стекао је насловном ролом у
романтичној ратној драми Енглески пацијент
(1996) Ентонија Мингеле.
Дуга је листа одличних филмова у којима је
Фајнс креирао галерију уверљивих и упечатљивих ликова сарађујући са значајним редитељима. Поменимо само неке: Квиз шоу Роберта Редфорда, Чудни дани Кетрин Бигелоу, Крај једне љубавне приче Нила Џордана, Саншајн (1999)
Иштвана Сабоа, за који је добио Европску филмску награду, Оњегин (1999), у режији његове сестре Марте Фајнс, када је први пут радио и као
продуцент. Ту су и Паук, Црвени змај, Брижни
баштован, Бела грофица, У Брижу, Велика очекивања, Читач, Grand Budapest Hotel, Распрскавање, Аве Цезаре…
За најмлађе гледаоце Фајнс је првенствено
Лорд Волдемор у популарном серијалу о Харију
Потеру, а најшира публика зна га као М. у филмовима о Џејмсу Бонду Скајфол и Спектра.
Рејф Фајнс је с филмом Читач (2008) Стивена

Далдрија дошао на 37. Фест и лично га отворио
почетком 2009. године. Тада је и најавио намеру
да режира и да у Србији тражи локације за снимање. За редитељски деби одабрао је Шекспирову трагедију Кориолан. У савременој адаптацији
у жанру политичког трилера играо је насловну
улогу римског војсковође. Филм Кориолан (2011)
знатним делом сниман је у Београду и Панчеву
и премијерно приказан на отварању 39. Феста.
Гост Феста Фајнс је био и 2014. с биографском драмом Невидљива жена, следећим филмом који је режирао и у којем је тумачио лик
Чарлса Дикенса. Свој трећи филм Бела врана, о
славном балетском играчу Рудолфу Нурејеву, у
којем игра Пушкина, поново је снимао делом у
Београду.
У знак захвалности за сарадњу са српском кинематографијом, 2017. године званично је добио
српски пасош. Тада је, захваљујући на српском
језику, рекао: „Никада нисам мислио да ћу постати Србин. Сада, изгледа, јесам. Мој живот
обогаћен је вашом храном, вином, добротом и
пријатељством. Хвала што сте прихватили овог
Енглеза у своју отаџбину. Ја сам почаствован.”
„Доста сам путовао и градио мостове међу људима, али нисам баш свуда имао овакав осећај
припадности и подршке. Био сам и пре седам
година и осећао сам јаку подршку, али не само
у стилу ’ооо, добродошао’ већ и у раду генерално. Радим са српском екипом и осећамо велику приврженост, што је ваш велики квалитет”,
истакао је Фајнс.
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интервју из
ПРОШЛОСТИ

написали:

Динко Туцаковић
Драган Јеличић

интервју

Бруно Ганц
ЗВИЈЕЗДА АУТОРСКИХ ФИЛМОВА

Штићеник (1966)
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Бруно Ганц глумачки је заштитни знак новог
њемачког филма. Рођен је 22. ожујка 1941. у Цириху, гдје је почетком шездесетих година и почео глумачку каријеру. Одлази у Њемачку гдје
сурађује с Петером Цадеком и другим познатим
именима њемачког театра, а 1970. прелази у Берлин гдје слиједећих пет година наступа у дружини Петера Штајна. Премда се филмом бави
још од 1962. године, озбиљну филмску каријеру почиње тек 1975. филмом Ерика Ромера Маркиза од О-а, а то је истодобно и почетак његове интернационалне каријере. У слиједећих неколико година снима с Гајсендерфером, Вендерсом, Хандкеом, Хауфом, Херцогом, Петерсеном,
Шлендорфом – са свим најзначајнијим представницима новог њемачког филма осим Фасбиндера.
Срели смо га у Београду, на снимању мини-улоге Езре Паунда у мини ТВ серији Хемингвеј редатеља Хосеа Санчеза, у шпањолско-талијанско-југ0славенској копродукцији. Разговарали смо само два дана након још једног
великог интернационалног успјеха Вима Вендерса, чији је филм Небо над Берлином, у којему Бруно Ганц игра главну улогу, добио награду за режију у Кану. Први дио разговора обављен је у паузи намјештања свјетала између двије сцене, с непрепознатљивим Ганцом под маском Езре Паунда, а други у хотелу „Интерконтинентал”, резервираном за глумачке звијезде на пропутовању кроз Београд.
Почнимо од почетка. Били сте најприје казалишни глумац у Цириху...
– Не, у Цириху је била глумачка школа! Почео
сам у Гетингену, у студентском казалишту. То
је мален свеучилишни град у подручју Хановера, казалиште је било у склопу Свеучилишта и
водили су га студенти.

Јесте ли већ тада сурађивали с Петером Цадеком?
– Не, то је било касније! У Гетингену су радили непознати глумци и редатељи. Послије сам
отишао у Бремен и ту упознао Цадека... Негдје
шездесет и четврте, пете.
Већ сте тада имали један снимљени филм.
– Да, први филм који сам снимио био је Кров
над главом, 1962. године. То је била једна не особито значајна улога. Мој први прави филм био
је Њежни ток, њемачки филм редатеља Хара
Сенфта. То је био његов аутобиографски филм.
Он је дошао из Чехословачке у Њемачку, у Минхен, а јунак филма био је такођер Чех који је
дошао у Минхен. Данас је Сенфт врло познат
у Њемачкој због својих кратких филмова, јер је
припадао групи из Оберхаузена, од које је почео
нови њемачки филм.
Ваш слиједећи филм режирао је Петер
Штајн по Горком?
– Не, то је за мене била прилика да направим,
да тако кажем, европски филм. Затим, видио
сам, практично, све Ромерове дотадашње филмове и врло су ми се допали. Био сам сретан
што радим с неким као што је Ромер. То су била
два пресудна разлога, а не Клајст.
Занимљиво је да сте интернационалну каријеру почели релативно негативном улогом
у том филму, а да сте послије углавном играли позитивне ликове.
– Да. (Смијех.) Догодило се том момку да води
љубав с том женом а да она има тешкоћа због
тога, али је у њему остала велика доза кајања, и
он стално нешто покушава да јој помогне, жели
се њоме оженити... жели се искупити за оно што
је учинио.
Ромеров је филм означио прекретницу у вашој каријери. Добили сте нове понуде. Слиједећи филм снимали сте са Жаном Моро?
– Да, али ту сам улогу добио због њена познанства с Петером Хандкеом. Она је тражила некога за улогу писца у свом филму Свјетлост и
жељела да га глуми Харолд Пинтер, али он је у
то доба био заузет. Онда се сјетила мене, с генералне пробе у Берлину за један Хандкеов комад.
Који?
– Тренутак правог осјећаја. Чак ни слиједећи
филм, који сам снимио по Ибсенову комаду,
није био посљедица успјеха Ромерова филма.
Тај момак, Гајсендерфер, желио је, не знам зашто, да му ја глумим. Ромеров филм ми је помогао, чини ми се, да добијем филмове у Француској.
бруно

г А нц

|

Фотографије: Архив ЈК

Б

руно Ганц водећи је глумац новог
њемачког филма. Ових је дана боравио у Београду, снимајући малу
улогу пјесника Езре Паунда у
мини телевизијској серији о животу Ернеста Хемингвеја. Разговарајући с нашим
сурадницима, Ганц је у овом ексклузивном интервјуу за Студио, говорио много о свом раду,
али и о људима с којима је радио – Виму Вендерсу, Денису Хоперу, Фолкеру Шлендорфу и другима

|

65

Да се задржимо на Гајсендерферову филму
Дивља патка, јер ту постоје неке занимљиве релације. Гајсендерфер је кућни пријатељ
Патрише Хајсмит, а Хандке...
– Гајсендерфер није њен пријатељ!
Јест. Снимио је два филма према њеним романима – Стаклену ћелију, Едитин дневник, а
има ауторска права на још неколико њених
романа које ће снимати.
– Нисам знао да то иде тако далеко. Немам
појма како му је успјело да добије ауторска права на те романе.
Ваш слиједећи филм, Пријатељ из Америке,
снимљен је по роману Патрише Хајсмит...
– Вендерс ме већ звао за свој претходни филм
У току времена, у којем сам требао имати улогу
Камиказе, али био сам заузет, и улогу је добио
Ханс Цишлер. То је био култ-филм у Њемачкој.
Код нас је то био Пријатељ из Америке.
– Мој први филм у којем сам носио кишни
огртач, имао пиштољ и пушио дебеле цигаре
био је заправо Вендерсов филм. За разлику од
Свјетлости, која је била конфузан филм, снимљен за мало новаца на улицама Париза, или
Гајсендерферова филма који је снимљен у сасвим казалишној декорацији.
Било је много занимљивих личности, у
првом реду редатеља који су се појавили у
мањим или већим улогама у Пријатељу из
Америке: Футер, Реј, Шмит, Лилинхал, Есташ...
Денис Хопер и Жерар Блен били су познати

Пријатељ из Америке (1977)
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глумци и прије но што су почели режирати.
Каква су била ваша искуства са свима њима?
– Да, Жерар и Денис били су глумци прије
него што су се почели бавити режијом, а остали не. Имао сам неугодна искуства с Денисом.
Он ме уистину намучио, комплициран је. Но
с осталима било је красно. Волим радити с редатељима као глумцима. Било је смијешно, јер
Вендерс је једном рекао да су једини гангстери
које познаје редатељи, па је њих и употријебио.
Било је забавно!
Занимљиво је да вас је Денис намучио јер
то је, на неки начин, и прича филма. Имати
неприлике с Риплијем!
– Да.
Дакле, помогао вам је да га мрзите на прави начин?
– Да, то је точно!
То је био први Вендерсов покушај да направи неку врсту европског жанровског
филма. Какав је ваш однос према томе?
– Не могу рећи да сам избјегавао жанровске филмове, али њемачки редатељи нису имали могућности да праве такву врсту филмова.
На њемачкој телевизији, ипак, постоји веома популарна серија криминалистичких
филмова под називом Tatort. Волфганг Петерсен почео је тако каријеру. Ту је и неизбјежни Derrick...
– Да, те типичне ТВ-филмове избјегавао сам,
то нисам волио. Али, на филму, чини ми се да
бих то радио, да су ме звали.
У Хандкеовој режији снимили сте и Љеворуку жену с истом екипом као Вендерс: Петер Пшигода као монтажер, Роби Милер –
сниматељ, Јирген Кнајпер – композитор глазбе, а и ликови које тумачите врло су слични.
– Не бих баш рекао.
Пријатељ из Америке почео је линију ваших ликова који имају физичке или менталне проблеме. У њему болујете од рака, у
Ножу у глави имате оштећење мозга, а у Носфератуу постајете вампир! Је ли то ваш заштитни знак!?
– Можда ја имам нешто с тиме, али заиста не
мислим да сам луд! Редатељи вјеројатно траже
некога тко то може одиграти на тако невјеројатан начин и долазе к мени. Не желим играти
само луђаке. Мислим, свиђа ми се и то, од времена на вријеме, али никако не желим глумити
само болесне личности.
Не само болесне него и оне „двосмислене”
који дочаравају Zeitgeist нашега времена.

Фотографије: Архив ЈК
Небо над Берлином (1987)

– Да, то је могуће...
Постоји ли ту нека веза с вашим презименом Ганц (њемачки: цјеловит, потпун)?
– Мислите – потпуно луд! (смијех)
Ваш је мозак био оштећен у Ножу у глави...
– Да, али то се не би могло назвати болешћу.
Ријеч је о несрећи. Тај је лик погођен метком,
тешко крвари, и то је стање у којем се налази.
Он није у том стању зато што је „луд”, него због
метка који му је прошао кроз главу. То је велика разлика!
Како се припремате за улоге као што је
Хофман у филму Рајнхарда Хауфа Нож у глави?
– Отишао сам посјетити људе који су имали
сличан случај оштећења мозга и који су морали
проћи све то. Морали су учити како се користе
руке, како се хода, како се говори. Причао сам
с њима, али био сам сретне руке јер је управо
била отворена голема болница у Минхену и један цијели њен дио био је празан, али с комплетном људском и техничком опремом, тако да сам
могао разговарати с лијечницима и пацијентима. Ту сам провео много времена.
То је био филм који вам је донио популарност у Њемачкој.
– Да, то је за њемачку публику била врло
атрактивна прича, али и због тога што је била
смјештена у грозан политички амбијент: људи

су били присиљени да денунцирају једни друге, сви су трагали за члановима групе Бадер-Мајнхоф, све је било врло чудно и сматрам да
је интересантно што је Хофман био нападан са
свих страна. Полиција је сматрала да је он терорист љевице, док га је љевица користила као
жртву. Зато се он повлачи у себе и спушта на
нижи ниво, заправо – понаша се као дијете. Те
су двије ствари повезане, чини ми се.
Година 1979. била је добра година за вас.
Снимили сте три филма, а први је био Носферату Вернера Херцога. Јесте ли видјели гласовити Мурнауов филм прије снимања?
– Да, заправо – не! Видио сам га касније и био
разочаран нашим филмом, јер ми се чинило
да је први филм био много бољи од овог што
смо ми снимили. Али, с друге стране, Херцог је
хтио снимити и неку врсту омажа том значајном филму, и то је можда у реду. Али први ми
се филм ипак више свиђа!
Јесте ли мотив за наступање у Херцогову филму пронашли проучавајући филмове из златног доба њемачког нијемог филма
(Kammarspiel) јер ваше остварење подсјећа
на стилизирану глуму Јанингса или Вајта?
– Не, пресудни је разлог била сурадња с Херцогом!
Је ли вас Херцог прије гледао у Ножу у глави, јер постоје сличности између вашег Хофбруно
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мана и његова Каспара Хаузера?
– Не, Херцог је веома везан за неке особе. Кински је тај кога он веома воли и с њим ради филмове, а ту је и Бруно С., бизарна особа коју је
случајно упознао и с којим је снимио неколико
филмова. Зато не мислим да је Хофманов лик
сличан Херцоговим ликовима, јер он своје ликове кроји према лику својих пријатеља. То је велика разлика, а ви ми стално говорите о сличностима. Као да је све што радим исто! Тиме се не
желим бранити...
Ми морамо повезивати неке чињенице, а
ви сте права особа да нам дате право објашњење.
– Добро, да размислим... За Херцога је било
главно да ангажира Кинскога. Затим је хтио Изабелу Ађани, али Кински је ипак био главни, јер
је Херцог сматрао да једино он на цијелом свијету може одиграти Дракулу.
Момци из Бразила били су друкчије искуство.
– Не бих волио о томе говорити.
Ту сте се појавили само начас, али то је
истодобно и ваш први сусрет с великом продукцијом на амерички начин.
– То је једини разлог што сам то пристао снимити. Једном у животу желио сам покушати радити с америчком продукцијом, али сам био толико разочаран да то сигурно нећу више поновити.
Ваш слиједећи велики пројект у Њемачкој
био је филм Фалсификат Фолкера Шлендорфа. Била је то прича о репортеру у Бејруту.
Послије тога филма, а то је врло интересантно, услиједила је поплава филмова на сличну тему (Година опасног живљења, Кроз пламен
Никарагве, Поља смрти).
– Можда је тај филм изазвао ауторе да говоре о рату, можда је иницирао да људи из свијета
филма покажу интерес за сличне теме. За мене,
то је био процијеп између врло доброг романа
аутора којега врло поштујем а који је сада мртав – Николаса Борна – и Шлендорфа с друге
стране, с којим сам имао непрестане проблеме,
јер се није могао одлучити што жели направити.
Мислим да је имао могућности да снима на невјеројатним локацијама, у потпуно уништеном
центру Бејрута. Нитко на свијету, чак ни Американци, не могу платити такве локације. Шлендорф је снимао тједнима и тједнима те рушевине, али ја, заправо, нисам глумио. Нисам ништа
знао о карактеру који тумачим. Послије четири
тједна, наједном је одлучио да нешто каже о ка68
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рактерима, али тада је било прекасно, тако да
нисам баш превише задовољан том сурадњом.
У почетку каријере, Шлендорф је радио дјела која сам веома цијенио (Млади Терлес или
Убојство из милосрђа).
Био је француски ђак, као и Вендерс.
– Да, али то није исто! Вендерс је дошао у Париз да постане гравер и онда је ишао у Кинотеку јер се превише досађивао, па је тако одлучио да прави филмове. Шлендорф је потпуно
други свијет.
Прича посљедњег филма који сте радили с
Вендерсом, Небо над Берлином, понавља његову везу с америчким филмом. Ријеч је о
парафрази познатог „поджанра”, филмова о
анђелима, који је био популаран у току четрдесетих (Диван живот Капре и Небо може
причекати Лубича, рецимо). Не мислите ли
тако?
– Не! Мислим да никада, чак и ако познајете Вендерса врло добро, не знате што се збива
у његовој глави. И на конференцији за новинаре у Кану сам је рекао да му стари филмови о
анђелима нису послужили као узор. Америчка
кинематографија прича о монструмима, ратовима звијезда, свему томе, а он је радије хтио
говорити о анђелима, сматрајући да је то хуманије.
Реците нам нешто о сурадњи с Петером
Фалком у том филму.
– Све је било нормално. Прави колега!
Не као Денис Хопер?
– Не, никако!
Је ли у том филму Вендерс напустио свијет
рокенрола и флипера, ствари које он воли?
– Да, али не потпуно. Сјећам се да смо у току
снимања потрошили сате, јер флипер није радио, па смо чекали да га поправе, и то само због
сцене када Петер Фалк снима у Берлину филм
који се збива 1945, а неки статисти играју флипере. Вендерс их није могао изоставити. Они су
били потпуно у другом плану, и у филму се, можда, и не виде, али он је био њима опсједнут.
Флипери припадају његову свијету, као и рокенрол-глазба, вожња колима... и Америка.
На филму је као директор фотографије радио и Aнри Алекан, стари мајстор црно-бијеле фотографије. Како сте се слагали?
– Сјајно! Мислим, ако волите филм и познајете мало његову повијест морате волити такве
људе. Алекан, који има много великих филмова иза себе, можда је једини који данас може
снимати у црно-бијелој техници. Мислим да и

Роби Милер покушава то научити, зато и ради
са Џармушом све те црно-бијеле филмове, али
прави краљ црно-бијелог филма јест Aнри Алекан. Њему је данас седамдесет и осам година, а
успио је издржати ритам снимања од дванаест
сати дневно.
Вендерс је једини редатељ с којим сте снимили два филма. Значи ли то да је он ваш
омиљени аутор?
– Од људи које познајем, радио бих поново са
Ђузепом Бертолучијем, Ериком Ромером и Вимом Вендерсом. С Вимом, ево, снимио сам и
други филм...
Радили сте са свим значајним ауторима
„новог њемачког филма” осим с Фасбиндером. Јесте ли имали неких веза с њим у казалишту или приватно?
– То је чудна прича. Једном смо се срели и
жељели направити заједничку представу, али
то је пропало. Затим смо се поновно срели у
Минхену и договарали се о филмском пројекту. Чини ми се да сам тада рекао нешто погрешно, нешто што га је увриједило. Тако ни од тога
ништа није испало. Увијек сам веома цијенио
његов рад, али није било ниједног његова филма
за који бих рекао да је ремек-дјело. Ја више припадам свијету Хандкеа и Вендерса него Фасбиндерову.
Реците нам нешто о сурадњи са швицарским редатељима – Куртом Глором, Клодом
Горетом, Аленом Танером.
– Не, рекао бих да швицарски филм не постоји! Јер, кад Швицарац одлучи снимити филм,
он иде у Лисабон, и то је онда португалски филм.
Тко је Маја Симон, ауторка филма Палента?
– Она је унука Мишела Симона, а кћи такође
познатог француског глумца Франсоа Симона.
Покушала је направити филм, и чини ми се да је
био интересантан, мада се никоме није свидио.
Још један промашај!
Јесте ли се изненадили када су вас сада позвали да одиграте улогу Езре Паунда? То је
нетипична улога за вас, носите браду!
– Желио сам што више сличити на њега, јер
сцене с њим су уистину бесмислене. Он пије чај.
Избјегава се развој његова лика јер му је живот
био прекомплициран. С једне стране, сматрају
га великим пјесником. То можда и јест, нисам
сигуран. Можда... С друге стране, радио је тако
грозне ствари, као што су говори о Мусолинију
на Радио Риму, па антисемитизам. Невјеројатно!
Отишао сам у Рапало у Италији, мјесто у којему

Носферату (1979)

је Паунд провео двадесет година живота. Видио
сам двије куће у којима је живио, прочитао гомилу његових књига, и оних које говоре о њему,
да бих се на крају појавио у Хемингвеју у двије
кратке сцене које немају ништа заједничко с
оним што је он био.
Почели сте каријеру глумца радећи с Петером Цадеком. Како то да нисте снимили ниједан заједнички филм? Што мислите о њему
као филмском редатељу?
– Ништа!
Што сте радили од значајних пројеката у
посљедње вријеме?
– Прошле сам године играо у великој ТВ продукцији која говори о њемачкој индустрији и њемачкој политици у раздобљу од 1916. до суђења у
Нирнбергу. Звала се Очеви и синови, а режирао
ју је Бернард Синкел с великим глумачким именима: Бертом Ланкастером, Џули Кристи...
То сличи на Висконтија и Сумрак богова?
– Да, то је и била Синкелова намјера. Само намјера!
Какви су ваши планови?
– Снимат ћу ускоро филм у Италији. Опет је
у питању брат, не Дино већ Нело Ризи, млађи
брат, као што је био случај и с браћом Бертолучи.
Остају вам још браћа Тавијани, али њих је
немогуће раздвојити.
– Точно! Немогуће! Али, они имају и најмлађег
брата који ради сам.
бруно
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Фотографијe: Архив ЈК
Варљиво лето ’68 (1984)

O

д 1957. када је дебитовао пред камерама у ТВ филму На крају пута
Радивоја Лоле Ђукића уз Карла Булића и Јозу Лауренчића, Миодраг
Радовановић (1929–2019) до прве
филмске улоге у остварењу Против Кинга (1974)
тумачио је ликове у чак 35 телевизијских филмова и три серије. Мали екран волео га је једнако као и публика, која је уживала у његовим аутентичним и топлим ролама у ТВ филму Одмазда (1963) Здравка Шотре, у коме је играо с Татјаном Бељаковом, или Продајем стара кола (1968)
у режији Саве Мрмка.
Редитељ Здравко Шотра и професор Мата Милошевић, у чијој је класи завршио глуму, узели
су га и у екипу ТВ драме На рубу памети (1968)
по Крлежином делу. Један од омиљених ТВ филмова оног времена била је екранизација Сартровог дела Прљаве руке (1968) Боре Драшковића,
где је бриљирао уз Радмилу Андрић, Мишу Јанкетића, Бекима Фехмиуа. Исто дело изводио је
и на позоришним даскама. Једнако вољен био
је као инспектор у адаптацији ТВ драме француског писца Алана Декоа Розенбергови не смеју
да умру (1972), у којој открива брачни пар америчких шпијуна. Указујемо и на исте године остварену улогу господина Смита у Плешиној режији Јонескове Ћелаве певачице. Некако, екранизације дела савремених светских аутора нису
се могле замислити без Мргуда, који се истицао

европским изгледом, белом пути и аристократским држањем. Надимак Мргуд, којем је кумовао незадовољан друг у игри, невољно је носио
из детињства с почетка окупације, а само једном у каријери било је то име лика који је тумачио. Мргуд је глумио Мргуда у серији Позориште у 6 и 5 (1964). Свој печат дао је и модерним
сагама у наставцима: Шешир професора Косте
Вујића, Горки плодови, Вратиће се роде, Крај династије Обреновић, Срећни људи, Бољи живот,
Балкан експрес, Никола Тесла, Монтевидео, бог
те видео. И последњу улогу остварио је у ТВ серији, Мамини синови (2017), а до тада је играо и
у најпознатијим остварењима тог формата: серијама Отписани (1975), Вук Караџић (1987) и Последња аудијенција (2008). Био је Никола Пашић,
Доситеј Обрадовић, Митрополит, Спиридон, делио кадар с Марјаном Ловрићем, Ђурђијом Цветић, Петром Банићевићем, Ђузом Стојиљковићем, Морисом Левијем, Љиљаном Крстић,
браћом Симић, Александром Берчеком, Светланом Бојковић. И с Батом Стојковићем у и данас омиљеној сцени и свеприсутној реплици неутешног родитеља с тајном: „Јадан је отац који
има оваквог сина”, у Варљивом лету ’68.
На филму и телевизији одиграо је више од 150
улога. Први пут на великом платну појавио се
у филму Драгована Јовановића Против Кинга (1974), драми о деци и њиховим јунацима из
сокака, да би две године касније стекао највећу
М И ОД РА Г
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Салаш у Малом Риту (1976)

популарност као Шицер у филму Салаш у Малом Риту, за шта је награђен Сребрном ареном
на Филмском фестивалу у Пули и Великом повељом Фестивала глумачких остварења у Нишу,
као и титулом глумца године по избору читалаца ТВ ревије.
Филм Салаш у Малом Риту сажетак је првих
шест епизода изванредне ТВ серије Бранка Бауера и Арсена Диклића. Серија је прво пред72
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стављена филмом Зимовање у Јакобсфелду, а
након његовог успеха и Сребрне арене у Пули
1975. одлучено је да се искористе и њене прве
епизоде. Оба филма су као драмске целине остварила запажен успех, с тим што је други, утемељен на конфронтацији дечака Милана и немачког иследника Шицера (Славко Штимац и
Миодраг Радовановић), био језички снажнији,
захваљујући чему је и учмали војвођански ам-

Лагер Ниш (1987)

бијент попримио апокалиптичне тонове. Права
реткост филма, која је уосталом донела награду
тумачу главне улоге, јесте слојевитост немачких
ликова. И још нешто, Бауеров филм пркосио
је оним упрошћеним схватањима да одређени
садржаји, приказани на телевизији, губе у биоскопима атрактивност, која им је иначе својствена код биоскопских гледалаца. Радовановић је
понуду да игра Немца, за разлику од ликова у
дотадашњој филмографији, добио од Бауера док
је снимао серију Димитрије Туцовић и прихватио ју је без размишљања. То нимало није необично, јер је Радовановић увек био иновативан
радник. Прецизан и отмен, пратио је глумачке
промене и прихватао изазове, мада су због достојанствености географије његовог лица, многе улоге третиране као класици.
Да је глума окоштала, сама себи довољна и
спремна за разне промене, знали су љубитељи
његових позоришних остварења. У матичном
Југословенском драмском позоришту остварио
је више од сто улога за скоро пола века стажа.
У представи Родољупци играо је у три различита животна доба. Ако је Бата Стојковић био глумац Душка Ковачевића, Мргуд је био глумац
Синише Ковачевића. Играо је у његовим комадима Вирус, Краљевић Марко, Јанез, Велика драма. Наступио је и у преко 500 радио-драма. Носилац је неких од највиших друштвених признања попут Вукове награде и Ордена заслуга за

народ са златном звездом. Био је асистент свог
професора Мате Милошевића на ФДУ, а предавао је и глуму у Балетској школи „Лујо Давичо”.
Љубав према глуми усадила му је мајка, у родном Чачку, где је живео као син познатог хотелијера. После основне школе и гимназије које
је завршио у Краљеву, студирао је агрономију,
потом и славистику. Ти избори били су последица турберкулозе и окупације, а затим потребе за стипендијом. Ипак, 1952. уписао је глуму
у класи Мате Милошевића. Био је тих, једноставан, те му чувени надимак никада није пристајао. Ни у личном ни у професионалном смислу. Вољен колега и тражен сарадник, играо је
до последњег даха.
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(If…, 1968). Обезбедио је паре за првенац Мајка
Лија Bleak Moments (1971). Продуцирао је и глумио у филмском дебију Стивена Фрирса Шуњало (Gumshoe, 1971), омажу филм ноару. Једини
биоскопски филм који је потписао као редитељ
јесте Чарли Баблс (Charlie Bubbles, 1967), у коме
глуми познатог ожењеног писца пореклом из
радничке класе који има љубавну аферу. Други пут за Оскар је номинован за улогу Херкула
Поароа у екранизацији дела Агате Кристи Убиство у Оријент експресу (Murder on the Orient
Express, 1974) Сиднија Ламета. Одбија да настави да игра чувеног детектива и Поароа препушта Питеру Јустинову у Смрти на Нилу (Death
on the Nile, 1978) Џона Гилермина. У другој половини седамдесетих потпуно се посвећује позоришту и појављује се само у једном филму, Двобој до истребљења (The Duellists, 1977) Ридлија
Скота. Нову деценију почиње хорором (Wolfen,
1981) Мајкла Водлија и СФ драмом Лепотица
(Looker, 1981) Мајкла Крajтона. Најсировију улогу остварио је као муж Дајане Китон у Пуцњу у
месец (Shoot the Moon, 1982) Алана Паркера. Те
исте године обријао је главу да би био Деди Варбак у Ени (Annie, 1982) Џона Хјустона. За улогу у
адаптацији драме Роналда Хауарда Гардеробер
(The Dresser, 1983) Питера Јејтса добија трећу номинацију за Оскар. Следеће године за портрет
конзула алкохоличара у филму Испод вулкана
(Under the Volcano, 1984) Џона Хјустона стиже
још једна номинација за ту награду. До краја деценије играће само у филму Orphans (1987) Алана Џ. Пакуле. Још један врхунац у каријери достиже као тврдоглави великодушни мафијашки
шеф у Милеровом раскршћу (Miller’s Crossing,
1990) браће Коен. Значајнији филмови које је
снимио деведесетих јесу The Browning Version
(1994) Мајка Фигиса и Washington Square (1997)
Агњешке Холанд (Agnieszka Holland). За улогу
шефа Џулије Робертс у остварењу Ерин Брокович (Erin Brockovich, 2000) добија последњу номинацију за Оскар. Код Тима Бартона прво ће
играти умирућег оца у Крупној риби (Big Fish,
2003), а потом позајмити глас у његовом анимираном филму Уклета невеста (Corpse Bride,
2005). Добиће мању улогу у франшизи Борн као
неетични доктор у Борновом ултиматуму (The
Bourne Ultimatum, 2007) Пола Гринграса и Борновом наслеђу (The Bourne Legacy, 2012) Тонија
Гилроја. Каријеру ће завршити као сурогат отац
Џејмса Бонда у Скајфолу (Skyfall, 2012) Сема
Мендеса.
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ођен у Салфорду 1936. године,
млади Алберт није био нарочито добар ученик. Пао је из свих
предмета у средњој школи, али
зато је имао петнаест главних
улога у школским представама.
Тиме је себи обезбедио одлазак у Лондон да студира глуму у класи с Питером О’Тулом, Томом
Кортијем, Франком Филнејом, Џоном Страјдом
и Брајаном Бредфордом. Док је још био студент,
приметио га је позоришни критичар Кенет Тајнан, који га је назвао „тињајућим младим Спенсером Трејсијем”. Након тога уследио је вртоглави успон, а с њим и улоге: Брут, Хенрик Пети,
Магбет.
Током целе каријере Фини је шетао између филма и позоришта. Пре него што ће тумачити сина Лоренса Оливијеа у Забављачу
(The Entertainer, 1960) Тонија Ричардсона, провешће четири године на телевизији као споредни глумац. Прву велику улогу даје му Карел Рајс у филму Суботом увече, недељом ујутро (Saturday Night and Sunday Morning, 1960),
у коме игра Артура Стентона, припадника радничке класе. Многи су то остварење прогласили најубедљивијом британском драмом која се
бави „гневним младим људима” и спада у један
од првих аутентичних портрета радне омладине. Својим несташним ставом и неоспорном харизмом, Фини као да говори у име своје генерације када каже: „Ја сам само за добар провод.
Остало је пропаганда.” Заједно са савременицима Питером О’Тулом, Ричардом Бартоном и Ричардом Харисом помогао је да се дефинише период у коме се границе културе у Великој Британији померају и постају део новог британског
таласа у филму који је хтео да се отресе тада већ
досадног и громогласног приступа драми какав
су популаризовали Лоренс Оливије и Џон Гилгуд.
Прву од пет номинација за Oскар добија за
улогу у филму Том Џонс (1963) Тонија Ричардсона. Она га је направила интернационалном звездом, али он сам није волео толику пажњу и увек се плашио славе, те је због тога годину дана раније одбио Дејвида Лина, који
је хтео да га ангажује за филм Лоренс од Арабије (Lawrence of Arabia, 1962). После остварења
Ноћ мора пасти (Night Must Fall, 1964) Карела
Рајса, у коме се први пут опробао и као продуцент, оснива кућу Memorial Films заједно с
Мајклом Медвином. Копродуцирао је насилну школску сатиру Линдсија Андерсона Кад би
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Фотографијe: Архив ЈК
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ако јој је отац био руски емигрант, а мајка швајцарскофранцуског порекла, Мјуријел
Павлов (1921–2019) остаће упамћена као једна од хероина енглеског класичног филма. Готово цела њена филмографија проткана је улогама у лаким комедијама, трилерима и ратним
филмовима, у којима је играла несебичне, племените и човекољубиве жене и невесте. Пленила је мирноћом и сталоженошћу. Изглед љупке и дражесне женице сврстао ју је међу водеће
енглеске глумице педесетих година двадесетог
века. Тај период за њу је био најплодоноснији
будући да је снимила дванаест играних филмова. Од шездесетих је играла само у телевизијским серијама и филмовима.
Њена каријера на великом платну углавном се
везује за Артура Џеја Ранка, власника једног од
најпознатијих енглеских филмских предузећа и
студија „The Rank Organization”, за који је снимила седам играних филмова. Углавном су то
били филмови с ратном тематиком, тако да је
у остварењима Malta Story (1953) и Чежња за небом (Reach for the Sky, 1956) добила улоге жена
које ишчекују своје мужеве пилоте, у тумачењу
Алека Гиниса и Кенета Мура, да се врате из војних мисија током Другог светског рата. Играла је и у два наставка серија Doctor in the House
(1954) и Doctor at Large (1957), о догодовштинама пожељног и невољама склоног лекара кога
је глумио Дирк Богард. После те улоге, напуш-

Simon and Laura (1955)

та „Rank” и појављује се у Murder she said (1961),
МГМ-овом серијалу из четири дела о чувеној бакици Мис Марпл, која увек има одговоре и даје решења мистериозних убистава која
се десе у њеној околини. Ако занемаримо малу
улогу у Glorious 39 (2009), то је био последњи играни филм у коме се Мјуријел појавила.
У једној од својих првих улога, у филму Quiet
Wedding (1941), партнер јој је био њен будући
муж Дерек Фар, за кога се удала 1947. Исте године опет су се заједно нашли у Продавници
старина (The Shope at Sly Corner). Остали су у
срећном браку све до његове смрти 1986. након
чега се она готово повукла из јавности и само
повремено играла у телевизијским серијама.

Murder she said (1961)
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The Looters (1955)

зелене очи и прелепо лице нису прошли неопажено, тако да врло брзо добија малу улогу старлете у филму Red, Hot and Blue (1949). О томе колико се све брзо дешавало у њеној каријери говори и чињеница да је за пет недеља глумила
у седам малиx вестерна филмске куће Lippert
Productions. Пошто Lippert није имао своје студије, ти минорни филмови снимани су на истој
локацији, на једној фарми у Калифорнији. Иако
њихови вестерни нису постигли никакав успех,
продуценти већ 1950. захтевају од Бети да промени име у Џулија (Julia). Та промена доноси јој
уговор с кућом Universal Pictures, али и улогу у
љубавном троуглу у филму Марка Робсона Победа над мраком (Bright Victory, 1951). Као најбољи пасијанс, пред њом почињу да се отварају
велике могућности. Нижу се улоге у вестернима, где су јој партнери били неки од највећих
глумаца тог времена: Џејмс Стјуарт, Артур Кенеди, Глен Форд, Рок Хадсон и многи други великани Холивуда. Ниска холивудских хитова
почела је улогом у Мановом вестерн класику На
окуци реке (Bend of the River, 1952), а наставила
се филмовима Закон је јачи (Horizons West, 1953),
Револверашев бес (Lawless Breed, 1953), Коцкар са
Мисисипија (The Mississippi Gambler, 1953), Човек
из Алама (The Man from the Alamo, 1953) и Wings

of the Hawk (1953). Она постаје права филмска
дива једног од највећих холивудских студија, а
златни период своје каријере крунише улогом у
научнофантастичном хиту Биће из црне лагуне
(Creature from the Black Lagoon, 1954), о праисторијском бићу у амазонској реци које показује
емоције према жени једног од чланова експедиције. То остварење, једно од првих у 3Д технологији, доживело је већи успех од до тада много
скупљих филмова сличног жанра.
На врхунцу популарности глумица још једном мења своје име и 1955. године постаје Џули
(Julie). Та промена доноси јој улоге у различитим жанровима: мелодрамама, комедијама и
питким романтичним филмским причама. До
1957. године, када јој је истицао уговор с кућом
Universal, глумила је у филмовима: The Looters
(1955), Six Bridges to Cross (1955), The Private War
of Major Benson (1955) и Slaughter on 10th Avenue
(1957). Касније је успешно наступала у телевизијским филмовима и серијама као већ профилисана хероина вестерна и криминалистичких остварења. Тих година била је гост у скоро
свакој хит серији: Perry Mason (1963), The Andy
Griffith Show (1962), The Rifleman (1963)…

Фотографијe: Архив ЈК
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ети Меј Адамс (1926–2019) одрасла је у Арканзасу, где је већ у
основној школи показала велико интересовање за глуму, појавивши се у представи Хансел и
Гретел. Прелепа, талентована и
одлучна да успе, напушта свој дом са деветнаест
година и одлази у Калифорнију код ујне и ујака. Три дана у недељи радила је као секретарица да би осталим данима узимала часове глуме
и исправљала свој упечатљиви јужњачки нагласак. За све то време појављивала се на безбројним холивудским аудицијама. Њене упадљиво

Биће из црне лагуне (1954)

Током шездесетогодишње глумачке каријере
играла је у више од 40 филмова и преко 40 телевизијских серија. Њено име још једном је блеснуло на филмској шпици када је 2008. позајмила свој глас секретарици у филму Романа Поланског Крвопролиће (Carnage) и најавила свој
коначни разлаз са седмом уметношћу.
Удавала се два пута, први муж јој је био велики сценариста и продуцент Леонард Штерн,
а други глумац Реј Дантон, с којим је добила
два сина, Стива и Мичела. Њену аутобиографију The Lucky Southern Star: Reflections from the
Black Lagoon филмски су 2011. обликовали њени
синови, преточивши је у играно-документаристички филм.
Џ УЛ И
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цио на документарни стил и почео да води визуелне дневнике. Инспирацију за свој рад налазио је у делима Стена Брекиџа и Мари Менкен, што се најбоље види у његовом остварењу
Дневници, белешке и скице (Diaries, Notes and
Sketches, 1969). У следећем дугометражном документарном филму Успомене на Литванију
(Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1972) приказује поновни сусрет браће с деведесетогодишњом мајком по повратку у домовину први
пут после рата. Филм почиње Мекасовим првим
искуствима у Америци и завршава се признањем да је тешко превазићи прошлост и вратити се кући. У остварењу Lost, Lost, Lost (1976)
три сата пратимо његова сећања на долазак из
Литваније у Њујорк. Мекас приказује свој губитак, усамљеност, збуњеност и на крају осећај
занесености у новој домовини. Филм се састоји
од више стотина, можда чак и хиљаду неповезаних слика које су пропраћене нарацијом аутора.
У свим његовим остварењима та нарација није
била класична већ више у облику прозе и поеме,
а пратила ју је разноврсна музика – од литванских фолклорних мелодија до јеврејских молитви, од Били Холидеј до авангардног џеза. Музика је углавном ишла директно с радија.
На сваких неколико година Мекас пушта по
један од својих „кућних филмова”, што је фраза коју је сам прихватио пошто је користио снимљени материјал на коме се налазе његови пријатељи. У остварењу Крећући се напред, понекад
бих виђао одсјаје лепоте (As I Was Moving Ahead
Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, 2000)
направио је компилацију личних филмова које
је снимао током тридесет година. Никада није
хтео да прекине да снима, до последњег даха излазио је сваки дан из куће и бележио шта се дешава око њега.
Осим снимањем филмова бавио се и другим
стварима. Средином педесетих заједно с братом
основао је часопис „Филмска култура”, који се
бавио андерграунд филмом. До краја те деценије већ је писао о филму за „Вилиџ војс”. Оснивач је Anthology Film Archives, једног од највећих архива авангардног филма.
Његова највећа заслуга јесте у томе што је
отворио врата свог поткровља многим пријатељима и путницима у авангарди. Код њега су
се скупљали легендарни и будући култни уметници да би гледали бесконачне кадрове у којима се ништа није дешавало. Међу њима су били
Енди Ворхол, Џон Ленон и Јоко Оно, Салвадор
Дали, Кенет Енгер, Алан Гинзберг, Џек Керуак,
Вилијам Бароуз.
Ј О Н А С
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Фотографијa: Архив ЈК

J

онас Мекас (1922–2019) никада није
изашао из прве фазе. Када је дошао
у Њујорк, имао је двадесет седам година и био је љут јер је изгубио много. Кривио је човечанство за то што
су га протерали из домовине.
Одрастао је у малом селу у Литванији, које
је било рај за њега. Тај рај је изгубио по доласку Совјета 1940. Тада је имао седамнаест година и направио је своју прву фотографију, али
није могао ни да је види јер му је апарат одузео
руски војник. Годину дана касније долазе Немци и он се придружује покрету отпора. Правио
је летке с вестима које је слушао на Радио Би-Би-Сију. Једног дана 1944. писаћа машина нестаје, Мекас помисли да су га открили и одлучује да побегне с братом из Литваније. Ухваћени су у Немачкој и завршили у радном логору.
Успели су да побегну после осам месеци, али су
их поново ухватили и задржали до 1946. у камповима за расељена лица. Напослетку су успели да емигрирају у Америку. Када су се сместили у Бруклину, Мекас позајмљује новац и купује
Bolex, 16 mm филмску камеру. Филмови које је
правио нису били конвенционални, избегавао
је нарацију и заплете, није хтео да губи време
на, како је говорио, „холивудске измишљотине”.
Иако није разумео потребу да све сцене буду повезане од почетка до краја, у његовом филмском
умећу увек је испливавало нешто традиционално. Желео је да забележи оне магичне тренутке
који чине живот, тренутке који су истовремено
прозаични и трансцендентни. Његови филмови
састојали су се од делова сећања, дечјих осмеха,
дана проведеног поред мора, кувања, шетње по
Њујорку. Некад је снимке убрзавао толико да би
вам се завртело у глави, а некад их успоравао.
Снимао је „бесконачне“ кадрове.
Каријеру почиње играним филмом Топови од
дрвета (Guns of the Trees, 1961), који прави под
утицајем Сенки (Shadows, 1958) Џона Касаветиса и Pull My Daisy (1959) Роберта Франка и Алберта Ласлија, у коме описује битничку културу
у Њујорку. Покушао је да снима по сценарију
који је написао и разрађеном плану, али на сету
су ствари текле друкчије и схватио је да мора да
заборави на сценарио и да је најбоље радити без
плана. Следеће што је снимио био је Морнарички затвор (The Brig, 1964), адаптација позоришног комада Кенета Х. Брауна, у коме је приказао
брутални живот у војном затвору. Толико га је
реалистично снимио да је освојио награду у документарној секцији на фестивалу у Венецији.
Брзо је схватио да његов таленат не лежи у
традиционалном играном филму, те се преба-
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МишЕл
ЛеГРАн
ПишЕ:

Бранислав Ердељановић

„Мелодија је љубавница
којој ћу заувек бити веран”

m

ишел Легран, атипичан, опсесиван, мултиталентован музичар –
композитор, диригент, пијаниста,
певач, писац и продуцент. Рушио
је баријере између џеза, класике и
лаких нота, искрено и с преданошћу креирајући
јединствене мелодије које су постале класици у
сваком од музичких жанрова којима се бавио.
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Пре само неколико месеци преминуо је и Франсис Ле, величанствени композитор који је стварао у истом временском оквиру као и Легран.
Њихов одлазак оставља велику празнину на
филмско-музичком небу, а опет пружа нам прилику да се бар накратко осврнемо и преслушамо неке од најбољих скорова компонованих за
иста таква филмска остварења.

Мишел Легран рођен је 1932. године у Паризу, у породици с великом музичком традицијом,
коју су стварали његов отац Рајмон Легран и
ујак Жак Eлијан. Са само десет година уписује
се на Париски конзерваторијум, што се за њега
показало као неочекивано откриће. „До тада,
моје детињство било је равно и несрећно. Мој
живот се вртео око старог клавира и било ми је
врло досадно. Био сам веома усамљен. Одједном,
када сам се придружио класи музичке теорије,
открио сам свет који је припадао мени и људима који говоре мој језик. Тада сам осетио да живот има да понуди нешто узбудљиво и мотивишуће.” Након неколико година Легран напушта Конзерваторијум с највишим признањима,
да би одмах започео сарадњу с великим француским шансоњером Морисом Шевалијеом, као
музички пратилац на његовим турнејама. Педесетих година прошлог века почиње и да компонује за неке од уметника које је пратио. Легранова прва велика песма „Валцер јоргована”
(„La Valse des Lilas”), открила је његов јединствени стил у писању мелодија који је убрзо постао
његов заштитни знак. Убрзо, привучен другим
уметничким обрасцем, Легран се окреће филму.
Најпре пише музику за остварење Анрија Вернуа Лисабонске ноћи (Les amants du Tage, 1955),
да би у следећих неколико година, с појавом новог таласа, постао један од сарадника утемељивача или, боље речено, архитеката који оживљавају француску кинематографију. Радио је са
Жаном Ликом Годаром, Ањес Вардом, Франсоа
Рајшенбахом, а издавајају се остварења Жена је
жена (Une femme est une femme, 1961), Тако велико срце (Un coeur gros comme ça, 1961), Живети
свој живот (Vivre sa vie, 1962), Клео од 5 до 7 (Cléo
de 5 à 7, 1962) и многа друга. Па ипак, оно што је
за Леа био Шаброл, за Леграна је био Жак Деми,
његов истински креативни алтер его, с којим осмишљава потпуно оригинални и иновативни
образац филмског мјузикла. И поред крајње песимистичних предвиђања многих професионалаца из индустрије, њихово „чедо”, Шербурски
кишобрани (Les parapluies de Cherbourg, 1964),
у коме су сви дијалози, па чак и они најбаналнији, отпевани, постиже велику светску популарност, а главна тема „Je ne pourrai jamais vivre
sans toi” у енглеској адаптацији Нормана Гимбела под називом „I Will Wait for You” постаје
популарни стандард који су интерпретирали
Френк Синатра, Тони Бенет, Луј Армстронг и
Лајза Минели. Легран се убрзо сели за Америку, где ради веома успешно на неколико поља.

Ако би се тако уопште могло формулисати, свој
врхунац, што се филмске музике тиче, остварио је у романсама и бујним гламурозним путописним драмама, умирућем холивудском мејнстриму скраја шездесетих и почетком седамдесетих година. Своју прву велику прекоокеанску награду, Оскар за најбољу музику, добија за
скор „The Windmills Of Your Mind” у сјајном остварењу Нормана Џуисона Афера Томас Краун
(The Thomas Crown Affair, 1968), да би само три
године касније поновио тај успех с предивном
музиком за можда најбољи филм Роберта Малигана Лето ’42 (Summer of ’42, 1971). Јецаји виолинских жица подржавани богатом и разиграном мелодијском линијом на клавиру, у том
дубоко емотивном остварењу, засигурно представљају једну од најдирљивијих и најсофистициранијих музичких скорова у историји филмске уметности. И свој трећи Оскар Легран добија за музику у редитељском дебију певачице
и глумице Барбре Страјсенд Јентл (Yentl, 1983), а
песма „Papa can you hear me”, у извођењу Страјсендове, постаје велики хит.
Листа филмова и редитеља с којима је Легран
сарађивао заиста је невероватно дугачка, а одлучити се за само неколико остварења која би
гледаоцима дочарала сав његов таленат и занатску вештину представља велики проблем. Овом
приликом водили смо се идејом да изаберемо
остварења која нису толико често приказивана
у сали Југословенске кинотеке, а која у сваком
случају носе печат Леграновог великог опуса,
тако да ћете бити у прилици да погледате филмове Лето ’42 (Summer of ’42, 1966) Роберта Малигана, Љубавни гласник (The Go-Between, 1971)
Џозефа Лоузија и Атлантик Сити (Atlantic City,
USA, 1980) Луја Мала. До неке следеће прилике и
веће ретроспективе овог капиталног уметника,
велики поздрав и уживајте.

мишел

легран
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Слободан Аранђеловић

БлиСки СУСРЕТи

С МАКОМ
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рајем 1958. као гимназијалац и
чест гледалац филмова у Музеју
Југословенске кинотеке, први
пут сам чуо за Душана Макавејева. Убрзо сам га и видео, током једне од популарних дискусионих трибина
које су се одржавале повремено у ударном термину у Музеју. На тим трибинама (које се нису
најављивале у штампи) био сам редован посетилац због изврсних учесника и занимљивих тема
које су они иницирали и на лако разумљив начин објашњавали филмофилима и филмским
посленицима. Међу учесницима трибина, које
су настављене и у наредној деценији, били су,
рецимо, Дуца Стојановић, Влада Погачић, Бранко Вучићевић, Марко Бабац, Жика Богдановић,
Душан Макавејев, Жика Павловић, Мића Поповић, Оља Ивањицки и Слободан Новаковић.
Мени су најзанимљивија била излагања Дуце
Стојановића и Макавејева. Убрзо сам схватио
да је Мак јединствен, оригиналан, особен, непоновљив и изузетно луцидан у схватању седме уметности и у незаборавним анализама појединих филмова, жанрова или ауторских опуса.
Његова питања колегама и начин на који је објашњавао личне ставове умногоме су ми помогли
да се озбиљније и струдиозније бавим гледањем
филмова и читањем књига и часописа из те
уметничке области. Током дружења у Кино-клубу „Београд”, у коме сам од 1961. био скоро редован посетилац (иако нисам био члан), Мак ми је
у више наврата указао на значај ауторског приступа седмој уметности наводећи ми примере
Штрохајма, Китона, Лубича, Грифита, Вертова,
Ајзенштајна и нарочито Велса. Разговоре у Кино-клубу „Београд” с њим, Коканом Ракоњцем,
Жиком Павловићем, Марком Бапцем и Вуксаном Луковцем још увек памтим. Данас су, чини
ми се, актуелнији него у време када смо их водили. Њих су занимала моја честа професионална
путовања по Европи, а ја сам био жељан да што
више и детаљније из њихових уста чујем „тајне
филмске уметности”. Мак је био најлуциднији у
тим разговорима, повремено оправдано циничан, дрзак, ироничан, безобразан, али не вулгаран, луцидан у идејама, а кад се окренуо филму,
оригиналан у раду на кратком метру. Редефинисао је жанр којим ће се пуну деценију дичити
не само Београд и Србија већ и цела земља. Читати његове текстове био је празник, а разговори с њим прочишћење (филмске) душе.
Кућни пријатељ мојих родитеља, професор
др Александар Костић, телефонирао ми је јед-

ног дана средином шездесетих година прошлог
века и знајући да сам страстан филмофил, питао ме да ли познајем Мака. Када сам му потврдно одговорио, рекао ми је да Мак намерава да
његово предавање из сексологије убаци у филм
који спрема, али пре него што му одговори хтео
је да чује моје мишљење о Маку. Рекао сам да
је Мак озбиљан, паметан и професионалан аутор и да га не зове без разлога на сарадњу. Верујем да сам помогао да професор постане један од битних актера другог Маковог играног
филма Љубавни случај.
Марта 1972. боравио сам у Лондону, слободно време проводио сам по џез клубовима и биоскопима, нарочито у тамошњој кинотеци. Како
је Маков филм В. Р. Мистерије организма претходне године био забрањен за јавно приказивање, имао сам могућност да га видим у биоскопу „Cinema Gate 2” у Улици Оксфорд. Гледао
сам га неколико пута због више разлога. Прво,
од Мака сам на Фесту претходног месеца добио контроверзну књигу „Документација 2” с
текстовима о филму и образложењима забране
који су ми били дубоко урезани у сећање. Желео сам да схватим шта је то наше цензоре и политичке лидере толико уплашило да су забранили изванредан филмски колаж, есеј о слободи човека и црнохуморну комедију на тему секса и политике. Друго, било је неочекивано задовољство гледати филм у сали од око 100 места
с локалном публиком која је урлала од смеха,
бучно аплаудирала током пројекције и излазила
задовољна из биоскопа. Током једне од посета
поменутом биоскопу, од шефа обезбеђења сазБЛ И С К И
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нао сам да се филм непрекидно даје више месеци, да је то рекорд у дистрибуцији и први филм
који није у целини снимљен на енглеском језику, а стално пуни дворану. Сутрадан сам телефонирао Маку и пренео му ту информацију, на
шта ми је он лаконски одговорио: „Видиш, и ми
коња за трку имамо!” Мало је познато да је Мак
1970. хтео младу и лепу соул/џез певачицу Бисеру Велетанлић за тај филм, а када га је она одбила због потенцијалних еротских сцена, улогу је
добила Јагода Калопер.
Током једног краћег боравка у Паризу средином седамдесетих, имао сам прилику да видим Мака и накратко с њим попричам о Слатком филму, који тада још није био приказан код
нас. Причао ми је о томе како је било радити са
Џоном Верноном, Самијем Фрајем, Керол Лор
и Пјером Клементијем, које је проблеме имао
током снимања сложених бродских сцена итд.
Много година касније, кад сам гледао филм,
знао сам на шта би требало обратити пажњу, а
такође и због чега је цензурисан у неким земљама. Субверзивни Мак тим филмом је надмашио
самог себе на одушевљење бројних обожавалаца
широм планете.
Случајан сусрет с Маком на филмском фестивалу у Њујорку, септембра 1982. десио се у Радио Сити мјузик холу (тада највећој и најбоље
технички опремљеној сали у САД) на новинарској пројекцији филма Којанискватси. Филм
нас је одушевио и буквално избацио из равнотеже. У разговору са сценаристом/режисером
Годфријем Ређиом, сниматељем Роном Фрикеом и аутором музике Филипом Гласом, одмах
после пројекције Мак је Ређија бомбардовао луцидним питањима и неочекиваним коментарима, док сам ја упутио два питања Филипу Гласу
нагласивши да је успео да напише најфункционалнију музику за неки не само документарни филм већ и много шире. Импресионирани
Маковим ставовима, аутори филма су, сазнавши одакле смо, њега и мене позвали на пиће у
оближњи бар. Сва тројица остала су забезекнута (у позитивном смислу) Маковим схватањем
покретних слика и концепта документарног
стваралаштва. Како се новинарске пројекције у
Њујорку одржавају четири дана пред званичну
премијеру, на дан премијере, у неким локалним
новинама рецензент је уз похвале филму поменуо и Макове речи које су се допале и самом режисеру. По повратку у Београд, дирекцији Феста сам, као спољни сарадник, у писменој форми предложио десетак филмова које сам у сеп86
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тембру видео на фестивалима у Њујорку и Торонту. Међу њима на првом месту био је Којанискватси, који уопште није био узет у обзир
за програм Феста 1983. По избору Мака у састав
трочлане комисије која бира филмове за Фест
1987. Ређиов филм је, коначно, био приказан с
огромним успехом у Београду.
Током боравка у Бостону, такође септембра
1982, посетио сам чувени Универзитет Харвард,
на коме је Влада Петрић основао кинотеку и водио филмску школу. Пре мог путовања у САД,
Канаду и Мексико, Петрић ми је рекао да ће он
у то време водити летњу школу на Хвару, а да
ја обавезно потражим његовог студента Метјуа
Дуду и с њим се упознам. У разговору с Маком
у Њујорку, поменуо сам му одлазак у Бостон, на
шта ми је рекао да послушам Петрића, а када
се вратим у Њујорк, да дођем до њега на Колеџ
Колумбија и видим шта и како ради. Упознао
сам младог Метјуа и био два дана на Харварду његов гост. Провео ме је кроз сва одељења
филмске школе, кроз библиотеку, водио на ручак и провео цело једно поподне са мном на
трави кампуса испред споменика оснивачу
Универзитета. Схвативши да познајем оба професора, том приликом ми је, онако шеретски и
у шали, рекао да му у почетку није било лако
с Владом и Маком (који је пре Њујорка предавао и на Харварду). „Можеш ли замислити студије уз два луцкаста Србина?” То је рекао озбиљно, али истовремено пун дивљења, поштовања и захвалности обојици. Посебно је био захвалан што је постао Владин асистент и најближи сарадник. Мак му је био најзанимљивији и
најважнији професор, а замолио ме је да му то
пренесем кад га видим.
У октобру исте године телефонирао сам Маку
и питао га када могу да га обиђем на колеџу.
Иако сам становао на Менхетну, само пет станица метроа даље, посаветовао ме је да изађем
на трећој станици и узмем такси до колеџа који
се налази на ивици Харлема јер није препоручљиво ни усред дана ићи пешке око њега. Послушао сам га, сачекао ме је на улазу и одвео на
предавање које је било све друго, а најмање класични школски час. Духовито, језгровито и занимљиво говорио је о концепту играног и документарног, илуструјући своје ставове бројним
одломцима из одабраних филмова оба жанра.
По завршеном часу дуго је разговарао са студентима, који су га, очигледно, обожавали и
третирали као гуруа. Два пута ми се извинио
што толико разговара с њима и после оконча-

ног часа. Одвео ме је на ручак, а ја сам му тада
пренео Метјуове поздраве. Занимало га је како
сам доживео Харвард и Бостон, како су прошла моја путовања у Мексико, Канаду, Њу Орлеанс и Калифорнију. Био је одушевљен што сам
успоставио пословне везе с колегама уредницима програма Франкофонске кинотеке у Монтреалу и у Лос Анђелесу (на Укли). Чини ми се
да ми је баш тада поменуо да му је Френсис Копола понудио да режира Апокалипсу данас, и да
је, иако је то одбио, с њим остао у одличним односима и у сталном контакту.
Боравећи на филмском фестивалу у Лондону
новембра 1987, потражио сам Мака, који је тада
монтирао филм Манифесто у Кенон филму на
Сохо скверу. Како је и даље био члан трочланог
селекторског тима Феста, а у немогућности да
гледа жељене филмове (због монтажних рокова
за његов филм), замолио ме је да му свака два-три дана јављам које му филмове препоручујем
за Фест. Био сам два пута накратко у монтажи
и видео на делу како унапред зна шта би и где
требало да се сече. Био сам пријатно изненађен
сарадњом с монтажером и брзином обављања
предвиђених послова. Од мојих предлога за
Фест, Мак је наслепо уврстио следеће филмове:
Сенке у рају Акија Каурисмакија и Мртви Џона
Хјустона. Испричао сам му како сам у ВИП салону у Лондонској кинотеци упознао припитог
Акија, који ми је рекао како је чуо од колега да
је Фест једна од најзанимљивијих филмских манифестација у Европи.
У пролеће 1991, спремајући нови филм, Мак
ми се данима јављао телефоном и проверавао
називе немачких филмова из периода до пада
Трећег рајха, јер је намеравао да у Берлину сними неку врсту омажа једној од најважнијих светских кинематографија. Наиме, знао је да сам ја,
уз Владу Погачића, као уредник програма у Југословенској кинотеци осамдесетих година, заслужан за приказивање циклуса „Ретроспектива
немачког филма 1903–1983” и да сам све те филмове видео (неке и два-три пута). Мак је желео
да му детаљно поменем све приказане црно-беле филмове, њихове садржаје, ауторе и критичка мишљења, а поврх свега да га обавестим који
су од тих филмова били на позајмици из бројних филмских архива за само једно приказивање. Причали смо и по сат-два, а једном смо се
пред његов пут за Берлин срели и закључили да
је тадашња немачка кинематографија била једини конкурент америчкој како на уметничком и
техничком плану тако и на комерцијалном. Две

године касније до нас је стигао филм Горила се
купа у подне, који ни издалека нема додирних
тачака с Маковим иницијалним пројектом. Визуелно занимљив, али без оне германске контрастне црно-беле фотографије која је постала заштитни знак холивудских филмова стила
филм ноар по окончању Другог светског рата.
Уместо првобитне идеје, Мак је снимио забавну политичку надреалну и ефектну савремену
горко-слатку сатиру на тему распада Совјетског
Савеза, избеглица и краха тираније ма где она
била.
На филмском фестивалу у Јерусалиму 2000.
током интервјуа с америчким документаристом
Еролом Морисом, сазнао сам да међу синеастима, као узоре, издваја само Мака и Криса Маркера. Да му је Мак вечна инспирација и да је с
њим имао неколико незаборавних сусрета. Пожелео је да дође у Београд и на Фестивалу ауторског филма прикаже ретроспективу својих
филмова и том приликом види Мака и Владу
Петрића. Људи из Југославија филма који су организовали ФАФ нису о његовој жељи ни размишљали иако сам им предочио да су се Мак
и Влада Петрић обрадовали тој ретроспективи јер су Мориса сматрали једним од најбољих
светских документариста и да су спремни да му
буду домаћини на Фестивалу.
Последњи сусрет с Маком имао сам на отварању Фестивала нитратног филма 6. маја 2013. у
новој згради Југословенске кинотеке. Успео сам
да се, коначно, на миру, заједно сликамо.
У разговорима с познатим синеастима које
сам водио током тридесет година, било је јасно
да Мак, према њиховом мишљењу, спада у најужи број најоригиналнијих, најцењенијих и најзанимљивијих аутора. Такву оцену су ми, поред осталих, изрекли Вендерс, Шлендорф, Вајда,
Сколимовски, Маџиди, Ангелопулос, Сабо, Фелини, Троел, Михалков, Менцл, Јакубиско, Боасе, Шахназаров, Кроненберг, Лунгин, Жилник,
Ферара и Роб-Грије. Чини ми се да је најбољу
дефиницију Маковог стваралаштва и уметничког креда изрекао у разговору са мном, пре четири године, Џошуа Опенхајмер, иначе Маков
студент: „Душан Макавејев је апсолутни геније”.
Џошуа је с Маком годинама био у сталном контакту и искрено му се дивио као човеку и као
уметнику.
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програм
мАРТ 2019

Југословенска кинотека

Узун Миркова 1
ФЕСТ НА БИС

ПОНЕДЕЉАК

4.

МАРТ

пројекција у 14.30

пројекција у 17.00

САјАм НАУКЕ

(САД, 2018) Science Fair
....................................................................................
документарни филм
Режија: Кристина Костантини
(Cristina Costantini),
Дарен Фостер (Darren Foster)
ПОНЕДЕЉАК

4.

МАРТ

цРНА РЕКА

(фРА/БЕл, 2018) Fleuve noir
....................................................................................
Улоге: Венсан Касел
(Vincent Cassel),
Ромен Дири (Romain Duris)
Режија: Ерик Зонка (Erick Zonca)

пројекција у 19.30

пројекција у 22.00

ДОгмАН

ЖЕНА У РАТУ

(иТА/фРА, 2018)
Dоgman
....................................................................................
Улоге: марчело Фонте
(Marcello Fonte),
Едоардо Пеше (Edoardo Pesce)
Режија: матео гароне
(Matteo Garrone)
УТОРАК

5.

МАРТ

пројекција у 17.00

(иСл/фРА/УкР, 2018)
Kona fer í stríð
....................................................................................
Улоге: Халдора гјерхардсдотир
(Halldóra Geirharðsdóttir), јохан
Сигурдарсон (Jóhann Sigurðarson)
Режија: Бенедикт Ерлингсон
(Benedikt Erlingsson)

пројекција у 19.30

ДВАНАЕСТИ ЧОВЕК

(НОР, 2017)
Den 12. mann
....................................................................................
Улоге: Томас гулестад (Thomas
Gullestad), Џонатан Рис мајерс
(Jonathan Rhys Meyers)
Режија: Харалд Зварт
(Harald Zwart)

ШАВОВИ

(СРБ/СлО/ХРВ/БиХ, 2019)
....................................................................................
Улоге: Снежана Богдановић,
марко Баћовић
Режија: мирослав Терзић

пројекција у 22.00
КУћА КОјУ јЕ ЏЕК
САгРАДИО

(ДАН/фРА/НЕМ/шВЕ/БЕл, 2018)
The House That Jack Built
....................................................................................
Улоге: мет Дилон (Matt Dillon),
Бруно ганц (Bruno Ganz)
Режија: Ларс фон Трир
(Lars von Trier)

МАКАВЕЈЕВ НА БИС
СРЕДА

6.

МАРТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ВР мИСТЕРИјЕ
ОРгАНИЗмА (јУГ/НЕМ, 1971)

....................................................................................
Улоге: милена Дравић,
Ивица Видовић
Режија: Душан макавејев

ЧОВЕК НИјЕ ТИцА

(јУГ, 1965)
....................................................................................
Улоге: милена Дравић,
јанез Врховец
Режија: Душан макавејев

ЧЕТВРТАК

7.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРмИН

МАРТ
ПЕТАК

8.

МАРТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

љУБАВНИ СЛУЧАј ИЛИ
ТРАгЕДИјА СЛУЖБЕНИцЕ ПТТ (јУГ, 1967)

НЕВИНОСТ БЕЗ
ЗАШТИТЕ

(јУГ, 1968)
....................................................................................
Улоге: Драгољуб Алексић,
Братољуб глигоријевић
Режија: Душан макавејев

....................................................................................
Улоге: Ева Рас,
Слободан Алигрудић
Режија: Душан макавејев
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СУБОТА

9.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРмИН

МАРТ

НЕДЕЉА

10.

МАРТ

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

мОНТЕНЕгРО

СЛАТКИ ФИЛм

(шВЕ/ВБ, 1981)
Montenegro – Or Pigs and Pearls
....................................................................................
Улоге: Бора Тодоровић, Ерланд
јозефсон (Erland Josephson)
Режија: Душан макавејев

(фРА/кАН/НЕМ, 1974)
Sweet Movie
....................................................................................
Улоге: Керол Лор (Carole Laure),
Пјер Клементи (Pierre Clémenti)
Режија: Душан макавејев

БЕОГРАДСКИ ИРСКИ ФЕСТИВАЛ
ПОНЕДЕЉАК

пројекција у 19.00

11.

пројекција у 19.00
мАЛИ СТРАНАц

МАРТ

(ВБ/иРС/фРА, 2018)
The Little Stranger
....................................................................................
Улоге: Домнал глисон (Domhnall
Gleeson), Шарлот Ремплинг
(Charlotte Rampling)
Режија: Лени Абрахамсон
(Lenny Abrahamson)
После филма следи разговор
редитеља ленија Абрахамсона
с публиком.

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

СУБОТА

МАРТ

МАРТ

МАРТ

МАРТ

МАРТ

12.

НЕДЕЉА

17.

МАРТ

13.

14.

15.

16.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРмИН

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

КОКА-КОЛА КИД

мАНИФЕСТО

(АУС, 1985)
The Coca-Cola Kid
....................................................................................
Улоге: Ерик Робертс
(Eric Roberts),
грета Скаки (Greta Scacchi)
Режија: Душан макавејев

(САД, 1988)
Manifesto
....................................................................................
Улоге: Ерик Столц (Eric Stoltz),
Алфред молина (Alfred Molina)
Режија: Душан макавејев

ФРАНКОФОНИЈА
ПОНЕДЕЉАК

18.

МАРТ

пројекција у 18.00
НЕК ЗВЕР КРЕПА

(фРА/иТА, 1969)
Que la bête meure
....................................................................................
Улоге: мишел Дишосоа
(Michel Duchaussoy), Каролин
Селије (Caroline Cellier)
Режија: Клод Шаброл
(Claude Chabrol)

пројекција у 20.30
У ЗЕНИТУ СУНцА

(фРА/иТА, 1960)
Pleinsoleil
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon),
морис Роне (Maurice Ronet)
Режија: Рене Клеман
(René Clément)
М А Р Т
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УТОРАК

19.

МАРТ

БЕСПЛАТНА ПРОЈЕКЦИЈА
ФИЛМА ЗА ДЕЦУ С
ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

пројекција у 12.00

пројекција у 18.00

ОСмИ ДАН

(БЕл/фРА/ВБ, 1996)
Le huitième jour
....................................................................................
Улоге: Данијел Отеј
(Daniel Auteuil), Паскал Дикен
(Pascal Duquenne)
Режија: Жако ван Дормел
(Jaco Van Dormael)
СРЕДА

20.

МАРТ

ФРАНКОФОНИЈА

У ЗЕНИТУ СУНцА

(фРА/иТА, 1960)
Pleinsoleil
....................................................................................
Улоге: Ален Делон (Alain Delon),
морис Роне (Maurice Ronet)
Режија: Рене Клеман
(René Clément)

пројекција у 18.00

21.

МАРТ

ЛИФТ ЗА гУБИЛИШТЕ

пројекција у 18.00
(фРА/иТА, 1967)
Playtime
....................................................................................
Улоге: Жак Тати (Jacques Tati),
Барбара Денек
(Barbara Dennek)
Режија: Жак Тати
(Jacques Tati)

СУБОТА

МАРТ

МАРТ

22.

23.

(фРА, 1983)
L’étémeurtrier
....................................................................................
Улоге: Изабел Ађани
(Isabelle Adjani),
Ален Сушон (Alain Souchon)
Режија: Жан Бекер
(Jean Becker)

ВРЕмЕ ИгРЕ

(фРА/иТА, 1967)
Playtime
....................................................................................
Улоге: Жак Тати (Jacques Tati),
Барбара Денек (Barbara Dennek)
Режија: Жак Тати
(Jacques Tati)

пројекција у 20.30

ВРЕмЕ ИгРЕ

ПЕТАК

УБИСТВЕНО ЛЕТО

пројекција у 20.30

(фРА, 1958)
Ascenseur pour l’échafaud
....................................................................................
Улоге: Жана моро
(Jeanne Morreau),
морис Роне (Maurice Ronet)
Режија: Луј мал
(Louis Malle)
ЧЕТВРТАК

пројекција у 20.30

ЧЕТИРИ СТОТИНЕ
УДАРАцА

(фРА, 1959)
Les quatre cents coups
....................................................................................
Улоге: Жан Пјер Лео
(Jean-Pierre Léaud),
Клер морије (Claire Maurier)
Режија: Франсоа Трифо
(François Truﬀaut)

ДА СЕ НИКАД НЕ ЗАБОРАВИ – 20 гОДИНА ОД НАТО АгРЕСИјЕ

НЕДЕЉА

24.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРмИН

МАРТ

ПОНЕДЕЉАК

25.

МАРТ

пројекција у 17.30

пројекција у 20.30

мРАЧНИ ВИТЕЗ

ПРЕМИЈЕРА КРАТКОГ
ИГРАНОГ ФИЛМА

(САД, 2008)
The Dark Knight
....................................................................................
Улоге: Кристијан Бејл (Christian
Bale), Хит Леџер (Heath Ledger)
Режија: Кристофер Нолан
(Christopher Nolan)
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ШОКЕР

(СРБ, 2019)
....................................................................................
Улоге: јелица Ковачевић
Сценарио: Борислав Станојевић
Режија: Немања Обрадовић

к и н о те ке

УТОРАК

26.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРмИН

МАРТ

СРЕДА

пројекција у 18.00

МАРТ

ЧОВЕК КОјИ јЕ ВОЛЕО
ЖЕНЕ

27.

(фРА, 1977)
L’homme qui aimait les femmes
....................................................................................
Улоге: мишел Фермо
(Michel Fermaud),
Лесли Карон (Leslie Caron)
Режија: Франсоа Трифо
(François Truﬀaut)
ЧЕТВРТАК

28.

МАРТ

пројекција у 20.30
ДЕЛИКАТЕСНА РАДЊА

(фРА, 1991)
Delicatessen
....................................................................................
Улоге: мари Лор Дуњак (MarieLaure Dougnac), Доминик Пинон
(Dominique Pinon)
Режија: марк Каро (Marc Caro),
Жан Пјер Жене (Jean-Pierre
Jeunet)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

З

ЧОВЕК КОјИ јЕ ВОЛЕО
ЖЕНЕ (фРА, 1977)

(фРА/Ал, 1969)
Z
....................................................................................
Улоге: Ив монтан (Yves Montand),
Ирена Папас (Irene Papas)
Режија: Коста гаврас
(Costa-Gavras)

L’homme qui aimait les femmes
....................................................................................
Улоге: мишел Фермо
(Michel Fermaud),
Лесли Карон (Leslie Caron)
Режија: Франсоа Трифо
(François Truﬀaut)

ПЕТАК

29.

РЕЗЕРВИСАН ТЕРмИН

МАРТ

СУБОТА

30.

МАРТ

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

ОПАСНЕ ВЕЗЕ 1960

З

(фРА/иТА, 1959)
Les liaisons dangereuses
....................................................................................
Улоге: Жана моро (Jeanne
Morreau), Жерар Филип
(Gérard Philipe)
Режија: Роже Вадим
(Roger Vadim)

(фРА/Ал, 1969)
Z
....................................................................................
Улоге: Ив монтан (Yves Montand),
Ирена Папас (Irene Papas)
Режија: Коста гаврас
(Costa-Gavras)

ЧЕХОВ ФЕСТ
НЕДЕЉА

31.

МАРТ

пројекција у 18.30

пројекција у 20.30

ЗАЧАРАН

САН О СЛАВИ

(САД, 1945)
Spellbound
....................................................................................
Улоге: грегори Пек
(Gregory Peck), Ингрид
Бергман (Ingrid Bergman)
Режија: Алфред Хичкок
(Alfred Hitchcock)

(САД, 1980)
Fame
....................................................................................
Улоге: Ајрин Кара (Irene Cara),
Еди Барт (Eddie Barth)
Режија: Алан Паркер
(Alan Parker)

М А Р Т

У

У З У Н

М И Р К О В О Ј
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фестивал
У КИНОТЕЦИ

УмЕТНИЧКА ТЕХНИКА

мАјКЛА ЧЕХОВА

И ЊЕгОВА УЛОгА НА ФИЛмУ
ПишЕ:

Питер Тедеши
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еђу америчким уметницима постоји изрека која гласи: док је за
глумца инструмент представљања
позорница, за редитеља је то
филм. Можда највећи или бар
најталентованији глумац двадесетог века Мајкл
Чехов никада није радио као редитељ у Холивуду, ни у позоришту ни на великом екрану, тако
да је укупно направио мали број филмова. Ипак,
и 64 године након Чеховљеве смрти могло би да
се расправља о његовом утицају на покретне
слике, кинематографију и филмску индустрију
уопште, којој је засадио дубоке корене.
М. А. Чехов рођен је у Санкт Петербургу у Русији 1891. Синовац великог руског драмског писца и писца кратких прича Антона Чехова, одрастао је окружен стваралаштвом и креативношћу. Његов отац Александар, старији брат Антона Чехова, и сам је био романописац и писац
кратких прича и есеја. Сматра се да је био талентованији од Антона, али опака склоност ка пићу
онемогућила га је да створи више дела. Стриц
Антон написао је 1895. године, када је Михаило имао само четири године, да верује да његов синовац има таленат који сазрева. До деветнаесте године Мајкл Чехов започео је студије
и усавршавање код прослављеног глумца, редитеља и једног од оснивача Московског уметничког позоришта Константина Станиславског,
који је преточио драму његовог стрица Галеб у
позоришни комад, као што је то накнадно урадио с већином дела Антона Чехова. Станиславски, чији утицај међу глумцима и учитељима
глуме широм света остаје неупоредив до данашњих дана, назвао је Мајкла Чехова својим најбриљантнијим учеником.
Кад је одлазио у Москву да сарађује са Станиславским, славни енглески редитељ Гордон
Крејг, један од најистакнутијих следбеника модерног позоришта двадесетог века, желео је, по
свему судећи, да сагледа дубљи значај онога што
су поштоваоци и ученици Станиславског могли да ураде. Један од најстручнијих поборника Мајкла Чехова у свету данас, Лиза Биклинг с
Универзитета у Хелсинкију (Финска) (земља која
попут Србије лежи на раскрсници путева Истока и Запада), пише да је Станиславски поручио
Крејгу: „Уколико желиш да видиш мој образац
рада у најбољем издању, иди и погледај вечерас
рад Мајкла Чехова. Игра се драма његовог стрица састављена од једног чина.”
Станиславски је свом ученику Мајклу Чехову, кога је сматрао генијалним, поклонио свој

експериментални студио Московског уметничког позоришта, који се с временом издвојио као
Други московски театар. Чеховљев тамошњи
рад, заједно с радом његових колега, био је изузетно важан и убрзо избио на површину светске
позорнице. Хиљаде страна написане су о размимоилажењима у приступу Чехова и Станиславског и о њиховим пресретањима. Да сажмемо,
Чехов је сматрао да наглашавања личних искустава могу бити ограничавајућа. Он је развио
психофизичку технику која је дозволила глумцу да се креће ка природности, али и да призове
имагинацију при стварању глумачког лика.
До касних двадесетих година прошлог века
Совјетски Савез био је чврсто успостављен. Власти су се одрекле Чехова називајући га „идеалистом” и „болесним уметником”, па је он 1928. напустио земљу плашећи се да ће бити ухапшен.
Уметнички живот Чехова у емиграцији, према
Лизи Биклинг, може се поделити на три фазе. Од
касних двадесетих до средине тридесетих тесно
је сарађивао с позоришним уметницима друкчијих стремљења у Берлину, Паризу, Риги, Летонији и Литванији. Током тог периода направио
је неколико углавном немих филмова. Друга
фаза, од 1936. до 1942. године, обухвата позоришни рад у Енглеској и Сједињеним Државама, где
је постигао огроман напредак у глумачкој техници. Током треће фазе, од 1943. до смрти 1955,
живео је и радио у Холивуду. У Америку је дошао с репутацијом великог глумца, али тада је
већ био у средњим годинама и енглески говорио
с акцентом, што је значило да неће имати много прилика за рад на великом платну. Направио
је само десет холивудских играних филмова, од
којих је већина пала у заборав. Чак је и сам признао да му они нису значили много, али да су
му обезбедили материјална примања. Ипак, постоји један изузетак, филм Очаран (1945) Алфреда Хичкока, за који је Чехов био номинован за
Оскар. У њему се појављује у улози настраног и
чудног човека и показује велики дар да дочара
лик који игра. Тада је схватио да и глума на филму може да представља ремек-дело уметности.
У осталих девет мањих филмских улога својом
глумом надилазио је сама остварења. Редитељ
и оснивач Лондонског студија Мајкла Чехова
Грејам Диксон рекао је: „Он је почео да увиђа
оно што је потребно за филмски рад, и то не
само на великом екрану него и на телевизији.
То је називао ’завијањем у вео’. Чеховљева техника ослобађа глуму, чини да она зрачи и даје
енергију. Позоришна представа још је шира
У метничка

техника

М ајкла

Ч ехов А
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него објектив камере, јер на филму и у телевизијском раду не зрачите тако далеко.” Чеховљева техника, такође, помаже глумцу да створи
богат унутрашњи живот лика. То чини убедљивим и слојевитим и наступ на позорници и наступ на филму.
Чеховљева штићеница Мала Пауерс (1931–
2007), која је постала извршитељ његовог тестамента, била је млада холивудска глумица, за
коју се очекивало да ће имати обећавајућу холивудску каријеру. Са само деветнаест година
добила је улогу Роксане у Сирану де Бержераку,
где је глумила с Хосеом Ферером. Играла је и
прву улогу жртве силовања на филмском платну, у остварењу Силовање (Срамота, 1950), које
је режирала прва жена филмски редитељ Ида
Лупино. После неколико важнијих улога, Мала
се због болести повукла и тек повремено наступала у мањим филмовима и на телевизији.
Ипак, све до своје смрти подучавала је глумце
Чеховљевој техници у Лос Анђелесу и другде.
Једном ми је поново побројала лекције које је
научила од Чехова у време док је била филмска
звезда. Говорила је да ју је Чехов охрабривао да
ствара ликове који се потпуно разликују од ње
саме. Он ју је, као и остале своје студенте, подучавао техници ослобађања од личних ограничавајућих искустава и долажења у стање самосвести које ће им омогућити да потпуније дочарају
лик. Пауерсова ми је испричала да је, кад јој је
Чехов једном предложио да у улози коју игра
створи потпуно нову особу, одговорила: „Али,
господине Чехов, они желе да ја изгледам како
изгледам.” Објаснила му је да је добила улогу
зато што су желели баш њу, а не неку друкчију
особу. Он јој је на то брзо одговорио: „Онда додај свом лику искривљен мали прст.” С таквим
приступом глуми, Чехов је настављао да утиче
на велике филмске глумце својих и наших дана,
подучавајући их посебним вештинама.
Посебни ствараоци као што су Јул Бринер,
руско-амерички глумац, можда најпознатији по
филму Краљ и ја или Западни свет, проучавао је
Мајкла Чехова. У предговору чувене Чеховљеве
књиге „Глумцу”, о техници глуме, Бринер је написао: „Кроз тебе и само кроз тебе ја бих могао
да нађем то за шта сам радио – тачан и опипљив
начин да досегнем вештине недостижног, ствар
коју неко назива вештином глуме. [...] Све што
сам научио од тебе применио сам током живота, у свакој области у којој сам радио, не само
као глумац већ и као редитељ, не само у позоришту него и на телевизији, у раду с камером,
94
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на дизајнирању околине и окружења.”
Грегори Пек, пет пута номинован за Оскар за
најбољег глумца, који је и освојио ту награду
за улогу Атикуса Финча у филму Убити птицу
ругалицу, играо је заједно с Чеховом у филму
Очаран. Пек је написао да током обуке Чехов
није само објашњавао своју технику и начин на
који је постизао моћне ефекте већ и показивао
другима како да то исто учине.
Чехов је подучавао и Ингрид Бергман (његов други партнер у филму Очаран), Мерилин
Монро, Ентонија Квина, Џејмса Дина, Џека Пеленса, Џенифер Џонс, Гарија Купера, Патришу Нил, Џона Денера, Дороти Дандриџ, Беатрис Стрејт и многе друге глумце. Мерилин
Монро (1926–1962) проучавала је методу глуме
Лија Страсберга, која се развила из учења Станиславског. О Чеховљевом раду је рекла: „Као
Мајклова ученица, ја сам научила више о глуми. Сваки пут кад би проговорио, свет ми се чинио већим и узбудљивијим... Глума је постала
важна... уметност која увеличава твој живот и
размишљање. Глума је за мене постала више од
професије, постала је врста религије.”
Све до краја живота Ентони Квин (1915–2001),
можда најпознатији по својим улогама у филмовима Грк Зорба, Лоренс од Арабије и Оружје
Наваре, исказивао је велико поштовање према
Мајклу Чехову. Наиме, 1996. године појавио се
у телевизијској емисији „Унутар глумачког студија”, у којој је студенте подучавао ономе што
је називао „чудесном теоријом” којој га је Чехов
научио. Имитирајући руски акценат, узвикивао
је: „Доле у средишту Земље постоји котао с ватром... Пошаљете ове цеви које имате у својим
ногама доле до средишта Земље... и тамо се сусретнете са овом енергијом... па сада почнете
да износите ово.” Квин је наставио да објашњава како та енергија зрачи кроз тело глумца. У
другом интервјуу, неколико година касније, у
шали је рекао да му је било чудно да посматра
Гарија Купера како то ради. Оно што оставља
јак утисак на посматрача док гледа Квинове покрете и гестикулацију јесте то што се чини да
глумчева енергија остаје у његовом смиреном
телу. Неко мора да се запита колико је често
он користио тај начин вежбања да доведе енергију на место где је за време снимања филмова
стајао испред камере.
Клинт Иствуд, који је подучавао заједно с Чеховом, имао је једну од најистрајнијих каријера на филму, и као редитељ и као глумац. Чехов
је своје студенте учио и да стварају атмосферу.

Говорио им је да улоге могу да имају личну атмосферу, која се развија из њихових
сопствених живота, али да њу морају да
надиђу и да створе нову, посебну. Иствуд
је режирао филмове који су богати атмосфером, што је очигледно начин рада који
је наследио од свог учитеља-тутора. Као
глумац, како је рекао, усмерио се на два
вида технике која укључују тело. „Мораш
да научиш себе да глумиш, али Мајкл Чехов ће ти дати алат и за мене. Психолошки центри, гестикулација, покрети, шарм,
изузетно су значајни. Ја сам их у раду користио и још увек их користим”, рекао је
Иствуд.
И други глумци, рецимо Џек Николсон,
Џони Деп и Ентони Хопкинс, користе покрет за изражавање психологије карактера. Хопкинс као пример делотворности
тог алата истиче сцену у филму Хауардов
крај (1992) у којој подиже своју руку испред лица док му се лик који глуми Ема
Томпсон лагано приближава.
Друго оруђе које је Иствуд споменуо јесте процес проналажења дела тела у коме
је концентрисана енергија лика. Хелен
Хант, која је освојила Оскар за улогу самохране мајке конобарице у филму Добро да боље не може бити (1997), објашњава да је тај лик стварала техником Мајкла
Чехова, тј. да је открила да је енергија тог
карактера концентрисана у њеним стопалима.
Џоана Мерлин, глумица позната по
филмовима Бесила де Мила Девет заповести (1956) и Мистична птица (1998),
данас можда једина међу својим колегама редовно проучава технику Чехова,
на којој је засновала своје улоге. У својој
књизи „Аудиција” она пише: „Схватила сам да
многе Чеховљеве идеје могу бити прилагођене
и употребљене за сцене на аудицијама. Његове
технике дозвољавају да радиш брзо и да се поиграваш, користећи своју интуицију, осећаје и
машту, али и свој разум.” Те вештине подједнако су важне и на позорници и на платну.
Техника Мајкла Чехова ослобађа глумца, дозвољава му да ствара много дубље, али и лакше и брже. Ако је Чехов имао толики утицај на
многе холивудске велике уметнике, који високо
процењују квалитет онога што су од њега научили и преузели, зашто је било потребно толико
много времена да тај утицај стигне до нас?

Eрик XIV (1921)

Као студент глуме, поставио сам то питање
Џеку Колвину (1934–2005), Чеховљевом ученику и каснијем уметничком директору његовог
студија у Сједињеним Државама, где је подучавао многе будуће добитнике престижног Оскара. Он ми је испричао да је техника Чехова била
толико ефикасна да су његови следбеници увек
постизали успех.
У сваком случају, Чеховљева техника неприметно се раширила на позорнице и филмска
платна. Наредне генерације увиделе су њен значај и рашириле Чеховљево дело, које свакако
можете приметити и у театрима и биоскопима
у својој близини.
У метничка

техника

М ајкла

Ч ехова
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Ненад Беквалац

ВИЛИЈАМ
КАСЛ
„Желео бих да сам Вилијам Касл.”
Џон Вотерс (1986)
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ва жеља Вотерсу се делимично остварила јер је глумио Касла у серији Feud, у епизоди у којој представља Џоан Крафорд, коју игра
Џесика Ланг, током промоције
филма Лудачка кошуља / Пет лешева без главе (Straight-Jacket, 1964). Вотерс је био фасциниран смицалицама и триковима које је Касл правио за време пројекција својих филмова. Током приказивања Куће на уклетом брду (House
on Haunted Hill, 1959) у биоскопу су изнад глава
гледалаца летели костури и хаос који је настао
у публици на Вотерса је оставио толико јак утисак да је зацртао циљ да у својим филмовима
постигне исти такав ниво анархије. Нажалост,
како сам каже, једино се с Ружичастим фламингосима (Pink Flamingos, 1972) само приближио Каслу. За Холивуд Вилијам Касл био је прави шоумен и захваљујући сензационалном рекламирању филмова и инвентивним начинима
на које је мамио гледаоце у биоскопске сале, јер
како да не платите карту за представу за коју
потписујете полису осигурања у случају да умрете од страха док гледате поједине сцене. Касл
је чак ишао толико далеко да је намерно заустављао пројекције нудећи гледаоцима да изађу
јер оно што следи може бити фатално по њихово здравље, али сви су, наравно, остајали на
својим местима. Због појаве телевизије, људи су
све више бирали да остану код куће и требало је
направити нешто што ће их натерати да се покрену, а својим смицалицама Касл је на неки начин спасао филмску индустрију.
Још од малих ногу био је способан да – можемо то назвати малим преварама – добије оно
што жели. Много ствари које се данас знају о
њему замрачено је његовом личном митологизацијом, тако да је понекад тешко разлучити шта
је истина у улепшаним сећањима која је често
препричавао. Оно што се сигурно зна јесте то
да је рођен као Вилијам Шлос Млађи у Њујорку. Каније ће презиме променити у Касл, што је
енглески превод немачке речи Шлос, која значи замак. У документима се може пронаћи да
је са девет година остао без оба родитеља и да
је бригу о њему преузела старија сестра Милдред са својим мужем. Ту престају чињенице и
почиње Каслова истина о одрастању. За време
Велике депресије у Америци двадесетих година
прошлог века покушао је да побегне у Холивуд
парама које је украо од сестре и скоро се удавио док је изводио акробацију да би привукао
пажњу. Ако му се може веровати, као младић

ушуњао се на превару у гардеробу Беле Лугошија и тако добио посао асистента у позоришту.
Такав успех га је, изгледа, охрабрио, па је трикове и преваре изводио и наредних година. То га
је на крају довело до Бродвеја, где је свету представио „девојку која је рекла не Хитлеру”. Касл
је волео да се самопромовише и био је добар говорник. С тим вештинама 1939. успео је да дође
до телефона Орсона Велса и да закаже састанак
у Конектикату тачно пред снимање Грађанина
Кејна. Представио се као бродвејски продуцент
који жели да закупи Велсово позориште у Бранфорду. Док се припремао за сусрет, упознао је
глумицу Елен Шванеке, која је побегла из нацистичке Немачке и тешко је налазила посао у
Америци. Одмах јој је понудио главну улогу у
комаду који је планирао да постави у Велсовом
позоришту. Потези које је правио били су врло
ризични јер још није био обезбедио права за
представу нити је имао где да је изведе. Тек после састанка послужила га је срећа и добио је све
одједном. Проблеме који су уследили решавао је
врло брзо. Када му се обратила асоцијација глумаца и рекла да не може да запосли Немицу сем
ако не игра странкињу у представи, Касл је измислио позоришног писца Лудвига фон Хершфелда, као и то да је овај драму Није за децу (Das
Ist Nicht Für Kinder) написао само за Елен. Да би
све деловало веродостојно, Касл је драму за један викенд превео на немачки, па чак ишао дотле да говори да ју је други писац адаптирао на
енглески. Урадио је све да задовољи удружење
глумаца и да представа буде постављена. Међутим, продаја карата за премијеру била је слаба
јер је преценио интересовање за Елен Шванеке,
чији је највећи успех до тада била споредна улога у немачком филму Mädchen in Uniform (1931).
Таман када је помислио да је све пропало, у помоћ му пристиже Адолф Хитлер, тачније писмо
које је др Гебелс послао глумици, а у коме пише
да Фирер захтева њено присуство на специјалном пријему у Минхену. Касл је то видео као
прилику да повећа продају карата за представу
Није за децу и тако је рођена „девојка која је рекла не Хитлеру”. У њено име саставио је, наводно, одговор и послао телеграм у коме она одбија
да дође у Немачку због Хитлерове политике и
каже да се тамо неће вратити све док је он на
власти. Била то истина или не, тек Касл је успео
да натера штампу да то објави тако што је ишао
од једне до друге новинске редакције тражећи,
наводно, савет од уредника и у свакој случајно
остављајући копију телеграма. Сутрадан су се
В И Л И Ј А М
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се тешко може веровати јер је Хопер играо само
у верзији из 1933. а тада је Касл био знатно старији. Та драма несумњиво је утицала на њега,
јер све што је направио има традиционалне елементе прича које се дешавају у „мрачним старим кућама”. Чак се и један од његових филмова зове Стара мрачна кућа (The Old Dark House,
1963), римејк истоименог класика из 1932. Џејмса
Вејла који је Касл урадио у копродукцији с „Хамером”.
Каслов таленат препознао је тадашњи шеф у
„Колубмија пикчерсу” Хари Кон и 1939. довео га
у Холивуд да ради на дијалозима. Није му дуго
требало да научи технике прављења филмова и
дебитује као редитељ четири године касније с
филмом The Chance of a Lifetime (1943), једним
од наставака популарног детективског серијала Бостон Блеки, у којем игра Честер Морис.
Следеће године дају му да режира први у серији
детективских филмова с Ричардом Диксом The
Whistler (1944). Касл за „Колумбију” и друге студије у наредних десетак година потписује мноштво Б-вестерна, гангстерских филмова, детективских трилера. Стекао је репутацију марљивог, стручног „редитеља у најам”. Његови серијали The Whistler и Crime Doctor остају прави примери уметности Б-продукције, режирани у брзом ритму, који се знатно разликује од каснијег
успореног који је примењивао у многим шокерима по којима је постао познат. Било је очигледно да његов геније не лежи у прављењу филмова већ у ономе што долази после. Средином
педесетих схватио је да се заглавио и да у скорије време неће добити шансу да ради у А-продукцији. Да би себи побољшао статус у филмској индустрији и да би постао могул свог заната, морао је да обезбеди своју кућу, те стога оснива William Castle Productions. Инспирацију проналази, као и многи тадашњи аутори, у
Демонима (Les diaboliques, 1955) Анрија Жоржа
Клузоа, који је пунио америчке биоскопе, пред
којима се данима чекало за карту. Касл се одмах запитао: ако француски филм страве може
да привуче оволико људи, колико би онда дошло на амерички? Тражећи причу која би садржала елементе који ће задовољити масу као Демони, језу, саспенс и ненадане обрте, Касл наилази на роман The Marble Forest Теа Даранта,
што је био псеудоним тринаест познатих аутора мистерија, од којих је сваки допринео једном
поглављу. Прича прати доктора у малом граду
чију ћерку киднапује зарад откупа осветнички,
непознати лудак који је закопа живу на гробљу.

фотографијe: Архив ЈК

појавили наслови „Девојка која је рекла не Хитлеру”, „Успротивила се Хитлеру, забранили јој
да наступа на нацистичким позорницама” итд.
Истог дана глумица је, наводно, добила претећа
писма од пронацистичких организација, која је
Касл намерно однео у полицију како би обезбедио да снаге реда буду на премијери, а да би
подигао драматичност, унајмио је групу демонстраната да скандирају испред позоришта. На
дан отварања сам је разбио неколико прозора и
исцртао свастике по згради. То, међутим, није
било све. На крају је звао гувернера и представио се као Орсон Велс, те добио војнике који
су претресали публику на улазу. Тај догађај касније је описао као „једно паклено отварање”.
Пре него што је испунио свој холивудски сан,
Вилијам Касл продуцирао је још неколико веома успешних позоришних представа. У филмском послу више је волео онај део који се бавио шоу-бизнисом него саму уметност стварања, што се види у целој његовој каријери.
Филмови страве које је режирао остају незаборавни, многи од њих постали су и класици, али
не због естетских вредности већ због трикова
које је Касл осмислио да би привукао гледаоце и шок ефеката које је користио да би постигао саспенс. Већ са петнаест година заинтересовао се за хорор док је с Лугошијем ишао на турнеју с представом Дракула. У каснијим годинама, међутим, често је писао да се на хорор навукао са шест година када је гледао Деволфа Хопера на Бродвеју у представи The Monster. Томе

Тринаест духова (1960)

Док доктор покушава да открије ко стоји иза отмице, сумња се премешта с једног на другог као
у свакој традиционалној детективској причи, те
је Каслу недостајао само обрт као код Клузоа.
Одлучује да отмичар буде доктор, који је све сам
испланирао да би због целе збрке његов таст доживео срчани удар и да би му преотео богатство. Касл купује права за књигу и доводи Роба
Вајта, писца дечјих романа и повременог сценаристу, да је адаптира за филм. Наслов су променили у Macabre (1958) и изабрали Вилијама
Принса да глуми доктора. Заједно су финансирали филм који их је коштао деведесет хиљада долара, и када су га завршили, продали су га
за дистрибуцију кући Allied Artists Pictures. Као
и многи Каслови детективски филмови четрдесетих, и тај је био ефективан трилер који се
одвија релативно брзо, успешно ствара осећај
панике и има стварно неочекиван крај. Ликови се добро развијају, техника је добра, ту су и
језа и шокови, али и поред тога филм није био
ни приближно у истој лиги као Демони. Убрзо
је то увидео и сам Касл на специјалним пројекцијама. Није успео да постигне ефекат који је
желео и морао је да смисли како да натера публику да поверује да је Macabre најстрашнији
филм икада снимљен. То је постигао тако што
је посетиоцима биоскопа пред пројекцију нудио полисе осигурања на хиљаду долара у случају да умру од страха док гледају филм. Тај потез донео му је мало богатство и за свако следеће остварење морао је да осмисли нови трик.
За Кућу на уклетом брду развио је нешто што је

назвао „емергом”. За биоскопе је обезбедио кутије с костурима који су били постављани поред платна и могли да се померају жицама што
су ишле преко сале. У једном тренутку у филму, негативац кога тумачи Винсент Прајс манипулише костурима повлачећи жице да би уплашио своје жртве. Како нестају с платна, костури
се тако појављују из кутија које стоје поред њега
у биоскопу и лете изнад глава гледалаца. Ефекат
није никога уплашио, али је био неочекиван и
сви су се лудо забавили. Наравно, Кућа на уклетом брду постаје хит. Наредних неколико филмова ради у сарадњи с „Колумбија пикчерсом”.
Први у низу био је Језовник (The Tingler, 1959),
у којем поново глуми Винсент Прајс. Овај пут
Касл је у поједина седишта постављао електрична звона која су стварала осећај шока када би се
активирала у току пројекције филма. Ту технику назвао је „перцептом”. За Тринаест духова (13
Ghosts, 1960) направио је „illusion-O” и тако омогућио гледаоцима да виде иначе невидљиве духове кроз специјалне наочаре које су добијали
на улазу у салу. За Убиство (Homicidal, 1961), пародију на Психо (1960), увео је нешто што је назвао „страх паузом”. Наиме, филм је заустављао
на 45 секунди да би посетиоци могли да закључе
да ли су довољно храбри да остану на својим местима и виде „стравичан климакс” или ће бити
кукавице и побећи из биоскопа. Они који су гледали Mr. Sardonicus (1961) одлучивали су пак о
судбини негативца подизањем или спуштањем
палца, од чега је зависило коју ће ролну кино-оператер пустити. Никад се није десило да су
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Убиство (1961)

га помиловали. За промоцију Лудачке кошуље
користио је слоган „Понављајте… ово је само
филм”, који је касније искористио Вес Крејвен за свој првенац Последња кућа с леве стране (The Last House on the Left, 1972). За неке друге филмове Касл је постављао медицинске сестре које су у фоајеима биоскопа делиле лажне пилуле за смирење за оне са слабим срцем,
унајмљивао људе који су уносили панику у салама, нудио вожњу до куће појединцима који су
били сувише уплашени да би се сами враћали.
Алфред Хичкок имао је обичај да се појави у
својим филмовима и да најављује епизоде у серији Алфред Хичкок представља. Касл је рецепт
преузео од њега и правио уводе у сваки филм:
„Здраво, ја сам Вилијам Касл, редитељ филма
који ћете управо гледати”. Потом се враћао пред
климакс да би најављивао „страх паузе” и водио
гласање публике о казни за негативце. Ишао је
дотле да је основао William Castle Fan Club, те
се промотивни материјал о сваком наредном
филму слао на адресе 250.000 чланова широм
Америке. На свима је стајао лого с фигуром Касла који седи у редитељској столици с наочарима на челу и томпусом у устима.
Касл је експлоатисао формулу Демона од филма Macabre до Језовника. Чак је у потпуности
прекопирао сцену када девијантни муж проузрокује жени срчани удар тако што намести да
она види леш који се издиже из каде. Тој сцени Касл додаје свој печат и каду пуни крвљу, а
снима је у колору, за разлику од остатка филма,
који је у црно-белој техници. С доласком Хичкоковог Психа прелази на потентнију и лукративнију формулу, а његови јунаци постају измучене и подељене личности као Норман Бејтс.
У каснијим филмовима користи не само елементе плота из Хичкоковог класика већ и поједине кадрове и читаве секвенце. У остварењу
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Видела сам шта си урадио (I Saw What You Did,
1965) понавља прослављену сцену убиства под
тушем. У Лудачкој кошуљи, за коју је сценарио
писао Роберт Блох, аутор Психа, и у којој звезда
на заласку Џоан Крафорд глуми наводног убицу који жртве усмрћује секиром, комбинује елементе Хичкоковог филма и психотрилера Шта
се догодило са Беби Џејн? (What Ever Happened
to Baby Jane?, 1962) Роберта Олдрича. Убиство је
његов покушај да надмаши Психо и уједно један од најбољих филмова које је режирао. Чак
је успео да добије повољније критике него Хичкок и нађе се међу првих десет те године. У Убиству фокус ставља на лудог убицу, али на крају
прави обрт, па се испоставља да је убица заправо жена прерушена у мушкарца. Улогу је добила млада глумица Џоан Маршал, којој је то био
филмски деби и, нажалост, лабудова песма. Она
маестрално глуми смртоносни дуо и маскарада
је прилично ефективна. Њен портрет мушкарца
је необичан, али довољно убедљив. Касл потписује Маршалову под псеудонимом Џин Арлес.
У једној сцени на платну се појављују оба лика
и публици се оставља да одлучи да ли је Арлес
мушко или женско.
Највећи успех у каријери и највећи допринос
хорор жанру Касл је постигао као продуцент
Розмарине бебе (1968). Купио је права за класик
Ире Левина док се још продавао и био нестрпљив да га режира и продуцира. „Парамаунт” је
имао друкчије идеје и наговорио га је да редитељску столицу препусти Роману Поланском,
који је написао сценарио. Розмарина беба постиже велики успех и Касл постаје веома богат
човек. После тога режира само два филма, осредњи СФ трилер Project X (1968) и уврнути и не
нарочито добар хорор-шоу Shanks (1974). Каријеру ће завршити као продуцент Бубе (Bug, 1975)
Жана Шварца, СФ-а о запаљивим бубашвабама.
Данас је више познатији по триковима и разним смицалицама које је користио да би промовисао своје филмове него по њиховом квалитету. Неоспоран је ипак његов утицај на друге култне ауторе – од Џона Вотерса, преко Веса
Крејвена и Џоа Дантеа, до Квентина Тарантина.
Најлепшу посвету добио је у Матинеу (Matinee,
1993) Џоа Дантеа, у лику који тумачи Џон Гудмен, промотеру кичастог хорор филма за време
Кубанске кризе у Америци који као и Касл користи електрична звонца у седиштима и друге
трикове да би придобио публику.
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вадесет другог јануара преминула је глумица Дина Рутић, одавно
заборављена и сасвим непозната
млађим генерацијама филмских
гледалаца. Рођена је у новембру
1942. у партизанима. Њени родитељи, глумци
Ивка и Јожа Рутић, били су оснивачи Казалишта
народног ослобођења, првог позоришта нове Југославије које је деловало у току рата, још пре
него што је та земља створена. Казалиште је
било при Главном штабу Нарноослободилачке
војске и партизанских одреда, што је, вероватно, допринело да девојчица Дина преживи. Као
шестомесечна беба, у мајчином наручју, прису-

Сава Ковачевић, а фотографисао ју је наш најбољи ратни фотограф, познати редитељ Жорж
Скригин.
После рата, Динини родитељи настанили су
се у Београду, где је Дина завршила гимназију
и уписала студије књижевности. Како је сама
изјављивала, још од малих ногу бавила се писањем и дуго није ни помишљала да би јој глума могла бити животно опредељење. На позив
редитеља Ватрослава Мимице, 1964. године дебитовала је у филму Прометеј с отока Вишевице. „И кад ме је својевремено Ватрослав Мимица
позвао на снимање Прометеја, ја сам, шегачећи
се, отишла. Срећом, испало је добро. Али знате

Прометеј с отока Вишевице (1964)

ствовала је апокалиптичној бици на Сутјесци, у
којој су се опкољене партизанске јединице бориле против бројчано надмоћнијих и, наравно,
опремљенијих и обученијих немачких јединица.
Много је партизанских бораца изгинуло и било
рањено. Борбеним дејствима руководио је Јосип
Броз Тито, који је у њима био рањен, а у борбама
је учествовао и легендарни командант Сава Ковачевић, који је на Сутјесци и погинуо. Уз велики број жртава, партизани су успели да пробију
непријатељски обруч. У тако суровим условима,
неким чудом, Дина је преживела, за разлику од
друге познате „ратне бебе”, девојчице Долорес,
ћерке партизанске докторке Саше Божовић. Нешто мало брашна за малу Дину послао је лично
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зашто? Зато што сам тамо сазнала колико је то
озбиљан посао и што сам срела сниматеља Пинтера који ме је научио драгоценим стварима:
како да се владам пред камером, како да се изражавам (не глумим). Нико ме ни пре ни после
њега није толико научио. Па ипак, после те прве
улоге, упркос понудама, две године нисам снимала. Студирала сам.” Следећу улогу прихватила је због финансијских разлога, и то у средњометражном играном филму Мост (1966) редитеља Бошка Вучинића. Исте године, на снимању
телевизијске драме Провод (1966), упознала се
с глумцем Зораном Радмиловићем и њих двоје
су се убрзо венчали. Њихов брак је, судећи по
изреченом у интервјуима, био складан. Дина је

Фотографије: Архив ЈК
Низводно од сунца (1969)

имала Зоранову подршку у наставку глумачке
каријере. Следи улога опатице Марије у филму
Опатица и комесар (1968), редитеља Гојка Шиповца, који је добио лоше оцене од домаће критике и није приказиван у Југославији, а та јој је
улога донела Диплому најбоље глумице на фестивалу у Варни. Хиљаду деветсто седамдесете
године играла је у такође ретко приказиваном,
дебитантском филму редитеља Николе Стојановића Драга Ирена. Веома успела улога младе учитељице у филму Низводно од сунца Федора Шкубоње (1969) донела јој је више славе и
признања. Сам филм је на Пулском фестивалу
проглашен најбољим. Учитељица, млада, крхка,
лепа, нашавши се у забитом планинском селу
које живи по племенски неписаним и суровим
законима, међу закрвљеним породицама Бакића и Ђукића, својим присуством појачава суревњивост међу завађенима и чекајући да се заврши изградња школске зграде, покушава да
помогне деци, пазећи притом да не стане ни на
једну страну. Тек од те улоге, Дина је пристала
да се изјашњава као глумица. Следе улоге партизанке Минке у филму Деветнаест дјевојака и један морнар (1971) редитеља Милутина Косовца, у америчко-југословенској копродукцији
Романса коњокрадице (Romance of A Horse Thief,
1971) у режији Абрахама Полонског, болничарке
Љубице у филму Сутјеска (1973) редитеља Сти-

пе Делића. Њена очекивања око добијања значајније улоге у филму Сутјеска била су изневерена, а њој је, „детету Сутјеске”, до тога било веома стало. Филмски опус окончала је наступом
у филму Дечак и виолина (1975) редитеља Јована
Ранчића. До 1996. године повремено је наступала у драмама и понеким епизодама серија Телевизије Београд.
Тихо и скоро непримећено отишла је глумица Дина Рутић, одувек ненаметљива и не много присутна у медијима. Њен последњи сачувани интервју у хемеротеци Кинотеке датира од
5. јануара 1973. Употребимо опет – тихи и свесно скривани заједнички живот породице Радмиловић прекинула је Зоранова прерана смрт
1985. године и Дина је скоро нестала из јавног
живота. На друштвене мреже доспела је 2017.
и то трагичним поводом. Тада је умрла њихова
ћерка Ана Радмиловић. Текстове (осим једног)
и фотографије који су се тим поводом појавили, боље је не читати и не гледати. Трагедије се
догађају и обичним људима, али се по ранама
познатих много више чепрка.
У сећањима савременика и у поимању млађе
филмске публике која ће је, можда, упознати
по оствареним филмским улогама, Дина Рутић
заувек ће остати млада, веома лепа и крхка; девојка великих, дубоких очију, с погледом уплашене срне.
Д ина
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Нажалост, дугогодишње пријатељство и сарадња Донена и Келија прекинуће се после снимања филма It’s Always Fair Weather (1955) због
честих свађа. Кап која је прелила чашу била је
Келијева женидба плесачицом Џин Којн, Доненовом бившом супругом, 1960.
За филм Пикник у пижами (The Pajama Game),
с Дорис Деј у главној улози, као кореографа ће
ангажовати тада младог и неафирмисаног Боба
Фосија, који ће касније постати познати кореограф и редитељ (Кабаре, Лени, Сав тај џез...).
Шездесетих година 20. века мјузикли постају
све мање гледани и све се мање снимају, те
Стенли Донен прави заокрет у каријери и почиње да се доказује као редитељ у жанровски
различитим филмовима које је снимао углавном у Европи и европским (ко)продукцијама.
Међу тим филмовима били су Indiscreet (1958) с
Ингрид Бергман и Керијем Грантом, The Grass is
Greener (1960), велики хит Charade (1963) с Одри
Хепберн и Керијем Грантом, Arabesque (1966) са
Софијом Лорен и Грегоријем Пеком, Two for the
Road (1967) с Одри Хепберн и Албертом Финијем
и многи други.
Седамдесетих и осамдесетих година 20. века
све мање снима, после неуспеха филмова Авантуре срећне леди (Lucky Lady 1975), Два филма
за грош (Movie Movie, 1978) и научнофантастичног Сатурна 3 (Saturn 3, 1980) с Фаром Фосет у
главној улози, који пролази лоше и код критике и код публике и бива номинован за Златну
малину за најгори филм 1981. године. Последњи
биоскопски филм, Blame It on Rio (Љубав у Рију,
или како је почетком деведесетих преведен на
овдашњим видео-касетама и телевизијама Рио
је крив за све), снима 1984. После петнаестогодишње паузе снимиће ТВ филм Love Letters
(1999).
Стенли Донен никад није био номинован за
Оскар и Златни глобус за режију. Неправда је
исправљена 1998. године кад је освојио почасни
Оскар за животно дело и током говора запевао
песму „Dancing Cheek to Cheek” и заиграо са
статуом. Као тајну добре режије наводио је да је
довољно имати добар сценарио, песме и глумце.
„На вама је само да се појавите на снимању и да
не сметате никоме.”
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едан од последњих живих редитеља златног доба Холивуда Стенли Донен преминуо је 21. фебруара 2019. у 94. години.
Рођен је у Колумбији (Северна
Каролина) 13. априла 1924. Отац му је био власник неколико продавница женске одеће. Мали
Стенли често је ишао с њим на његова пословна
путовања у Њујорк, где би увече најчешће одлазио на Бродвеј и гледао мјузикле. У деветој години, када је гледао филм Flying Down To Rio с
Фредом Астером и Џинџер Роџерс, пожелео је
да се бави филмом и плесом. У шеснаестој години завршава средњу школу и одлази у Њујорк,
а новац за карту даје му отац, који је био пун
разумевања и подршке за жеље свог сина. Одмах по доласку у Њујорк добија улогу у бродвејском мјузиклу Pal Joey (1940), у ком је главну улогу тумачио Џин Кели, с којим убрзо постаје врло добар пријатељ и започиње сарадњу
која ће потрајати неколико година. Дванаест година старији Џин Кели изјављивао је да се осећа
као очинска фигура за тинејџера с југа. Следеће
године Донен ради кореографију прво на позоришним даскама, а касније и у филмској верзији мјузикла Best Foot Forward.
У осамнаестој години режира и кореографише Келијеву играчку сцену у филму Cover Girl
(1944), у којој Џин Кели плеше са самим собом у
соби пуној огледала. Редитељ филма Чарлс Видор није веровао да је сцену могуће снимити,
али су Донен, Кели и шеф студија „Колумбија”
Хери Кон веровали и успели да је сниме. „Џин
Кели био је тако добар плесач да је могао да отплеше кореографију у сцени тачно како треба у
ритму с музиком.” Следећа чувена сцена коју је
кореографисао и режирао била је она у филму
Anchors Aweigh (1945), у којој Џин Кели плеше с
анимираним мишем Џеријем.
Донен и Кели 1949. режирају мјузикл On the
Town, који је сниман на локацијама Њујорка,
где се дешава радња филма. Две године касније
Донен режира Royal Wedding, чувен по сцени у
којој Фред Астер плеше по зидовима и плафону
собе. Та сцена ће тридесет година касније бити
римејкована у споту за песму Лајонела Ричија
„Dancing on the Ceiling”, који је такође режирао
Стенли Донен.
Најуспешнији филм који ће Донен и Кели урадити заједно као кореографи и коредитељи јесте сада већ легендарни филм Певајмо на киши
(Singin’ in the Rain, 1952), с Келијем, Фредом Астером и Деби Рејнолдс у главним улогама.
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Сергеј Јурски

П

рве филмске улоге Сергеј Јурски
(1935–2019) одиграо је крајем педесетих година прошлог века, а
широку популарност донела му
је рола у комедији Човек ниоткуда (Человек ниоткуда, 1961) Ељдара Рјазанова. Касније је играо у чувеним филмовима као што су Република беспризорних (Республика ШКИД, 1966), Златно теле (Золотой теленок, 1968), Место сусрета без промене (Место
встречи изменить нельзя, 1979), Љубав и голубови
(Любовь и голуби, 1984) и многим другим.
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Иако себе није сматрао филмским већ првенствено позоришним глумцем, његове улоге на
великом платну оставиле су неизбрисив траг у
совјетској кинематографији. Осим тога, Јурски
је препознатљив и по бројним синхронизацијама, опробао се и као редитељ, а из његовог пера
настало је и неколико књига стихова и прозе.
Колеге и савременици памте га као уметника с
богатим и разнородним талентом.

