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„Увек желе да будем лош момак, а мени је лако да играм негативце.
Видим да људе фасцинира зло. То их паралише, а мене као глумца
не. Када добијете да играте лошег момка, имате слободу да с њим
идете куда год хоћете, поготову ако је лик и психотичан. Можете
да радите шта желите. Мислим да када играм мрачне ликове идем
мало даље него већина америчких глумаца.”

пише:

Ненад Беквалац
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К

ада оде велико име из света
филма, нарочито ако је то ваш
идол уз кога сте одрастали, увек
осећате као да сте изгубили део
себе. Наравно, његова дела остају
и радо ћете их гледати изнова,
али сазнање да вас више никада неће изненадити
нечим новим оставља горак укус у устима.
Рутгер Хауер је за мене, а верујем и многе друге,
био једна од таквих личности, још откако сам
га први пут видео на биоскопском платну давне
1982. у Истребљивачу (Blade Runner) Ридлија
Скота, у улози Роја Батија, одбеглог репликанта
који проводи свој кратки живот у бесу због
сопствене смртности. Он, савршени негативац
који у једном тренутку гњечи главу свог творца
као лубеницу, на самом крају постаје на неки
начин херој, јер уместо да убије, спасава живот
свом највећем противнику, кога маестрално
игра Харисон Форд. Тим поступком натера
вас да саосећате с њим док на киши изговара

чувени монолог који се завршава речима: „Сви
ти тренуци биће изгубљени у времену, као сузе
на киши. Време је да се умре”. Хауеру се није
допала дужина онога што треба да изговори,
па је сам скратио односно компиловао и додао
део „као сузе на киши”. То је потврдио у више
интервјуа, као и у својој аутобиографији All
Those Moments: Stories of Heroes, Villains,
Replicants, and Blade Runners, али и даље кружи
прича да је све сам импровизовао на снимању.
Иако у време изласка филм није доживео успех
на благајнама, Хауеров изглед (платинаста
коса, црни кожни мантил, обрве тако светле и
танке као да их нема) уклопио се у нови талас
футуризма и помогао глумцу да стекне култни
статус.
Рођен је као Рутгер Улсен Хауер у Брекелену, у
Холандији, 1944. Мајка и отац држали су школу
глуме и играли у позоришту. Захваљујући њима,
почео је да глуми још као петогодишњак. Када је
имао шеснаест година, напушта школу и бежи

Истребљивач (1982)
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Стопер (1986)

језику у Великој Британији. Убрзо је глумио
поред Сиднија Поатјеа и Мајкла Кејна у The
Wilby Conspiracy (1975) Ралфа Нелсона. Верховен
поново спаја Хауера и Де Венову у филму Кетје
Типел (Keetje Tippel, 1975). То је прича смештена
у осамнаести век, о успону сиромашне жене
до богатства и високог статуса у друштву.
У наредном Верховеновом филму, Борба на
живот и смрт (Soldaat van Oranje, 1977), нашао
се у групи богатих студената који се придружују
борби против немачке окупације Холандије.
Џенет Маслин из „Њујорк тајмса” допало се
што није искористио сценарио у своју корист.
„Господина Хауера није нимало интересовало
да свој лик направи допадљивим, и то је само по
себи интригантно.” С Верховеном поново ради
на контроверзној мотоциклистичкој драми Секс
на мотору (Spetters, 1980). У Холивуду дебитује с
Ноћним јастребовима (Nighthawks, 1981) Бруса
Малмута, у којима игра шармантног и окрутног
терористу кога лове Силвестер Сталоне и Били
де Вилијамс. На снимању је имао проблема
са Сталонеом јер су се стално свађали око
тога како треба да игра свој лик. Годину дана
касније глуми у Истребљивачу (1982), који му
доноси култни статус. Николас Роуг узима га
за своју потцењену драму о златној грозници
Еурека (1983), у којој главне улоге тумаче Џин
Р У Т Г Е Р

Х АУ Е Р
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од куће. Годину дана проводи на мору чистећи
палубе трговачких бродова, а у слободно време
учи стране језике. Када се вратио на копно, радио
је као столар, баштован и електричар. Вечерња
школа није му ишла од руке, као ни школа
глуме, пошто му је било досадно и у томе никако
није могао да пронађе себе. Спас је потражио
у војсци, а после одласка из холандске армије
придружује се експерименталној позоришној
трупи. Глума је напокон испунила „црну рупу”
у њему и брзо напредује играјући у драмама
Семјуела Бекета и Харолда Пинтера. Крајем
шездесетих постаје популаран захваљујући
улози у ТВ серији Фолрис, чија је радња смештена
у средњи век и представља холандску верзију
остварења Ајванхо. Редитељ серије Пол Верховен,
задовољан сарадњом, зове Хауера за свој други
играни филм, Ратлук / Турско воће (Turks fruit,
1973), у коме му поверава улогу скулптора
Ерика, који је у нестабилном браку с Олгом,
коју игра Моник ван де Вен. Критика је рекла да
је филм једна од најпотцењенијих комбинација
глумац–редитељ до тада, неки су га називали
арт секс филмом у традицији Последњег танга
у Паризу (1972), La maman et la putain (1973), и
прљавом верзијом Љубавне приче (Love Story,
1970). Ратлук је Хауеру донео интернационални
успех и обезбедио му прве улоге на енглеском
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Хитлеровог архитекте. За ТВ филм Escape
from Sobibor (1987), у коме глуми затвореника
у нацистичком логору смрти, добија Златни
глобус за најбољу споредну мушку улогу.
Култни статус потврђује у филму Тражи се жив
или мртав (Wanted: Dead or Alive, 1986) Гарија
Шермана, у коме јури терористу кога игра
рок звезда Џин Симонс. Крајем осамдесетих
„Гинису” је требало ново лице за рекламе и
маркетиншка агенција Ogilvy&Mather изабрала
је њега јер „својим физичким карактеристикама
подсећа на пиво”. До истог закључка дошао је
и магазин „Шампањ”: „Његова плава коса била
је симбол пене на врху чаше пива”. Сарадња с
„Гинисом” направила је од Рутгера милионера,
те је могао да бира шта ће радити, јер му се
није допадао холивудски систем у коме гомила
продуцената и агената одлучује о томе која
је улога погодна за њега. Све што ће играти у
наредном периоду биће оно што је сам желео,
а не оно на шта га је неко наговорио. Глумиће
гладијатора у постапокалиптичном свету у
филму Част силника (The Blood of Heroes,
1989) Дејвида Пиплса; слепог ветерана из
Вијетнамског рата који је и одличан мачевалац
у Слепој фурији (Blind Fury, 1989); одбеглог
затвореника у Оковратнику (Wedlock, 1991)
Тражи се жив или мртав (1986)

Хекман и Тереза Расел. Исте године играће у
разочаравајућој лабудовој песми Сема Пекинпоа
Остерманов викенд (The Osterman Weekend).
Верховен га поново зове за свој први филм за
америчко тржиште Месо и крв (Flesh+Blood, 1985),
али током снимања јавиле су се несугласице и
више никад неће радити заједно. Пре неколико
година глумац је изјавио да су се помирили и
да размишљају о поновној сарадњи. У наредном
филму Хауер остаје у одећи из средњег века и
заједно с Мишел Фајфер игра у романтичној
фантазији Жена-јастреб (Ladyhawke, 1985)
Ричарда Донера. Нову армију фанова добија са
Стопером (The Hitcher, 1986) Роберта Хармона, у
коме игра психопату који ставља одсечене прсте
својих жртава у помфрит и преполови жену
тако што је веже између два камиона. Начин
на који је Хауер приказао борбу за искупљење
алкохоличара бескућника у La leggenda del santo
bevitore (1988), редитељу Ерману Олмију донело
је награду Златни лав у Венецији. Каријеру на
телевизији наставио је и у Америци. Почетком
осамдесетих игра Алберта Шпера у Inside the
Third Reich (1982), драматизацији живота главног
10
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Делић секунде (1992)

Слепа фурија (1989)

Луиса Тига. Међу улогама из деведесетих
највише се истиче она у Делићу секунде (Split
Second, 1992) Тонија Мејлама, у коме тумара
по потопљеном Лондону будућности тражећи
серијског убицу за кога сумња да није људско
биће. За улогу нацистичког детектива у мини-серији Отаџбина (Fatherland, 1994), адаптацији
бестселера Роберта Хариса, у којој је приказано
како би свет изгледао да је Немачка победила
у Другом светском рату, добија номинацију за
Златни глобус. Умакла му је прилика да игра
Лестата у Интервјуу са вампиром (1994), јер је
та улога отишла Тому Крузу иако је Ен Рајс
првобитно желела Хауера. Већ је имао искуства
у тумачењу крвопија као главни негативац у
филму Бафи убица вампира (Buffy the Vampire
Slayer, 1992) Фран Рубел Кузуи. Вампир ће поново бити у мини-серији Salem’s Lot (2004), новој
адаптацији романа Стивена Кинга, и појавиће
се у неколико епизода Праве крви 2013. Наћи
ће се и на супротној страни као Ван Хелсинг
у филму Dracula 3D (2012) Дарија Арђента. Све
чешће ради на филмовима који излазе директно
на видеу, али с времена на време долази и до
шире публике наступајући у мањим улогама: у
редитељском дебију Џорџа Клунија Исповести
опасног ума (Confessions of a Dangerous Mind,

2002); као морално искварени кардинал у Граду
греха (Sin City, 2005) Френка Милера и Роберта
Родригеза; као похлепни директор компаније
„Вејн” у филму Бетмен почиње (Batman Begins,
2005) Кристофера Нолана. Подсетио нас је на
старе дане као осветник-бескућник који убија
корумпиране полицајце и педофиле маскиране
у Деда Мраза у експлоатацијском трилеру
Скитница са сачмаром (Hobo with a Shotgun,
2011) Џејсона Ајзнера. Ни у осмој деценији
живота не посустаје. Појављује се у Валеријану
и царству хиљаду планета (Valerian and the
City of a Thousand Planets, 2017) Лика Бесона, а
у вестерну Жака Одијара Браћа Систерс (Les
frères Sisters, 2018) игра крволочног бизнисмена.
У интервјуу за АВ клуб из 2011. изјавио је да га
начин на који публика реагује чак и на његове
позне улоге тера да настави да снима све док
не умре. То нас враћа на лик Роја Батија и
његове речи: „Сви ти тренуци биће изгубљени
у времену, као сузе на киши. Време је да се
умре”. На сву срећу, иза Хауера је остало много
оног што ћемо моћи да проживљавамо изнова
и изнова гледајући његове филмове, иако је,
нажалост, за њега дошло време да нас напусти.
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СНЕЖАНА
БОГДАНОВИЋ
РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић
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В

Ваш избор делује као мала антологија
седме уметности. Да ли сте бирали филмове
који су вама лично посебно драги или оне
које сматрате најбољим или најзначајнијим?
– Имала сам ја много ширу листу, али морала
сам да ускладим свој избор са оним што је
доступно у Кинотеци. У сваком случају, то су
филмови који су обележили моје филмско
одрастање, оставили велики траг на мене и
утицали на формирање мог филмског укуса.
Највише наслова на листи је из шездесетих
година. Мислите ли да је то био златан период
кинематографије? Која је главна разлика у
односу на актуелну продукцију?
– Можда је то мала коинциденција, јер сматрам
да свако време има своје велике ауторе, оне који
су рушили наше предрасуде, отварали врата за
нову естетику, нови приступ, били храбри и
другачији, водили нас и тамо где нисмо желели,
бавећи се недокучивом људском природом.
Наравно, успут се бизнис умешао у уметност и
данас смо више него икад преплављени лошим
комерцијалним филмовима чији је једини циљ
да купите биоскопску карту. Добар уметнички
филм давно је изгубио своју битку за публику
са овом врстом филмова. Иако и данас имамо
сјајне редитеље као што су Фархади, Звјагинцев,
Сорентино... који праве фантастичне филмове,
њихова дела су, нажалост, често недоступна
широј публици.
Претпостављам да сте већину ових филмова
први пут видели у Кинотеци. По чему се
највише сећате Музеја у Косовској улици?
– Кинотеке се сећам прво као обавезне школске
лектире. Имала сам неко страхопоштовање за
озбиљне филмофиле који су тамо свраћали,
а онда и за магију тог мрачног простора. Кад
помислим на стару Кинотеку, прва асоцијација
ми је јесен у Београду, киша... а она као сигурно

Фотографије: Архив ЈК

олим да ме филм дубински
покрене, да ме узбуди, да ме
понесе, да има емоцију, па макар
имао и грешке – каже глумица
Снежана Богдановић, која је
саставила листу за септембарски програм „Мој
избор”. У интервјуу за Кинотеку говорила је о
сећању на Музеј у Косовској, актуелној понуди
у америчким биоскопима, редитељима које
цени, као и о својим најновијим улогама – у
Шавовима и у босанском филму Син.

Довиђења, децо (1987)

уточиште, кад нисам знала где бих и шта бих
са собом. Филмове сам гледала или у Кинотеци
или на Фесту. Сећам се, понекад бих гледала
четири филма дневно.
Како данас гледате филмове – у биоскопу
или код куће? Каква је понуда уметничког
филма на редовном репертоару у Америци?
– Трудим се да кад год могу филм гледам на
великом платну. Ако је то неизводљиво, гледам
га, наравно, код куће. У Америци су филмови
ван америчког тржишта тешко доступни и
имају лимитирано приказивање у посебним
арт биоскопима. То се односи само на најбоље
светске филмове, као што су кански победници
или амерички кандидати за Оскар. Остали имају
мале шансе да се игде виде. На срећу, ситуација
у Њујорку је боља. Поред арт хаус биоскопа,
разне установе културе попут Линколновог
центра и БАМ-а (Brooklyn Academy of Music)
или савремени музеји као МОМА организују
пројекције најновије уметничке филмске
продукције. Значајни редитељи чести су гости
великог броја филмских смотри и све су то
шансе да гледате добре филмове из целог света.
Али морате да знате кад и где. Ако не уложите
тај мали напор, све ће вас мимоићи. С друге
стране, амерички филм с редовног репертоара
бомбардује вас из сваког биоскопа. Ја ретко
гледам те филмове.
Шта, према вашем мишљењу, чини добар
филм и које место заузима глума у целини
једног остварења?
– Тешко је објаснити шта чини добар филм.
Допада ми се она изрека: „За лош филм је
С Н Е Ж А Н А
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Рашомон (1950)

потребно све исто као и за добар... само што
он на крају испадне лош”. Ја волим да ме филм
дубински покрене, да ме узбуди, да ме понесе, да
има емоцију... па макар имао и грешке. Глума, тј.
глумац, јесте најважнији елемент у том процесу.
Данас је скоро сваки филм визуелно и технички
савршен, дах вам застаје од фотографије, а опет
то је недовољно и не држи моју пажњу. Моје срце
је у причи, у хуманом контакту, у откривању
страсног и дивног живота у исто време, као
код Бергмана, Фасбиндера, као поезија код
Вендерса, интензивна емоција код Вонга Кар-Ваија, безобразлук и фриволност Алмодовара,
филозофија која заводи код Сорентина. Увек је
најбољи филм онај последњи који сам волела.
У филмовима које сте изабрали видећемо
изузетне креације Катрин Денев, Ванесе
Редгрејв, Мерил Стрип... На основу личног
искуства пред камерама, шта мислите да је
пресудно да би се изградио аутентичан, живи
лик?
– Мислим да је за велику креацију, под
претпоставком да имате веома добар сценарио,
потребно „само” неколико ствари да се споји:
потпуна невидљивост глумачке игре, технике,
апсолутно поистовећивање с карактером, као и
харизма глумца.

14
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У кратком размаку снимили сте Шавове
Мирослава Терзића и филм Син Инес
Тановић. Каква су вам искуства донеле те
две улоге, две мајке у различитим животним
ситуацијама?
– То су две потпуно различите приче,
различите жене. И моји глумачки процеси
били су различити. Шавови су истинита
прича о једној храброј, усамљеној жени која
је посветила свој живот откривању истине.
Градила сам лик Ане по узору на госпођу
Дринку, инспирисана њеним животом. Рад на
тој улози, као и дружење с Дринком, суочили су
ме с питањима хуманости, личне одговорности
и снаге појединца да промени околности свог
живота. Филм Син снимала сам годину дана
касније. Ту је лик мајке урбана жена из Сарајева
која се бори да изведе усвојеног сина на прави
пут и да сачува своју породицу. Динамика
односа свакодневице и љубави између усвојеног
и биолошког сина, као и питања родитељске
слабости, веома су битне компоненте ове приче.
Био ми је изазов да поново играм на босанском,
то јест сарајевском дијалекту.
– Сваки пут кад се изместимо из сопственог
живота и проживимо макар накратко нечији
туђи, за нас се отворе нова врата, промене утичу
на наше разумевање света, на нашу емпатију.
Бескрајно сам захвална за оба искуства.

Рашомон

(ЈАП, 1950) Режија: Акира Куросава
..............................................................................................

Лепотица дана

(ФРА/ИТА, 1967) Режија: Луис Буњуел
..............................................................................................

Увећање

(САД, 1966)
Режија: Микеланђело Антониони
..............................................................................................
Одисеја у свемиру 2001 (1968)

Одисеја у свемиру 2001

(ВБ/САД, 1968)
Режија: Стенли Кјубрик
..............................................................................................

Андреј Рубљов

(СССР, 1966)
Режија: Андреј Тарковски
..............................................................................................

Ловац на јелене

(ВБ/САД, 1978)
Режија: Мајкл Ћимино
..............................................................................................

Сав тај џез

(САД, 1979) Режија: Боб Фоси
..............................................................................................
Ловац на јелене (1978)

Довиђења, децо

(ФРА/НЕМ/ИТА, 1987)
Режија: Луј Мал
..............................................................................................

Три боје: плаво

(ФРА/ПОЉ/ШВЕ, 1993)
Режија: Кшиштоф Кјешловски
..............................................................................................

.......................................................
Циклус филмова Мој избор
на програму је 13, 14. и
15. септембра у Косовској 11.

Лепотица дана (1967)
С нежана
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кинотека
интеРвјУ
РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Сандра Перовић

Н

а 32. додели награда Европске
филмске академије 7. децембра
у Берлину, прослављеном немачком редитељу с холивудском каријером Вернеру Херцогу биће уручена награда за
животно дело. Један од најиновативнијих редитеља данашњице тако ће се наћи у елитном
друштву Бергмана, Фелинија, Вајде, Вајлдера,
Антонионија, Бресона, Шаброла, Поланског,
Годара, Лоуча, Фрирса, Бертолучија и Сокурова.
Аутор који више од пет деценија исписује моћне
филмске приче препознатљиве по уметничкој
снази коју носе, ексклузивно је говорио поводом
новог филма Породична романса, представљеног
на 72. Канском фестивалу.
Филмски авантуриста, један од најбитнијих
представника новог немачког филма (уз Рајнера
Вернера Фасбиндера и Вима Вендерса), који је
недвосмислено утицао на читаву генерацију
аутора, снимио је више од седамдесет играних
и документарних филмова који су му донели
педесет међународних признања. У шароликом
стваралачком спектру показао се и као успешан
писац, продуцент, глумац, али и редитељ опере
и оснивач филмске школе за младе таленте.
Магазин „Тајм” прогласио га је за једног од сто
најутицајнијих људи у свету. Херцог (рођен
у време Другог светског рата, одрастао у
изолованој долини у баварским Алпима) радио
је, док се школовао, као варилац у фабрици
челика како би зарадио новац за први филм. Као
самоуки петнаестогодишњак почео је с кратким
филмовима и успео на том путу. За дебитантско
дело снимљено 1968. Знаци живота награђен
је Сребрним медведом у Берлину. На истом
фестивалу 1979. представио је Носфератуа, у
коме је сарађивао с ексцентричним Клаусом
Кинским (заједно су снимили чак пет филмова
и стекли међународну популарност). У његовом
опусу су и Фатаморгана, И патуљци су почели
као мали, Земља тишине и мрака, Агира, гнев
божји, Тајна Каспара Хаузера (специјална
награда жирија у Кану), Срце од стакла,
16
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My Son, My Son, What Have Ye
Done? (2009)

Породична романса, о отуђењу и празнини
живота данашњице, снимио је у Јапану. Прича
се дешава у Токију, где главни јунак води сервис
за изнајмљивање родитеља, најбољег пријатеља,
обожавалаца. Слика садашњости кулминира
секвенцама у хотелу, где искључиво раде
роботи, а у акваријуму пливају роботизоване
рибице. Вернер Херцог, аутор индивидуалац
коме је снимање попут авантуре, говорио је о
том филму, али и целокупној каријери.

Фотографије: Архив ЈК / Промо

Строшек, Војцек, Фицкаралдо (награда за режију
у Кану), Земља у којој сањају зелени мрави,
Кобра Верде, Крик камена. Индивидуалиста
Херцог успео је и у Холивуду. Његови филмови,
додуше, нису рађени у великим филмским
студијима, али су реализовани с више милиона
долара и с познатим холивудским величинама.
Био је фокусиран на класичне жанрове с
индивидуалном нотом попут Злог поручника, као
и шокантне документарце о тешким темама, на
пример у остварењу On Death Row интервјуисао
је осуђенике на смртну казну. С последња два
дела снимана под окриљем фабрике снова,
Краљица пустиње с Никол Кидман и Со и ватра
с Вероником Ферес, није имао среће.
Аутор који има моћ да ангажује највеће
глумачке звезде од Кинског до Николаса
Кејџа, а да се при томе одупре притисцима
америчке филмске индустрије, најновији филм

Господине Херцог, снимили сте Породичну
романсу тајно у Јапану. Како сте сазнали за
јапански феномен пријатељства у најам?
– Или чланова породице у најам. Нашао
сам једну дивљу герилску филмску школу.
Заправо, филм сам и снимио у дивљем,
герилском филмском стилу. Један од чланова
те школе ми је пришао и рекао: „Постоји нешто
В Е Р Н Е Р
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Фицкаралдо (1982)
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невероватно.” Чуо сам шта има да каже и рекао
да је та тема толико велика да сместа морамо
да почнемо да снимамо филм о томе. Узгред,
Холивуд је био фасциниран том идејом, мислим
да је Спилбергова фирма хтела да купи права,
а и Рајан Гослинг, па је цела прича одједном
постала велика ствар. Али пре него што су они
стигли да саставе 120 страна уговора, ја сам већ
завршио свој филм Породична романса. Тако
брзо је ишло. Било је толико интензивно.

у првој серији Ратова звезда. Како је дошло
до тога да се нађете испред камере?
– Не знам још да ли сам у њему, можда су ме
исекли. Никад не знаш кад глумиш у филму.
Али мислим да јесам. Позвали су ме. Наравно,
увек тражим и сценарио, и то је имало смисла,
помислио сам да ја то могу и пристао сам. Осим
тога, финансирао сам Породичну романсу из
свог џепа, па сад покушавам, мало-помало, да
вратим новац радећи такве улоге.

Да ли могућност изнајмљивања чланова
породице и најбољих пријатеља стиже и у
Европу?
– Већ то имамо. Чланове породице. Често
налазимо бебиситерке. Наравно, то није права
мајка, то је обично нека тинејџерка. А имамо
и вештачка пријатељства на интернету, на
Фејсбуку. Али све је то лажно, све је виртуелно,
то су квазипријатељства. Две хиљаде и осамсто
пријатеља са смајлијима. Све је то вештачко,
измишљено. Представа о самом себи увек је
помало лажна. Улепшаш себе и свој живот. То
што данас видимо у Јапану само је почетак. То
ће и нас запљуснути.
Први пут сте се опробали и као глумац, и то

Ваши филмови доста говоре и о везама
међу људима. Можемо ли да кажемо да сви
они на неки начин говоре о томе шта значи
бити човек?
– Мислим да погађате у мету. Сви филмови
које радим морају да имају везе с људским
стањем. Као редитељ, покушавам да разумем
људско срце. Ако можете да продрете дубоко у
човека, онда можете да будете редитељ. Одувек
сам био фасциниран нашим људским стањем и
мислим да литература и сликарство чине исто,
и ако озбиљно уђете у било шта од тога, то увек
има везе с нашим људским стањем. Дубоко у
свакој уметности – то кажем с великим опрезом
јер не мислим да сам уметник – и дубоко у ономе
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што радим, лежи нешто што нас једноставно
просветљава као људе. И на неки начин, све што
стварам чини један главни филм.
Радили сте многе познате документарце. У
последњих годину дана снимили сте чак три
остварења. Откуд Михаил Горбачов, последњи
лидер Совјетског Савеза, међу темама?
– Нисам ја дошао на ту идеју, мој пријатељ је
почео да ради тај документарац, па је касније
позвао и мене. Андреј Сингер, коредитељ,
рекао ми је како неко мора да разговара с
Михаилом Горбачовом. Горбачов је знао да сам
путовао пешице дуж границе своје земље 1.800
километара зато што је политика одустала од
рада на уједињењу Немачке. Рекао сам како
неко мора да одржи земљу целовитом и то што
сам урадио био је симболичан чин. Због тога
ми се допадао Горбачов, мислим да је пред крај
20. века он био најважнија политичка фигура.
Окончао је руско-авганистански рат и обавио
највеће смањење наоружања у историји с
Роналдом Реганом.
Кад се осврнете на своју каријеру, којим се
достигнућима највише поносите? Или радије
гледате унапред?
– Не осврћем се превише, никад нисам имао
каријеру и планове да нешто радим за каријеру,
у смислу који ће ми бити следећи корак. Лош
сам судија, волим све своје филмове.
Невероватно сте плодан стваралац. Како
постижете да тако брзим темпом снимате
филмове?
– Знам шта радим, па снимам оно што
ми треба за екран. За Породичну романсу –
професионалци ми не верују – укупан снимљени
материјал износио је нешто више од триста
минута. Причам о минутима, не о сатима.
Једноставно, знам шта радим. Ја нисам уметник,
ја сам војник у филмској индустрији.

Краљица пустиње (2015)

Шта, према вашем мишљењу, један филм
чини успешним?
– То морате да питате Ратове звезда. Та
франшиза је планетарно успешна. Имам и ја
успеха, али не тих размера.

Породична романса (2019)
В Е Р Н Е Р
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...Now if 6 turned out to be 9
I don’t mind, I don’t mind
Alright, if all the hippies cut off
all their hair
I don’t care, I don’t care
Dig, ’cos I got my own world
to live through
And I ain’t gonna copy you...
Jimi Hendrix – If 6 was 9

пише:

Вук Попадић
ИЛУСТРАЦИЈА:

Мирослава Вуковић

ако се из перспективе овдашњег човека можда чини да је 1968. са студентским протестима у
Прагу, Београду и Паризу била далеко значајнија година, 1969. понудила је неколико догађаја,
првенствено у англосаксонској култури, који су силином утицаја који су у последњих педесет
година посредно или непосредно имали на филмску уметност, поп културу и животе свих становника
планете, оставили неизбрисив траг, који ћемо у наредних неколико пасуса покушати да испратимо.
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ДУГА КОСА ПРЕ ДРУГИХ
Мај је пролећни месец и само условно део је
увертире за фамозно лето 1969. И то је тако само
ако реч лето узмемо у њеном основном значењу
као у наслову овог текста, а ако је посматрамо у
заборављеном пансловенском контексту у коме
може значити и целу годину, онда је неизоставно
да као доказ да смо тих лета били равноправни
део света подсетимо да је прву премијеру изван
САД чувени мјузикл Коса имао 19. маја управо
у Југославији, тј. Србији, у Атељеу 212. Косу
је превео Јован Ћирилов, адаптацију сонгова
радио Бора Ћосић, а режију су потписали Мира
Траиловић и Зоран Ратковић. Глумачка подела је
кроз време представљала својеврсни Who is Who
домаћег глумишта, а део првог ансамбла био је и
покојни Душан Прелевић Преле, који је изводио
соло нумере бивајући на сцени оно што је био и
у приватном животу, а нашу кинематографију
касније задужио и аутентичним предлошком за
филм Последњи круг у Монци (1989).
Хипи покрет залагао се за неке идеје које су
коинцидирале с идејама Покрета несврстаних
и биле блиске лево оријентисаном друштву,
каквим се Југославија у доброј мери доимала, те
у том смислу не чуди што је постојала друштвена
клима у којој се релативно благонаклоно

гледало на омладинску културу која гаји дух
једнакости, љубави и помирења.
А и друг Тито је тог варљивог лета 1968. рекао
да су студенти у праву.

Коса (1979)
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Голи у седлу (1969)

НА ТРАЦИ
Истог месеца десила се и премијера филма
Поноћни каубој, који ће наредне године бити
номинован у седам категорија за награду Оскар,
а однеће три статуе, укључујући и ону за најбољи
филм. У конкуренцији ће му бити још неколико
остварења која представљају важна обележја
епохе, а за проучаваоце контракултуре свакако je
најбитнији филм Голи у седлу.
Група The WHO, кључни бенд британске
инвазије, како је колоквијално назван пробој
енглеске поп културе на тло САД, издаје рок
оперу „Tommy”, a већ почетком јуна новоизабрани
амерички председник Ричард Никсон под
притиском
јавности
најављује
повлачење
контингента од 25.000 војника из Вијетнама. Крај
месеца резервисан je за побуну у Стоунволу, која
ће с временом постати симбол борбе за права
ЛГБТ заједнице, а крајем јула и легендарни
боксер Мухамед Али биће осуђен за избегавање
војне обавезе, што ће резултирати и одузимањем
титуле и могућности такмичења у наредне две
године.

Поноћни каубој (1969)
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Фотографије: Архив ЈК / Public domain

СЛЕТАЊЕ ЧОВЕКА НА МЕСЕЦ

24

У јулу су и припадници мисије Аполо 11 Нил
Армстронг и Баз Олдрин један за другим крочили на Месец и на његовој површини провели
око два и по сата. Ово је мали корак за човека,
али велики за човечанство, изрећи ће Нил, а Баз
ће доста касније послужити као инспирација
за играчку-космонаута у чувеном анимираном
серијалу филмова Toy Story (први из 1995).
Последњих година често су интернетом колале
разне теорије завере, од којих је вероватно
најпознатија она о томе да је слетање човека на
Месец изрежирао нико други до Стенли Кјубрик,
те да је, у ствари, то један од првих, а сигурно и
најпознатији mockumentary у историји филма,
као и једини у који су сви успели да поверују.
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Све и да је тако, било би то достигнуће које
је достојно да се мери с радио-драмом Рат
светова, којом је Орсон Велс убедио своје
земљаке да је штиво које је Херберт Џорџ Велс
писао нешто раније више од пуке фикције.
Било како било, снимци слетања човека
на Месец део су вероватно свих филмских
архива од Америчке конгресне библиотеке
до Југословенске кинотеке и толико урезани
у свест сваког становника планете да су
постали део колективног несвесног и једна од
најупечатљивијих слика века који је за нама,
било да нам одзвањају у мислима с гласом
инжењера Миливоја Југина у позадини или без
њега. Неко вероватно чује и Боувијеву Space
Oddity.

ВУДСТОК
Август 1969. донео је и најпознатији летњи
музички фестивал чији ће културолошки
значај, као што се то често дешава, препознати
не сами учесници – музички извођачи и
непојмљиво велики број посетилаца – већ сви
они који фестивалу нису ни присуствовали, и
то тек у годинама које ће уследити. Томе ће
умногоме допринети уплив филмске и музичке
индустрије оличене у компанији Warner
Brothers, која ће документарним филмом и
плочама с музиком која их прати пожњети
уметнички и комерцијални успех. Филм
Woodstock (1970) освојиће, између осталог, и
Оскар за најбољи документарни филм, а за нас
је важно и то што се већ 1971. нашао у програму
премијерног издања београдског ФЕСТ-а.
Фестивал је, према различитим проценама,
привукао више од 400.000 посетилаца, а иако
носи име по градићу Вудстоку, у који се неколико година раније повукао гласноговорник хипи
генерације Боб Дилан, одржан је на фарми која
се налази стотинак километара далеко од тог
места. О самој организацији фестивала Анг Ли
је пре десетак година направио филм Taking
Woodstock (2009).
Занимљиво је да због лоше организације
фестивала неки од највећих рок бендова
тог времена нису дозволили да се у филму
користе филмски и звучни записи њихових
наступа (The Band, Jefferson Airplane), што је
отворило могућност да се широкој публици
представе и они „мање познати” попут Карлоса
Сантане и његовог бенда, који у тренутку
одржавања фестивала практично још није имао
дискографски деби.
Митском статусу који имају Џими
Хендрикс и Џенис Џоплин доста је допринело
њихово појављивање у раније поменутом
документарцу. Хендрикс, као данас далеко
најутицајнији музички уметник те генерације,
свој перформанс, парадоксално, одржао је пред
„шачицом” од тридесетак хиљада људи који су
били најупорнији и сачекали његов јутарњи
наступ у понедељак, последњег дана фестивала.
Његови наступи на фестивалима Monterey Pop
(1968) и онај последњи на острву Вајт (1970),
који су такође филмовани, донели су далеко
квалитетније музицирање него на Вудстоку, али
су данас важни само као документи љубитељима
његовог опуса и музичким сладокусцима.
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Публика на Вудстоку

Фотографије: Архив ЈК

Иако ни он, као ни многи други учесници
фестивала, није био задовољан својим наступом,
његово дисторзијом обојено извођење америчке
химне на Вудстоку остаје један од кључних
тренутака рокенрол митологије уопште.
Сам фестивал Вудсток одолева у свести
савременика као симбол „освајања слободе” коју
су припадници беби-бум генерације желели да
„отму” од својих конзервативних родитеља, а
истоимени документарни филм је уз Форманову
екранизацију мјузикла Коса (1978) за генерације
које су одрастале током наредних деценија
представљао култно филмско штиво.
Феномен летњих фестивала старији је од
Вудстока, али је тек његовом афирмацијом
постављен полигон за нове манифестације
сличног типа, које су у организационом и
логистичком погледу део корпоративне конзумеристичке машинерије чију заставу данас
поносно носе фестивали попут Гластонберија,
Коачеле, Сигета и многих других. Сведоци смо
да се и највећи домаћи летњи музички фестивал
ЕXIТ, који је кренуо с позиција протеста и
активизма, последњих година профилисао као
бренд, тј. фестивал који послује на стриктно
тржишним принципима.
Иако је Вудсток замишљен на хипи начелима,
ипак је и у том случају то био чисто амерички
феномен јер су га практично организовали
пословни људи, додуше млади и недовољно
искусни, али ипак бизнисмени.
Ако се на Вудстоку и поред слабе организације
није десило ништа осим неколико дана
музике, љубави и пријатељства (уз мноштво
контракултуре и прстохват активизма), онда
је Алтамонт, који је дошао крајем исте године,
наплатио цену лошег вођења посла трагичним
губитком људских живота. Али то је друга прича.

ABBEY ROAD

У овом магазину југословенску филмску
1967. представили смо колажем сачињеним
од фотографија најзначајнијих остварења
из те године и њихових аутора. Колаж је за
узор имао омот плоче Sgt Peppers Lonely
Hearts Band састава The Beatles, који је
означио револуцију на пољу креирања поп
музике. У лето 1969. објављен је и албум
Abbey Road, који је практично представљао
крај најплоднијег дела каријере тог састава,
као и крај једне музичке епохе. Наравно,
ни тога тада нико није био свестан. Реч
је о још једној архетипској слици која
је изазвала мноштво цитата од Red Hot
Chili Peppers на њиховом истоименом
ЕП-у из осамдесетих, преко Симпсонових
на размеђу векова, па све до непојамне
хистерије на друштвеним мрежама коју је
покренула вест о недавном јубилеју.

БИЛО ЈЕДНОМ У ХОЛИВУДУ
Наравно, када је поп култура у питању, ништа
у последње готово три деценије не може да
прође без сенке коју баца Квентин Тарантино.
Како је и сам негде рекао поводом свог новог
филма, 1969. је година која га је дефинисала.
Имао је шест година и усисавао у себе све што
је поп култура имала да понуди: ТВ серије,
филмове, музику коју је његова мајка слушала,
као и прве ствари које је могао самостално да
чита, а које су, судећи према његовој естетици,
највероватније били стрипови. Не чуди, дакле,
што је Тарантино свој овогодишњи допринос

историји филма у потпуности сместио у годину
којом се бавимо.
Кроз филм о крају студијског система у
Холивуду, представљеном кроз призму двојице
харизматичних „радника у фабрици снова”,
дефилују стварне личности и нестварни ликови
који су за Квентина персонификација тог
времена попут Бруса Лија, Стива Меквина,
Романа Поланског и трагично преминуле
Шерон Тејт, а читаво остварење делује као
амалгам свих филмова које смо уврстили у
програм Лето 1969. као и многих других.
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Лето 1969. је на неколико нивоа представљало
крај невиности шездесетих. Покољ који су
Менсонови следбеници починили на имању
Романа Поланског указао је на мрачнију
страну контракултурних кретања тог времена
откривајући болну чињеницу да нису сви
хипици деца цвећа, саобраћајна несрећа код
Чапаквидика у којој је сенатор Теди Кенеди
напустио поприште догађаја нарушила је
романтичну слику о породици Кенеди као
богомданим спасиоцима демократије, а лагани
престанак финансирања свемирске трке када
се сматрало да је једном добијена, указао је да
наука и напредак нису увек испред политике и
конзервативизма.
Шездесете или Године на 6, како их је
поетично назвао Влада Џет у својој исповедној
прози, неминовно су се морале десити, а њихов
утицај на планету осећаће се још дуго, чак и
онда када не будемо могли са сигурношћу да га
препознамо.
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Циклус филмова Лето 1969
на програму је 8. и
9. септембра у Косовској 11.

Фотографија: промо

Било једном у Холивуду (2019)

СУБОТОМ НА ДРУГОМ,
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ
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Бубашинтер (1971)

К

о шта ради, ја шетам Пумпија!
– реченица је из филма Срећна
породица (1979) – који је сам
Гордан Михић и режирао – по
којој вероватно не би желео
да буде упамћен, судећи по
његовој сталној строгој појавности и као професора ФДУ и као занатлије. На крају, у
контексту опуса уметника, Срећна породица
није комедија о срећној породици огрезлој у
приградском луксузу, о мужу (Воја Брајовић)
који ради у иностранству и супрузи (Вера Чукић)
којој је више него тешко да подноси часове
тениса, размажену дечурлију и мужевљеве
прескупе поклоне. То је филм о усамљености,
социјалној неприхватљивости средовечних
самаца оваплоћених у улози баш Зорана
Радмиловића. Иако је један од три филма која је
Михић режирао (Вране, 1969. и Тераса на крову,
1996) као вероватно пет пројекат (мама Вера
и ћерка Ивана), Срећна породица представља
суштински ексцес који не може да се тумачи
ван контекста филмографије Гордана Михића
као институције. Имао је Михић махом драме
с елементима комедије, али никада комедију

са скривеним елементима драме, поготову с
главним ликовима у социјалистичкој Југославији (мало пре Брозове смрти) који уживају сву
декаденцију либералног капитализма. На крају,
и тај „средовечни самац” преко наслеђеног мачка (симбол самаца) нађе животну сапутницу и
добијамо најзашећеренији крај у свеколиком
Михићевом опусу. Речју – антимихићевски
крај.
Као ни сви уметници већи од живота, није
био најсрећнији у својој животној фусноти као
професор ФДУ. Пошто је и сам много читао,
тражио је то и од својих студената, и умео
жестоко да замери свима који мало читају.
Некада се драматургија уписивала само ако
сте већ имали завршен други факултет. Тада
се инсистирало на општој култури, знању,
километражи у читању, бонвиванском животу.
На крају, у пошастима постдигитализације
више се не инсистира ни на чему. Гордан
Михић био је сведок те педагошке транзиције и
засигурно није био најзадовољнији рецидивима.
Зато је средином деведесетих и напустио
место професора сценарија на Катедри за
драматургију.
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Пас који је волео возове (1977)

У ствари, сумирајући један читав креативни
живот који је трајао преко шездесет година,
долазимо да јасног закључка да је Гордан
Михић најпродуктивнији, најпознатији и
у том контексту најбољи српски филмски
и ТВ сценариста. Каријеру је започео као
косценариста, бисером ране фазе поп културе
код нас, сценариом за филм Звуждук у осам
(1962), зачудном фантазијом о тада највећој
певачкој звезди читаве Источне Европе
– Ђорђу Марјановићу. Следи каријера у
епицентру најважнијег српског културног
покрета XX века, црног таласа, и сарадња с
Љубишом Козомаром, Живојином Павловићем,
Александром Ђорђевићем. Парадигматичан и
свеобјашњавајући филм црног таласа свакако
је Кад будем мртав и бео, а његов главни јунак,
Џими Барка, све оно што је скоројевићка и
ситничава Србија представљала онда, али што
представља и данас.
Шарм беслухисте Џимија Барке, који у
беслухистичком систему покушава да се
уклопи као паразит и пијавица, изванредан
је mode de vivre главног јунака. Наступ пред
војском, а онда и на фестивалу, јесте нека
врста реакције на музички жанр фрапантно
популаран у тадашњој СФРЈ – забавну музику.
Иако је снимљен неколико месеци пре Прашког
пролећа, великог марша на Вашингтон,
студентских демонстрација у Берлину, Паризу,
Лондону и Београду, Кад будем мртав и бео
више је, у ствари, одраз или антиципација
постфестума тих догађаја оваплоћених у
лику и делу Јана Палаха, који се јануара 1969.
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запалио у центру Прага указујући на бесмртну
жељу за слободом и правдом. Турбулентне
године на крају шездесетих донеле су и велики
успех филмовима из СФРЈ приказиваним
на престижним филмским фестивалима.
Кад будем мртав и бео у ширем контексту
и перспективи представља годину нулту за
стварање, аутентичног модерног антагонисту
који је типичан, али и убедљив производ наличја
система социјалистичког самоуправљања –
поготову његов циничан завршетак живота
у пољском тоалету који је индикативан и
свеобјашњавајући.
Питорескна сценографија уџерица, трошних
зграда огрезлих у рђи и патини, полусвет
који искључиво интуиција и инстинкт тера
на преживљавање, махом су биле главне
теме Гордана Михића током шездесетих и
седамдесетих – од Врана и Господина фоке,
ванредних најупечатљивијих представника
целокупне српске историје филма, па до
ТВ серија Самци или Камионџије, који су уз
елементе хумора били лакмус папир тадашњих
социјалних стереотипа. Тешка одрастања
која увек воде ка егзистенцијалним кризама,
психолошким
странпутицама,
морално
исправним, али и често непотребно трагичним
завршецима. Засигурно да Слободан Цица
Перовић, један од наших највећих глумаца,
неће пасти у заборав баш због филмова чији је
сценарио потписао Гордан Михић.
Крајем седамдесетих, Гордан Михић као
најпроминентнији сценариста ући ће у наизглед
нову фазу свог рада, популистичку (Повратак

Фотографијe: Архив ЈК

отписаних), потом бити ментор представника
прашке школе (Горан Паскаљевић), а
1977. потписати сценарио званично првог
тинејџерског филма чије ће ткање антиципирати
једног Џона Хјуза почетком осамдесетих.
Лептиров облак увео је нову генерацију глумаца
на филм (Зоран Цвијановић, Соња Савић),
али и мапирао комплексност тинејџерског
хормоналног дисбаланса који је постао потоња
озбиљна драмска инспирација. Заједно с
неким наставцима Лудих година тај поджанр
постаће изузетно популаран у Југославији.
Средина
осамдесетих
само
уобличава
Михићеве блокбастере Балкан експрес (радио
је чак и сценарио за истоимени стрип који
је цртао Бранислав Керац и који је излазио
у „Стрипотеци” 1986/87/88), Варљиво лето ’68,
Камионџије 2 и на крају нешто за шта је његов
сценарио постао синоним, ТВ серију Сиви дом.
Црни талас у боји, Сиви дом је можда
најзначајнија ТВ југословенска серија која се
пред сам распад државе бавила суновратом
младости/младих, који су током титоизма били
суштинска снага и симболичан мотив свега
светлог и светог у СФРЈ. Валери грешности,
искупљења, деструкције и аутодеструкције
из те серије гледаоцима су представили нову
генерацију, од Миме Караџића и Дубравка
Јовановића, па до општег препознавања
Бранислава Лечића и Жарка Лаушевића. Сиви
дом засигурно би данас био препознат као
врхунски садржај на старим платформама као
што су Netflix, HBO или Prime. Томе је допринела
и брза, модерна режија Дарка Бајића.
Завршетак осамдесетих је и завршетак
суштинског тријумфалног похода – сарадња
с Кустурицом на филму Дом за вешање и
занимљива али данас заборављена вивисекција
пост Сиви дом генерације у филму Заборављени,
а посебно у омладинској драми Почетни ударац
о суноврату протраћених идеала умируће
државе. Флагрантним осећајем за узрок (Буђење
пацова) и последицу (Почетни ударац) Гордан
Михић завршио је циклус и остало је да само
сачека неки нови усуд или рат да започне ново
поглавље о суноврату национа.
Први филм из историје препуних деведесетих
јесте сентиментална прича о ужасима старости
и умирања Танго аргентино, док је суштинско
суочавање с потпуним ништењем људскости
недоследно и црног таласа, уследило у филму
Здравка Шотре Дневник увреда 1993. Нова
историја, нова виталност, тако да су деведесете
изнедриле још један пет пројекат – Купи ми
Елиота, ексцесну експерименталну и трапаву

Три летња дана (1997)

комедију (првенац Дејана Зечевића), још једну
сарадњу с Кустурицом – Црна мачка, бели
мачор, и интровертну драму о рецидивима
рата – Три летња дана. Екстремније историјске
околности (бомбардовање СРЈ, 1999) доносе још
инспирације за Гордана Михића у филмовима
Рањена земља и донекле Механизам. Филмом
Она воли Звезду као да је лопта враћена у исто
оно двориште одакле је изашао Звиждук у осам.
Вероватно последњи пут Михић је пожелео
да буде модеран и актуелан у временима
новог миленијума која су се пребрзо мењала.
Нажалост, сценарио за Војну академију настао
је „по мотивима”, а ТВ серија Немањићи, која је
требало да буде ауторов magnum opus, остала
је да лелуја између контроверзе и митоманије.
Нико не бира тренутак у својој величини или
ништавности када ће се узнети на Небеса.
Нико није безгрешан ни прозиран. Гордан
Михић је међу првима чија каријера мора да
буде систематизована, још више препозната и
путоказна. Опсег интересовања и деловања овог
јуродивог уметника из југоисточне Херцеговине
недвосмислено и недељиво је везан за
Југославију и југословенски простор. Као нико и
никад, Михић је био тумач свих делова друштва
захваћеног у историјским вртлозима које није
заслужило. Сценарији Гордана Михића, у
свим успонима, тривијалностима, безнађима,
спорадичним задовољствима, версатилностима
јесу мапирање једног народа у фусноти историје.
Зато суштина његовог значаја има опсег од
убиства у пољском WC-у, преко венчања
Перхана и Азре, па све до шетања Пумпија.
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филм и
језик

РАЗГОВОР ВОДИЛА:

Зорица Димитријевић
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реводилац Зора Чавић Илић,
која је три деценије у РТС-у
преводила
са
енглеског
језика
игране
филмове,
документарце и серије, лепоту
тог посла видела је у изазову
да титл буде кратак и експлицитан, а да сачува
чар текста. Волела је да ради опере, певајући док
преводи. Мучио ју је кокни, нарочито када га
је скидала директно с траке, без дијалог листе.
У интервјуу за Кинотеку говори и о сарадњи
са Александром Сашом Петровићем, као и о
својим књижевним преводима.
Како је започела ваша веза с филмом?
– Сећам се да ме је мајка као малу девојчицу
водила у биоскоп „Београд” за време окупације.
Давао се Барон Минхаузен. Филм је био у боји,
Немачка је већ имала колор продукцију. А
биоскоп је био изванредно уређен, с црвеним
пресвлакама. Дуго сам чувала програм са
сликом глумца Ханса Алберса на глобусу на
којем је „летео”, уз кратак садржај на немачком
и на српском. После сам га поклонила једном
скупљачу флајера. Сећам се много чега. Владета
Јеротић ми је једном рекао: „Ви, Зоро, немате
меморију као слон него као мамут.”
Када сте почели да одлазите у Музеј
Кинотеке?
– Почела сам да идем чим је било могуће да као
пунолетна излазим с другарицама или дечком.
Врло радо сам одлазила у Кинотеку. Сећам се
електрично утиснутих титлова или гласа који
је у мраку читао текст у вези са оним што се
одвијало на екрану. Ти филмови имали су телоп
са исписаним српским текстом.
– С телопом сам касније имала искуство
на Телевизији Београд. Инсистирала сам
да се коначно прикаже Нетрпељивост
Дејвида Грифита. Омогућено ми је да у једној
канцеларији гледам тејп. Сатима сам скидала те
телопе руком, да би затим титлер то укуцао и ја
онда титловала и уснимила. Тако је први пут тај
Грифитов филм прешао преко модерног екрана.
Да ли сте тих раних дана у Кинотеци
мислили да ће вам превођење филмова
постати професија?
– Тада нисам о томе размишљала. Али већ
са шеснаест година врло сам лепо говорила
енглески. Ишла сам у Другу женску гимназију.
Имали смо од првог разреда до велике матуре

руски, а од положене мале матуре могли сте да
бирате други језик – енглески или француски.
Врло волим што сам научила руски, касније
сам путовала по Совјетском Савезу, радећи
пре телевизије у „Југоконцерту”. Знала сам и
руске песме, упознала сам чувеног пијанисту
Магалова.
– Ипак, обожавала сам енглески. Позајмљивала
сам магазин „Illustrated London” из Британске
читаонице која се некада налазила у Кнез
Михаиловој улици. Била сам одушевљена
америчким филмовима и језиком. После матуре
уписала сам енглески језик и књижевност, под Б
ми је био немачки.
Како сте ушли у професију којом сте се
бавили тридесет година?
– Не постоји занимање преводилац филмова,
а требало би. После „Југоконцерта” радила сам у
Савезу композитора када су ме 1970. позвали на
ТВ Београд. Прешла сам и почела да преводим.
Прво ми је Данка Христић показивала како се
ради, па Дејан Митровић и Марта Малагурски.
То су били сјајни људи.
Шта вам је било лепо у том послу?
– Волим изазов, а то јесте изазован посао. Титл
треба да буде довољно кратак, експлицитан и
да траје у складу с просечном брзином читања
обичног гледаоца. Добијали смо дијалог листу,
али не увек. Некада смо скидали текст с траке.
Претходно смо гледали те филмове. Имали смо
пројекциону салу, један фини мали биоскоп на
првом спрату у Таковској, са двадесетак столица,
два техничара на пројекторима за 35-ицу и 16ицу, некад и за осмицу. Имали смо заказивање
својих термина. Уз текст бисмо добили траку,
она помаже да ухватите ритам титловања. У
то време се у телевизији све веома пажљиво
пратило. Куповали су магнетофоне, прво
„Ухер”, па друге. Сад имам за успомену један
апарат у чијој смо куповини и ми преводиоци
учествовали својим новцем. Ту се стави касета,
има мали микрофон и ми онда – пусти траку,
па стани, па врати, па да ли је глумац то рекао...
– Милина је била радити оперу. Можете да
певате док преводите. Изазов ми је био и да
радим у стиху. Успела сам да у стиху преведем
May Fair Lady.
А шта је било тешко?
– Страшно сам се намучила с неким
филмовима. Требало је скидати Битлсе са траке
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јер није било текста. Сећам се и муке с једним
крими филмом у којем је играо Мајкл Кејн,
зато што је било много кокнија. Па онда Иф,
о могућој побуни у колеџу. Преводила сам тај
сленг. Питала сам Тимотија Џона Бајфорда шта
мисли о мом преводу. Рекао је да ни он то не би
боље урадио.
Колико сте морали да прилагођавате
преводе?
– Знате, преводилац не треба да се труди да
сачува све, него треба да адаптира, да остане
право значење, разумљивост и оно што је чар
текста. И све мора да буде у правом тренутку,
као да преводите симултано. У време када сам
почињала десио ми се проблем с Дамом из
Шангаја. Срећом, имали смо тада могућност да
дођемо у пројекцију да пробамо титлове. Они
излазе на монитору, ја дођох до 99. титла, а било
их је 110, кад оде филм, заврши се, а титлови
осташе. Онда све поново.
– У то време трака титлова била је на хартији,
куцало се на ИБМ машинама, биле су брзе и
имале могућност издвајања и брисања. Те траке
су се мотале и носиле на спрат изнад подрежије,
где титлујете. Имали смо интерфон и светло за
комуникацију.
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Знате ли колико сте филмова укупно превели?
– Новинар Славко Трошељ је израчунао и
објавио – 365.000 минута програма. У просеку
три или четири филма недељно, а било је ту
и документараца и серија. Радила сам и ноћу.
Ноћни рад се није посебно плаћао, али ја сам
ноћна птица и волела сам да дођем увече и да
радим докле треба.
Сарађивали сте и с познатим редитељима.
Како се сећате Александра Саше Петровића?
– Преводила сам за њега Сеобе на енглески,
али то, нажалост, нисмо довршили. Саша и
Бранка Петровић прво су превели заједно на
француски, а помагала им је и госпођа Оливера
Пандуровић. Хтели су да то буде савршено. Код
мене су остали папири са исправкама писаним
Сашином руком. Те папире поклањам Кинотеци.
– Ми смо заједно иститловали све што је било
француски. Радили смо целе ноћи у Телевизији
и успели да урадимо ту верзију француских
титлова. У неко доба Саши је позлило и замолио
ме је да одемо код мене кући. Није му било
добро, огулио је кола кад је излазио с паркинга
у Таковској. Дојурили смо код мене. Моја ћерка
Душка му је направила велику лимунаду. Био је

Како оцењујете данашње преводе филмова
у ТВ програмима?
– Чини ми се да су некако брзи, трапави, има
ту свачега. Наравно, има и пристојних превода,
али некада се радило професионалније. Нијансе
недостају, угрожен је српски језик, нарочито
слагање у роду, броју и падежу. Неки преводиоци
не знају идиоме и не гледају у речник. У речник
мора да се гледа као у Библију. Ја сам сто пута
себе проверавала око неких речи, на пример
conscious и consciences – свестан и савестан.
– А људи у пројекцији су волели да раде са
мном. Шалили смо се, у паузи јели сендвиче.
Сећам се једног врло духовитог техничара, звао
се Лабуд. Било је то изванредно другарство, још
ојачано када је гађана Телевизија 1999. године.
Наредне године отишли сте у пензију. Да ли
сте остали у контакту?
– У РТС-у је било различитих промена. Мало
су запостављали оне који су некада радили.
Сада се ради друкчије, брже. Једном ме је Горан
Кричковић позвао да преведем нову верзију
једног врло тешког филма по Шекспиру. Играо
је Пол Скофилд, кога сам иначе давно упознала
када је гостовао у Београду с позоришном
представом, а касније смо се мој супруг Дејан
Чавић и ја дружили с њим у Енглеској. После се
десило да је нека Грбић то украла и потписала се.

– Дешавало се више пута да „позајме” мој
превод, као у случају интересантне серије о
копању дијаманата у Африци Барни Барнато.
Било је неких претумбација и разних уредника
филмског програма, а онда је дошла једна особа
која и није завршила академију и која је под
утицајем неког свог шефа обрисала преко 500
поштених потписа и користили су те преводе.
Сећам се како је Коста Царина, који је волео и
лепо радио опере и оперете, врло добро урадио
и уклопио превод за мјузикл Коса. Пре годинудве ја сам тај превод видела без његовог потписа.
– Морам да поменем и прославу јубилеја
Телевизије. Било је разних емисија о почецима,
разговарало се са старим новинарима и
спикерима. Ниједан преводилац није био
позван. За нас није било времена у програму.

Фотографија: Архив ЈК

толико жедан, као да је дошао из Африке. Онда
смо пошли натраг, да радимо енглески титл, али
му је поново позлило и у рано јутро пребачен је
авионом у Француску, где је и умро.
– Радила сам за њега и Мајстора и Маргариту.
Саша Петровић био је изванредан човек, веома
образован. Много је волео свог сина, који није
био доброг здравља. Било је ту разних прича,
непотребних. Хоћу да кажем да је постојала
велика љубав између Саше, његове супруге и
тог несрећног детета. Јесте имао тешку ћуд,
али био је велики господин. Госпођа Бранка
му је помагала и била увек уз њега. То је био
један тандем. И наравно, био је велики уметник.
Скупљачи перја су сигурно један од наших
највећих филмова.
– Једном сам се у некој паузи усудила да
га питам: „Какав је био ваш став у вези са
Пластичним Исусом?” Он је застао и рекао: „Сад
сам затечен.” Наставила сам: „Ја немам право
да вас испитујем, само мислим да је то можда
могло да буде другачије.” И он је рекао: „Па,
јесте.” Ето то хоћу да испричам, да људи знају.

Чиме сте се бавили после пензионисања?
– Веома сам волела да радим за једног малог,
финог издавача „Магелан прес”. Имао је добар
избор књига за превођење. За њих сам превела
„Черинг Крос Роуд 84” Хелене Ханф, епистоларни
роман по истинитој причи о љубави једног
књижара и уреднице ТВ програма. Превела сам
и дивну књигу „Магеланово путовање”, бродски
дневник младог племића Антонија Пигафете,
који је молио Магелана да га прими на брод
макар као потрчка и имао срећу да плови с
њим када је открио пролаз између Атлантског
и Тихог океана. Ту је и књига која треба да се
обради дефинитивно, а прва рука је готова –
документарна проза „Чарлс Дикенсов Лондон”.
Не знам шта ће с тим бити пошто је „Магелан
прес” прекинуо своје активности.
Да ли често долазите у Кинотеку?
– Да, свакако, програми су дивни. Кинотека
је одлично уређена, то је универзум филмова.
Много је шта учињено да наш Београд више
није оно што би требало да буде, али Кинотека
опстаје као право острво уметности и културе.
Који је рецепт за позитиван став у вашим
годинама?
– То је вероватно љубав према животу, према
мојој ћерки и радост разговора с познаницима и
пријатељима. Ја врло радо започнем разговор на
улици. Дешавало ми се да то буду невероватно
лепи сусрети. Важни су ми људски контакт и
емпатија.
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… На степеништу једне куће, мрка лица и набраног чела, седи човек. Упиљио очима у неку,
невидљиву, тачку, те нити шта друго види, нити
чује. Само, с времена на време би се тргнуо и
начинио нервозни тик око уста када би, од оближњег дома стараца, допро глас песме њиховог
хора... А онда, хитро и одлучно као да смишљену
претњу хоће да спроведе, устаје и готово фуриозним кораком креће низ улицу... Рез, и с њим
смо сад пред инспектором СУП-а: кротак, али и
даље брижан, почиње своју причу...
То је, дознајемо, Илија Чворовић, службеник,
скромних примања, незапослене жене и ћерке (свршене лекарке), те је, скупивши се с њих
две, једну собу издао неком Петру. Е, тај Петар
почео је живот да му загорчава. Кројач је, нико
и ништа такорећи, али пре но што је постао
Илијин подстанар био је у иностранству и у
Београд је дошао непосредно из Париза. Хоће
да отвори кројачки салон, али – пусти ти то, јер
све време је с тамо неким нејасним људима:
пројектантима бајаги, атомским физичарима из
Винче, а лично се спанђао с једном новинарком
која, срам је било, има двоје деце... Ко би, сред
овог нашег пакленог света у коме сваки свакоме ради о глави, могао да докаже да тај Пера
није у Београд убачен, да није из Париза послат
као шпијун? Ко?...
И наш брижни Илија, најпре сам, а касније,
када је посао разгранао ризикујући живот, и његов брат близанац, полазе у акцију. Већу и модернију, али сличну акцијама њихових дедова
Вула Пупавца, или Алексе Жунића, примерице.
Или, ако не схватате значај тога, као онај Кафкин (јер је и Илија „прогоњен”), или онај Гогољев
(јер они управо хоће баш то: да покажу како су
мртве душе, у ствари, живе). Једном речи, Илија
и брат му Ђура крећу у хајку. Истиха најпре, а
затим све помније, да би тај њихов необични,
али невероватни лов на људе задобио чудовишне размере. Као сновиђење је, а стваран, опсесиван, малоуман, а предумишљајем дијаболичан.
Не видите да имају икакву корист од тога, или
да некога непосредно бране, али они то чине из
„више побуде”: стају на браник отаџбине, иако
им и она сама, преко инспектора, с времена на
време, каже: „Не брините ви, Илија, не брините”.
Бизарно, одиста: не прогони држава, друштво,
појединце, него појединци прогоне људе, друштво.
Довољно да видите како су Пупавац и Алекса само неуки и безазлени жреци једне наше (и
опште) нарави достављачке. Попут оне какву је
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овај свет доживео у многим, почев од Макартијевих, преко Стаљинових, до најновијих Сомозиних или Пиночеових хајки. Поред краљева,
ево, имамо и самозване полицајце, оданије но
прави полицајци, те је варка да суманутост не
може понекад имати неку своју „памет”. Систем.
Објашњава то и податак током те њихове операције добијен: пре немало година били су на
Голом отоку као информбировци. Како је психа
тога стаљинизам, жилав, свеједно какве облике,
макар и парадоксалне имао. Јер, Илија и Ђура
сада бране државу коју су 1948. хтели да издају
другоме. У ствари, не бране државу, већ дух и
систем подозрења и људе, дух и систем доставе,
омразе и презира човека.
Филм су, према комедији Д. Ковачевића, режирали Божидар Николић и Душан Ковачевић,
који је и сценарист. Држе се ње, не усвајајући
ништа од театарске пројекције, не баш најсрећније (мислимо на Јовановићеву у „Атељеу 212”).
Граде комедију те нарави која је, иако у својој
заошијаности има на тренутке црте фантазма,
реалнија. Стилизована је такође, али њен сан
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има биће и укус горке јаве, с времена на време
је и исхитрена, некој од априорних теза прилагођена, па понекад и нимбушна, али чврстог
реалног тла.
Аутори случај не објашњавају него приказују његов најнепосреднији чин. Не говоре да
ли Илија и Ђура постају шпијуни зато што су
стаљинисти, или и зато, можда, што су (како
сами кажу) једном веровали, па су се (1948)
опекли. Или што су и под теретом своје просте, примитивне природе? Што, можда, нису
ни свесни монструозности свих последица свога параноидног чина (параноја може да има и
алиби)? Зашто они толико у Петра сумњају? Да
ли само из властитих искустава, или и зато што
их у томе подстрекава друштвена морална констелација, сумња у човека уопште? Комедији (и
позоришној) недостаје тај психолошки, етички
и социолошки поглед, што би је, свакако, учинило слојевитијом, дубљом, већом.
Но, не мари, јер је и тај чин, по себи, толико
речит и истином присутан да се одвећ не губи
њена веродостојност и трансцендентност. Није

само банални акт полицијске,
односно стаљинистичке потере,
но и комедија која чини да се
препознају и фиксирају мотиви и свести догматизма уопште. Ту сумњу у људе, тај заправо полицијски аксиом априорно човеку намењен, аксиом
не само могућ, но и законит у
тоталитарној свести и психологији – можда је, као превасходну идеју комедије, требало
више узносити, али и оваква
досеже циљ, разобличава један
менталитет, морал и сулудост
неверице у људе.
Николић и Ковачевић први
пут режирају, али тек покоја
околност то назначи – напросто, то су зрели, формирани редитељи. Не само кинестетиком
(иако није посве избегнута театарска структура сижеа), но
зрелошћу, методологијом и систематичношћу мисли. Глума,
која у тренуцима досеже највиши степен те уметности у нас,
део је њиховог творења, а Бата
Стојковић и Звонко Лепетић су
маестрални, као и Мира Бањац
и Бора Тодоровић, уосталом.
Публика је филмом била усхићена, а Стојковићу је приредила овације. Одиста, кад ће тај
расни глумац добити највише
признање овог фестивала?
„Политика” (1984)
Запиши то… :
Југословенски филм јуче и данас,
Институт за филм, Београд, 2002,
стр. 344–345.
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ПИШЕ:

Властимир Судар

3.
ДЕО

АлЕКСАНДАР
ПЕТРоВиЋ

ПОРТРЕТ УМЈЕТНИКА КАО
ПОЛИТИЧКОГ ДИСИДЕНТА: ЖИВОТ И ДЈЕЛО
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЋА

КОМУНИЗАМ НА СЕЛУ,
ПАРТИЈА У ГРАДУ

К

ада почне трагични дио љубавне приче из филма Биће
скоро пропаст света, онда се
открију и неке навике честе
у југословенском друштву –
као и у многим другим – које
указују на односе сасвим другачије од раније
описаних. Једне недјеље, у досади и усамљености,
Учитељица одлучи да води љубав са Тришом.
Триша је, на крају крајева, млад и згодан. Она
послије тога наслика и његов портрет. Међутим,
када је Триша сретне сљедећи пут, она је према
њему хладна и резервисана. Одмах је јасно да
није заинтересована да од њихове везе нешто и
буде, већ то једно вођење љубави мора остати
изолован инцидент. Учитељица и каже да није
њена кривица што је Триша свињар, те да су
сељаци интересантни, али не задуго. Петровић
кроз ту епизоду дизајнира свој друштвени
коментар користећи ову причу као претекст.
Социјализам, онако како је грађен у Југославији,
требало је да буде утемељен у егалитаризму, али
у овом случају, Учитељица подсјећа Тришу да он
није из њене „класе”. Да ово постане сасвим јасно,
Учитељица се потом заљуби у младог пилота
чији се авион сруши у селу. Он остаје у селу
неколико дана у љубавној вези са Учитељицом.
Посљедњег дана свог боравка, међутим, Пилот
признаје Учитељици да је ожењен и да је заправо
само хтио аферу, показујући тако да је још
већи „емотивни” опортуниста него што се она
показала са Тришом. С друге стране, послије
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свог „искуства” са Учитељицом, Триша се
озбиљно заљубљује у њу, а она почне све оштрије
да одбија његово, често немушто удварање.
Осјећајући се све више и више понижен, уз
то под сталним притиском Јошке и његових
доконих пајтоса, једне пијане ноћи Триша
почини фатални злочин. За то вријеме, пошто
је остави Пилот, Учитељица се убрзо заљуби у
младог војника који је дошао у село да помогне
са поправком авиона. Дакле, Пилот и Војник
су јој једнаки и са њима може да буде у вези,
али не и са Тришом, коме се у једном тренутку
љутито обрати са „свињски руководиоче”.
Њено понашање према Триши, у фиктивном
свијету овог филма, илуструје предвиђања
Милована Ђиласа из раних педесетих
година прошлог вијека да већина чланова
Комунистичке партије постаје „нова класа”,
напушта социјалистичке принципе и умјесто
тога прихвата малограђанске вриједности.
Ђилас је због тога проглашен „јеретиком”
и 1954. избачен из партије, а Петровићев
филм показује ово предвиђање у пракси. Као
комуниста, Учитељица би требало да зна да
класе наравно постоје чак и у социјализму,
али можда би – као комуниста – требало и да
им се супротстави, јер је комунизам друштво
које би требало да је бескласно. Ипак, оно што
је нормално и сасвим људски јесте да одбије
партнера за кога мисли да није добар за њу, чак
и ако би се њено претходно вођење љубави с
њим могло посматрати као – помало цинично –

Биће скоро пропаст света (1968)

емотивно
и
сексуално
искориштавање.
Упошљавајући ову сасвим нормалну, људску
логику, али која је у супротности са принципима
једнакости и хуманизма коју би комунистичка
идеологија требало да заступа, Учитељица у
пракси издаје своје принципе. Петровић тако
користи овај мали „љубавни инцидент” као
претекст да покаже контрадикције између
људске природе и великих идеала и да постави
неколико кључних питања: да ли је комунизам
у пракси могућ? Да ли су људи који тврде да
су комунисти искрени у својим убјеђењима?
Или, можда, да ли је ово вријеме и мјесто да
се комунизам уведе у друштвену праксу?
Петровићу, наравно, није био циљ да понуди
одговоре, понављајући тако у интервјуима да
као умјетник реагује на стварност око себе и
поставља питања. Друштвене противрјечности
нису ту да би их умјетници разријешавали, већ
разоткрили, или како то Петровић објашњава:
„Уметност расвешћује човека, она му открива
оно чега није свестан”. Овом епизодом
живот

Петровић показује да партија није у стању
да еманципује поједине сегменте друштва и,
штавише, да је партија постала толико отуђена
од тих сегмената да више није ни вољна да
покуша да им помогне. Тако сурова политичка
оцјена о моралној дволичности неких чланова
партије проузроковаће контроверзе када се
филм појави у биоскопима, о чему ће бити
више ријечи у другом дијелу овог поглавља.
Оно што је за сада важно нагласити је да је са
откривањем „нове класе” у развоју, Петровић
у свој филм недвосмислено увео трећу од
четири политичке теме које прожимају његов
рад: тему која преиспитује односе између
политичког естаблишмента (Учитељица, Пилот)
и маргинализованих група (Триша, сељаци).
Интересантно је овдје додати да су студентски
протести у Београду прозвали питање све дубљих
неједнакости у земљи, тако да је егалитаризам
свакако био политички „специјалитет” дана – на
који се и Петровић осврће у свом филму.
и
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Петровић провлачи своју друштвену критику
кроз љубавну причу, која је центар овог
филмског наратива. Као што је већ напоменуто,
Петровић је увео и сцене које се директно
односе на два велика политичка догађаја тог
времена и додао још једну која описује битан
домаћи политички скуп – локалне изборе. С
једне стране, Петровић се бави студентским
протестима на скоро сатиричан начин, у сцени
у којој локални сељаци протестују захтијевајући
да добију авион да прска пестициде по њиховим
пољима. Као и на студентским протестима у
Београду, Петровићеви демонстранти на селу
не желе да увриједе владајућу хијерархију, или
да буду схваћени као непријатељи државе, па су
на прочељу скупа носили Титове, али и слике
Чеа Геваре и Лењина.

ДЕМОНСТРАЦИЈЕ, ИЗБОРИ И
ДРУГЕ ДОМАЋЕ БОЉКЕ
Док су студенти у Београду протестовали
против очигледних друштвених питања и на
крају наступили са веома јасно артикулисаним
захтјевима, протест сељана у Петровићевом
филму очигледно је пародија. Петровић је
искористио ту сцену да на њу веже и још
један велики политички догађај. Заједничком
инвазијом армија Варшавског пакта – изузев
Румуније – на Чехословачку, у августу 1968,
совјетски тенкови ушли су у Праг да зауставе
даљу либерализацију те земље. У Биће скоро
пропаст света, Петровић коментарише тај
догађај у истој сцени: док сељани протестују,
Јошка, као један од њихових вођа, одлази да
поразговара са групом туриста из Чехословачке
који кампују на оближњој ливади. Јошка је,
наравно, збуњен појавом туриста који би иначе
ту само прошли на свом путу ка јадранској обали,
а сада се сунчају на пољима њиховог забаченог и
заборављеног села. Они Јошки покажу новине и
он схвати да су демонстрације у Прагу завршене
доласком совјетских тенкова. Демонстрације
у Београду и немири у Чехословачкој су се
тако појавили као нежељене мрље на слици
тада савременог социјалистичког блока које је
Петровић интегрисао у свој филм.
На крају, Петровић укључује и масовну
сцену која описује локалне изборе у селу.
Управо та сцена ће касније бити схваћена
као једна од најконтроверзнијих у филму. И
по социјалистичкој доктрини демократија је
била схваћена као метод доношења одлука,
без обзира на чињеницу да су заправо сви
кандидати из исте политичке партије. Избори
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су ипак били важни догађаји јер је друштво
предано колективном доношењу одлука
очекивало најширу могућу партиципацију,
ако ни због чега другог, као доказ да су њени
субјекти и као индивидуе лојални систему. У
ствари, послије Другог свјетског рата гласање
је било скоро обавезно, мада је до времена када
је Петровић снимао овај филм јавни притисак
да се гласа одавно престао. Без обзира на ту
чињеницу, у Биће скоро пропаст света сеоски
избори изгледају попут оних одмах послије
рата, са групама омладинаца које долазе
раније да агитују, са заставама и плакатима у
слављеничкој атмосфери. Учитељица и сеоски
начелник задужени су за изборни регистар и
она поносно потврђује да су скоро сви изашли
да гласају прије 11 сати. У том тренутку, два
младића доводе, односно доносе старијег човјека
јер изгледа није у стању да хода сам, да би и он
гласао. Учитељица тада схвата да је Триша међу
ријеткима који нису гласали и разбјесни се,
несвјесна да је погребна поворка напољу његова.
Тако је дистанца између ње, као представнице
система, и Трише, као маргиналног карактера
у друштву, потпуно реафирмисана, јер она
није ни свјесна његовог усуда. Петровић
овдје, дакле, понавља поенту да је удаљеност
између партије и села постала непремостива,
иако је одговорност за то можда заједничка,
на крају филма главни терет за такав однос
ипак сноси партија. Учитељичина ароганција
и плаховитост према Триши бар до одређене
мјере објашњавају његову фрустрацију с њом,
као и његову фрустрацију спољним свијетом и
прогресом који она оличава. Због тога се може
закључити да Петровић показује емпатију са
Тришиним осјећањем збуњености и понижења
које доживљава од свијета око њега, те га због
тога он као аутор не осуђује. Дајући му тако
људске особине, он „хуманизира” аутсајдера
умјесто да га искључи, маргинализује, и одвоји
као нешто туђе или нешто „друго”.
У сцени избора, Петровић упошљава велики
број статиста и претвара је у масовну сцену са
младим агитаторима који стижу у село преко
поља на тракторима, носећи заставе Југославије
и црвене заставе интернационале. Снимљена из
птичје перспективе, сцена показује да је за овај
филм Петровић на располагању имао значајан
буџет. У већини осталих сцена, међутим, он
остаје вјеран свом препознатљивом стилу
у којем је акцент на детаљима, углавном у
крупним плановима. Сцена вјенчања на самом
почетку филма, у којој Триша брани Гоцу
од Јошке, то најбоље илуструје. Ова сцена је

снимљена у затвореном простору без иједног
широког плана који би лоцирао комплетну
радњу. Умјесто тога, Петровић покретном
камером прати ситне реакције и друге битне
детаље. Иако је филм фотографисао нови
сарадник Ален Леван, француски камерман,
Петровић наставља да користи елементе који
тада већ карактеришу његов стил. Један од њих
је честа и, у овом случају, помало екстравагантна
употреба телефото објектива, иако у свим
случајевима са одређеном сврхом. Телефото
објектив, као и телескоп, направљен је да се
омогући посматрање, односно снимање објеката
и детаља који се налазе на већим раздаљинама
од мјеста посматрања. Стога је тај објектив био

згодан за Петровићев полудокументарни стил,
у којем је гледао да ухвати дискретне реакције
глумаца док се са екипом налази далеко од
акције. У Биће скоро пропаст света он користи
ове објективе неконвенционално јер их користи
да са њима слика пејзаже и друге „широке”
кадрове. Лазар Стојановић, тада асистент на
снимању, објашњава да се Петровић одлучио за
кориштење телефото објектива у сцени избора
како би створио такав ефекат да агитатори који
иду на изборе изгледају „приљубљени” за земљу,
што би онда изгледало као и да „земља испод
њих иде на гласање”.

Саша Петровић на снимању филма
Биће скоро пропаст света (1968)
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са полица
БИБЛИОТЕКЕ

Књига Боре Драшковића

Филм
о
филму
о Сеобама Саше Петровића
пише:

Зорица Димитријевић

К

њига „Филм о филму” Боре
Драшковића прати настајање
играног филма и недовршене
телевизијске серије Сеобе
великог редитеља Александра
Саше Петровића. Заснована
је на документарцу Филм о филму: Сеобе, који
је Драшковић снимао крајем осамдесетих
година прошлог века, а који, нажалост, такође
није завршен онако како је замишљен.
Призоре и атмосферу са снимања Сеоба,
разговоре с Петровићем о мноштву различитих
тема, као и с глумцима и другим члановима
екипе, личне утиске и опсервације, Драшковић
је преточио у књигу коју је 2010. године објавила
новосадска издавачка кућа „Прометеј”.
Рецензент Драшко Ређеп дефинише то издање
као „дуг, бескрајан стваралачки разговор Боре
Драшковића и Саше Петровића, двојице сасвим
различитих аутора” и као „богат есеј о слободи,
филму, Икаровом лету ненадмашног Саше,
пријатељству и изабраном завичају”.
Ређеп, који се појављује у документарцу и
књизи као тумач епизодне улоге у Сеобама, у
тексту штампаном на корицама књиге оцењује:
„Конгенијални и трагични торзо Александра
Петровића (1929–1994) тек је, после многобројних
покушаја тумачења и атрибуције, овом нарочитом и наочитом књигом Боре Драшковића
сагледан и афирмисан као изградња сама. Није
реч о тајнама, али свакако о дилемама које је
незаобилазни српски и европски стваралац
друге половине прошлог века, доживљавао
као коб, као раздаљину, као саму блискост
истовремено. Тајанствену тачку Петровићевог
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укупног стваралаштва Драшковић је видео као
јединствени дотицај метафизике, поднебља,
средњоевропског синдрома, напокон и оне
рапсодије ништавила која се тако заводљиво
чује у Скупљачима перја, Мајстору и Маргарити,
Сеобама…”
Драшковићево врло садржајно, а истовремено
и врло поетско сведочење, тече хронолошки –
од првог снимљеног кадра Сеоба до пројекције
недовршеног документарца и недовршене,
дигиталне верзије Сеобе II 2003. године у
оквиру Фестивала ауторског филма.
„Копачки рит, презрело лето, чамац бешумно
клизи кроз локвањ, са кога скачу жабе, између
дрвећа у рукавцу, поред чопора дивљих
свиња… На зачудном месту, са своја два друга,
камерманом и тонским сниматељем, улазим у
зачудан подухват – снимање Филма о филму:
Сеобе”, пише Драшковић, уводећи тако
читаоца у магични свет у којем Петровић „у
великој инспирацији од две реченице Милоша
Црњанског прави читаву секвенцу”.
Филмски и позоришни редитељ, сценариста,
универзитетски професор, аутор више књига
о глуми и режији, драма, прича и есеја,
Драшковић је једном приликом изјавио: „И
када пише, човек има осећања као да режира”.
Читалац његове књиге могао би да изјави: када
ово чита, човек има осећај као да гледа филм.
И структура разговора уврштених у књигу
слична је филмској, с неизбежним елипсама
и флешбековима. Петровић, подстакнут
Драшковићевим проницљивим питањима,
прича о прецима и пореклу свог искуства,
присећа се, уз мноштво живописних детаља,

детињства, окупације Београда, одласка на
студије у Праг… Приметно је, међутим, да се
тек успутно дотиче периода који је провео у
својеврсном егзилу (након афере с филмом
Лазара Стојановића Пластични Исус, а пре
него што се вратио на домаћу филмску сцену
режирајући Сеобе).
Са своје стране Драшковић описује, како
то назива, учење филма током вишемесечног
боравка на снимању Фараона (1966) Јeжија
Кавалеровича, али и обиласке силних кафана
у потрази за оном правом у којој ће снимати
Живот је леп (1985), анализира метафору коју
носи подухват главног јунака у Фицкаралду
(1982) Вернера Херцога.
Петровић и Драшковић годинама су
намеравали да напишу „Роман редитеља”,
како би испитали „тајанствену везу између
уметничког дела и самог живота оног који
га прави, парапсихологију режије, такорећи”.
Намеру нису реализовали, али су у књигу „Филм
о филму” ушле њихове инспиративне дискусије
о природи стваралаштва и филозофским погледима на свет и живот, о филму као уметности
и као занату, о стању у југословенској кинематографији, црном таласу, „догађању народа”
и другим феноменима.
Констатујући како „сав тај колоплет људи,
збивања и слика у кретању на (не)објашњив
начин утиче на професију (редитељ)”, Драшковић
цитира Петровићеве речи: „У ствари, сви смо ми
нека врста кинотеке… У нама су похрањени ти
стари филмови-успомене и човек се пита какав
је то трик, у ствари, какав је то захват који те
филмове, што мртви стоје у нашем архиву,
изненада отвара, па потеку читаве каскаде
догађаја?!”
Драшковић је пратио екипу Сеоба од сета до
сета, од села Дероње и мочвара уз обалу Дунава
до барокних замкова у Чехословачкој. Зналачки,
али на лежеран начин, „испитивао” је глумце о
ликовима које тумаче, сарадњи с редитељем,
утисцима са снимања. Његови саговорници били
су Изабел Ипер, Ришар Бери, Драган Николић,
Афтандил Махарадзе, Љубиша Самарџић, Радко
Полич, Светлана Бојковић. У књигу су ушли и
разговори вођени у паузама између два кадра
с директором филма Николом Поповићем,
сниматељем Игором Лутером, сценографом
Миленком Јеремићем, костимографом Дивном
Јовановић, монтажером Вуксаном Луковцем…
Како одмиче снимање, а и књига, све се више
јављају тамнији тонови. Драшковић бележи
К Њ И ГА

практичне проблеме с којима се суочава
пројекат Филмске радне заједнице „Три”,
недостатак новца, разне бирократске препреке,
неразумевање копродуцента – ТВ Београд,
гложење француских партнера, муке због којих
Петровић каже да се осећа као алпиниста који
се успиње на Монт Еверест.
„Али Саша Петровић се није предавао, није
подизао руке увис. Све док није подлегао тешкој
болести, покушавао је да увери у неопходност
изласка из ћорсокака у који су гурнуте Сеобе”,
истиче Драшковић.
Последња поглавља обухватају говор који је,
у име Удружења фимских радника, прочитао
на помену Саши Петровићу у Југословенској
кинотеци, затим опис атмосфере на већ
поменутој пројекцији документарца и Сеоба
II на Фестивалу ауторског филма, као и
замишљени интервју с преминулим колегом
и пријатељем поводом ретроспективе Саше
Петровића одржане у оквиру ФАФ-а на 15.
годишњицу његове смрти.
Садржај књиге употпуњује двадесетак црно-белих фотографија, углавном са снимања Сеоба, али и неких других Петровићевих филмова.
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програм
септемБаР 2019

Југословенска кинотека

Косовска 11

СЕћАЊЕ НА... ГОРДАН МИХИћ
СРЕДА

4.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

звиЖдУК У осам

(ЈУГ, 1962)
....................................................................................
Улоге: ђорђе марјановић,
јованка Бјегојевић
Сценарио: Гордан михић
Режија: сава мрмак

ЧЕТВРТАК

5.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

6.

СЕПТЕМБАР

ЖУта

пројекција у 17.00

7.

СЕПТЕМБАР

пас Који је воЛео
возове

(ЈУГ, 1977)
....................................................................................
Улоге: светлана Бојковић,
ирфан менсур
Сценарио: Гордан михић
Режија: Горан паскаљевић

пројекција у 19.00

сРећна поРодица

(ЈУГ, 1979)
....................................................................................
Улоге: вера Чукић,
зоран Радмиловић
Сценарио и режија:
Гордан михић

СУБОТА

(ЈУГ, 1972)
....................................................................................
Улоге: вера Чукић, велимир
Бата Живојиновић
Сценарио: Гордан михић
Режија: јован Живановић

пројекција у 19.00

(ЈУГ, 1973)
....................................................................................
Улоге: Ружица сокић,
вера Чукић
Сценарио: Гордан михић
Режија: владимир тадеј

ПЕТАК

и БоГ ствоРи
КаФансКУ певаЧицУ

пројекција у 17.00

БаЛКан еКспРес

(ЈУГ, 1983)
....................................................................................
Улоге: драган николић,
Бора тодоровић
Сценарио: Гордан михић
Режија: Бранко Балетић

пројекција у 19.00

заБоРављени

(ЈУГ, 1988)
....................................................................................
Улоге: мирјана јоковић,
срђан Жика тодоровић
Сценарио: Гордан михић
Режија: дарко Бајић

поЧетни УдаРац

(ЈУГ, 1990)
....................................................................................
Улоге: никола Којо,
анита манчић
Сценарио: Гордан михић
Режија: дарко Бајић

пројекција у 21.00
БУђење пацова

(ЈУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: слободан цица перовић,
душица Жегарац
Сценарио: Гордан михић
Режија: Живојин Жика павловић

пројекција у 21.00
вРане

(ЈУГ, 1969)
....................................................................................
Улоге: слободан цица перовић,
милан јелић
Сценарио и режија: љубиша
Козомара, Гордан михић

пројекција у 21.00
ваРљиво Лето ’68

(ЈУГ, 1984)
....................................................................................
Улоге: славко штимац,
данило Бата стојковић
Сценарио: Гордан михић
Режија: Горан паскаљевић

пројекција у 21.00
цРна маЧКа, БеЛи
маЧоР

(СРЈ/ФРА/НЕМ/АУС/ГРЧ, 1998)
....................................................................................
Улоге: срђан Жика тодоровић,
Бранка Катић
Сценарио: Гордан михић
Режија: емир Кустурица

ЛЕТО ’69
НЕДЕЉА

8.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 18.30

THE BEATLES’ YELLOW
SUBMARINE

(ВБ/САД, 1968)
анимирани филм
....................................................................................
Улоге: џорџ данинг
(George Dunning)
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Кота заБРисКи

(САД, 1970)
Zabriskie Point
....................................................................................
Улоге: марк Фрешет
(Mark Frechette),
Род тејлор (Rod Taylor)
Режија: Mикеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 20.30
вУдстоК

(САД, 1970)
Woodstock
документарни филм
....................................................................................
Режија: мајкл вадли
(Michael Wadleigh)

ПОНЕДЕЉАК

9.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
свЛаЧење

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

УТОРАК

10.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.30

пројекција у 19.00
Коса

(САД, 1979) Hair
....................................................................................
Улоге: џон севиџ (John Savage),
трит вилијамс (Treat Williams)
Режија: милош Форман
(Miloš Forman)

(САД, 1949) Thieves Highway
....................................................................................
Улоге: валентина Кортезе
(Valentina Cortese), Ричард Конте
(Richard Conte)
Режија: Жил дасен (Jules Dassin)

доРс

(САД, 1991) The Doors
....................................................................................
Улоге: вал Килмер (Val Kilmer),
мег Рајан (Meg Ryan)
Режија: оливер стоун
(Oliver Stone)

пројекција у 19.00

СЕћАЊЕ НА...
ВАЛЕНТИНА КОРТЕЗЕ

тРГ Лопова

пројекција у 21.00

СЕћАЊЕ НА...
АРТУР БРАУНЕР

ГоРКе тРаве (НЕМ/ЈУГ, 1966)
....................................................................................
Улоге: ирена папас
(Irene Papas), петар Банићевић
Продуцент: артур Браунер (Artur
Brauner), александар Крстић
Режија: Живорад Ж. митровић

ДАНИ ЕВРОПСKЕ БАШТИНЕ 2019 „УМЕТНОСТ И ЗАБАВА – НАСЛЕЂЕ У ФОKУСУ”
СРЕДА

11.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
НАРОДНИ ОБИЧАЈИ,
ТУРИЗАМ, ОБРАЗОВАЊЕ

наРодне
светKовине
У сРБији

(1985)
....................................................................................
Режија: миодраг мика
милoшевић
Трајање: 15 минута

Успомене
једноГ Лета

(1963)
....................................................................................
Режија: ото денеш
Трајање: 13 минута

БУдУћи
Уметници

(1951)
....................................................................................
Режија: миодраг николић
Трајање: 25 минута

пРошÔ воз

(1974)
....................................................................................
Режија: никола никша
јовићевић
Трајање: 11 минута

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

KЊИГА,
УМЕТНОСТ

ФИЛМ,
АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДА

ФиЛм о Kњизи
а, Бе, це... (1962)

Рађање наше
KинематоГРаФије

тРаГом цРнојевића
штампаРије (1971)

из теХниKе ФиЛма

....................................................................................
Режија: душан макавејев
Трајање: 12 минута

....................................................................................
Режија: никола никша јовићевић
Трајање: 11 минута

KоРаци БаЛета (1964)
....................................................................................
Режија: никола Рајић
Трајање: 14 минута

(1949)
....................................................................................
Режија: никола Рајић
Трајање: 18 минута
(1951)
....................................................................................
Режија: миодраг николић
Трајање: 9 минута

KаKо се Родио Kићо

модеРна ГаЛеРија (1965)

(1951)
....................................................................................
Режија: јосип судар
Трајање: 6 минута

мУзиKа У ГРоЖњанУ

тРаГови нестајУ (1955)
....................................................................................
Режија: Бранко ћеловић
Трајање: 8 минута

....................................................................................
Режија: владимир Басара
Трајање: 14 минута

(1976) ...............................................................
Режија: едуард Галић
Трајање: 17 минута

пЛаKат (1983)
....................................................................................
Режија: Флоријан Хајду, золтан
апро Трајање: 1 минут
дијаЛоГ о KоЛаЖУ (1965)
....................................................................................
Режија: др Лазар трифуновић
Трајање: 14 минута

KаKо сам Растао (1967)

....................................................................................
Режија: милош Букумировић
Трајање: 14 минута

БеоГРад, пРестоница
KРаљевине
јУГосЛавије (1932)
....................................................................................
Режија: војин ђорђевић
Трајање: 51 минут
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ЧЕТВРТАК

12.

РезеРвисан теРмин

СЕПТЕМБАР

МОЈ ИЗБОР: СНЕЖАНА БОГДАНОВИћ
ПЕТАК

13.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

Рашомон

(ЈАП, 1950)
Rashômon
....................................................................................
Улоге: тоширо мифуне
(Toshirô Mifune),
мачико Кјо (Machiko Kyô)
Режија: акира Куросава
(Akira Kurosawa)

СУБОТА

14.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

довиђења, децо

(ФРА/НЕМ/ИТА, 1987)
Au revoir les enfants
....................................................................................
Улоге: Гаспар манес
(Gaspard Manesse),
Рафаел Фејто (Raphael Fejtö)
Режија: Луј мал
(Louis Malle)

НЕДЕЉА

15.

СЕПТЕМБАР

Увећање

(САД, 1966)
Blow up
....................................................................................
Улоге: дејвид Хемингс
(David Hemmings), ванеса
Редгрејв (Vanessa Redgrave)
Режија: микеланђело антониони
(Michelangelo Antonioni)

пројекција у 16.30

Лепотица дана

(ФРА/ИТА, 1967)
Belle de jour
....................................................................................
Улоге: Катрин денев
(Catherine Deneuve),
Жан сорел (Jean Sorel)
Режија: Луис Буњуел
(Louis Buñuel)

пројекција у 18.30

сав тај џез

(САД, 1979)
All That Jazz
....................................................................................
Улоге: Рој шајдер (Roy Scheider),
џесика Ланг (Jessica Lange)
Режија: Боб Фоси
(Bob Fosse)

тРи Боје: пЛаво

(ФРА/ПОЉ/ШВЕ, 1993)
Trois couleurs: Bleu
....................................................................................
Улоге: Жилијет Бинош
(Juliette Binoche),
Беноа Режан (Benoît Régent)
Режија: Кшиштоф Кјешловски
(Krzysztof Kieslowski)

пројекција у 21.00
Ловац на јеЛене

(ВБ/САД, 1978)
The Deer Hunter
....................................................................................
Улоге: Роберт де ниро
(Robert de Niro), Кристофер
вокен (Christopher Walken)
Режија: мајкл ћимино
(Michael Cimino)

пројекција у 21.00
одисеја У свемиРУ
2001

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

пројекција у 20.30
андРеј РУБљов

(СССР, 1966)
Андрей Рублёв
....................................................................................
Улоге: анатолиј солоњицин
(Анатолий Солоницын), иван
Лапиков (Иван Лапиков)
Режија: андреј тарковски
(Андрей Тарковский)

СЕћАЊЕ НА... КИРИЛ ЦЕНЕВСКИ
ПОНЕДЕЉАК

16.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
цРно семе

пројекција у 19.00

(ЈУГ, 1971)
....................................................................................
Улоге: дарко дамевски,
александар јовановски
Режија: Кирил ценевски
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јад

(ЈУГ, 1975)
....................................................................................
Улоге: Фабијан шоваговић,
танасије Узуновић
Режија: Кирил ценевски

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
оЛовна БРиГада

(ЈУГ, 1980)
....................................................................................
Улоге: миралем зупчевић,
дарко дамевски
Режија: Кирил ценевски

УТОРАК

17.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.30

пројекција у 20.00

СЕћАЊЕ НА…
СИМОР КАСЕЛ

СЕћАЊЕ НА…
ЏОН СИНГЛТОН

смРт КинесКоГ
КЛадиониЧаРа

шаФт

(НЕМ/САД, 2000)
Shaft
....................................................................................
Улоге: семјуел џексон
(Samuel L. Jackson), ванеса
вилијамс (Vanessa Williams)
Режија: џон синглтон
(John Singleton)

(САД, 1976)
The Killing of a Chinese Bookie
....................................................................................
Улоге: Бен Газара (Ben Gazzara),
симор Касел (Seymour Cassel)
Режија: џон Касаветес
(John Cassavetes)

СЕћАЊЕ НА... ПИТЕР ФОНДА
СРЕДА

18.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
пРљава меРи и ЛУди
ЛеРи

(САД, 1974)
Dirty Mary Crazy Larry
....................................................................................
Улоге: питер Фонда (Peter Fonda),
сузан џорџ (Susan George)
Режија: џон Хаф (John Hough)

ЧЕТВРТАК

19.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
за шаКУ дијаманата

(ИРС/ШВА/САД, 1976)
The Diamond Mercenaries
....................................................................................
Улоге: питер Фонда (Peter Fonda),
тели савалас (Telly Savalas)
Режија: вал Гест
(Val Guest)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

дивљи Бес

(САД, 1976)
Fighting Mad
....................................................................................
Улоге: питер Фонда (Peter Fonda),
ђино Франко (Gino Franco)
Режија: џонатан деми
(Jonathan Demme)

ГоЛи У седЛУ

(САД, 1969)
Easy Rider
....................................................................................
Улоге: питер Фонда (Peter Fonda),
денис Хопер (Dennis Hopper)
Режија: денис Хопер
(Dennis Hopper)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

сентиментаЛни БЛУз

(САД, 1977) Outlaw Blues
....................................................................................
Улоге: питер Фонда (Peter Fonda),
сузан сејнт џејмс
(Susan Saint James)
Режија: Ричард т. Хефрон
(Richard T. Heﬀron)

ванда невада

(САД, 1979)
Wanda Nevada
....................................................................................
Улоге: питер Фонда (Peter Fonda),
Брук шилдс (Brooke Shields)
Режија: питер Фонда
(Peter Fonda)

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: РУТГЕР ХАУЕР
ПЕТАК

20.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
оКовРатниК

(САД, 1991)
Wedlock
....................................................................................
Улоге: Рутгер Хауер
(Rutger Hauer),
мими Роџерс (Mimi Rogers)
Режија: Луис тиг
(Lewis Teague)

СУБОТА

21.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00
КоКо шанеЛ пРва
КРаљица моде

(ВБ/ФРА/САД, 1981)
Chanel Solitaire
....................................................................................
Улоге: мари-Франс пизије
(Marie-France Pisier),
Рутгер Хауер (Rutger Hauer)
Режија: џорџ Кацендер
(George Kaczender)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

БоРБа на Живот
и смРт (ХОЛ, 1977)

истРеБљиваЧ

Soldaat van Oranje
....................................................................................
Улоге: Рутгер Хауер
(Rutger Hauer),
јерун Крабе (Jeroen Krabbé)
Режија: пол верховен
(Paul Verhoeven)

(САД, 1982)
Blade Runner
....................................................................................
Улоге: Харисон Форд
(Harrison Ford),
Рутгер Хауер (Rutger Hauer)
Режија: Ридли скот
(Ridley Scott)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

тРаЖи се Жив иЛи
мРтав

(САД, 1986)
Wanted: Dead or Alive
....................................................................................
Улоге: Рутгер Хауер
(Rutger Hauer), џин симонс
(Gene Simmons)
Режија: Гари шерман
(Gary Sherman)

стопеР

(САД, 1986)
The Hitcher
....................................................................................
Улоге: Рутгер Хауер
(Rutger Hauer),
К. томас Хауел
(C. Thomas Howell)
Режија: Роберт Хармон
(Robert Harmon)

С Е П Т Е М БА Р

У

К О С О В С К О Ј

|

|

51

НЕДЕЉА

22.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 18.30

девојКа с масЛаЧКом
(НЕМ, 1974)
Pusteblume
....................................................................................
Улоге: Рутгер Хауер
(Rutger Hauer), дагмар Ласандер
(Dagmar Lassander)
Режија: адријан Ховен
(Adrian Hoven)

еУРеКа

(ВБ/САД, 1983)
Eureka
....................................................................................
Улоге: џин Хекман
(Gene Hackman),
Рутгер Хауер (Rutger Hauer)
Режија: николас Роуг
(Nicolas Roeg)

пројекција у 21.00
деЛић сеКУнде

(ВБ, 1991)
Split Second
....................................................................................
Улоге: Рутгер Хауер
(Rutger Hauer),
Ким Катрал (Kim Cattrall)
Режија: тони мејлам
(Tony Maylam)

ВЛАДИМИР ПОГАЧИћ, 100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА И 20 ГОДИНА ОД СМРТИ
ПОНЕДЕЉАК

23.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

пРиЧа о ФаБРици

(ЈУГ, 1949)
....................................................................................
Улоге: марија црнобори,
страхиња петровић
Режија: владимир погачић

УТОРАК

24.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

25.

СЕПТЕМБАР

аниКина вРемена

пројекција у 17.00
(ЈУГ, 1959)
....................................................................................
Улоге: љубица јовић,
милан пузић
Режија: владимир погачић

26.

(ЈУГ, 1953)
....................................................................................
Улоге: марија црнобори,
северин Бијелић
Режија: владимир погачић

веЛиКи и маЛи

(ЈУГ, 1956)
....................................................................................
Улоге: јозо Лауренчић,
северин Бијелић
Режија: владимир погачић

пројекција у 21.00
сУБотом УвеЧе

(ЈУГ, 1957)
....................................................................................
Улоге: Радмила андрић,
зоран стојиљковић
Режија: владимир погачић

пројекција у 19.00

пУКотина Раја

ЧЕТВРТАК

невјеРа

пројекција у 19.00

(ЈУГ, 1953)
....................................................................................
Улоге: милена дапчевић,
Братислав Грбић
Режија: владимир погачић

СРЕДА

посЛедњи дан

(ЈУГ, 1951)
....................................................................................
Улоге: марија црнобори,
Карло Булић
Режија: владимир погачић

пројекција у 21.00

сам

(ЈУГ, 1959)
....................................................................................
Улоге: никола симић,
милан пузић
Режија: владимир погачић

пројекција у 21.00
КаРоЛина РијеЧКа

(ЈУГ, 1961)
....................................................................................
Улоге: ен обри (Anne Aubrey),
никола поповић
Режија: владимир погачић

пРоГРам ФиЛмова мЛадиХ итаЛијансКиХ Редитеља
ПРОГРАМ ћЕ БИТИ ОБЈАВЉЕН НАкНАДНО.

СЕПТЕМБАР

ПЈЕРО ТОСИ – ИЗЛОЖБА СКИЦА КОСТИМА И РАДОВА
ПЕТАК

27.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.30
јУЧе, данас, сУтРа

пројекција у 20.00

(ИТА/ФРА, 1963)
Ieri, oggi, domani
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni),
софија Лорен (Sophia Loren)
Режија: виторио де сика
(Vittorio de Sica)
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ГепаРд

(ИТА/ФРА, 1963)
Il Gattopardo
....................................................................................
Улоге: Берт Ланкастер
(Burt Lancaster),
ален делон (Alain Delon)
Режија: Лукино висконти
(Luchino Visconti)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

СУБОТА

28.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

стРанац

(ИТА/ФРА/АЛЖ, 1967)
Lo straniero
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni),
ана Карина (Anna Karina)
Режија: Лукино висконти
(Luchino Visconti)

пројекција у 21.00

невино/Уљез

(ИТА/ФРА, 1976)
L’innocente
....................................................................................
Улоге: ђанкарло ђанини
(Giancarlo Giannini), Лаура
антонели (Laura Antonelli)
Режија: Лукино висконти
(Luchino Visconti)

ноћни поРтиР

(ИТА/САД, 1974)
Il portiere di notte
....................................................................................
Улоге: шарлот Ремплинг
(Charlotte Rampling),
дирк Богард (Dirk Bogarde)
Режија: Лилијана Кавани
(Liliana Cavani)

СЕћАЊЕ НА... ФРАНКО ЗЕФИРЕЛИ
НЕДЕЉА

29.

СЕПТЕМБАР

пројекција у 16.30
Ромео и јУЛија

(ВБ/ИТА, 1968)
Romeo and Juliet
....................................................................................
Улоге: Леонард вајтинг
(Leonard Whiting),
оливија Хаси (Olivia Hussey)
Режија: Франко зефирели
(Franco Zeﬃrelli)

ПОНЕДЕЉАК

30.

пројекција у 17.30

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

УКРоћена ГоРопад

(ИТА/САД, 1967)
The Taming of the Shrew
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor),
Ричард Бартон (Richard Burton)
Режија: Франко зефирели
(Franco Zeﬃrelli)

шампион

(САД, 1979)
The Champ
....................................................................................
Улоге: џон војт (Jon Voight),
Феј данавеј (Faye Dunaway)
Режија: Франко зефирели
(Franco Zeﬃrelli)

пројекција у 20.00

СЕПТЕМБАР

СЕћАЊЕ НА… РИП ТОРН

дан испЛате

(САД, 1973)
Payday
....................................................................................
Улоге: Рип торн (Rip Torn),
ана Капри (Ahna Capri)
Режија: дерил д јук
(Daryl Duke)

СЕћАЊЕ НА... СИЛВИЈА МАЈЛС

поноћни КаУБој

(САД, 1969)
Midnight Cowboy
....................................................................................
Улоге: џон војт (John Voight),
силвија мајлс (Silvia Miles)
Режија: џон шлесинџер
(John Schlesinger)
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СЕМЕ ИСТОРИЈЕ

КиРиЛа
ценевсКоГ
ПИШЕ:

Маријана Терзин Стојчић
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црно семе на неком пакленом острву у Егејском
мору. Изван опречних анализа, али с тематском
специфичношћу, Црно семе је лако награђивано.
Понело је пулску Златну арену за режију и за
главну мушку улогу Дарка Дамевског, као и
Златан венац за најбоље дебитантско остварење
на фестивалу. Исте, 1971. године на фестивалу
у Москви добило је специјалну диплому Жар-птица за најбољи редитељски деби, да би наредне, 1972. било југословенски кандидат за Оскар.
Филм је поново откривен и на актуелности
добио у атмосфери политичког прогона у
Македонији након Преспанског споразума,
којим је пре тачно годину дана требало да се
реши спор око имена Македоније.
Као и у првенцу, Кирил Ценевски потписује
сценарио и режију и за свој други филм Јад
(1975), снимљен четири године касније, уз
готово исту ауторску екипу. Љубе Петковски
ради фотографију, а Никола Лазаревски
сценографију, док насловну улогу Аврама
тумачи поново Дарко Дамевски. Уз њега
су још Олег Видов, Танасије Узуновић и
Фабијан Шоваговић. Ценевски у Јаду не крије
одушевљење народним стваралаштвом. Сабира
легенде, бајке и ноте како би пружио својеврсни
омаж трагичној али узвишеној величини
историјских догађаја. Наслов филма узет је из
оригиналног натписа у Битољском триоду, где
је иконописац у 12. веку написао „покој рци
јад”, да би редитељ толико векова касније ушао
у виталне историјске моменте националног
постојања, градећи драматичну судбину јунака
кроз сукобе византијске и богумилске цркве,
народне обичаје и обреде, породичне трауме
и тајне. Јаду проистеклом из куге, угледни
Аврам, дуго чекајући пород од своје жене,
супротставља се силовањем девојке. Тај грех

Фотографија: Архив ЈК

Ф

илм сваког лета тражи кривца за понеки губитак, а овај
пут могло би се рећи да је
лето променило много шта у
северномакедонској кинематографији. Изгубила је једног
од својих највећих синеаста, редитеља Кирила
Ценевског. У свим државама у којима је живео
и стварао од рођења 1943, ма како мењале
називе и уставна уређења, Кирил Ценевски
је попут архитекте, што јесте био његов
првобитни позив, брижљиво градио свој однос
према историји и историјским темама, и сам
постајући храм македонског филма у, за оно
време, већим и изазовнијим југословенским
оквирима. Случајно или не, дао је прилику и
критици и цензури да о његовом дебитантском
делу говоре трезвеније него о остварењима
Душана Макавејева или Боштјана Хладника,
који су својим филмовима, тих седамдесетих
година, уздрмали јавност и уметнички свет. Тај
филм био је Црно семе (1971), првенац који је
после асистентског рада на телевизији Ценевски
потписао као редитељ и као сценариста уз Ташка
Георгијевског. У „Савременом југословенском
филму” Петар Волк подсећа да он код критике
није изазивао подозривост, а како није никог
конфронтирао, одговарао је и академском и
политичком естаблишменту. Приказивао је
прогон Македонаца у Егејској Македонији који
су спроводиле грчке власти и депортацију групе
комуниста у опустошени камп на острву, а
играли су Павле Вуисић, Ацо Стојановски, Воја
Мирић, Ристо Шишков. Један од њих својим
отпором и снагом израста у немог хероја. Други,
комуниста, завршава живот у веровању да ће
та неорганизована маса људске побуне једног
дана схватити његов пут и да неће остати само
Јазол (1985)

С Е М Е

И С ТО Р И Ј Е

К И Р И Л А

ЦЕ Н Е В С К О Г

|

|

55

Јад (1975)

надвиће се над њим и каснијом судбином
његових брачних и ванбрачних синова једнако
као и тумачења важећих религија тога доба.
Приносиће се жртве, снажити љубомора, а
због сукоба браће која тек с развојем филмске
радње сазнају да су у сродству, једно венчање
претвориће се у сахрану. Ценевски се, иако
млад, ухватио посла за којим у то време нису
посезали ни искуснији ствараоци. Темељно и
студиозно годинама је припремао тај филм
консултујући се са историчарима, етнолозима,
музиколозима, академицима. Филм је снимао
у аутентичном амбијенту средњовековног
Балкана, у манастирима код Прилепа, Преспе,
56
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Охрида и Скопља, реконструишући и градећи
објекте за потребе сета. И баш у том филму
дошла је до пуног изражаја она већ споменута
велика професионална љубав Ценевског,
архитектура, коју је у то време апсолвирао
на Скопском универзитету. Уз то, и музика
је у посебном музичком фону обиловала
традиционалним инструментима, зурлама и
гајдама које илуструју жетвене, свадбарске
песме, а византијска музика рађена је према
дешифрованом
средњовековном
нотном
запису „Охридски неум”. Оно што је у време
снимања аутор нашао као меру, обезбедивши
и код режимске критике добар утисак, јесте

Фотографија: Архив ЈК

богумилски пркос хришћанству, којим је успео
да критику неба претвори у критику земље. Тако
је читав мисаони слој реализовао богумилским
духом и тезом да је Бог мртав да би завладао
човек.
Ценевски је прву деценију филмског рада
крунисао психолошком и социјалном драмом
Оловна бригада (1980). Филм је дубоко укорењен у аутентично тло свакодневице оптерећене проблемима, али озарене еланом бескомпромисних и часних, скромних и једноставних
људи који и поред великих траума и искушења
стрпљиво и доследно граде нове односе и свој
пут у боље сутра. Већ животно зрео, на филму
је улогом Лазара, после бројних позоришних
награда, дебитовао Миралем Зупчевич. Дарко
Дамевски и Ацо Јовановски, већ сигуран избор
редитеља, и Миља Вујановић, као једини женски
лик, граде причу о инжењеру који у руднику
у унутрашњости Македоније, и поред сукоба
са средином, стиче праве пријатеље док му се
покушајем кријумчарења жена меша у посао.
Заплет раскине љубав, али оснажи улоге малих
људи. Сценограф је био Никола Лазаревски,
двоструки пулски победник, за Македонску
крваву свадбу и Исправи се, Делфина, а сниматељ Мишо Самоиловски, који је за фотографију
у том филму награђен 1980. такође Златном
ареном.
Између последња два играна филма, од 1975.
до 1980. Ценевски је снимио шест од укупно
осам документарних кратких филмова: Леополд
Седар Сенгор, Фасил хисни дагларџа, Еугенио
Монтале, Рафаел Алберти, Езен Гилвик,
Мостови, Анди ’82.
Последњи играни филм Чвор (Јазол) Ценевски
је снимио 1985. и он је хронолошки гледано био
историјски јер се одиграва марта 1943. током
транспорта Јевреја из Скопља. Иако можда
није остварио одјеке који су се очекивали
од некадашњег кандидата за Оскар, ипак је,
уз улогу Лазара Ристовског, отворио питање
ратне психологије, стварних и душевних
непријатељстава.
Оно што је Ценевском, посебног сензибилитета, полазило за руком јесте унутрашња
снага кадрирања, рафиниран однос филмских
елемената без обзира на то да ли они осликавају
насиље или судар идеологија. Уосталом, грубост,
очајање, бес увек су у филмовима Ценевског
стицали унутрашњу равнотежу, тако да њихово
приказивање није нужно асоцирало на ужас већ
на живот у свој његовој пуноћи. Успевало му је,

ИЗ ИСТОРИЈЕ МАКЕДОНСКОГ ФИЛМА
Историја филма у Македонији почиње на почетку
20. века када браћа Манаки доносе прву камеру
на Балкан. Премда македонски филм нема велику
продукцију, остварења су ипак значајна. „Вардар
филм” 1952. снима први македонски играни филм,
Фросина у режији Воје Нановића. Следе Вучја ноћ
у режији Франца Штиглица, Мали човек Жике
Чукулија, Мис Стон Жике Митровића (први
македонски играни филм у боји), Виза зла Франца
Штиглица, Три Ане Бранка Бауера, Мирно лето (први
филм који је снимио македонски режисер, Димитрије
Османли), Солунски атентатори Жике Митровића
(прва македонска филмска комедија), Испод истог
неба Љубише Георгиевског и Миомира Микија
Стаменковића, Дани искушења Бранка Гапа, До победе и после ње Жике Митровића, Мементо Димитрија
Османлија, Куда после кише Владана Слијепчевића,
Македонска крвава свадба Талета Попова, Планина
гнева Љубише Георгиевског, Време без рата Бранка
Гапа, Цена града Љубише Георгиевског, Македонски
део пакла Ватрослава Мимице, Црно семе Кирила
Ценевског, Ембрион Но. М Петра Глигоровског (први
македонски цртани филм), Отац Колета Ангеловског,
Јад Кирила Ценевског и други.
Године 1976. почиње да ради Кинотека Македоније.
Од тада снимљени су филмови Најдужи пут Бранка
Гапа, Пресуда Талета Попова, Исправи се, Делфина
Александра Ђурчинова, Време, води Бранка Гапа,
Оловна бригада Кирила Ценевског, Црвени коњ
Столета Попова, Јужна стаза Стеве Црвенковског,
Јесам ли ти рекао Стеве Црвенковског, Чвор Кирила
Ценевског, Срећна Нова, ’49 Столета Попова, Хај-Фај Владимира Блажевског, Викенд мртваца Колета
Ангеловског и други.

не пластично већ слојевито уметнички, да отвори
простор за тријумф слободе и правих људских
вредности. Величина таквог филмског стварања
није утицала на хиперпродуктивност аутора
већ на ишчекивање његовог промишљања,
што је потврђено бројним признањима, међу
последњим Златним објективом (2013), који
Македонска кинотека додељује за укупан
допринос кинематографији. Тако су остварења
Ценевског већ рестаурисана и дигитализована
за нова гледања и нова тумачења. Идентитетске
недоумице и снагу Македонци налазе и чувају у
свим остварењима Кирила Ценевског. Нема ли
веће потврде за уметника и његово дело и када
се на његов живот спусти завеса?
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41. КАНЦEЛАРИЈА ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА

Мирослав претура по некаквим папирима и списима. Изнад њега, са својим
паћеничким изразом на лицу, стоји Богдан. Мирослав настоји да ода утисак да
се разуме у те списе и да је тај његов преглед грдно опасан.
МИРОСЛАВ: Кад је вама усвојен статут?... А, да, ево...
У канцеларију уђе Боса и демонстративно тресне на астал нове папире. Богдан се осмехне резигнирано и оде мирно ка прозору. Боса оде.
МИРОСЛАВ: То је?... Аха, самоуправни споразум о међусобним односима радника. Да видимо...
Прелистава документ за који би му требало недељу дана да прочита.
МИРОСЛАВ: Правилник о хигијенско-техничкој заштити немате?
БОГДАН: Нисмо обавезни да имамо.
То је рекао уз горак осмех, размишљајући, вероватно, о релативности љубави
или нечем сличном. Мирослав здушно прегледава даље.
БОГДАН: Ако мислите да ме на тај начин принудите да говорим, онда сте се
грдно пребацили. Сва акта су у реду. Губите време...
МИРОСЛАВ: Губим ја време одавно... Откако сам крочио овде... Само, варају
се сви ако мисле да ће ме жедног превести преко воде... Друштво се повезало и штите један другог... Ја теби, ти мени...
Гунђа, али с циљем да и Богдан то чује. Богдан се примирио и слуша га, окренут леђима. Мирослав га погледа испод ока и настави.
МИРОСЛАВ: Сви фини, а кад дође до... Онда се праве луди... Аааа, неће то
моћи тако... Ја одавде не излазим док се не рашчисти... па да видимо онда...
Прелистава документа, не испуштајући Богдана с ока. Овај је све напетији.
Одлучује се.
БОГДАН: Тачно је да се Гордана и ја забављамо. Већ пет година...
Мирослав прекине прелиставање и погледа га. Богдан окренут леђима.
БОГДАН: Већ неколико пута смо хтели да се разведемо, али нисмо смели. Због
скандала...
МИРОСЛАВ: Она је удата?
БОГДАН: Да. Ја имам двоје деце, она нема...
Мирослав полако одгурне папире испред себе, пазећи да не наруши миран ток
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разговора. Богдан гледа према дворишту у коме се одвија час фискултуре.
Шиља, с пиштаљком, суди рукомет.
БОГДАН: Моја жена зна све, а њен... тај муж, не знам да ли зна...
Богдану су кренуле сузе, грдно се растужио над својом причом. Мирослав хладно ћути и размишља.
МИРОСЛАВ: Она наводи да сте искористили свој службени положај да бисте је
принудили на...
Богдан се одједном окрене, сав у сузама.
БОГДАН: Човече! Ми се забављамо већ пет година! То сви знају, питајте било
ког ученика!
МИРОСЛАВ: Кога год сам питао, није хтео ништа да каже, сви су ме фортали...
БОГДАН: Како не схватате?! Човече! Она је то учинила да ми се освети!
МИРОСЛАВ: Зашто?
БОГДАН: Зато што сам је оставио, зато што ме још воли и зато што је очајна!
Ето, зашто!
Баци главу у руке и почне да плаче као дете. Мирослав, у предности коју не
жели да тек тако испусти, устане и прошета се, замишљен.
МИРОСЛАВ: Не знам, друже замениче, све је то... некако чудно. Ви се забављате, кажете пет година, она вас воли, ви је напуштате, а пре тога кажете да
сте хтели да се разведете...
Богдан, сав уплакан, подигне поглед.
БОГДАН: И ја њу волим... волим је као... као...
МИРОСЛАВ: Чекајте! Ово је већ мало сувише... Зашто сте је оставили, онда?
БОГДАН: Зато што сам сазнао све! Зато што сам је ухватио на делу!
МИРОСЛАВ: Не разумем. Где сте ухватили?
БОГДАН: У сали...
Мирослав заусти да нешто каже, али застане јер примети да је Богдан опет исколачио очи и да кркља. У руци држи пилулу, али не може да је стави у уста
тресућом руком. Мирослав му брзо притрчи и почне да му разглављује уста.
Богдан чврсто држи затворену чељуст.
МИРОСЛАВ: Замениче! Богдане! Отворите уста!
Не вреди. Мирослав се панично осврне око себе и примети акваријум са златним рибицама. Прискочи му и сав саспе на Богданову главу. Богдан окупан отвори широм уста. Мирослав му завуче целу руку у чељуст.
МИРОСЛАВ: Језик! Пустите језик!
Богдан кркља још неко време, па почне нормалније да дише. Мирослав му извади руку из уста и, сав знојав, одахне.
42. ИСПРЕД ШКОЛЕ

Мноштво паркираних аутомобила и пуно родитеља који стоје и чекају своју
децу. Звоно у школи звони. Прва деца истрчавају напоље и улазе у аутомобиле.
43. ХОДНИЦИ, ИСПРЕД ЗБОРНИЦЕ

Деца
Гоца
гава
зећи

јуре низ степениште радосно. Трче ка излазу.
стоји насред ходника, привијена уз дневник, и са ужасом на лицу избедецу која трче у супротном правцу. Измакне се у страну и, уза зид, пада је неко од деце не додирне, крене ка зборници.
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Тамо је чекају два мушкарца и једна жена. У тренутку када је хтела да уђе
у зборницу, мушкарац I стане испред ње.
МУШКАРАЦ I: Хоћете ли ми објаснити зашто сте Хелени Тасић дали данас кеца?
ГОЦА: Песму није знала, на диктату пола није написала...
МУШКАРАЦ II: А Марковић? Зашто сте њему дали...
ГОЦА: Био је неваспитан и није знао песму!
МУШКАРАЦ II: Откуд неваспитан сад одједном?
ЖЕНА: Какве то везе има са знањем?
МУШКАРАЦ I: Какве ви критеријуме уопште, другарице, имате при оцењивању?!
ГОЦА: Ја имам наставни план и програм кога се држим! Ко не показује потребно знање ни вољу, њега негативно оцењујем! Ваљда имам право...
ЖЕНА: Јесте! Сто година после Вука ви децу учите да се на један начин пише,
а на други чита!
Гоца занеми пред овом мисли. Окрене се, очајна, и уђе у зборницу.
44. ЗБОРНИЦА

Дуња распакује некакве пакете испред Ђорђа и Христине. Вади из њих неку
шљокичасту хаљину и козметичке препарате. Стави хаљину уз себе и тријумфално покаже Христини.
ХРИСТИНА: Савршена је! Где сте је узели?
ДУЊА: У робној кући “Београд”. Узела сам јој и “Ланкомову” шминку и...
ЂОРЂЕ: То има да буде мис универзум, а не Кева!
ДУЊА: Ћути, Ђорђе... Видите ово.
Отпакује једну дијадему од плеха са стаклићима уместо дијаманата.
ХРИСТИНА: Дивно!... Шта ћете вечерас да обучете? Ја сам гола и боса - немам шта...
ДУЊА: Ништа. Ону моју зелену хаљину с ве-изрезом.
На вратима зборнице појави се директорка.
ДИРЕКТОРКА: Је ли неко видео Столета?
ШИЉА: Нисмо, другарице директор, нема га нигде.
ДИРЕКТОРКА: Где је та сомина?!
Залупи врата. Ђорђе приђе Гоци, која се пакује, видно нерасположена.
ЂОРЂЕ: Нешто сте очајни. Брине вас нешто.
Она трпа ствари у ташну, без намере да разговара с њим.
ЂОРЂЕ: Што то не баците на папир? Писање вам ионако иде од руке...
Она се, бледа, окрене и погледа га зликовачки.
ГОЦА: Окани ме се, идиоте пијани!
Излети из зборнице. Сви је гледају запањено.
ХРИСТИНА: Изрази, изрази...
САВА: Ајде крећи, жено!
Ћира приђе Ђорђу, који је мало “спустио дурбин”.
ЋИРА: Ђорђе, треба да се договоримо за пробу...
ЂОРЂЕ: Полако, Емануела, прво да попијемо нешто.
45. СЕКРЕТАРИЈАТ

Директорка ужурбано изађе из своје канцеларије и прође поред Босе, Вуксана
и Дуње, која му предаје некакве рачуне.
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ВУКСАН: Довиђења до вечерас, другарице директор!
ДИРЕКТОРКА: Где ли је та будала?...
Изађе ужурбано. Вуксан сумњичаво прегледа Дуњине рачуне.
ВУКСАН: Како да вам правдам оволике паре? Немамо одлуку.
ДУЊА? Не знам ја, директорка је одобрила.
ВУКСАН: На збору није било речи о хаљинама и козметици...
ДУЊА: Па шта сад? Да платим из сопственог џепа?!
На вратима се појави Мирослав.
БОСА: Где сте ви? Тражио вас је друг Милоје неколико пута.
МИРОСЛАВ: Стварно? Зашто?
БОСА: Не знам, директорка је разговарала с њим.
Педантан човек Вуксан настоји да прочита свако слово на рачуну.
ВУКСАН: Шта је ово?! Накит!
ДУЊА: Ма, бижутерија, четрнаест хиљада кошта!
МИРОСЛАВ: Пардон. Да ли могу да ручам у вашем ресторану друштвене исхране?
Сви прекину посао и погледају га забезекнуто.
ВУКСАН: Још остајете?...
МИРОСЛАВ: Да, док не завршим посао.
46. ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Директорка и Столе иду преко дворишта ка Столетовом, прилично отрцаном
фићи. Она уопште не обраћа пажњу на његову уфачловану главу.
ДИРЕКТОРКА: Што си остављао кола на сервису кад нису данас могли да их заврше?
СТОЛЕ: Шта сам знао, мајстор каже да остану...
ДИРЕКТОРКА: Па, шта! Зашто имаш главу него да мислиш?! Треба на двеста места да одем још, да стигнем кући да се спремим за вечерас...
СТОЛЕ: Узмите моја кола...
Застану код фиће. Директорка гледа ауто кô смрдљив сир. Столе сервилно откључа врата и стави кључ у браву. Директорка размишља тренутак, па бесно
седне за волан.
ДИРЕКТОРКА: Где је овде рикверц?
СТОЛЕ: Ту, поред четврте...
Она крене уназад и лупи задњим браником у зид. Промоли главу.
ДИРЕКТОРКА: Јесам ударила?
СТОЛЕ: Нисте! Нема везе!
ДИРЕКТОРКА: Како нисам?...
СТОЛЕ: Није ништа...
Директорка да гас и одјури из дворишта.
47. РЕСТОРАН

Мирослав једе у сласт. Из кухиње га радознало посматрају сервирке. Жучно
разговарају и показују на њега. Мирослав мирно једе, свестан тога да његово
присуство иритира сервирке. Најзад, оне крену из кухиње и бојажљиво дођу до
њега. Он не диже поглед од јела.
СЕРВИРКА I: Како вам се свиђа?...
МИРОСЛАВ: Одлично, одавно нисам овако слатко јео!
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Сервирка II оде до кухиње и врати се са шољицом кафе коју стави испред Мирослава.
СЕРВИРКА II: Ево, кувале смо нама, па има више...
МИРОСЛАВ: Врло сте љубазни! Хвала.
Задовољно заврши са јелом и почне да пијуцка кафу. Сервирке га гледају цептећи од потребе да га нешто питају. Мирослав то региструје и пије и даље
мирно кафу. Сервирка II муне прву и оне, тешка срца, оду назад у кухињу.
Мажу паштету на хлеб, радознало бацајући погледе према Мирославу. Овај допије кафу и протегне се задовољно на столици.
МИРОСЛАВ: Дивно је овде код вас. Као да није школа, тако је...
СЕРВИРКА II: Јесте, много је дивно!
СЕРВИРКА I: Да је дивно, не бисте ви њушкали около...
СЕРВИРКА II: Као да смо неки... не знам ни ја шта.
Мирослав покушава да себе прикаже као неког ко је сад незаинтересован за
целу причу.
МИРОСЛАВ: Да, у сваком зрну има кукоља...
Сервирке тешко издржавају неизвесност. Сервирка I остави сендвиче и одлучним кораком дође до Мирослава.
СЕРВИРКА I: И... Шта, завршили сте посао?
Мирослав климне главом незаинтересовано. Сервирка II приђе брзо.
СЕРВИРКА II: А Гоца? Шта вам је рекла?...
МИРОСЛАВ: Све.
СЕРВИРКА I: Све! И за...
Сервирке се значајно погледају и радознало седну за његов сто, спремне да
до краја продискутују тему. Мирослав им се наклони поверљиво.
МИРОСЛАВ: Она није крива, јадница. Била је принуђена, претио јој је...
СЕРВИРКА II: Мени није претио. Мене је навабио...
Мирослав се тргне. Неприметним покретом из сакоа извуче нотес и стави га
на колено.
СЕРВИРКА I: Глупости! Ко може да вас принуди ако нећете? То су све приче.
СЕРВИРКА II: Може, може и те како! Мене није принудио, јел, али ко зна шта
је радио Гоци.
Мирослав извуче и оловку и, шатро играјући се њом, почне на колену да нешто
записује. Сервирке падају у ватру дискусије и не примећују то.
СЕРВИРКА I: Немој, Љиљо, да причаш кад смо је виделе како сама иде у салу!
И још се, овако, окреће да види да л' има неког! Је л' тако било?...
Гоцино шуњање ка сали Сервирка I и пантомимски илуструје, насред ресторана. Мирослав пише све тајно на колену и не даје гласа од себе.
СЕРВИРКА II: Видела бих тебе! Да му дођеш тамо у салу...
СЕРВИРКА I: А ко ти каже да тамо нисам била?!
СЕРВИРКА II: Кад си била? Шта причаш?
СЕРВИРКА I: Била сам! Шта те се тиче када?
СЕРВИРКА II: Лажеш, Добрила!
СЕРВИРКА I: Не лажем! Пењô се по оним мердевинама и верао уз конопац...
СЕРВИРКА II: И? Је л' се драо?
СЕРВИРКА I: Јесте. Викао је: “Ја сам Тарзан! Ја сам Тарзан!”
Засмеју се обе. Смеју се све више, покретима објашњавајући једна другој шта
је ОН радио. Мирослав их гледа скамењено и записује даље. Оне одједном примете шта он ради и укоче се, схвативши да он записује њихове речи. Мирослав
заврши писање и погледа их задовољно.
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МИРОСЛАВ: Да. Чуо сам већ за ту фамозну фискултурну салу. Изгледа да му је
то главно састајалиште?
СЕРВИРКЕ: Не знамо ми ништа...
Мирослав задовољно стави хемијску оловку у џеп, уверен да је на трагу истине.
48. ФИСКУЛТУРНА САЛА

Мирослав стоји пред вратима на којима је натпис “Фискултурна сала”. Погледа унаоколо испитивачки. Нигде никога. Полако почне да отвара врата трудећи
се да не произведе никакав шум. Улази натрашке пазећи да га неко из ходника не примети. Одједном груне хор!
Мирослав се тргне и утврди да је сала пуна деце која, постројена, певају.
Испред хора је Ћира, који диригује. Песма је громогласна и родољубивог карактера, али са јасним рефреном “Кева”. Мирослав крене по сали, идући на
прстима. Застане код шведских лествица и осмотри их. Онда оде до конопца за
пењање и провери његову чврстину. Из просторије у којој су смештене справе,
посматра га, помало црвен у лицу, наставник Ђорђе.
ЂОРЂЕ: Ако будете и даље неваљали и шпијунирали нас, наш хор ће вам отпевати цео репертоар!
Мирослав се тргне и испусти конопац. Насмеши се и приђе Ђорђу.
МИРОСЛАВ: Тражим друга заменика директора. Није свраћао овамо?
ЂОРЂЕ: Није. Емануела ми каже да се распитујете за љубавни живот у нашем
храму знања.
МИРОСЛАВ: Да, причали смо мало. Свакако знате за пријаву о...
ЂОРЂЕ: Није вам гледао у шољу? Штета, кажу погађа све. Наставници математике Дуњи, знате је, она мала, што је деца зову Патка (наравно, због изгледа, ни због чега другог), прорекао је да ће је муж оставити и она, да не би
испала жртва, одмах остави њега. Фантастично гледа, ја сам га сто пута молио да и мени погледа у шољу, али увек заборавим и пустим воду! Хи-хи...
Мирослав га гледа незадовољно јер схвата да у његовом цинизму нема наде да
се сазна нешто ново. Ђорђе устане и ухвати га ведро под руку.
ЂОРЂЕ: Морате да видите наше музичко-балетско-поетско дело под називом “Ода
Кеви”. Аутор је темпераментни Ћира, а ја сам само асистирао... Ћиро! Друг
би, у име контролних органа које заступа, хтео да види твоје дело.
Ћира се окрене стидљиво, хор престане да пева. Мирославу је непријатно.
ЋИРА: Аха, добро... Децо, од почетка! На своја места!
МИРОСЛАВ: Немојте, морао бих да идем...
ЂОРЂЕ: Ни говора! Ви ћете бити наша прва публика и провера тематско-идејне
исправности целе концепције. Столицу за друга истражног органа!
Један дечак послушно донесе столицу и Мирослав, хтео - не хтео, седне.
ЋИРА: Није још добро увежбано. Имали смо ужасно кратак рок...
ЂОРЂЕ: Друг инспектор схвата. Почињемо, Ћиро!
Мирослав схвата да је упао у шаке махера. Деца, на Ћирин знак, почну да мумлају неку тужну мелодију. Ђорђе донесе себи столицу и седне тик уз Мирослава. На лицу му титра ђаволски осмех. Деца, уз мумлање, почну да се клате
лево-десно, симболишући дрвеће које се повија на ветру. Ћира, у стваралачком трансу, рукама сугерише пуноћу доживљаја.
ЂОРЂЕ: То би било као уводна туга. Ништа конкретно, него туга као таква.
Исто смо имали за Дан жена, само с речима...
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Мумлање престаје и дечји оркестар почиње да свира. Ученице у трикоима почињу да играју нешто као балет. Весело скакућу и праве покрете као да чисте метлом.
ЂОРЂЕ: Ах, да! Хигијенски оптимизам. Туга је била због нехигијене. Сцена
преузета из приредбе за фудбалере, само је покрет ногама као симбол победоносног гола замењен покретима који дочаравају чишћење. Лепо и практично,
зар не?
Мирослав погледа запањено у Ђорђа, не може да схвати одакле се у њему прикупила толика злоба. Ђорђа не погоди овај поглед, забавља се одлично. “Балет” се завршава и испред хора стане једна девојчица.
ЂОРЂЕ: Мој скромни прилог из литерарне секције. Оригинални рад, спремљен
за ову пригоду. Али држали смо се Ћирине концепције. Он је био, да кажем,
идејни вођа.
ДЕВОЈЧИЦА: Кева... Све ове године звали смо те једноставно - Кева. Већина
нас ти и не зна право име, али осећа, дубоко у себи, твоју неизмерну бригу
за наше здравље, да живимо и радимо у чистоћи, да нам се учионице и ходници, кроз које раздрагано трчимо, блистају као површина језера обасјана месечином...
ЂОРЂЕ: Сама је измислила, нико јој није помагао...
ДЕВОЈЧИЦА: Без тебе, наше детињство не би било овако радосно, над нашим
играма би лебдела опасност заразе, не бисмо кроз чиста окна насмејано гледали у прве веснике пролећа...
ЂОРЂЕ: Признајем, ово је конструкција, али морали смо да водимо рачуна о Кевином практичном значају...
Мирослав је сагнуо главу и гледа испред себе јер му се ова Ђорђева спрдња
већ смучила.
ДЕВОЈЧИЦА: Хвала ти, Кево, за све зоре које си провела чистећи, хвала ти
за све жуљеве на рукама, хвала ти што си разумела несташлуке наше младости! Хвала ти, Кево!
Хор поново груне ону песму коју је певао кад је Мирослав наишао. Мирослав
устане нагло са столице и крене ка вратима. Ћира да знак хору да престане.
ЋИРА: Не свиђа вам се?...
Мирослав застане и погледа га.
МИРОСЛАВ: Не, не. Свиђа ми се... Лепо је.
Окрене се и изађе из просторије.
49. ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Мирослав стоји насред пустог дворишта и посматра импозантну зграду школе.
Из дубине му приђе Столе. Мирослав га погледа с надом.
СТОЛЕ: Добар дан...
МИРОСЛАВ: Добар дан.
СТОЛЕ: Ви изашли да мало прошетате?...
МИРОСЛАВ: Да. Зашто?
СТОЛЕ: Ништа, мислио сам... да нисте у неком послу, да не радите нешто...
МИРОСЛАВ: Зашто вас интересује? Хтели сте нешто?
СТОЛЕ: Да. Само не знам да ли...
МИРОСЛАВ: Слободно. Ако имате да ми кажете нешто, ја вам стојим на располагању.
СТОЛЕ: Па, има нека кола да се прегурају, ту су иза ћошка. Па, ако нема-

62
64

|

|

фи лмс к и

с це н арио

те неког посла, да ми помогнете да га прешлепујемо, ту су, за пет минута
ћемо...
Мирослав спласне, опет ништа. Слегне раменима и пође за Столетом.
50. МАТЕМАТИЧКИ КАБИНЕТ

Кева седи мирно, а Дуња, с феном у руци, ради на њеној фризури. У потпуном
је трансу, виклерима и четком прави на Кевиној глави таласасту ћубу која
се пење високо увис и шиљи ка врху. Кева ћути и трпи, гледајући тужно кроз
прозор. Свуда су разбацани разни пакети.
ДУЊА: Видећеш, нећеш моћи да се препознаш! Држиш ту косурдачу под марамом,
а како лепу и густу косу имаш...
Кева види у дворишту директоркину лимузину коју гурају Столе и Мирослав.
“
Дуња ставља Кеви у косу некакве стаклене брилијанте”. Прелази целу “конструкцију” лаком. Кева зажмури, смета јој.
ДУЊА: Тако... Да учврстимо... Сјајно! А сад шминка.
КЕВА: Немој, Дуња, да ми мећеш то...
ДУЊА: Ћути! Ништа те нисам питала... Навикле сте, бре, да идете кô страшила! Ринташ по цео дан, што овде, што по кући, на себе не мислиш нимало.
Је л' тако? Када си се последњи пут погледала у огледалу?
Кева ћути и трпи. Дуња јој крејоном извлачи обрве и златним преливом јој фарба околину очију. У дворишту је завршена операција шлеповања. Мирослав чисти своје уредно одело, а Столе неком цирадом камуфлира директоркин ауто.
ДУЊА: Какав смо ми народ, сачувај ме боже! Женско је код нас марва, стока
за тегљење и приплод. Има да ради и да ћути, ко жену шта пита...
На вратима се појави Боса, у деколтираној и изазовној хаљини.
БОСА: Још се ниси спремила?!
ДУЊА: Ију! Пола шест! Задржавај их тамо док не завршим са Кевом!
Дуња почне убрзано да цапа на Кеву разне бојице, прилично офрље.
КЕВА: Дуња, а шта је то у пола шест?...
Дуња јој тог тренутка запуши уста кармином јаркоцрвене боје.
ДУЊА: Ћути кад ти мажем уста!
51. ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Столе, с новим крилом за ауто које носи испод мишке, улази у двориште. Застане код угла и сакрије се иза зида школе јер се управо директорка паркира с његовим фићом. Она лупи, наравно, у онај зид. Изађе љутито из фиће и
залупи вратима. Столе, притајен, посматра. Иза леђа му наилазе Христина и
Сава, препирући се нешто. Удешени су “за излазак”. Столе се тргне, као ухваћен на делу.
ХРИСТИНА: Добро вече, Столе. Идете на приредбу?
САВА: Шта ти је то?
СТОЛЕ: Ударио сам се...
САВА: Ма, то у руци!
СТОЛЕ: Крило за фићу...
САВА: То су те зезнули, буразеру! Ди то за фићу? То је за “волво” или тако
нешто.
ХРИСТИНА: Хајдемо, Саво...
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САВА: Узели му паре, хохштаплери! Види шта су му увалили!
ХРИСТИНА: Добро, хајдемо да не закаснимо...
САВА: Па, шта! Да неће можда приредба да пропадне без нас?!
ХРИСТИНА: Неће, Саво. Хајде...
САВА: Боли ме, бре, за приредбу! Не улази ми у опис радног места! Шта ме
се тиче?!
ХРИСТИНА: Тише, Савице, молим те...
Столе искоришћује њихову обавезну препирку и, непримећен, повлачи се ка
дворишту. Брзо приђе директоркиној лимузини, открије цираду којом је камуфлира и почне да сакрива и оно крило. Ужасно се тргне јер осети да му неко
прилази с леђа. Испред њега стоји младић сломљеног носа, очигледно се бавио
боксом, и прозирна девојка с огромним трудничким стомаком.
КЕВИН СИН: Где је то?...
Столе дише дубоко, очигледно је претрпео шок. Прикрије цирадом директоркин
ауто.
КЕВИН СИН: Та приредба, то... јавили ми у фабрику да треба да дођемо на
нешто, приредбу, шта ли...
Столе одахне и руком, без гласа, покаже на улаз у школу. Чудни млади пар
се упути тамо.
52. ФИСКУЛТУРНА САЛА

У сали је велика гужва, ђаци су постројени по разредима испред импровизоване
бине, испред сваког разреда је разредна застава. Сва деца су свечано обучена и имају пионирске мараме. Наставници узбуђено облећу око својих ученика и умирују их, поправљају им одела. Девојчице које изводе балет груписане су на једној страни, а хор недисциплиновано јурца на другој страни сале.
У два реда постројене су столице за госте и наставнике. На њих управо седају
Кевин син и снаја, збуњено гледајући око себе. Деца весело галаме и шеткају
се, не држећи се места. Ћира и Ђорђе их прикупљају и грде.
У једном углу стоји Мирослав и посматра цео призор. Примети Гоцу која стоји
иза столица, сама и нерасположена.
Испред ње седају Сава и Христина, непрестано се препирући. Мирослав региструје на другом крају сале Богдана, који разговара са групом наставника,
али тајно гледа према Гоци. Извини се саговорницима и крене ка њој, пазећи
да то не остане примећено. Застане јер је Гоци пришао Шиља, у горњем делу
тренерке, али са белом кошуљом и краватом. Шиља покретом нуди Гоцу да седну, али она одбија, Шиља седа до Христине, која се демонстративно диже и
премешта на другу столицу. Богдан приђе Гоци, која се помери неколико корака даље.
Поред Мирослава, који једини у сали то прати, пролазе директорка и један
омањи човек. Директорка му показује пут са великим поштовањем.
ДИРЕКТОРКА: Мораш да останеш на закусци, Коле!
КОЛЕ: Не верујем, журим стварно...
Седају на почасна места, прилази им Вуксан и полтронски се поздравља са Колетом. Шиља такође користи прилику и поздравља се са Колетом и директорком. Директорка да знак Ђорђу да ствар може да почне, а овај одговара мимиком да се причека још мало. Мирослав, међутим, напето прати шта се догађа
са оно двоје. Богдан је поново пришао Гоци и говори јој тихо, не гледајући
је уопште. Она пође да опет оде, али је Богдан ухвати за лакат. Она направи болну гримасу. Ђорђе приђе столу на коме је видео-тејп и укључи монитор.
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Окрену камеру ка сали и на екрану се појави слика целог скупа. Деца радознало потрче ка телевизору, а усплахирени Ћира им препречи пут.
ЋИРА: На места! Почињемо! На места!
Директорка се нервозно окреће и гледа ка вратима. Нагне се ка Колету.
КОЛЕ: Не знам да ли могу да останем...
ДИРЕКТОРКА: За минут почиње. Јеси ли видео технику што смо набавили?
На монитору је управо Колетов крупни план. Коле заузима званичну позу.
КОЛЕ: Телевизија снима! За “Београдску хронику”?
ДИРЕКТОРКА: Ма, не! То је наша, интерна телевизија. Имамо документацију
свих значајнијих догађаја.
Коле озбиљно климне главом, а директорка нервозним гестом упита Ћиру зашто
се не почиње. Ћира слегне раменима и покаже ка вратима. Из тог правца дотрчава усплахирена Боса и прилази директорки.
БОСА: Спремни смо!... Добро вече, друже Коле.
И поред усплахирености није пропустила да се кокетно насмеши Колету, на кога
то има дејства. Ђорђе камером кадрира улазна врата на којима се не појављује
још нико. Сви буље у телевизор осим Мирослава, који прати жучну сцену између Гоце и Богдана. Сада му она нешто каже и отргне руку из његове шаке.
Богдан је очајан, нешто је моли. На вратима се појављују два дечака, један са добошем, други са трубом. Нека врста марша разлегне се салом. Ђорђе
пређе са камером испред столица и намести се на боље место. Врата су још
увек празна и сви напето буље у монитор, као да нису присутни на самом догађају. На вратима се најзад појави, невероватно накинђурена и нафракана
Кева, вођена од стране Дуње. Сви гледају у монитор и спонтано аплаудирају.
Кева не схвата шта се са њом дешава, збуњена је и препуштена Дуњи, која се
понаша као вила-пратиља. Мало застане, свесна да је у питању некакав грдни неспоразум у погледу одавања толике части, али Дуња је благим покретом
спроводи ка реду почасних места.
Кева се осврне и погледа по сали која јој аплаудира, погледа два дечака која
изводе марш корачајући испред ње и најзад примети свога сина и снају, који
су не мање запањени целим спектаклом. Снаја јој махне збуњено, а Кева слегне раменима извињавајући се. Најзад је сместе до Колета, који се сагне ка
њој и почне да јој честита, смешећи се професионално. Директорка, такође,
љубазно коментарише њену тоалету. Бубњар и добошар стану испред постројених разреда и ефектно заврше марш. Један дечак изађе испред свих ученика.
На монитору се укаже његов крупни план.
ДЕЧАК: Објављујем почетак Свечаног збора наставника и ученика Основне школе “Хајдук Вељко”!
Из реда постројених ученика почну да излазе један по један дечак или девојчица и почињу да му, у ставу мирно, предају рапорт.
ДЕЧАК II: Председник разредне заједнице четвртог један. На Свечаном збору
присутна двадесет три ученика, одсутна два, оправдано!
ДЕВОЈЧИЦА: Председник разредне заједнице четвртог два. На Свечаном збору
присутно деветнаест ученика, одсутно седам, оправдано!
Кевин син покушава да пантомимски сазна од мајке о чему се заправо ради, а
она не уме да му објасни. Директорка се нагне ка Колету.
ДИРЕКТОРКА: Сваки разред има разредну наставу. Видиш, Коле?
Коле опет климне главом, тобоже под великим утиском. Ђорђе, изигравајући великог сниматеља, заузима са камером немогуће позе и пузи по патосу. Директорка се нагне и нешто му одбруси. Ђорђе се дигне и настави да шета по сали.
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ДЕЧАК III: Председник разредне заједнице петог три. На Свечаном збору присутна двадесет четири ученика. Одсутних нема.
Аплауз.
Христина мува Саву да аплаудира и овај то учини невољно. На монитору се
указују кадрови публике. Сава батаљује гледање рапорта, који се мало одужио, и забавља се гледајући на монитору, Ђорђе хвата прво Колета и директорку, који се смеше уљудно, па приђе Кеви, која не зна шта би са собом,
налети у крупни план Шиље, који сакрије лице и изазове смех, дође до Саве
и Христине, која махне у камеру и тиме изазове буру одобравања, и заустави
се најзад на Богдану и Гоци, која горко јеца и не примећује да је снимана.
Сала се одједном утиша. Богдан се нагло одмакне од Гоце, која рида не примећујући још увек да је снимана. Ђорђе зумира садистички. Гоца подигне поглед и схвати све. Као громом ошинута, излази из сале. Ђорђе прешвенкује на
Богдана, који не зна како да се понаша. Директорка устане са свога места.
ДИРЕКТОРКА: Ђорђе!
Ђорђе прешвенкује на завршетак рапорта. Држи у кадру хор који почиње да мумла већ познату мелодију. Мирослав изађе за Гоцом.
53. ХОЛ

Мирослав се осврне у празном ходнику и крене ка холу.
Нема Гоце.
Промени смер и крене ка ресторану. Одједном застане јер примети Гоцу како,
пресамићена преко гелендера, горко плаче. Мирослав јој полако приђе и стане поред ње.
Она не реагује.
МИРОСЛАВ: Другарице Лукић... Опростите што вас узнемиравам, али хтео бих
да вам кажем да се на мене можете ослонити што се тиче... Да вам ја све верујем и да сам убеђен да је ваша пријава на месту... Да би сваки човек који
је доживео то што сте ви доживели учинио исто...
Она за тренутак престане да плаче и погледа га са болним изразом. Настави
да плаче, не контролишући се.
МИРОСЛАВ: Ја сам све испитао. И поред тога што сам наилазио на бедем једне затворене структуре, што се ова школа затвара у сопствену љуштуру чим
се појавим, ја сам успео да реконструишем ЊЕГОВУ целокупну активност. Нисте ви једина жртва, заменик директора је један опасан и болестан елеменат.
Гоца прекине плакање дефинитивно и погледа га са неразумевањем. Мирослав се
први пут, откако га знамо, запалио. Ухвати Гоцу за руку.
ГОЦА: Не додирујте ме.
Мирослав је пусти. Она устукне корак, а он крене за њом, еуфорично.
МИРОСЛАВ: Ми га држимо у рукама! Ви и ја. Треба само да га шчепамо за гушу,
верујте!...
ГОЦА: Оставите ме на миру! Сви! Пустите ме!
Мирослав заусти нешто да каже, али из сале груну деца и гости, приредба је
завршена. Деца јуре ка њима и упућују се ка ресторану. Гоца се са ужасом
склони у страну и почне да бежи на супротну страну. Из сале излазе директорка и Коле, кога директорка, уз Босину асистенцију, просто гура ка ресторану. Богдан је застао и приметио Гоцу, која бежи по горњој тераси. Крене за
њом. Мирсослав крене за њим. На улазу у ресторан направила се гужва. Вуксан стоји и брани улазак деци.
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наставиће се...

ВУКСАН: Овде није за ученике! Тамо идите да примите ужину!
Показује руком на стражњи део кухиње где стоје сервирке са сендвичима и
чајем. Вуксан маше директорки и Колету да дођу овамо и они се пробијају кроз
децу која хрле ка сендвичима.
КОЛЕ: Морамо стварно, остао бих да могу...
ДИРЕКТОРКА: Само пет минута, Коле. Нема ко да преда поклон.
БОСА: Учините нам и останите мало, молим вас!
Коле ће тешко одолети Босиним чарима, то се већ назире. Вуксан и даље, као
саобраћајац, спроводи децу ка стражњој страни ресторана. Сви улазе унутра.
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МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ
ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА

М

еђународни фестивал етнолошког филма у Београду представља широк спектар етнографских филмских тема и ауторских приступа у истраживању
традицијског, али и модер-ног начина живота
људских заједница, нуде-ћи разноврсне увиде,
филмске форме и мето-дологије рада.
Фестивал је почео свој живот 1992. године, и
то углавном остварењима из националне ТВ
продукције у којима су приказивани фолклор
и обичаји балканских и словенских народа.
У нешто каснијем периоду већ је обухватио
завидан обим тема из културне и социјалне
антропологије са свих континената.
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Мисија Фестивала је да охрабрује истраживачке и стваралачке приступе у етнографским
документарним филмовима, да едукује публику о богатству и разноврсности локалних културних традиција и да буде глас савести код
проблема савремених друштава узрокованих
занемаривањем вредности културног наслеђа.
Етнографски музеј у Београду организује
Фестивал сваке године, у сарадњи с Југословенском кинотеком и Радио-телевизијом Србије.
Резултат претходних фестивалских издања је
богата видео-архива која броји око 1.500 етнографских филмова из 80 земаља.
Фестивал је намењен младим људима и академској популацији из области друштвених и
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хуманистичких наука, студентима, стручњаци-ма
и уметницима различитих профила. Настоји да
привуче и припаднике локалних заједница укључене у очување културног наслеђа које сами баштине.
У видео-архиви Етнографског музеја у Београду,
међу осталим насловима, налазе се и следећа
остварења етнографског филма: Ђурђул, Вампир у
Штубику, Човек визије, Живот и смрт на реци Ганг,
Магијски круг цвећа, Љубав завет, Књига рекорда
Шутке, Снимање и пуцање с Мурсима и др. Филмска
збирка такође поседује и старе етнографске снимке
из периода пре и после Другог светског рата као
што су: Свадба у Сланцима и Свадба у Тополи
(аутора Петра Ж. Петровића, кустоса Етнографског
музеја).

Видео-архива делимично је похрањена на
ВХС тракама, а у новије време комплетан
материјал је у процесу дигитализације.
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Боро Драшковић

ПРОСТРАНСТВА
И ОРАХОВЕ ЉУСКЕ
ПОБУЊЕНОГ ЧОВЕКА
пише:

Срђан Вучинић

Обарач је попустио, додирнуо сам глатко испупчење дршке и тада – уз
прасак резак и пригушен у исто време – све је почело. Стресао сам са себе
зној и сунце. Схватио сам да сам нарушио равнотежу дана и изузетну
тишину плаже на којој сам био срећан...
А. Ками („Странац”)

С

апет, клаустрофобичан, ментално а каткад и физички стешњен, окован простор доводи,
корак по корак, Драшковићеве
филмске приче до кулминације,
до њиховог трагичног „усијања”.
Таквом преданом грађењу простора као генератора и саучесника насиља и пропасти тешко
можемо наћи пандан у нашој кинематографији.
„Капсула” и орахова љуска у коју смо увучени и
тескобно затворени Драшковићевом камером,
пластичношћу и материјалношћу призора које
обликује увек представља сасвим конкретну
тачку, климом и географским положајем
одређену – но, у исти мах, она је жива метафора
било којег места на Земљином шару које је људску
прилику видело. Чама непокретности помешана
са убитачном жегом херцеговачког камењара, у
малој железничкој постаји чије трачнице воде
ка мору (у Хороскопу); безизлазни инферно
успутне кафане у војвођанској равници, опет
крај железничке пруге (у Живот је леп); најзад,
читав један град који, опкољен споља и изнутра,
постаје отворен гроб за своје житеље (у филму
Вуковар, једна прича) – неке су од позорница на
којима Боро Драшковић гради свој уникатни
филмски опус. Наравно, све оне су есенцијални
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знак, симбол који продире у суштину нашег
доживљаја филма. Али постоји у том знаку и
његов парадокс, непомирљиво противречје. Као
синеаста отворених, не-урбаних екстеријера,
Драшковић се бави и оним што је, према
Камију, „свету одлучно одсечено, оним што је
битно за његову трајност; природа, море, брег,
вечерње размишљање”1.
Направио бих на овом месту једну кратку
дигресију. Дирљиво је, наиме, како се Ками
без устезања згражава над Хегеловом мишљу о
томе како „само модеран град пружа духу поље
где може да постане свестан себе”2. Како одбија
да прихвати апсолутизам тог апстрактног
историјског духа који је елиминисао природу и
њену лепоту из свог видокруга, тог духа „кртице
која размишља”.
По пасионираној везаности за отворен
простор природе (за суров херцеговачки крш
у Хороскопу и Дуванском путу3), за морски
пејзаж (у Нокауту), непрегледну панонску
равницу (у Живот је леп), или за спокојни ток
Дунава (Вуковар, једна прича), Драшковић
несумњиво спада у баштинике медитеранског
1 Цитат из Камијевог текста „Јеленино прогонство” (у књизи
есеја Лето).
2 А. Ками (ibid.).
3 Сам аутор, с којим се можемо сложити, преферира ТВ серију
Дувански пут као потпунију, целовитију верзију филма Усијање.

Живот је леп (1985)

духа филозофа Лета и Побуњеног човека. А
то је дух посвећен старогрчким идеалима
границе, мере, склада и лепоте, идеалима које
безобзирно, па и цинично руши и негира пракса
модерног човечанства. „А ипак”, како каже Ками,
„природа је још увек ту. Она супротставља
своја мирна неба, и своје разлоге, лудилу
људи.”4 Природа је наизглед неми, свевидећи
антагониста у филмском агону Драшковићевог
побуњеног човека. Тек у њеном отвореном
видокругу, у додиру с вечним елементима,
постаје до краја изоштрена драма апсурдног,
и потом побуњеног бића нашег доба. У додиру
с ватром којом јунак пали ижџикљали коров
на рушевинама породичног дома (у Дуванском
путу); са топлим, непомичним ваздухом који
индукује нетрпељивост и насиље (у Хороскопу);
са ораницама првокласне земље које су свуда
око путника воза који је стао, у држави која
се већ неприметно распада (Живот је леп); у
додиру с мудром водом Дунава, која је неми

5 Уз несебичну подршку своје животне сапутнице и сталног
сарадника на филмовима, сценографа, костимографа и
косценаристе Маје Драшковић, аутор достиже визуелну
префињеност, рефлексивну продубљеност и препознатљивост
сваке секвенце.
6 Свакако, то је пут негације на који Ками, као један од последњих

4 А. Ками (ibid.).
П РО С Т РАН С Т В А
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контраст „позоришту страшном” грађанског
рата (Вуковар, једна прича).
Једну од особености Драшковића као редитеља
представљају и визуелно експресивни кадрови,
каткад амблематични за читав филм – корњача
преврнута на оклоп беспомоћно се батрга на
подневној жези; корњача мили по младићевим
грудима
(Хороскоп);
младићи
ишчекују
локомотиву лежећи преко железничких шина,
кладећи се ко ће последњи подићи главу са
ове „гиљотине” (Хороскоп). Као да је читава
егзистенцијална ситуација јунака већ уписана у
ова три кадра која тешко можемо заборавити5.
Камијевски ход од спознаје апсурда ка револту,
и од револта ка ескалацији у насиље – бива
реинтерпретиран и оживљен у новом руху у
сваком следећем Драшковићевом филму6. Зато
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Усијање (1979)

ехо Мерсоовог пуцња из Странца из даљине
одјекује и Хороскопом, у сцени када милицајац
убија Видака (Драган Николић) „залепљеног” за
прозор полазећег воза; одјекује и завршницом
Дуванског пута, када Лука (Драган Максимовић)
убија свог најбољег пријатеља Тому; као и у
последњим сценама филма Живот је леп, када
главни јунак (Раде Шербеџија) у немогућности
да било шта промени, убија све око себе; да
би у филму Вуковар, једна прича прерастао
у пушчану и тенковску паљбу наметнутог
грађанског рата.
Подсетио бих овде у најкраћим цртама на,
рекао бих, најинтригантнији од Драшковићевих
наслова, и у значењском и у формалном
погледу. Из данашње перспективе гледано,
Живот је леп једна је од посебно упечатљивих
парабола друштва које се распада, једно од
најсугестивнијих предсказања југословенске
катаклизме која ће уследити пет година
касније. Овај филм наставља се на опресијом
прекинуту традицију црног таласа у нашем
филму. Сликовито можемо рећи да вечити
губитник Џими Барка (Драган Николић)
излази из пољског нужника у којем је убијен
(у култном Павловићевом остварењу Кад
будем мртав и бео) – овде, у филму Живот је
леп, у обличју бескрупулозног криминалца.
Ванредном енергијом и глумачком харизмом
Раде Шербеџија, Соња Савић и Драган Николић
граде кобни љубавни и мистични троугао
овога дела. Живот је леп намеће поређење с
драмом узбудљиве шаховске партије (као што
и неке приче Набокова садрже у себи скривени
шаховски проблем) – црни и бели ловац боре
се овде за белу даму, на црно-белим пољима
дана, ноћи и дана који свиће, све до коначног
међусобног истребљења7.
великих учитеља, упозорава човечанство. „Ако је смрт једини
излаз, нисмо на добром путу. Добар пут води у живот, ка сунцу.”
Ове Камијеве речи цитира и Драшковић у једном поглављу својих
редитељских белешки у књизи Огледало.
7 Живот је леп једно је од дела у којем многи детаљи представљају
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Посебну,
далеко
подробнију
анализу
заслужују синематички квалитети овог
несвакидашњег дела: кретање камере и
мизансцен у скученом простору кафане,
изведени у маестралном, стално градирајућем
ритму, неодвојиви од музике, која је кључни
судионик филма. Радња достиже свој климакс у
десетоминутном призору необичне тортуре коју
над „музикантима” изводе двојица локалних
криминалаца, терајући их да се бесомучним
понављањем насловне песме у све фуриознијем
ритму приближе опасним границама физичке
и душевне издржљивости. Сведоци смо
овде скупљања, редуковања „орахове љуске”
Драшковићевог редитељског простора, све до
трена када постане сведен само на измрцварено тело у трансу младе „певаљке” (С. Савић).
Екстатичка ирационалност примордијалне

Нокаут (1971)

позорнице израња и сјаји кроз све блеђе и све
порозније наслаге историје, свакодневице,
актуелног и локалног; култно, обредно и
оргијастичко постаје ово певање прерастајући
у губљење себе, у самопоништавајућу агонију
људске јединке.
Наведена сцена јасно осветљава онај
универзални потенцијал и квалитет у
Драшковићевом филмском опусу који је Арто
пророчки истицао у потрази за магијским
својствима позорнице. Парафразирајући и
допуњујући Артоа, рекли бисмо да је, као и
куга, свеукупна сценска уметност, од античке
трагедије, па до модерног ауторског филма
створена да би се празнио један гигантски,
криптограме, скривене приче за себе. Страни критичари
су у Венецији 1985, у снимку са ТВ-а у завршници филма –
приказаној утроби убијеног кита коју ловци комадају и разносе
– недвосмислено препознали слику комадања СФРЈ, које је већ
било отпочело. Ово значење у Драшковићевој земљи нико није
желео, а можда ни смео да артикулише, али оно је лебдело у
подтексту свега, као реч уже у кући самоубице.

Хороскоп (1969)

колико морални толико и друштвени чир. Као
ни у манифестацијама куге и позоришта,
ни на филму савршена равнотежа не може
се успоставити без кризе, зла, ни без хаоса и
разарања. Управо у ритуалима сурове фарсе, у
филму Живот је леп, проналазимо ту затомљену
артоовску есенцију сваке сценске уметности8.
Вансеријски ерудита, светски путник,
познавалац историје филма, Драшковић
допуњује призоре својих „покретних слика”
– сликама, појмовима, метафорама својих
текстова и књига9. Изврсно писани, ови есеји дело

су синкретичког духа који, „узводно пливајући”,
насупрот превладавајућој атомизацији знања
и искустава, као да тежи идеалу да све утиске
и знања, животне и уметничке, све чињенице и
промишљања доведе у једну жижну тачку, из
које би, као из каквог борхесовског Алефа, било
могуће сагледати целину универзума. И по том
текстуалном синкретизму и свеобухватности,
Боро Драшковић јединствена је личност у нашој
савременој култури.

Срђан Вучинић:
ПОРТРЕТИ: 24 СЛИЧИЦЕ У СЕКУНДИ
(Есеји о југословенском филму)
Филмски центар Србије, Београд, 2018.

8 Квалитет филма препознао је и у сличним терминима описао
и књижевник Александар Тишма, према чијој је прози „Насиље
пето” настао сценарио: ,,Ја сам филмом веома задовољан. Нека
буде актуелан, нека буде жесток, ако нам је ситуација жестока...
Сад већ имамо болест у пуном расцвату. Драшковић ју је приказао,
не ја. Али, ја сам открио клицу док је још тињала.”
9 Међу двадесетак досад објављених Драшковићевих књига
(прозе, путописа, есеја о позоришту и глуми и других студија),
два наслова су посвећена искључиво феномену филма и филмске
режије (Огледало, Сарајево, 1985, и Филм о филму, Нови Сад,
2010), док се монографија Речник професије (Крагујевац, 2012)
делимично бави и филмским темама кроз појмове енергије,
кинестезије, камере, медија, монтаже, музике, објектива,
покрета, редитеља творца целине, сценарија, теме, тишине...
сагледане из перспективе Драшковићевог стваралачког искуства.
Пишући о делима Саше Петровића, Херцога, Буњуела, Бергмана,
П РО С Т РАН С Т В А

Бертолучија, Кавалеровича, Вајде, Живојина Павловића, аутор нам
поклања и детаље сопственог искуства „фицкаралдовског” подвига
снимања филма. Утолико су ове есејистичке књиге драгоценије,
јер у нераскидивом споју праксе и поетике дају нешто што нам
филмска теорија и критика не могу приуштити.
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лумица Силвија Мајлс рођена је на
Менхетну 9. септембра 1924, а дуго
тврдила да је на свет дошла 1932.
или 1934. и тиме себе подмлађивала
за десетак година. Отац јој је био
власник фабрике намештаја, одрасла је у
Гренич Вилиџу, а студирала на Прат институту
и у Акторс студију Лија Стразберга.
Каријеру је почела као позоришна глумица,
углавном у Oф Бродвеј представама, чијом се
пионирком сматра. Појавила се и у неколико
представа на Бродвеју као што су Ноћи игуане
и аутобиографској То сам ја, Силвија (1981), која
није доживела велики успех и играна је само
девет пута.
Поноћни каубој (1969)
На филму је дебитовала улогом у Murder Inc.
без свеприсутне Силвије Мајлс”. Текстови тог
(1960). Највеће филмске успехе доживеће крајем
типа били су разлог скандала који је изазвала
шездесетих и током седамдесетих година ХХ
на једној забави. Наиме, тада је једном новинару
века, епизодним улогама у Поноћном каубоју
и критичару сасула пун тањир хране на главу
(1969) и Farewell, My Lovely (1975), за које бива
због тога што ју је у тексту назвао једном од
номинована за Оскар за најбољу епизодну
главних њујоршких партијанерки и упадачица
женску улогу. У филму Farewell, My Lovely њено
на забаве: „То сам урадила зато што ме је назвао
појављивање трајало је укупно пет минута. Једна
упадачицом на забаве. Ја никад нисам била
од Силвијиних најуспешнијих улога била је она
упадачица на забаве.” Свој друштвени живот
у филму Heat (1972) режисера Пола Морисија, у
и честе изласке правдала је на следећи начин:
продукцији Ендија Ворхола, у ком јој је патнер
„Излазим пуно јер је то једини начин да се
био манекен и глумац Џо Далесандро. На
сретнем с људима. Мислим да не треба да ме
промотивним плакатима за филм за европско
буде срамота због тога.” И поред занимљивог
тржиште појавила се голих груди, а позирала
живота никад није написала аутобиографију
је и за часописе нага с групом такође нагих
или мемоаре: „Немам све одговоре. Мој живот
мушкараца, што је изазвало оштре критике, на
је мистерија за мене.”
које је одговарала: „Шта је погрешно у томе? Па
то су све били моји пријатељи.”
Преминула је 12. јуна 2019. у Њујорку у 95.
Упечатљиве улоге остварила је и у филмовима
години. Неколико дана касније у биоскопима се
Who Killed Mary Whats’er Name?, Сентинел,
појавио њен последњи филм Japanese Borscht, у
Шалимар, Zero to 60, Зло под сунцем, Spike of
ком је глумила једну од главних улога.
Bensonhurst, She-Devil, Кад
Дениз позове, Вол стрит
Farewell, My Lovely (1975)
и његовом наставку Вол
стрит – новац никад не
спава (2010). Појављивала се и
на телевизији у популарним
серијама Сва моја деца,
Пороци Мајамија, Секс и град
и многим другим.
Седамдесетих година ХХ
века стекла је и репутацију
ревносне партијанерке, на
шта су чести коментари били
да би отишла и на отварање
коверте. Магазин „Пипл” 1976.
године објавио је чланак „Шта
би биле забаве на Менхетну
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Супкултурна икона
пише:

Ђорђе Зеленовић

П

итер Фонда рођен је 23. фебруара
1940. у чувеној глумачкој породици. Отац Хенри Фонда и старија сестра Џејн су чувени глумци,
а ћерка Бриџет (1964) такође је
глумица. Многи кажу да је имао
ту „срећу” да буде прво у сенци славног оца и
старије сестре, а током деведесетих година ХХ
века накратко и у сенци своје ћерке, која је тада
снимала филм за филмом.
Голи у седлу (1969)
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Детињство у чувеној глумачкој породици
није било ни најмање лако, посебно за Питера,
који је одмалена имао тежак однос с оцем
Хенријем, а већи део раног живота провео са
сестром Џејн код рођака на фарми у Небраски
пошто је њихова мајка Френсис Форд Симур
извршила самоубиство док је била на лечењу
у психијатријској установи 1950. кад је Питеру
било само десет година. О односу с оцем писао
је у својим мемоарима Don’t Tell Dad (1998)

Outlaw Blues (1977)

благослов колико и проклетство, али није била
препрека на почетку његове глумачке каријере.
Филмски деби имаће 1963. у романтичној
комедији Tammy and the Doctor, у којој му је
партнерка била глумица и певачица Сандра Ди.
Исте године игра епизодну улогу у ратној драми
Победници (The Victors).
Три године касније филм The Wild Angels
Роџера Кормана младом глумцу доноси
комплетну промену имиџа и отклон од очевог
утицаја. Наредне године снима још један филм с
Роџером Корманом, The Trip, за који је сценарио
написао глумац Џек Николсон, а једну од
улога играо Денис Хопер. Током промотивних
активности за тај филм добија идеју за Голе у
седлу.
Следеће године (1968) снима једну причу у
омнибусу Три корака кроз лудило, у којој глуми
са својом сестром Џејн Фондом, а коју је режирао
његов тадашњи зет Роже Вадим. Током снимања
ради на сценарију за филм Голи у седлу заједно
са сценаристом Теријем Саудерном.
П И Т Е Р

фонда
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описујући га као лик који је глумио у филму
Fort Apache (1948) – „туробног, ненасмејаног,
огорченог и строгог човека”. „Када би ме људи
питали како је било одрастати као дете Хенрија
Фонде, само бих им одговорио да погледају филм
Fort Apache.” На свој 11. рођендан Питер случајно
пуца на себе и замало умире од ране на стомаку.
Приликом једног сусрета са Џоном Леноном, кад
су обојица била под утицајем ЛСД-а, изјављује:
„Знам како је то бити мртав” („I know what it’s
like to be dead”), што Ленон користи у песми
Битлса „She Said, She Said”. Однос оца и сина
поправио се тек пред Хенријеву смрт крајем
седамдесетих и почетком осамдесетих година.
Питер веома рано одлучује да крене стопама
свог оца и старије сестре и да постане глумац.
Студира глуму на Универзитету Небраске
у Омахи и почиње да наступа у локалним
позориштима, а једна од улога у представама
доноси му награду за најбољег глумца Theatre
World. Убрзо почиње да глуми и на Бродвеју.
Чињеница да је син познатог глумца постала је
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Ulee’s Gold (1995)

Голе у седлу снима за 400.000 долара. Филм,
међутим, зарађује 16 милиона само у америчким
биоскопима, а широм света у наредне три године
више од 60 милиона. Фонди, Хоперу и Саундеру
доноси номинацију за Оскар за најбољи
оригинални сценарио, а Џеку Николсону за
најбољу епизодну улогу, што су уједно биле и
једине номинације тог филма за ту награду.
Голи у седлу премијерно су приказани у Кану
1969. и на првом ФЕСТ-у 1971. године, када су
Фонда и Хопер били гости фестивала у Београду.
Тим филмом Питер Фонда несумњиво је постао
супкултурна икона.
Убрзо после успеха који је постигао као
глумац и сценариста, окушаће се и као редитељ,
у филмовима Каубој без мира (The Hired Hand,
1971), у ком глуми и главну улогу, Idaho Transfer
(1973), где се не појављује испред камере, и
Ванда Невада (Wanda Nevada, 1979), што ће бити
једини филм у ком ће глумити са својим оцем
Хенријем.
Осамдесетих година ХХ века уследиће затишје
у каријери и у том периоду најзначајнија ће
бити епизодна улога у филму Трка кенонбол
(1981).
Године 1993. игра епизодну улогу у независном
филму Bodies, Rest & Motion, у ком је једну од
насловних рола глумила његова ћерка Бриџет.
Уследиће улоге у независном филму Нађа 1994.
80
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и Карпентеровом Бекство из Лос Анђећеса 1996.
Наредне године снима независни филм Ulee’s
Gold, за који осваја Златни глобус за најбољег
глумца у драми 1998. и номинацију за Оскар за
најбољу главну улогу.
Године 1999. одглумиће веома упечатљиву
улогу у филму Енглез Стивена Содерберга, у
ком му је партнер био Теренс Стемп, још једна
икона шездесетих и седамдесетих година ХХ
века.
Питер Фонда преминуо је 16. августа у 79.
години. У изјави за медије његова сестра Џејн
рекла је: „Веома сам тужна. Он је био мој слатки,
причљиви, млађи брат. Провели смо дивно
претходних неколико дана сами. Отишао је са
осмехом.”
Ride on Easy Rider.

ПИШЕ:

Петар Михајловић

Ж

ивотна прича Артура Браунера (1918–2019), једног од најплоднијих немачких филмских стваралаца, лако би се
могла преточити у филм чији
би синопсис могао да звучи овако: након што му
је љубав према кинематографији спасла живот
у сусрету с немачком патролом током Другог
светског рата, Јеврејин пољског порекла после
рата оснива продуцентску кућу у Берлину и
живот посвећује стварању филмова који ће људе
широм света подсећати на Холокауст и остале
нацистичке злочине.
Током једног од својих бројних интервјуа
Браунер је говорио о тренутку који је умногоме
утицао на његов будући живот. Наиме,
присетивши се једне од сцена из филма који
је, као велики филмофил још од малих ногу,
у биоскопу пре рата гледао неколико пута,
Браунер је, копирајући потез великог Гарија
Купера током сусрета с бандитима на Дивљем
западу, главом ударио у груди немачког војника
и тако га с насипа на којем су стајали гурнуо
у реку пружајући себи довољно времена да

А Р Т У Р

БРАУ Н Е Р
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побегне од потере. За разлику од великог
броја својих сународника, успео је да оде из
Пољске и крај рата дочека у Русији, одакле
је емигрирао у Западни Берлин. Тамо већ
1946. оснива продуцентску кућу CCC (Central
Cinema Compagnie), под чијим ће окриљем,
у следећих седам деценија, потписати више
од 310 остварења и тако постати вероватно и
најуспешнији немачки послератни филмски
продуцент.
Након почетних неуспеха Браунер је врло
брзо схватио да ће ипак морати да направи низ
уступака да би успео у својој намери да снима
„озбиљна, релевантна, социјално ангажована”
остварења, те тада почиње да примењује принцип
да на неколико комерцијално исплативих
изнедри један „уметнички релевантан” филм.
Успеси франшизе Винету, софткор комедије,
жанровски треш филмови популарни шездесетих и седамдесетих, омогућили су му сарадњу с признатим редитељима попут Фрица
Ланга, Виторија де Сике, Роберта Сиодмака,
Анджеја Вајде, Агњешке Холанд, Иштвана Сабоа,
тј. настанак филмова као што су Пре заласка
сунца (1956), Добри војник Швејк (1960), Врт
Финци-Котинијевих (1970), Љубав у Немачкој
(1983), Еуропа, Еуропа (1990)... Најплоднија година
за ССС студио била је 1958, када се име Артура
Браунера нашло на шпицама чак 19 остварења.
Док је комерцијалне хитове производио веома
брзо, „за мале паре”, поготово када је телевизија
крајем шездесетих почела да „преузима део
колача”, због прича које је заиста желео да
исприча увек је чинио и додатне напоре, радећи
и ван граница немачке кинематографије и
често преузимајући на себе терет враћања у
суморну прошлост како би лична искуства,
али и искуства из страдања читавог јеврејског
народа, уносио у производни процес.
Добио је више десетина награда како за саме
филмове тако и за свој целокупни предани рад
и каријеру, коју је окончао прошле године када
је као стогодишњак потписао последњи филм.
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пише:

Бојан Ковачевић
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лмор Руал Торн, познат као Рип
Торн (1931–2019), амерички глумац
с дубоким немачко-аустријским
коренима које је наследио од оца,
остаће упамћен по улогама Зеда у
научнофантастичној франшизи Људи у црном
(Men in Black) и брбљивца Артура у серији The
Larry Sanders Show (1992–1998). У филмској и
позоришној каријери која је трајала више од
60 година, својом корпулентном појавом и
продорним гласом, који су просто избијали
с екрана, оставио је велики траг у америчком
филму. Играо је разнолике филмске улоге, почев
од оних у ратним драмама Временска граница
(Time Limit, 1957) и Брдо свињског одреска (Pork
Chop Hill, 1959), па до улоге Јуде у историјском
спектаклу Краљ краљева (King of Kings, 1961). Оне
су му помогле да се развије у врсног карактерног
глумца, углавном специјализованог за неуравнотежене, експлозивне и насилне типове попут сина Еда Биглија у филмској адаптацији
познатог дела Тенесија Вилијамса Слатка
птица младости (Sweet Bird of Youth, 1962).
Уписавши смер сточарство на Пољопривредном факултету у држави Тексас, пред себе
је поставио циљ да постане фармер. Да би то
постигао, упутио се у Холивуд с амбицијом да
постане глумац и тако заради новац којим ће
моћи да оствари младалачке снове о сопственом
ранчу. Успех није дошао преко ноћи како се
надао, већ је морао да ради многе непријатне
и понижавајуће послове да би евентуално
добио прилику да заигра неку споредну улогу
у телевизијском филму или серији. Иако
непотписан на шпици, прву прилику да се
искаже добија у филмском хиту Елије Казана
Baby Doll (1956), где се појављује у улози зубара
који флертује с Керол Бејкер. Схвативши да ће
свој неоспорни глумачки таленат морати да
надогради, уписује престижни Actors Studio. У тој
филмској школи се и упознао с Казаном, чији ће
протеже постати. Завршава и познату плесачку
школу коју је водила прослављена плесачица
и кореограф Марта Грејам. Пре већ поменутог
филмског хита, Рип се од 1959. па до јануара 1960.
године 375 пута појавио у позоришној представи
Слатка птица младости, где је и упознао своју
другу жену, Џералдину Пејџ, с којом је остао
у браку све до њене смрти 1987. Торн је врло
брзо стекао репутацију и признање као велики
позоришни глумац како у Бродвеју тако и ван
бродвејских позоришних кулиса. Наставио је
да глуми у позоришту иако је био тражен за

Tropic of Cancer (1969)

улоге на телевизији и филму. Међутим, рад на
телевизији убрзо му се исплатио, јер је добио
престижну награду Obie, за посебно глумачко
остварење у серији The Deer park (1966–1967). Тада
почиње најплодоноснији и најзначајнији период
његове филмске каријере, јер је константно био
тражен као већ доказани глумац с интегритетом,
понекад за друге или треће споредне улоге, а
повремено и за главне роле. Ниска бриљантних
остварења потоњих година донела му је бројне
номинације како Америчке филмске академије
тако и других филмских удружења. Године 1984.
бива номинован за Оскар за споредну улогу
у филму Крос Крик (Cross Creek, 1983), а 1988.
опробаће се и као редитељ у филмској комедији
The Telephone, у којој је окупио познату глумачку
екипу, с Вупи Голдберг и Елиотом Гулдом на
челу. Ипак, врхунац каријере достигао је 1992.
када се нашао у улози продуцента Артија, у
телевизијској серији The Larry Sanders Show.
Шест узастопних година био је номинован за
највећу телевизијску награду Еми, а онда ју је
1996. коначно и освојио за најбољу споредну
улогу, чиме је крунисао свој велики глумачки
таленат и допринос тој популарној серији.
Можда је мало познато да му је Сиси Спејсек
била рођака, за чији је глумачки пробој и он
заслужан, пошто ју је предложио Лију Стразбергу
за његову глумачку академију. Остаће упамћено
да је 1997. добио парницу против глумца Дениса
Хопера, који му је исплатио 475.000 долара због
клевета изнетих током гостовања у познатом
ноћном телевизијском програму шоумена Џеја
Леноа.
С трећом и уједно последњом супругом, такође
глумицом, Ејми Рајт, с којом је био у браку од
1989. па све до своје смрти, имао је двоје деце.
Р И П
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„Ја нисам највећи редитељ опера на свету. Ја сам једини”

ПИШЕ:

Бранислав Ердељановић
ахваљујући одважности, истрајности, енергији и раскошном таленту,
Франко Зефирели (1923–2019) постао
је културна икона светске уметности и деценијама био један од
најкреативнијих и најплоднијих режисера 20.
века у области сценско-позоришне, оперске и
филмске уметности.
Ђанфранко Зефирели рођен је 12. фебруара
1923. године на периферији Фиренце. Његово
школовање за архитекту прекинуо је рат, у коме
се борио на страни италијанских партизана, поставши преводилац за британску војску током
савезничке инвазије на Италију. Након рата
вратио се студијама архитектуре, на којима је
остао све док није погледао филм Хенри Осми
Лоренса Оливијеа, који га је инспирисао да се
пресели у позориште. По повратку у Фиренцу
након рата, закључивши да га позориште занима више од архитектуре, Зефирели ради као
сценски сликар и тако упознаје реномираног
редитеља Лукина Висконтија, који му даје улогу
помоћника редитеља у филму Земља се тресе
(La terra trema, 1948). Током следећих неколико
година сарађује углавном с Висконтијем, с којим
чак улази и у интимну везу. У то време ради као
сценски дизајнер његових представа, али и као
помоћник редитеља на филмовима Најлепша
(Bellissima, 1951) и Сенсо (Senso, 1954). Пошто се
растао с Висконтијем, позната миланска „Скала”
ангажује Зефирелија, који својим сценским поставкама задивљује светску критику и публику,
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па чак и велике диве попут Марије Калас, што
му пружа шансу да ради и ван Италије. Тако су
настале неке од најупечатљивијих сценских поставки за представе попут Лучије од Ламермура, Кавалерије рустикане и Пајаца, али и сјајна
режија Шекспирововог класика Ромео и Јулија,
у коме су сјајне роле дали тада још неафирмисани глумци Џон Стрид и Џуди Денч.
Године 1957. Зефирели режира прилично занимљиву италијанску филмску комедију Камповање (Camping, 1957). Ипак, његов прави деби
у улози филмског ствараоца уследио је десет
година касније са сјајном адаптацијом Шекспира, остварењем Укроћена горопад (The Taming of
the Shrew, 1967). Филм који је најпре замишљен
као промоција популарног италијанског дуа
Софија Лорен – Марчело Мастројани, ипак добија нове протагонисте, тада супер популаран
пар Елизабет Тејлор и Ричарда Бартона. То остварење добро су примиле и критика и публика,
што је нагнало Парамаунт студио да подржи
и његов следећи филм, Ромео и Јулија (Romeo
and Juliet, 1968), још једну обраду чувеног Шекспировог класика, у којем храбро главне улоге поверава глумцима тинејџерима Леонарду
Вајтингу и Оливији Хаси. Фотографију је радио
сјајни Пасквалино де Сантис, а костиме Данило Донати, за шта су обојица награђени Оскаром. Снимљен на разним локацијама Италије,
обједињујући верни изглед тог периода Вероне,
филм је постао огроман хит, посебно код младе публике коју Шекспир обично не привлачи,

и коначно етаблирао Зефирелија као врхунског
редитеља. И сам је био номинован за Оскар,
али церемонији доделе није присуствовао због
тешке саобраћајне несреће. Приписавши свој
опоравак божјем провиђењу, своја наредна остварења испунио је верском тематиком, па тако
настају филмови као што је Брат Сунце, сестра
Месец (Fratello sole, sorella luna, 1972), посвећен
животу Светог Фрање Асишког, и веома популарна ТВ мини-серија Исус из Назарета (Jesus
of Nazareth, 1977), с Робертом Пауелом у насловној улози. Његово следеће остварење, уједно и
најкомерцијалније и најпознатије, јесте римејк
филма Шампион (The Champ, 1979). Улоге су поверене Џону Војту, Феј Данавеј и младом Рикију
Шродеру. Манипулативни сценарио и Рикијева
харизма допринели су да та драма постане ве-

лики биоскопски хит. До краја каријере, веома
успешно радећи у области позоришне уметности, Зефирели је тек на трен постигао већи
успех с Хамлетом (Hamlet, 1990), у коме сјајну
ролу пружа Мел Гибсон, и делимично аутобиографским остварењем Чај са Мусолинијем (Un tе
con Mussolini, 1999).
Франко Зефирели био је дуже од пола века
један од најталентованијих италијанских режисера и дизајнера не само у позоришној уметности већ и у кинематографији и на телевизији.
У сваком медијуму, с непоколебљивим оком за
атрактивне звезде, волео је велике сцене којима су доминирале адаптације класика или бујне
биографије из историје, испричане с великом
страшћу.
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ПИШЕ:

Петар Михајловић
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није одустала од театра, у којем се доказивала
сарађујући с признатим редитељима углавном у
класичним комадима: Чехова, Шекспира, Брехта,
Пирандела... Године 2012. из штампе је изашла
њена аутобиографија која је инспирисала
Франческа Патијерна да сними документарац
под насловом који је, према његовом мишљењу,
на најбољи могући начин описивао Валентину
Кортезе – Дива (2017).

фотографијe: Архив ЈК

талијанска глумица Валентина
Кортезе (1923–2019), најпознатија
по улози Северин у Трифоовој
Америчкој ноћи (1973), за коју је
добила награду БАФТА и била
номинована за Оскар и Златни глобус за
најбољу споредну женску улогу, преминула је
у 96. години. Током каријере дуже од пола века
играла је у више од 100 остварења и сарађивала
с неким од најпризнатијих светских синеаста.
Током тешког периода одрастања у
сиромаштву, у шестој години препуштена на
старање родитељима мајке, која ју је напустила,
схватила је праве вредности рада, стрпљења,
вере, што јој је касније, како је више пута
изјавила, током каријере веома користило.
Академију у Риму уписује већ са петнаест
година и врло брзо почиње да ради на филму
и у позоришту, али је на праву прилику, тј. на
оне видљивије, главне улоге, морала да чека,
те је широј публици постала занимљива тек
по окончању Другог светског рата. После улоге
у драми Марчела Паљера Рим: слободан град
(1946), рађеној у кључу класичног италијанског
неореализма, Валентина Кортезе потврђује свој
таленат у филмовима Јадници (1948) и Лутајући
Јеврејин (1948), којима привлачи и пажњу
иностраних продуцената. Њен први успешан
пројекат на интернационалном плану била је
сарадња са Жилом Дасеном на Тргу хероја (1949),
а одмах затим нашла се у остварењу Малаја,
у љубавном троуглу са Спенсером Трејсијем и
Џејмсом Стјуартом. Следећих двадесет година,
које су свакако представљале врхунац њеног
ангажовања у кинематографији, Кортезеова је
с Орсоном Велсом, Гретом Гарбо, Хемфријем
Богартом, Одри Хепберн, Ричардом Бартоном
радила на филмовима које су потписивали неки
од најпризнатијих светских редитеља: Џозеф
Манкевиц, Микеланђело Антониони, Роберт
Вајз, Марио Бава, Федерико Фелини, Роберт
Олдрич, а као потврда да се с разлогом нашла
у таквом друштву дошла је већ поменута улога
у Америчкој ноћи, као и награде и номинације
које су након тога уследиле. Упркос логичним
очекивањима да ће такав успех поново
оживети њену каријеру, која се, упркос свему,
седамдесетих налазила у силазној путањи, то се
није десило, те Валентина Кортезе до 1993. када
и дефинитивно престаје да снима, не учествује
ни у једном остварењу вредном помена,
изузимајући Авантуре барона Минхаузена
(1988) Терија Гилијама.
И поред великих успеха на биоскопском
платну, Валентина Кортезе ниједног тренутка

Il Passatore (1948)

Друмски разбојници (1949)

Donne senza nome (1950)
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„Када радите са Симoром, то је увек као рвачки меч. Када жели нешто,
он то углавном и добије јер је крајње убедљив, неуморан и непредвидљив.”
Александар Роквел, редитељ
ПИШЕ:

Ненад Беквалац
ођен у Детроиту 1935. године,
Симoр Касел (1935–2019) никада
није упознао оца и одрастао
је с мајком, која је била члан
бурлескне трупе „Мински”. Док
му се мајка скидала на сцени,
седео је с бендом, а већ од треће године играо
у водвиљским матинеима – скидао је панталоне
кловновима на сцени. Једно време живео је у
Панами и радио у ноћном клубу који је држао
његов очух. Када се мајка развела, послали су
га у Детроит, где се убрзо придружио локалној
банди. Са седамнаест година пред собом је
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имао избор или да иде у затвор или у војску
и одлучио се за ово друго. После повратка из
војске у Детроит, радио је као реквизитер у
позоришту и добијао мање улоге на сцени.
Убеђен да има будућност у театру, одлази у
Њујорк на аудицију у Акторс студију, али је
не пролази. Нашао се на прекретници и, како
је сам изјављивао у интервјуима, „живот му је
спасао Џон Касаветес”.
У свет филма ушао је када се пријавиo на
радионицу за глуму коју је држао Касаветес,
с којим ће постати велики пријатељ. Касел је
био један од камермана, радио многе друге

фотографијe: Архив ЈК

The Wendell Baker Story (2005)

техничке ствари и појавио се у мањој улози у
дебитантском Касаветесовом филму Сенке
(Shadows, 1958). Поново ће радити с њим на
Закаснелом блузу (Too Late Blues, 1961), где игра
музичара, а потом у Лицима (Faces, 1968), прво
као бизнисмен који се надмеће за наклоност
хостесе коју игра Џина Роуландс, а потом као
млади Чет који забавља групу средовечних жена
импровизованим песмама и плесом. Исте године
појављује се у Зигеловом Шерифу у Њујорку
(Coogan’s Bluff, 1968), у коме игра с Клинтом
Иствудом. Касаветес га поново уједињује с
Роуландсовом у филму Мини и Московиц
(Minnie and Moskowitz, 1971), који је писао за њих
двоје и успротивио се одлуци студија да улогу
да Џеку Николсону. Касел игра радника на
паркингу који спасава гламурозну Роуландсову
од неуспелог састанка и заљубљује се у њу иако
их више спаја анимозитет него међусобна
привлачност. Касаветес их је буквално натерао
да мрзе једно друго током снимања филма.
Споредна улога припала је Елизабет Деринг,
којом се Касел оженио средином шездесетих и
с којом је заједно играо у Лицима. Исте године
појављује се у мањој улози у Последњем магнату
(The Last Tycoon, 1976) Елије Казана и игра
гангстера у Касаветесовом Убиству кинеског
кладионичара (The Killing of a Chinese Bookie,
1976). У животу ван биоскопског платна запада
у невоље због наркотика и завршава у затвору.
Последњи филм који је радио с Касаветесом
била су Љубавна струјања (Love Streams, 1984).
Почетком деведесетих добија мање улоге у
неколико популарних мејнстрим филмова:

полицајца који не гаси цигару у Дику Трејсију
(Dick Tracy, 1990) Ворена Битија; покераша
у Меденом месецу у Вегасу (Honeymoon in
Vegas, 1992) Ендруа Бергмана; шофера Роберта
Редфорда у Непристојној понуди (Indecent
Proposal, 1993) Адријана Лајна. У Напојници
од два милиона долара (It Could Happen to You,
1994) Ендруа Бергмана флертује с Рози Перез, а
у стилизованој црно-белој комедији In the Soup
(1992) Александра Роквела игра враголастог
Џоа (улога је писана за њега) који финансира
филмски пројекат који је започео без пара
редитељ Адолфо, кога тумачи Стив Бушеми.
Касел као Џо прибегава необичним тактикама
да сакупи новац – у једној сцени обучен као
Деда Мраз краде порше. Бушеми узима Касела
за свој дебитантски редитељски филм Дебела
хладовина (Тrees Lounge, 1996) и други, Фабрика
животиња (Animal Factory, 2000), у коме глумац
добија комплексну улогу чувара којом сугерише
да сви запослени у затвору као и притвореници
на неки начин служе казне. Код Веса Андерсона
играће у три филма: у Рашмору (Rushmore,
1998) улогу берберина чији би син више волео
да му је отац хирург, у Породици чудака (The
Royal Tenenbaums, 2001) портира који изиграва
доктора, а у Морском животу са Стивом
Зисуом (The Life Aquatic With Steve Zissou, 2004)
возача кога поједе необична риба што подсећа
на ајкулу. До краја каријере појављиваће се
у многим филмовима и серијама, углавном у
споредним улогама. Последњи филм на коме
је радио, Time Framed Синише Нишевића, тек
треба да се појави.
С И M O Р
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„Мој највећи страх је да не будем само један мали одсјај. Размишљам о Орсону Велсу,
не желим да завршим тако: за свој први филм урадиш нешто спектакуларно
и онда ма шта радио после не можеш да достигнеш то”
он Синглтон (1968–2019) ушао је
у историју кинематографије као
први Афроамериканац који је
номинован за Оскар за режију,
1991. за Жестоке момке (Boyz n
the Hood), и који је заменио Орсона Велса као
најмлађег кандидата за ту престижну награду.
Оскар је те године за режију однео Џонатан
Деми за филм Кад јагањци утихну (The Silence
of the Lambs). Синглтон није имао среће ни с
номинацијом за сценарио јер је та част припала
Кали Кури за Телму и Луиз (Thelma & Louise).
Рођен је као Џон Данијел Синглтон 1968. у
Лос Анђелесу. Мајка је радила као менаџер
продаје у фармацеутској индустрији, а отац је
био посредник за хипотеке. С мајком је живео
до своје једанаесте године, а затим се преселио
код оца. Живот у том крају инспирисао га је да
напише сценарио, свој првенац. Као дете често
су га водили у биоскоп. Након пројекције Школе
живота (Cooley High, 1975) и реакције његове
мајке на смрт једног од ликова, помислио је да
када он буде снимио филм „мора да натера људе
који га гледају да осете нешто и да их расплаче”.
Већ у средњој школи пише сценарије. За време
студија на Универзитету Јужне Калифорније
добија три награде за писање, због којих га
ангажује Creative Artists Agency. Након што
је дипломирао, агенција нуди његов сценарио
за Жестоке момке „Колумбија пикчерсу”, који
потписује уговор с њим за три филма. Пошто
је „Колумбија” намеравала да режију препусти
неком другом, Синглтон није хтео да допусти да
његов сценарио режира неки белац који не зна
како је то одрастати у гету у Лос Анђелесу.
Док је писао Жестоке момке, у глави су му
била два филма. Први, Боје насиља (Colors,
1988) Дениса Хопера, о ратовима банди на
улицама Лос Анђелеса виђеним очима два бела
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полицајца, инспирисао га је да ту тему прикаже
из угла улице јер нико не прави филмове о
томе кроз шта све пролазе Афроамериканци.
Други, Она мора да га има (She’s Gotta Have It,
1986) Спајка Лија, који је гледао са осамнаест
година, оставио је јак утисак на њега, јер док је
одрастао, „није могао да види много филмова
који говоре о младим људима као што је он”.
У Жестоким момцима Тре (Кјуба Гудинг
Џуниор) и два другара, Рики (Морис Честнат)
и Доугбој (Ајс Кјуб), покушавају да преживе
одрастање упркос константној претњи насиљем
и искушењима да профитирају од увек могуће
нелегалне трговине наркотицима. Проблеме
гета верно је пренео на платно, од деце која
лежерно причају о томе како флеке од крви на
плочнику бледе после неког времена до звука
полицијских хеликоптера који стално надлећу
гето и због којег је немогуће концентрисати
се на учење. Иако Синглтонов филм носи
јасну поруку против банди, на премијери је у
многим градовима избијало насиље. Исто се
дешавало и са Њу Џек Ситијем (1991) Марија
ван Пиблса, који је изашао истог месеца. У
Ривердејлу је дошло до пуцњаве и један човек
је убијен, а најмање двадесетак особа рањено
је у инцидентима широм Америке у двадесет
биоскопа који су приказивали Жестоке момке.
Након тога поједини биоскопски ланци повукли
су филм с репертоара, што је Синглтон назвао
„артистичким расизмом” и одбацио оптужбе да
његово остварење изазива насиље. Негативан
публицитет није утицао на велики финансијски
успех филма. Публика је била жељна још таквих
остварења, па убрзо следе Juice (1992) Ернеста Дикерсона, South Central (1992) Стива Андерсона,
Menace II Society (1993) браће Хјуз и коју годину
касније пародија на све што је изашло у првој
половини деведесетих, Напаљени уличари (Don’t

са Жестоким момцима, али многима се није
допало што оба филма имају сличну радњу. Са
следећа три филма – Паклене улице 2 (2 Fast
2 Furious, 2003), други део сада већ популарне
франшизе, Четири брата (Four Brothers, 2005),
крими драма, и Усвојен (Abduction, 2011), трилер
– постиже успех на благајнама, али се потпуно
удаљава од свега што је радио на почетку.
После паузе од четири године враћа се само на
мале екране и режира поједине епизоде серија
Империја, Народ против О Џеја Симпсона:
америчка крими прича, Rebel, Милијарде.
Двехиљадитих продуцира три филма: Hustle &
Flow (2005) и Јаук црне земље (Black Snake Moan,
2006), оба у режији Крејга Бруера, и Illegal Tender
(2007) Франца Рејеса. Пре две године креира
за телевизију серију Snowfall, која се бави
епидемијом крека и кокаина осамдесетих у Лос
Анђелесу. Продуцирао је и писао све епизоде
и сам режирао неколико. Snowfall је означио
поновни успон у Синглтоновој каријери, која
је, нажалост, нагло прекинута његовом смрћу.
Умро је у 51. години од последица шлога.
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Be a Menace to South Central While Drinking Your
Juice in the Hood, 1996) Париса Берклија.
Синглтон није испунио очекивања публике
својим следећим филмом Poetic Justice (1993), чија
је радња такође смештена у крај Лос Анђелеса
који контролишу банде, али је фокусирана на
романсу између Џастис, песникиње која ради
као козметичарка (Џенет Џексон) и поштара
(Тупак Шакур). Критика је окарактерисала филм
као нефокусиран и претенциозан, а романсу
као само још један клише и мало вероватну.
У наредном остварењу, Higher Learning (1995),
радњу смешта у измишљени универзитетски
град и бави се проблемима расе, насиља и
секса. Прича се врти око атлетске звезде
Афроамериканца који је убеђен да га желе само
због његових способности на стази, девојке коју
су силовали, белца из Ајдаха који се придружује
неонацистима и професора историје који жели
да своје студенте научи како да спрече расно
насиље. Многи су хвалили филм због изазовне
теме, али су га истовремено и критиковали
наводећи да је сувише поједностављен и
директан, што је негативно утицало на то да
ефектно пренесе поруку. У Роузвуду (Rosewood,
1997) покушава да дȃ своју визију инцидента
мотивисаног расним насиљем који се догодио
1923. у афроамеричком граду на Флориди, а о
коме се ћутало све до 1982. када доспева у новине
само зато што је један новинар случајно открио
документа о том догађају. Становници суседног
града Сумнера спалили су Роузвуд, убили и
мучили становнике након лажне оптужбе једне
белкиње да ју је силовао Афроамериканац.
Критика је прихватила филм зато што се
бави делом америчке историје који многи
покушавају да заташкају, али га је публика
игнорисала. Након тога покушава да поново
оживи славу блексплоатацијских филмова и
снима римејк класика из седамдесетих Шафт
(2001). У тој верзији Џон Шафт је полицијски
детектив који даје отказ када уз кауцију пусте
на слободу белца убицу и расисту који одмах
потом убије црног младића. Убица бежи из земље
и враћа се после неколико година. Шафт је сада
приватни детектив и тражи освету. Синглтон
ни с тим филмом није имао среће јер су га
критиковали наводећи да није успео да ухвати
субверзивни дух оригинала и да је подлегао
простим формулама популарних холивудских
акционих филмова. У остварењу Baby Boy (2001)
још једном се бави причом о одрастању у гету и
успева да поврати добар део славе коју је стекао
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