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Ciao
Federico
Buon giorno
vita!
Нема краја. Ни почетка.
Само вечна страст живота.

Кловн који је постао краљ. Краљ филма.
Вечити дечак Федерико Фелини (1920–1993), у свету филма
препознао је просторе апсолутне илузије које му нису понудили
циркус и стрип, његове највеће љубави, пре тога
НАПИСАО:

Динко Туцаковић
ИЛУСТРАЦИЈА:

Вук Попадић
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метима, фото-стриповима, који су били у експанзији после Великог рата у Италији, а Дангубе
(I vitelloni, 1953) и Пробисвет (Il bidone, 1955) још
увек носе јак печат неореализма.
Али пут ка звездама већ је трасиран Улицом
(La strada, 1954), првим од пет Оскара (четири
редовна и један за животно дело, 1993).
И ту на историјски део може да се стави тачка. Све остало је легенда која је добила ново поглавље управо 1993. када се свет с тугом опростио од истинског великана. Ciao, Federico!
Деценију касније, у новом веку и миленијуму,
Фелини је још увек виталан део светске кинематографије, а дијапазон његових утицаја креће
се од Вудија Алена па све до легитимне фасцинације краља треш стрипова који су постали
филмски mainstream, Стена Лија, оца Спајдермена и Хулка.
Ретроспектива Фелинија у Београду још је један велики поклон Италијанског центра за културу, који као и у случају Пазолинија одлучује
да принцип буде целокупно филмско дело, пре-

Фотографија: Архив ЈК

Г

одине 1943, некако у исто време када
упловљава у брачну луку са животном пратиљом Ђулијетом Масином,
бивши кловн и сценариста за стрипове преко сарадње с Робертом Роселинијем креће у авантуру филма,
која га одмах доводи у вртлог неореализма, који
је променио слику светског филма. Ипак, за Фелинија је ту било и превише реализма, па ће
он потражити самостални пут ван утабане стазе.
А свету после Другог светског рата и у ери
Хладног рата, био је потребан неко ко ће донети
нешто ново и другачије. И веселије. И тако се у
речницима појавио израз felinesque, фелинијевски, сам себи довољан, и тешко преводљив. Али
апсолутно препознатљив и цењен.
Када је потписао своју прву корежију с Албертом Латуадом, циркуску фантазију Светлости
варијетеа (Luci del varieta, 1950), још је стидљиво
откривао границе магије филмске уметности.
Бели шеик (Lo sceicco bianco, 1952) посвета је фу-

Пробисвет (1955)

зентовано кроз најбоље могуће, рестаурисане
копије филмова.
Тако ће се класични Сећам се (Amarcord, 1973),
Сатирикон (Fellini Satyricon, 1969) или Казанова (Il Casanova di Federico Fellini) појавити комплетни и у пуном сјају.
Ново светло биће бачено и на позната дела као
што су Џинџер и Фред (Ginger e Fred, 1985) или
Интервју (Intervista, 1987), када је критика већ
полагано слала поруке барду да је време за пензију. И како то обично у животу сурово бива, тек
када је нестао, сагледане су димензије празнине.

Недостајао је многима, па и Виму Вендерсу, који
свој кинематографски есеј Лисабонска прича
(Lisbon Story, 1995) започиње разгледницом која
има једноставну поруку – Ciao, Federico.
Иако је пола века (1943–1993) делио животну
и уметничку атмосферу са својом Ђулијетом,
ипак јој је с времена на време признавао да је
вара! И она му је то опраштала. А љубавница...
Па можда је и познајете. Звала се La Vita. Живот. И она је била уцвељена када је отишао Федерико.
Ф едерико

Ф елини
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сећам се
(1973)
Amarcord

Млади Тита расте између католичког васпитања
и фашистичке реторике у Риминију тридесетих
година. Отац Аурелио је надзорник градилишта,
по убеђењу анархиста и антифашиста. Осим двоје
деце, супруге и оца, живахног старчића, он на врату има и Патаку, шурака разметљивца и нерадника, док његов брат Тео проводи дане затворен
у психијатријској болници. У малом граду живе
чудновате личности попут нимфоманке Волпине,
лудог Ђудиција, лажљивца Бисена, благоглагољивог адвоката, егзибиционисте на мотору, слепца који свира хармонику. Тита похађа гимназију
где се несташлуци и шале на рачун професора
смењују са испитивањима. Његов еротски и љубавни живот дели се између недостижне Градиске, прсате власнице трафике, и летњих игранки
у хотелу „Гранд”, које шпијунира сакривен иза ограде. Са својом околином проживљава смене годишњих доба, ватре којима се испраћа зима и разне догађаје: пролазак трке „Миле миља” и прекоокеанског брода „Рекс”, посету фашистичког главешине и велики снег. Крај његовог дечаштва обележиће мајчина смрт и Градискина удаја.

светлости варијетеа
(1951)
Luci del varietà

Лилијана, лепа девојка из провинције, жели да
постане звезда варијетеа. Бежи од куће и придружује се малој трупи чији је директор Кеко њоме
очаран. Он јој одмах организује деби, који бива
врло успешан, а Лилијана добија много аплауза,
између осталог и због тога што јој током једне
нумере склизне сукња... Неколико дана касније
један адвокат из тог града позива трупу у своју
кућу и том приликом покушава да се приближи
Лилијани. Љубоморни Кеко се умеша, настаје метеж и сви путујући глумци бивају истерани. Кеко
и Лилијана напуштају трупу у потрази за бољим
ангажманом, али једина понуда која се Лилијани
нуди пропада због Кекове љубоморе. Овај онда
покушава да формира нову трупу и позајмљује
новац од Мелине, с којом је некада наступао и
био у вези. Али Лилијана га напушта пре наступа
и потписује уговор с једним импресариом који је
очаран њеним изгледом. Кеку не преостаје ништа
друго него да се врати старим другарима и Мелини, која му је опростила. Трупа је опет заједно и путује возом у трагању за неком добром тезгом. Тада се у вагону појављује једна лепа девојка
коју Кеко одмах примећује... и прича почиње из
почетка.
10

|

|

велик ан и

с в е т с ко г

ф илма

бели шеик

(1952)
Lo sceicco bianco

Иван и Ванда, младенци из провинције, полазе на
медени месец у Рим. Он, ситничав и методичан, из
грађанске породице, већ је припремио програм у
коме је предвиђена и групна посета папи јер је у току
Света година. Ванда, међутим, одмах по доласку у Рим
напушта хотел у потрази за белим шеиком, главним
јунаком низа фото-романа чији је пасионирани читалац, а коме је већ написала десетине писама. Успева
да пронађе свог идола који је на снимању на плажи у
Фређенеу и придружује се трупи.
Сав очајан, Иван је у међувремену тражи по целом
граду, кријући њен бег од пријатеља и рођака из Рима
лажима и преварама. На плажи у Фређенеу Ванда доживљава низ непријатности и открива да је њен херој у стварности много друкчији него што је сањала:
он је заправо један јадник, ропски потчињен својој
жени, а ни свет фото-романа није онакав каквим га
је замишљала. Разочарана, неспретно покушава да
изврши самоубиство скоком у Тибар. Бива спасена
и враћа се у хотел мужу, који је ништа не пита јер
по програму треба да отрче до Цркве Светог Петра,
где их очекују рођаци да крену у посету папи. Њихов
заједнички живот почеће тек касније.

данГубе
(1953)
I vitelloni

Крај лета у малом приморском граду у Ромањи. На једној забави
под ведрим небом Рикардо коначно наступа као певач, али пљусак све прекида и присутни се разбеже. У том метежу излази на
видело да Сандра, Моралдова сестра, очекује дете. Мораће да се
уда за Фауста и њени родитељи прихватају то венчање које треба да поправи ствар. Са зимом се монотонија враћа у мало место;
Фаустови пријатељи проводе дане у доколици правећи дечачке
шале иако више нису тако млади. Они су дангубе, размажени типови које издржавају родитељи: Алберто – вечити шаљивџија дечачког лица, Леополдо – који само сања о томе да постане успешан писац, Рикардо – лењ и немаран и Моралдо – најмлађи међу
њима, који жели да их све напусти и оде у Рим. По повратку са
свадбеног путовања, Фаусто прихвата да буде продавац, али почиње да се удвара жени власника радње. Чим то открије, Сандра
бежи од куће с тек рођеном девојчицом. Фаусто и Моралдо, заједно с пријатељима, почињу да је траже. Она није далеко: у кући
је свог свекра који ће за казну ишибати разузданог сина. Дангубе настављају исти начин живота, доживљавајући разочарања
у породици (Алберто открива да његова сестра жели да побегне
са ожењеним човеком) и на послу (Леополдо упознаје управника
једне позоришне трупе кога не интересују Леополдова литерарна остварења него нешто сасвим друго); само Моралдо успева да
побегне од свакодневице, али никоме не говори на који начин. Он
замишља своје пријатеље за које се ништа није променило, нити
ће се променити у будућности.
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пробисвет
(1955)
Il bidone

Роберто, Пикасо и Аугусто су три вешта преваранта: они варају наивне сељаке којима се представљају обучени у свештеничку одећу, изнуђују
новац људима који станују у баракама обећавајући им станове, а сиротим продавцима бензина продају старе капуте као да су нови. Ево их
заједно на прослави Нове године, када Ирис, Пикасова супруга, открива чиме се њен супруг заправо бави. Ни Аугустова кћи не зна каквим се
непоштеним послом бави њен отац: с њим је у биоскопу када га једна његова жртва препозна и нападне. Ухапшен, завршава у затвору. Но, чим се
поново нађе напољу, окупља банду и прерушен
у свештеника понавља превару. Када угледа једну парализовану девојку, вршњакињу своје кћери, обузима га грижа савести и жели да врати
оно што је непоштено присвојио. Остали чланови банде не слажу се с њим, избија туча и Аугусто, покушавајући да побегне, упада у провалију и
ломи кичму. Другари му не пружају помоћ, отимају му новац и беже. Аугусто ће умирати полако,
у страшној агонији, свестан свог несрећног живота.

улица
(1954)
La strada

Цампано, човек агресивне природе,
наступа као гутач ватре на трговима и сајмовима. Од једне сиромашне
сељанке с много деце за десет хиљада лира купује Ђелсомину, наивну и
просту девојку, да га прати у представама. Силом је натера да му буде љубавница и Ђелсомина, осетљиво створење, више пута покушава да побегне
од Цампана, који је сматра својином
и стално је малтретира. Завршавају у
циркусу и Ђелсомина се загледа у чудноватог Мата, такође луталицу, благог
и љубазног, потпуно супротног Цампану. Овај га убија у једној свађи, можда ненамерно, а затим баца под воз.
Ђелсомину дању и ноћу мучи успомена на Мата, због чега губи разум. Цампано је онда напушта и наставља да
лута у страху да ће бити откривен и
ухапшен. Неколико година касније
случајно открива да је Ђелсомина мртва и наједном постаје свестан своје
самоће: плаче на једној пустој плажи
напуштен од свих.
12
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кабиријине ноћи
(1957)
Le notti di Cabiria

Кабирија је проститутка, безазлена
и без заштите. Дешавају јој се разне
недаће: замало да је због новца убије
пријатељ; један славни глумац изругује
се на њен рачун; подсмевају јој се чак и
другарице с плочника. Утучена, одлази
у Цркву љубави Божје, где на једној религиозној церемонији долази у стање
заноса и моли се да јој неко чудо измени живот. И чудо као да се догађа: пошто су јој прорекли ружичасту будућност, среће Оскара, који јој изјављује
љубав; Кабирија му узвраћа осећања
и поверава му своју уштеђевину. Али
Оскара интересује само њен новац и
чак покушава да је убије. Кабирија још
једанпут успева да се спасе и схвата да
јој наивност компликује живот. Очајна, лутајући шумом, једне ноћи среће
групу младих и срећних људи. Кабирија престаје да плаче и на лице јој се
враћа осмех. Сутра ће наставити старим путем.

сладак живот
(1960)
La dolce vita

Марчело, новинар једног листа који се бави скандалима, нада се да ће једног дана успети да постане озбиљан писац. Седам дана и седам ноћи живи
„сладак живот” престонице: доживљава сентименталну авантуру с једном женом из високог друштва која је у сталном трагању за новим емоцијама.
Ема, жена с којом живи, мучи га својом љубомором и покушава да изврши самоубиство. Марчело
се безуспешно удвара Силвији, славној и изазовној филмској звезди која ће се појавити у антологијској сцени купања у Фонтани ди Треви. Среће
двоје деце која су измислила да су видела Богородицу; упознаје рафинираног интелектуалца Штајнера и диви се његовој породици верујући да овај
савршено живи. Али Штајнер ће себи одузети живот пошто претходно убије своје двоје деце. У Марчеловом животу догађаји се непрестано нижу: очева болест, Емин одлазак; нерадо ће прихватити
да ради као агент за дистрибуцију штампе. После
ко зна које по реду ноћне оргије, њени учесници,
уморни и натечених очију, у зору на плажи угледају морско чудовиште. Та визија дубоко погађа
Марчела, који не примећује да га зове једна безазлена девојка коју је упознао у неком малом ресторану.
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ђулијета и духови
(1965)
Giulietta degli spiriti

Ђулијета, богата госпођа из грађанског
друштва, проводи лето у својој лепој вили
у Фређенеу. Васпитана у католичкој школи, живо се сећа свог деде који је побегао
с неком играчицом. За годишњицу брака са
својим мужем Ђорђом организује свечаност
током које се одвија спиритистичка сеанса.
Призивају се еротски духови, и увреде једног од њих, заједно са сумњом да је Ђорђо
вара, доводе Ђулијетин идентитет у кризу. Нема никога коме би могла да се повери; сама је са својим противречностима, између лицемерја грађанског морала и искушења да се ослободи својих стега. Сусетка
Сузи позива је у своју вилу, где Ђулијета најзад може да се опусти, будући да има доказе да је муж вара. Међутим, она бежи због
осећања кривице, а унутрашњи сукоби скоро јој помуте разум. Захваљујући једној психоаналитичарки, упушта се у праву борбу са
својим искушењима, с духовима у себи. Она
на крају побеђује и у белој одећи иде у сусрет ветру који снажно дува с мора.

осам и по
(1963)
Otto e mezzo

Желећи да се одмори и бежећи од свакодневице, чувени редитељ Гвидо Анселми стиже у реномирану бању. Стварност
и машта преплићу се у његовој свести,
а место које би требало да му пружи лечење и опуштање испуњава се личностима из његовог живота. Долазак љубавнице Карле, затим супруге Луизе и глумице Клаудије, легендарног симбола чистих
осећања, и у исто време разговори с продуцентима, техничарима и сталним посетиоцима бање, било да су стварни било
да нису, само повећавају Гвидову конфузију. Враћају му се у сећање давне успомене из живота: гимназија, родитељи,
који су умрли пре много година, а које ће
потом срести на гробљу. Гвидо је у кризи;
можда ће морати да одустане од пројекта
на коме ради. И када је већ потпуно одустао од снимања новог филма, поново се
појављују све личности из његовог живота и он тада даје знак за почетак снимања издајући наређења преко мегафона.
Филм ће, можда, почети да се снима.
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кловнови
(1970)
I clowns

Једно дете заинтересовано посматра
постављање великог циркуског шатора. Поглед на кловнове подсећа га
на неке личности из његовог стварног живота: на једну врло малу и помало излапелу монахињу, шефа железничке станице потпуно обузетог
својим положајем, два кочијаша која
се свађају. Потом се радња премешта
у данашње време: Фелини је у потрази за старим кловновима чије успомене жели да сними за телевизију. Након
посете циркусу Лијане Орфеи, Фелини и његова трупа одлазе у Париз, где
интервјуишу Тристана Ремија, писца
који је стручњак за историју кловнова.
Заједно с њим, Фелини успева да пронађе неколико старих пајаца – једино што је још остало од тог света који
више не постоји. Осећајући се према
њима као дужник, редитељ снима та
остарела и тужна лица која су некада
могла да изазову грохотан смех.

сатирикон
(1969)
Fellini-Satyricon

Млади Римљани Аскилит и Енколпијус заљубљени су у ефеба Гитана. Аскилит га „краде” од Енколпијуса, а овај открива да је продат Вернакију, глумцу који изводи опсцене пантомиме. Енколпијус
успева да преотме Гитана и с њим се склања у једну палату која је легло разврата. Стиже и Аскилит,
а Гитон открива да је он миљеник. Док Енколпијус
размишља о самоубиству, палата се руши у земљотресу. Пошто умакне опасности, он среће старог песника Еумолпа, с којим одлази скоројевићу
Трималхиону, бившем робу. Током једног вулгарног и снобовског пира, стари песник бива претучен
до крви, а Трималхион се хвали показујући своју
гробницу. Енколпијус постаје роб и на броду гусара Лике проналази Гитана и Аскилита. Гитон је
приморан на однос с једном девојчицом, док Енколпијус бива поражен у дуелу с Ликом и постаје
његов супруг. Перипетије у којима учествују та
тројица се настављају, смењују се силовања и борбе, чак и с Минотауром. Енколпијус успева да докаже своју мушкост, али га страшно погађа смрт
вољеног Еумолпа. Укрцава се на Еумолпов брод
који креће за Африку и након смрти старог песника не прихвата да једе његове удове, чиме одбија да
га наследи.
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рим
(1972)
Roma

Почетак тридесетих година. Један младић у Риминију, ђак католичке школе, замишља Рим онаквим
каквим га описују његови наставници и реторика
фашистичког режима.
У својој двадесетој години, 1939, он полази у престоницу и открива њено право лице: мале људе из једног јефтиног пансиона, проститутке из Улице Апија,
децу с улице. Затим се радња премешта у годину
1972: кркљанац на улицама, Фелини снима филм у
граду пуном туриста, а млади му пребацују недостатак интересовања за политику. У сећање се враћа
слика једног малог периферијског позоришта с публиком која виче бежећи пред ваздушном опасношћу. Затим се сцена премешта у тунел подземне
железнице у изградњи где се радови прекидају због
открића археолошког налазишта. Следе хипици на
Шпанском тргу и најразноврснији ликови – посетиоци бордела, сада већ давних четрдесетих година. Ту је и ревија моде за свештена лица, сусрети
филмских звезда и познатих писаца у једном локалу на Трастевереу, старој четврти Рима, општи метеж, полиција с пендрецима и мотори који турирају
у ноћи.

казанова
(1976)
Il Casanova

Сада већ остарели Ђакомо Казанова, библиотекар грофа од Валдештајна, сећа се свога живота. За време Венецијанског карневала прихвата да прикаже своју вештину вођења љубави с часном сестром Мадаленом, чији љубавник, француски амбасадор, треба заузврат да му учини неке услуге. Но, хапси га Инквизиција под оптужбом
да се бави црном магијом. Из затвора Пјомби бежи у Париз, где га прихвата маркиза
Д’Ирфе, која жели да јој Казанова открије
тајну бесмртности. Затим поново напушта
Париз и наставља своју каријеру заводника. Због несрећне везе с Хенријетом постаје
очајан и депримиран, исто као и онда када
помисли на самоубиство верујући да има
сифилис. Доживљава низ авантура у Риму,
води љубав добрих осам пута заредом, разбољева се. Следи сусрет с папом, Волтером
и с мајком, која се врло мало интересује
за његову судбину. Најзад старост: његова
привлачност је ишчезла, дворови су га заборавили, а он је усамљен на једном балу, у
друштву механичке лутке, са успоменом на
прошлост која је све даља.
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и лађа плови
(1983)
E la nave va

Прекоокеански брод „Глорија Н.” спреман је да подигне сидро. Напуљска лука, јул 1914. На пристаништу је
гомила беспосличара и уличних продаваца, у журби
пристижу путници који треба да се укрцају на брод.
Стиже и урна с пепелом чувене певачице Едме Тетуе.
Пловидба ка Ериму организована је да би се њен пепео развејао по мору. На броду је и новинар Орландо,
који разговара с гостима, углавном певачима, диригентима, њеним обожаваоцима. Нека певачица жели
да се докопа тајне њене бравуре, а један италијански
племић претвара своју кабину у храм посвећен преминулој Едми.
Из товарног простора допире неподношљиви смрад
једног носорога кога затим износе на мост и ту га
оперу. Из мора извлаче бродоломнике из Србије који
су побегли после атентата у Сарајеву. Живот на броду
постаје живљи, Едмин пепео бива расут у мору у близини Ерима. Један Србин баца бомбу на аустроугарски брод, а овај топовском паљбом погађа „Глорију
Н.”, која тоне; и аустроугарски брод нестаје у таласима мора након што је експлодирао. У великом чамцу
за спасавање новинар Орландо забавља се веслајући,
док на прамцу мирно прежива носорог.

ЏинЏер и Фред
(1986)
Ginger e Fred

На станици Термини силази Амелија, бивша играчица
звана Џинџер, удовица с много деце и власница мале
фабрике. Треба да се појави на телевизији да би после
тридесет година играла са својим некадашњим партнером Пипом, чије је уметничко име Фред. Божић је, велика гужва. Џинџер улази у аутобус у коме среће чудне особе; стиже у велики хотел где цело особље пред телевизором прати фудбалску утакмицу. Фред још није
стигао, те Џинџер излази на улицу где је окружује група младића претећег изгледа на моторима. Враћа се у
собу, чује хркање и открива да је то Фред који је остарио и пропао. На састанак је дошао само због новца.
Њих двоје желели би некако да пробају своју стару нумеру, али то не успевају због буке коју праве чудне
особе које, као и они, треба да учествују у емисији „А
сада наступате ви”. На крају успевају да пробају, али
своју тачку изведу врло лоше. Једино директор телевизије успева својим похвалама да их убеди да учествују
у емисији која управо почиње и доживљавају огроман
успех. У тренутку када треба да крену, на железничкој
станици их препознају и траже им аутограме. Пошто
Џинџер да нешто новца Фреду, они се растају. Колосек
нестаје у мраку и остаје само телевизија са својим рекламама које се непрестано врте.
Ф Е Д Е Р И К О

Ф Е Л И Н И
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интервју
(1987)
Intervista

Чинечита, Фелини снима филм по Кафкином роману „Америка”. На инсистирање јапанских новинара,
редитељ прича како је 1940. први пут посетио филмски студио Чинечита у Риму: у то време и он је био
новинар на почетку каријере који је дошао у Рим да
би интервјуисао једну чувену филмску звезду. Фелинију навиру у сећање бројне успомене: фашисти
у униформама, сељанке које им отпоздрављају подизањем руке, он у трамвају који иде кроз поље, а
затим краљевски слонови, Индијанци у студију итд.
Успомене су све бројније и преплићу се с питањима
која му постављују упорни новинари који снимају
цео интервју. Ево младог Фелинија како најзад интервјуише филмску звезду, а у међувремену његов
садашњи помоћник режије трага за новим лицима у
подземној железници. Затим стиже полиција јер је
неко јавио да је подметнута бомба, а потом на сцену ступа Марчело Мастројани у Мандраковом фраку. Захваљујући његовом чаробном штапићу појавиће се слике из Слатког живота уз аплауз присутних и сузе Аните Екберг. Следећег дана наставља
се снимање Америке, али га прекида снажан ветар.
Банда Индијанаца напада филмски студио телевизијским антенама које им служе као стреле. Завршава се снимање филма и сви се поздрављају честитајући једни другима Божић.
18
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Зашто цртам ликове из мојих филмова? Зашто скицирам њихова лица,
носеве, бркове, кравате, торбице, начин на који особе држе ноге док седе
када ми долазе у посету у моју канцеларију?
Можда сам већ и рекао да је то један
начин да гледам филм у лице, да видим какав је тип, покушај да нађем нешто, чак и ако је мало на граници безначајности, али које ми делује да ипак
има везе са филмом и посредно говори о њему.
Федерико Фелини

ИЗЛОЖБА
ФЕЛИНИЈЕВИХ
ЦРТЕЖА
14–26. 12. 2019.

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
УЗУН МИРКОВА 1

кинотека
интервју
РАЗГОВОР ВОдИЛА:

Сандра Перовић

Ч

ан Вук Парк, Ким Ки Дук, Ким
Ђи Вун и Бонг Џон Хо – то је четворка заслужна за формирање
новог јужнокорејског таласа,
који је после освајања матичног
терена запљуснуо и најпрестижније светске фестивале. Први редитељ из Јужне Кореје који је у
пролеће 2019. освојио Златну палму и уписао се
у историју канских лауреата, Бонг Џон Хо, подарио нам је црнохуморну крими комедију Паразит, о којој се прича од тријумфа на Кроазети. Можда најбољи жанровски редитељ из јужнокорејског корпуса, од почетка двехиљадитих
до данас, ниже филмове који су у његовој земљи
словили за велике хитове, а у Европи постизали
озбиљне успехе. Често се опредељивао за популарне жанрове – од филма о годзили, преко психотрилера до научнофантастичног спектакла –
о чему сведоче сада већ култни филм Сећања
на убиство, велики азијски блокбастер неретко
проглашаван једним од најбољих светских филмова 2000. Домаћин и спектакуларна, мрачна,
брутална и узнемирујућа визија будућности Ледоломац, која је Бонг Џон Хоу донела успешан
пробој на енглеско говорно подручје.
Поменута остварења настала под окриљем високобуџетних студија намењена су најширој
гледалачкој публици, а заједнички именитељ
су препознатљив ауторски рукопис, политичка
обојеност и преиспитивање важних социјалних
и еколошких питања. Бонг Џон Хо познат је и по
мрачној криминалистичкој драми Мајка, али и
по експлицитној критици корпоративне културе у остварењу Окџа, снимљеном за „Нетфликс”.
Попут редитељевог блокбастера Домаћин из
2006. који је постигао фантастичан комерцијални успех, и Паразит, његов седми дугометражни играни филм у каријери посвећен класним
разликама, јесте филм о монструмима. Разлика
је у жанровском оквиру. После научне фантастике, овај иначе мизантропски настројен аутор
определио се за сурову, вишеслојну друштвену сатиру неолибералног капитализма и класне
хијерархије. Реч је о бравурозном, политички
20
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Паразит (2019)

Ко су Паразити? Шта вас је надахнуло да
снимите породичну драму која представља
једну богату и једну сиромашну породицу у
Јужној Кореји?
– Дошао сам на ту идеју 2013. Те године радио
сам постпродукцију Ледоломца. Већ ме је, дакле, опседало питање класних разлика у Јужној
Кореји, однос богатих и сиромашних. Уместо да
га прикажем путем научне фантастике или акције уз коришћење специјалних ефеката, то пи-

тање хтео сам да сместим на неко реалистичније
и детаљније место, какво сам искусио у свакодневном животу. Али нисам прибегао класичној
социјалној драми. Док сам се спремао за снимање Паразита, поново сам гледао класик Служавка из 1960. Ким Ки Јунга, који је иначе мој
ментор и под чијим је великим утицајем и настао Паразит. Погледао сам и Слугу Џозефа Лоузија и Нека звер цркне Клода Шаброла.

Фотографије: Архив ЈК / ПРОМО

провокативном портретисању две Јужне Кореје,
оне имућне, опседнуте америчком културом и
сиромашне, која се бескомпромисно бори за егзистенцију, при чему је јужнокорејско друштво
налик болесном телу на свим нивоима. Та политичка сатира садржи и комерцијални потенцијал.

Многи ваши претходни филмови били су
бар делимично засновани на стварним догађајима. Да ли је стварни догађај инспирисао неки део филма Паразит?
– Филм Успомене на убиство заиста је почео
стварном причом. Али Паразит је измишљен,
мада свакако има детаља који јесу засновани
на стварном животу. Читао сам многе новинсБО Н Г

Џ О Н

Х О

|

|

21

Ледоломац (2013)

ке чланке о пронађеним тајним просторима у
кућама богаташа, а ту су и онакви детаљи као
што је оно једно место чувара које је привукло петсто факултетски образованих људи. Такви детаљи су из стварног живота. Такође, док
сам студирао, и ја сам био „тутор” у једној веома богатој породици. Када јунак из Паразита
први пут уђе у кућу богаташа, остаје запањен
њеном лепотом. Исти осећај имао сам и ја када
сам ушао у кућу те породице. Имали су сауну
на другом спрату куће. То ми је било прилично
шокантно. Сауна у кући, деловало ми је веома
чудно. Моја породица припадала је средњој класи, дакле налазили смо се између богатих и сиромашних.
Тема породице је константна у вашим филмовима?
– Сви ми имамо породице. Свака породица
има свој јединствен, посебан елемент који људи
споља можда не разумеју, али је члановима породице веома познат. Желим да прикажем тај
аспект породице.
Какву сте слику савременог друштва желели да прикажете филмом Паразит?
– Упркос великом напретку технологије током
протекле деценије, тај јаз између сиромашних
и богатих се не смањује. То ме веома брине и
растужује, кад видим све шири раздор. У филму
чујете реченицу како се за једно место чувара
пријавило петсто људи с факултетским дипло22
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мама. И то није претеривање, то је нешто што је
било на вестима у Јужној Кореји. Мислим да се
то догађа широм света. Иако то не изражавам
дијалогом, него више монтажом супротстављених слика сиромашне и богате куће, мислим да
је ово на неки начин визуелно сведочанство наших времена. Такође, чланови сиромашне породице у филму Паразит прилично су паметни и
способни. Да имају посао, с тим умећем сигурно би били успешни. Али они немају посао и то
је заправо слика економске ситуације с којом се
суочавамо у Јужној Кореји, али и на свим меридијанима.
Како сте створили два различита простора,
два различита света?
– И богата и сиромашна кућа и комшилук сиромашне куће били су дизајнирани и изграђени. Осим неколико улица, све је снимљено на
локацији. На сету. Шездесет посто приче одиграва се у кући богаташа, па је било важно дизајнирати је на врло посебан начин. План куће
имао сам у виду још док сам писао сценарио.
Скицирао сам све зато што су блокирање и акција ликова захтевали ту посебну структуру.
Због тога се дизајнер продукције намучио да испуни све захтеве које сам имао за ту кућу.
У вашим филмовима преплићу се хумор,
критика друштва, саспенс. Коју жанровску
одредницу везујете за филм Паразит?
– Заиста уживам у узбуђењу које доносе пра-

вила жанровских филмова, без обзира на то да
ли их кршите или их се придржавате. Мислим
да је Паразит крими трилер – црна комедија –
породична драма – акциони филм. Немогуће га
је дефинисати. Кад год добијем то питање, одговор не знам, а не зна га ни онај ко пита. И
то ми се баш допада. „Инди Вајер” објавио је
текст у којем је речено како је сам „Бонг Џон
Хо – жанр”. И то је највећи комплимент који сам
могао да добијем, то је реакција коју желим да
чујем.
У филму помињете и претњу нападом Северне Кореје на Јужну Кореју? Колико је она
реална?
– Филм је сатира, тако да тај део функционише и као вид политичког штоса. Ипак, то гледаоцима помаже да схвате како функционише
једна имућна породица која испод куће има изграђен бункер, какав иначе имају многе богате
породице у Јужној Кореји за случај напада северних суседа. Занимљиве су, на пример, реакције Американаца који често слушају о ракетним претњама из Северне Кореје. Један мој амерички пријатељ често ми поставља питање: „Да
ли и даље планираш да живиш у Јужној Кореји?”
Међутим, већина људи у Јужној Кореји не размишља о тим претњама и не жели да се оптерећује. Опасност, наравно, постоји, али ми настављамо да живимо нормалан живот.

Да ли су онда грађани више забринути због
економске ситуације у Јужној Кореји или
због Ким Џонг Уна?
– Мислим да економска ситуација изазива
већу забринутост него председник Северне Кореје. Економија је нешто с чиме се свакодневно суочавамо – људе више интересује колико ће
новца зарадити. То изазива највећу забринутост
и код сиромашне породице у овом филму.
Ваш претходни филм Окџа снимљен је за
„Нетфликс”, што је изазвало велике расправе
у Кану 2017. када се фестивал оштро супротставио филмовима снимљеним у тој продукцији?
– Могао бих да говорим о томе сада, јер је
прошло неколико година, али у то време, спор
је био толико жесток да ми се није указало много прилика да мирно говорим о самом филму. И
тужан сам што нисам имао такве прилике. Сад
кад сам се вратио класичном снимању осећам се
пријатније.

Окџа (2017)
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Фотографија: Маја Медић

филмски
циклус

разговор водила:

Зорица Димитријевић

мој избор

гордан матић
24
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из бор

За програм „Мој избор” предложили сте
врло разнородне филмове. Да ли сте се опредељивали као редитељ или као гледалац?
– Као гледалац! Сачувао сам то у себи. Желим да препустим причи своја осећања сваки
пут када одем у биоскоп. Само о оним филмовима за које не осетим ништа, а делују визуелно атрактивно, почнем да размишљам као редитељ: где је проблем, зашто је редитељ урадио
ово или оно, како је снимљена ова или она сцена. Једино тада.
На вашој листи преовлађују атрактивна
остварења из деведесетих година прошлог
века. Шта вас посебно веже за тај период?
– Нисам се опредељивао према периодима.
На примарној листи била је већина остварења
из осамдесетих, која су свакако оставила један
траг у мени (Кратки филм о љубави, Синема Парадизо, Под ударом закона, Небо над Берлином,
Труст...), али су се међу филмовима који се могу
приказати у Кинотеци нашла већином остварења из деведесетих.
– Тог периода сећам се као веома мрачног доба,
када није било никаквих културних догађаја у
Србији. А пошто сам деведесете провео у Крагујевцу, било је још мрачније. Културне санкције, недостатак биоскопа, ревија, концерата...
А онда се сећам да је, на пример, у Дому војске
након три године почео да ради импровизовани биоскоп у којем смо могли, мислим крајем
1995, да видимо дан за даном прво Пре кише, а
затим Петпарачке приче. И то само по један дан
– једну пројекцију. Сећам се колико ме је прво
филм Манчевског погодио, онако право у стомак. У то време још није био готов рат у Босни и
све ране и ожиљци од медијских манипулација
биле су отворене. Готово сви смо мислили оно
што је Манчевски у том филму објаснио уме-

сто нас. Дан након тога Тарантино је моје пријатеље и мене шокирао нудећи заборав стварности и прошлости од које смо бежали. Донео нам
је једну ведрину коју смо заборавили, ведрину
филмске комедије на циничан начин... баш како
смо се и осећали тада.
– Дело које је свакако, према мом мишљењу,
обележило тај период јесте Мржња. Прича о
друштву у слободном паду. Ми смо тада у Србији још увек падали. Свега неколико година
касније (1999) схватили смо да није важно како
падаш већ како се приземљиш. Сећам се да сам
након тог филма изашао с пријатељима и да
смо ћутали десетак минута. Као и још стотинак
људи који су гледали филм. Ударао је право у
стомак. Осећали смо се тако блиско с мотивима
главних јунака.

Фотографије: Архив ЈК

Д

иректор Филмског центра Србије,
редитељ Гордан Матић, одабрао је
филмове за децембарски програм
„Мој избор”, али не као редитељ
него као гледалац који се у биоскопу препушта осећањима. У интервјуу за наш часопис присетио се филмова који су снажно деловали на њега тешких деведесетих година у
родном Крагујевцу. Као пресудну за добар филм
наводи искреност, савремену домаћу филмску
сцену оцењује као веома вибрантну, а за Кинотеку каже да је наше благо, велики и јединствени трезор.

Одабрали сте и дела класика. У чему је тајна једног Фелинија или Формана која чини
да њихови филмови одолевају протоку времена?
– Тајна сваког доброг филма је у искрености!
У начину на који као редитељ поделите осећања
с гледаоцем. Основна тајна је начин на који увучете гледаоца да саосећа с вашим јунаком. Публика препознаје искреност. Тако је и у књижевности, музици, не само на филму.
Шта карактерише једини домаћи филм,
Случај Хармс, у овом прегледу западноевропске и америчке кинематографије?
– Случај Хармс је редак пример потпуне стилизације у нашој кинематографији. Веома необична дела великог руског писца нису могла да
се преточе у боље стилизован филм. Он и поред свих својих мана делује и данас веома занимљиво. Крајем осамдесетих, када сам први
пут видео тај филм, био сам затечен тиме што
и код нас, у Југославији, постоји стваралац који
може да напише и реализује такво дело. И данас га сматрам нашим најбоље стилизованим
филмом. „Даниле Ивановичу... ја изгубио греду”,
каже анђео Хармсу у почетку трећег чина. То
представља једну од јаких метафора које памтим, а којима тај филм обилује.
Како оцењујете савремену српску филмску
продукцију у погледу обима и квалитета, као
и у погледу места које заузима на нашој културној и јавној сцени?
– Савремена филмска сцена веома је вибрантна. Никако не мирује, што је добро. Мислим да
ГО РД А Н
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Петпарачке приче (1994)

дуго није била овако занимљива. Реткост је да
једна мала кинематографија попут наше има,
на пример, осам дебитаната у претходних годину дана. А очекујемо ускоро још два. И то од
укупно петнаест-шеснаест филмова. То је нова
снага и ново филмско промишљање. Када томе
додате и имена неких одавно доказаних аутора,
попут Горана Марковића, Горана Паскаљевића,
Драгана Маринковића, Срдана Голубовића (држимо палчеве и сви очекујемо ускоро његов
нови филм), Мише Терзића, схватите да се важне ствари дешавају у овом тренутку и да су ово
времена која ћемо памтити и препричавати. Заиста мислим да се многи талентовани ствараоци окрећу филму. Знате, претходних десет-петнаест година многи талентовани редитељи и
сценаристи трошили су своје време и дар у адвертајзингу који им је пружао много бољу материјалну надокнаду, али то се с новом генерацијом аутора мења. И то ми је веома драго.
Колико Филмски центар Србије може да
допринесе развоју домаће кинематографије?
– ФЦС заиста пружа доста ствараоцима данас, 2019. године. Свакако да ћемо то наставити.
Имамо и нове програме развоја публике, али и
филмских професионалаца за наредне две годи26
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не. На пример, следеће две године у фокусу ће
нам бити – сценарио. Покушаћемо да доведемо
најбоље скрипт докторе из света да раде с нашим сценаристима на текстовима које је подржао ФЦС. Због велике потражње за филмским
занатлијама, организоваћемо и посебне обуке
за различита занимања попут фар-мајстора, помоћника редитеља, расветљивача, пиротехничара и тако даље, како бисмо олакшали нашим
продуцентима већи избор квалитетних кадрова.
Самим тим и цена производње филмова биће
нижа.
Да ли пратите програме Југословенске кинотеке? Која је улога институција те врсте
у време када су филмови доступни на мноштву различитих платформи?
– Пратим. Нарочито у Косовској. Мада знатно мање него раније. Улоге архива се мењају, али
остаје као најбитније то што Кинотека чува и
рестаурира нашу историју. Пазите, није то само
историја филма, то је историја културе бележена на филму. Њена улога је и да подсећа, да буде
присутна, да нас освешћује када мислимо да све
знамо. Кинотека је благо које имамо. Велики и
јединствени трезор.
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великани
светског филма

пише:

Катарина Николић

ИЛУСТРАЦИЈА:

Мирослава Вуковић

Лоренс

Оливије

Креативни универзум у
шакама глумачког генија

Л

оренс Оливије (1907–1989), најпознатији тумач Шекспирових ликова, камелеонски се прилагођавао различитим улогама, противио техници metod acting-а, инсистирајући на развоју глумачке личности изван и
унутар улога, верујући да свако треба да развије
сопствени метод, ма шта то било.
На почетку каријере искључиво је био окренут
позоришту, али се након успеха филмова Оркански висови (Wuthering Heights, 1939) Вилијама
Вајлера и Ребеке (Rebecca, 1940) Алфреда Хичкока, ипак окренуо филмском платну. Оркански висови били су савршено место за рађање
холивудске звезде. Сарадња с Вајлером потпуно је променила сер Лоренса, његов однос према кадру и филмској глуми, и помогла му да се
ослободи екстравагантне гестикулације и театралности. Упркос чињеници да је Лоренсу заиста било непријатно на снимању и да је често долазио у сукоб с Вајлером, филм Оркански висови постигао је велики комерцијални успех. Свет
је упознао новог Лоренса, арогантног и помало
мрачног Хитклифа.

Оркански висови (1939)

У то време Лоренс Оливије почео је да се виђа
с Вивијен Ли, која је завршавала снимање филма Прохујало са вихором (Gone with the Wind),
и пар се надао да ће заједно играти у Хичкоковом филму. Међутим, Дејвид О. Селзник ипак
је одабрао Џоан Фонтејн. Сер Лоренс у првом
Хичкоковом филму снимљеном у Америци, сасЛ оренс
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Хамлет (1948)

пенс трилеру Ребека, играо је Максима де Винтера, Ребекиног мистериозног мужа. Џоан Фонтејн била је под ударом Лоренсовог разочарања
јер Вивијен Ли није добила улогу, али је Хичкок
успео да њену несигурност и стидљивост искористи за улогу госпође Де Винтер. Селзник је током снимања све време преспитивао своју одлуку о ангажовању не само Хичкока већ и Лоренса Оливијеа. Хичкоку је често пребацивао да Лоренс има споре реакције, да споро изговара реплике. Али Хичкок је имао своју визију.
Лоренс Оливије прихватио је 1951. године
Вајлерову понуду да игра у његовом филму Кери
(Carrie, 1952) да би у Холивуду био у исто време
кад и Вивијен Ли, која је у том тренутку снимала Трамвај звани жеља (1951). Иако је Лоренс
инсистирао и убеђивао продуценте да Вивијен
30
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Ли игра у већини његових филмова, брачни пар
снимио је само три филма заједно: Пожар изнад Енглеске (Fire Over England, 1937), 21 дан (21
Days, 1940) и Хамилтонова жена (That Hamilton
Woman, 1941).
Вилијам Шекспир, највећи драмски писац
свих времена, био је вечна инспирација Лоренса Оливијеа. Ликови, заплети, лична превирања
и животне одлуке Хамлета, Хенрија V, Ричарда
III или Отела били су главна полазишта у креирању многих других ликова и одражавали јасан
Лоренсов поглед на позориште и живот. Шекспир је писао много, без престанка. Застао би, с
времена на време, да узме дах, а онда истом брзином радио даље. Лоренс Оливије ценио је рад
више од свега, рад на себи, континуитет у стварању.

ренса Оливијеа, која на најбољи начин приказују колико Шекспиров стих може бити природан, реалан, а у исто време и веома поетичан.
Сер Лоренс сарађује са Џорџом Кјукором, мајстором литерарних адаптација и комедија, на
филму Љубав кад јој време није (Love among the
Ruins, 1975), заједно с Кетрин Хепберн. Тај телевизијски филм, настао по мотивима истоимене
песме Роберта Броунинга из 1885. године, као и
већина Кјукорових филмова има одличне „паметне” дијалоге и екстравагантни декор. Иако
су годинама били пријатељи, Лоренс и Кетрин
су тек 1975. године снимили филм заједно, на
њено инсистирање.
Принц и плесачица (The prince and the Showgirl,
1957) четврти је и последњи филм који је Лоренс
Оливије режирао. Лоренс глуми богатог и усамљеног принца који се заљубљује у плесачицу
коју тумачи Мерилин Монро.
Иако му се није допао комад Џона Озборна
Осврни се у гневу, који је тад био постављен на
сцени Royal Court-a, због чега је дошао у конфликт с Артуром Милером (тврдио је да је Џон
Озборн талентован драмски писац), сер Лоренс
Оливије касније је ипак променио мишљење и
заиграо у филму Тонија Ричардсона Забављач
(Entertainer, 1960). Озборн је већ увелико сарађивао с Ричардсоном, а сценарио за филм Забављач (на основу истоименог комада) написао
је на захтев Лоренса Оливијеа. Лоренс је у то

Фотографијe: Архив ЈК

Лоренс Оливије желео је да ради адаптацију
Хенрија V (Henry V, 1944) и понудио је Вајлеру
да режира филм. Лоренс је сматрао да је Вајлер
најбоље решење с обзиром на све што га је научио о филму. Али кад је чуо да је у питању Шекспиров комад, Вајлер је кроз смех одбио. „Нико
то неће урадити боље од тебе”, рекао је Оливијеу.
Након успеха тог филма, Лоренс је започео рад
на једној од најбољих Шекспирових филмских
адаптација свих времена – Хамлету (1948). То је
био први британски филм који је награђен Оскаром, али уједно и прва екранизација истоименог Шекспировог комада. Унутрашњи монолози, психологизација, беспрекорна глума и сценографија у готово атмосфери филм ноарa. У
исто време, још један филмски маг ради адаптације Шекспирових дела – Орсон Велс. Његов
филм Магбет излази исте године кад и Лоренсов Хамлет и неколико година потом Лоренс је
заиста желео да Орсон Велс глуми у последњем
делу његове шекспировске трилогије, у филму
Ричард III (1955), али је улогу ипак препустио
свом дугогодишњем пријатељу, чувеном глумцу
сер Ралфу Ричардсону. За потребе филма Салвадор Дали насликао је портрет Лоренса Оливијеа
као Ричарда III.
Хамлетов монолог „Бити или не бити” на литици, али и Ричардов говор камери на почетку
филма Ричард III, док слави победу своје породице, јесу невероватнa извођења и тумачења Ло-

Понос и предрасуде (1940)

Л оренс
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време већ био превише уморан и „дубоко болестан”, како је изјавио у једном интервјуу 1981. године. Желео је промену, нешто друкчије и забавно. И тако је постао Арчи Рајс, забављач.
Убрзо затим, Лоренс Оливије добија понуду
да сними филм Спартак (Spartacus, 1960), у режији Стенлија Кјубрика, а чији сценарио потписује један од најконтроверзнијих холивудских
сценариста у то време, прокламовани комуниста Далтон Трамбо. Спартака глуми Кирк Даглас, који је, након несугласица с Ентонијем Меном, позвао Кјубрика да режира ту чувену епску драму. Кјубрик није био задовољан у потпуности тим филмом јер му нису пружили могућност да промени неке делове сценарија. Након
тог искуства Стенли се увек трудио да има потпуну контролу над свим аспектима филма. Пре
Кјубрика, продукција је понудила чак и Лоренсу
Оливијеу да режира Спартака, али је он то одбио сматрајући да би улога глумца и редитеља у
том случају била превише захтевна.

Принц и играчица (1957)
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Лоренс Оливије сарађује с редитељем Џоном
Шлесинџером на филму Маратонац (Marathon
Man) 1975. године. Шлесинџер, представник британског новог филма (New Cinema), био је, за
разлику од Ричардсона, знантно мање углађен.
Шездесетих година већ је био снимио неколико
комерцијалних филмова чија је радња смештена у модерном Лондону, користивши грубе дијалекте и технику карактеристичну за нови талас,
а Маратонац је његов први трилер. У том филму Лоренс глуми нацистичког ратног злочинца
Кристијана Селa, чији је лик заснован на лику
доктора Менгелеа, који у фантастичном кадру
убија Хенрија (Рој Шајдер), а касније и мучи његовог млађег брата, којег тумачи Дастин Хофман. Дастин Хофман изговара чувену реплику
„Да ли је безбедно?” (Is it safe?), која улази у историју филмских реплика. Многе изјаве Лоренса
Оливијеа о metod acting-у проистекле су управо из снимања тог филма, на рачун глуме Дастина Хофмана. Хофман је у то време већ по-

Момци из Бразила (1978)

стао звезда снимивши филмове Мали велики
човек, Пси од сламе, Дивља хорда... Сценарио за
тај филм написао је признати романописац и
сценариста Вилијам Голдман. Лоренс је, у време снимања филма, већ био озбиљно болестан,
па је улогу прихватио искључиво због новца
како би обезбедио своју породицу. Дешавало се
да због медикамената заборави реплике, али је
успешно завршио снимање. „Парамаунт” није
био сигуран да заиста жели да ангажује болесног Лоренса Оливијеа, али се продуцент филма Роберт Еванс изборио да у Маратонцу глуми најпознатији британски живи глумац.
Лоренс Оливије посетио је Београд два пута:
1957. играо је Тита Андроника у Народном позоришту, а 1971. године гостовао на Фесту и том
приликом добио Орден југословенске заставе
са златним венцем.
Историјски ликови, негативци, романтични и мистериозни љубавници, Хамлет и Ван
Хелсинг. Живот Лоренса Оливијеа кроз његове улоге, његова познанства с великанима великог екрана, љубав према породици, према
Шекспиру. Његов траг у вечности, исписан ре-

чима: „Have a very good reason for everything
you do.”
Један од оснивача Британског националног
театра, према оцени критичара најбољи британски глумац XX века, оскаровац и први глумац у историји филма који је добио титулу племића, сер Лоренс Оливије, утицао је на развој
светске кинематографије и позоришта. Публици је поклонио велики број различитих улога
и доказао да поседује невероватни креативни
универзум, достoјан пажње и вечног дивљења.
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Патрисио
Гузман

из личног
угла

ВРХУНСКИ ДОКУМЕНТАРИСТА
КОЈИ НЕ ПОСУСТАЈЕ
пише:

Слободан Аранђеловић
ИЛУСТРАЦИЈА:

Мирослава Вуковић

На управо завршеном Међународном филмском фестивалу „Слободна зона” приказана су два изврсна
документарна филма, премијерно Кордиљери снова (2019) и репризно Седефно дугме (2015), познатог
чилеанског синеасте Патрисија Гузмана. Поменути филмови, с Носталгијом за светлошћу (2010), као
првим делом, чине особену трилогију посвећену историји, природним лепотама и животним тегобама
Чилеанаца. Носталгично обојено остварење раскошне визуелне лепоте награђивано је оправдано
на бројним фестивалима широм света
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шом је послат на Кубу, где је касније монтиран
у ICAIC-у. Сви присутни сложили су се да је трилогија јединствено историјско-политичко сведочанство, право ремек-дело жанра, прекретница у дотадашњој историји покретних слика.
Са жаљењем и тугом Гузман је констатовао да је
државни удар уништио у Чилеу уметнички занос, креативност и да су, поред бројних невиних
жртава, и многи уметници, свих усмерења, а не
само филмаџије, пребегли у Европу, Француску
и СР Немачку, углавном. У последњој изјави рекао је да се спрема да сними филм о Аљендеу.
Одржао је реч.

Фотографијe: Архив ЈК / ПРОМО

П

атрисио Гузман Лозанес (рођен
11. августа 1941. у Чилеу) спада у
најкреативније и најбоље документаристе Јужне Америке. Левичар по политичком убеђењу,
бескомпромисан синеаст, радозналог и младалачког духа, иако на измаку осме деценије, ради
и ствара пуном паром. Каријеру синеасте почео је у домовини 1968. а прославио се троделним епским политичким документарцем Битка
за Чиле (1975–1979), који говори о успону социјализма током кратке владавине Салвадора Аљендеа и о краху слобода и гажењу људских права
под чврстом руком диктатора Аугуста Пиночеа,
који је насилним путем свргнуо Аљендеа и бруталним методама прогонио његове присталице
и чилеанске интелектуалце. Гузман је касније
снимио изврстан документарац Салвадор Аљенде (2004), у коме је изнео мало познате чињенице о несрећном председнику. Иначе, Гузман је
на време побегао у Француску, где и данас живи
и ради. Ми смо видели следеће његове филмове: Прва година, 1972 (ФЕСТ, 1974), Битка за Чиле,
1979 – трећи део (ФЕСТ, 1980), Салвадор Аљенде (Фестивал ауторског филма, 2004) и поменуту трилогију (2010–2019) (Слободна зона). У каријери дужој од пола века потписао је укупно
21 документарни филм од 1968. до 2019. Оснивач
је и директор Међународног документарног фестивала у Сантјагу (Чиле), држи катедру за документарни филм на бројним факултетима у Европи и Латинској Америци.
Имао сам ретку срећу да се сретнем с Гузманом средином осамдесетих година прошлог
века на Лондонском филмском фестивалу, који
је, у оквиру пратећег програма, имао његову ретроспективу у биоскопу ICA (The Mall, SW 1), а
дружење с њим организовано је у ВИП салону
Лондонске кинотеке. Осим људи из кинотеке,
Гузмана, неколико најпознатијих локалних новинара и мене (као јединог страног колеге), били
су присутни и следећи синеасти: Линдзи Ендерсон, Карел Рајс, Меџ Макензи, Стивен Фрирс,
Роланд Џофи, Џулијан Темпл и Мајкл Редфорд.
Дружење је вешто и духовито водио колега критичар и архивиста Лондонске кинотеке Дејвид
Микер. Током вечери од Гузмана смо сазнали
да је Битку за Чиле првобитно замислио само
као хронику догађаја који су претходили државном удару. Користећи се методом истраживачке
репортаже и објективног снимања догађаја, наставио је да снима и под налетом репресије, сирови материјал одмах по Аљендеовом паду кри-

Кордиљери снова (2019)
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ИНТЕРВЈУ С
ПатрисиоМ
ГузманОМ

РАЗГОВОР ВОДИО:

Предраг Драгосавац

Носталгија за светлошћу (2010)

Сећам се, дакле постојим…
„Земља без документарних филмова је као породица без фото-албума”, често понавља Патрисио Гузман (Сантјаго, Чиле, 1941), документариста који је практично читав свој опус посветио управо стварању „чилеанског фото-албума”. Његови филмови
– од трилогије Битка за Чиле (1975–1979), преко У име бога (1987), Чиле, тврдоглаво памћење (1997), Случај Пиноче (2001), Салвадор Аљенде (2004), па до ове скорашње трилогије коју чине Носталгија за светлошћу (2010), Седефно дугме (2015) и Кордиљери снова (2019) – представљају незаобилазна сведочанства о личностима, догађајима и феноменима избрисаним и протераним из чилеанског „фото-албума”, тј. из званичне
историје писане по успостављању Пиночеове диктатуре
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узманови филмови су, међутим, и
својеврсна филозофска трагања и
промишљања о човеку и друштву,
садашњости и историји, пролазности и трајању, памћењу и заборављању. Његов темељни филозофски и ауторски став јесте да друштвено памћење
није дато само по себи, већ да се за њега треба
(из)борити. Сматра да би та борба требало да буде
заједничка и тимска, али дубоко верује у појединца и појединачни глас који ствара разлику. Свестан је, такође, и да се друштвено памћење данас
креира у једном комплексном процесу који је на
много начина парадоксалан.
„Документарни филмови о пустињи Атакама,
бразилској џунгли, колумбијској герили, о фламенку, тангу и салси, о Неруди, Ботеру или Борхесу углавном су немачки, шведски, белгијски...
То је у исто време и охрабрујуће и драматично. Човек не може да престане да размишља:
шта ће остати од нашег историјског сећања и
нашег уметничког сећања? Колико још времена
мора да прође пре него што наш документарни
филм буде оживео и спасао бар део културног
наслеђа Латинске Америке?”
Гузман на друге латиноамеричке ауторе „апелује” првенствено својим делом. Ни у осмој деценији живота не посустаје. Као и многи други чилеански интелектуалци, после Пиночеовог
војног пуча избегао је у Европу. Званично пребивалиште му је у Француској, али непрестано
путује. Предаје у више филмских школа у Европи и Латинској Америци. Снимајући и представљајући своје филмове, обилази свет.
Са Гузманом сам се срео и разговарао у октобру 2011. у Рио де Жанеиру, где је, у оквиру великог филмског фестивала, приређена ретроспектива његових дела. Када више година касније размишљам о том сусрету, рекао бих да
ми је Гузман био „необичан” због своје потпуне усаглашености с филозофијом коју „проповеда”.
Својом смиреношћу, једноставношћу и
скромношћу просто је одударао од фестивалске
хистерије, блештавила, надобудности. Деловало
ми је као да је срастао са својим апатридством
– није, наравно, био срећан због лома који га
је задесио, али није ни нарицао над својом судбином. Размишља док говори, не просипа унапред смишљене и безброј пута поновљене „жваке”. Поглед му сеже далеко изнад националних
и земаљских граница… Упркос годинама, одавао је утисак човека младог и радозналог духа.

Носталгија за светлошћу (2010)

Разговарали смо на мешавини шпанског, португалског и француског. Гузман не говори добро енглески, али би се рекло да је немарност
према том језику део његовог политичког става. Није бежао од признања да савремени Чиле
није ни налик ономе чему су се он и његова генерација надали и за шта су се борили. Осећала се због тога одређена резигнација у његовом
гласу, али у исто време и јака вера да (и његово
лично) „завештање” остављено потоњим генерацијама чува плам вере у могућност „бољег Чилеа”, али и „бољег света”.
У време нашег сусрета још је представљао
филм Носталгија за светлошћу, који је друштвено ангажован на веома филозофски и метафоричан начин.
У пустињи Атакама, на надморској висини од
три хиљаде метара, астрономи користе предност чистог неба за истраживање далеких галаксија у потрази за животом ван оквира Земље; с
друге стране, сува земља идеална је за очување
остатака живих бића, па археолози ту проучавају мумије и разне друге „реликте”, док неколико жена и даље трага за телима својих ближњих који су нестали у чисткама седамдесетих
и осамдесетих.
П атрисио
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Носталгија за светлошћу (2010)

– Филм се зове Носталгија за светлошћу, јер
кад погледам у небо, осетим носталгију. Светлост долази из велике даљине. Звезде које видимо удаљене су од нас више милиона светлосних
година. Тако далеке стварају море прошлости
које даје носталгију. С друге стране, осећам носталгију према Чилеу какав сам знао када сам
био млад. Када сам био адолесцент, Чиле је био
веома либерална демократска земља. Могли смо
да мислимо шта смо хтели, да чинимо шта смо
хтели и ништа нам се због тога не би десило. Касније, земља је прошла кроз страшну диктатуру
која ју је потпуно променила. Данас је то друга
земља. То је део носталгије…
Трагање за несталима је осетљива тема. Ко
се у Чилеу тиме бави? Има ли, у ствари, икога ко за то уопште мари изузев мајки и сестара жртава, попут протагонисткиња вашег
филма?
– Мало је људи у Чилеу који се брину за мртве.
Има два-три редитеља која раде нешто слично,
исто толико писаца. С друге стране, постоји колективни заборав. Мртвих се нико не сећа. Те
жене (протагонисткиње филма Носталгија за
38
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светлошћу) су саме. У том свом подухвату трагања немају подршку ни једне једине институције. Не подржава их нико – ниједан представник парламента, сенатор, посланик… Апсолутно нико. Чиле је земља која пати од Алцхајмеровог синдрома. Не, то није чак ни амнезија. То
је Алцхајмер. Као да је нешто из мозга ишчупано. То је веома озбиљно стање. Потребан је дуготрајан рад, године и године да би се стање поправило, а друштво опоравило.
Ситуација, рекло би се, подсећа на Шпанију, где су масовне гробнице жртава Франковог режима и даље табу?
– Да, постоји велика сличност са Шпанијом. У
ствари, случај Шпаније можда је још и гори. И у
Шпанији постоји потпуни заборав у вези с масовним гробницама, епизоде рата потпуно су
заборављене, не појављују се у књигама. То је,
по мом мишљењу, разлог због кога је Шпанија
и даље веома ограничена земља, у оквиру Европске уније не игра значајну улогу. Дубоко верујем да уколико не (по)ради на сећању, једна
држава неминовно губи енергију. С друге стране, када има добро сећање, када је начисто са

собом, држава онда може боље и да послује, да
ствара, развија туризам… Сећање никако не
треба издвајати као искључиво интелектуално
питање. Сећање је као атмосфера коју удишемо, као екологија… У Чилеу, као и у Шпанији,
постоји једна велика празнина.

Салвадор Аљенде (2004)

Постоји ли неко латиноамеричко друштво за које би могло да се каже да се изборило и суочило са својом прошлошћу?
– Аргентина. Нарочито за време Киршнера
и његове наследнице… То су биле владе које
су се заиста залагале за историјско сећање. И
истерали су ствар до краја – кривци су у затвору. То је један пример. То је једина земља у
Латинској Америци која је тако нешто урадила. Бразил је у вези с тим питањем мало урадио иако је и тамо диктатура трајала двадесет
пет година.
Да ли можете да замислите како би изгледао ваш живот да се није догодио 11. септембар 1973. године (војни пуч у Чилеу којим је
почела дугогодишња брутална диктатура)?
– Пре него што је Аљенде дошао на власт, боравио сам у Мадриду, на филмским студијама. Када сам се враћао у Чиле, Аљенде је већ
био на власти и мислио сам да је то било моје
последње дуго путовање, дужи боравак у иностранству. Веровао сам да ћу у Чилеу живети,
био сам убеђен да ће ми сувенири које доносим из Европе – књиге, карта за Лувр итд. –
бити успомене (на Европу) за цео живот. Међутим, само три године касније отишао сам из
Чилеа. Од тада, више времена провео сам ван
Чилеа него у Чилеу. Никад не бих био у стању
да замислим тако огромну промену. Мој живот засигурно би био сасвим друкчији да се
државни удар није десио. А државни удар је
све променио. Не само мој живот као филмског аутора и уметника већ буквално све. Земља се радикално променила. Из либералне, веома напредне демократије прешли смо
у вертикални, милитаристички, фашистички
систем. И то – одједном, преко ноћи. Ужасно.
То је као кад би сад овде сутра избио државни
удар… То је као да си у филму. Државни удар
био је апсолутно диспропорционалан по количини силе која је употребљена. С друге стране није било оружја. Нико није имао оружје.
Војска се обрушила као чекић и уништила све.
Циљ им је био да униште комунизам, али нису
уништили само комунизам већ и универзитет,

синдикате, парламент, суд… Све. То је ужасно…
Тешко ми је и да замислим колико би мој живот био друкчији да се то није десило. Када сам
почињао да снимам Битку за Чиле, нисам знао
какав ће бити крај. Аљенде би вероватно остао
на власти још три године. Мислим да би се онда
повукао пошто га није интересовало да на власти остане. Аљенде је неизмерно поштовао демократске норме… После њега би вероватно дошла
друга левичарска влада, а после ње би се вратиле хришћанске демократе, центар. А Чиле би
тада био веома напредна земља, земља у којој
је образовање бесплатно, где Католичка црква
има врло мали утицај, у којој би постојала интересантна демократска коегзистенција. Кардинал Католичке цркве био је Аљендеов пријатељ.
Невероватно, али био је разуман човек. Чиле би
био попут Шведске, Норвешке или Финске у
Латинској Америци. Био би једна веома интересантна држава.
Какав је био осећај када сте се вратили у
Чиле, какав је ваш доживљај Чилеа данас?
– То је друга земља. Ја и даље тамо имам пријатеље, групу људи која и даље размишља мање-више као и раније, међутим то је сада нека друП атрисио

Г узман
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га реалност. Пре свега, на сваком кораку осећа
се огроман северноамерички утицај. Може се
рећи да земља говори енглески, да размишља
на енглеском. И неолиберализам је учинио све
што је могао да избрише, да уклони све тековине социјалне државе. Образовање је приватизовано, болнице су приватизоване, полиција, возови… све је приватизовано. Чилеански колективни живот потпуно је промењен. Сада постоји
велики покрет против актуелне власти. То је један моћан студентски покрет. И, рекао бих да
први пут не постоји страх. Јер, када сам осамдесетих снимао Чиле – тврдоглаво сећање, у ваздуху се осећао страх. Деведесетих, када сам снимао Случај Пиноче, осећао се страх. Када сам
снимао Носталгију за светлошћу, постојао је
страх. Када бих на северу Чилеа упитао за масовне гробнице, нико није смео о томе да говори. Данас, и то са десничарима на власти, као да
су се отворила нека врата и као да су људи изгубили страх. Ту, пре свега, мислим на младе. И
покрет је веома занимљив јер његови лидери су
младић и девојка. Били су у Паризу, Лондону,
Риму, Бриселу… То је покрет који тражи интернационалну подршку.
Кордиљери снова (2019)

Ви не одустајете од вере у бољи свет…
– Верујем да је могуће радити у том правцу,
за бољу Земљу, за бољи Сунчев систем… Морамо да имамо свест да припадамо Земљи, а да Земља припада Млечном путу. То је наша кућа.
Верујем да је велика експлозија екологије добар
сигнал да стичемо свест о томе где се налазимо.
Верујем да ће се ствари побољшавати с једном
променом енергије, променом средстава комуникације. Морамо да размишљамо о једном једноставнијем свету, о природнијем животу. У
том смислу, да, мислим да је бољи свет могућ.
Колики је домет документарног филма? Где
је све приказана Носталгија за светлошћу?
Да ли је подстакла дискусије?
– Филм Носталгија за светлошћу приказан
је у 324 биоскопа у Француској, где га је видело 70.000 гледалаца. Ја сам тамо причао с људима у 60 биоскопа. (У Француској је, иначе, и завршио велики број људи који су током седамдесетих година избегли из Чилеа пред политичким прогоном. Прим. П. Д.) У Америци и Канади филм је прошао кроз 100 биоскопских сала.
Имамо копије и у Швајцарској, Белгији, Немачкој… То је моје поље акције. Филм је у Јапану
освојио важну награду у Јамагати и одмах је от40
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купљен за јапанско тржиште, тако да постоји
једна занимљива циркулација, са хиљаду биоскопа широм света. У Латинској Америци ситуација је, међутим, прилично слаба. У Чилеу смо
имали 4.000 гледалаца. Изашли смо са 12 копија,
али стигли смо само до 4.000 људи. Можда, када
бисмо покушали још четири-пет пута, успемо
да тај број повећамо на 10.000, али то је и даље
мало.
Радите на следећем филму?
– Радим, али веома полако. Не радим филм годишње зато што то не волим. Више волим темељно истраживање, вишегодишњу посвећеност једној теми. А нови документарац биће о
људима који живе на југу Чилеа, на месту где се
Чиле претвара у острва. Земља се ту претвара
у море, море се претвара у земљу… а море чува
сећање. Сећање Земље похрањено је у мору, то
ми је веома изазовна и интересантна идеја. То је
поетска идеја филма. Море које је дошло из интерпланетарног простора…
НАПОМЕНА: првобитна, краћа
верзија овог интервјуа објављена је
крајем 2011. године у магазину „Актер”.

аудио-визуелно
АРХИВИРАЊЕ

сећања филмских
уметника
пишЕ:

Зорица Димитријевић

J

угословенска кинотека покренула је нови пројекат аудио-визуелних снимања и архивирања разговора с најзначајнијим ствараоцима српске филмске уметности, који су уједно сведоци збивања у кинематографији, али и у друштву у бурним деценијама за нама.

Горан Марковић
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У првом циклусу, током новембра, снимљено је
пет опсежних интервјуа: с редитељем и сценаристом Гораном Марковићем, глумицама Миром
Бањац и Бранком Петрић, филмским критичарем
и теоретичарем, некадашњим директором Кинотеке Жиком Богдановићем и филмским сниматељем, некадашњим деканом Факултета драмских уметности у Београду Предрагом Пегом Поповићем.

фотографијe: Архив ЈК

Бранка Петрић

Циљ иницијативе јесте да људи који несумњиво имају шта да кажу и о свом стваралаштву и
о приликама на филму и око њега, оставе своја
сећања и сведочења за будуће генерације.
– Желимо да осветлимо рад значајних личности нашег филма, али и да демистификујемо
период и друштвене околности настанка онога
што је чинило корпус златног доба у нашој кинематографији – истиче директор Кинотеке Југослав Пантелић.
Овај пројекат представља битан допринос
култури сећања, нарочито у нашој средини која
није много склона педантном прикупљању и чувању документације и брзо заборавља некадашње успехе, али и проблеме.
Разговоре с одабраним саговорницима води
Пантелић, који је и искусни телевизијски новинар, а снима их професионална екипа, у здању
Кинотеке у Узун Мирковој улици.
То што се разговори воде „у четири ока” и
без притиска какав могу да створе медијски
интервјуи који се одмах објављују, доприноси
опуштеној атмосфери. У до сада снимљеним интервјуима уметници су сасвим отворено и опширно одговарали на низ питања о својој каријери, позитивним и негативним искуствима,

Мира Бањац
С Е Ћ А Њ А

Ф И Л М С К И Х

УМ Е Т Н И К А
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Жика Богдановић

Југослав Пантелић

односу уметничке и друштвенополитичке стварности, о периоду одрастања и формирања,
људима који су на њих утицали,
приватним ставовима и дилемама, а све то уз живописне детаље
и понеку анегдоту.
Снимљени материјал биће
трајно похрањен у Архиву Кинотеке и биће доступан будућим историчарима и истраживачима, као и ауторима документарних филмова заинтересованим било за портрет неког од уметника било за филмске и друштвене прилике, различите догађаје и феномене минулих дана о којима говоре њихови савременици.
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Пега Поповић

филм и
телевизија

НОВО ДОБА за
НОВОГОДИШЊИ
ПРОГРАМ
пише:

Иван Карл
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ник филмског програма, све те формате вратио сам на РТС.
О још једном стандарду тог времена водио сам рачуна, о новогодишњој филмској понуди, да буде балансирана између
онога што људи очекују, али и треба да виде. Примера ради,
првог јануара 2013. године емитовани су Краљев говор Тома

Фотографија: Архив ЈК

Б

аш на Светски дан
телевизије, 21. новембра, присетио сам се
свог првог филма на
телевизији. Било је
последње децембарско вече 1985.
године. Завршио се други Дневник
и из студија ТВ Београд, испред
сценографије „Хита месеца” огласила се Дубравка Дуца Марковић
да најави распоред емисија за, како
је и сада колоквијално и погрешно
зову, најлуђу ноћ. Рекла је да после честитке у поноћ почиње филм
„фантастичног наслова” и кренуо
је инсерт. Жена вришти из хеликоптера на ивици високог небодера, успаничена маса све посматра
из подножја, док тип са шеширом
и наочарима ужурбано тражи телефонску говорницу да би на крају
прошао кроз ротирајућа врата и
у плаво-црвеном костиму полетео
увис... Довољно да шестогодишњи
дечак надљудским напорима остане будан и погледа Супермена Ричарда Донера. Следећег јутра била
је реприза. Нисам је пропустио. Од
тада сам почео интензивније да
пратим телевизијски програм и запажам шта и када иде. Није било
тешко, са два доступна канала, од
којих је други емитовање почињао
по подне.
Филмови нису били окосница понуде, било их је мало, зналачаки
пробраних, и зато их после тридесет и кусур лета памтим. На недељном нивоу, удружени југословенски ТВ центри приказивали су седам-осам наслова, махом америчке
и европске продукције. Данас толико филмова за 24 сата пусти један од тридесетак свима доступних домаћих и панрегионалних
локализованих кабловских филмских канала. Постојали су редовни циклуси Фестове премијере, Оскаровци, Зимски и Летњи биоскоп,
које је покренуо Радослав Зеленовић, а наставио Небојша Ђукелић.
Када сам се много година касније
нашао на њиховом месту, као уред-

Супермен (1978)

Хупера и Возач Николаса Виндинга Рефна, по различитим
параметрима једни од најбитнијих филмова тих сезона.
Поменути Супермен емитован је за Нову, 1986, Супермен
II чекао је 1987, а Супермен III 1988. Три дела за три године.
Образац је подразумевао неколико ударних премијера и уз
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њих маратон репризних остварења. С временом број филмова се увећавао, а њихова старост смањивала, и на преласку
осамдесетих у деведесете новогодишњи филмски програм добио је контуре од којих се ни
данас не одступа. Рецепт је количински више, боље, калоричније и укусније него иначе. Телевизија постаје шведски сто
чији јеловник зависи од расположивог буџета и жанровских
афинитета онога који сервира.
Роберт Немечек је на Телевизији Политика у доба санкција
и пиратерије, када лиценцна ограничења нису постојала, имао
толико репрезентативан филмски програм да је сваки дан био
бадњи дан. Пуштао је хитове,
али је највећу услугу гледаоцима, посебно млађој генерацији,
учинио кинотечким циклусом
Филм у 16 h.

У медијима трендови долазе
и одлазе, али остају навике од
којих публика не жели да одступи. Ако су на овдашњој кућној трпези за празник обавезни печење, руска салата, сарма и колачи, неписани правилник на нашим телевизијама с
националном
фреквенцијом,
било да је реч о Јавном сервису или комерцијалним емитерима, чине популистичке комедије Жикина династија, Тесна
кожа и Хајде да се волимо. Без
њих се не може и они су сигурна
48
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Умри мушки (1988)

Матрикс (1999)

зона комфора за већинско гледалиште и линија
мањег отпора за уреднички колегијум. На Жику,
Шојића и Брену надовезује се неко ново домаће
остварење тек изашло из биоскопа и холивудски асортиман од проверених акцијаша до филма Сам у кући.
Али шта би могао и требало да буде пожељан
новогодишњи филмски програм конвенционалних телевизија општег типа, у доба „Нетфликса”
и специјализованих филмских канала?
Сведочимо ренесанси домаћих ТВ серија, и
ако за српске ТВ куће постаје императив да
пуштају нешто што није ишло нигде пре, онда
пилот-епизоде нових серија делују као логично
и атрактивно решење када су пикови рејтинга
и пажња јавности најизраженији. Филмови треба да буду логистичка подршка. Ако има финансијских средстава, онда јаке премијере мејџорс
студија, уз ноторну околност да су већ виђене на ХБО-у, или класична остварења из њихових library каталога, које гледаоци знају и воле,
у хладне зимске дане с екрана греју као лагана
ватра из камина.

Сам у кући (1990)

Казабланка (1942)
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критика из
ПРОШЛОСТИ

Случајности и
правила

Нешто између
Срђана
Карановића

НАПИСАО:

Небојша Ђукелић
НИН, 18. 9. 1983.
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поставља) имала платонску емотивну везу, за
време његовог боравка у Америци. Телефонира
му, долази у његов стан и затиче три жене у годинама (Јанкова мајка, тетка и баба). Убрзо наилази Јанков најбољи пријатељ, сналажљиви и
симпатични „муватор” Марко, који је обавештава да је Јанко на службеном путу.
То су почетни услови за развој приче о љубавном троуглу. Увучени смо у правила класичне
мелодраме и требало би да поверујемо у развој
осећања између Јанка, савесног и успешног хирурга, који има стамбене и професионане проблеме, и младе „ослобођене” Американке (благи
пример феминистичких убеђења), која брзо учи
српски и труди се да упозна и схвати егзотичну средину. Јанко, уз то, има за собом неуспешан брак и извесне проблеме у односима са сином панкером.
Како се филм приближава крају, по привидном поштовању правила мелодрамских образаца, долази до осујећења љубави која је на почетку дата. Разлози, очито, нису само у уплитању Марка, власника угоститељског објекта
„Клементина” и љубитеља америчког филма и
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ешто између почиње уводом у правила једне недовољно познате игре картама, а завршава се, такође, кадровима
баке главног јунака, која склапајући карте изговара парафразу познате олимпијске максиме („Важно је играти”). Овај оквир
за „друштвену игру”, која ће се наћи између, наговештава да ће се филм одвијати по правилима, уз пресудни значај случаја. Након почетног распореда карата следи домишљато дизајнирана шпица у којој оптичка играчка, праксиноскоп, оживљава низове „непокретних слика”
главних јунака. Завртело се „коло среће” у којем
ће се, као у некој „изврнутој” варијанти „Жила и
Џима” наћи троје младих људи.
После једног неразјашњеног љубавног разочарења новинарка Ева, желећи да радикално
промени живот, креће из Њујорка у Истанбул,
где живи њена блиска пријатељица. Игром случаја (тако ретка закашњења ЈАТ-ових авиона),
приморана је да проведе један дан у Београду. Одмах се сналази и присећа свог пријатеља,
младог хирурга Јанка, с којим је (касније се ис-
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поп-културе. Низ посејаних знакова (такозвани
„други план”, споредни наративни токови, дијалог) указује да до коначног раскида не долази
само због стамбених проблема и неподударности навика и схватања.
Када се у гледаочевој свести, при крају наративног тока, игром ретроакције и антиципације,
сложе сви значењски елементи, постаје сасвим
јасно да љубави, заправо, уопште није ни било.
Филм „изврће” овај привидни смисао и показује
се као „лажна мелодрама”. Пошто праве љубави
није ни било, а ликови се упињу да је досегну,
могло би бити речи о оном познатом типу филма у којем се аутори труде да говоре о „немогућности емотивне везе” (најбољи пример: Антониони). Међутим, ова тема није централна у
Карановићевом остварењу. Као да је тежиште
пребачено на опште околности, на миље у коме
тече ова игра преплитања наколико судбина.
Тај миље је препознатљив и налази се између
Њујорка и Истанбула у пролећно доба (крај марта – почетак маја) 1982. године.
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Сходно уводним назнакама, филм се завршава
игром случаја, који је кренуо линијом „мање вероватноће”. Марка убија његова бивша девојка,
лакомислена манекенка, пошто је заборавио да
закључа своја улазна врата. Јанко, после ноћи
дежурства и успешних операција на клиници,
случајно сазнаје да је Ева трудна. Креће на аеродром, како би је у последњем тренутку ипак задржао, али авион је, овога пута, полетео на време (опет случај).
Ова фиктивна приповест изложена је негованим филмским стилом. Карановић вешто барата елементима филмске синтаксе. Дијалог је писан „по правилима”, а вербалне досетке имају одзива код гледалаца. Посвећена је велика брига
детаљима и игри налажења вишезначности одлично смишљеног наслова.
Изгледа, међутим, као да је аутор превидео да
брига за споредне токове, „позадину” и детаље
треба да дође након јасно и здраво постављене
основе. Извесне нејасноће и недоречености у излагању приче и грађењу односа ликова умањују
коначни домет једног редитељски савесно обављеног посла.
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вип
КИНОТЕКА

Нешто
између

П

ројекат Вип Кинотека настављен је дигиталном рестаурацијом филма Нешто између (1982) Срђана
Карановића, у продукцији Центар филма, који је
премијерно приказан 5. децембра 2019. у
присуству редитеља и дела ауторске екипе.
Вип Кинотека има за циљ да сачува и заштити остварења која су обележила српску
кинематографију, а проглашена су за национално културно добро од великог значаја.
Тим пројектом, који се спроводи у сарадњи
Југословенске кинотеке и компаније Vip
mobile, започета је дуго очекивана дигитална рестаурација српског филмског наслеђа.
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СПЕЦИЈАЛНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

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

Бесплатне пројекције
на програму су 14. децембра
у 18.30 и 20.00 у Узун Мирковој 1.
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са полица
БИБЛИОТЕКЕ

Чаробни екран
Владе
Петрића
пише:

Зорица Димитријевић

И
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стакнути филмски теоретичар,
историчар и аутор проф. др Владимир Влада Петрић, који је
преминуо прошлог месеца у 92.
години, оставио је за собом низ
значајних књига и публикација.
Већ на почетку дуге и плодне каријере објавио
је опсежну студију о природи филма као уметности „Чаробни екран”, 1962. године у издању тадашње угледне куће „Народна књига”.
Млади Петрић, свега неколико година након дипломирања режије на београдској Академији за позориште, филм, радио и телевизију
(касније Факултет драмских уметности), а већ
признат као озбиљан есејиста и критичар, у тој
књизи разматра да ли је филм аутохтона уметност са специфичним, само њему својственим
изражајним средствима или хибридна уметност
која од више других медија позајмљује разнородна средства изражавања, да ли је филм сумаран појам за једну уметност, колико је тешко
разграничити уметничке особености филма од
фактографско-занатског аспекта...
„Свим тим питањима, и многим другим,
даје живог подстрека ова књига Владимира
Петрића”, истакао је у рецензији један од његових професора Јосип Кулунџић.
Насупрот лирском наслову књиге, Петрић се
не препушта чаролији с великог екрана. Феномену приступа научно, износи супротна гледишта и ставове, хетерогена мишљења и акси-
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оме, те их непристрасно анализира, имајући у
виду чињеницу да је појам особености филма, у
то време старог непуних седам деценија, још у
процесу обликовања.
„Петрић воли ред ствари”, запазио је Кулунџић, наводећи његову студиозност, савесност и систематичност, особине које ће, као
што данас знамо, обележити целу његову каријеру, донети му међународни углед, професуру на Харварду (где је основао и водио Филмски архив), а потом и низ признања у земљи
и иностранству, међу којима је и престижна награда Антологијског филмског архива из
Њујорка (Anthology Film Archive) 2010. године.
У обимној коришћеној литератури о естетици филма и позоришта, Петрића, како је приметио Кулунџић, „мање интересују стваралачке
импресије, више рационалне оцене”. Он објективно региструје противречности, „без кориговања у корист једне тезе, али увек са одређеним
личним ставом према њој, јер је и сам активни
уметник, и то темпераментан и заинтересован”.
Сведоци смо многих промена у области филма – на плану форме и садржаја, начина снимања и гледања. Петрић је тога био свестан пре
више од пола века. У првом делу „Чаробног
екрана”, под насловом „Проблеми естетике”, поручује: „Оно што је филм данас не значи да ће
бити и сутра, нити значи да то представља његов окамењени начин изражавања.”

Ипак, постоји константа, а то је да филм треба да делује покретним сликама, истиче Петрић,
указујући да, нажалост, филм то ретко чини и
често се претвара у механичко регистровање
приче.
„Филм треба да делује посебном организацијом покретних слика, особеним складом између њиховог садржаја, значења и њихових
спољашњих промена, кретњи, што у гледаоцу
изазива један нарочит, речима неисказив доживљај... Такав доживљај изазван првенствено визуелном динамиком смењивања облика,
светлости, боја, линија на биоскопском платну,
може се назвати филмском поезијом, оним неухватљивим вибрацијама у сваком правом уметничком делу које успе да проговори на свој специфичан начин, да нам саопшти нешто снажно,
истинито, лепо, што се у истоветном облику не
може доживети ни у једној другој уметности”,
тврди Петрић.
Помињући да Рене Клер то визуелно динамично деловање покретних слика на гледаоца назива кинестетичким, Петрић цитира објашњење
појма кинестетика из пера Славка Воркапића,
чији је рад изузетно ценио и у чију је част основао, по повратку из Америке у Београд, награду
за најсинематичнију секвенцу на Фестивалу ауторског филма.
Први део „Чаробног екрана”, „Проблеми естетике”, обухвата поглавља Поетичност филма,
Филм и роман, Сценарио и драма, Филм и позориште, Филм и телевизија, Филм, време и простор, Монтажа и Визуелно уобличавање.
Једнако детаљан је и други део књиге, „Раздобља и родови”, у коме су поглавља Говор филма
без речи, Акција и писхологија, Вестерн некад
и сад, Визуелна и вербална комедија, Неореализам – филм без углађености и Експериментални
филм и авангарда.
Трећи део је Закључак, за који аутор, исто као
и за свако од поглавља у прва два дела, наводи
кратак садржај. Овде су то одреднице Два гледања на филм: комерцијално и артистичко, Супротности филма: индустрија и уметност, Проблем васпитања укуса широке публике, Филмска култура као проблем општег образовања, Однос између критике и већине гледалаца, Упознавање са специфичностима кинематографског
језика, Социологија филма, Гледаочева идентификација са ликом и надградња филмске слике.
Овако побројане теме из само једног дела књиге добро илуструју колика је ширина Петрићевог увида и с каквом се пажњом посветио предмету свог проучавања.

Различите теорије, аргументе и коментаре
Петрић износи на јасан и једноставан начин, са
жељом да „заинтересује читаоце и помогне да у
филму заволе оно што је само њему као вузуелно-звучној уметности својствено”. Иако се свет
филма данас знатно разликује од оног из шездесетих година прошлог века, „Чаробни екран” је
и даље занимљив за читање и за размишљање.
Издање садржи опсежну библиографију, у
чијој је изради помогла библиотекарка Кинотеке Олга Добровић, регистар наслова филмова и
регистар имена филмских стваралаца и теоретичара, као и избор фотографија из Фототеке
Југословенске кинотеке.
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програм
децембар 2019

Југословенска кинотека

Сала Макавејев, Узун Миркова 1

ЧЕТВРТАК

5.

резервисан термин

ДЕЦЕМБАР

ДАНИ СЛОВЕНАЧКОГ ФИЛМА
ПЕТАК

6.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 19.30

не плачи, петре

ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ
100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА
ФРАНЦА ШТИГЛИЦА

(ЈУГ, 1964)
....................................................................................
Режија: Франце штиглиц

пројекција у 20.30

пројекција у 20.30

рај

(СЛО/ХРВ, 2019)
....................................................................................
Режија: митја личен,
соња просенц

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
ФЕСТИВАЛА

СУБОТА

7.

пројекција у 18.00

пројекција у 13.00

алцхајмер каФе

ДЕЦЕМБАР

(СЛО, 2019)
....................................................................................
Режија: мартин дракслер

ОКРУГЛИ СТО

СУБОТА

7.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 20.00

8.

потоп

ДЕЦЕМБАР

сома

пројекција у 20.00
стој!

пројекција у 20.00

(СЛО/ИТА, 2018)
....................................................................................
Режија: ђулио де паолис
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пројекција у 18.00
век снова

(СЛО, 2017)
....................................................................................
Режија: вен јемершич

(СЛО/ХРВ/СРБ, 2018)
....................................................................................
Режија: миха мацини,
душан јоксимовић

(СЛО, 2019)
....................................................................................
Режија: сандра јовановска

ПРЕЗЕНТАЦИЈА
„КИНО-АТЕЉЕ”

8.

(СЛО, 2018)
....................................................................................
Режија: урша менарт

избрисана

пројекција у 18.00

пројекција у 15.00

ДЕЦЕМБАР

НЕДЕЉА

никад више лузерка

пројекција у 20.00

(СЛО, 2019)
....................................................................................
Режија: кристијан крајнчан

НЕДЕЉА

пројекција у 20.30

орослан

(СЛО, 2019)
....................................................................................
Режија: матјаж иванишин

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 18.00
миран дан

(СЛО, 2018)
....................................................................................
Режија: јан мозетич

ПОНЕДЕЉАК

9.

ДЕЦЕМБАР

ПОНЕДЕЉАК

9.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 13.00
ТРИБИНА „ГРАНИЦА”
МОДЕРАТОРИ: ЈОЖЕ ДОЛМАРК,
АНДРЕЈ ДИМИТРИЈЕВИћ
УЧЕСТВУЈУ: КИНО-АТЕЉЕ ИЗ
ГОРИЦЕ, МАТЈАЖ ИВАНИШИН,
ШТЕФАН КАРДОШ

пројекција у 20.00

пројекција у 18.00

Гардероба

стриц Геза иде у
затурце

(СЛО, 2018)
....................................................................................
Режија: ема муц

(СЛО, 2019)
....................................................................................
Режија: јоже Глажар,
штефан кардош

пројекција у 20.00

бик

(СЛО, 2019)
....................................................................................
Режија: бојан лабовић

ткање поГледом –
јоже долмарк

(СЛО, 2017)
....................................................................................
Режија: борис јурјашевич

80. ГОДИШЊИЦА ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА
УТОРАК

пројекција у 19.00

10.

прохујало са
вихором

ДЕЦЕМБАР

(САд, 1939)
Gone With the Wind
....................................................................................
Улоге: кларк Гејбл (Clark Gable),
вивијен ли (Vivien Leigh)
Режија: виктор Флеминг
(Victor Fleming)

60. ГОДИШЊИЦА ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА
СРЕДА

11.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 19.00
бен хур

(САд, 1959)
Ben-Hur
....................................................................................
Улоге: чарлтон хестон
(Charlton Heston),
Џек хокинс (Jack Hawkins)
Режија: вилијам вајлер
(William Wyler)

ЧЕТВРТАК

12.

ДЕЦЕМБАР

СЕћАЊЕ НА... ДАЈЕН КЕРОЛ

пројекција у 18.00
љубав без обавеза

(САд, 1974)
Claudine
....................................................................................
Улоге: дајен керол
(Diahann Carroll), Џејмс ерл Џоунс
(James Earl Jones)
Режија: Џон бери (John Berry)

СЕћАЊЕ НА... МИШЕЛ ОМОН

пројекција у 20.30
недеља на селу

(ФРА, 1984)
Un dimanche à la campagne
....................................................................................
Улоге: луј дикре (Louis Ducreux),
мишел омон (Michel Aumont)
Режија: бертран таверније
(Bertrand Tavernier)
Д Е ЦЕ М БА Р

У
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50. ГОДИШЊИЦА ПРЕМИЈЕРЕ ФИЛМА
ПЕТАК

пројекција у 19.00

13.

рани радови

ДЕЦЕМБАР

(ЈУГ, 1969)
....................................................................................
Улоге: миља вујановић,
богдан тирнанић
Режија: желимир жилник
пРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА У пРИСУСТВУ РЕдИТЕЉА ЖЕЛИМИРА
ЖИЛНИКА И СНИМАТЕЉА
КАРпА АћИМОВИћА ГОдИНЕ

ВИП КИНОТЕКА: БЕСПЛАТНЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
СУБОТА

14.

ДЕЦЕМБАР

пројекцијe у 18.00 и 20.30
нешто између

(ЈУГ, 1982)
РЕСТАУРИРАНА ВЕРЗИЈА
....................................................................................
Улоге: предраг мики
манојловић, драган николић
Режија: срђан карановић

НЕДЕЉА

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ДЕЦЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

15.

ЧЕТВРТАК

19.

16.

17.

18.

резервисан термин

СЕћАЊЕ НА... ЈАН ШМИТ

пројекција у 18.00

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 20.30

колонија ланФијери

(чССР/СССР, 1969)
Kolonie Lanﬁeri
....................................................................................
Улоге: јуозас будраитис
(Juozas Budraitis), зузана
коцурикова (Zuzana Kocúriková)
Режија: јан шмит
(Jan Schmidt)
ПЕТАК

СУБОТА

НЕДЕЉА

ДЕЦЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

20.

22.

21.

СЕћАЊЕ НА... ЖАН-ПЈЕР МОКИ

сведок

(ФРА/ИТА, 1978)
Le Temoin
....................................................................................
Улоге: алберто сорди
(Alberto Sordi),
Филип ноаре (Philippe Noiret)
Режија: жан-пјер моки
(Jean-Pierre Mocky)

Фестивал подводноГ Филма
пРОГРАМ ћЕ БИТИ ОБЈАВЉЕН НАКНАдНО.

ПОНЕДЕЉАК

23.

резервисан термин

ДЕЦЕМБАР

60
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п ро г рам

муз е ја

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

МОЈ ИЗБОР: ГОРДАН МАТИћ
УТОРАК

24.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 17.00
случај хармс

(ЈУГ, 1987)
....................................................................................
Улоге: Франо ласић,
бранко цвејић
Режија: слободан д. пешић

СРЕДА

25.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 17.00
пре кише

(МАК/ФРА/ВБ, 1994)
пред дождот / Before the Rain
....................................................................................
Улоге: раде шербеџија,
катрин картлиџ
(Katrin Cartlidge)
Режија: милчо манчевски

ЧЕТВРТАК

26.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 17.00
две чађаве двоцевке
(ВБ, 1998)
Lock, Stock and Two Smoking
Barrels
....................................................................................
Улоге: Џејсон стејтам
(Jason Statham),
вини Џоунс (Vinnie Jones)
Режија: Гај ричи (Guy Richie)

ПЕТАК

27.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00
сећам се

чудесна судбина
амелије пулен

(ИТА/ФРА, 1973)
Amarcord
....................................................................................
Улоге: бруно занин (Bruno Zanin),
магали ноел (Magali Noël)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

(ФРА/НЕМ, 2001) Le fabuleux
destin d’Amélie Poulain
....................................................................................
Улоге: одри тоту (Audrey Tautou),
матје касовиц
(Matthieu Kassovitz)
Режија: жан-пјер жене
(Jean-Pierre Jeunet)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

повратак у
будућност

лет изнад кукавичјеГ
Гнезда
(САд, 1975)
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
....................................................................................
Улоге: Џек николсон
(Jack Nicholson),
луиза Флечер (Louise Fletcher)
Режија: милош Форман
(Milos Forman)

(САд, 1985)
Back to the Future
....................................................................................
Улоге: мајкл Џеј Фокс
(Michael J. Fox), кристофер лојд
(Christopher Lloyd)
Режија: роберт земекис
(Robert Zemeckis)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

мржња

петпарачке приче

(ФРА, 1995)
La haine
....................................................................................
Улоге: венсан касел
(Vincent Cassel), саид тагмауи
(Saïd Taghmaoui)
Режија: метју касовиц
(Matthieu Kassovitz)

(САд, 1994)
Pulp Fiction
....................................................................................
Улоге: Џон траволта
(John Travolta),
ума турман (Uma Thurman)
Режија: квентин тарантино
(Quentin Tarantino)

пројекција у 19.00
траГовима сведока

(СРБ, 2019)
документарни филм
....................................................................................
Режија: бошко милосављевић

ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ЛОРЕНС ОЛИВИЈЕ
СУБОТА

28.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

оркански висови

ребека

(САд, 1939)
Wuthering Heights
....................................................................................
Улоге: мерл оберон
(Merle Oberon), лоренс оливије
(Laurence Olivier)
Режија: вилијам вајлер
(William Wyler)

(САд, 1940)
Rebecca
....................................................................................
Улоге: лоренс оливије
(Laurence Olivier),
Џоан Фонтејн (Joan Fontaine)
Режија: алфред хичкок
(Alfred Hitchcock)
Д Е ЦЕ М БА Р

У
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НЕДЕЉА

29.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

кери

(САд, 1952)
Carrie
....................................................................................
Улоге: лоренс оливије
(Laurence Olivier), Џенифер
Џоунс (Jennifer Jones)
Режија: вилијам вајлер
(William Wyler)
ПОНЕДЕЉАК

30.

ДЕЦЕМБАР

принц и иГрачица

(ВБ/САд, 1957)
The Prince and the Showgirl
....................................................................................
Улоге: мерилин монро
(Marilyn Monroe), лоренс
оливије (Laurence Olivier)
Режија: лоренс оливије
(Laurence Olivier)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30
спартак

ђавољи ученик

(ВБ/САд, 1959)
The Devil’s Disciple
....................................................................................
Улоге: берт ланкастер
(Burt Lancaster), лоренс оливије
(Laurence Olivier)
Режија: Гај хамилтон
(Guy Hamilton)
УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

ЈАНУАР

31.

1.

(САд, 1960)
Spartacus
....................................................................................
Улоге: кирк даглас (Kirk Douglas),
лоренс оливије (Laurence Olivier)
Режија: стенли кјубрик
(Stanley Kubrick)

2.

слободни дани
ВЕЛИКАНИ СВЕТСКОГ ФИЛМА: ЛОРЕНС ОЛИВИЈЕ

ПЕТАК

3.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

бани лејк је нестала

(ВБ, 1965)
Bunny Lake is Missing
....................................................................................
Улоге: лоренс оливије
(Laurence Olivier),
керол линли (Carol Lynley)
Режија: ото премингер
(Otto Preminger)

СУБОТА

4.

ЈАНУАР

пројекција у 16.30

пројекција у 19.00

картум

(ВБ, 1966) Khartoum
....................................................................................
Улоге: лоренс оливије
(Laurence Olivier), чарлтон
хестон (Charlton Heston)
Режија: базил дирден
(Basil Dearden),
елиот елисофон (Eliot Elisofon)

НЕДЕЉА

5.

ЈАНУАР

пројекција у 16.30
борба титана

|

|
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момци из бразила

(ВБ/САд, 1978)
The Boys from Brazil
....................................................................................
Улоге: Грегори пек (Gregory
Peck), лоренс оливије
(Laurence Olivier)
Режија: Френклин шафнер
(Franklin J. Schaﬀner)

пројекција у 18.30

(ВБ/САд, 1981)
Clash of the Titans
....................................................................................
Улоге: лоренс оливије
(Laurence Olivier), хари хамлин
(Harry Hamlin)
Режија: дезмонд дејвис
(Desmond Davis)

62

бетси

(САд, 1978)
The Betsy
....................................................................................
Улоге: лоренс оливије
(Laurence Olivier),
роберт дувал (Robert Duvall)
Режија: данијел петри
(Daniel Petrie)

њушкало

(ВБ/САд, 1972)
Sleuth
....................................................................................
Улоге: лоренс оливије
(Laurence Olivier),
мајкл кејн (Michael Caine)
Режија: Џозеф л. манкевиц
(Joseph L. Mankiewicz)

југ о с л о в ен с ке

к и н о те ке

пројекција у 21.00
маратонац

(САд, 1976)
Marathon Man
....................................................................................
Улоге: дастин хофман
(Dustin Hoﬀman), лоренс
оливије (Laurence Olivier)
Режија: Џон шлесинџер
(John Schlesinger)

пројекција у 21.00
дракула

(ВБ, 1979)
Dracula
....................................................................................
Улоге: Френк ланђела
(Frank Langella), лоренс оливије
(Laurence Olivier)
Режија: Џон бадам
(John Badham)

пројекција у 21.00
Џез певач

(САд, 1981)
The Jazz Singer
....................................................................................
Улоге: нил дајмонд
(Neil Diamond), лоренс оливије
(Laurence Olivier)
Режија: Pичард Флајшер
(Richard Fleischer)

програм
јануар 2020
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

ЈАНУАР

ЈАНУАР

6.

7.

ЈАНУАР

СЕћАЊЕ НА... МАРИЈА БАКСА

пројекција у 17.00
млад и здрав као
ружа

(ЈУГ, 1971)
....................................................................................
Улоге: драган николић,
марија бакса (maría Baxa)
Режија: јован јовановић

ЧЕТВРТАК

9.

ЈАНУАР

СЕћАЊЕ НА… ВОЈТЈЕХ ЈАСНИ

пројекција у 17.00
једноГ дана један
мачак

(чССР, 1963)
Az prijde kocour
....................................................................................
Улоге: јан верих (Jan Werich),
емилија васариова
(Emilia Vаsаryovа)
Режија: војтјех јасни
(Vojtech Jasny)

ПЕТАК

10.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00
хороскоп

(ЈУГ, 1969)
....................................................................................
Улоге: милена дравић,
драган николић
Режија: боро драшковић

ЈАНУАР

МОНТГОМЕРИ КЛИФТ НА БИС

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00
деца европе /
обележени

еротски тип

(ИТА, 1978)
Candido erotico
....................................................................................
Улоге: мирча карвен
(Mircha Carven),
марија бакса (Маrija Baxa)
Режија: клаудио ђорђи
(Claudio Giorgi)

СЕћАЊЕ НА... ЗОРАН ХРИСТИћ

(шВА/САд, 1948)
The Search
....................................................................................
Улоге: монтгомери клифт
(Montgomery Clift),
алин макман (Aline MacMahon)
Режија: Фред зинеман
(Fred Zinneman)

МОНТГОМЕРИ КЛИФТ НА БИС

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

хасанаГиница

дрво живота

(ЈУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: милена дравић,
реља башић
Музика: зоран христић
Режија: миодраг мића поповић

(САд, 1957)
Raintree County
....................................................................................
Улоге: монтгомери клифт
(Montgomery Clift),
елизабет тејлор (Elizabeth Taylor)
Режија: едвард дмитрик
(Edward Dmytrik)

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

варљиво лето ’68

млади лавови

(ЈУГ, 1984)
....................................................................................
Улоге: славко штимац,
данило бата стојковић
Музика: зоран христић
Режија: Горан паскаљевић

СЕћАЊЕ НА... БРАНКО ЛУСТИГ

СУБОТА

11.

Сала Макавејев, Узун Миркова 1

слободни дани

СРЕДА

8.

Југословенска кинотека

(САд, 1958)
The Young Lions
....................................................................................
Улоге: марлон брандо
(Marlon Brando), монтгомери
клифт (Montgomery Clift)
Режија: едвард дмитрик
(Edward Dmytrik)

МОНТГОМЕРИ КЛИФТ НА БИС

пројекција у 17.30

пројекција у 20.30
изненада прошлоГ
лета

Гладијатор

(САд/ВБ/МАЛ/МАР, 2000)
Gladiator
....................................................................................
Улоге: расел кроу (Russell Crowe),
хоакин Финикс (Joaquin Phoenix)
продуцент: бранко лустиг
Режија: ридли скот
(Ridley Scott)

(ВБ/САд, 1959)
Suddenly, Last Summer
....................................................................................
Улоге: елизабет тејлор
(Elizabeth Taylor), монтгомери
клифт (Montgomery Clift)
Режија: Џозеф л. манкевиц
(Joseph L. Mankiewicz)
Ј А Н УА Р

У
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СЕћАЊЕ НА... БРАНКО ЛУСТИГ

НЕДЕЉА

12.

ЈАНУАР

пројекција у 17.30

МОНТГОМЕРИ КЛИФТ НА БИС

пројекција у 20.30
неприлаГођени

небеско краљевство

(САд/ВБ/шпА/НЕМ/МАР, 2005)
Kingdom of Heaven
....................................................................................
Улоге: орландо блум (Orlando
Bloom), ева Грин (Eva Green),
лијам нисон (Liam Neeson)
продуцент: бранко лустиг
Режија: ридли скот (Ridley Scott)

(САд, 1961)
The Misﬁts
....................................................................................
Улоге: кларк Гејбл (Clark Gable),
монтгомери клифт
(Montgomery Clift)
Режија: Џон хјустон
(John Houston)

100 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ФЕДЕРИКА ФЕЛИНИЈА
ПОНЕДЕЉАК

13.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

светлости варијетеа
(ИТА, 1950)
Luci del varietà
....................................................................................
Улоге: пепино де Филипо
(Peppino De Filippo), карла дел
пођо (Carla Del Poggio)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

УТОРАК

14.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00

пројекција у 19.00

улица

(ИТА, 1954)
La strada
....................................................................................
Улоге: ентони квин
(Anthony Quinn), ђулијета
мазина (Giulietta Masina)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

СРЕДА

15.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00

16.

ЈАНУАР

пробисвет

(ИТА/ФРА, 1955)
Il bidone
....................................................................................
Улоге: ђулијета мазина
(Giulietta Masina), бродерик
крофорд (Broderick Crawford)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

ђулијета и духови

|

муз е ја

кабиријине ноћи

(ИТА/ФРА, 1957)
Le notti di Cabiria
....................................................................................
Улоге: ђулијета мазина
(Giulietta Masina), Франсоа перије
(François Périer)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 20.30

осам и по

п ро г рам

пројекција у 21.00

сладак живот

пројекција у 18.00

|

(ИТА/ФРА, 1953)
I vitelloni
....................................................................................
Улоге: алберто сорди
(Alberto Sordi), Франко
Фабрици (Franco Fabrizi)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

(ИТА/ФРА, 1960)
La Dolce Vita
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni), анита
екберг (Аnita Ekberg)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

сатирикон

(ИТА/ФРА, 1963)
Otto e mezzo
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni), клаудија
кардинале (Claudia Cardinale)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
64

данГубе

пројекција у 20.30

(ИТА/ФРА, 1965)
Giulietta degli spiriti
....................................................................................
Улоге: ђулијета мазина
(Giulietta Masina),
сандра мило (Sandra Milo)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
ЧЕТВРТАК

бели шеик

(ИТА/ФРА, 1952)
Lo sceicco bianco
....................................................................................
Улоге: алберто сорди
(Alberto Sordi), ђулијета
мазина (Giulietta Masina)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 21.00

југ о с л о в ен с ке

(ИТА, 1969)
Fellini – Satyricon
....................................................................................
Улоге: мартин потер
(Martin Potter),
хирам келер (Hiram Keller)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
к и н о те ке

ПЕТАК

17.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00
кловнови

(ИТА/ФРА/НЕМ, 1970)
I clowns
....................................................................................
Улоге: Федерико Фелини
(Federico Fellini),
рикардо били (Riccardo Billi)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

СУБОТА

18.

ЈАНУАР

пројекција у 17.00
проба оркестра

(ИТА/НЕМ, 1978)
Prova d’orchestra
....................................................................................
Улоге: балдуин бас
(Balduin Baas), клара
колозимо (Clara Colosimo)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

НЕДЕЉА

19.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00
сећам се

(ИТА/ФРА, 1973)
Amarcord
....................................................................................
Улоге: бруно цанин
(Bruno Zanin),
магали ноел (Magali Noël)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
ПОНЕДЕЉАК

20.

ЈАНУАР

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

Фелинијев рим

сећам се

(ИТА/ФРА, 1972)
Roma
....................................................................................
Улоге: питер Гонзалес
(Peter Gonzales),
брита барнс (Britta Barnes)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

(ИТА/ФРА, 1973)
Amarcord
....................................................................................
Улоге: бруно цанин
(Bruno Zanin),
магали ноел (Magali Noël)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 18.30

пројекција у 21.00

Град жена

Фелинијев казанова

(ИТА/ФРА, 1980)
La città delle donne
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni), ана
пруцнал (Anna Prucnal)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

(ИТА/САд, 1976)
Il Casanova di Federico Fellini
....................................................................................
Улоге: доналд сатерленд
(Donald Sutherland),
сисели браун (Cicely Browne)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 20.30
сладак живот

(ИТА/ФРА, 1960)
La Dolce Vita
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni), анита
екберг (Аnita Ekberg)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

данГубе

улица

(ИТА/ФРА, 1953)
I vitelloni
....................................................................................
Улоге: алберто сорди
(Alberto Sordi), Франко
Фабрици (Franco Fabrizi)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

УТОРАК

21.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00
кабиријине ноћи

(ИТА/ФРА, 1957)
Le notti di Cabiria
....................................................................................
Улоге: ђулијета мазина
(Giulietta Masina), Франсоа
перије
(François Périer)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

(ИТА, 1954)
La strada
....................................................................................
Улоге: ентони квин
(Anthony Quinn), ђулијета
мазина (Giulietta Masina)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 20.30
ђулијета и духови

(ИТА/ФРА, 1965)
Giulietta degli spiriti
....................................................................................
Улоге: ђулијета мазина
(Giulietta Masina),
сандра мило (Sandra Milo)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
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СРЕДА

22.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

пробисвет

(ИТА/ФРА, 1955)
Il bidone
....................................................................................
Улоге: ђулијета мазина
(Giulietta Masina), бродерик
крофорд (Broderick Crawford)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
ЧЕТВРТАК

23.

ЈАНУАР

осам и по

(ИТА/ФРА, 1963)
Otto e mezzo
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni), клаудија
кардинале (Claudia Cardinale)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

сатирикон

Фелинијев казанова

(ИТА, 1969)
Fellini – Satyricon
....................................................................................
Улоге: мартин потер
(Martin Potter),
хирам келер (Hiram Keller)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
ПЕТАК

СУБОТА

ЈАНУАР

ЈАНУАР

24.

25.

НЕДЕЉА

26.

ЈАНУАР

резервисан термин
пројекција у 18.00

пројекција у 20.30

Град жена

(ИТА/ФРА, 1980)
La città delle donne
....................................................................................
Улоге: марчело мастројани
(Marcello Mastroianni),
ана пруцнал (Anna Prucnal)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)
ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

ЈАНУАР

ЈАНУАР

27.

(ИТА/САд, 1976)
Il Casanova di Federico Fellini
....................................................................................
Улоге: доналд сатерленд
(Donald Sutherland),
сисели браун (Cicely Browne)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

28.

а брод и даље плови

(ИТА/ФРА, 1983)
E la nave va
....................................................................................
Улоге: Фреди Џоунс (Freddie
Jones), барбара Џефорд
(Barbara Jeﬀord)
Режија: Федерико Фелини
(Federico Fellini)

резервисан термин
7. ДАНИ ИГРЕ НА ФИЛМУ

СРЕДА

29.

ЈАНУАР

пројекција у 19.00

пројекција у 21.00

тајлер пек, балет
сада

иГрајмо

(ФРА/БЕЛ, 2019)
Let’s Dance
....................................................................................
Улоге: рајан бансети (Rayane
Bensetti), алексија ђордано
(Alexia Giordano)
Режија: ладислас шола
(Ladislas Chollat)

(САд, 2018)
Ballet Now
....................................................................................
документарни филм
Режија: стивен кантор
(Steven Cantor)
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ЧЕТВРТАК

30.

пројекција у 16.00

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

ЈАНУАР

полина

(ФРА, 2016)
Polina, danser sa vie
................................
Улоге: жилијет бинош
(Juliette Binoche), анастасија
шевцова (Анастасія шевцова)
Режија: валери милер (Valérie
Müller), анжелен прељокаж
(Angelin Preljocaj)
ПЕТАК

31.

ЈАНУАР

пројекција у 18.00
црни павиљон:
квинтет из узеса

Pavillion Noir, Uzes Quintet
................
Улоге: серхио дијаз (Sergio Díaz),
селин Гали (Céline Galli)
Режија: пјер колибеф
(Pierre Coulibeuf)
СУБОТА

пројекција у 16.00

ФЕБРУАР

сабуро тешиГавара,
невидљиви иГрач

1.

Saburo Teshigawara,
danser l’invisible
....................................................................................
документарни филм
Режија: елизабет коронел
(Élisabeth Coronel)

НЕДЕЉА

пројекција у 16.00

ФЕБРУАР

тајлер пек, балет
сада (САд, 2018)

2.

Ballet Now
....................................................................................
документарни филм
Режија: стивен кантор
(Steven Cantor)

бил ти Џоунс: иГром
до обећане земље

подударност

(САд, 2014)
Match
....................................................................................
Улоге: патрик стјуарт
(Patrick Stewart),
карла Гуђино (Carla Gugino)
Режија: стивен белбер
(Stephen Belber)

(САд, 2004)
Bill T. Jones: Dancing
to the Promised Land
....................................................................................
документарни филм
Режија: миша скорер
(Mischa Scorer)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

кораци на сцени

жив и мрда

(ФРА, 2006)
Les pieds sur scène
....................................................................................
документарни филм
Режија: ерик леге
(Eric Legay)

(шВЕ/САд, 2016)
Alive and Kicking
....................................................................................
Режија: сузан Глацер
(Susan Glatzer)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

пустињски иГрач

иГра

(ВБ/УАЕ/РУМ/МАР, 2014)
Desert Dancer
........................................
Улоге: Фрида пинто (Freida
Pinto), том кален (Tom Cullen)
Режија: ричард рејмонд
(Richard Raymond)

(ФРA, 2018)
Play
..................................................................
Кореографија: александер
екман (Alexander Ekman)

пројекција у 18.00

пројекција у 20.00

подударност

марГо

(САд, 2014) Match
....................................................................................
Улоге: патрик стјуарт
(Patrick Stewart),
карла Гуђино (Carla Gugino)
Режија: стивен белбер
(Stephen Belber)

Ј А Н УА Р

(ВБ, 2005) Margot
....................................................................................
документарни филм
Режија: тони палмер
(Tony Palmer)
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Фељтон

одломци из књиге владимира петрића

развој
филмских
врста
1.
ДЕО

ТЕРИ РЕМЗИ

Историја

Р

азвитак кинематографије, заиста, представља занимљив феномен, не само због тога што се
ово изражајно средство наметнуло свету у тако кратком временском периоду већ и зато што његов развој има два јасно одређена ступња развитка: један већ потпуно уобличен и завршен –
неми филм, и други, који се налази у процесу
уобличавања – звучни филм, чији даљи развитак није лако сагледати. Будући да се историја
бави само оним што се догодило, историја кинематографије бележи значајне појаве у току развитка филма уопште, или у одређеним националним кинематографијама. Тако се може говорити о општој историји светског филма, а и о
посебним историјама филма појединих земаља.
Како се развој овог изражајног средства очитовао у ширењу кинематографије из једне земље у другу, и како се репертоари већине биоскопа састоје од филмова најразличитијих земаља, то је развитак филма, већ од самог почетка, добио интернационално обележје, па се
може тврдити да ниједна друга уметност не повезује, у толикој мери, стваралаштва разних нација у јединствену целину. Зато је сасвим природно, када се говори о почецима кинематографије, што се из Француске прелази у Америку, Италију, Русију, Шведску, Немачку, при
чему се потпуно и логично прати линија развитка једног изражајног медијума који је најпре
био техничка атракција, а доцније, захваљујући
открићима научника, као и делима стваралаца из разних земаља, постао уметност коју
лако разумевају и прихватају сви грађани света.
Постоје велике опште историје филма (Жоржа Садула, на пример), које излажу развитак
филма од прапочетка до данашњих дана, хронолошки пратећи значајне појаве без обзира на
то где су се догодиле, па се по неколико пута
враћају на извесну земљу у различитим периодима развитка кинематографије.*1 Друге опш1 Разлог због кога се у овој књизи не даје општа историја

те историје филма (Карла Венсана, на пример)
обрађују посебно сваку националну кинематографију као целину, треће (Алберта Фултона, на
пример) иду од једног историјског тренутка до
другог, истичући оно што је значајно у кинематографијама свих земаља, а има их који прате развој филма кроз издвајање значајних аутора у појединим националним кинематографијама (Анрија Колпија, на пример). Тешко је
рећи који је од наведених метода најбољи, као
што је бесмислено тврдити да су они једини. У
хронолошком низању историјских чињеница
губи се целовитост националних кинематографија; у посебном сагледавању развијања сваке
кинематографије понаособ кида се драгоцена нит општег развитка кинематографије и филма у свету; у концентрисању збивања разних кинематографија у једном историјском тренутку нарушава се временски
континуитет у трајању; у сагледавању историје филма кроз поједине ауторе занемарују се остале значајне компоненте развитка.*2
Настојећи да у овој књизи дамо синтетизован
приказ историје филма уопште, и то праћењем
развоја филмских врста и жанрова, трудићемо
се да редослед излагања задржи историјски континуитет збивања (предисторија, примитивци,
уметнички филм, бурлеска итд.), затим ћемо издвојити одређене школе које су се коначно формирале у историји кинематографије (совјетски
монтажни филм, нордијска екранизована сага,
немачки експресионизам, јапански џидај-геки
стил итд.), указаћемо на поједине родове (жанрове) који су јасно одређени (вестерн, трилер,
мјузикл, филм страве итд.), анализоваћемо карактеристичне кинематографске стилске поступке (архивски филм, надреалистичка авангарда, филм-истина итд.), набројаћемо и објаснићемо филмске врсте (играни филм, документарни, односно фактографски филм, анимира-

Фотографија: Архив ЈК

Први пут у историји човечанства
једна уметност се родила, развила
и процветала за тако кратко време
које је дозвољавало да човек
посматра цео тај процес.

филма нити пружа преглед развитка кинематографије по
земљама, управо је у томе што постоји огроман број општих историја филма, док – бар колико је то писцу познато
– до данас није написан ниједан преглед историјског развитка филмских врста и жанрова, нити је издата упоредна
историја филма у којој би сличне и истодобне појаве у разним кинематографијама биле аналитички доведене у везу.
2 За изучавање филма значајни су сви наведени видови
развитка кинематографије, већ према интересовању и потребама онога који жели да се упозна са одређеним аспектом историје филма; овај уводни текст управо има за циљ
да упути читаоце на уџбенике и дела која историју филма
обрађују на друкчији начин од поступка који је употребљен у овој књизи.
развој

филмских

врста
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Први звучни филм
Певач џеза (1927)

ни, односно цртани и лутка-филм итд.), уочићемо неке карактеристичне појаве у историји кинематографије (филмови у наставцима, филм-роман, филмови о другим уметностима итд.).*3
Изучавање историје филма отежано је због
тога што – за разлику од књижевних историчара
– филмски историчари имају далеко мање могућности да виде стара филмска дела. Они морају да одлазе у филмске архиве (кинотеке), где
се за њих организују специјалне пројекције (често истог филма по неколико пута), а то захтева
велике материјалне издатке. Ово нарочито важи
за млађе историчаре, који нису имали прилике
да виде многе старе филмове, а не желе да се
ослоне једино на оно што је о њима писано, јер
тада не би били у стању да о филмовима дају
свој суд, па би се те њихове историје свеле на
пуке компилације.
3 Уколико читалац жели да се упозна са техничким, организационим и економским развитком кинематографије,
као и са развојем филмских теорија, основне податке о
томе може да нађе у књизи „Увођење у филм”, чији органски део представља и овај преглед развоја филмских врста.
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А управо када је у питању филмска уметност,
о чијим се делима мишљење брзо мења, неопходно је да свака генерација изнесе свој поглед на
оно што је створено пре ње и да из свог времена сагледа општи развитак филма. Јер, није редак случај да извесни филмови, високо оцењени
у време када су настали, доцније губе од значаја,
а други, који су прошли готово незапажено, тек
накнадно бивају „откривени” и проглашени за
вредна уметничка остварења. Због велике количине и масовног комерцијализовања филмске
производње, историје филма баве се само оним
кинематографским остварењима која задовољавају одређени уметнички ниво и само оним
ствараоцима који својим талентом и замислима представљају истинску вредност и доприносе уметничком уздизању филма.*4
4 Као у свим осталим уметностима, велике нације истичу
у први план своје филмске ствараоце, занемарујући развитак малих кинематографија; због тога је неопходно консултовати књиге које говоре о историји кинематографије
малих народа, јер само у том случају можемо да добијемо
објективну слику општег развитка филма у свету.

Од многих историчара филма навешћемо само значајнија имена чија дела могу да
послуже изучавању опште и посебних историја кинематографије. Поред Жоржа Садула,
који је у најопширнијем облику пратио развој
филма у свету, општу историју филма обрадили су: Бардеш и Бразијак, Жан и Форд, Марсел
Лапјер, Анри Фескур, Мишел Коасак, Жак Деланд, Франческо Пазинети, Гвидо Чинкоти, Лино-Лионело Гирардини, Ђулио Чезаре Кастело,
Роберто Паолела, Пол Рота и Ричард Грифит,
Карлос Фернандес Куенка, Ангел Зунига, Моралес Мари-Лус, Ернест Линдгрен, Морис Спид,
Уве Брусендорф, Фридрих Зглиницки, Грегор
и Паталас, Хајнрих Френкел, Артур Најт, Јежи
Теплиц и многи други на разним језицима. Од
историчара националних кинематографија такође ћемо навести само најпознатије, и то по
земљама: САД: Бенџемин Хемптон, Тери Ремзи,
Луис Џекобс; Француска: Пјер Лепрон, Роже Режан, Жорж Шарансол; Совјетски Савез: Борис
Лихачов, Семјон Гинзбург, Николај Лебедев, Џеј
Лејда; Енглеска: Пол Рота, Рејчел Лоу и Роџер
Менвел; Италија: Марија Проло, Карло Лицани, Фабио Капри; Немачка: Вилхелм Синг, Рудолф Пабст и Ханс Томас; Шведска: Бо Видерберг, Рагнар Алберг, Идестам-Алмквист, Жан
Беранже; Данска: Арнолд Ебе Нергард; Чехословачка: Сватопук Јежек, Јарослав Брож и Миртил
Фрида; Пољска: Владислав Јевсијевицки, Витолд
Вичак, Владислав Банашкијевич; Јапан: Ендерсон-Ричи, Марсел и Шиноби Жигларис, Ишимаки Јошио, Акира Ивасаки, Танака Џуничиро;
Индија: Јан Соукуп, Пана Шах; Мексико: Хозе
Гарсија Ескудеро, Емилио Гарсија Ријера; Канада: Питер Морис; Шпанија: Хуан Каберо, Фернандо Мендес-Леите.*5 Постоје историчари који
пишу књиге само о одређеним појавама у историји кинематографије, о разним правцима и познатим ауторима филмова. О историји анимираног филма писали су: Ло Дика, Едвин Георг
Луц, Валтер Алберти, Енрико Гец, Семјон Гинзбург. Нажалост, о развоју југословенске кинематографије до данас није написана ниједна целовита књига, сем неколико појединачних студија
(чланак Франце Бренка „Нацрт повијести југославенског филма”, штампан 1962. у књизи „Повијест филмске умјетности” од Жоржа Садула,
5 За сва наведена имена читалац ће у регистру, на крају
књиге, пронаћи како се оригинално пишу; поред тога, посебно ће бити штампана свеска „Преглед књига о филму”
где ће бити наведена (и коментарима пропраћена) сва литература на основу које су рађене књиге „Увођење у филм”
и „Развој филмских врста”.

и студија Петра Волка „Балада о труби и маглинама”, објављена 1966. као додатак књизи „Сјај и
биједа филма” од Бранка Белана).*6
Поред наведених аспеката из којих се може
пратити историја кинематографије, постоје
студије које историјски следе развој одређеног филмског жанра или било којег проблема и
предмета обрађеног у филмовима. Карл Венсан
наводи (поред основног, општег развитка филма) и многе друге специфичне историје кинематографије, као што су оне у којима се филм прати као спектакл и популарна забава, као могућност за откривање људске психологије, као средство комуникације, као социјални феномен, као
техника и индустрија, као трговачки производ,
као документ. Нас овде првенствено интересује
развитак филма као уметничког медијума, а с
тим у вези и кинематографска остварења која
у том смислу представљају одређене вредности. Због тога ћемо посебну пажњу обратити на
предисторију кинематографије, да бисмо показали како је кинематограф, најпре, био оптичка
и вашарска забава из које се почела рађати једна нова уметност. Иако изумитељи „живих слика” и пионири кинематографије нису веровали у дуги успех ове машинерије, ипак су „предосећали” значај, дејство и могућности будућег
филма кад су се толико отимали о „примат” открића покретне фотографије.*7
Убрзо је то питање постало безначајно, јер се
одмеравало ко ће боље и уметнички успешније
тај апарат да искористи. Тако су почели да снимају филмове, најпре техничари, затим редитељи, који се нису сматрали уметницима. Њихова остварења обележавају почетак историје
кинематографије, која – за разлику од историје
позоришта, о којој се пише на основу сећања и
посредних докумената увек може да се провери у филмским архивима. У почетку стављан
изван уметности, филм је брзо показао да
пружа неограничене могућности изражавања,
те му масовно прилазе ствараоци из других
уметности који, природно, филму намећу различите условности. Временом, филм се осло6 Поред систематских историја филма, постоје и многобројне енциклопедије, лексикони и речници у којима су,
уз објашњења разних појмова из области кинематографије, дати подаци о филмским ауторима, њиховим делима,
правцима и најзначајнијим појавама у историји филма.
7 Изгледа да Жак Деланд има право што као значајан тренутак у историји филма истиче „памфлетски рат” (1894–
1900), када су штампани многи чланци у којима су сви
тврдили да су „први” конструисали камеру – пројекциони
апарат.
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бађа тих утицаја и проналази свој специфичан
начин изражавања. Тај пут није дуг, али је веома
разнолик, богат остварењима, обележен техничким усавршавањем какво не налазимо у историји било које друге уметности.
Поред двеју очигледних етапа развитка филма (неми и звучни), историја кинематографије
може се поделити и на следећи начин: 1) предисторија, 2) неми филм, 3) говорни (озвучени)
филм, 4) звучни филм и 5) рељефни (тродимензионални) филм.*8 Предисторија почиње од најстаријих времена, са првим настојањима и покушајима човека да „оживи” цртеж, слику, фо-

Кинематограф

тографију. Неми филм почиње са првом јавном
представом коју су организовала браћа Лимијер
у Паризу 28. децембра 1895. године. Обично се
сматра да Певач џеза (октобар, 1927) у режији
Алена Кросленда, означава почетак говорног
(озвученог) филма, иако је то био неми филм са
музичком пратњом, неколико отпеваних песа8 У разним књигама постоје различите поделе историје
кинематографије, али је најуобичајенија подела на неми и
звучни филм; у период немог филма укључује се и предисторија, а у период звучног филма све доцније откривене
технике које се користе за постизање што потпуније визуелно-аудитивне илузије у биоскопу.
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ма и две говорне секвенце! У ствари, то је био
први „делимично говорни филм” (part-talking
picture) у производњи компаније „Ворнер”, која
је снимила и први „потпуно говорни филм” (alltalking picture) Светлости Њујорка (јул, 1928),
исто тако уметнички безначајан филм у режији
Брајена Фоја. Тешко је (а и непотребно) одредити филм који би означавао почетак „правог”
звучног филма, јер је то уско повезано са усавршавањем филмске технике, са проширењем оквира кадра, усавршавањем боје, дочаравањем
треће димензије и, највише, са учвршћивањем
схватања филма као медијума који је једини у
стању да постигне тоталну илузију стварности и
потпуно чулно дејство преко филмске слике, а
да ипак не представља механичку репродукцију
реалног света. Појава синераме (у Њујорку, 30.
октобра 1952) само је почетак техничке револуције која ће филму обезбедити трећу димензију,
а с тим и потпуни звучни филм, у коме ће визуелна и аудитивна компонента бити апсолутно
јединствене.*9
За разлику од позоришта, чија су остварења далеко ефемернија и о чијој историји постоје једино посредна сведочанства (будући да
саме представе не могу да се виде), филм пружа могућност и потоњим генерацијама да доживе већину остварења која се чувају у кинотекама, да о њима донесу свој суд сагледавајући их из савремене перспективе. Због тога
се непрекидно јављају нове историје кинематографије, које поново оцењују старе филмове, потврђујући да се овај медијум најчешће
користио као средство за забаву, а много ређе
као могућност за изражавање ауторовог погледа на свет, његових мисаоних и емотивних
преокупација. То не значи да они први филмови не могу достићи артистички ниво, али они
на томе једино и остају, док ови други могу да
постану и права уметничка дела.

9 Постоје историје филма које прате развитак кинематографске технике и филмове оцењују према томе колико су
успели да прошире и усаврше техничке могућности медијума; нас далеко више занимају уметничке вредности
филмова, као и стваралачке преокупације аутора који
филму прилазе као средству погодном за изражавање човековог погледа на свет; због тога ћемо у овом прегледу
историјског развоја филмских врста увек наглашавати
која остварења наводимо једино као илустрацију одређеног правца или жанра, а која истовремено значе истинска
уметничка дела.

Кинематограф није производ само
наше епохе нити је изум једног човека, већ је врхунац техничког истраживања и експеримената вршених у
току више стотина година. Као средство забаве, заснован на пројицирању
слика, филм вуче корене из оптичких
спектакла далеке прошлости.
Ц. В. ЦЕРАМ

ПРЕДИСТОРИЈА
Било је неопходно да се дође до многих открића пре но што је остварен исконски сан човеков да се слика креће. Ту тежњу примећујемо у најстаријим људским покушајима да на
зидове пећина пренесу ликове животиња у покрету. На тим древним цртежима (на пример, у
пећини Алтамира) који приказују бизоне, јелене и коње у трку, нацртане са умноженим ногама, неки теоретичари откривају настојање примитивног човека да дочара покрет, па тај поступак доводе у везу са кинематографским процесом анимације! Иако овај закључак изгледа претеран, мора се признати да је примитивни сликар инстинктивно пренео у свој цртеж оно што

је видео: оптичку илузију умножавања ногу животиње при трчању. Заиста, само један корак
даље од те намере доводи до кинематографске
илузије кретања. Тај ефект заснива се на својству, боље рећи недостатку, нашег ока да приликом посматрања ствари увек у свести задржава
одраз предмета и после престанка перцепције
(посматрања) тог предмета. Ако, дакле, гледамо
неки предмет у покрету, онда ће се свака фаза
његовог кретања, сваки његов положај, задржати у нашем оку једну десетину секунде дуже од
трајања посматрања и „спајати” се у свести са
следећом фазом, која се „налепљује” на претходну. То је познати трик на коме се заснива илузија коју стварају тзв. оптичке играчке. Сећамо се да смо, као деца, често обртали о врпцу
окачен кружни картон на чијој је једној страни била нацртана птица, а на другој кавез, стварајући илузију да се птица налази у кавезу! Та
оптичка играчка позната је у физици под називом „тауматроп”, а први ју је конструисао енглески лекар Џон Перис 1826. године.
После тога су се редом јављале многе друге и
савршеније оптичке играчке, као Платоов „фенакистископ”, Фон Штамферов „стробоскоп”,
Хорнеров „зоотроп”, направе које су давале илузију, рецимо, коња у галопу, или девојчице која
прескаче конопац.*10
10 Основни „стробоскопски” принцип састојао се у томе

Зоопраксископ
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Други важан момент за филмску пројекцију
јесте конструкција чаробне лампе, познате под
именом латерна магика. Још у древној Индији
и Кини била је омиљена забава посматрање сенки и силуета бацаних помоћу извора светлости на зид или параван. Но, откриће усавршене чаробне лампе приписује се немачком језуитском свештенику Атаназијусу Кирхеру, средином 17. века. Човек који је принцип на коме су
биле засноване оптичке играчке спојио са дејстшто су нацртане фазе извесног кретања посматране кроз
отворе на диску (или на бубњу), тако да је простор између
два отвора играо улогу данашњег сектора (у пројекционом
апарату) који спречава поглед на цртеж док се не изврши
промена нове фазе кретања.
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вом чаробне лампе био је Аустријанац Франц
фон Ухацијус. Године 1853. он је конструисао
први пројекциони апарат, коме је дао име „кинестикоп”, а који је пројицирао на зид покретне цртеже. Али филм, у суштини, није покретни цртеж, већ покретна фотографија, те су за
историју филма значајни и пионири фотографије Нисефор Ниепс и Манде Дагер, који су, помоћу хемикалија осетљивих на светлост и мрачне коморе, у првој половини 19. века успели да
начине фотографске отиске у негативу, на бакарним плочама премазаним среброхлоридом,
при експонажи која је трајала по неколико десетина минута! Временом, трајање експонаже
се скраћивало, а фотографија усавршавала, све

док није остварена тзв. тренутна фотографија,
тј. могућност да се фазе кретања снимају без заустављања објекта који се креће. На пољу усавршавања фотографске анализе значајни су: Жил
Жансен, који је (1874) конструисао „астрономски
револвер”, Етјен-Жил Маре, који је (1882) направио „фотографску пушку” и, нарочито, Идвирд
Мајбриџ, који је (1879) успео помоћу апарата
коме је дао име „зоопраксископ” да створи фотографску илузију кретања животињских и људских фигура, чије је фазе кретања претходно
снимао помоћу 24 фотографске камере поређане дуж црног паравана, испред кога је пролазио
бели коњ или човек обучен у бели трико, затежући ногама врпце које су активирале камере.
Немачки фотограф Отомар Аншиц изградио је
(1883) апарат „електроташископ”, који је, покретан помоћу струје, стварао илузију кретања слике. Мареов сарадник Жорж Демени конструисао је (1891) прву камеру за снимање објеката у
покрету.*11 Истовремено и многи други раде на
усавршавању камере за аналитичко снимање
покрета, као и апарата за пројицирање. У ствари, први пројекциони апарати били су саме камере, с чаробном лампом као извором светлости који је сличице бацао на зид или платно.
За предисторију филма најзначајнији су, свакако, Томас Алва Едисон и његов сарадник Вилијем Кенеди Лори Диксон. По угледу на свој
фонограф, који је на цилиндрима од воска бележио и репродуковао звук, Едисон је конструисао „кинетограф”, који је снимао радњу у делићу
секунде, на целулоидној траци са четири перфорације са сваке стране, као и данас. Године 1894.
појавио се Едисонов „кинетоскоп” у облику дрвене кутије у коју се убацивао новчић, а само један гледалац могао је да посматра „оживљене”
слике. Исте године отворена је на Бродвеју прва
„Кинетоскопска дворана” (Kinetoscope Parlour),
где су се, поред кинетоскопа, налазили и други Едисонови апарати (грамофони, фонографи).
Чудо је било постигнуто, слике су оживеле, и човек је имао утисак да гледа сам живот који пред
њим тече, креће се, затворен у дрвену кутију не

11 Хронолошки посматрано, стварању кинематографске
илузије претходило је, пре свега, сазнање о повезивању
слика – перцепција у људском оку и покушај пројицирања нацртаних положаја кретања (силуета) на белу
површину, затим откриће фотографије и напори да се
конструише камера која може тренутно да снима фазе
континуираног кретања и, најзад, апарата који снимљене
фазе пројицира на екран стварајући утисак кретања.

већу од писаћег стола.*12
Едисонови филмови били су дугачки свега
двадесетак секунди, а вртели су се у кинетоскопу укруг, попут бескрајне траке, приказујући
разне акробате, ватрогасце при гашењу пожара, дресиране животиње, смешне сцене, балетске тачке. Снимање је обављано у Едисоновом
студију званом „Црна Марија” (Black Maria), у
једној покретној (да би се могла померати према положају сунца) бараци саграђеној од дасака, с отвором на крову, кроз који су пролазили
сунчеви зраци. Кинетоскоп је одушевио публику. Новине су писале: „До сада смо имали могућност да нашем потомству оставимо само фотографије. Од сада ће наши унуци моћи да присуствују венчању својих дедова. Видеће се младенци како прилазе олтару, њихови пратиоци, сви
ће изгледати као живи. ’О чуда науке!’” Слике
су тако почеле да се крећу, да живе и опсењују
гледаоце, али то још увек није био прави филм,
чија је карактеристика у томе што се пројицира пред већим бројем људи, као што се изводи
представа у позоришту. Едисон није допуштао
да се филмска трака извади из кинетоскопа и
пројицира на платну у дворани, јер је веровао
да му то неће донети толику зараду. Под притиском својих сарадника, он је тек 23. априла 1896.
дао јавну представу у једном бродвејском мјузик-холу, помоћу апарата званог витаскоп. То је
било четири месеца после јавне представе браће
Лимијер, Луја и Огиста, који се због тога сматрају за „очеве кинематографије” и, уз Едисона,
за најзначајније пионире филма. У првом програму филмова које је приказао Едисон налазили су се, између десетак призора, и ови: Морски таласи, Плес са кишобраном, Берберница,
Смешно боксовање, Венеција, приказивање гондола (овај кратки филм очигледно је Промијоова репортажа, коју је овај сниматељ направио за
Лимијера).*13
12 Кинетоскопи и оптичке играчке могу се и данас наћи
по вашарима и луна-парковима где се приказују визуелне
атракције; на хамбуршком „Репербану” још увек постоје
„мутоскопи”, тј. апарати у којима се, покретом ручице,
брзо листају сличице величине поштанске разгледнице
стварајући илузију кретања нацртаног или фотографисаног призора; недавно је Кемп Нивер издао опсежан каталог „филмова снимљених на хартији” (у периоду од 1894. до
1912) из богате колекције Конгресне библиотеке у Вашингтону, где су детаљно описани садржаји сваког од „филмова” који се наводе у каталогу.
13 Као што су то чинила браћа Лимијер, Едисонови кратки
филмови представљају документарне призоре ухваћене у
стварности и регистроване артистичке вештине погодне
за разоноду посетилаца вашарских шатри и кинетоскопРА З В О Ј
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Поједини историчари филма не обраћају пажњу на „предисторију” кинематографије, сматрајући да филм почиње открићем Едисона и
Диксона, или тек првом јавном пројекцијом
коју су организовала браћа Лимијер. Нама се
чини да је неопходно истаћи шта је све претходило појави филма, како би се схватило колико је напора и колико покушаја било потребно
док се није дошло до оживљавања слика. Предисторија кинематографије потврђује у коликој је
мери филм производ технике, те није чудо што
је у почетку кинематограф сматран за техничку
атракцију која нема права да се уврсти у уметност. Има историчара филма који, опет, нарочиту пажњу обраћају на све оно што је претходило
рађању кинематографије. Поред Садулове енциклопедијске историје (у чијем се првом тому
говори о проналасцима), навешћемо дела која
се посебно баве предисторијом филма: „Чаробне сенке” Мартина Квиглија, „Археологија филма” Ц. В. Церама, „Компаративна историја филма, 1826–1896” Жака Деланда, „Сто година слике”
Рожеа Симонеа, „Пут филма” Фридриха Зглиских дворана где је гледалац, уз посматрање „живих слика”,
могао да слуша и музику преко слушалица фонографа.

ницког, „Сенке-лутке” Олив Блекем. О развитку филмске технике пре прве јавне биоскопске
представе подробно говори Жан Вивије у „Општој расправи о техници филма”, Рејмон Филдинг у зборнику чланака пионира кинематографије, издатом под насловом „Технолошка историја филма и телевизије”, и Пјер Жак у енциклопедијској књизи „Свет филма”.*14
Историчар Тери Ремзи са сетном иронијом
закључује да предисторија филма личи на „вашарску шатру у којој се налазе помешани многи филозофи, научници, свештеници, звездознанци, мислиоци, шарлатани, истраживачи, забављачи” чији заједнички напори „у области оптике показују прогрес човечанства кроз векове
и постепени развитак технике”, без чега не би
било ни кинематографа. Сви ови занесењаци,
експериментатори, мистичари и чаробњаци желели су да остваре чудо, да оживе слике ствар14 Књиге о предисторији кинематографије своде се на
објашњавање развитка и усавршавања кинематографске
технике и машина за стварање оптичке илузије кретања,
илузије за коју се у то време није могло предвидети да ће
постати средство за изражавање уметничког виђења света
и уметникових унутарњих визија и маштарија.
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ности и да управљају њиховом судбином. Чим
би бар мало у томе успели, одмах би то показали
другима, истичући своју надмоћ.*15 Квигли сматра да је Атаназијус Кирхер био тај који је дао
„прву стварну јавну представу чаробних сенки,
једне вечери (негде између 1644. и 1645) у замраченој дворани у којој је светлост стварала слике, баш као што се и данас филм приказује у биоскопима”. Квигли претерује када у трагању за
коренима кинематографске илузије иде чак до
Адама (наводећи стихове о рађању светлости из
„Књиге постања”), али је тачно његово тврђење о
постојању вековне људске опсесије светлошћу,
без које не би могле да се изведу оптичке визије.
У том трагању за ефектима које ствара светлост
омогућујући нам да видимо најфантастичније
визије, у сазнавању моћи светлости, без које би
наш живот био лишен једне од најважнијих перцепција, кроз све те напоре дошло се и до „покретних слика”, до кинематографске илузије
15 Предисторију кинематографије треба схватити као
истраживање огромног броја људи који су желели да остваре илузију кретања слике; у пракси то је било потпуно
техничко истраживање, али подстакнуто људском уобразиљом, неодољивом тежњом ка фантастици и подржано
исконском потребом да се материјализују визије, све ће то,
убрзо, добити обележје филмског стваралаштва.

стварности, до магичног изражајног средства
које ће омогућити рађање нове уметности.
Многи изумитељи оптичких апарата, који су
допринели стварању илузије кретања на екрану,
могу се сматрати пионирима филма као техничког средства из кога се, тек доцније, развила филмска уметност. Фенакистископ је обична
оптичка играчка, али илузија коју дочарава битна је за развитак кинематографије, и у томе је
значај његовог открића.*16 Клод Бонфој тачно закључује када (у књизи „Филм и његови митови”)
каже да су техничка открића представљала само
средства изражавања која су се могла употребити на различите начине. Према томе, „техничко
откриће филма пружало је могућност за представљање (représentation) и могућност за изражавање (expression), и све је зависило од људи
како ће то откриће да употребе, у које сврхе и
са каквим циљем”. Бонфој даље пише: „Одмах се
показало да у кинематографији техника значи
исто оно што значе гласови и синтаксичка правила у писаном или говорном језику. Но, језик и
стил још увек, сами по себи, не морају да буду и
уметност (која је само једна од многих њихових
функција), они су, пре свега, средства комуникације.” Такав је у почетку био и филм, тако су
га схватали не само новинари него и његови изумитељи. Техничко откриће филма омогућило је
стварање илузије кретања, чиме је пут за развој филмске уметности био отворен. Тај пут био
је посредан, као што каже Мелијес, јер је филм
употребио све друге уметности, пре свега позориште, сликарство, скулптуру, архитектуру, затим механику и све врсте ручног рада (travaux
manuels de toute sorte), те због тога ја ову изузетну професију сматрам најзабавнијом и најзанимљивијом од свих уметности”.

16 Ево како је Шарл Бодлер, 1853, описао фенакистископ,
који је био изумљен свега неколико година пре тога: „Замислите извесно кретање, рецимо играча или жонглера,
подељено и рашчлањено на одређен број фаза кретања;
претпоставите да је свака од тих фаза – нека их буде двадесет – представљена једном фигуром играча и да су све
оне нацртане дуж ивице круга од картона; поставите тај
круг, заједно са другим кругом дуж чије ивице је начињено
двадесет малих отвора на једнаким размацима, на једну
осовину са дршком коју треба да држите попут браника
од ватре; двадесет фигура које представљају рашчлањен
покрет једног играча одражава се у огледалу испред кога
стојите; приближите око отвору на првом кругу и покрените оба круга да се обрћу у супротним правцима; брзина
окретања преобразиће двадесет отвора у само један отвор
кроз који ћете видети како се на огледалу одражава једна
фигура која изводи покрете са фантастичном прецизношћу.”
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Рај (2019)
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нису тако чести. Годишњи фестивал словеначког филма у Србији требало би да постане мост
између фестивала и кинематографа. Мост до
кинематографа још је у изградњи, али се неће
ни изградити уколико се не појави публика
заинтересована за словеначки филм. Управо у
томе најзначајнију улогу имају Дани словеначког филма.

Фотографијe: Архив ЈК

О

д 2015. словеначки филмови
приказују се једном годишње
у српској престоници у оквиру Дана словеначког филма.
Тек 2012. организована је прва
ретроспектива
словеначког
филма у Београду након осамостаљења бивших
југословенских република. Заједничка им је

Ткање погледom (2017)

дворана Словенске кинотеке, која је у то време
нашла нове просторије, а улогу главног организатора преузело је Друштво „Сава”, удружење
Словенаца у Београду.
Главни покретач приредбе је Драгомир
Зупанц, који је себи задао за циљ да то не буде
само повремена приредба, већ редован годишњи догађај, што му од 2015. и полази за руком. Словеначки филмови се, иначе, приказују
на различитим фестивалима широм Србије, али
на редовном кинематографском репертоару

Карактеристика словеначке филмске продукције је велика шароликост. У њој можемо наћи
све – од класичне драме па до жанровских остварења. Недостаје само историјска епопеја у
коју би се морао инвестирати читав годишњи
филмски буџет Словеначког филмског центра.
Тако се и различите врсте продукције приказују на две локације.
У Југословенској кинотеци ове године обележиће се сто година од рођења филмског режисера Франца Штиглица (1919–1993), оснивача

Ш аролики

травњак

словеначког

филма
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Век сновa (2017)

словеначке кинематографије. Прошле године
на Данима словеначког филма већ је била приказана дигитално рестаурисана верзија његовог
првог филма На својој земљи (Na svoji zemlji,
1948). А ове године дошао је на ред и дигитално рестаурисан филм Не плачи, Петре (Ne joči,
Peter, 1964), јединствена комедија из партизанског живота којих у нашим крајевима није било
пуно, поготово не шездесетих година прошлог
века. Зато поводом стогодишњице режисеровог
рођења можемо рећи само: Капу доле, господине Франце Штиглиц!
Част да отворе фестивал словеначког филма
припашће двема режисеркама, што иначе није
последица покрета Ме Тоо, већ чињенице да су
обе снимиле два филма ведрог и лаганог садржаја, који истовремено приказују проблеме живота удвоје (Рај, 2019, р. Соња Просенц) и тешке
околности у којима млади данас траже своје место под сунцем (Нећу да будем лузерка (Ne bom
več luzerka), 2018, р. Урша Менарт).
О филмском првенцу Урше Менарт хрватски
критичар Јурица Павићић писао је већ у оквиру
прошлогодишњег ФЕСТ-а иако њен филм није
био приказиван: „... јако је фалио, по мени, далеко најбољи словеначки филм у овој сезони, ху80
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морна драма о незапослености младих Ne bom
več luzerka дебитанткиње Урше Менарт – филм
који би, да је играо на ФЕСТ-у, можда био и најбољи у програму”.
У Србији су филм први пут приказали у јулу у
такмичарском програму фестивала на Палићу,
а о пројекцији су медији записали следеће: „За
старију генерацију је можда трагедија, а за
млађу комедија, те је вероватно због тога испраћен снажним аплаузом”.
На програму ће бити још два дугометражна филма првенца: Избрисана (2018) режисера Михе Мацинија и Орослан (2019) режисера
Матевжа Иванишина. Мацини је на платно
први пренео важну политичку тему: судбину
25.000 словеначких држављана који су по осамостаљењу Словеније остали без словеначког
држављанства и били избрисани из регистра
држављана, док Иванишин у Орослану, који је
премијеру доживео у Локарну, превазилази границе између фиктивног и документарног.
На програму ће бити и различита филмска
остварења Словенаца у Италији која су настала под окриљем продуцентске лабораторије
Кино-атеље. На великом платну Југословенске
кинотеке видећемо занимљиве кратке филмове

који се баве еколошком тематиком (Бик, 2019, р.
Бојан Лабович), односом отац–син (Потоп, 2019,
р. Кристијан Крајнчан) и старењем (Alzheimer
caffe, 2019, р. Мартин Дракслер).
На платну Дома културе Студентски град
биће приказани жанр, експеримент и студентски кратки филмови који се баве тематиком за
младе. Програм ће отворити хорор Проклетство Валбурге (Prekletstvo Valburge, 2019) режисера
Томажа Горкича, који је своју фасцинираност
„зомбијевским” жанром већ показао у филму
Идила (2015), којим је убедио жири националног
филмског фестивала у Порторожу и добио награду за најбољи филм. Идила је имала подршку
Словеначког филмског центра, док је Проклетство Валбурге снимљено без јавних средстава и
зато га можемо дефинисати као независни хорор.
Ема Куглер је словеначка краљица уметничког перформанса и видеа, али се у својим последњим пројектима посветила филму. Њена
главна карактеристика јесте то што остаје вер-

на свом ауторском печату, а у својим експериментима је главна креаторка сценарија, сценографије и костима. Тако је и с њеним последњим
филмом – Човек са сенком (Človek s senco, 2019).
У наставку ће бити приказани занимљиви
кратки филмови који су резултат различитих
продукција, од филмских академија до независне продукције и продукције коју је финансирао Словеначки филмски центар. Два кратка
филма такође кокетирају са жанром хорора,
Школа (Šola, 2018, р. Арон Хорват) и Метод
(2019, р. Томаж Горкич).
Кратки резови (Kratki rezi, 2019) јесу омнибус
пет кратких филмова од којих сваки траје по
три минута. У снимању је учествовало пет режисера (Урша Менарт, Кукла (Катарина Решек),
Митја Млакар, Јуре Достал и Урбан Зорко), и то
на четири локације у Словенији. Радња се одвија
у паркираном аутомобилу с максимално троје
глумаца.
Придружите нам се на шароликом травњаку
словеначког филма!

Не плачи, Петре (1964)
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златно перо
БЕОГРАДА

Награда Вуку
Попадићу за
илустрације у
Кинотеци
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Главни програм Златног пера у Конаку кнегиње Љубице обухватио је радове домаћих и
иностраних учесника. Биле су изложене све врсте илустрација намењене књигама, часописима, новинама, библиофилским издањима, ауторском стрипу, цртаним и анимираним филмовима, електронским медијима, као и екслибриси.
Изложба Златно перо Београда – Међународно бијенале илустрације представља једну
од најобимнијих и најстаријих изложби УЛУПУДС-а. Први пут је одржана 1959. године, а од
1990. организује се на интернационалном нивоу.
По броју радова и концепцији програма представља јединствену смотру стваралаштва из области илустрације у овом делу Европе.

Фотографија: Микица Андрејић

Д

изајнер и илустратор Вук Попадић, који креира дизајн „Кинотекe» од првог броја тог месечника у издању Југословенске кинотеке, добио је Плакету Међународно Златно перо Београда
управо за филмске портрете објављене у нашем
часопису.
Награда му је додељена на отварању јубиларног, 50. Златног пера Београда – 15. Међународног бијенала илустрације, у организацији Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, 7. новембра у Конаку
кнегиње Љубице.
Одлуку о награђенима донео је међународни
жири чији су чланови Алесандро Готардо из Милана, Јерко Денегри и Растко Ћирић. Готардо је
и отворио изложбу, која је у Галерији под сводовима трајала до 26. новембра.
Велика награда Златног пера Београда додељена је Нушини Садегијан из Ирана. Три награде
Међународно Златно перо Београда добили су
Миливоје Ћеран (Хрватска), Саманех Салавати
(Иран) и Драгана Купрешанин.
Плакете Међународно Златно перо додељене
су Вацлаву Шлајцху (Чешка), Вуку Попадићу и
Маји Веселиновић.
Радове за изложбу одабрао је Уметнички савет
Златног пера, који чине неки од најугледнијих
српских илустратора – Добросав Боб Живковић, Слободан Јовановић, Давид Вартабедијан,
Данијела Парацки, Владимир Весовић, Драгана
Палавестра, Ива Ћирић и Милица Голубовић.

пИшЕ:

маријана Терзин Стојчић

БОЖАНСТВЕНИ
шУМОВИ

зОрана
ХристиЋа

IN memoriam
неколико нових пројектованих и функционалних инструмената овог тима.
Друга Арена стигла је за филмове Хороскоп и
Вране 1969. године, а до краја једне од најплодоноснијих композиторских каријера, која је
трајала више од шест деценија, низале су се
две Стеријине награде, Златна харфа на телевизијском фестивалу „Галавеј” у Ирској, награда
за животно дело Мали принц у Суботици, Златни беочуг, награде за сценску музику Стеријиног позорја (1993, 2002) и друге. Заправо, његова каријера почела је наградом Стеван Христић
(1963) за дипломски рад Наслови за хор и оркестар. Осим што је оставио музички печат у црном таласу, а подсећамо да је с Мићом Поповићем радио и на филму Рој (1966), писао је и
музику за филмове Здравка Велимировића (Лелејска гора, Дервиш и смрт, Врхови Зеленгоре,
Двобој за јужну пругу), Живорада Митровића
(Ужичка република, Савамала), Горана Паскаљевића (Пас који је волео возове, Чувар плаже у
зимском периоду, Варљиво лето ’68)... Обележио је око 60 филмских и драмских остварења,
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Фотографија: Архив ЈК

Н

а Ваведење, када из пера излази
овај текст, али давне 1956. године, Предраг Ристић, знан по надимку Исус, ослањајући се на
скоро непознату Дедекиндову
теорију скупова, бранио је теорију акустике дворана и дипломирао на Архитектонском факултету пред изненађеним члановима комисије. Кад је умро комунизам, Исус
је коначно остварио свој сан и пројектовао стотину сакралних објеката и цркава.
Зоран Христић је на Ваведење те поратне године већ свирао клавир, имао компоновану Игру и
Токату за тај инструмент, похађао Конзерваторијум „Ђузепе Верди” у Милану, а потом и Музичку академију у Београду, у класи Станојла
Рајичића. Када је пао комунизам, компоновао је
дирљиве сакралне композиције које су одјекивале у здањима одличног стручњака Ристића.
И Исус и Христић појавом су изазивали опречне ставове. Први је већ на одбрани дипломског
рада назван хохштаплером, јер шта ће земљи у
обнови акустика? Други је унео немир у системско образовање. Упознавши се с додекафонијом
Шенберга, из Милана је у Београд донео елементе дванаестотонске хроматске скале и тако постао први композитор који је стварао на принципима потпуно непознатим у Србији. Обојица
су се упокојила исте године, обојица су изван
политичког популизма, сваки у својим областима, на крају измирила знања с друштвеном климом на особен и једноставан начин.
Овај, ако је судити по именима, божански
тим узнео је и филмску музику на један посебан ниво. Ристић је, наиме, пројектовао необичан инструмент назван „дрндафон”, а Христић
постао први светски дрндафониста који је необичан звук чудне скаламерије састављене од
федера и игала искористио најпре за филмски
деби, музику за филм Миће Поповића Човек из
храстове шуме (1964), а потом и за Хасанагиницу (1967) истог аутора. Како је први филм цензуром утамничен на тридесет година, публика је у
иновативној музици Зорана Христића уживала
тек у драми у којој је бриљирала Милена Дравић. Тај аранжман донео му је и прву Пулску
арену, где је око петнаест хиљада људи први пут
чуло филмски звук за који нико није знао шта
је. И био је дрндафон, поред иглатуре, један од
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међу којима су и Војник, Грајски бики, Немирни,
Дивље сенке, Сунце туђег неба, Сирота Марија,
Балада о свирепом, Мирко и Славко, Наивко.
Особеност његових иновација била је понајвише у коришћењу инструмената и хорских гласова за звучне ефекте блиске шуму. Серијална
структура, тачније понављање кратких мотива
у серијама, обележила је солистичка и камерна
остварења, вокално-инструментална дела, концерте, ораторијуме, кантате, радиофонска остварења, балете, који су чинили богат опус Зорана Христића.
Списак његових дела веома је дуг. И одликује
га разноликост сценских форми у којима се
опробао. Београђанин, Чубурац, цинцарског порекла по оцу и врањанског по мајци – чему дугује наслеђен слух који је од свих чланова породице само њега красио – био је знатижељан и
једноставан, маестро и шармер, како су га звали. Више је друговао са својим пајтосима из
краја попут Гаге Николића, сликарима Мићом
Поповићем и Владом Величковићем. Али мање
је познато да га је филм о Шопену који је као
дечак гледао у биоскопу „Козара” одредио као
композитора. Филм је био улазница за опре86
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дељење, а музика и њене тишине премисе стваралаштва, па се достојанствено, као и сваки врсни интелектуалац, Христић носио са замеркама да је радио и у партизанским и у демократским временима. Писао је музику за сва београдска позоришта и двадесетак широм Југославије. Последњу музику компоновао је за представу Народног позоришта Дервиш и смрт у режији Егона Савина, а прву за представу Војцек,
коју је режирао Бојан Ступица. Аутор ових редова упознао га је у позоришту, баш када се публика Стеријиног позорја дубоко наклонила и
наградила узвишен утисак комада Опсада Цркве Светог Спаса по роману Горана Петровића.
Уследили су Страх и његов слуга, Маратонци
трче почасни круг, режије Кокана Младеновића,
с којим је, уз Бору Драшковића, Мирослава Беловића и Муција Драшкића, можда највише сарађивао. Кокан Младеновић је за часопис Кинотека овим речима описао заједничко уметничко стварање:
„Зоран Христић био је уметник живота. У ту
уметност уклапала се и музика, лако и спонтано, чинећи и њега и све слушаоце његових дела
срећнијим и бољим људима. Радили смо заједно

Ниш 1967.

годинама и имао сам част да учим од њега лакоћу стварања и радост уметничке игре. Смехом против тешких момената рада, маштом
против агресије система, лепотом против свега
ружног што нас окружује – то су биле премисе мајсторове уметности. Зоран Христић учинио ме је достојним његовог пријатељства и поверења. Показао ми, док смо радили Ибзеновог
Пер Гинта, како се с лакоћом спајају Григова
музика и трубачи Миће Петровића, како у Опсади Горана Петровића музика може да буде
водич кроз времена и даљине, како у Селенићевом Ружењу народа звук може да изрази дубоки
талог мржње у нашем колективном несвесном.
Зоран Христић стварао је мимо правила и живео мимо њих. Оставивши звездани траг на нашој уметничкој сцени, оставио је велики печат
на све оно што радим и што ћу радити. Сећање
на њега је сећање на један блистави осмех који
позива на игру.”
Композиције Зорана Христића свирали су
угледни домаћи и инострани извођачи. На пољу
духовне музике најпознатије су Сила крста,
којом је патријарх Павле означио почетак прославе 800 година Хиландара, и Десет обраћања
Богородици Тројеручици Хиландарској, а од балета Даринкин дар, који многи сматрају животном улогом Лидије Пилипенко, Камелеон,
Нарцис, Адам и Ева, Ташана, Лимени добош.
88
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Заједно с Душком Радовићем установио је
Концерт Студија Б, чији је уредник и водитељ био, као што је касније био главни музички уредник Радио Београда, главни и одговорни уредник у Музичкој редакцији РТС-а, уметнички директор фестивала БЕМУС и Мокрањчевих дана. У анале је ушло можда најтежих 25
минута музике коју је писао за отварање Зимских олимпијских игара у Сарајеву 1984, на кореографију Славка Первана, ако се има на уму
да је за минут музике за велики оркестар потребно до 2.000 нота.
Христић је од осамдесет две године живота више од 60 провео радећи и постао један од
најплоднијих савремених српских композитора. Европа је за њега знала, а цео живот провео је у Београду, којем је, као ниједан композитор до тада, посветио Шест београдских концертних слика и тако оставио још један, нотама исписан ламент граду у којем ће вечно почивати. Није дочекао крај свих друштвених несрећа иако је био део „свечане буке” и клечања
композитора у молебану за одлазак политичара
с власти, као што му се није испунила необична жеља да буде талентован да продре у људску
глупост. Његов музички таленат учинио нас је
далеко срећнијим, зар не?

СУБОТОМ НА ДРУГОМ,
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ

трагови
на Филму

МАРИЈА бакса
пИшЕ:

Фотографијe: Архив ЈК

Ђорђе зеленовић
Млад и здрав као ружа (1971)

м

арија Бакса популарност је
стекла седамдесетих година
прошлог века остваривши
запажену међународну каријеру, првенствено у Италији. Важила је за једну од
најлепших глумица домаће и европске кинематографије.
Желела је да упише сликарство на Ликовној
академији, али је на наговор мајке уписала Архитектонски факултет, на ком су јој била остала само два испита пред почетак глумачке каријере. На своје прво пробно снимање у Авала
филм отишла је још као средњошколка, али од
тог пројекта није било ништа: „Тада нисам имала ни трунчице филмских амбиција. Тек по доласку у Вечни град то се некако пробудило у
мени.”
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На филму је дебитовала епизодном улогом
у остварењу Сви боксери иду у рај (1967) Бранка Человића, у коме су јој партнери били Мија
Алексић и Љубиша Самарџић, да би четири године касније остварила малу али веома ефектну улогу у контроверзном филму Млад и
здрав као ружа (1971) Јована Јовановића, у ком
јој је партнер био Драган Николић.
Након сарадње с Јовановићем, Бакса започиње међународну каријеру. Сели се у Италију
и до краја седамдесетих снима бројне филмове, међу којима су најпознатији Истина о мафији, Блиски сусрети четврте врсте, Џое Валачи, Еротски тип, Тајна Коза ностре, Црни Торино, Треће решење и многи други. Снимила је
и неколико реклама у Америци, а појавила се и
у италијанском издању магазина „Плејбој” 1978.
године.

„Отишла сам у Рим на праксу архитектуре, на месец-два. Пошто су
студио где сам радила често посећивале и филмаџије, убрзо су ме ’приморале’ да потпишем трогодишњи
уговор с продуцентском кућом чувеног Дина де Лаурентиса, који ми је
гарантовао најмање две главне улоге годишње и не баш мале хонораре.
Kасније сам добила две-три понуде
из Југославије, али их нисам прихватила. Зашто? Једноставно, нисам могла да се уклопим у шему неких наших редитеља. Ништа друго!”
Почетком осамдесетих Бакса се
вратила у Југославију и остварила
запажене улоге у филмовима Kиклоп (1982) Антона Врдољака и Давитељ против давитеља (1984) Слободана Шијана. Понуде у Италији
биле су све ређе и лошије, па је у
слободно време почела активно да
се бави сликарством, својом првом
љубављу, и имала неколико успешних изложби у Италији: „Последњих
година у моди су филмови страве и
ужаса, полупорнићи, где све пршти
од крви, ножева и бруталног секса. И познатији глумци, а нарочито
глумице, почели су да добијају такве сценарије, које су, силом прилика, морали да прихватају. Осим тога,
италијански филм (углавном сам играла у комедијама), запао је у велику кризу. Све је то условило да ми
режисери више не нуде улоге које
ја желим. Зато је за мене било боље
да у том тренутку заобиђем филм
и бацим се на сликарство.” Средином осамдесетих година објавила
је књигу „Мистерија лепоте”. Током
деведесетих и двехиљадитих бавила
се продајом антиквитета. Последњу
улогу на филму остварила је 2012.
године у хрватском кратком филму
Брија редитеља Луке Рукавине.
Преминула је 14. новембра у 73. години у Београду, у свом стану у Косовској улици, према тврдњама Лазе
Шећера, најлепше уређеном стану у
Београду.

Млад и здрав
као ружа
(1971)
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пише:

Петар Михајловић

И

ако широј публици најпознатија
по улози Доминик, црној верзији
опасне Алексис, у невероватно
популарној сапуници Династија,
Дајен Керол (1935–2019) била је све
само не телевизијска глумица за
„једнократну употребу”. Нажалост, многи су се
у то уверили тек након њене скорашње смрти,
почетком октобра ове године, када су медији,
преносећи тужну вест, подсетили на њену како
уметнички тако и друштвено заиста богату и
значајну биографију.
Певачки таленат, који је открила већ са шест
година као члан црквеног хора у Харлему, где
је живела, званично је потврђен када је као
средњошколка њујоршке Средње школе за музику и уметност постала стипендиста Метрополитена. Иако је након тога уписала социологију, није сумњала да се њена будућност налаPorgy and Bess (1959)
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дајен
керол

зи у уметности. Новац и искуство које је стицала бавећи се моделингом и на певачким такмичењима искоришћавала је да се медијски експонира наступајући на телевизији и клубовима. Није дуго чекала на прилику – добила ју је
лично од Трумана Капотија, који ју је 1954. изабрао за насловну улогу у бродвејском мјузиклу
Кућа цвећа. Њен предани рад на даскама које
живот значе често је био награђиван, а врхунац
свакако представља Тони, најзначајнија театарска награда. Дајен Керол постала је прва глумица афроамеричког порекла којој је то признање
додељено.
Исте године почиње и каријеру на филму, у
остварењу Кармен Џонс (1954) великог Ота Премингера, с којим је сарађивала и на његовој
филмској верзији опере Џорџа Гершвина Порги и Бес (1959). Прву главну улогу доделио јој је
Мартин Рит у свом филму Paris Blues (1961), у
коме су јој партнери били Пол Њуман, Сидни
Поатје и Џоан Вудворд. По трећи пут сарађује
с Премингером на остварењу Hurry Sundown
(1967), не тако успешном филму, у коме је ипак
успела да глумачки засени Мајкла Кејна и Џејн
Фонду. Њен филмски врхунац догодио се 1974.
када је насловном улогом у Љубави без обавеза Џона Берија, једним од ретких филмова у
којима су све главне улоге играли Афроамериканци, зарадила и номинацију за Оскар. Иако
се и након тог филма појављивала на великом
платну, до краја каријере Дајен Керол много се
више фокусирала на телевизију. Остаје забележено да је ситком Јулија (1968–1971), у којем је
тумачила насловну улогу, био први такав телевизијски пројекат који је настао и био посвећен
искључиво таленту и популарности глумца афроамеричког порекла. Сем у Династији и њеном спинофу Колбијеви, у коме је имала прилику да поново потврди и своје певачко умеће,
Керолова је велику пажњу телевизијске публике привукла и улогом у серији Увод у анатомију (2006/2007), за коју је заслужила номинацију за престижну награду Еми.
Упркос турбулентном приватном животу,
борби против опаке болести која ју је задесила
крајем деведесетих година прошлог века, друштвеном ангажовању на изједначавању права и
положаја Афроамериканаца, али и жена уопште, Дајен Керол ниједног тренутка није престала да, сем глумачког, негује и свој први, певачки таленат, наступајући на концертима и издајући албуме.

Porgy and Bess (1959)
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трагови
на филму

ВОЈТЈЕХ
ЈАСНИ
пише:

Ненад Беквалац
„Када сам се вратио из Совјетског
Савеза и Кине, одлучио сам да више
никада нећу направити догматски
или глуп филм. То сам обећао себи
и у томе сам пронашао своју снагу.
Сви смо мислили да је социјализам
добар, али сам онда видео како
убијају људе у Совјетском Савезу.
Разговарао сам с Пољацима које
су одвели у Сибир. Док смо били
тамо, забранили су ми да снимам.
Видео сам да је све превара и да
тамо постоји терор као код нациста. Престао сам да верујем у ту
глупост и одлучио сам да ћемо
ми направити наш чехословачки социјализам ако можемо, и
то ћемо урадити људски и како
треба, као хришћани.”
Војтјех Јасни
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М

илан Кундера навео је два зла која
кваре филмску уметност: „непристојност комерцијалних интереса
и непомирљивост идеолошког догматизма”. Чехословачка кинематографија се овог првог ослободила одмах после
Другог светског рата, а другог током шездесетих када су се појавили млади филмски ствараоци. Нови талас није заобишао ни чехословачку
кинематографију у којој су крчили пут млади
аутори попут Јиржија Менцела, Вере Хитилове,
Јураја Херца, Карела Немеца, Франтишека Влачила, Јураја Јакубиска. Међу њима се нашао и
Војтјех Јасни.
Рођен је 1925. у Келчу, у тадашњој Чехословачкој. Један је од првих који су дипломирали
на новооснованој Прашкој филмској школи
ФАМУ. Почетком педесетих режирао је заједно
с Карелом Качијем седам документарних филмова који су промовисали идеје и циљеве комунизма, а имали су мало везе са стварношћу.
Највише су се истицали Za zivot radostný (1951),
Lidé jednoho srdce (1953) и Neobycejná léta (1953).
Сва три била су инсценирани документарни
филмови о успешној колективизацији на селу
и брижним сељацима, а њихову регрутацију у
уједињене пољопривредне задруге приказивали
су као идилу. Изостављена су насилна оснивања
колективних газдинстава и присиљавање пољопривредника да у њих уђу. На почетку каријере
Јасни је веровао да његови филмови помажу у
изградњи бољег и праведнијег социјалистичког
друштва. Његово прихватање комунистичког
догматизма вероватно је убрзала и чињеница
да му је отац умро у концентрационом логору
Аушвиц.
После хвалоспева комунистичком систему
уследио је и први играни филм Вечерас се све завршава (Dnes vecer vsechno skoncí, 1955), шпијунски филм о онима који наносе штету младој
социјалистичкој републици. У међувремену одлази у Сибир и Кину, где се буди његова сумња
у режим. Јасни у својим мемоарима, које је написао 1999, каже да је у том периоду морао да
игра двоструку улогу јер му је то било неопходно и да је своје ставове у филмовима постепено
мењао да му не би забранили да снима. У контроверзној Септембарској ноћи (Zárijové noci, 1957)
критикује народну армију, а у филму Andela
(1957) враћа се теми села. Следи номинација за
Златну палму за Чежњу (Touha, 1958), причу о четири годишња доба и четири периода у животу
људи. Либерализација у Чехословачкој у првој

Сви добри земљаци (1969)

половини шесте деценије доноси нове филмске трендове и нову креативну генерацију. Јасни
у остварењу Једног дана један мачак (Az prijde
kocour, 1963) директно критикује бирократизацију и управљање у социјалистичком друштву.
За тај филм добија номинацију за Златну палму
у Кану, али осваја само специјалну награду жирија. Сваким следећим филмом све више провоцира и отворено напада функционерски догматизам. До тада је већ заузео значајно место
у чехословачкој кинематографији, првенствено
због свог лирског и често експерименталног
стила. За филм Сви добри земљаци / Моравска
хроника (Vsichni dobrí rodáci, 1969) добија напокон Златну палму. То је прича о судбини седам
пријатеља из моравског села који су преживели
немачку окупацију, а потом пали у клопку комунизма. Јасни је направио филм о пристојности и моралности, које стоје изнад идеологије, и
критички сагледао насиље стаљинизма педесетих година и његов брутални утицај на судбине
појединаца и пустошење чешког села. Сниман
је у пролеће 1968. и након премијере није дуго
остао у биоскопима. После инвазије совјетских
трупа на Чехословачку тврдокорни комунисти заменили су оне либерално оријентисане и
филм је забрањен. Будући да нису хтели да му
дозволе да снима филмове ако у њима не подржава режим, Јасни због тога напушта земљу.
Каријеру је покушао да настави у Немачкој и
Аустрији, где је снимао углавном за телевизију
игране и документарне филмове. Најзначајнији
су Der Leuchtturm (1972), о човеку који је умеВ О Ј ТЈ Е Х
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сто казне добио да ради на светионику, и Der
Kulterer (1974), о животу иза решетака и изласку
на слободу. Оба филма су на неки начин и лична
због ситуације у којој се Јасни нашао – изгнанства. Остале филмове снимао је по задатку, по
сценаријима које није сам писао. Тек после седам година добија прилику да режира биоскопски филм Погледи једног кловна (Ansichten eines
Clowns, 1976), адаптацију истоименог романа
нобеловца Хајнриха Бела. Ханс Ширер зарађује
за живот као кловн, а у ствари је прикривени
критичар друштва. Необични избор занимања
био је једини начин да побегне од трауматичног
детињства, немогућности да преболи бесмислену смрт сестре, од нацистички настројене мајке,
која га је терала да се у завршним данима рата
пријави на фронт. Јасни као и у роману даје
увид у саму социолошко-политичку структуру
Немачке, открива патологију свакодневице, микроодносе који су на тренутак ослобођени политичког карактера. Јасни се уписао и у југословенску кинематографију режирајући Госпођицу
(1980), екранизацију истоименог романа Иве
Андрића. У Канади је снимио дечју бајку The
Great Land of Small (1986).
Крајем осамдесетих покушао је да се врати у
Чехословачку као аутор. С екипом документарног филма одлази у Јужну Бохемију, где је педесетих сниман Neobycejná léta, али овај пут жели
да прикаже праве животе мештана за разлику
од чисте пропаганде коју је снимао на почетку
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каријере. Јасни покушава да размисли о свом
раду, идеологији и ангажовању у тадашњем
систему. Иако не даје задовољавајући одговор,
као што је то урадио у филму Сви добри земљаци / Моравска хроника, покушава да релативизује своју кривицу. Таква саморефлексија је
драгоцена будући да у то време нису постојале
расправе о улози уметника у социјалистичком
друштву. Пројекат није успео и Јасни одлази у
Америку, где ће предавати двадесет година на
филмском одсеку Колумбија универзитета у
Њујорку. У Америци није снимио много филмова. Први, Why Havel? (1991), био је намењен
за популаризацију Вацлава Хавела у страним
земљама. Последње на чему је радио био је Hell
on Earth (2002), о сведочанствима оних који су
преживели Холокауст, у оквиру пројекта Стивена Спилберга Broken Silence, који се састоји
од пет документарних филмова.
Крајем осамдесетих почеле су поново да се
преиспитују одлуке о забрањеним филмовима
и процењује да ли је дошао тренутак да грађани
Чехословачке погледају уметничка дела која су
релевантна и после више деценија. Јасни је добио највише оцене у свим категоријама. Филмски критичар Јиржи Цислар написао је да снага
филма лежи у поруци да „увек треба тражити
излаз из историје”, а Војтјех Јасни управо је то
радио током своје каријере.

пише:

Бранислав Ердељановић

Б

ранко Лустиг (1932–2019), хрватски продуцент и глумац јеврејског порекла, преминуо је у Загре-бу у 88. години. Током богате
кинематографске каријере Лустиг је за свој продуцентски рад
награђен два пута престижним признањем Оскар, и то за остварења Шиндлерова листа из
1993. и Гладијатор из 2001. године.
Рођен је у Осијеку 1932. године, а његово безбрижно детињство прекинуо је почетак Другог
светског рата. Због свог јеврејског порекла био
је затвореник у злогласним логорима Аушвиц и
Берген-Белсен, док је већина чланова његове породице нестала у концентрационим логорима
широм Европе. Након рата уписује Позоришну
академију у Загребу, где упознаје људе из Јадран
филма и почиње да ради као преводилац. Убрзо се зближава с редитељем Бранком Бауером,
који му поверава улогу вође снимања на филму Не окрећи се сине (1956), а следе Само људи
(1957) Бранка Бауера и Цеста дуга годину дана
(1958), у којој сарађује са Ђузепом де Сантисом.

бранко

лустиг
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лустиг

Током шездесетих Лустиг почиње да се бави
продуцентским послом, па као менаџер продукције потписује остварења Поглед у зеницу сунца (1966) Вељка Булајића и Догађај (1969) Ватрослава Мимице, a опробаo се и као епизодиста у
ратном спектаклу Козара (1962) Вељка Булајића.
Током седамдесетих ради углавном у Немачкој,
из које почетком осамдесетих одлази у Америку. Испрва ради на мањим серијалима, да би у
Холивуд ушао као супервизор продукције у награђиваном остварењу Алана Пакуле Софијин
избор (Sophie’s Choice, 1982). Настављајући свој
рад на серијама, од којих су неке имале велику
популарност у тадашњој Југославији, на пример
Ветрови рата (The Winds of War, 1983), Лустиг
полако почиње да гради каријеру поузданог
продуцента, па стога и не чуди позив који је добио од Џерија Мулена, директора Спилбергове
продукције, а тицао се могуће сарадње на филму који је говорио о Холокаусту на мало друкчији начин. Сарадња са Спилбергом била је прекретница у Лустиговој каријери, а филм Шиндлерова листа (Schindler’s List, 1993) овенчан је
са седам Оскара, од којих је један припао и Лустигу за његов продуцентски рад. Следи продукција филма Миротворац (The Peacemaker, 1997)
Мими Ледер, остварења које баца сенку на Србе
представљајући их на неки начин као терористе. Можда најуспешнију сарадњу у Америци
Лустиг је имао с Ридлијем Скотом. Свој продуцентски допринос дао је његовим култним филмовима Гладијатор (Gladiator, 2000), Ханибал
(Hannibal, 2001), Пад црног сокола (Black Hawk
Down, 2001), Небеско краљевство (Kingdom of
Heaven, 2005), Добра година (A Good Year, 2006)
и Амерички гангстер (American Gangster, 2007).
Године 2015. Лустиг се враћа у Хрватску, у
којој снима документарни филм Да се не заборави, причу о групи студената из Загреба који
заједно с њим посећују Аушвиц. Ипак, на отварању Пулског фестивала пре неколико година, Лустиг је одржао неуместан говор, славећи
Олују и прогон више стотина хиљада Срба из
Хрватске, о чему је посведочила делегација Југословенске кинотеке, која је већ следећег дана
добила извињење директорке фестивала и тадашњег директора ХАВЦ-а (Хрватског аудио-визуелног центра). Иронично, човек који је преживео Аушвиц и чија је породица убијена у нацистичким логорима, а који успех у својој каријери управо дугује нарацији о прогону „друкчијих”, славио је прогон.
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Жан-Пјер моки
пише:

Петар Михајловић

Ж

ан-Пјер Моки, француски
филмски редитељ, глумац,
сценариста, монтажер и
продуцент, иначе пољског
порекла, преминуо је у деведесетој години. У каријери која је трајала више од седам деценија његово име појавило се на преко 100 кинематографских пројеката. Они који су означени као
„друштвено ангажоване сатиричне комедије”, а
снимљени под његовом редитељском палицом,
толико су аутентични да се немали број критичара сагласио да је Мокијеву појаву и дело готово немогуће сврстати у познате, јасно одређене
француске кинематографске фиоке.
Рођен у Ници, под именом Жан-Пол Амадам
Мокијевски, као дете пољских емиграната, већ
током Другог светског рата имао је први сусрет
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с глумом. Наиме, пошто му је отац кривотворио крштеницу да би из окупиране Француске
побегао у Алжир, морао је да се претвара да је
четири године старији. То је умногоме утицало
и на његов будући живот – користећи ту погодност, оженио се са 17 (тачније са 13), а први посао, као возач таксија, пронашао је са 20 (тачније са 16) година. Управо такав однос према
животу као да се пренео и у Мокијеве филмове, али и његово деловање као јавне личности.
То се, између осталог, примећивало у бројним
телевизијским полемикама у којима су његови
„антиполитички, антицрквени, антикорпоративни ставови”, презентовани на театралан али
виспрен начин, шамарали недовољно освешћену публику.
Филмску каријеру започео је као глумац 1946.
године, а прве заиста значајне улоге остварио

Фотографијe: Архив ЈК

Сведок (1978)

је 1950. када је са Жаном Коктоом снимио филм
Орфеј и 1953. када је сарађивао с Микеланђелом Антонионијем на остварењу I vinti (1953).
Своју популарност у Италији искористио је да
би наставио филмски да се усавршава, те следећих неколико година искуство стиче као асистент Лукина Висконтија на филму Senso (1954),
а затим и Фелинија на снимању Улице, када је
и написао свој први сценарио који, на његово
разочарање, у филм Главом у зид (1959) претвара Жорж Франжи. Ипак, своје редитељске намере успева да реализује већ следеће године, када
снима деби Les Dragueurs са Шарлом Азнавуром у главној улози. Следећих шездесет година као редитељ потписује безмало исто толико
филмова, али ниједног тренутка није престао да
глуми. Радећи „јефтино, брзо и друкчије од осталих”, лако је привлачио и већ професионално остварене колеге које су, тражећи изазове, желеле
да сарађују с њим. Док се првих неколико година трудио да остане у оквирима француског новог таласа, после филма Snobs! (1962) у потпуности се окреће оригиналном, „мокијевском” приступу кинематографији. Бежећи из мејнстрима
и из великих студија у независност, али и од по-

вршно обрађених и тривијалних тема, Моки је
желео да, разрачунавајући се са свим „неправдама и нелогичностима” које је примећивао, ипак
допре до што већег броја људи и „тргне их из
летаргије”. Након што је на почетку проналазио
своју публику пакујући озбиљне теме искључиво у комедије (Смешни парохијанац (1963), Велика гужва у Паризу (1968)), Моки филмом Соло
(1969), у коме улози редитеља додаје и глумачку,
почиње да се бави и мрачнијим темама, чиме се
успоставља још један, нови контраст, „смех насупрот мраку”, којим се, не би ли испричао своју
причу, служио до краја живота.
Након што је осамдесетих доживео врхунац режирајући „до крви” ангажоване филмове Amort l’arbitre! (1984), Le miracule (1986), Les
saisons du plaisir (1988), Моки је крај двадесетог
и прве деценије двадесет првог века такође провео снимајући несмањеном жестином све до последње клапе филма Tous flics! (2020), на чијој се
премијери, нажалост, ипак неће поклонити.
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трагови
НА ФИЛМУ

Јан Шмит
пише:

Бранислав Ердељановић

Ј

Фотографије: Архив ЈК

ан Шмит рођен је 3. јануара 1934. године у Прагу. Гимназију је завршио
у Находу, а његов разредни био је
прослављени Милош Форман. После матуре, од 1951. до 1954. године
ради као рехабилитациони радник,
јер му је због кадровских разлога
забрањено даље студирање. Ипак, захваљујући
успешној фудбалској каријери, следи пример
свог оца лекара и завршава шест семестара на
Медицинском факултету Универзитета у Карлу.
На иницијативу сценаристе Вратислава Блажека, 1957. године прелази на студије режије на
ФАМУ, у исту класу с Отокаром Вавром, где су
му школски другови легенде чешког новог таласа попут Јиржија Менцела, Вере Хитилове и

Колонија Ланфијери (1969)

Крај августа у хотелу Озон (1967)
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Евалда Шорма. Током студија снимио је документарну драму Путовање кући (Cesta domu,
1961) и учествовао у раду часописа ФАМУ. Након
дипломирања 1961. године, ради као помоћник
редитеља Јиржија Ханибала на снимању његовог другог филма о животу савремене младежи,
Живот без гитаре (Život bez kytary, 1962), као и
у дебитантском остварењу Јаромила Јиреша
Врисак (Krik, 1963). Током основне војне обуке
од 1963. до 1965. године, Шмит снима неконвенционалне документарне филмове о спорту, попут остварења Живот након деведесет минута

Невеста са најлепшим очима (1975)

Лук краљице Доротеје (1970)

(1965), Игра за мушкарце (1966) и Храброст (1967).
Још од студија развија близак пријатељски и пословни однос с колегом с класе, сценаристом и
драматургом Павлом Јурачеком, који је аутор
коментара у Шмитовом студентском документарном есеју Аутомобили без дома (Auta bez
domova, 1959), али и сценарија за његов први играни филм Крај августа у хотелу Озон (Konec
srpna v Hotelu Ozon, 1966). То посткатастрофично
научнофантастично остварење које приказује
групу жена што лутају опустошеним пејзажем
борећи се за сопствену егзистенцију, освојило је
награде на фестивалима у Пезару и Трсту. Августовска окупација 1968. године затекла га је у
Грузији током снимања копродукцијског филма Колонија Ланфијери (Kolonie Lanfieri, 1969).
Чешка екипа вратила се кући у знак протеста, а
пројекат је завршен тек годину дана касније. До
краја шездесетих Шмит снима остварење Лук
краљице Доротеје (Luk královny Dorotky, 1970),
које је транскрипција три кратке приче из истоимене књиге Владислава Ванчуре, с Јаном Брејховом, која је наступила у главној улози. Током
седамдесетих бавио се продукцијом филмова за
децу, која је од почетка нормализације односа
деловала као уточиште за филмске ствараоце с проблематичним профилом. У копродукцији с Бугарском, 1975. године први пут снима
бајку – Невеста са најлепшим очима (Nevěsta s
nejkrásnějšíma očima, 1975). Затим следи и његов
највећи комерцијални успех, филмска трилогија
заснована на дечјим романима Едуарда Шторха
– Насеље гаврана (Osada Havranů), Велика река
(Na veliké řece) и Зов породице (Volání rodu) – која

Насеље гаврана (1978)

је настала 1977. године и постала један од најпрестижнијих пројеката Барандов студија. Његову
жанровску филмографију употпунили су и детективски филмови Смрт талентованог обућара (Smrt talentovaného ševce, 1982) и Концерт
(Koncert, 1980), у којима је искоришћена популарност певачице Петре Јану. На прагу осамдесетих и деведесетих настао је Шмитов неправедно запостављени филм Враћенки (Vracenky,
1990), који донекле атипично одражава период
педесетих из дечје перспективе. Током 1989. године, према сценарију Павла Јурачека, покушао је да реализује филм Позиција вука, који је,
међутим, остао недовршен. Последњих година
углавном је радио на телевизији.

Ј ан
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МИшЕЛ ОмОн
дИСКРЕТНА ЗВЕЗдА ФИЛМА
И пОЗОРИшНИ дИВ
пИшЕ:

бранислав Ердељановић
ишел Омон, дискретна звезда филма и великан француске комедије,
иза себе је оставио преко сто педесет улога у филмовима и серијама и више стотина незаборавних
улога у театру. Од позоришта ка филму кретао
се непретенциозно, са усађеном грациозношћу,
играјући карактере који су подругљиви и хумани, природни и извештачени, узнемирени или
забавни, увек им придодајући најдубље људске
емоције.
Рођен је 1936. године у Паризу. Још као дете,
заљубљен у позориште, посматрао је своју

M
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мајку, глумицу Хелен Гербер, како вешто ходи
даскама у Авињону, прижељкујући да се и сам
некада вине ка позорници. Са осамнаест година уписује Париски конзерваторијум драмских уметности, а 1956. постаје члан Француске
комедије. На даскама које живот значе играће
скоро све главне улоге у класичном репертоару, попут Харпагона у Молијеровом „Тврдици”,
кога је одиграо више од две стотине пута, али
и у Стриндберговој „Игри снова”, Шекспировом
„Периклу”, Ростановом „Сирану де Бержераку”...
Овенчан током своје позоришне каријере с неколико награда „Молијер”, сматрао је да му је

Фотографија: Архив ЈК

Mort d’un pourri (1977)

највеће достигнуће улога у Шекспировом „Ричарду III”, где је заменио Роберта Хирша, и говорио да је то његов највећи тријумф, али и највећи страх. Мирис позорнице привлачио га је
до краја живота, што илуструје и чињеница да
је 2015. године одиграо свог јубиларног „Краља
Лира” у париском театру „Мадлен”.
Знање стечено у позоришту и познавање Молијеровог опуса вешто је искористио да завири
у медијум телевизије, на којој му се поверавају
неке од најзахтевнијих али и најзабавнијих улога, што му доноси велику популарност у Француској. Незаборавне су његове роле у телевизијским остварењима Жорж Данден, Заљубљени
доктор и Тврдица.
Популарност и велики таленат овог истинског
уметника нису промакли ни филмским ствараоцима, па Омон дебитује на филму у остварењу
Мишела Девила Жена у плавом (La femme en
bleu, 1973). Тада постаје уметничка громада предодређена за живописне споредне улоге, које
филмски уметници користе како би обогатили
свој сценарио. Тако постаје клише за француског инспектора најпре у Шаброловом остварењу Нада (Nada, 1974), а затим и у филмовима
(La course à l’échalote, 1975) Клода Зидија и Смрт

корумпираног пацова (Mort d’un pourri, 1977)
Жоржа Лотнера. Како на бини тако и на платну,
Омон свакој улози додељује специфичне епитете, разнолико градећи ликове који остају заувек у памћењу гледалаца. Исте, 1977. године, добија улогу у Размаженој деци (Des enfants gâtés,
1977), симпатичном остварењу Бертрана Тавернијеа, с којим ће још једном сарађивати почетком осамдесетих на сјајном филму Недеља на
селу (Un dimanche à la campagne, 1983). Крајем
двадесетог века и почетком новог миленијума,
његово појављивање на филму знатно се проредило, али вредне помена јесу његове минијатуре у популарној трилогији Мој нови партнер
(Ripoux contre ripoux, 1990) Клода Зидија и Рингишпил (Un tour de manège, 1989) Пјера Прадина,
као и мала рола у остварењу Париз–Менхетн
(Paris-Manhattan, 2012) Софи Лелуш.
И у комедији и у трагедији Мишел Омон великодушно је давао себе играјући упечатљиве ликове, којима је стављао снажан печат чак и кад
нису били толико значајни. Иза њега ће остати
празно место које ће се тешко попунити у данашњим временима.
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Југословенска кинотека

Мала сала, Узун Миркова 1

ПРАТЕћИ ФИЛМСКИ ПРОГРАМ УЗ ИЗЛОЖБУ СЛИКА ЈЕЛЕНЕ ЈЕЛАЧЕ КИНО-ОКО
ПЕТАК

пројекција у 20.00

20.

како су се волели ромео и јулија

ДЕЦЕМБАР

(ЈУГ, 1966)
....................................................................................
Улоге: александар Гаврић, шпела розин
Режија: јован живановић

СУБОТА

21.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 20.00
љубавни случај или
траГедија службенице птт
(ЈУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: ева рас, слободан алигрудић
Режија: душан макавејев

НЕДЕЉА

пројекција у 20.00

22.

ДЕЦЕМБАР

скупљачи перја

(ЈУГ, 1967)
....................................................................................
Улоге: беким Фехмиу, оливера катарина
Режија: александар саша петровић

ПОНЕДЕЉАК

пројекција у 20.00

23.

ДЕЦЕМБАР

национална класа

(ЈУГ, 1979)
....................................................................................
Улоге: драган николић, богдан диклић
Режија: Горан марковић

УТОРАК

пројекција у 20.00

24.

ДЕЦЕМБАР

мајстори, мајстори!

(ЈУГ, 1980)
....................................................................................
Улоге: семка соколовић берток, богдан диклић
Режија: Горан марковић
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СРЕДА

пројекција у 20.00

25.

ДЕЦЕМБАР

петријин венац

(ЈУГ, 1980)
....................................................................................
Улоге: мирјана карановић, драган максимовић
Режија: срђан карановић

ПЕТАК

27.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 20.00
варљиво лето ’68

(ЈУГ 1984)
....................................................................................
Улоге: славко штимац, данило
бата стојковић
Музика: зоран христић
Режија: Горан паскаљевић

СУБОТА

пројекција у 20.00

28.

ДЕЦЕМБАР

маратонци трче почасни круГ
(ЈУГ, 1982)
....................................................................................
Улоге: богдан диклић, данило бата стојковић
Режија: слободан шијан

НЕДЕЉА

29.

ДЕЦЕМБАР

пројекција у 20.00
ко то тамо пева

(ЈУГ, 1980)
....................................................................................
Улоге: павле вуисић, драган николић
Режија: слободан шијан

ПЕТАК

3.

ЈАНУАР

пројекција у 20.00
јована лукина

(ЈУГ, 1979)
....................................................................................
Улоге: мерима исаковић,
богољуб петровић
Режија: живко николић
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СУБОТА

4.

ЈАНУАР

НЕДЕЉА

пројекција у 20.00
уна

пројекција у 20.00

5.

тајванска канаста

ЈАНУАР

(ЈУГ, 1984)
..............................................................................
Улоге: соња савић,
раде шербеџија
Режија: милош миша
радивојевић

СРЕДА

8.

ЈАНУАР

(ЈУГ, 1985)
.............................................................................
Улоге: борис комненић,
неда арнерић
Режија: Горан марковић

пројекција у 20.00
лепота порока

(ЈУГ, 1986)
....................................................................................
Улоге: мира Фурлан, милутин
мима караџић
Режија: живко николић

ЧЕТВРТАК

9.

пројекција у 20.00

ЈАНУАР

доГодило се на данашњи дан
(ЈУГ, 1987)
....................................................................................
Улоге: жарко лаушевић,
срђан тодоровић
Режија: мирослав лекић

кино-око
изложба слика јелене јелаче
17. дЕЦЕМБАР 2019 – 12. ЈАНУАР 2020
У сарадњи са галеријом Х VITAMIN из Београда, у
Југословенској кинотеци 17. децембра биће отворена изложба
слика Јелене Јелаче инспирисаних домаћом кинематографијом. предмет интересовања ауторке су филмови који представљају значајну одредницу у формирању индивидуалног и
колективног идентитета на овим просторима.
Бирајући одређене кадрове из филма и транспонујући их
у медиј слике на платну/папиру, Јелена Јелача упушта се у
један квалитативно другачији вид историзације/архивирања.
Субјективност која изостаје у стандардном процесу израде
документације, овде је од кључног значаја. „њене слике су ту
да нам укажу на могући начин промишљања једне епохе или
перспективу тумачења једног времена.”
(Из текста Александре Здравковић у каталогу изложбе)
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