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Легенде нашег глумишта Бора Тодоровић, Петар Краљ и Радмила Живковић у призору из филма
Посебан третман из 1980. године, који је рестаурисан у оквиру пројекта Вип Кинотека.

из фототеке
југословенске
кинотеке

П О С Е БА Н

Т Р Е ТМ А Н

|

|

3

За издавача:
Југослав Пантелић
Уређивачки колегијум:
Југослав Пантелић,
Марјан Вујовић,
Александар Саша Ердељановић
Сарадници на програму:
Југослав Пантелић, Марјан
Вујовић, Александар
Саша Ердељановић, Сандра
Перовић, жика Богдановић,
жикица Симић, Ана Марија Роси,
Зорица Димитријевић,
Радиша Цветковић, Ана
Банић Грубишић, Бранислав
Ердељановић, Петар Михајловић,
Бојан Ковачевић, Стеван Глушац,
Ксенија Зеленовић,
Ненад Беквалац,
Ђорђе Зеленовић,
Ирина Кондић Јанчић,
Светлана Вистаћ
Технички сарадници:
Александра Савић, Слободан
Огњановић, Јелена Ђогатовић
Лектор и коректор:
Весна Калабић
Дизајн: Вук Попадић
Арт директор: Мирослава Вуковић
Прелом: Синергија дизајн
Специјално онлајн издање
Београд, јун 2020.
ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
ЗАДРжАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА!

Телефон/факс: 2622-555
имејл адреса:
kinoteka@kinoteka.org.rs
www.kinoteka.org.rs
CIP – Каталогизација у публикацији –
Народна библиотека Србије, Београд
ISSN 2466-5533 = Кинотека (Београд)
COBISS.SR-ID 228286220

Ова публикација је наставак: Програм
(Музеј југословенске кинотеке) = ISSN 1820-6549
4

|

|

Поштовани љубитељи филма,
Сваке године у јуну славимо седму уметност. Обележавамо Дан Југословенске
кинотеке подсећајући се на дан прве филмске пројекције на Балкану. Овог јуна у
отежаним околностима дочекујемо рођендан наше институције, будући да се мере
опреза због вируса још подразумевају, те тако сада већ традиционални Фестивал
нитратног филма померамо за децембар, ако се стекну сви услови потребни за његово одржавање.
У међувремену, на страницама нашег часописа, Александар Саша Ердељановић
води нас кроз историју филма осврћући се на првих пола века српске кинематографије. Једну младост у Кинотеци дочарава нам наш Жика Богдановић, дугогодишњи директор Југословенске кинотеке, у тексту који је специјално написао поводом 71. рођендана наше куће.
Разгледнице старог српског филма шаљемо у свет преко Јутјуб канала, а из текста
Зорице Димитријевић можете да се информишете о нашим активностима у протеклих годину дана.
У новом издању Кинотеке зарањамо у историју седме уметности поводом годишњица које су обележиле филмско стваралаштво. Подсећамо се на остварење
Чај у Сахари након тридесет година од екранизације, а бесмртном француском редитељу Клоду Шабролу посвећујемо дужну пажњу поводом деведесет година од његовог рођења и десет година откако нас је напустио. Италијанска и светска филмска икона раскошне лепоте Софија Лорен дебитовала је на великом платну у време
настајања и формирања наше институције. Управо ове године обележава седам деценија успешне каријере. Богато и дуготрајно филмско путовање славне глумице
представља нам Марјан Вујовић.
Ексклузивни интервју с још једном легендарном холивудском глумицом водила је Сандра Перовић. Сигорни Вивер у разговору сведочи о свом искуству у улози жене-ментора, о јаким ликовима и импресијама које је стекла у раду с неким од
најцењенијих холивудских редитеља. Жикица Симић води нас у музичку авантуру
с филмским исходом трагом двеју фотографија, пратећи судбину Џимија Хендрикса и Џенис Џоплин, који су се учланили у трагични клуб 27, пре равно 50 година.
Рубрика Мој избор овог месеца доноси нам препоруке Арсенија Јовановића.
Наше дивљење увек изнова изазива Милена Дравић, те се подсећамо старог интервјуа с легендарном глумицом домаће кинематографије поводом завршетка рестаурације филма Посебан третман у оквиру пројекта Вип Кинотека.
У једном од претходних бројева бавили смо се историјом и развојем филма под
насловом Апокалипса данас, а да свако доба бележи апокалиптичне приче, видели
смо и сами током карантина, те се у јуну подсећамо и на низ филмова с постапокалиптичном темом, коју нам приближава Ана Банић Грубишић.
Честитам вам Дан Југословенске кинотеке,
институције која је 71 годину с вама!
Останите здрави и заинтересовани за филм!
Југослав Пантелић
директор Југословенске кинотеке
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уз 71.
роЂендан
пише:

Зорица Димитријевић

дан кинотеке

од прославе јубилеја до
онлајн пројекЦија

П

ериод између два рођендана Југословенске кинотеке протекао
је у знаку обележавања јубилеја
– објављивања монографије „Југословенска кинотека – 70 година” и отварања нове сталне поставке „Наш музеј филма”, наставка пројекта
Вип Кинотека, обнављања Музеја Кинотеке, али
и у знаку пандемије коронавируса и премештања програма за публику у виртуелни простор.
Тако је Дан Кинотеке, 6. јун, прошле године прослављен богатим програмом у препуној Сали „Макавејев”, а ове године биће обележен бесплатном онлајн пројекцијом најновијег,

Џулијан Сендс – Златни печат 2020
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16. дигитално рестаурисаног филма у едицији
Вип Кинотека, Посебан третман (1980) Горана
Паскаљевића.
Дан Кинотеке, тј. датум прве филмске пројекције у Србији и на Балкану (у кафани „Златан
крст” у Београду 6. јуна 1896), традиционално
означава и почетак Фестивала нитратног филма. У оквиру прославе јубилеја Кинотеке 21. издање те међународне манифестације одржано је
од 6. до 16. јуна 2019. под максимом „70 филмова за 70 година”, док је свечано отварање 22. Фестивала померено на 6. децембар 2020. како би
осим вредних старих филмова у Београд могли
да стигну и гости из иностранства.

Фотографије: Архив ЈК

Атом Егојан и Дејвид Тјулис - Златни печат 2020

Подсетимо да је програм 21. Фестивала, чији је
директор и селектор Александар Саша Ердељановић, био обезбеђен у сарадњи са око тридесет филмских архива, а Југословенска кинотека угостила је више од четрдесет представника
кинотека и архива, историчара и теоретичара
филма из региона и света.
У оквиру Фестивала одржан је панел на којем
су директори свих кинотека из бивших југословенских република, на иницијативу директора
Југословенске кинотеке Југослава Пантелића,
постигли сагласност о конкретној сарадњи у области дигиталне рестаурације оних филмова
који представљају заједничко културно наслеђе.
Поводом јубилеја објављена је монографија
„Југословенска кинотека – 70 година”. Нетипична књига коју је приредила Маја Медић приказује најважније догађаје из историје и делатности Кинотеке претежно кроз визуелне материјале.
Први и најобимнији део посвећен је хронологији, по деценијама. Новински исечци, документа, фотографије, позивнице, програми, плакати
спојени су у колаж који на визуелно атрактиван начин преноси информације о битним догађајима и фазама у развоју Кинотеке, људима
који су у њој радили, славним уметницима који
су је посећивали.
Други део чине текстови свих директора Кинотеке: Миленка Карановића, Владимира Погачића, Жике Богдановића, Слободана Шијана, Радослава Зеленовића и Југослава Пантелића.

Трећи део посвећен је Архиву као срцу Кинотеке и свему што се у њему чува у различитим
фондовима – филмовима, пратећој грађи, предметима из историје филма, легатима, књигама,
часописима, плакатима.
Како је на свечаној промоцији 19. новембра
истакао директор Пантелић, „ово је био прави
тренутак да се нека документа и сећања која
већ мало бледе ставе у књигу, да би будуће генерације знале како је Кинотека настајала, опстајала и како се уздизала. Наша је дужност да,
осим чувања филмова и разнородне филмске
грађе, оставимо сведочанство како је било”.
Најамбициознији пројекат када је реч о изложбеној делатности Кинотеке представља нова
стална поставка „Наш музеј филма”, свечано отворена 23. јануара ове године. Сталну поставку
осмислио је стручни тим Кинотеке. Аутор архитектуре и дизајна изложбене поставке је Иван
Мангов.
„Наш музеј филма”, на два нивоа здања у Узун
Мирковој улици, обухвата драгоцене експонате
из периода од предисторије филма до краја 20.
века, с посебним акцентом на развој и успех српске кинематографије. Посетиоци у 28 изложбених целина могу да сагледају различите периоде и аспекте који су у технолошком и уметничком смислу битни за развој кинематографије.
На доњем нивоу су Царска панорама, Едисонов кинематоскоп, камера браће Лимијер из
1896. године, прва филмска камера браће Пате
из 1903, као и камера Михаила Михаиловића –
Д ан
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Уручење Златног печата Горану Паскаљевићу - 2020

Мике Африке из 1908, штап Чарлија Чаплина,
реквизита коришћена на снимању култних филмова из златног доба кинематографије на овим
просторима. На горњем нивоу, где доминирају
покретне слике, посетиоци се срећу с раним биоскопима, пионирима филма са ових простора, првим српским играним филмом Карађорђе
(1911), документарним снимцима из балканских
и потоњих ратова, ауторима и глумцима који су
обојили нашу кинематографију и њен развој у
Србији и Југославији.
Мултимедијална изложба укључује одабране
инсерте, филмску музику домаћих композитора, део богате збирке плаката, фотографије, документа и другу пратећу грађу.
На радост филмофила настављен је пројекат
дигиталне рестаурације српске филмске баштине који су покренуле Југословенска кинотека и
компанија Вип мобајл с циљем да сачувају и заштите дела која су проглашена за национално
културно добро од великог значаја.
После првог циклуса од десет наслова Вип
Кинотеку су у протеклих годину дана обогатили Љубав и мода, Балкански шпијун, Нешто између, Љубавни случај или трагедија службенице ПТТ-а, а њихове дигитално рестаурисане копије премијерно су приказане у присуству чланова ауторских и глумачких екипа. Пројекције
8
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су биле толико посећене да је филм Нешто између морао да буде приказиван истовремено у
три сале.
А онда је наступило ванредно стање због пандемије коронавируса и пројекат Вип Кинотека
добио је виртуелну димензију, па је премијера
дигитално рестаурисаног филма Давитељ против давитеља Слободана Шијана 5. априла организована онлајн, што се показало као добар
потез и поново привукло велики број гледалаца.
Кинотека је изашла у сусрет публици постављајући на свој Јутјуб канал одабране српске
филмове из међуратног периода, међу првима
документарац Београд, престоница Краљевине
Југославије Војина Ђорђевића и играни филм С
вером у бога (1932) Михајла Ал. Поповића.
Омогућено је и бесплатно преузимање из
дигиталне архиве свих 39 до тада објављених
бројева часописа „Кинотека”. Следећи бројеви –
за април и мај – изашли су с редовним рубрикама и у предвиђеним терминима у онлајн издању, исто као и овај јунски, 42. број, који је сада
пред читаоцима.

Због епидемије публика још није у већем
броју била у прилици да види обновљени Музеј
Кинотеке, који је реновиран током зиме и отворен 18. фебруара, само три недеље пре забране
окупљања у затвореном простору.
Обимни радови обухватили су замену подних плочица у улазном холу, на степеништу и
у атријуму, замену целокупне расвете, сређивање електричних инсталација. Кречењем је добијен визуелно друкчији ентеријер омиљеног
биоскопа многих генерација, а сређене су и још
две нове просторије за изложбену делатност.
У јубиларној години бележимо и успешно
учешће Кинотеке на најзначајнијем фестивалу
архивског филма у свету „Il cinema ritrovato” у
Болоњи, где је у јуну 2019. приказала дигитално рестаурисану копију филма Скупљачи перја
Александра Саше Петровића. Током фестивала одржана је Генерална скупштина Европске
асоцијације кинотека (ACE), у којој је српски
филмски архив члан по позиву.
На домаћем плану Кинотека се прошлог лета
укључила у пројекат „Дигитална историја”, који
спаја уметност с модерним технологијама и
приближава је најширој публици. Уочи редовних филмских пројекција у Комбанк дворани
приказиване су једноминутне вињете о историјату Кинотеке, приређене поводом јубилеја, а
затим и вињете с дигитализованим фрагментима филмске историје из њених фондова.
У протеклих годину дана Златни печат Југословенске кинотеке добило је још девет истак-

нутих домаћих и страних уметника. На свечаности за Дан Кинотеке 2019. то највише признање
примили су редитељи Лордан Зафрановић,
Срђан Карановић, Горан Марковић и Рајко Грлић, а лауреат Горан Паскаљевић, који тада није
могао да дође у Београд, примио је свој Златни печат на овогодишњем Фесту. Током Феста
Златни печат уручен је и редитељу Атому Егојану, глумцима Дејвиду Тјулису и Џулијану Сендсу, као и редитељу Кости Гаврасу, који је том
приликом посетио Кинотеку.
Славни грчко-француски редитељ Коста
Гаврас, иначе председник Француске кинотеке, био је импресиониран поставком „Наш музеј филма”.
– Ово је дивна, дивна колекција. Сјајно место
за посетиоце, наравно, али посебно је важно за
људе који стварају филмове, за глумце, редитеље и све остале који се баве седмом уметношћу. Да дођу овде и нађу себе, своје филмове
које су давно урадили. Заиста прелепо. Браво! –
изјавио је Гаврас.
Ова похвала свакако чини част Кинотеци, која
је достојно обележила јубилеј, а затим наставила да и у новонасталим околностима предано ради на заштити и популаризацији филмске баштине, о чему сведочи предстојећа онлајн
премијера дигитално рестаурисаног Посебног
третмана на Дан кинотеке, 6. јуна.

Коста Гаврас – Златни печат 2020
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прилог за
ИСТОРИЈУ ФИЛМА

Крунисање краља Петра (1904)

ПРВИХ ПОЛА ВЕКА
СРПСКЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ
1896–1945
ПИШЕ:

Александар Саша Ердељановић

П

очетак филма у Срба везан је
за прву филмску пројекцију на
Балкану, одржану у Београду у
кафани „Златан крст” 25. маја /
6. јуна 1896. године, када су представници компаније „Браћа Лимијер” (Freres
Lumiere), Андре Кар и Жил Жирен из Лиона,
приказали познати Први програм Лимијерових
филмова. Непуних шест месеци касније, Кар поново долази у Србију, где уз приказивачки програм снима и прве домаће филмове (Калемегданска шетња, Трамвајска станица на Теразијама, Излазак радника из фабрике дувана, Краљев
повратак из Софије и Прослава 22. фебруара), од
којих се, нажалост, сви данас воде као изгубљени. Следећа деценија, до политичке смене на
српском престолу, када је у крвавом Мајском
10
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преврату династија Карађорђевић заменила
Обреновиће, крцата је гостовањима путујућих
биоскопа, углавном с територије Аустроугарске и Немачке. Зна се да је снимљен филм Венчање краља Александра I и Драге Машин (1900),
као и филм Србија (1903), створен непосредно
после промене династије. Најстарији до данас
сачувани филм о Србији и српском народу јесте Крунисање краља Петра I у Београду (1904),
који је снимио британски сниматељ Френк
Сторм Мотершо за српског почасног конзула
у Шефилду, иначе организатора снимања Арнолда Мјура Вилсона. Тај историјски необично
важан документ, осим београдских сцена снимљених на дан крунисања и параде на Бањици
сутрадан, показује и изглед других места која
су два Енглеза посетила приликом боравка у
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мајка и основали прву српску филмску лабораторију, којом је руководио касније један од
најцењенијих светских сниматеља Карл Фројнд.
Нажалост, ниједно парче неког њиховог филма
није сачувано. Трећи продуцент у Србији био
је индустријалац и власник биоскопа „Касина”
Ђорђе Ђока Богдановић. Уз неколико десетина
снимљених документарних материјала о Београду и догађајима у њему, Богдановић је посебно заслужан што је за време Другог балканског
и почетком Првог светског рата са својим сниматељима, међу којима се истицао Рус Самсон
Чернов, забележио победоносни пут српске
војске и ослобођење Старе и Јужне Србије. Захваљујући породици, која је деценијама брижљиво чувала и од разних окупатора скривала
Богдановићеве материјале, сачуван је највећи
део његовог фонда, који је откупила Југословенска кинотека. Имена браће Цветковић, власника биоскопа „Коларац”, четвртих продуцената
у Србији, само су се повремено појављивала у
штампи, па за њих данас није сигурно да ли су
заиста били продуценти својих филмова или
су само приказивали туђа остварења. Напокон,
треба рећи да се уз Луја де Берија, који је вероватно снимао за све српске продуценте тога
доба, за сниматеља оспособио и наш први оператер, врло талентовани Славко Јовановић.
За време Првог светског рата многе чувене
светске филмске куће, као што су Пате (Pathe),
Гомон (Gaumont), Савоја филм (Savoia film), Топикал баџет (Topical Budget) итд., преко својих
храбрих сниматеља (док је то било могуће) филмом су обавештавале свет о јуначкој борби малог народа против вишеструко јачег поробљивача. За време рата, истакнути сниматељи као
што су Леонс Шнајдер, Доналд Томпсон, Аријел
Варџес, Жан Емар, Умберто Ромањоли и други,
бележили су активности српског врха, војске и
народа, почев од мобилизације, одбране Београда, боравка у Нишу, преко одласка на Солунски
фронт, до крвавих борби и ослобођења отаџбине. За нас је нарочито значајан и рад савезничких секција на Солунском фронту 1916–1918.
године, пре свега Француске, која је забележила не само ратна дејства и страдања народа већ
и славе и молитве, славља и сахране, тј. живот
једног народа који је тада био на ивици провалије. И сниматељи окупационих сила, аустроугарске, немачке и бугарске војске, снимили су
много филмске траке на нашим територијама,
али већи део тога данас је изгубљен. Са српске
стране, за време Првог светског рата активни
С Р П С К Е
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српским земљама (манастири Жича и Студеница, Краљево, Нови Пазар, Цетиње, Андријевица,
Шибеник и Задар).
Прва снимања домаћих сниматеља датирају
још од Анексионе кризе 1908. године, када је
Гранд биоскоп „Бен Акиба” снимио више сцена о Београду и београдском животу и наводно започео, за шта засада нема правих доказа,
снимање играног филма Хаџи Лоја, по драми
Бранислава Нушића. Осим страних приказивача, средином првог десетлећа појављују се и
домаћи, Стојан Нанић, Бора Јелкић, Павле Тица,
Иван Чарнојевић, а крајем 1908. године, у свом
ексклузивном хотелу „Париз” пословни човек
Светозар Боторић оснива први српски стални
биоскоп под именом Гранд биоскоп. Већ крајем
прве деценије двадесетог века у Војводини су
активни Ернест Бошњак у Сомбору и Александар Лифка у Суботици (иначе обојица власници
биоскопа). Они снимају значајне документарне
и игране материјале, од којих су неки до данас
сачувани. До Првог светског рата у Србији се
устаљује континуирана филмска производња и
настају четири предузећа која се баве како снимањем филмова тако и дистрибуцијом и приказивачком делатношћу. Већ споменути Светозар Боторић, задивљен могућностима нове
уметности, постаје ексклузивни представник
фирме „Браћа Пате” (Pathe Freres) за Србију и
Бугарску. Он током лета 1911. ангажује Патеовог
сниматеља мађарског порекла Луја де Берија,
који заједно са славним глумцем и редитељем
Српског краљевског народног позоришта у
Београду Чича Илијом Станојевићем у оквиру
Удружења за снимање српских народних филмова исте године ствара прва три балканска играна филма, Улрих Цељски и Владислав Хуњади,
Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа и Циганска свадба или Бибија, као и двадесетак документарних филмова.
Пошто се водио као изгубљен више од девет
деценија, већи део Боторићевог продуцентског
опуса пронађен је у лето 2003. године у Аустријском филмском архиву у Бечу (Filmarchiv
Austria). Одмах након њега, кинематографији су
приступили браћа Савић (Пера, Божа и Светолик), пословни људи и власници првог наменски
грађеног биоскопа у Србији, названог Модерни
биоскоп. Осим више документарних и журналских сторија, и популарисања филмске уметности у дневном листу „Мали журнал”, који је
био у њиховом власништву, они су 1912. године
снимили и прву српску филмску драму Јадна
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Пожар Солуна (1917)

су Драгиша Стојадиновић, будући оснивач Кинематографске секције српске војске у Солуну,
који бележи Одбрану Београда 1915. године, са
изузетно значајним сценама срушеног железничког моста на Сави, рушевинама у центру
града, српских бораца у рововима итд. Љубиша
Валић пак забележио је дејства Ужичке војске на
граници с Босном. Због тешке ситуације у којој
се нашла Србија, све до краја 1916. године објективи наших сниматеља нису радили, а онда је
у Солуну формирана Кинематографска секција
српске војске, којом су управљали Драгиша
Стојадиновић и касније Михаило Михаиловић,
звани Мика Африка. Захваљујући њиховом
раду и ентузијазму, сачувани су бројни кадрови о раду Врховне команде и пробоју Солунског
фронта, али и такви капитални материјали као
што су Пожар Солуна и Солунски процес Апису и
друговима, оба из 1917. године. Изван територије
захваћене ратом, у питомој Војводини, прве
филмске покушаје учинио је млади и необично
активни Владимир Тотовић. Сам је режирао два
играна филма, Спасилац и Детектив као лопов
12
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(1915), а затим прешао у Беч, где је наступао као
глумац у аустријским филмовима, да би убрзо
након мобилизације погинуо у близини Горице.
После Првог светског рата ситуација у новоствореној држави, Краљевини СХС, а нарочито на српским територијама, била је веома
тешка због интензивних разарања и свеопштег
осиромашења, а ни у државној управи није било
воље ни жеље да се помогне и оснажи домаћа
филмска производња. Ипак, 1922. године при
Министарству народног здравља основана је
Радионица за израду филмова, у којој су Милутин Бата Николић и Михаило Михаиловић снимили неколико поучних, данас изгубљених остварења као што су Трагедuja наше деце из 1922.
године, односно Грех алкохола и Доктор Токерама, оба из 1923. У Београду 1924. године млади уметници и љубитељи филма оснивају Клуб
филмофила, у коме настаје идеја о снимању
првог „београдског филма” Качаци у Топчидеру. Међутим, због недостатка новца снимање
те комедије убрзо је прекинуто. Са стабилизацијом прилика у земљи средином двадесетих,

у Београду ниче низ филмских предузећа: Новаковић филм, Артистик филм, Победа филм,
Освит филм итд. Међу филмским посленицима посебно се истиче Коста Новаковић, који је
створио многе вредне документарне материјале
попут Свечане nocemе Њ. В. краља Александра I
и Њ. В. краљице Марије Црној Гори и Далмацији
(1925) и Прославе 550. годишњице битке на Косову (који је остао недовршен), као и више бројева
сопственог Новаковић журнала. Окушао се и на
играном филму, па је после слабо прихваћене
кратке комедије Краљ чарлстона из 1927. године, снимио врло занимљиву социјалну драму
Грешница без греха 1930. Јосип Новак се током
двадесетих преко Победа филма углавном бавио
снимањем кратких филмова-реклама, као што
је симпатични Cвe ради осмеха (1926), а ширу
афирмацију стиче компилацијом аутентичних
снимака Балкански рат (1928), затим играним
филмом о рударском животу Рударева срећа
(1929) и међународно награђиваним документарцем Симфонија воде (1931). Звук је већ 1930.
године преплавио студије и биоскопе на Западу,
док је код нас и даље доминирао неми филм. Те
године врло амбициозни Велики свесловенски
слет сокола снимали су најзначајнији домаћи
сниматељи: Јосип Новак, Стеван Мишковић
(Баја Џора), Миодраг Мика Ђорђевић, Михајло
Ал. Поповић, Антон Хари Смех... Убрзо затим
у Београду се оснива предузеће Југословенски
просветни филм, које током тридесетих снима
велики број туристичких и путописних филмова о лепотама Југославије. Међу њима се посебно истичу: Кроз земљу наших царева и краљева
Станислава Кракова (1931), Београд престоница
Краљевине Југославије Војина Ђорђевића (1932),
Лепа наша отаџбина Јосипа Новака (1932), Под
југословенским небом Миодрага Мике Ђорђевића (1934) итд. У оквиру новооснованог предузећа Адрија национал филм, повратници из иностранства, где су се обучавали за рад у филмској
индустрији, Милутин Игњачевић и Ранко Јовановић, снимају два солидна и интересантна, данас изгубљена филма, Кроз буру и огањ (1930) и
На капији Оријента (1932). Но, најбољи српски и
југословенски филм у међуратном периоду, Са
вером у Бога, на тему трагедије српског народа
у Великом рату, који и данас плени својим хуманистичким карактером, режирао је Михајло Ал.
Поповић, у оквиру сопственог МАП филма 1932.
године. Крајем 1931. донет је Закон о уређењу
промета филмова, који је био врло повољан по
домаће произвођаче, због чега је уследио знатан
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Са вером у Бога (1932)

Невиност без заштите (1942)

пораст филмске производње, али је врло брзо
под притиском иностраних великих компанија
измењен, па је убрзо домаћа филмска производња доведена пред потпуно гашење. Многа предузећа су уништена, а неки истакнути
филмски радници, као што су, на пример, Јосип
Новак и Стеван Мишковић, одлазе на рад у иностранство. Током друге половине тридесетих, уз
Југословенски просветни филм једина озбиљна
продуцентска кућа био је Артистик филм Андре Глишића и Зарије Ђокића, који 1938. године
ствара изврстан спортски филм о бициклистичкој трци кроз Србију, Пут џинова, а у сам освит
рата поетски документарно-играни конгломерат Прича једног дана, изразито софистицираног
режисера Макса Калмића. Он ће убрзо страдати
као једна од првих жртава нацистичког терора
у Београду. Ипак, најзначајније дело Артистик
филма био је вероватно до данас најбољи архивски филм о мученичком путу Србије и Срба у
Првом светском рату, Голгота Србије (1940),
који је вешто изабраним документарним матеС Р П С К Е
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„Златан крст” на Теразијама

Свечаности приликом предаје старих и пријема нових
застава на Бањици 26. јуна 9. јула / 1911. године

Михаило Михаиловић - лабораторија у Првом светском
рату

ријалом и суптилним међунатписима уобличио
новинар и редитељ Станислав Краков. У Војводини је током тридесетих многе документарне
филмове са успехом производио Титан филм
из Бечеја, власника Данила Јакшића. У другој
половини тридесетих настају и први домаћи
покушаји снимања у боји, Владете Лимића и
14
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Драгише Стојадиновића, а светски популарне
филмске звезде су наше горе лист, Светислав
Иван Петровић и Ита Рина, који често долазе у
своју отаџбину. Изван Србије, од наших људи
активни су у Босни и Херцеговини Никола Дракулић, који 1937. године ствара кратки играни
филм Љубав у Сарајеву, с популарним певачем
севдалинки Едом Љубићем у главној улози, као
и пасионирани скупљач етнографске баштине
Шпиро Боцарић, који реализује више кратких
документарних филмова о Бањалуци, Дервенти, Добоју итд.
Почетак Другог светског рата и напад на Југославију изазвали су тотални крах филмске
индустрије. Многи аматери, али и професионалне куће попут Артистик филма и Новаковић филма, снимали су пресудне датуме српске
историје, као што су 27. март и 6. април 1941. године. Неки од тих материјала су, на сву срећу,
сачувани до наших дана. За време рата већина
филмских радника није радила, а неки су се активирали у новом државном апарату, на пример Стеван Мишковић, Хари Смех и Михаило
Ивањиков. Немачке окупационе власти преузеле су контролу над читавом кинематографијом,
али у тим најтежим тренуцима у Београду је
припреман први српски играни дугометражни
звучни филм Невиност без заштите (1943), где
је носилац главне улоге био прослављени предратни акробата Драгољуб Алексић, коме је у
техничкој реализацији филма помогао Стеван
Мишковић. Иако архаичан, и врло наиван, тај
филм био је други по гледаности у Србији за
време немачке окупације. Стеван Мишковић
учествовао је и у производњи кратких анимираних журнала Недељни преглед, који су излазили сваке недеље од пролећа 1943. до лета 1944.
године. Ти мало познати и скрајнути материјали, изузетних цртачких квалитета и слабе анимације, имали су изразито антибољшевички,
антиплутократски и антисемитски садржај.
Током 1943. године Недићева влада покренула
је филмске новости Нова Србија, у којима су
по узору на популарни УФА журнал обрађивани политички догађаји и свакодневни живот у
Србији. У ратним годинама није било континуираних снимања супарничких антифашистичких покрета (Народноослободилачког покрета
и Југословенске краљевске војске у отаџбини).
Титове јединице су интензивно бележене на
филмској траци тек од 1944. године и доласка
америчких и британских сниматеља, који су
снимали на Вису, у Далмацији и Црној Гори,

Грешница без греха (1930)

односно совјетских војних сниматеља, који су
с Црвеном армијом пратили све фронтове, од
борби за ослобођење Београда 1944. до завршних
борби за ослобођење Југославије у мају 1945. године. Једини значајнији материјал о деловању
четника за време Другог светског рата снимљен
је у варошици Бољевцу подно планине Ртањ у
лето 1944. и приказује кадрове америчких пилота које су спасли и у Америку послали војници
Југословенске краљевске војске у отаџбини. У
лето 1944. године основана је Филмска секција
Главног штаба НОВ и ПО Србије, чији је први
руководилац био Радош Новаковић, а која је
убрзо прерасла у Филмску секцију Југославије
и отпочела производњу првих кино-хроника
(Филмских новости). Тада је почело ново поглавље у развоју кинематографије свих југословенских народа, па и српског, које је поставило
тотални дисконтинуитет у односу на пређашње
раздобље.
Кинематографија у Срба 1896–1945. патила је
од недовољне организованости, полуаматеризма и вечног сиромаштва, борећи се с многобројним тешкоћама, спутавана од државе и уништавана од непријатеља. Међутим, без обзира на
сва потцењивања и неке периоде који су и до
П РВИ Х
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В Е К А

наших дана недовољно истражени, намеће се
закључак да она у нашој филмској историји заузима значајније место него што је то досад било
признавано. Чини се да времена правог преиспитивања и новог, објективнијег оцењивања
филмских и естетских вредности достигнутих у
првих педесет година „кинематографије у Срба”
тек долазе.
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Разгледнице
старог српског филма
на Јутјубу

пише:

Зорица Димитријевић

Н

а Јутјуб канал Југословенске кинотеке постављено је још десет
српских документарних филмова из доба Краљевине Југославије. Разноврсна селекција
обухвата историјске, етнолошке, спортске, путописне и друге документарце
и репортаже.
Најстарији међу њима је филмски документ
Свечано освећење костурнице у Прњавору 5. 11.
1922. У спомен-костурници у том селу у Мачви
сахрањени су посмртни остаци цивилних жртава аустроугарског терора из 1914. године. Освећењу су присуствовале бројне истакнуте личности, а посебна вредност снимка је појава Арчибалда Рајса.
Следе живописни филмови Свадба у Тополи и
Свадба у Сланцима, у којима су 1930. године забележени свадбарски обичаји у Шумадији, односно у Подунављу.
Пажњу привлаче и филмски материјал Једриличарска група Аеро-клуба „Девети” лети, четири краће сторије о летењу, од којих су две снимљене у колору, и Отварање Београдског сајма,
који приказује свечаност поводом завршетка
спектакуларног градитељског подухвата у нашем главном граду у јесен 1937. године.
Интересантни кадрови красе филм Дубровник – град Св. Влаха, у режији Макса Калмића
из 1938. године, а ту су и репортажа Музеј кнеза Павла (1939), филм Лепоте Старе планине,
Миџора и Пирота са околином (1940)...
У међуратном периоду српска документарна
продукција је по својој свеобухватности и значају чинила базу целокупне филмске продукције Краљевине Југославије. О томе сведочи и
овај избор филмова, иначе објављених у другом
делу ДВД издања Кинотеке Разгледнице старог
српског филма, у којем сада бесплатно може да
ужива и најшира публика.
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Свечано освећење костурнице
у Прњавору 5. 11. 1922.
Историјски важан документарни материјал
снимило је предузеће „Serbia film”. У заједничку спомен-костурницу похрањени су посмртни
остаци великог броја жртава – цивила које су
на најбестијалније начине усмртили аустроугарски окупатори 1914. године у Мачви и околини. У филму се виде чин освећења костурнице који је водио епископ шабачки Михаило, говори истакнутих личности, међу којима су доктор Арчибалд Рајс, посланик и ратни инвалид
Радосав Агатоновић, резервни официр и ратник Љуба Таушановић, министар правде Лаза
Марковић и потпредседник Народне скупштине Милорад Вујичић.
Свадба у Тополи
Истакнути српски и југословенски етнолог
Петар Ж. Петровић био је и пионир филмских
снимања код нас на теме животa и обичајa народа у Шумадији. У овом филму из 1930. забележио је цео ток свадбене свечаности од позивања гостију окићеном буклијом, одласка сватова по младу, гађања шућура (тикве) на улазу у двориште и извођењa младе до обичаја код

Једриличарска група Аеро-клуба „Девети” лети (1939)

младожењине куће – с младом која баца сито,
војводом на крову куће и весељем с неизбежним колом.
СВАДБА У СЛАНЦИМА
Документарни филм о старим српским свадбарским обичајима у Подунављу снимио је 1930.
године истакнути етнолог Петар Ж. Петровић,
сарадник Етнографског музеја и пионир филмских снимања код нас на те теме. Свадба у Сланцима приказује сличне, а у неким елементима
и различите свадбарске обичаје у средини богатијој него у Петровићевом филму из исте године Свадба у Тополи (Шумадија).

ва генерал Душан Симовић. Раритет је то што
су две сторије снимљене у колору.
ОТВАРАЊЕ БЕОГРАДСКОГ САЈМА
Спектакуларни подухват изградње Првог београдског сајма завршен је његовим свечаним
отварањем 11. септембра 1937. Догађај је сними-

ЈЕДРИЛИЧАРСКА ГРУПА
АЕРО-КЛУБА „ДЕВЕТИ” ЛЕТИ
Једриличарство као спорт имало је широк
круг поклоника у Краљевини Југославији. Већ
1932. основан је Академски аеро-клуб, а следеће
године оформљена је Једриличарска група „Девети”. Филмски материјал у четири краће сторије бележи припреме за летење, летове једрилица чланова те групе, крштење авиона „Тимок”, коме је кумовао начелник ваздухопловстРАЗ ГЛ Е Д Н И ЦЕ
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Музеј кнеза Павла (1939)

ло тада водеће београдско предузеће „Артистик
филм”. Сајам је отворио краљевски намесник
Раденко Станковић, а друштво му је правио човек веома заслужан за тај пројекат – председник Београдске општине Влада Илић. На филму су забележени и павиљони Румуније и Чехословачке.
Дубровник – град Св. Влаха
Филм Макса Калмића, који се деценијама водио као изгубљен, пронађен је 2009. године у
запаљивом фонду Архива Југословенске кино-

теке. Снимљен је 1938. и био један од филмова
који су представљали Краљевину Југославију на
Светској изложби у Њујорку 1939. године. Многи лепи кадрови и у суштини добро осмишљена концепција кинематографског виђења „града-републике” и драгуља Јадрана, доказују неспорни дар Калмића, познатог по филму Прича једног дана.
Музеј кнеза Павла
Филмска репортажа из 1939. године даје
кратак преглед тадашње сталне поставке Музеја кнеза Павла (Карађорђевића), у којој су
представљени преисторијски предмети, античке ископине из Стобија, Мирослављево јеванђеље, Карађорђева соба, соба Обреновића,
уметничка дела Влаха Буковца, Паје Јовановића, Ивана Мештровића...
Лепоте Старе планине, Миџора
и Пирота са околином
Филм у продукцији Задруге за привредни
филм плени приказом прекрасних, а недовољно познатих и истражених предела југоисточне Србије. Сликовити Пирот с околином, сеоске
духовске свечаности са слављем и игром, вели-
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Фотографије: Архив ЈК

своје смрти. Репортажа о његовој сахрани, у
продукцији „Артистик филма”, овековечила је
изглед Давидовићевог дома, опело у Савиначкој цркви с говором потпредседника Демократске странке Милана Грола, непрегледну колону
људи у погребној поворци београдским улицама до Новог гробља.
ДОЛАЗАК СОВЈЕТСКОГ ПОСЛАНИКА
ВИКТОРА АНДРЕЈЕВИЧА
ПЛОТЊИКОВА У БЕОГРАД
ка стада јараца на Миџору и оваца на Старој
планини, израда светски познатих пиротских
ћилима, производња чувеног пиротског качкаваља, само су неке од атракција тог дивно снимљеног и скоро потпуно непознатог филма из
1940. године.
САХРАНА љУБЕ ДАВИДОВИЋА
Истакнути српски и југословенски политичар Љубомир Љуба Давидовић (1863–1940) био
је градоначелник Београда, у два мандата председник Владе Краљевине СХС, вођа Демократске странке од њеног оснивања 1919. године до

РАЗ ГЛ Е Д Н И ЦЕ

Једна од сторија филмског журнала у продукцији „Артистик филма” забележила је 1940. године долазак првог посланика совјетске Русије у
Краљевину Југославију након успостављања дипломатских односа двеју земаља. Уз Плотњикова
и дванаест чланова посланства, које су на железничкој станици дочекали представници Министарства спољних послова, у Београд је стигао
и први дописник агенције ТАСС Аркадиј Александрович Полетајев. Журнал бележи и његов
сусрет с познатим новинаром и шефом Прес-бироа МСП-а Предрагом Милојевићем.

С ТА Р О Г

С Р П С К О Г

Ф И Л М А

Н А

Ј У ТЈ У БУ

|

|

19

седам деценија
каријере

пише:

марјан вујовић

СоФиЈа

лорен
Последња дива једне „машине за прављење снова” у
којој се такве звезде више не праве, прелепа жена која
се није задовољавала само својим физичким изгледом
већ је и вредно радила како би развила и унапредила
сопствене изражајне способности, свакако је била
најпознатија италијанска глумица у међународним
оквирима, истовремено симбол и стереотип „лепе
Италијанке” у свету
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рофесионално је успела да се
уклопи у star system англосаксонске кинематографије, а понекад
је успевала и да побегне од улога
„медитеранског типа” које је америчко тржиште наметало, и још често намеће
бринетама европског порекла. Као дива, она је
имала имиџ „породичног секс-симбола” који је
спајао њену изузетно атрактивну појаву с умирујућим тежњама жене жељне породичног живота, што је била комбинација која је није баш
увек спасавала од антипатија и лоших оцена
критике. Освојила је два Оскара, од којих један за каријеру, и глумила у више од стотину
филмова. Несумњиво, није сваки од њих вредан сећања, али у њеној импозантној филмографији лако је пронаћи више наслова који je чине
једном од најзначајнијих италијанских глумица
свих времена. Довољно је само споменути три
филма Виторија де Сике: Злато Напуља (L’oro
di Napoli, 1954), Ћоћара (La Ciociara, 1960) и Јуче,
данас, сутра (Ieri oggi domani, 1963).
Када је млада Софија Шиколоне задивила све
својом појавом на платну у раскопчаној белој
кошуљи као девојка која припрема пице у филму Злато Напуља, прошле су биле тачно две
године откако је променила име у Софија Лорен. Претенциозно „ph” уместо „f ” у њеном имену није била само патетична жеља младе глумице која се тек пробијала да и на тај начин скрене пажњу на себе; било је и тога, свакако, али
с „накнадном мудрошћу” можемо да сагледамо
својеврсну декларацију намера, њену одлучност
да из Холивуда на Тибру (како су називали студио Cinecittà) дође до оног правог Холивуда. Оно
што можда млада глумица тада није предвидела
било је то што је на путу између града у којем је
провела детињство, Поцуолија, и Оскара, створила истински „мит свог порекла”, који је културолошки веома занимљив будући да рефлектује историјске тековине и италијански менталитет те епохе.
Тај мит стваран је између „комедија белих телефона” и озбиљних драмских дела.
Софија је рођена 1934. године у Риму. Њена
мајка победила је на конкурсу „Метро Голдвин
Мајера” за најбољу дублерку Грете Гарбо, али
се, нажалост, заљубила у човека који није волео
филм, али ни брачни живот. Током Другог светског рата, Ромилда Вилани, неудата, са две ћерке одлази у Поцуоли у скромну кућу својих родитеља, у којој ће остати све до 1950. Те године све три ће се вратити у Рим и кренути у ос-

П

вајање студија „Чинечита”, почевши од статирања у разним продукцијама, од којих се свакако издваја филм Кво вадис (Quo vadis, 1951). На
ред долази избор за Мис Италије у Салсомађореу, који је и до тада био добра препорука већем
броју глумица. Софија осваја титлулу Мис елеганције, скреће пажњу на себе и мења име у Софија Лазаро, под којим дебитује у свету фоторомана, појави која је сјајно обрађена у Фелинијевом Белом шеику (Lo sceicco bianco, 1952). У
том периоду упознаје Карла Понтија, продуцента који ће постати пигмалион њене каријере и
апсолутни протагониста њеног приватног живота. Понти је у сарадњи с Дином де Лаурентисом започео продукцију филмова у наставцима
који су постали веома гледани. Из сарадње Де
Сике као редитеља и Цаватинија, који пише сценарије на основу приповедака Ђузепа Мароте
пуних ироније, локалног фолклора и осећања,
рађа се Злато Напуља. Филм постиже велики успех, а посебно је значајан за Софију Лорен, која је до тада била посматрана само као
још једна лепа девојка. Де Сика је успео да открије њену праву природу, драматичну и нестабилну, типично наполитанску: била је у стању
да виче, смеје се, хистерише, заводи, да се буни
и да испољава различита, често супротстављена
емотивна стања, за веома кратко време. На тако
пренаглашен начин она је и одглумила улогу сензуалне Софије, пица-мајсторке у сегменту „Пице на кредит”. Та улога постаје њен лични тријумф, али и, што ће тек касније доћи до
Две жене (1960)
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Злато Напуља (1954)

изражаја, својеврсна пресуда будући да ће јој
бити потребне године како би успела бар делимично да скине са себе епитет пица-мајсторке.
Поједини критичари одмах су је осудили. Једна
од њих била је и Ана Гарофало, која је у часопису „Чинема нуово” (Cinema nuovo, број 52 из
1955) упитала: „Да ли сте икад видели неког пица-мајстора који личи, па чак и издалека, на лик
који глуми Софија Лорен?” и тиме показала да
жали за нестанком тековина реализма. И била је
у праву, у Италији су се тих година десиле велике промене, историјске, економске и културне,
почео је тзв. економски бум и тај наполитански
дух, толико мало реалан, али препун оптимизма
и виталности, постао је саставни део једне Италије која је у тим превирањима с људске тачке
гледишта изродила бројна чудовишта, али која
је на креативном нивоу сторила један од најуспешнијих периода у историји италијанске кинематографије. Али као што је познато, развој
економије и друштва није увек ишао истом брзином: 1957. године Софија Лорен и Карло Понти венчали су се у Мексику изазвавши велики
скандал у Италији, где није постојала могућност
22
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развода, па је продуцент према важећим законима постао бигамиста. Та ситуација сјајно је
описана у филму Развод на италијански начин
(Divorzio all’italiana, 1961) Пјетра Ђермија. Карло
Понти и Софија Лорен су тек 1966. године успели да реше тај проблем и да се венчају и у Европи, али у Француској. Додуше, та врста скандала савршено се уклапала с трансформацијом
„пица-мајсторке” у велику диву Холивуда. Након три значајна америчка филма која је снимила у Европи, Занос и страст (The Pride and
the Passion, 1957) с Керијем Грантом и Френком
Синатром, Дечак на делфину (Boy on a Dolphin,
1957) с Аланом Ладом (Alan Ladd) и Легенда изгубљених (Legend of the Lost, 1957) са Џоном Вејном, уследило је путовање за Америку, које су
тадашњи медији детаљно пратили често наглашавајући и колекцију од четрдесетак хаљина
и комплета које су дизајнирали најзначајнији
европски стилисти. Почињале су тако Софијине улоге „филмске госпође” које су знатно промениле њен имиџ у беспрекорно стилизовану и
очешљану жену. Понекад чак и превише, као у
лошем али ипак на одређени начин занимљиБрак на италијански начин (1964)
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вом филму Грофица из Хонгконга (A Countess
From Hong Kong, 1967) у режији Чарлија Чаплина.
У међувремену, успех који је у Италији постигла као „весела девојка из народа” и који ју је довео у конкуренцију са још једном популарном
глумицом из тог периода, Ђином Лолобриђидом, доживљавао је врхунац. Популарност Лоренове ипак је постала недостижна после 1960.
године и нове сарадње са Де Сиком и Цаватинијем на филму Ћоћара, ремек-делу заснованом на роману Алберта Моравије. Током припрема за причу о мајци и ћерки које силују војници ослободилачке армије, било је одлучено да
Ана Мањани глуми мајку, а Софија Лорен ћерку. После одбијања Ане Мањани да глуми заједно са Софијом Лорен, улогу мајке, Ћезире, добила је двадесетшестогодишња Лоренова. Снажна
и дубока интерпретација тог лика донела јој је
и награду Оскар 1962. године за најбољу женску
улогу у конкуренцији с Натали Вуд и Одри Хепберн, али, коначно, и признање критичара.
У жељи да постане „велика медитеранска
мајка” италијанске кинематографије, Лоренова

Фотографијe: Архив ЈК

Брак на италијански начин (1964)

Јуче, данас, сутра (1963)

Јуче, данас, сутра (1963)

је тумачење лика Ћезире претварала у модел интерпретације, а мајчинство и ван сцене доживљавала као највишу
вредност. Стога није могла да изостане ни улога Филумене Мартурано, класика наполитанског „мамизма”, у филму
Брак на италијански начин (Matrimonio all’italiana, 1964)
Виторија де Сике. У првој епизоди филма Јуче, данас, сутра на најбољи могући начин, уз софистицирану иронију,
успела је да одржи равнотежу између мелодраматичности
и свих општих места у једном страственом и маштовитом
приказу Напуља глумећи Аделину, шверцерку цигарета,
која рађа једно дете за другим како не би отишла у затвор,
у чему је прати сјајни Марчело Мастројани. У другој епизоди, у улози богате госпође из Милана, малтретирала га је
на изванредан начин глумећи размажену богаташицу која
се досађује. Трећа епизода доноси нам једну од најбриљанС офија
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Арабеска (1966)

Хлеб, љубав и... (1955)

тнијих интерпретација Лоренове – као Маре,
осетљиве и религиозне проститутке, истовремено надреалне и реалистичне, озбиљне и духовите. Та епизода која се касније испоставила и као
најуспешнија, садржи и чувену сцену стриптиза
током којег се Софија Лорен у црном комплету
свлачи пред Марчелом Мастројанијем који завија попут вука. Ту сцену њих двоје ће, с префињеном аутоиронијом, поновити тридесет година касније у Алтмановом филму Висока мода
(Prêt-à-porter, 1994). То је уједно био и последњи
филм у којем су заједно глумили, чак педесет
година након њиховог првог заједничког филма
Штета што је таква (Peccato sia una canaglia,
1954) у режији Алесандра Блазетија, у којем је
поред њих двоје глумио и Виторио де Сика.
Током дуге каријере, осим с горенаведеним великанима седме уметности, Софија Лорен глумила је и с Марлоном Брандом, Ричардом Бартоном, Полом Њуменом и Џеком Лемоном, али
ипак су остали незаборавни филмови у којима
је наступала с Мастројанијем.
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илустрација: Мирослава Вуковић

РазгоВоР Водила:

Сандра Перовић

илуСтРациЈа:

Мирослава Вуковић

Х

оливудска легенда Сигорни Вивер, чију је каријеру обележила улога официрке Елен Рипли у ремек-делу Ридлија Скота Осми путник (прошле године прослављена је четрдесетогодишњица филма), након које је постала планетарна холивудска звезда, на 70. Берлинском
фестивалу представила се у друкчијем светлу.
Увек харизматична и моћна у сваком филмском
кадру, три пута номинована за Оскар, Сигорни Вивер нашла се у улози ауторитативне, утицајне агенткиње у романтизованом свету славног америчког писца Џерома Дејвида Селинџера. Реч је о романтичној драми канадског редитеља и сценаристе Филипа Фалардоа Моја година са Селинџером, екранизацији аутобиографског бестселера Џоане Смит Ракоф конципиране у стилу Доручка код Тифанија, која нас носталгично уводи у раскошан издавачко-књижевни свет њујоршке сцене деведесетих година 20.
века. Разговором с глумачком иконом обухваћено је њено, за поп-културу легендарно наслеђе
од Осмог путника, преко Истеривача духова, до
Аватара. Право име рођене Њујорчанке, ћерке
креативног пара, председника Ен-Би-Си телевизије Пата Вивера и британске глумице Дезире Хокинс Инглс, јесте Сузан Александра Вивер.
Када је закорачила у свет покретних слика (прву
малу улогу 1977. доделио јој је Вуди Ален у трагикомедији ени Хол), одабрала је име Сигорни,
инспирисана ликом из романа „Велики Гетсби”.
Реч је о глумици без које је готово немогуће замислити савремену америчку кинематографију,
а чију филмографију боје и оплемењују остварења Запослена девојка (номинација за Оскар),
Гориле у магли (Златни глобус и номинација за
Оскар), Ледена олуја (награда БАФТА).
– Допада ми се ваш брош!
– Хвала. Обожавам мачке.
– Моја ћерка је алергична, иначе бих и ја имала мачку.
28
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Моја година са Селинџером (2020)

Моја година са Селинџером слави писце и
књиге. Колико вам је близак њујоршки књижевни свет?
– Одрасла сам у Њујорку. Студирала сам књижевност и желела сам да будем писац. Али за
то је потребно да будете друштвенија особа, а
не изолована. Тако сам завршила на филмском
пољу. Али одувек сам обожавала писце, волим
да читам и читање ми је уточиште.
Свој нови филм из литерарног миљеа окарактерисали сте као велики искорак за жене
у индустрији забаве. Шта сте тиме хтели да
кажете?
– Хтела сам да кажем да су те приче о младој
и старијој жени, у односу менторке и штићенице, врста иницијације за многе жене. То је прича која се не прича често. Обично причају приче
о сазревању младића и њиховом односу са старијим мушкарцима – менторима, али ово је веома посебан филм о нечему што је заиста тачно
за многе жене и сјајно је што ово остварење добија оволику медијску пажњу. Имали смо и фантастичну екипу – већину одељења водиле су веома способне жене, па се то осећало током настајања филма. Филип је изванредан редитељ.
Мушкарац мора да буде веома самоуверен да
би био окружен женама.

Да ли је имиџ који сте изградили на почетку каријере утицао на то што сте ретко снимали комедије и љубавне филмове?
– Заправо, почела сам у комедији. Комедије су
оно што, у ствари, најбоље радим. Али истина је
– кад сам одглумила Рипли, а то заиста није смешан филм, веома сам тешко добијала комедије.
Али обожавам оне у којима сам играла, као што
су Клопка за мушкарце и Галактичка пустоловина. Управо сам завршила нешто као комедију
с Кевином Клајном, која се зове Добра кућа, у
Новој Скоши. Мислим да је Селинџерова година комедија. То је врло дирљив филм, али ја мислим да јесте комедија. Све се своди на избор
тренутка, зато је то такво задовољство.
Као млада глумица, са 28 година, која тек
што је завршила драмску школу, добили сте
позив да глумите у Осмом путнику. Због чега
сте пожелели да се окушате у нискобуџетном
хорор СФ филму?
– Није то баш било оно што сам имала на
уму, али радила сам толико чудних ствари у позоришту да сам помислила: „Ово му дође као
филмски еквивалент томе.” И одмах ми се допао Ридли Скот. За мене је то био кул, мрачан,
нискобуџетни филм у ком је било невероватних
елемената, сјајних глумаца и, наравно, редитељ
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је био бриљантан. А и била сам толико висока
да продуценти нису знали шта би са мном, па
сам помислила да ми је то баш по мери. Могла
сам да радим шта ми је по вољи, јер није било
никаквих првобитних замисли. Пошто је улога
писана за мушкарца, сматрала сам да су писци
баш мудро урадили што Рипли нису претворили у женски лик. Била је једноставно лик, људско биће, млада особа у необичној ситуацији.
Када смо снимали наставке, схватила сам колико је тешко писати о жени на јуначки, директан,
несентименталан и аутентичан начин. Много
људи у овом послу рекло би: „Треба да буде симпатичнија.” И онда би, реда ради, убацили сцену
која показује да сам заправо ипак жена, а то је,
искрено речено, глупост, пошто се то не дешава у стварном животу. Рипли нема времена да
буде симпатична. Ако она и даље јесте релевантан лик, мислим да је то зато што ме такве ствари нису оптерећивале.
У ком су се правцу после Осмог путника
променили критеријуми на основу којих бирате улоге? Који су елементи, с временом, постали приоритет када се одлучујете за следећи пројекат?
– То се уопште није променило. Док сам расла,
много сам волела да читам, па је мени одувек
био најважнији сценарио, као и да ли нам прича каже и нешто више осим што говори о самим
ликовима. Ако не постоји шири контекст, филм
неће имати тежину коју публика заслужује.
Али стало ми је и до редитеља. То мора да буде
неко ко је помало сумануто опседнут пројектом.
Најмање ми је важна улога, зато што сматрам да
ако је пројекат добар, могу и ја нешто да направим од улоге.
Године 1987. били сте прва особа која је номинована за Оскар за најбољу глумицу за чисто научнофантастични филм – Осми путник. Данас глумице са А-листе, попут Ејми
Адамс, Емили Блант и Шарлиз Терон, приступају жанру на врхунцу својих каријера. Како
гледате на то?
– Мислим да је то због жеље глумаца и глумица да буду у нечему што много људи широм
света жели да гледа. Научна фантастика је простор који критика недовољно цени, а према мом
мишљењу, логично је што су млади људи врло
заинтересовани за питања која научна фантастика поставља нама као врсти. Ко смо ми? Шта
значи бити људско биће? Шта нас чека? Фанта-

Истеричачи духова (1984)

стично је што пишу добре женске улоге у тим
филмовима, зато што мислим да тај жанр показује колико су жене моћне. И можда смо моћније на екрану него у свету – и свакако у политичким круговима. Дуго је деловало као да таквих улога нема, а ако их је и било, имале су јак
нагласак на сексуалности. Сад смо нашли неку
равнотежу.
Ипак, нова, женска верзија Истеривача духова из 2016. била је презрена, углавном од
стране мушких љубитеља оригинала. Као звезда првог филма, која се појавила и у новој
верзији, како сте дочекали такву реакцију?
С игорни
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Година опасног живљења (1982)

– Изненадила сам се. Уопште то не разумем.
Мислим да је врло детињасто и сурово. Ваљда
ако неки филм гледаш као дете, посесиван си.
Али, забога, ствари се мењају. Жене су за столом
и има сасвим довољно пројеката за све. Био је то
добар филм. Оне су биле сјајне, а нико никоме
није одузео оригинал. Али мислим и да су сви
преболели и, надам се, научили нешто из тога.
Како се осећате када глумице кажу да су
своју глуму обликовале према вашој Рипли?
Џенифер Лоренс рекла је да је Кетнис из Игара глади засновала на Рипли, а и Шарлиз Терон позвала се на ваш рад говорећи о својој
улози у Атомској плавуши?
– Веома ми ласка кад глумице говоре о Рипли, и то што им је важна. Понављам, то је онда
била стварно свежа идеја, узети жену за јунака, и мислим да ликови издржавају зуб времена. Мислим да је то сјајно, да је то одраз нашег
друштва. Рипли је дошла у време када смо почеле да залазимо у та нова, мушка поља – полиција, ватрогасна служба. То је била веома нова
идеја. Имала сам среће.
Због чега су вам редитељи углавном додељивали улоге храбрих, снажних, борбених
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жена? Чини се да су биле својственије мушкарцима?
– Мислим да су жене много јаче од мушкараца. Ми држимо све конце. Одржавамо породицу на окупу, бринемо се о старима, о младима
и о мушкарцима. Наравно, мушкарци могу да
буду врло способни, али генерално жене често
крију своју снагу или је не цене. Често ми нуде
улоге жена које су јаке. Свако ко је јак такође је
и веома рањив. То само значи да не одустајеш,
да ниси пасиван. Али мислим да су жене борци.
Пошто је Рипли првобитно написана као
мушки лик, постоје ли неки мушки ликови
које бисте волели да глумите?
– Када је реч о великом филму, нешто као Убити птицу ругалицу, било би сјајно видети жену
како глуми адвоката. Није да желим да мењам
то ремек-дело, али било би врло занимљиво
дати женама да глуме легендарне мушке ликове. Свет се променио, то сви виде.
Родоначелница сте акционих хероина.
Својевремено су вас назвали краљицом научне фантастике. Да ли је то жанр којем сте
тежили у каријери?

– Не, урадила сам, заправо, врло мало научнофантастичних филмова. Снимила сам много комедија и драма, само што је научна фантастика
одувек била веома популарна. Од Осмог путника до Аватара. Између тих филмова имала сам
врло богату и разноврсну каријеру. Ни данас не
знам због чега ме тако називају. Новинари воле
да измишљају надимке. Нисам краљица научне фантастике, нисам много урадила, али очито
морају некако да ме зову.
Радили сте с најистакнутијим редитељима
света: Ридлијем Скотом, Џејмсом Камероном,
Вудијем Аленом, Ангом Лијем, Мајком Николсом, Романом Поланским, Дејвидом Финчером, Питером Виром. Који је од њих највише одговарао вашем сензибилитету?
– Мислим Мајк Николс, сарађивали смо два-три пута. Био је бриљантан и веома духовит и
толико сам много од њега научила о глуми и о
интерпретацији чак и врло озбиљног дела, о налажењу хумора у њему. Волела сам да снимам
са свим редитељима које сте поменули. Са Џејмсом Камероном још сарађујем на Аватарима,
али рекла бих да сам од Николса, а вероватно
и од Вира, много научила о филму и глуми. Полански је бриљантан редитељ.
Ледена олуја (1997)

Имитатор (1995)

– То је занимљиво питање. Мислим да се сада
мање воде разговори између глумаца и редитеља. Нисам особа која много воли да прича,
али имам утисак да редитељи глумцу данас дају
много мање смерница него пре. Глумцу су увек
потребна упутства, али мислим да је то због тога
што или немају довољно искуства да знају како
могу бити од велике помоћи или се надају да
ћеш се некако снаћи и без њих. Млади редитељи
данас теже стичу искуство с глумцима. Редитељи су ти партнери, а то је тачка гледишта која,
нажалост, више није очигледна, зато што је толики нагласак на новцу и на томе како ће филм
проћи у биоскопима.
Хоћете ли наставити да путујете у свемир
после Камеронове саге Аватар?
– То је далеко најамбициознији пројекат у ком
сам икад учествовала, а и најдирљивији, најчудеснији, најлепши. Мислим да сви ми који смо могли да учествујемо остајемо без речи кад видимо
уметнички део. Просто је предивно што живимо
сада, када такво филмско искуство можемо пренети публици. Мислим да, колико год да је Аватар променио оно што људи желе од филмског
искуства, ово иде сто пута даље. Али мислим да
ћу после Аватара паузирати.

Када смо код редитеља, на који се начин
с временом променила ваша комуникација с
њима?

Да ли сте размишљали о томе да се опробате и у редитељском послу?
– Веома ме је заинтересовао пројекат који
ми је понуђен пре неколико година, али пошто
имам ћерку, предосећала сам да ће ми то одузети много времена. Као глумица-мајка или мајка-глумица, трудиш се да изабереш послове због
којих не мораш да се предуго одвајаш од породице, а то је могло да се закомпликује. Али једног дана волела бих да покушам.
С игорни
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Имали сте великих тешкоћа да се одлучите
за листу филмова које бисте истакли као посебно значајне. Чиме се водите у одабиру или
процени филмских дела?
– Не волим листе и крута издвајања једних
уметничких дела од других. Иако помињем неке
филмове и филмске величине, то никако не значи да их стављам изнад неких других филмова
којима бих се на исти или сличан начин у другој
прилици могао дивити. Не пристајем на такве
класификације. Уметничка дела немају строге и
одређене границе вредности, те су границе лелујаве и неодредиве као неизмерљиве површине океана на чијим се обалама вода повлачи и
надире у милијардитом делу сваке секунде. Треба имати на уму и то да су и мерила вредности
непостојана. Једино што можемо са извесним
поуздањем тврдити јесте то да у једном тренутку један филм можемо доживети интензивније
него у другом. Ја сам првенствено спонтани гледалац, спонтани читалац књига, посматрач слика када се трудим да заборавим сва „знања из
историје уметности”.
– Хоћу да кажем да је вредновање уметничких
дела нешто поприлично непоуздано и зависно
од многих ствари. Лако је теоретичарима уметности, они су најчешће ледене машине, тврдиће
увек једно те исто, никакве спонтане осећајности ту нема или је деформисана. Они су потребни безосећајнима. Друго су историчари уметности, или би бар требало да буду друго, они ређају
чињенице као што се ређају лего коцкице.
Бавите се годинама мултимедијалним стваралаштвом. Иза себе имате стотине телевизијских и радио емисија, композиција, позоришних представа. Колико је на вашу инспирацију утицао биоскопски мрак, свечани чин
одласка у дворану покретних слика?
– О уласку у мрак који помињете могле би
се написати књиге. О томе би могли писати и

они који се баве такозваним егзактним наукама, али и песници, музичари, уметници уопште, психолози и парапсихолози, фантасти сваке
врсте, пророци и врачари, одрасли и деца. Човеков свакодневни амбијент је осветљени свет.
Одлазак у таму, било да је то пећина, било други непознат простор без светлости, покреће човекову машту на најразличитије начине. Истина је да је улазак у биоскопску салу, онај тренутак када се гасе светла пред почетак филма, то
о чему говоримо, силазак у мрак. Тренутак ишчекивања. У извесном смислу, стање наше свести тада је најсложеније. Немамо никаквог водича. То траје кратко и ми најчешће уопште нисмо свесни шта се то у нама догађа, осим можда
већег или мањег задовољства што смо ту где смо
се нашли. Мешкољимо се у столици, тражимо
најпријатнији положај за своје тело, о стању свести не размишљамо. Уопштено говорећи, то је
тако. Онда долази водич и тај се водич, тај наш
Вергилије, зове Филм. Његовим доласком стање
наше свести се мења, није више самостално као
до пре неколико секунди, препушта се водичу,
ропски, нестао је слатки тренутак слободе. То
осећање неслободе и данас имам кад год почнем
да гледам неки филм коме је прича важнија од
свега другог. Не волим такве приче. Волим „приче” Џојсове, Орвелове, Хандкеове… Има их много. „Приче” Тарковског, „приче” Маликове, има
их…
– Тај биоскопски мрак близак је тминама најдубљих слојева нашег бића. Ту почиње
опијумска драж филма, ту се осећам најслободније. За разлику од многобројнијих гледалаца, на почетку филма понекад имам осећај
да ме нека невидљива сила грубо одвлачи путем којим нисам својевољно одлучио да идем.
И зато се само у веома ретким случајевима препуштам без отпора водичу коме не могу да одолим, кога почињем да волим, који ме у једном
тренутку напушта како бих путовање наставио
сам. Тада волим филм. Како одолети једном Фелинију или Чаплину, Теренсу Малику, Тарковском итд. Мада не сваком поменутом делу поменутих аутора.

Фотографије: Архив ЈК / ПРОМО

а

рсеније Јовановић, широј јавности познат као композитор филмског редитеља Теренса Малика, открива какву инспирацију за њега
носи опијумска драж филма и биоскопског мрака, каква сећања и асоцијације
буди. Његов спонтани начин доживљаја уметности део је каприца снова који га изнова одводе
далеко у митолошке светове. Због тога је листа
за „Мој избор” у овом случају представљена сугестивно, а не таксативно као што смо навикли.

Имате ли неку врсту „негативног предлога”,
филм који је, рецимо, изазвао разочарање
када сте га након одређеног времена поново гледали, а за који сте у прошлости били
везани?
– С Чаплином ми се догодило нешто што ме
је изненадило. Својевремено, давно, био сам
А Р С Е Н И Ј Е
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Божанствени дани (1978)

Интервју (1987)

Андреј Рубљов (1966)
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опијен његовим Светлостима велеграда. А
онда, недавно, када сам поново видео филм, никакве чари више није било. Као што милиони и
милиони и милиони гледалаца сваки на свој начин доживљавају један филм, тако један једини
гледалац, говорим сада о себи, на различите начине доживљава одређени филм у различитим
периодима живота. Човек се с годинама мења,
мењају му се мерила, осећајност, живо је биће,
развија се, зри или труне. Филм, тај о коме говорим, није живо биће, остаје исти за сва времена, он је и физички предмет. Осмелићу се, помало грубо, да кажем да Светлости велеграда нису
велики филм ма шта те моје речи значиле.
– Сервантесов „Дон Кихот” на пример, као да
уопште није предмет, као да је живо биће. Тако
је и с многим делима Достојевског. У тим књигама нема никаквих присилних водича. Кад отворите једну од тих и таквих књига, захвати вас
ковитлац живих снова, тајфун неодољиве фантазије, препуштате се том урагану као лист, летите занесено куд год вас те силе носе.
– Тако је и с Рубљовом Тарковског. Кад тај
филм почне, имам скоро физички осећај да сам
и ја полетео у оном балону, можда сам чак и шапутао речи које човек у балону кличе – коме?
Космосу? Богу? Вишим силама или самом себи
као неко велико ослобођење, као катарзу: „Летим, летим, летим!” Изгубио сам терет гравитације који носимо са собом од рођења, гравитације и физичке и духовне. Тако нешто не догађа
се у литератури, можда понекад у позоришту,
али таквог се примера не сећам, а не знам за такав пример ни у једном од свих других филмова које сам видео.
Налазим да је фелинијевска раскош, нарочито у познијем периоду његове каријере,
блиска вашем схватању креативног заноса.
Да ли сте можда у ониричним сценама Фелинијевих филмова налазили провокацију за
своја фонофилска истраживања?
– Да, свакако, уз напомену да сам веома ретко Фелинијеве филмове гледао у време њихових
премијерних приказивања, тако да се не може
говорити о утицају иако против таквих утицаја
не бих имао ништа против. Фелини је величанствено луд. Луд као Дали на пример. Два генијална
ствараоца. Ониризам као стваралачко лудило.
Наравно да реч луд и лудило не треба схватити
на тривијалан начин. Италијани имају лепу реч
pazzo. Непреводива је. Али реч pazzo прелака је за
поменуте дивове. Они су божанства „pazzizma”.

Многи еминентни филмски радници који
су били гости наше рубрике знали су да одаберу чак по неколико филмова француског
новог таласа за своју листу. Колико је теорија
филмског аутора определила ваше виђење
филмске уметности?
– Теорија аутора коју су промовисали редитељи француског новог таласа имала је велики
значај и утицај првенствено на европски филм
у време када је настала. Моје поље уметничког
деловања било је, пре свега, позориште. А оно
је, у светским размерама, од двадесетих година 20. века означено као „редитељско позориште”, дакле представа је уметничка творевина коју ауторски обликује редитељ. Све остало,
текст, глумци, сценографија, јесу елементи за
обликовање позоришне целине коју остварује
редитељ. Отуда, теорија аутора новог таласа на
неки начин компатибилна је с кретањима у позоришту ево већ скоро сто година. Од аутора
новог таласа у сећање су ми се највише утиснули филмови Годара и Трифоа.
Више од двадесет година сарађујете с Теренсом Маликом, чији нас је последњи филм
Украдени живот на 48. Фесту очарао визуелном снагом пре свега. Сматрате ли метод
рада америчког редитеља, који подразумева
много импровизације, нечим што ваш заједнички рад чини јединственим? Можете ли
издвојити Маликов филм који је, према вашем мишљењу, у великој мери кинестетички достигао оно што налазите као суштинску карактеристику филмске уметности?
– Тери (Теренс Малик), чудним случајем, слушао је моје „Креманско пророчанство” кад га је
емитовао амерички Public Radio Broadcasting.
Из Тексаса је писао уредништву радија и замолио да му пошаљу касету с мојом музиком. Слушао ју је у време припреме за свој филм Танка
црвена линија. „Креманско пророчанство” користио је у великој уводној секвенци филма, у оној
у којој амерички војници иду ка положајима Јапанаца на врху брда. После тога па све до Скривеног живота, у свим својим филмовима, сем у
Новом свету, користио је делове моје музике.
Маликову Танку црвену линију бројни филмски експерти сматрају најбољим ратним филмом свих времена. Нисам видео много ратних
филмова, па о томе не могу доносити свој суд,
али независно од жанра коме тај филм припада
сматрам га великим Маликовим остварењем.
Сматрам, међутим, да је његов најкомплетнији

Светла велеграда (1931)

Украдени живот (2019)

Танка црвена линија (1998)
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Светла велеграда (1931)

филм, ако је реч „комплетан” одговарајућа, био
онај из његових раних дана, филм Божанствени дани, који сам с великим закашњењем видео.
Неретко смо имали прилике да се сретнемо
и са избором појединих домаћих аутора. Да
сте у својим путешествијима рекама и морима налетели на народ који није чуо за земљу
одакле долазите, како бисте је представили
кроз дела из домаће кинематографске историје? Које би то сцене биле испуњене легендама и митовима поднебља које одише фолклором земље одакле сте започели своју светску авантуру?
– На путовањима која помињете нисам ни помишљао на филмове, на литературу, на уметност, а посебно не на живот који сам иза себе
оставио. Живео сам с природом, поистовећивао
се с природним силама, борио се да авантуру
преживим, једино сам крај себе држао Херодотову чудесну „Историју”, читао шта пише о временима, људима и пределима у којима смо се
затицали, замишљао како је некада могла изгледати земља Амазонки крај које смо том приликом пловили, насред Дарданела зауставили пловидбу и читали како је некада баш на том месту
Ксеркс изградио мост да би у походу на Атину
силна персијска војска прешла на тло Европе…
Али да сам током тих путовања имао прилику
да некоме из неког другог, далеког дела света,
причам и дочарам нешто што је особено за ове
наше просторе и да сам тада имао код себе неко
38
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данашње техничко помагало, рецимо смарт телефон, таблет и интернет, онда бих му можда
показао две сцене: ону с Бекимом и Оливером
Катарином у кафани у Скупљачима перја Саше
Петровића и завршну сцену, одвајање парчета
копна у Подземљу Кустурице, нарочито ово последње. То је једна од најузбудљивијих завршница неког филма које се могу сетити.
Да ли сте размишљали о новом здању Кинотеке као потенцијалном месту за, рецимо,
једну кинетичко-звучну скулптуру? Неку врсту инсталације сакупљену од архива филмова, гласова и звукова у вашој „монтажи”, тј. с
вашим печатом?
– То је сјајна замисао и радо бих се у то упустио, али такав подухват не зависи од моје добре воље, то би морала покренути Кинотека. Да,
заиста изазовна идеја. Тим поводом не могу да
одолим а да мало не пецнем уважене архитекте нове и раскошне Кинотекине зграде. Превише су били опседнути стаклом и каменом, нарочито стаклом. Заборавили су дрво. Стакло и
камен непријатељи су добре акустике. Дрво је
пријатељ акустике као што је и иначе човеков
пријатељ било где да се налази. Дрво треба волети не мање него што се воли присни пријатељ.
Дрво никад ником није учинило никакво зло, а
овде би било од користи и због акустике између
осталог.

РЕСТАУРИСАНу ВЕРЗИЈу ФИЛМА
ГЛЕДАЈТЕ НА НАШЕМ YouTube каналу
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Југослав Пантелић

ЧАЈ У САХАРи
30 ГОДИНА ОД ЕКРАНИЗАЦИЈЕ
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Фотографијe: Архив ЈК

The Sheltering Sky (1990)
Режија: Бернардо Бертолучи
ишта лепше од добре и исто
тако ништа горе од лоше
екранизације квалитетног
штива. Боулсов роман из
1949. године The Sheltering
Sky и истоимени Бертолучијев филм један
су од бољих примера за то становиште у
делу историје кинематографије чији смо
савременици.
Прича о овом филму је, пре свега, прича о Полу Боулсу, а одмах затим и о Бертолучију, Сторару, Сакамоту, Дебри Вингер,
Џону Малковичу, Кембелу Скоту, Тимотију Сполу, путницима, пустињи, Оријенту…
У јуну 1946. брачни пар са својим пријатељем из Америке стиже у Мароко. Драмска списатељица без каријере и композитор особењак у друштву су човека који се
бави организовањем вечера на Лонг Ајленду. Они су људи који без нарочите свести
о циљу долазе на Оријент подсвесно се надајући да ће драстична промена средине
убрзати схватање свега онога што недостаје мислећем човеку у непредвидиво дугом животном распореду часова. С планом
да плана нема започиње пустоловина Боулсових и Бертолучијевих јунака која ће
код преживелих и читалаца, односно гледалаца, резултовати становиштем да трагање мора бити настављено.
Већ на почетку пустоловине аутор нам
јасно предочава разлику између путника и туриста нагласивши да туристи увек
жуде за домом, а да се путници можда никада неће вратити кући.
Бертолучијеви путници којима време
није категорија већ непредвидиви савезник на путовању деле судбину тренутка
надајући се да ће се пре или касније све
што треба десити. Нешто налик томе већ
на почетку филма изговара наратор, на
чијем и физичком присуству у филму треба да захвалимо Бертолучију, Пеплоу, али и
самом Боулсу, који је прихватајући ту улогу одобрио и поздравио одлуку великана
режије да значајно књижевно дело преточи у филм, испоставиће се истих карактеристика.
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Џејн и Пол Боулс

Вингерова и Малкович су у овом филму остварили ликове Кит и Порта, прецизније Џејн
и Пола Боулса, писца романа и његове супруге.
Екранизовани роман заснован је на мноштву
момената из живота писца, композитора и путника Боулса, што је гледаоцима и читаоцима
јасно већ од првих минута филма или страница књиге. На неки чудан начин аутентичности
екранизације доприноси и евидентна физичка
сличност протагониста филма и брачног пара
Боулс, што се тешко може окарактерисати као
случајност.
Актери брака без обавеза, жељни одговора и
на питања која себи не могу или не желе да поставе, остављају утисак привилегованих појединаца чија супериорност долази из храбрости
да се супротставе свему ономе што се подразумева. Схватајући да је неопходно да упознају
сами себе, Бертолучијеви ликови Боулсовог
романа несвесна су елита самосвесности која
срља у непознато, јер за њихову руту још нико
није сачинио мапу. Јунаци овог романа и филма вођени су пишчевим ставом да непоседовање сазнања о дужини живота људе наводи да
на његово трајање гледају као на непресушни
извор, док само неки знају или нагађају да се
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многе ствари у том истом животу догоде тек
неколико пута. Покушај избегавања таквог сценарија у случају наших јунака јесте трагање за
супротним.
Пишчева животна очараност северном Африком (пре свега Тангером), приметна у сваком
кадру филма, важан је елемент ове слагалице и
како у роману тако и у филму захвални је симбол неистраженог и новог, али у исто време и
бега од вредности које је после Другог светског
рата било потребно поново пронаћи. Категорија новог у контексту одбацивања старог овде
је више окренута ка персоналном и најближој
околини на коју актер својим деловањем, или
нечињењем, може да утиче.
Бертолучи је успео да представи ово дело као
есенцију токова мисли и деловања оних који,
уколико не могу да промене свет, покушавају
да упознају непознато у себи и с тим кроз себи
близак начин изражавања упознају савременике и оне који ће доћи после њих. То да људи најчешће сањају о томе да буду туристи, да многи од њих желе да постану путници, но да само
мали број то и проба, редитељ ненаметљиво потенцира портретишући ликове, али и пределе
који их сасвим извесно опредељују.

Дебра Вингер и Џон Малкович
Чај у Сахари (1990)

Чај у Сахари (књига и филм) ослања се на
истиниту причу о људима који желе да преваре судбину и у ограниченом времену које им је
дато покушају да схвате ствари за које, да нису
покушали, не би ни знали да их је немогуће достићи.
Нема много примера да књижевно дело и његова екранизација у чулима конзумента бивају
доживљени као једно, као целина. За тако нешто потребно је невероватно подударање не
само талента уметника већ и ко зна чега још.
Боулсов дебитантски роман (који је код нас
први пут објављен 2005. у издању куће „Ренде”)
и Бертолучијев филм доказ су да израз једног
уметничког дела у другом медију може да буде
третиран као саставни део иницијалног.
Уколико спадате у оне који су први и засада
једини пут Чај у Сахари погледали пре три деценије у београдском „Јадрану” или неком другом биоскопу, вратите му се и посебно обратите пажњу на старијег господина у бару с почетка и краја филма. Седи мирно за столом и говори мудре ствари, а како и не би када је баш он
све то написао, пардон доживео и написао.
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Директор фотографије Виторио Стораро
успео је да у нови медиј пренесе пишчев дар
за дескрипцију Оријента, али и људске душе, и
то не само доминантних ликова Чаја у Сахари.
Поред Бертолучија и Сторара, још један уметнички великан, композитор Рјуичи Сакамото, допринео је потпуности ове екранизације
која квалитативно не одудара од изворног дела.
Осим Рјуичијеве, у филму је коришћена и Боулсова музика инспирисана звуцима и енергијом
северне Африке, којој је овај с правом касније
прокламовани представник америчке БИТ генерације посветио добар део свог живота.
Слободни бракови попут оног који су имали
Џејн и Пол Боулс, или Кит и Порт, често подразумевају странце у најближој околини. Управо
лик Тенера у тумачењу Кембела Скота код Бертолучија је функционалан у прецизнијем описивању супружничког односа, као и њихових
појединачних карактера. Сполов Ерик, као и
Скотов Тенер, јесте човек с опипљивим циљем у
односу на главне јунаке овог дела и симбол свих
других и друкчијих који укрсте своје путеве с
правим путницима, никада не знајући да ли и
ко од њих добија, а ко остаје оштећен, те има ли
смисла уопште на тај начин вредновати односе.
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Епитаф за
легенде
Две фотографије,
два фестивала,
два филма
пише:

Жикица Симић
ИЛУСТРАЦИЈЕ:

Мирослава Вуковић и Вук Попадић

Стазом успомена до приче о Џенис
Џоплин и Џимију Хендриксу

П

ретурао сам по плочама, књигама, часописима, исечцима из новина. Трагао сам за начином на који причу о
Џенис и Џимију поново испричати. Изгледало ми је то
као немогућ задатак. О ово двоје рок музичара написане су хиљаде страница, снимљени бројни документарни и играни филмови, направљене стотине радијских
и телевизијских емисија. Све се зна о њиховим трагичним животима, њихова музика је свима позната, она је саундтрек за једно време када се веровало да ова планета може бити боље место за живот
светине која је насељава.
Изненада из оне хрпе папира, као у некој Борхесовој ненаписаној
причи, испадоше две фотографије. Прва је новинска. Исечена је, тупим маказама и неспретно, из неког музичког магазина. Друга се
налази на корицама књиге Александра Д. Костића „Поље снова”.
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Прва фотографија

На овој избледелој и изгужваној фотки исеченој из новина
види се како Џими Хендрикс снима супер 8 камером Џенис Џоплин. Фотку је направио легендарни рок фотограф Џим Маршал 1968. године у гардероби дворане Winterland Ballroom у
Сан Франциску.
Фотографија је чудне природе, као да приказује особе које
флертују. Наговештава се нешто што има везе с интимом, блискошћу, телесним контактом. Као да је призор са слике увод у
оно што ће се десити када се светлости позорнице угасе.
Нико не зна шта се збило после забележеног призора. Камера коју Џими држи нестала је нетрагом, а с
њом и снимљени филм. Остала је само Маршалова
фотографија као сведочанство о тренуцима блискости мушкарца и жене, гитаристе и певачице.

Друга фотографија

Ова је с корица књиге „Поље снова” Александра Д. Костића. На њој су Мет Дилон и Камерон Кроу.
Сликани су на гробу Џимија Хендрикса у Сијетлу. Фотка подсећа на ону на којој су приказани Боб Дилан и Ален Гинзберг на гробу Џека Керуака.
Дилон и Кроу су насмејани. Дошли су да одају почаст свом рок хероју и радосни су што је мисија извршена. Снимак је направљен током рада на филму Самци. Редитељ филма Камерон Кроу пре филмске каријере бавио се веома успешно рок журнализмом. Писао је за магазин „Rolling Stone”.
Мет Дилон је најбољи глумац своје генерације. Поседује посебан сензибилитет погодан за приказивање ликова из рок митологије. Улога у Самцима то показује, као и оне у филмовима Драгстор каубој
Гаса ван Сана и Rumble Fish Френсиса Форда Кополе.

Клуб 27

Целулоид повезује ове фотографије. Филмска трака је присутна, на овај или онај начин, на
обе. Када би се убацила у пројектор и машина
покренула, почео би имагинарни филм у чијим
би првим кадровима дефиловали чланови трагичног Клуба 27.
Тај клуб чине рок музичари који су своје животе окончали у 27. години. Његови чланови
су: Брајен Џонс, Џим Морисон, Курт Кобејн,
Ејми Вајнхаус, легендарни блуз музичар Роберт Џонсон, чијих 29 песама чини темељ на
којем је саграђена „блештава палата” рок
музике.
Џенис Џоплин и Џими Хендрикс учлањени су у тај клуб. Кад су умрли, имали су 27 година. Збило се то пре 50 година. Џими је са земаљског шара отишао
18. септембра 1970, а Џенис 4. октобра
исте године. Шеснаест дана дели те две
смрти.
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Монтереј и Вудсток

Наступи на рок фестивалима у Монтереју
1967. и Вудстоку две године касније имали су
важну улогу у каријерама Џенис Џоплин и Џимија Хендрикса.
Рок фестивали шездесетих година 20. века
били су израз племенског духа који је прожимао нову генерацију. Грегарна природа тих скупова сведочила је о потреби за заједништвом
као важним предусловом за друштвени ангажман. Истовремено, фестивали су служили и као
полигон за демонстрацију нових бихевиоралних и комуникацијских образаца.
Фестивали у Монтереју и Вудстоку су филмовани. Д. А. Пенебејкер снимио је филм о фестивалу у Монтереју, а Мајкл Водли о Вудстоку.
Оба филма сведоче о значају, утицају и високом
квалитету музике коју су изводили Џими Хендрикс и Џенис Џоплин.

показује одушевљење и изненађење с којим је
рок комуна дочекала непознату певачицу из
Тексаса. Пенебејкер је, наиме, вешто интерполирао реакцију Маме Кас Елиот на интерпретацију Џенис Џоплин.

Мама Кас

Мама Кас је у новоуспостављеном свету калифорнијске рок аристократије имала исти статус
као Гертруда Стајн за париску изгубљену генерацију неколико деценија раније. Била је главни
арбитар и жрец. Тај положај заслужила је великим успехом који је имала с матичним бендом
„The Mamas And The Papas”, својим легендарним квоцијентом интелигенције (IQ = 165) и фабулозним журкама које су се одржавале у њеној
вили у Лорел кањону. О значају „салона” Маме
Кас може се видети у филму Rocketman Декстера Флечера из 2019. године. Има о томе понешто
и у најновијем филму Квентина Тарантина, ако
се не варам.
Елем, Мама Кас није крила своје одушевљење
и изненађење док је слушала Џенис Џоплин.
На њеном лицу као да пише: „Ко је ова девојка?
Како је могуће да нека непозната певачица овако добро пева? Шта се ово догађа?”

Аутентичност
и како је стећи

Кугла и ланац

Секвенца у Пенебејкеровом филму која приказује Џенис Џоплин – на фестивалу у Монтереју Џенис је наступила као певачица састава
„Big Brother & Holding Company” – како пева песму Биг Маме Торнтон „Ball And Chain” најбоље
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Хиперекспресивним извођачким стилом, који
је све збунио и одушевио, Џенис Џоплин редефинисала је улогу и место певачице у популарној музици. Она је публици пружила потпуно
нови музички доживљај. Њен глас је крик изазван неподношљивим унутрашњим болом, каже
Лилијана Роксон у својој чувеној Рок енциклопедији.
Багаж који је Џенис вукла у свом интрапсихичком свету био је пун неподношљивих и болних
ствари. Била је исмејана и понижена од својих
вршњака у родном Порт Артуру. Осећање одбачености и неприхваћености било је дубоко фундирано. Говорили су јој да је ружна, јадна, луда.
Ако те нико не прихвата, па ни саму себе
кад не прихваташ, онда бар буди непоновљива
и несвакидашња. Буди аутентична. Чини се да
је тако ишао ток подсвесних размишљања код
провинцијалке из Тексаса. Тим путем је Џенис
дошла до своје колоритне личности.
Облачила се као проститутка из лучких
крчми, носила перје и сомот, јефтину бижутерију, пила флаше и флаше Southern Comfort вискија, мењала мушкарце као папирне марамиЏ И М И Ј А
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це... и певала блуз као нико. Осим можда њеног
земљака који се звао Роки Ериксон. Роки је, са
истим или сличним менталним склопом, предводио бенд „13th Floor Elevators”, прву и највећу
психоделичну групу откад је света и века. Роки
је био „role model” за Џенис, кажу добри познаваоци тексаских рок збивања.
Пренаглашена потреба за аутентичношћу понекад је добијала карикатуралне облике. „Оперетски начин живљења” Џенис Џоплин често је
бацао у сенку њену музику. Промискуозност,
пијанства, скандали и инциденти привлачили
су медије. Музика је често била у другом плану.
Ипак, кад се повуче црта, остаће оно што је
важно и једино истинито: Џенис је била опака
певачица блуза, изгледала је као Крамбова (Р.
Крамб је направио омот за „Cheap Thrills”) карикатура хипи девојке, али је певала као нико пре
и после ње.
Рок енциклопедисти кажу да је последња песма коју је Џенис снимила била нумера Ника
Грејвнајтса „Buried Alive In The Blues”. Том песмом се завршава А-страна њеног последњег и
најбољег албума „Pearl”, који је изашао постхумно. Наслов те песме једини је могући епитаф за
Џенис: „Жива сахрањена у блузу”.

Вудсток

Прошле године навршило се педесет година
од фестивала у Вудстоку. На целој планети је
та годишњица обележена. Сви су се сетили догађаја који је на једној ливади у држави Њујорк
окупио пола милиона младих људи.
У Србији је та годишњица обележена на изузетан начин. Направљене су бројне телевизијске
и радио емисије, одржане десетине трибина, написане стотине пригодних текстова и исто толико велеумних есеја.
Изнета су различита виђења фестивалских догађаја. Неколико ствари било је неспорно. Значај фестивала пре свега. Такође су се мање-више сви сложили да је извођење америчке химне „The Star Spangled Banner” Џимија Хендрикса био фестивалски врхунац.
Тај храбри и незаборавни артистички чин забележен је и у документарном филму Мајкла
Водлија Вудсток. Филм је награђен Оскаром
1971. године. Роџер Еберт рекао је да је то најбољи документарни филм направљен у Америци.
Завршни кадрови филма припали су Џимију
Хендриксу. Његово свирање химне био је артистички чин без преседана. Диторзирани звуци
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гитаре дали су химни ново, апокалиптично значење. Као да је таквим извођењем „свете песме”
најмоћније светске силе најављена агонија кроз
коју ће свет пролазити од 1969. до данас. Та свирка је злокобна метафора. Хендрикс својом верзијом химне најављује суноврат, тотални расап,
катаклизму, потпуну дезоријентацију.

Њујорк–Лондон

Џимија Хендрикса је на велику рок сцену, неколико година пре фестивала у Вудстоку, извео Час Чендлер, басиста енглеске групе „The
Animals”. Видео га је и чуо у клубу „Cafe Wah?”
у њујоршком Гренич Вилиџу. Ту је млади гитариста забављао публику виртуозном свирком и
естрадним триковима као што су свирање гитаре зубима, језиком, иза леђа итд. Чендлер га је
позвао у Енглеску. Обећао му је каријеру и познанство с Ериком Клептоном.
У Лондон су стигли 23. септембра 1966. Тог тренутка креће Хендриксова фуриозна каријера
која је трајала непуне четири године. Рок документаристи пажљиво су забележили сваки лондонски дан Џимија Хендрикса. То је занимљива
хронологија која показује како се одиграла метаморфоза која је једног гитарског ентузијасту
претворила у глобалну рок звезду.
Појаву Џимија Хендрикса на рок сцени најбоље је представио Ричард Томпсон у једној изјави за специјално издање „60’s” магазина „Mojo”.
Нико није на тако свеобухватан начин сумирао
све аспекте феномена званог Хендрикс. Ево делова те изјаве у слободном преводу:
„Сваки гитариста је говорио о Џимију кад је
стигао у Британију. Зато што је Џими отишао
много даље у свирци. Он је ослободио свирање
гитаре на начин на који је то урадио Џон Колтрејн са саксофоном.
Први пут сам га видео 21. јануара 1967. године.
Сви у публици били су згранути. Он је био негде изван простора и времена. Не знам колико је
био музички образован, али знао је своје ноте,
где се налазе и како се зову – није то било потпуно интуитивно. Такође је важно да се схвати
да је он био гитариста и певач – његове певачке
фразе нису се разликовале од гитарских. Било је
то у традицији великих џез солиста као што је
Луј Армстронг.
Не знам шта значи бити леворук и свирати
гитару. Чуо сам да је Отис Раш почео да свира као леворук да би му јача рука била на врату гитаре. Једном је Џими био с нама из Fairport
Convention. Зграбио је једну гитару која је била

подешена за дешњака и свирао исто тако добро као левом
руком. Добар је био и његов менаџмент. Представили су га
као нешто модерно и увезено. Његова ритам секција била
је прилично аљкава, што је било добро јер је остављало простор за слободан ток музике. Да је имао Џона
Бонема на бубњевима, то не би функционисало.
Још једна важна ствар: он је имао хит
синглове с неким дивљим састојцима –
апстрактне, дисонантне, модерне идеје.
Хендрикс је имао најчудније елементе
модерног џеза или класичне музике
20. века у хит сингловима на 45 обртаја!
Он је био врхунски мелодиста, као
Чарли Паркер. Људи га доживљавају
као апстрактног музичара, али у центру његове музике увек је мелодија.”

КРАЈ ЛЕТА

Фотографије с почетка
текста су оживеле, као оне
фотке у Кортасаровој причи „Апокалипса
у Солентинамеу”. Приказани су призори из
кратких живота двоје музичара. У овом тексту навели смо неколико. Ускоро ће, крајем
лета и почетком јесени, 50 година од њихове
смрти. „Више нема таме у коју нисам сишао
по своје злато” – познати је стих који важи
и за ово двоје рокера. Они су сишли на дно
сопствених живота да би пронашли музику, трампили су „све познато и драго” за песме које су даривали публици. То је судбина
уметника. Џенис и Џими научили су нас шта
је рок и шта значи бити певачица и гитариста у бенду који свира ту музику. Такође су
показали и шта може да буде свако од нас
ако се смело и одважно отисне у авантуру
живљења и слободе. „А то је, браћо и сестре, УМЕТНОСТ”, што би рекао
Чарлс Шар Мари.
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ЈЕДНА МЛАДОСТ У КИНОТЕЦИ

СЕЋАЊА БЕЗ СВЕДОКА
пише:

Жика Богдановић

Свако се може бавити филмском критиком.
Али врло је вероватно да онај који то чини нема ни
десетину знања неопходних позоришном, музичком или ликовном
критичару. Филмски редитељ, ето, напросто је приморан да
се саживи с чињеницом да суд о његовом делу изриче
особа која никад није видела ниједан Мурнауов филм
Франсоа Трифо
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П

рви пут када ме је отац одвео на фудбалску утакмицу било ми је, oтприлике, шест или седам година – и за
децу, у пратњи родитеља, улазак је
био слободан. Три или четири године касније, на утакмице сам редовно одлазио с
вршњацима, али пред нама је увек стајао исти
проблем: како на брзину наћи одраслу особу
вољну да нам на улазу одглуми татицу, после
чега је све било у надлежности наше домишљатости. (Званични редари су нас повремено пресретали, махом у полувремену, тобоже нас строго опомињући да се држимо уз своје тобожње
родитеље; али знали смо, и они и ми, да је то
само забавна мимикрија, те пошто смо се већ
нашли унутра, нису имали срца да нас изгоне из
раја. Чак ни оне веће и снажније међу нама, који
су на игралиште (реч стадион тада још није постојала) доспевали прескачући већ увелико напукле тарабе.
Старији сам, када се данас прерачунавам, од
ове наше Кинотеке скоро осамнаест година; био
сам, у време њеног оснивања, таман на прагу
(академске) зрелости. Али Кинотека, бар за неко
време, које је потрајало годину или две дана,
није била биоскоп у који се могло ући са исправном или (и тога је, дакако, било у нашој невиној младости) кривотвореном улазницом; само
су гости са специјалним позивницама – налик,
због неког разлога, на данашње кредитне картице, с једином разликом што су биле од јефтиног, социјалистичког картона – могли ући у подрум у чаробној Косовској 11. Као матурант гимназије која више не постоји (срушили су је да би
направили места за нову „Политикину” зграду)
већ бејах почео да по средњошколским листићима пишем текстове о филму, али се тада знао
грађански ред (по свој прилици, непажњом заостао из предратних времена, када се почињало
од стварног почетка, а не, већином, с краја, због
чега су многи – beati possidentes – и не знајући заувек остајали на самом почетку). На позивници
је, тако, једног дана освануло да су на програму
Плодови гнева Џона Форда, по Џону Стајнбеку,
кога су у то доба, заједно с Теодором Драјзером
и (донекле) Торнтоном Вајдлером (после смо га
замрзели јер му се ипак није свидео нови југословенски режим) сматрали окушаним прогресивним писцима и борцима за друштвену правду. Стајнбеков роман, као и Кронинову Цитаделу, најомиљеније књиге међу ондашњим и овдашњим салонским прогресистима, читао сам као
млад човек, што значи у невреме, болно зази-

рући да ће Америка и Енглеска начисто пропасти уколико, како је једна борбена песмица казивала, не постану „земље пролетерске”. (Стајнбек за своју прву озбиљну књигу није добио Нобелову награду – тада су у Стокхолму одлучивали неки ненапредни људи, а и вероватно је тек
Џон Форд својим филмом дао Плодовима гнева знамење ремек-дела.) На главној листи мојих
(hot) адолесцентских жеља стајало је да видим ту
искрену Стајнбек–Фордову апотеозу трпљења и
наде – премашујући жаром чак и некадашњу
неупоредиву чежњу да се нађем на игралишту
и уживо гледам како Моша Марјановић избезумљује и најчувеније светске „капиџије” (тако су
онда називали голмане). А зна се ко је био Моша
Марјановић: у једној друштвеној анкети из 1936.
о најпопуларнијем Београђанину претекао је и
самог Бранислава Нушића.
Једино је, дакле, уз кредит-картицу, као израз привилегије стечене идеополитичким ангажманом, било могуће видети Плодове гнева;
и, разумљиво, жудња је самим тим постајала горућија. Безусловно, безуспешно. Пре свега, није
било ни замисливо затражити од неких увек мргодно важних званичника да вас, макар само на
улазу, очински узму за ручицу... А постојао је и
разлог који смо некако занемаривали: у том узрасту били смо тек бивши дечаци, на праву да
обркате и да уместо панталоница навуку дугачке панталоне (донекле налик на данашње траперице и добијене, углавном, на тадашњим радним акцијама). Била је то, ипак, и корисна поука: први пут смо се почели суочавати с наговештајима да можда претерано брзо одрастамо и
да нам без снова неће бити лако да се одржимо
у изнуђеној свакодневици.
Фордов филм – да довршим – о трагедији једне породице у доба Велике кризе тридесетих година прошлог века, на крају сам видео много
година касније; заправо, тек пошто сам од свог
претходника Владимира Погачића преузео обавезе директора Југословенске кинотеке. Али, на
несрећу, било је прекасно. Постоје филмови које
можете видети било кад у животу и неминовно бити усрећени, подлежући очекиваној очараности; али постоје и филмови које морате видети на време, или се уопште, када дођете до прилике да их коначно погледате, с пуно ваљаних
разлога на њих и не осврнете. (Најчешће је то
оно трагично доба када од адолесцента који ни
у шта не сумња израстате у човека од зрелости,
који се све више, и неосетније, троши у дилемама што му их доноси живот.) Много се у то доба,
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и дубокоумно, говорило о ефемерности филма;
али права невоља – у емоционалном, психичком
или интелектуалном смислу – није у томе што
филмови застаревају већ у томе што ми (у разним погледима) погрешно одрастамо. Да су ми
дошли у правом тренутку, Плодови гнева, заједно са животом који ми је стварност нудила, требало је да од мене начине зрелог и можда напредног човека, од реалних мисли и можда здраве акције, а не вечитог бегунца у неку од скоро
увек брзоплето одабраних прошлости; али, ето,
промашио сам тај филм (или је он промашио
мене). Иако сам касније заволео Фордов опус,
с Поштанским кочијама, Мирним човеком или
Човеком који је убио Либертија Валанса и, посебно, Трагачима, у том је опусу, као што се
и из приложеног даје видети, махом било места само за правдоносце с колтом, који потежу
брже него што муња севне.
Било је то необично и по много чему несвакидашње доба: скоро преко ноћи, од једноумља
са два лица – оностраног и овостраног – остало нам је само једно; и они који, по самовласно састављеним правилима јачег у историји
(која, наравно, ни поезија никад неће признати), увек гледају брже и виде даље – они тамо,
дакле, из белог света похитали су да нам на располагање ставе филмове из својих националних
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збирки. И ја, полако поставши прави филмски
критичар великог београдског дневника, могао
сам недеље и месеце проводити у Кинотеци, из
дана у дан и из вечери у вече скоро се плански
упознајући с пребогатим националним продукцијама Француза, Американаца и Енглеза, баш
као и дотад Руса, а пре тога и Немаца (ове последње из такође, и без Кинотеке, високоедукативних окупацијских дана).
Нисам, међутим, био сам, иако је, како понекад волим да кажем, филмски критичар најсамотније биће на свету. (Јесте ли икад наишли
на бар једног кога чак ни властите колеге неће
презрети због незнања, или бар пропуста у сазнавању; с којим се чак ни биоскопски посетиоци неће никад, поготово у целини, у оцени
сложити, будући да, напросто, филм познају и
више и боље од њега? Сва је срећа, признајем, у
томе што се увек нађе неко ко ће вас утешити: а
то су по правилу, као што Исидора Секулић једном лепо рече, исти патници или проклетници
као што сте и ви сами.)
Претходно, међутим, морам да одам једно
признање – које, с обзиром на то од кога долази,
свакако јесте од велике, премда не и од највеће
важности – драгим старим кинотечанима који
су, сакупљајући их по разним буџацима, спасавали понекад заиста бедне остатке филмова на

том, по вољи, биле жустро брањене или још жустрије оспораване све до веселих, премда понекад и баш крупних зађевица. Они који су умели да слушају између редова уочавали су озбиљне разлике у приступу филму, као медију и као
уметности; али ма на који начин и у ма коликој
мери били пристрасни у односу на врсту филма
коју смо волели, сви смо, на више него високоемотиван начин, били довољно неразумни да закључимо да је, суштински, филм и наш живот и
наше животно поприште.
У градским биоскопима сусретали смо се с
филмовима из текућег репертоара и често смо
им се – али ипак довољно обзирно и ретко да их
не понизимо – безобразно подсмевали; данас,
међутим, морам да признам да је разлог томе
био настањен у нашем, па, рекао бих, сасвим
очекиваном племенитом зилотизму.
Морам још признати да сам тада најчешће
остајао у мањини: придавао сам, изгледа, сувише велику важност визуелној нарацији уместо,
као што су чинили они запаљивији, а можда и
медијски далекомисленији, принципима експоненцијалне визуелности. Наративно све више,
сматрали су, поготово после јалове рволуције
коју је донео звук, потискује визуелно у филму, знатно и погрешно утичући на само његово

Фотографија: Архив ЈК

којима ћемо ми учити и с љубављу испраћати у
своја сећања. Завлачили су се у мемљиве подруме и пели на прашњаве таване по најзабитијим
варошицама не би ли уловили неку занемарену копију заосталу из биоскопа који више нису
постојали, а онда их доносили кући и крпили
сличицу по сличицу не би ли од свега поново
начинили историјски документ или уметничко
дело. И стога, ако добро размислимо, филм заиста чини живот људи, премда у једном сасвим
другом смислу, можда и лепшем од оног на који
тако често, а можда и неизбежно наилазимо у
свакодневном говору.
Постоји, нека ми начас буде дозвољено да кажем, и трећи вид живљења филма (да, тачно сам
рекао: живљења филма, не живљења од филма).
Четврти је, наравно, живљење за филм, али озбиљан разговор о томе, имајући у виду Трифоове речи на почетку овог текста, предлажем да
ми буде омогућено да оставим за неку другу
прилику.
Ноћ је потом, за нас сличне а неистоветне по
обично незаказаним рандевуима са углавном
новим и непознатим, постала незаменљиво прибежиште: по завршетку последњих пројекција
– скоро по правилу већ близу поноћи – остајали смо до ситних јутарњих сати у дебатама. И
како то, ево, тек данас сагледавам, пре свега по
властитом примеру, за све смо ексклузивно и
први пут виђене филмове унапред имали лепо
и од сасвим добрих интелектуалних материјала
скројена сопствена мишљења. Млад свет жели,
пре свега, одајући поштовање или поричући
друге, да говори о самом себи, увек убеђен да
има нешто заиста ново и одједном веома важно
да саопшти. (И више смо, због тог разлога, волели зимске него летње ноћи: дуже су и чинило се
да се никад неће завршити, остављајући потпуну слободу да се бавимо самима собом и својим
љубавима). Тешко ми је, зато, да овог часа не застанем и још једном не поменем имена свих
тих драгих ми ноћобдија, поготово јер нас је њихов већи део већ (прерано) напустио; па ипак,
одолећу тужним осећањима и зато неопходно је
навести Душана Стојановића, Бранка Вучићевића, Ољу Ивањицки, Љубу Поповића, Леонида Шејку, Кокана Брадића, Драгоша Калајића,
Вука Бабића, Филипа Аћимовића... Најпре бисмо, дакле, погледали за дато вече посебно одабран филм и једва му дочекавши крај заподенули расправу: горућу, занесену, луцидну и често духовиту – и све то засновано на писаним
предлошцима с понуђеним тезама, које су по-

Старо за ново (1929)
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биће, суштински поништавајући већину онога
што му је у немој епохи омогућило да израсте
до феноменолошке и естетичке аутохтоности...
Али, питали су се они други, како би се у Оклопњачи Потемкин могла расплести визуелна реченица без језика (синтаксе) чије је нормативе
поставила Нетрпељивост? Илузија „на парче”
или глобална илузија, питао сам се, а онда нас
је, као што се увек догађа када дође божји тренутак за компромис, помирио Грађанин Кејн.
Веома ћу радо прихватити мишљење да генијални Ајзенштајн има дара за велике, колективистичке апотеозе и да Марфа Лапкина заиста доживљава оргазам када јој из мешалице потекну капљице путера попут разиграних сперматозоида; али будући да већ увелико нисам
био склон колективизму под принудом, много
је на мене дубљи утисак остављала такође експлицитно монтажна сцена у којој се Кејн отуђује од своје супруге... Најпре, као младенци,
скоро припијени једно уз друго, сласно и весело доручкују за истим сточићем, а потом – после једва два или три кадра – видимо их још једном за доручком, једно насупрот другом, за столом од најмање десетак метара. (Па, ево, мени
је било потребно оволико речи да то опишем,
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док је Велс, ексклузивним монтажним поступком, то обавио у неколико брзих секунди). А можда је заправо најзанимљивије било то што је
при свему томе наша ноћна сликарска дружина
скоро увек била ближа заступницима визуелног
монтажног наратива.
Кинотечки фонд се у међувремену, у слатком
интермецу који је чинила појава ФИЛМА ДАНАС, са утирањем живих стаза модерној филмској критици у нас, све више попуњавао и све је
мање било филмова-класика које ни наша непосредна знања нису обухватала... Значајни филмови пристизали су нам са свих страна, више
него понекад у виду поклона, а и ми сами смо
током времена изучили високе школе крађе и
прекрађе на којима су израсли бројни, понекад и највећи филмски архиви. Мангупска посла, нема сумње, али тако су, присетимо се не
баш племенитих примера историје, моћни светови у целини и одувек настајали... Осим тога,
у питању су, како то баш генералски каже Патон у истоименом филму, били наши мангупи.
Да, наши стари, драги мангупи... Али, ето, уз огромно жаљење, док се на то у сећањима тронуто враћам, ја заправо немам више ниједног сведока.

СУБОТОМ НА ДРУГОМ,
НЕДЕЉОМ НА ПРВОМ
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реЦенЗије иЗ
страних Часописа
субота, 31. мај 1980.
Нe пропустите y београдским биоскопима
премијеру новог домаћег филма ГОРАНА
ПАСКАЉЕВИЋА, у производњи Центар филма

„ПОСЕБАН ТРЕТМАН”
или „Шта је то у људском бићу што га
води према пићу”

Сценарио Душан Ковачевић
Режија Горан Паскаљевић
Камера Александар Петковић
Сценографија Драгољуб Ивков
Костими љиљана Драговић
Монтажа Олга Скригин
Директор филма Александар Радуловић
Улоге: љуба Тадић, Милена Дравић, Душица
жегарац, Милан Срдоч, Петар Краљ, Бора
Тодоровић, Радмила живковић, Предраг
Бијелић, Павле Вуисић, Бата живојиновић,
Јанез Врховец
Нaградa за најбољу другу женску улогу на фестивалу у Кану 1980.
МИЛЕНА ДРАВИЋ
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, ЛОНДОН
„Милену Дравић je заиста велико уживање гледати у дивном, веома храбром и истинитом југословенском филму ПОСЕБАН ТРЕТМАН. Енглеска филмска публика ћe имати прилике да
види овај филм почетком септембра у веома
цењеном и популарном лондонском биоскопу
ГEJТ.”

, ЊУЈОРК
„Редитељ Горан Паскаљевић испуњава наде које
смо до сада у њега полагали, својим четвртим, и
до сада најбољим филмом. Интелигентна, изоштрена прича о хипокризији и злоупотреби
моћи једног доктора у посебном третману над
групом алкохoличара који се налазе на принудном лечењу... Испоставља се да је доктор, кога
са изузетном непосредношћу игра Љуба Тадић,
хипокритик који пиje у потаји, а вероватно и алкохоличар... Опажање суптилно, али бескомпромисно, добар сценарио и изврсна тимска глума
многих врхунских југословенских глумаца – од
најмање до највеће улоге – чини ову трагикомедију дирљивом, смешном и истинитом. Егзалтираног референта за културу у пивари зналачки
игра позната глумица Милена Дравић. У филму
нема дидактике и лица никада не падају у стереотип. Филм који је потенцијалaн хит у Југославији и иностранству може такође да допринесе
угледу Југославије на филмским фестивалима.
Изврсне техничке вредности такође доприносе
општем квалитету.”
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ПАРИЗ
„У режији Горана Паскаљевића, овај сатиричан
и често врло духовит филм, одаје једак и врло
неконформистичан дух, као и прави квалитет.”

воде ка алкохолизму. Повезан са новим токовима југословенског филма већ неколико година,
ПОСЕБАН ТРЕТМАН се уписује као позитиван
допринос еволуције, која тежи да опише савремену стварност, да је сецира тако да њени негативни аспекти буду превазиђени.”

ЗАГРЕБ

БЕОГРАД

„Након неколико не баш сретних година појавио се у службеној фестивалској конкуренцији
југословенски филм, чија је присутност овдје
без резерве, сумње, оправдана.”

„Паскаљевић се чува прејаке бoje или гласа, избегaвa директнију симболику. Стишано и наизглед узгредно он сe служи знаковима, иако је
понегде морала да уследи рескија парабола и
разговетније објашњење тог путујућег докторовог позоришта које, психодрамом, излаже
сцени личне судбине унесрећених људи и хипокритски говори о слободи. На другој, међутим,
страни остаје редитељево деликатно осећање
те алегорије, смисао за праву сразмеру истине
и ироније, сета за људску невољу и смисао за
тон комедије чиjи смех пак суши уста и стеже
груди. У средишту je човек – као биће, не као
опитни знак, те се из његовог доживљаја излучује идеја, а не обрнуто.”

ПАРИЗ
„ПОСЕБАН ТРЕТМАН, приказан у Кану, једна
је врста басне у кojoj односи између лекара и
пацијената подвргнутих лечењу од алкохолизма, служе само као изговор да се гледалац подстакне да тражи више у односима између оног
који потчињава и потчињених, контрадикције
индивидуе у друштву, проузроковане често
психичким и емоционалним попуштањем, који
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, РИМ
„ПОСЕБАН ТРЕТМАН приступа храбро једном
горућем проблему, који је често са стране, алкохолизму: али поставља затим, много шира и
узнемирујућа питања.”
, РИМ
„Јасно показујући, или скривајући значења,
филм вибрира једном сталном драматичном
напетошћу, било због „гвоздене ограде” којом
су болесници окружени, или оног притиска
којим их моћ доктора непрестано стеже, лишавајући их властите слободе и властите воље.”
, РИМ
„Богата личностима које су оцртане на духовит
и живахан начин, ова прича потврђује квалитете Паскаљевића, нajмлађег редитеља међу
онима који су у компетенцији у Кану, познатог
по својим претходним филмовима, већ приказаним у Венецији и Берлину.”

ЗАГРЕБ
„Кад је већ ријеч о наградама, чини нам се да
би у овогодишњој изузетно јакој канској конкуренцији, нашем Паскаљевићу могао с правом
припасти бар један лист те фамозне палме.”

МИЛАНО
„Класичној поучној басни, на традиционалан
начин, остаје међутим веран Југословен Горан
Паскаљевић, који је са своје тридесет и три године био најмлађи конкурент за Златну палму.
У оквиру социјалистичких кинематографија он
заиста заслужује пажњу. Нарочито због своје
истрајности у политичко-моралним истраживањима, о чему је већ дао задовољавајуће примере, а што је потврђено у филму ПОСЕБАН
ТРЕТМАН са једном величанственом свежином. Приступајући храбро овој теми, која би се
веома свидела синеастима Прага, из „златних
година”, Паскаљевић се смело креће између комедије карактера и моралне опомене.”
, АТИНА
„ПОСЕБАН TPETMAН југословенског режисера
Горана Паскаљевића био је веома пријатно изненађење у Кану. Ако се има у виду да је Горан
Паскаљевић редитељ са великим даром, онда се
сасвим слободно може закључити да је ПОСЕБАН TPETMAН његово ремек-дело. Вредност
овог филмског дела је у првом реду постигнута захваљујући режисеру који је још једном испољио свој велики таленат.”

посебан

третман
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интервју из
прошлости
10. VI 1980.
Број 1127

кратки излет
у небо
разговарао:

Славко Лазаревић
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Какви смо то људи!
И, тако је почело...
– Тако. Мој први професионални уговор, сачувала сам га случајно, али добро сам учинила
због пензије, носи датум 10. јун 1957.
– Ономад ми баш предлаже Љубиша Самарџић: „Хајде, Милена, да заједно прославимо
двадесетогодишњицу уметничког рада, заједно
смо и почели”, а ја се смејем и кажем му да ће
морати без мене да слави јер сам као глумица

Фотографије: Архив ЈК

Н

aгрaду у Кaну Милена Дравић је добила за улогу која је
у два маха испала из сценарија.
Два филма, од којих је један
скорашњи, сав у јарким бојама, а други већ помало искидан и избледео, наизменично се врте у глави док седимо у удобном стану Милене Дравић, у тихој улици изнад
Славије, одмах покрај кафане „Влтава”. Милена
cваки час скаче да нешто донесе, јури кад зазвони телефон – коjи у просеку звони сваких
десетак минута – прасне наједном у детињасти
смех, чаврља о мигрени, акупунктури, земљотресу, Драгановој (Драган Николић, глумац такође, њен супруг) страсти према Сави, „на коју
је, ето, и сада, пo овој хладноћи отишао”, с пуно
симпатија спомиње згоде и незгоде својих колега. Иста она Милена, срдачна, драга, весела,
радознала као некад. И да није календара који
немилосрдно листа бројке, а и ових последњих
канских догађаја, човек би помислио да се за две
деценије баш ништа није променило.
Отуда она два филма, један нови и један стари,
које упркос свакој логици, гледамо одједном...
Први филм: Милена Дравић уз великане светског филма стоји на цвећем украшеној позорници канског Гран палеа и прима награду. Блиста зрелошћу, лепотом, елеганцијом, достојанством.
Други филм: април 1957. године. У балетску
школу долазе непознати људи и позивају ученице на пробно снимање. Међу позванима је и
плавокоса девојчица са коњским репићем – Милена Дравић. Каква улога, какав филм, о чему је
ту реч, нема појма. И не пита. У сваком случају,
фасцинирана је холивудском атмосфером у студију „Авала-филма” у Кошутњаку, где се обавља
пробно снимање. Блеште рефлектори, мувају се
неки важни, ужурбани људи, камера прати сваки покрет кандидаткиња.
У мају стиже позив: дођите у Сарајево на снимање, добили сте улогу. Милена не уме да објасни родитељима какву је улогу добила, јер јој то
нико није рекао, али ови, ипак, пристају да је
пусте, јер јој у Сарајеву живи тетка, код ње ћe
становати. Њу и других пет девојака још мало
обрћу пред камером, a онда режисер Франтишек Чап саопштава да ћe главну улогу у филму
„Врата остају отворена” играти – Милена Дравић!

три године старија од њега! Но, тај први почетак
није ми наговештавао ништа, понајмање будуће опредељење. Провела сам, снимајући, један
узбудљив летњи распуст у Сарајеву и веровала
да је тиме, и малим хонораром који сам слатко
потрошила, моја филмска авантура завршена.
Али сретне ме Соја Јовановић, која је управо
припремала филм „Дилижанса снова”, видела
негде моје пробне фотографије и каже ми: „Ти
ћеш, мала, богами играти код мене.” Па ни то ми
се није чинило судбоносним, све док није дошла
„Прекобројна”. Е, тада је стварно почело.
Кад гледате свој живот сада, узимајући у обзир не само успехе већ и недаће глумачког
позива које сте добро искусили на сопственој кожи, да ли бисте пошли истим путем,
кратки
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или одабрали себи неко друго занимање? Балерина, на пример.
– Не могу себе да замислим ни у једном занимању сем у глумачком, мислим да ништа друго
не бих ни умела да радим, а најмање ми је жао
што нисам балерина. Глумац своје дело може
да ваја до краја живота, свако доба пружа му
другачију мoгyћнocт да се искаже, почиње увек
од почетка, увек се изнова потврђује, и тако до
последњег даха. Па чика Вики Cтарчић је само
неколико дана пред смрт још играо Дужда у
„Отелу”, у осамдесетој години! А век балерине
је кратак, бар код нас, што уопште не разумем.
Какви смо ми то људи кад можемо тек тако да
отпишемо једну Јованку Бjeгојевић, Вишњу
Ђорђевић или Лидију Пилипенко јер су нам
„старе”. А оне у најбољим годинама за стварање!
Маргот Фонтејн је прешла шездесету и феноменално игра; Маја Плисецка има више од педесет
и најбоља је на свету. Па где је ту логика? Ко би
код нас поверио 70-годишњем Куросави да режира филм?
Криза или вакуум?
И нехотично, тако, долазимо на прилично клизав терен: године које су, особито у случају глумица, често представљале непремостив јаз на
њиховом путу. У једном тренутку учинило се,
чак, да ћe и сама Милена Дравић постати жртва
тог надасве деликатног периода кад се од девој62
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чице – лика на који се просто претплатила – постаје жена. Лично спремна на промену „фаха”,
као да је, међутим, престала да буди интересовање сценариста и филмских режисера, а улоге које су јој се нудиле најчешће нису пружале
много глумачких могућности. Почело је да мирише на то да ћe једна сјајна, у југословенском
филму беспримерна каријера, почети да се гаси.
Није лако сетити се када сте последњи пут
играли једну велику, главну улогу на филму.
Али било је одавно, зар не?
– Одавно, 1974. у филму „Депс” Антона Врдољака. Било је дабоме пуно филмова од тада, али
оних правих великих рола не. Е, сад, зашто? To
питање је врло сложено, много се о њему говорило, мање-више без резултата. Нема, једноставно,
женских улога, или их има веома мало, можда у
целокупној годишњој продукцији једна-две. To
је недовољно.
А зашто нема женских улога? У свету је у
овом тренутку, напротив, права ескалација
такозваних женских филмова!
– Нема континуитета, нико не прати глумицу
у разним периодима њеног живота и уметничке зрелости, не пише улоге за њу. Тачно је да ја
више не могу да играм девојчице, па шта! И не
треба да их играм, било би смешно, али могу да
играм нешто друго и морали би постојати људи

који знају шта ја треба да играм. Без жеља за
упоређивањем, узмимо Џејн Фонду. Имала је
фах луткице и секс-бомбе, а данас је прворазредна карактерна глумица, јер је неко пратио
њен развојни пут. И толике друге глумице, уосталом. А у нашем филму је, бојим се, питање
– да ли ћеш уопште наставити да радиш или ће
те покопати пре времена.
Чула су се, брже-боље, мишљења да сте у великој кризи.
– Не мислим да је то била моја криза. Понављам, играла сам у доста филмова, али што је
важније, имала сам велике улоге у позоришту
и пуне руке посла на телевизији, што је веома
важно глумцу да се опроба и на другим пољима. Кризе, дакле, није било, пре би се то могло
назвати вакуумом. Веома сам стога захвална и
позоришту и телевизији, јер нема ништа погубније за глумца него пауза. Глумац мора да буде
у кондицији, мора да игра.

„Бранила сам жену”
Ако мора да игра, онда мора и свашта да
прихвати, да игра све што му понуде.
– Да, то је страшно замршено. Наравно, не сме
да игра све и свашта, а опет продукција тако
мало нуди. Ако много бира, остаће кратких рукава. Врло је тешко снаћи се у томе.

Како Ви знате коју улогу треба прихватити,
коју одбити? На основу чега се опредељујете?
– Најчешће ми у томе помажу искуство и интуиција. А с друге стране знате оно „нема малих
улога”. Од сваке, без обзира на њену величину,
може се нешто направити, под условом да има
времена за студирање, за доградњу и надградњу.
Нажалост, често се дешава да ме позову и кажу
– снимање почиње за недељу дана. Е, у таквим
случајевима резултат обично буде слаб.
Улога Каће у филму „Посебан третман”, која
вам је донела награду у Кану, такође није ни
главна, ни велика. Како је ишло с њом и зашто сте је прихватили?
– На прошлом фестивалу у Пули режисер Горан Паскаљевић и сценариста Душан Ковачевић разговарали су са мном и рекли ми да ме
имају у виду за једну улогу, уз напомену да ће је
дорадити у будућим верзијама сценарија. Прочитала сам сценарио, а и сама закључила да лик
Каће није богзна шта. У јесен, кад сам добила у
руке нову верзију, било је нешто боље, заправо схватила сам да ће то бити изузетан филм,
али да Каћа још нема праву физиономију. Горан и Душко су ме умиривали да ће на том лику
радити и даље и побољшавати га, али ја сам их
разумела. Ипак је Каћа ту споредна личност,
прича се концентрише на лик доктора Илића,
кога игра Љуба Тадић, битне су још улоге Бате
Стојковића и Милана Срдоча, а сви ми остали
само помажемо. Такво сам осећање имала.
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Ако је тако, зашто сте, на крају, прихватили
ту улогу? Зар нисте рекли да глумац не треба
да игра све што му се понуди?
– С временом, у мени се јавила жеља да одбраним овај лик, поготову кад сам сазнала да је у
два маха испадао из сценарија као непотребан.
Исто тако, као глумица и жена, осетила сам потребу да одбраним ову жену, несрећну и усамљену у паланци. То је сад већ постало питање ината. Данима сам разговарала са Паскаљевићем и
Душаном Ковачевићем. Они су ми открили све
могућности које је у себи скривала моја Каћа,
указали ми на оно што стоји између редова и
тако, мало-помало, улога је уобличена, да би на
снимању, уз помоћ Горанову, који веома добро
зна да ради са глумцима, а што је још важније
верује им, добила дефинитиван облик.
Несумњиво, улога Каће, референта за културу
у једној фабрици пива у коју доктор Илић доводи своје пацијенте на „специјалном третману”
да пред радницима изведу психодраму из сопственог живота, мало је ремек-дело глумачког
умећа Милене Дравић. Сав таленат и искуство,
рутину и надахнуће, концентрисала је у овом
невеликом задатку, отимајући просто сваки
тренутак кад се налази на сцени. Та чудесна минијатура, игра у „другом и трећем плану”, како
се то филмским језиком каже, није промакла
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искусним очима чланова жирија филмског фестивала у Кану и награда која је уследила представљала је једнодушно признање за врхунско
уметничко достигнуће „прве даме југословенског филма”.
Већ безброј пута обасути сте разним одличјима. Колико Вам значи ово последње?
– Искрено речено, у Кану нисам била свесна
значаја те награде. Сада, што време више одмиче и што више размишљам, успевам да је видим
у правој светлости. И сами знате, Кански фестивал је арена у којој се боре велики, највећи:
глумци, режисери, продуценти. То је, истовремено, судар моћних машинерија и њихових интереса који се мере милионима долара. Али, Кан
је и крајње озбиљан, најстарији фестивал на свету, фестивал добрих филмова и врхунских дела
седме уметности из целог света. Успети у таквој
конкуренцији, то мора нешто да значи и за мене
као личност и за цео југословенски филм. Но,
не мислим да ће се мој живот у било чему променити због тога. Иду дани, биће нових улога и
старих тешкоћа, јер ја овим послом морам да се
бавим. Али ако су људи из разних крајева света
осетили макар део напора да у тој улози нешто
створим, признање је већ тиме довољно велико.

Не вући за рукав
А даље? Какви су Вам планови, јесте ли обасути новим понудама, што би се могло очекивати после свега? Или ће, можда, што није
реткост, Ваш излет у небо имати сасвим супротан ефекат.
– Навале нема, а нисам је ни очекивала. Ове
године завршила сам улогу, не велику, у филму
Милана Јелића „Рад на одређено време”, а Пуриша Ђорђевић ме је позвао да играм у његовом
филму „90”. Могу рећи да сам остала без даха
кад сам прочитала тај сценарио. Бољи ми, ваљда.
никад није био понуђен. Реч је о животу једне
глумице у великом временском распону од седамдесет година. Фантастично. Пуриша није
ни знао за филм Боба Фоса „Сав тај џез”, али је
замислио мјузикл у много чему сличан, као да
је имао некакво визионарско надахнуће. Нажалост, овај филм снимаће телевизија.
Зашто нажалост?
– Јер је сума новца ограничена. Телевизија
је издвојила 150 милиона старих динара, што
ни изблиза није довољно за један костимиран,
раскошан филм. Штета је да се смандрља таква
идеја, а без продуцента, мислим филмског, који
би уложио неколико стотина милиона, бар толико колико стаје један просечан домаћи филм,
резултат ће бити слаб. Кад бисмо само могли да
нађемо продуцента...

Колико лично у томе можете да помогнете,
својим угледом и ауторитетом. У свету продуцент добија новац од банака или других
поверилаца на основу сценарија најпре, а
затим листе глумаца које је успео да ангажује. Имена гарантују успех. Колико нам је
познато, ни код нас се поједини истакнути
глумци не либе да иду у богатија предузећа и
траже новац за филм. Да ли и Ви то радите?
– Не, ја то не умем, а мислим да то једној
жени и не пристоји. Мушкарци, можда, то и
могу, али како ја да идем и обијам прагове?
Никада у животу нисам неког режисера повукла за рукав и рекла му: „Слушај, ти снимаш
филм, читала сам случајно сценарио, има ту
једна фина улога за мене!” Мислим да бих пропала у земљу. Знам да се неке колеге гурају око
филмова у које не верују само да би преживели, занемарујући свето начело да у уметности
нема компромиса и да се треба борити једино
за праве ствари. Тако нешто себи никад нећу
дозволити, па шта буде.
Наш разговор, који је почео врло весело,
прилично се песимистички завршава...
– Можда. Излет у небо трајао је кратко, треба се вратити на земљу и живети даље, а живот слободног филмског глумца толико је пун
неизвесности и разочарања да за оптимизам
остаје мало места.
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пише:

Ана марија Роси

клод шаброл
буРЖуЈ кога Је то ЖуЉало
Француски редитељ, један од зачетника новог таласа,
постао је класик који је европској кинематографији
оставио друштвени портрет Француске 20. столећа, баш
као што је то век раније учинио писац Оноре де Балзак
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дина време је проводила у Француској кинотеци и париским кино-клубовима, опсесивно гледајући филмове са идејом да промени све што
јој се тог тренутка није допадало у француској
кинематографији. Говорио је да су њих тројица, Трифо, Годар и он, били сасвим различити, али да су „сви мрзели исте ствари”. За њих је
у то време француски филм био врло академски, врло досадан, а то што се називало француским квалитетом за њих је било страшно. Они
су волели нешто друго, а то је значило да је свако био на свом путу и да је свако под тим друго
подразумевао нешто сасвим различито од друге двојице.
Тих педесетих година поменути француски
филмски аутори готово су канонизовали Хичкока. Шаброл је с Ериком Ромером 1957. године
објавио утицајну студију Хичкок, а две године
раније, заједно с Франсоа Трифоом, интервјуисао Алфреда Хичкока. У годинама које су следиле, Шаброл је снимао филмове које је већина
критичара упоређивала управо с Хичкоковим.
О новом таласу ће током година све мање говорити, прибегавајући максими да „нема новог
таласа, постоји само море”. А на питање који је
за њега најбољи филм који је тај талас оставио
за собом, рекао је:
„За мене је најбољи филм био Годаров До последњег даха. То је био потпуно друкчији приступ, врло модеран. Трифо, Ромер и ја били смо
сувише класични, на известан начин.”

Фотографије: Архив ЈК

С

ин добростојећег апотекара
из Креза настанио се 1930. године у Паризу, где му се родио син Клод Шаброл (1930–
2010), који је одмалена означен као неко ко има изглед
сељака и који је касније за себе говорио да је
„париски сељак”. Године детињства, тачније ратне године, Клод је провео у Сердану, месту одакле су његови, и где ће се одвијати и радња његовог дебитантског филма Лепи Серж (1957). Ако
треба тражити корене његових будућих опредељења, онда је то извесно и спознаја анимираног филма Снежана и седам патуљака, што је у
једној од својих биографских књига овако описао:
„Одгледао сам Снежану барем десет пута између 1937. и 1940. године и мислим да је то мало
утицало на мој рад. Био је то добар хорор филм.
Смрт вештице била је нешто најбоље што је
Дизни икада направио.”
После рата, причаће касније Шаброл, у Француској се много говорило о америчким писцима, посебно о четворици великих, Хемингвеју,
Фокнеру, Штајнбеку и Колдвелу:
„Најчудније је што њихове књиге нису имале поновљене тираже. Право је задовољство
зато било пронаћи неку и препродати је ономе
ко је тражи. Та моја стратегија доносила ми је
прилично новца којим сам куповао друге књиге. Потом сам направио још бољу комбинацију.
Пошто нико није знао како изгледа потпис четворице писаца, стављао сам својеручно њихова
имена на корице.”
До свог филмског избора доћи ће тек пошто
је покушао да настави породичну традицију
уписавши фармацију, затим права, али то није
ишло јер је он заправо хтео да побегне из онога чему је припадао – буржоазији, сигурности
с правилима средње класе. И тако се нашао у
филму, што је било једнако избору лошег друштва које ће га уздигнути у сам врх француске и
европске кинематографије.
Најпре је писао критике у најутицајнијем
филмском часопису „Филмске свеске” (Cahiers
du cinema), заједно с Франсоа Трифоом и Жаном Ликом Годаром, а њих тројица ће касније
бити зачетници онога што је у историји филма остало записано као нови талас (La Nouvelle
Vague), по мишљењу многих најутицајнији
филмски покрет у историји кинематографије.
Уз њих су били Ерик Ромер и Жак Ривет, и та
скупина жељна филма почетком педесетих го-

ЛеПИ СеРЖ И НАИВНе ДеВОЈКе
Имао је двадесет осам година када је снимио
свој први играни филм Лепи Серж, за који је добио награду „Жан Виго” као најбољи француски
редитељ. Његова дебитантска прича приказује
безнадан и туробан живот младих у провинцији, из угла младог париског повратника који
свог старог пријатеља Сержа затиче као несрећно ожењену пропалицу. Критика је тај филм
хвалила због мајсторске психолошке разраде
ликова, изразитих ауторских кадрова и склоности ка драматургији мистерије и тајне. Ту је
показао модернистичку концепцију градње ликова, што је била и одредница његовог каснијег
стваралаштва. Говорећи о том сеоском реализму, у интервјуу Небојши Ђукелићу за „Синеаст”
1990. године, рекао је:
„Лепи Серж за мене је био апсолутна слобода. Финансиран је новцем моје баке (у верзији
његових пријатеља, био је то новац његове тадашње, прве жене, прим. А. М. Р.). Умрла је и остаК Л ОД
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Лепи Серж (1957)

вила тачно толику суму новца која ми је била
потребна за тај филм. Није смео да буде много скуп. Причу сам нашао случајно. Филм је
био помало хришћански јер сам био васпитан у
складу с католичком вером и ту је било још неких остатака религиозног. Постојао је и утицај
Роселинија, који је био из друге групе синеаста
који су утицали на мене. Осим тога, значајан је
и утицај места у којем смо снимали. То је било
село у коме сам провео цео рат. Моји родитељи
остали су у Паризу, припадали су Покрету отпора. Пошто су били заокупљени својом борбом,
оставили су ме у том сеоцету где су зиме биле
веома оштре. После рата понекад сам долазио у
то село, али лети. Пожелео сам да се вратим и у
зиму, па је то био разлог који ме је нагнао да ту
снимим филм. Радња се, као што знате, догађа
зими.”
После Лепог Сержа Шаброл снима филмове
Рођаци (1958), за који је награђен Златним медведом у Берлину, Двоструки обртај (1959) и Наивне девојке (1960). Овај последњи, са својим смелим приказом женске сексуалности, даје суморну слику једног дана у животу четири париске
продавачице, чије уобичајено весело кретање
прати тајанствени мотоциклиста (чији потез на
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крају филма нико не очекује). Филм Наивне девојке је, између осталог, тумачен и као спој неореализма и трилера, а део кртичара леве оријентације прогласио га је чак фашистичким због
дистанцираног, хладног, а пре свега понижавајућег односа у приказу јунакиња. Он се бранио речима да те четири девојке као главни ликови „нису приказане као идиоти већ њих напросто уништава начин на који живе”. Присећајући се премијере, рекао је да је то био велики скандал. Један гледалац је у једном тренутку, током премијере филма, бесно вриснуо тражећи да му се врати назад његових пет франака
које је платио за карту. Шаброл, који је седео испред њега, окренуо се и дао му новац. На крају
пројекције, још један гледалац покушао је да се
физички обрачуна с редитељем:
„Публика је ломила столице. Био је то велики
промашај. Толико велики да сам желео одмах
да снимим бољи филм који ће се допасти публици. Следећи је био Око злобника (1961) – скоро
никог у биоскопу. Затим сам направио Офелију
(1962). Нисам био задовољан. Али следећи филм
Ландри (1962) већ је био добар филм. Ипак, морао сам да платим цех за претходна четири промашаја и морао сам да упркос успеху Ландрија

године и остали заједно до 1980. Снимили су 24
филма и добили сина Томаса, глумца, који је у
очевим филмовима играо тринаест пута. Она је
играла у његовим најуспешнијим остварењима, Кошуте, Крвава свадба и Месар, а за улогу у
Кошутама 1968. године у Берлину је проглашена за најбољу глумицу. Његова веза са Стефани
Одран завршила се кад се заљубио у своју сарадницу, секретарицу режије Аурору. Правдао
се тиме што је причао да га је заправо Стефани бацила у наручје Аурори, јер, забога, током
снимања неког филма она није дошла на његову
рођенданску вечеру и у шали је сугерисала да
уместо ње ускочи Аурора. Тако се пријатељство
између Клода и Ауроре развило у љубав, да би
се завршило његовим трећим браком.
Говорећи о женама, тврдио је да је моногаман,
али не из начела, већ зато што је моногамија одговарала његовом укусу и његовој комоцији:
„Можда сам и лењ. Кад видим труд који улажу типови што желе да преваре своје жене, све
лажи које су приморани да измишљају, и све
алибије који се не држе – то ми је одвратно. Зашто бих самоме себи компликовао постојање?
Само зато да бисте тражили оно што већ имате поред себе. Само у старом лонцу се прави добра супа.”

Двоструки обртај (1959)

чекам годину дана. Нисам ништа снимао осим
епизоде од десет минута у омнибусу Најлепше
подвале на свету (1963). Из тог периода ипак највише волим Наивне девојке. И данас ми се чини
да је то веома модеран филм, иако су неке сцене по жељи продуцента избачене.”
Наивне девојке упамћене су и по томе што је
то била прва велика улога Стефани Одран, која
ће неку годину касније постати његова супруга. Када су се упознали, Клод Шаброл и Стефани Одран били су у браковима. Он је имао сина
Матјеа, који ће потом бити композитор музике
за неке од његових филмова. Венчали су се 1964.

Кошуте и Месар
Финансијске потешкоће диктирале су следећу
фазу Шаброловог стваралаштва приморавајући
га да режира популистичке филмове по диктату тржишта, пустоловине по узору на серијал о
Џејмсу Бонду, од којих се истиче једино Мари
Шантал (1965).
У поменутом интервју Небојши Ђукелићу
Шаброл је тим поводом рекао:
„Главни разлог због којег сам снимио те филмове јесте то што сам желео да снимам, а једини начин који сам тада себи могао да допустим
био је да снимам популарне филмове који ће забавити гледаоце. Посебно волим Мари Шантал
јер ми тај филм личи на бајку.
Занимљиво је да је Мари Шантал и филм о
некоме кога мрзим. Мрзим доктора Швајцера и његов лажни хуманизам. У филму је то доктор К., право лице доктора Швајцера. Он је зао
лик коме је супротстављен добри доктор који се
звао Ланбаре. Хтео сам да покажем да је добри
доктор Швајцер био, у ствари, један ужасни колонијалиста. Покушао сам да искористим све
могуће зумове и све трикове које сам знао и у
томе сам уживао.”
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Том проблематичном раздобљу допринео је и
потпуни финансијски крах амбициозног, али и
уметнички веома вредног психолошког трилера Око злобника (1961). Снимио је и ратни филм
Демаркациона линија (1966), за који је рекао да
му је био одвратан чим га је завршио: „Била је
то једна велика лаж. Увек покушавам да говорим истину у својим филмовима, али тако није
било и са овим филмом. Крај филма је нека врста моје освете, сви певају Марсељезу, а камера
показује немачку заставу.”
Срећом, ствари су ишле набоље, и Шаброл је
поновно заблистао генијалним Кошутама. Јунакиња је Фредерик, самостална, богата, гламурозна и тајновита лепотица одевена у црно (Стефани Одран за ту улогу награђена је Сребрним
медведом на Берлинском фестивалу 1968. године), која заведе сиромашну, лепу уличну сликарку уметничког имена Why (Зашто), опседнуту кошутама. Када је писао сценарио за Кошуте (1967), мислио је на то да је његов најуспешнији филм до тада био Рођаци, па је искористио исту причу, само уз мало измењене ликове.
Филм приказује несвакидашњи љубавни однос
који је на први поглед несумњиво хомосексуалан, а заправо служи Шаброловом откривању
лицемерја и испразности француског буржоаског друштва. Међутим, оно опстаје, и кад се
учини да је на помолу борба између два сталежа, све ће се завршити тако што ће једна класа
заменити другу, што ће имитација доћи на место оригинала. Осим редитељеве преокупације
друштвом, тај филм на сјајан начин понире и
у душевни живот фаталистичких, чак морбидних ликова склоних препуштањима и опсесивној љубомори.
У тренутку када се појавио, филм Месар
(1969) проглашен је у париском дневном листу
Liberatin најбољим француским филмом после
ослобођења. За многе је то вероватно најбоље
Шабролово остварење, бројне критике и тумачења тог дела ширили су димензију његовог значења, а сам редитељ то је сажео у одговору Небојши Ђукелићу:
„Тема филма Месар садржана је у следећем:
жена у једном тренутку одбија да пољуби човека, да би му на крају одговорила на љубав иако
је сазнала да је тај човек злочинац, убица жена.
Идеја је била у томе да се покаже да што се боље
познају, људи се боље и схватају. У том филму
развије се љубав онда када јунакиња схвати убицу и прихвати га онаквог какав он стварно јесте.
Знам да се филм допао гледаоцима и мени је ве-

ома важан, јер сам на једноставан начин изразио
појам који је за мене важан, а то је појам познавања других, разумевање других. Мислим да то
разрешава све проблеме, односно кад упознамо
друге, разумемо и мотиве који их покрећу. Полазећи од тога, увек бирам личности маргиналаца, криминалаца. У ствари, то нису маргиналци,
то су људи који припадају друштву, али су се неким својим чином одвојили од њега.”
Занимљив је осврт редитеља и сценаристе Горана Марковића, који је 23. августа 2014. године у „Политици” објавио текст под називом „Месар”, у коме, између осталог, пише:
„У филму нема ваљаног објашњења мотива
који нагоне тог човека да учини свирепо и бесмислено убиство. Шаброл се бави његовим детињством, пуним покиданих породичних веза,
и садашњошћу, то јест немогућношћу да успостави емотивни однос с директорком. Дакле, у
суштини месаровог проблема су осујећене љубавне везе.
Али шта тог човека, заправо, онемогућује да
воли и да буде вољен? Ту треба погледати Шабролов целокупни опус, пун бизарних и морбидних прича (од Рођака 1959, Наивних девојака 1960, Агенти воле пуцњаву 1965, Неверне жене
1969, Нека звер цркне 1969. и тако даље, све до
Инспектора Беламија 2009, његовог последњег
филма). Пада у очи како се он никад не бави
стручном, психолошком анализом јунака већ их
посматра као поремећене, болесне особе у свету
који им је, ако не помогао, онда бар омогућио да
постану то што јесу и учине то што су учинили.
На мети Шаброла најчешће је баш оно што доминира у Месару: однос малограђанског, буржоаског друштва и људи с маргине, хендикепираних, ускраћених, оних који у њега не могу
да продру. Тај конфликт по правилу се решава
злочином, и то на врло уврнут, бизаран начин.
Сам злочиначки поступак остаје необјашњен,
али се јасно види на шта се односи. Иза њега
стоји друштво.”
Буржуји као стање духа
Друштво које је Клод Шаброл сликао у својим
филмовима припада буржоазији – од оне мале,
коју је најбоље познавао, до њених високих
слојева. А сви други ликови који нису из тог света служе да би се направили драмски сукоб и
социјална напетост. За највећи број тих великих
буржуја говорио је да су луди, на пример у књизи Гија Брокура Claude Chabrol:
„Ја сам то често гурао све до нормалности, али
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то није карикатурално јер су сами типови буржуја карикатурални. Буржоазија је класа, али и
стање духа. Класа ће одолевати краће него стање
духа.
С друге стране, постоји сексуално лудило код
буржоазије. Кад се каже луда буржоазија, мисли
се да је то шала, али то је тачно. То потиче од
образовања, пре свега религиозног, католичког
или протестантског, али пре свега католичког,
које их тера да се ожене ружним женама. Кад
нису ружне, оне су идиоти. Сви генерални директори, с малим изузецима, јесу велике свиње.
И најчешће, велики буржуји са својим женама
најчешће разговарају само током оброка. Тако
да су моји филмови најчешће конструисани око
конверзације за столом. Ужаси које они једни
другима кажу су екстраординарни. Само зато
што немају шта да кажу једни другима, њихова
монструозност излази из њих чим отворе уста.”
Јасно је да Шаброл остаје тематски веран
управо класи којој је припадао и коју је најбоље
познавао. Понекад су му пребацивали да је он
управо апологет буржоаског друштва јер према буржоазији има „полусатиричан, полуидеализујући однос” (L’Express), или се једноставно
„залаже за одржавање друштвеног статуса кво”
(Le Neuvel Observateur). Једнако му је 1969. године у „Филмским свескама” (Cahiers du cinema)
постављено питање да ли ће се икада дистанцирати од система. Шаброл је одговарао да се он
суштински бавио лудостима буржоазије и да је
био против буржоаске слике о породици, али да
је, с друге стране, недвосмислено за „праву” породицу коју сматра „дивном ствари”.
Шабролова филмска буржоаска породица
углавном је искварена и несрећна у свом кавезу. Бежећи од проблема, ти јунаци срљају у ванбрачне везе, а онда их те авантуре воде и у злочин. У поступцима Шабролових јунака нема
храбрости којом би се борили против стања
ствари, а сам Шаброл објаснио је да не постоје
храбри филмови:
„Ако је један филм храбар, он је забрањен.
Зато што иде у сусрет друштву, он доводи у питање његове темеље и друштво се брани тако
што забрањује филм. Ја сам имао довољно храбрости да не правим храбре филмове. Оно што
ми се допадало било је то да покажем друштво
такво какво је у садашњости и ти филмови су
врло забавни.”
Често је понављао да прави филмове како би
забавио гледаоце, али и да прави досадне, перверзне филмове. Једина идеја му је била да задо72
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вољи публику. А да ли ће то бити филм о шпијунажи, љубави или авантурама, било му је неважно. Само се трудио да нема газду, наручиоца посла.
Ако му је животна ситуација диктирала шта
ће радити, онда не чуди што је Шаброл направио неке најбоље, али и неке најгоре филмове у
француској кинематографији. Реч критике није
га превише погађала – тврдио је да је уживао у
праћењу људских бића док пролазе кроз авантуру звану живот:
„Међутим, проблем је у томе што овакве ствари мало интересују биоскопске гледаоце, па
онда прибегавам триковима. Смислим интригантну ситуацију у коју смештам људске односе
и све то упакујем у заплет који привлачи гледаочеву пажњу. Отуда толико много крими и детективских прича у мојим филмовима. Публика се за њих лако везује, а ја се у позадини бавим људима и људским грешкама”, рекао је Дубравки Лакић у интервјуу за „Политику”, годину
дана пре него што ће напустити свет.
Тврдио је да се у готово свим критикама показује огромна некомпетентност и да је грешка у
процењивању флагрантна и елементарна. Није
довољно бити гледалац, а нарочито не критичар,
да би се био супериоран у односу на аутора. У
најмању руку, они су једнаки:
„Добар критичар је тип који се ставља на једнако место с делом које гледа, а не на степен
изнад њега. Добар критичар практично не постоји. Ја, заправо, не разумем чему служе критичари. Довољно је рећи нешто добро о филму
да би људи ишли у биоскоп. Кад ја идем код месара, ја не пишем у неком часопису шта ја мислим о његовом месу. Ја једем, и ако ми се то
месо не допада, ја више не идем код тог месара.
Ја никада нисам био добар критичар, нисам направљен за то. Али сам спреман да браним јер
је највећи интерес критике да помогне да идеје
дођу на своје место. То значи проучавати визуелне елементе на веома озбиљан начин.”
Потрага за злом у човеку
Опседнутост злочином као феноменом („гледалац никад не заспи док гледа злочин”) представља константу у Шаброловом опусу, једнако као социјални миље у коме се злочин догађа.
Небојши Ђукелићу објаснио је да је увек волео
приче о злочину, а ту исту страст нашао је у
Хичкоковим филмовима:
„У то доба, када сам с Ромером писао књигу о
Хичкоку, много сам волео Фрица Ланга, али ми
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је тада, ипак, Хичкок изгледао занимљивији јер
је више утицао на гледаоце. Имао је дар уметника који је јединствен. Многи Хичкокови заплети
су глупи. Међутим, он је умео да их учини емоционално снажним и занимљивим, са неким веома уверљивим елементима. Обрађујући карактере својих јунака, покушавајући да их јасно изрази, он је успевао да их учини веома пластичним. Ако хоћете да дате одређену тежину личностима којима се бавите, не смете да их осветлите
фронтално. То ме је фасцинирало код Хичкока.
И даље сам лудо заљубљен у Хичкока. У својим
филмовима он има неке сцене које су најбоље,
боље од свих до сада снимљених. Морам да признам да велики део моје опчињености Хичкоком
потиче из мог каснијег сазнања да је он нешто
позајмио од Фрица Ланга. Враћам се изворима
и дивим се обојици. Сматрам да претерују што
ме упоређују са Алфредом Хичкоком. Хичкок је
био изузетан редитељ. Када говоримо о линији
утицаја, онда је можда тачније рећи да ја трпим
утицаје Фрица Ланга, а трпео их је и Хичкок. Дакле, линија утицаја нам је иста.”
Иако режисер фино сатканог формализма
који је покривао широк спектар жанра и тема,
Шаброл се стално враћао трилерима који су
истраживали мрак што је вребао управо испод
површина француске буржоазије:
„Хичкок је рекао како није занимљиво причати приче о плаћеним убицама јер је то ионако њихов посао. Занимљиво је причати приче о
обичним људима који почине злочин. Свет малограђана је управо свет у којем је злочин најприсутнији, јер је то најзатворенији свет. Цео један део буржоазије, и то не крупне буржоазије
која је слободна, већ ситне и средње која је остала пуританска и викторијанска. Увек покушавам да објасним људима да када би покушали
да схвате људе који су починили злочин, онда би
разумели и сам злочин. Мрзим суђења, правду,
процесе.”
Говорио је да је срећан што прави филмове о
убиству. Није га занимало решавање загонетака, већ проучавање људског понашања. У његовим филмовима сви су способни да убију под
одређеним околностима. А Шаброла занима повод за убиство и однос према убиству. Као што
га занима и људска глупост која руководи човека у разним ситуацијама. Успео је да је сажме у
три реченице вредне памћења и цитирања:
„Глупост је много фасцинантнија од интелигенције. Интелигенција има своје границе. Када
видите личност дубоко глупу, то је врло обо-

гаћујуће и немате разлога да ту особу толико презирете, зато што презирати тако нешто
значи бити глуп. Глупост ме занима само у оној
мери у којој је се треба плашити.”
Према роману енглеског песника Николаса
Блејка, који је писао и крими романе, настао је
филм Нека звер крепа, који је помогао Шабролу
да покаже како идентификација, кад је о уметничком делу реч, није безопасна. На почетку тог
филма све је учињено да се гледалац идентификује с јунаком чији је син убијен у саобраћајној
несрећи. Он води своју истрагу да пронађе убицу који је побегао с места злочина. Коначно га
открива и убија, али Шаброл објашњава:
„Ствари се постепено мењају и гледалац се на
крају налази пред страшном дилемом: да ли да
оправда оца што је убио убицу-шоферчину на
недостојан и одвратан начин и да пусти да буде
оптужен син шоферчине, на којег се сумња. Гледалац има тенденцију да поверује да није убица
Дишосроа (отац, прим. А. М. Р.), него шоферов
син кога је отац кињио. Цео филм заснован је на
чињеници да је Дишосроа убио. Гледалац одбија,
због идентификације, да у то поверује. Тако је и
гледалац, на неки начин, уплетен у злочин. Он је
изманипулисан идентификацијом која, као што
видите, може да буде опасна.”
ЖИВЕТИ – ЈЕДНАКО БИТИ СРЕЋАН
Као што се Хичкок решавао својих страхова
узимајући их за теме филмова које је радио, и
Шаброл је своје филмове често користио у исте,
терапеутске сврхе. Тако му је остајао чист простор слободе у коме је могао да ужива у храни
и пићу, и лагодном избору других животних задовољстава. Стога и његова тумачења неких животних сутација и избора тема о којима је говорио личе на оазу задовољства човека кога,
ван сета, глава није превише болела. У избору
аутора овог текста, ево неких мисли које је Ги
Брокур пикантно сабрао у својој књизи Claude
Chabrol:
* Као што волим да радим са истом екипом
техничара, тако волим да радим са истом екипом глумаца. Завидим Француској комедији која
има своје глумце, своје трупе и која ради с њима.
Мој сан био би да имам групу филмских глумаца и да свако од њих има свој задатак.
*Ја делим глумце на две категорије, и то није
цинизам с моје стране. На оне којима све мора
да се објасни и на оне друге. То зависи од њиховог темперамента, од односа који имам с личностима које интерпретирају. Оно што треба
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добити је опредељеност глумца за једну улогу.
Проблем у свему томе је да сачуваш стил режије
тако што се глумац остави да буде слободан.
Слободан као што је слободан у пауковој мрежи
која је унапред извезена, направљена. Морају да
умеју да падну у замку а да то не знају и да о
томе не воде рачуна.
*Ја не волим глумце који много раде. Волим
глумце који имају велике гримасе и који умеју
да покажу оно што носе у себи.
*Највећа примедба која се ставља Хичкоковом филму Ребека јесте њено порекло. Како узети озбиљно адаптацију романа Дафне де Морије
што је урадио Хичкок? Та врста аргумента увек
ми је била смешна. Порекло Шекспирових комада води порекло од данас заборављених драматурга елизабетанског времена. Што је адаптирано дело слабије, то те мање спутава кад га
радиш.
* У својим филмовима никада нисам имао намеру да им се препустим. Препуштао сам им
своје идеје, али не и самог себе.
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* Никада се нисам идентификовао са својим
личностима. То ми је одвратно. Причати о себи
изгледа ми дегутантно. Може у филму да постоји нешто од аутобиографског на нивоу малог, али веома малог детаља, ствари које се могу
видети, али ништа што је дато као велики шок
који одговара стварима које су превише личне.
Моји филмови нису аутобиографски у анегдотама, већ у осећањима која стављам у филмове.
* На питање да ли сам добар редитељ, не знам
шта да кажем. По мом мишљењу, ја сам најбољи,
али то ништа не значи. Искрено, ја себе не презирем, ја себе јако волим.
* За мене је живети једнако бити срећан. Није
тако тешко бити срећан, то захтева мало више
пажње. Међутим, ја мислим да то није свакоме
надохват. Ја не верујем у трансценденцију ствари. Људско биће је начињено да доживи срећу
на овој земљи. И често у томе успева.
* Да би био срећан, не треба да си глуп. Дакле,
треба да избегавамо да будемо идиоти. Такође,
да би се био срећан, не треба да се буде љубомо-

ран, Дакле, избегавајмо да будемо љубоморни.
* Ја нисам песимиста и жао ми је да видим
људе како су несрећни. Нисам песимиста поводом људи, али јесам поводом начина на који
живе. Не умеју да се изражавају, не умеју да
успостављају односе једни с другима.
* Догађа ми се да размишљам о смрти, да себи
кажем како сам болестан и да ћу ако се то настави умрети. Међутим, ја то видим у врло далекој
будућности.
*****************************************************
Када је преминуо 12. септембра 2010. Клод
Шаброл имао је 80 година, и готово толико филмова, ТВ драма и серија. И леукемију која га је
савладала. Тадашњи председник Француске Никола Саркози тим поводом само је поновио како
је Шаброл филму дао оно што је Оноре де Балзак дао француској литератури и поредио га с
ренесансним великаном Франсоа Раблеом.
Исписане су странице и странице опроштаја
од овог филмског класика, као подсећање на његово стваралаштво, али и на његов незаобилазни политички ангажман. У делу свог живота,

Шаброл је био марксиста, па је тврдио: „Ја сам
на левој страни јер нисам на десној. То је тако
једноставно.”
За највећи број критичара и поштовалаца његовог дела, неизоставна је ода његовом тестаментарном филму Церемонија (1995). Реч церемонија у овом случају значи смрт на гиљотини,
и усвојена је као израз после Француске буржоаске револуције. За неке је Шабролова Церемонија заправо пандан Балзаковој Људској комедији.
Годину и по дана пре смрти, на фестивалу у
Берлину овом неуништивом разоткривачу буржоазије уручена је Златна камера као награда
за животно дело. Ван конкуренције приказан је
његов последњи филм Белами (2009), као омаж
славном писцу Жоржу Сименону и његовом инспектору Мегреу. Улогу инспектора Беламија,
Шаброл је написао за Жерара Депардјеа.
У тренутку када завршавам овај текст, стиже
вест да је у 95. години умро Мишел Пиколи, глумац који је поред Стефани Одран играо главну
улогу у Шаброловом филму Црвене ноћи (1973).
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Cras amet qui nunquam amavit;
quique amavit, cras amet.

К

ао ретко која генерација у историји цивилизације имали смо
прилику да сведочимо потпуно
необичној, филмској стварности.
Могло би се рећи да смо осетили нешто што је подсећало на генералну пробу краја света каквог знамо. И сада када је опасност у извесној мери опала, успоставља се
нова нормалност (како се то често у медијима
назива), постпандемични свет који покушавамо што здравије и рационалније да поставимо.
Опет смо у контакту једни с другима, опрезно и на дистанци. Чини се да су највише недостајале уобичајене блискости с људима, нежности, загрљаји, пољупци. Какви нас изазови чекају, одакле можемо најбоље да учимо? Да ли
слободу више ценимо, искрену пажњу друге
особе? Може ли уметност да спасе свет или је
потребно нешто више?
О филмским митовима инспирисаним постапокалипсом писала је Ана Банић Грубишић. Издвојили смо поглавља и промишљања из њеног
докторског рада „Филмови на тему постапокалипсе (антрополошки огледи)”. У свом истраживању разматрала је многе феномене жанровског филма, али за ову прилику издвојили
смо поглавља о љубави, јер прво беше реч, топла реч емпатије, разумевања, бриге и (новог)
стварања.
Радиша Цветковић
Типови љубави у постапокалипси
У овом поглављу интересује ме начин приказивања љубави између одраслих особа у одабраним филмовима постапокалипсе, тачније
оне врсте љубави која укључује заљубљеност,
наклоност, приврженост, интимност и сексуални контакт. С тим у вези, ја се нећу бавити
другим врстама љубави које се такође приказују у овим филмовима, а то су, на пример, родитељска љубав1, љубав према заједници/домовини/држави, љубав према животињама, љубав
према материјалним стварима2 итд.
1 Родитељска љубав, односно љубав према деци, представља једну од доминантних тема филмова на тему постапокалипсе и обрађена је у претходном поглављу.
2 Љубав према материјалним стварима описана је у поглављу о културном наслеђу у постапокалипси.

Филмови који описују друштва настала након
апокалипсе приказују два типа љубави – романтичну љубав и пријатељску/партнерску љубав. У
научној литератури која се бави овом проблематиком романтична/страствена љубав углавном се дефинише као „стање интензивне чежње за јединством са другом особом” (Hatfi eld
et al. 2012, 144), за разлику од партнерске љубави
која подразумева наклоност особа чији су животи међусобно повезани (Felmlee and Sprecher
2006, 393). Од укупно тридесет одабраних филмова, идеја романтичне љубави присутна је у
свега дванаест филмова („Америка 3000”, „Бразил”, „Челична зора”, „Тиха Земља”, „Свет, месо
и ђаво”, „Феникс ратница”, „Водени свет”, „Пустињски ратник”, „Логанов бег”, „Другачија”, „Поштар”, „Дан трифида”). Пријатељска/партнерска
љубав изражена је у оним филмовима који приказују брачни пар преживелих („Вештачка интелигенција”, „Нема влати траве”, „Паника у нултој години”, „Пут”). Дакле, од тридесет филмова који су чинили грађу за анализу у овом поглављу, скоро половина филмова уопште и не
обрађује идеју постојања љубави (романтичне
или партнерске) или могућност заљубљивања у
свету након апокалипсе. Такав избор чини се сасвим логичан јер је заплет радње ових филмова
усмерен на преживљавање и обнову уништеног
света. Укратко, основна брига актера ових филмова јесте како да преживе, како да се прехране да не би умрли од глади и како да се изборе са новонасталим поретком безакоња и тако
избегну терор постапокалиптичних банди. Речено не значи да љубав у окружењу постапокалипсе није битна, штавише љубав у овим филмовима има значајну вредносну димензију. Наиме, како се у овим филмовима приказује, капацитет за љубав одређује друштво са позитивним или негативним предзнаком (заједнице мирољубивих преживелих vs. насилне постапокалиптичне банде). И романтична и партнерска
љубав су у филмовима на тему постапокалипсе приказане искључиво као љубав између мушкарца и жене, и у овим филмовима нема ниједног примера истополних љубавних веза. Љубав
у постапокалипси је идеализовано представљена као хетеросексуална и моногамна3, и као љубав чији је крајњи циљ добијање потомства, односно у случају партнерске, брачне љубави, заштита постојећег потомства.

Фотографије: Архив ЈК

Увод

3 Изузетак представљају филмови „Свет, месо и ђаво” и
„Тиха Земља”.
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РОМАНТИЧНА ЉУБАВ
У ПОСТАПОКАЛИПСИ
Постоји неколико заједничких карактеристика приказивања романтичне љубави у филмовима на тему постапокалипсе – то је у првом реду
љубав која се развија између странаца, љубав
између двоје људи који потичу из различитих
група преживелих, то је љубав која неретко изазива негодовање или осуду шире заједнице, и у
највећем броју случајева то је љубав која је забрањена и која је у одређеној мери неочекивана.
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Прва заједничка карактеристика јесте да у
свим овим филмовима до такве љубави долази између дојучерашњих странаца, преживелих
који се до почетка њихове љубавне везе нису ни
познавали. У филму „Америка 3000”, након апокалипсе долази до формирања новог друштвеног поретка – мушкарци и жене творе два строго одвојена света, наиме у постапокалиптичном
свету власт је у рукама жена, а мушкарци су њихови робови. Везу између краљице Вине и одбеглог роба Корвиса, филмски наратор нам представља као „прву романсу у миленијуму”. Када
се Вина и Корвис по први пут сретну, Корвис јој
каже да ју је довео да „причају о мушкарцима и
женама”. Вина га пита „Шта је то човек?”, а Корвис јој показује да додирне његово тело и одговара: „Ја сам човек. Пипни месо. Исто као Венино.” Њихово упознавање завршава се љубљењем
и недуго касније сексуалним односом. У филму
„Бразил” главни лик, службеник Сем Лаурли, из
ноћи у ноћ сања девојку у коју је заљубљен, девојку коју на јави никада пре није видео. Када
коначно сретне непознату девојку из својих
снова, он је спреман да жртвује своју професионалну позицију, а и сопствени живот за њу. У
филму „Челична зора”, Кеша се заљубљује у усамљеног ратника који долази на њену фарму. У
филму „Тиха Земља” Зек, који живи у убеђењу
да је последњи преживели након катаклизме
која је задесила планету, среће младу жену по
имену Џоана у коју се заљубљује и са којом недуго по упознавању ступа у сексуални однос. У
филму „Свет, месо и ђаво”, након глобалне катастрофе у свету су такође преживеле само
три особе – Афроамериканац Ралф и белкиња
Сара (којима се касније придружује трећи преживели, белац по имену Бен). Они су од момента када се први пут сретну потајно заљубљени
једно у друго, и сам крај филма нам у назнакама приказује даљу реализацију њихове обостране љубави, као и разрешење љубавног троугла
који се формира између главних ликова. У филму „Другачија”, Беатрис се заљубљује у момка
који припада другој фракцији и који јој је надређен. У филму „Феникс ратница”, девојка Кила
заљубљује се у непознатог мушкарца са којим
пред крај филма остварује романтичну везу. У
филму „Поштар”, Еби се заљубљује у лажног поштара који због потраге за склоништем и храном долази у постапокалиптични градић Пејнвју. У филму „Дан трифида”, странци госпођица Дурант и Бил Менсон се у току њиховог путовања и борбе против трифида заљубљују јед-

Челична зора (1987)

но у друго. У филму „Водени свет” приказана
је романтична веза између Атољанке Хелен и
усамљеног морепловца Маринера. Филм „Пустињски ратник” приказује заљубљивање Дракеле и Зерака, двоје младих пореклом из супротстављених група преживелих. У филму „Логаново бекство”, Џесика, припадница групе побуњеника који траже митско Уточиште, ступа у романтичну везу са Логаном, чланом специјалне
полицијске јединице Сендмена. Друга важна карактеристика је блиско повезана са првом – по82
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стапокалиптични љубавници нису били само
двоје људи који се не познају, већ су они странци у правом смислу те речи – они једном речју
припадају другачијим световима, другим заједницама преживелих, односно они долазе из различитих социокултурних или „етничких/расних” окружења. Они су или чланови супротстављених група преживелих – на пример, Вина
и Корвис (филм „Америка 3000”), Џесика и Логан („Логаново бекство”), Дракела и Зерак („Пустињски ратник”) или имају различити социјални статус – Беатрис и Тобијас („Другачија”), Сем
и Џил („Бразил”) или различито „етничко/расно
порекло” – Ралф и Сара („Свет, месо и ђаво”), Џоана и Апи („Тиха Земља”), Маринер и Хелен („Водени свет”). Таква подела улога, односно смештање порекла љубавника у различите и неспојиве светове, представља одраз уверења западне
културе да романтична љубав има ту снагу да
савлада све препреке. Управо је то, према Де Ружмону, једна од карактеристика схватања и замишљања љубави на Западу – „Онај ко страсно
воли у стању је да савлада све друштвене препреке – Циганин може да заведе принцезу, а механичар да се ожени богатом наследницом” (Де
Ружмон 2011, 217). Де Ружмон то назива „савременом адаптацијом првенства љубави над успостављеним друштвеним поретком” (исто, 218) и
како нам срећан крај ових филмова показује,
романтична љубав ће надвладати сва ограничења и забране. Трећа заједничка карактеристика приказивања романтичне љубави у постапокалипси произилази из поменутог различитог
порекла љубавника и повезана је са односом
шире заједнице према њиховој вези. Реч је о љубави која неретко изазива негодовање или осуду
групе, и у највећем броју случајева то је љубав
која је донекле забрањена и која је у одређеној
мери неочекивана. У филму „Водени свет”, старешине Атола се противе вези између Атољанке Хелен и Маринера јер је он човек-риба и
као такав представља „претњу чистоти њихове
заједнице”. У филму „Америка 3000”, ратничко
друштво жена не слаже се са избором њихове
владарке Вине, у филму „Челична зора” Кешини
радници на фарми изражавају сумњу у вези са
Кешиним партнером Номадом, филм „Логаново бекство” приказује неодобравање везе Логана и Џесике од стране Логанових колега сендмена итд. Такав однос шире заједнице према новонасталим љубавним везама произилази и из
чињенице да већина друштава/заједница која
се формирају након постапокалипсе јесу изра-

зито традиционалистичка и колективистичка
друштва, интереси појединаца су у потпуности
подређени интересима групе, индивидуални избори се посматрају као мање важни или чак као
лоши. Томе говоре у прилог примери филмова
који приказују праксе уговорених бракова или
постојање наглашеног ауторитета старијих чланова заједнице. Таквим развојем догађаја ови
филмови поручују да је романтична љубав неспојива са колективистичким погледом на свет,
односно да је рађање културе индивидуализма
неопходан услов реализације романтичне љубави. Како истичу Дион и Дион, идеологија романтичне љубави заснована је на проналажењу
личног испуњења и праћењу личних жеља чак и
ако оне представљају супротност жељама породице и сродника (Dion and Dion 1996, 8). Дион и
Дион закључују да се романтична љубав сматра
важном основом за брак управо у оним друштвима где индивидуализам у односу на колективизам представља доминантну културну вредност (исто). Недозвољена или неодобравана романтична љубав, како је представљено у овим
филмовима, рушењем друштвених норми ће
омогућити изградњу једног новог света, демократског поретка који као кључну вредност поставља личну слободу и срећу појединца. Идеја
да љубав поседује моћ или потенцијал да поремети или прекрши социјалну структуру, класне системе и сродничке везе унутар друштва
нашироко је разматрана у литератури (в. нпр.
Goode 1959). Она се посматра као „субверзивна сила која прети легалном и моралном реду”
(Illouz 1997, 7) и управо је у величању моралног
индивидуализма њена највећа моћ (исто, 9). Из
тог разлога, романтична љубав, према Илуз,
представља „привилеговано место за доживљавање утопије”, она кроз опозицију социјалним
хијерархијама нуди темпорални приступ моћној колективној утопији индивидуализма и самоиспуњења, другим речима, она артикулише
чежњу за утопијским моделом суверенитета
појединца против захтева групе (исто, 8–10).
Идеја романтичне љубави коју сценаристи и
редитељи ових филмова намеравају да представе може се сажети у следећем – постапокалиптични љубавници су испрва били „странци”,
потицали су из различитих „светова” и тиме су
шансе да се упознају биле мале, они су били усамљени и „непотпуни” све док нису срели једно
друго, сам сексуални однос означава почетак
њихове везе, а њихова љубав, како се у већини ових филмова претпоставља, трајаће заувек.

Другим речима, појединци из различитих скупина преживелих се случајно срећу и њихов испрва пријатељски или резервисани однос се постепено развија у романтичну везу којој обавезно претходи сексуални однос. Ипак, њихово међусобно заљубљивање не можемо назвати „љубављу на први поглед” у строгом смислу
те речи. Већ од првог тренутка њиховог упознавања неоспорно је постојање међусобне привлачности, но актери ових филмова су пре усмерени на борбу да преживе него на потрагу и/или
уједињење са потенцијалним љубавним партнером. Љубавна веза између постапокалиптичних
јунака реализује се обично у другој половини
или тек на самом крају филма, то јест оног тренутка када они успешно савладају све препреке
које им намеће постапокалиптично окружење.
Препреке које социјално окружење у постапокалипси намеће љубавницима, с обзиром на
њихово порекло и у виду неодобравања њихове везе од стране шире заједнице, представљају
неопходан услов рађања њихове љубави, с једне стране, и чињења филмске приче допадљивом и уверљивом за публику, с друге. Постојање
и успешно савладавање препреке чини једну од
одредница жанра романсе – „већина романтичних формула заснива се на превазилажењу социјалних или психолошких баријера” (Cawelti
1976, 42). Како сматра Де Ружмон, љубав-страст
мора да буде Немогућа јер то чини „изворни
мит” када говоримо о љубави (Мит о Тристану
и Изолди). Страст, према њему, може да постоји
и да опстане само ако постоје сметње (Де Ружмон 2011, 221) јер се „романса храни сметњама,
препрекама, краткотрајним узбуђењима и растајањима” (исто, 226). Реализација њихове љубавне везе поставља темељ за срећан крај радње
ових филмова, без обзира на то да ли на крају
остају заједно или не. На пример, у филмовима
„Челична зора” и „Водени свет” мушкарац одлази и оставља партнерку којој је претходно омогућио бољу будућност. Иако поменути парови
на крају филма ипак не остају заједно, неоспорно је да он и даље воли своју изабраницу. Ови
филмови такав поступак мушкарца објашњавају у светлу његове идентитетске потраге – Маринер одлази да плови морима не би ли нашао
друге људе попут њега, Номад одлази да пронађе друге заједнице којима је потребна његова помоћ. Као што је већ поменуто, филмови на
тему постапокалипсе су филмови о преживљавању и обнови уништене цивилизације старог
света. Из тог разлога, без обзира на то што ови
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филмови неоспорно приказују постојање љубави и љубавних веза у доба постапокалипсе, те
филмске приче имају сасвим другачије жанровске предуслове. Оне нису приказане као „велике љубавне приче”, у смислу да чине окосницу
филмског заплета, као што је то случај са филмским жанром романтичне комедије или драме,
на пример. Романса главних ликова је највише
истакнута у два филма – „Поштар” и „Водени
свет”. У односу на остале филмове, ови филмови трају веома дуго (преко три сата), што омогућава да се поред централне радње филма, романси главних ликова посвети већа пажња. Нагласак на романси која се развија између главних ликова може се објаснити чињеницом да су
то филмови холивудске продукције, филмови у
којима је херој филма увек романтични љубавник (Linton 1936 према Lindholm 2006, 6).

Америка 3000 (1986)

Бразил (1985)

Нема влати траве (1970)

зан је као врхунац њихове физичке блискости.
Супружници се у окружењу постапокалипсе
боре да преживе и заштите своје потомке. Иако
се често приказују сцене у којима се супружници свађају, свеопшти нагласак је на приказаном наводном договору, односно компромису, који је заправо само друго име за исказану
послушност жена. Као што је било речи у претходном поглављу, супруге обично без поговора
следе одлуке својих мужева и испуњавају њихова очекивања о исправном понашању у времену постапокалипсе. Партнерска, брачна љубав је
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ПРИЈАТЕЉСКА/ПАРТНЕРСКА
ЉУБАВ У ПОСТАПОКАЛИПСИ
Насупрот представи о романтичној, узбудљивој и неретко забрањеној љубави између странаца у времену постапокалипсе, стоји представа о мирној, сталоженој љубави брачних другова који у пару чекају апокалипсу и након катастрофе се заједничким снагама боре да преживе у новонасталом стању хаоса и безакоња. За
разлику од наведених филмова који приказују
рађање романтичне љубави у постапокалипси,
ови филмови приказују љубавну везу која је започета пре апокалипсе и која у највећем броју
случајева наставља да траје у радикално измењеној будућности. Реч је о пријатељској/партнерској љубави која се у психолошкој и социолошкој литератури најчешће повезује са љубављу која постоји између дугогодишњих брачних супружника (в. Felmlee and Sprecher 2006;
Berscheid 2010; Hatfi eld et al. 2012). Најочигледнија разлика између представљања романтичне
и брачне љубави у филмовима на тему постапокалипсе тиче се постојања, односно непостојања
блиског, физичког контакта између партнера.
Кинематографске описе романтичних веза између странаца у постапокалипси чине сцене у
којима се приказује вођење љубави, миловање,
љубљење, страст док, с друге стране, партнерску љубав у доба постапокалипсе карактерише недостатак физичке блискости. Ни у једној
од сцена датих филмова („Вештачка интелигенција”, „Нема влати траве”, „Паника у нултој години”) ми не видимо да се брачни пар преживелих
љуби или додирује. Евентуални загрљај прика-

у овим филмовима стереотипно приказана као
лишена физичке интимности, као рационална и
одмерена, и као она која је усмерена ка заједничком циљу који се превасходно односи на заштиту потомства.
Ова изражена супротност између романтичне и партнерске љубави, између опажене ирационалности прве и претпостављене рационалности друге, не представља јединственост нити
специфичност приказивања љубави у филмовима на тему постапокалипсе. Она је једнако присутна како у јавном тако и у популарном и у научном дискурсу. Дихотомија између романтичне и партнерске љубави („romantic/passionate”
vs. „companionate love”) чинила је окосницу раних, пионирских научних теорија о љубави и
емпиријских истраживања која су вршили социјални психолози (в. Felmlee and Sprecher 2006,
393–394). Та претпостављена супротност између
страствене, романтичне везе коју одликују интензивна осећања, и пријатељске, брачне љубави једноставно је дубоко уткана у мисао о љубави у западној култури, те се та супротност само
„прелила” и у филмове на тему постапокалипсе.
На пример, Свидлер је истраживала свакодневне наративе о љубави Американаца средње класе и закључила да се два мита о љубави непрестано појављују у овим интервјуима – „мит о романтичној љубави” и „мит о практичној, стварној љубави” (Swidler 2001). Наратив о романтичној љубави заснован је на идеји јединствености
и незаменљивости партнера, избору који обично представља пркос, својеврсно противљење
социјалним силама и који се посматра као судбина. Таква представа о љубави има исходиште
у витешкој традицији у којој је љубав била неочекивана страст („љубав на први поглед”) за идеализованим љубавником (исто, 112).
Насупрот овој „филмској љубави”, која је посматрана као интензивна и свеобузимајућа, јесте антимитски поглед на љубав који ауторка назива „прозаични реализам” (исто, 114) и
који подразумева гледиште да се стварна љубав брачних партнера полако гради. Таква љубав је супротна митском идеалу – она није конципирана као неочекивана и интензивна страст,
већ су, према речима ауторке, информанти ову
врсту љубави описивали као искуство које има
свакодневне успоне и падове (исто, 115). Стварна љубав захтева тежак рад пре него неочекивану страст, и зависи од обичних ствари као што
су компатибилност, дељење и заједнички интереси. Ауторка закључује да те две културе љуба-

Водени свет (1995)

ви симултано постоје у умовима истих људи, те
да иако су информанти били критични у вези са
митом о романтичној љубави и супротстављали
га реалистично-прозаичној представи о љубави,
они су у интервјуима константно осцилирали
између митског и прозаичног виђења љубави.

Захваљујемо ауторки, уз чију дозволу
објављујемо овај текст.
(Филмови на тему постапокалипсе: антрополошки огледи / Ана Банић Грубишић. – Београд: Универзитет, Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију,
Центар за истраживање популарне културе и фолклора: Досије студио, 2018 (Београд: Досије студио). – 302 стр.; 20 цм.
– (Етноантрополошки проблеми. Монографије; књ. 12)
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експресионистички филм је префињен
организам који представља аутономну
креацију у односу на стварност.
Он је, изнад свега, резултат хомогеног
склада који сједињује све елементе
филма и преображава их према строгој
потреби експресионистичког поступка.
РУДОЛФ КУРЦ

ЕКСПРЕСИОНИЗАМ
У Немачкој се експресионизам јавио најпре у
сликарству, на самом почетку овог века (оснивањем ликовне групе „Мост” 1905. у Дрездену),
као реакција на чулно перципирање утисака из
спољашњег света и њихово преношење у уметничке импресије. Супротстављајући томе импресионистичком виђењу света унутарњи, психолошки израз, субјективне визије, чисте боје,
примитивистичке облике који, у неку руку, треба да буду „наличје” објективне стварности, преточене у „драматичну визију” адекватним уметничким средствима, овај правац је из сликарства убрзо пренесeн у књижевност, музику, позориште и филм.
До појаве експресионистичког стила, у немачкој кинематографији преовладавале су лаке комедије, оперете, бајке, историјске реконструкције, салонске љубавне мелодраме и грађанске пародије које је мајсторски и с лакоћом правио Ернст Лубич. Када се појавио најпопуларнији експресионистички филм Кабинет доктора Калигарија (1919), Лубич је снимао Госпођу Дибари (1919) и Принцезу остнга (1919)! Ипак, корени експресионизма налазе се већ у филмовима
Прашки студент (1913) и Кућа без врата (1914)
Стелана Ријеа, и у Хомункулусу (1916) Ота Риперта. Кабинет доктора Калигарија у режији Роберта Винеа (сниматељ Вили Хамајстер), рађен
према сценарију Ханса Јановица и Карла Мајера, узима се као најизразитији пример филмског експресионизма, не само по фабули, коју
чине злочини што их извршава сомнамбул Ћезере по наређењу свога господара, сулудог хипнотизера Калигарија, већ, пре свега, по филмском уобличењу те ексцентричне приче. Декор
је у овом филму сав искривљен и декомпонован,
махом цртан и каширан, осветљење је мистично, контрастно, постављено са циљем да изазове
оптичке шокове, глума је пренаглашена, покрет
потенциран, а маска у карактеризацији доведе-

на до гротеске. Начин глуме, сав у грчу и покрету, који је тада негован у Великом позоришту
Макса Рајнхарта, пренесен је у филм, где је деловао још драматичније, али и неубедљивије.*1
Остали Винеови експресионистички филмови, Раскољников (1923) и Орлакове руке (1924),
нису имали толико успеха, те се као водећи редитељи овог стила издвајају Фридрих Мурнау,
Фриц Ланг, Паул Лени, Артур Робисон, Паул Вегенер. Уморна смрт (1921) Фрица Ланга и његове
супруге, сценаристкиње Тее фон Харбу, представља симболичну визију судбине и загробног
живота оличеног у сну девојке која лута царством мртвих. Експресивности кадрова овог филма допринео је чувени сниматељ Фриц-Арно
Вагнер, нарочито у погледу осветљења објеката.
Мурнауов Носферату (1922) оличење је тирани-

Кабинет доктора Калигарија (1919)

на који помоћу хипнозе влада људима, а помоћу
пацова разноси кугу, као што његове Сатане
(1919) приказују инкарнацију Луцифера кроз векове. Сличан је и Лангов тиранин Доктор Мабузе, коцкар (1922), док су Робисонове Сенке (1923)
пуне ноћног штимунга, језе, сабласти и злокобне игре светлости и таме. Филм Голем, који је
Паул Вегенер снимио два пута, са Хенриком Галеном (1914) и са Карлом Безеом (1920), приказује чудовиште које напада свога творца и отказује му послушност, али у коме се јавља и нека
врста људског осећања, инстинктивне љубави
према човеку. Паул Лени у Кабинету воштаних
фигура (1924) анимира галерију мумија и робота, који пре личе на механизоване мртваце него
1 Глумачка патетика у Рајнхартовом Grosses Schauspielhaus-у (познатом и под називом „позориште за пет хиљада
гледалаца”) није се толико могла примећивати у „монстрспектаклима” на огромној сцени, али је зато на екрану,
ухваћена објективом камере у крупном плану, избила сва
њена извештаченост.
РА З В О Ј
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Метрополис (1927)

на оживљена бића. Робота је доцније употребио
и Ланг у Метрополису (1926), филму који су снимили Карл Фројнд и Гинтер Ритау, да би приказао своју визију будућег нехуманог света, подељеног на једне који владају и друге који робују у подземљу.
Негде 1925. године екстремни експресионизам јењава, али се још увек осећа у филмовима многих редитеља. Мистика, опсена, стравичност, злочини, фантастика, снови, двојство личности, привиђења, надљуди, психоанализа, визија будућности, све су то елементи које
срећемо у немачким филмовима пре појаве звука. Лангова филмована легенда о Нибелунзима,
која се састоји од два дела, Сигфридове смрти
(1923) и Кримхилдине освете (1924), грађена је монументално уз коришћење симболичких архитектонских решења и стилизоване композиције
кадрова, који и данас делују префињено артистички и поред све помпезности. Сценарио за
овај филм написала је Лангова супруга (која је
остала да ради за Хитлера када је Ланг емигрирао у Америку) Теа фон Харбу. Уз Карла Мајера, Харбу је као писац сценарија највише допринела стварању експресионистичког стила у
Немачкој, показујући изванредан смисао за измишљање фантастичних фабула погодних за експресионистичку стилизацију. Она је успевала
да унесе елементе истинске поетичности у мистичне призоре као што је визија загробног све88
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та у Ланговом филму Уморна смрт (1921), једном од најлепших примера експресионистичке транспозиције снова и унутарњег виђења метафизичких појава. Мурнау је постигао врхунац симболике и фантастике у помало театарски стилизованом али поетском Фаусту (1926), у
коме експресионистичко осветљење заиста има
драматуршку функцију. Психоаналитичке преокупације, кошмар снова и подсвести, илустровао је Георг Пабст у Тајнама једне душе (1926).*2
Елементе експресионизма налазимо и у делима
тзв. камершпил-филма, иако су ти филмови далеко реалистичнији, јер обрађују теме из стварности и свакодневног живота обичних људи, постављених махом у оквире породице, са усредсређењем на њихове психе. Занимљива је чињеница да експресионизам није нашао одјека у
другим земљама. Трагови његови примећују се
у раној француској надреалистичкој авангарди, рецимо у Гансовом Лудилу доктора Тиба
(1914), или у Лербијевој Нечовечној (1923).*3 У совјетском филму једва да се могу наћи елементи
експресионистичке стилизације, можда донекле у Протазановљевој Аелити (1924) и у неким
филмовима лењинградског ФЕКС-а, на пример
у Ђавољем колу (1926) и Шињелу (1926) Козинцева и Трауберга.
Лота Ајснер, која је нарочито проучавала појаву и естетско значење немачког експресионизма (у књигама „Демонски екран” и „Фридрих
Мурнау”), истиче да је експресионизам баратао
изразима као што су „унутарња тензија”, „метафизичка игра интензитета и енергије”, „динамизам и кондензација”, и да је за све те појмове било потребно наћи одговарајуће кинематографске изражајне облике. Филм је у том
погледу пружао огромне могућности, нарочито када је требало подвући и дочарати мистицизам, магију, мрачне силе, митске јунаке који су
увек импоновали немачком духу. Сигфрид Кракауер, писац књиге „Од Калигарија до Хитлера”,
који је сагледавао немачки филмски експресио2 Уморна смрт садржи кадрове компоноване у стилу експресионистичког сликарства, а Тајна једне душе открива
покушај постизања експресионистичког стила филмским
поступком (триковима); по драматуршкој структури Пабстов филм је ближи камершпил-филму, јер се трикови у
њему не користе за дочаравање фантастичних визија, него
као илустрација подсвесних збивања у људској психи.
3 Слично Кабинету доктора Калигарија, Гансов филм
(иако снимљен много раније) приказује искривљену слику света у декомпонованим кадровима, а Лербијеов, попут
Метрополиса, крцат је сликарским и архитектонским решењима рађеним у тада популарном конструктивистичком маниру.

низам у склопу социјално-историјских догађаја,
налази везу између идеологије тих филмова и
појаве фашизма!*4 Са естетичког гледишта експресионизам представља у историји кинематографије најдоследније коришћење стилизације
и симболике кадрова, постигнуте артистичким
средствима и декомпозицијом амбијента пред
објективом. Како је тај амбијент у већини случајева представљен сликарским декором и реконструкцијама у студију, треба указати на парадоксалну чињеницу: Мурнау је свој најфантастичнији филм, Носферату (1922), снимио у
екстеријеру који је фотографски стилизовао,
а свој најреалистичкији филм, Последњи човек
(1924), инсценирао је у студију! Шарл Жаме подвлачи да је „евокацијом аутентичне стварности
у Носфератуу Мурнау обезбедио предметима и
збивањима на екрану узнемирујуће дејство: несносну истинитост коју намећу природа, жбуње,
гомиле цвећа, алеје пуне шљунка, камени зидови”. Сличну симбиозу фантастичног и стварног
покушао је Мурнау да постигне и у филму Фантом (1922), рађеном према роману Герхарда Хауптмана, али ни успели филмски трикови ни
покрети камером нису били довољни да се створи одговарајућа атмосфера страве на екрану.*5
Кракауер нарочито инсистира на ликовима чудовишта, из чега извлачи посебно идејно значење експресионистичких филмова. Анализујући сценарије Карла Мајера, нарочито за
филм Генуина (1920) у режији Роберта Винеа и
за филм Ванина (1922) у режији Артура фон Герлаха, Кракауер закључује да се „радња тих сценарија обично догађа међу нижим друштвеним
слојевима који нису ништа друго до рецидиви
једног друштва у распадању погодног за скрхане, полууништене карактере који, попут Бихнеровог Војцека, нису у стању да сублимишу своје
инстинкте, што је, опет, одраз психологије и положаја немачке ситне буржоазије у време доминације инстинктивног живота”. Кракауер овакве филмове назива „инстинктивним” (instinct
films), јер је у њима инстинкт приказан као све4 Ма колико ова Кракауерова идеја о политичко-психолошкој повезаности „калигаризма” са „хитлеризмом” била
натегнута, постоји у њој извесна клица истине о томе у коликој мери се дух једне нације и психоза одређеног времена пројицира нарочито у филмским делима.
5 Напустивши Немачку, Мурнау је у Америци занемарио
експресионистички поступак (који је упражњавао у својим
ранијим филмовима) одлазећи у неку врсту поетског реализма; слично се догодило са Лангом, који се у Америци
издашно опробао у готово свим жанровима — од трилера
до вестерна.

моћни управљач света! Генуина је лепотица коју
на далеком Оријенту купује неки чудан старац.
Она подговара берберина да пререже грло своме господару, и постаје вамп-жена која заводи и безобзирно уништава своје жртве, помамно уживајући у инстинктима и сладострашћу.
Ванина је жртва инстинктивног тиранина. Њен

Носферату (1922)

отац, феудални владар неке непознате покрајине, не дозвољава кћери да се уда за младог револуционара Октавија. Она га преклиње да ослободи њеног драгог из тамнице, у коју је бачен
због побуне против владара. Отац-тиранин пристаје, чак допушта да се обави свечано венчање,
али само да би, усред славља, поново раздвојио
љубавнике и да би се цинично смејао гледајући
како му кћи умире од туге за вереником кога
одводе на гиљотину! Тријумф садизма и животињског инстинкта доведен је овде до врхунца у
познатом театралном експресионистичком маниру.*6
Ако хоћемо да говоримо о утицају експресионистичког манира после појаве звука, елементе
тога стила налазимо у Фон Штернберговом Плавом анђелу (1930), где се поетски реализам преплиће са експресионистичком стилизацијом.
Што се тиче новијих стваралаца, експресиони6 С гледишта заплета, експресионистичка драматургија
се, у многим случајевима, приближава авантуристичком
жанру: невероватни догађаји постављени су у егзотичне
амбијенте, да би се пружила могућност за аранжирање
фантастичних призора у облику спектакла.
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стички поступак налазимо у делима неких великих стилизатора филмског екрана, код Ејзенштејна, Велса, Драјера и Бергмана. Графичка композиција кадра, симболичка архитектура ентеријера, стилизована игра глумаца у Ејзенштејновом Ивану Грозном (1944, 1945/58) дају, између
осталог, овом филму сјај монументалности и
атмосферу ентеријера слично ефектима какве
је постизао Мурнау.*7 Декомпозиција декора у
Велсовој Дами из Шангаја (1948) обавезно подсећа на Винеа и Пабста. Игра светлости и сенки,
дубинска композиција кадра, неуобичајени ракурси, монтажни шокови у Велсовом Грађанину
Кејну (1941) постају драматични за себе и уздижу
догађаје до значења симбола. Психоза изграђе-

Уморна смрт (1921)

на успореним ритмом догађаја и ставом глумаца, средњовековни амбијент и грчевити интензитет унутарњег доживљавања јунака у Драје7 Код Ејзенштејна, као и код Мурнауа, архитектура нема
само декоративно или историјско значење, него се активно
драмски уклапа у збивање на екрану (ниски сводови кроз
које се, као кроз мишје рупе, провлаче бојари, назначују
атмосферу на двору Ивана Грозног; претерано издужене
вертикалне линије готског стила још више истичу безначајност и ништавност масе у Фаусту); ипак, Мурнауова
стилизација екстеријера више је театрална од Ејзенштејнове стилизације ентеријера, што је и разумљиво када се
има у виду да је Мурнау свој филм снимио двадесет година
пре Ејзенштејновог Ивана Грозног.
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ровом Дану гнева (1943) стварају утисак драматичног ритуала који филмска камера не снима, већ понире у њега. Мистика онаква какву
Бергман извлачи из стварности коју слика, начин на који поставља мизансцену у кадру, преобличавање изгледа природе, рембрантовско коришћење мрачних и светлосних акцената, симболика маске и костима, све то доприноси да
његови филмови, а нарочито Седми печат (1956),
постану дела високоуметничке кинематографске стилизације. Поједини теоретичари виде рецидиве експресионизма у магли и ноћним штимунзима Фордовог Дугог путовања кући (1940)
и у атмосферском сивилу појединих Карнеових
филмова, нарочито у симболичкој фантастици
и средњовековној атмосфери којом је испуњен
Карнеов Вечерњи посетилац (1942). Жорж Садул налази „последњи утицај експресионизма” у
Офилсовом филму Нежна непријатељица (1936),
у коме се на веридби једне девојке појављују духови њеног оца и љубавника њене мајке, и помажу јој да напусти вереника кога не воли, што је
приказано на хумористичан и крајње стилизован начин. Експресионистичка стилизација често се среће у филмовима фантастике, ужаса,
сновиђења, визија, илузија, у филмским жанровима о којима ћемо посебно говорити.*8
Да је за експресионистички поступак важнија
идеја коју треба изразити него сам предмет који
се изражава, доказује и тврдња Казимира Едшмита, творца експресионистичког сликарског
манифеста. Он каже: „Чињенице имају значење
само утолико уколико кроз њих рука уметника
може да досегне до онога што се иза њих крије.”
И Лота Ајснер, у својој књизи „Демонски екран”,
полази од сличних схватања овога стила када
каже: „Експресионизам, тај стил који је сам по
себи привлачан, врло је близак артистичкој доктрини која вуче корене из чистог мишљења као
и из перцепције чула. Настојање да се посредством интелекта оваплоти експресија једног предмета, уместо да се непрекидно репродукује визуелна импресија коју објект изазива – та помало тешка и опсењујућа дефиниција експресионистичког сликарства годи оној природи духа
која је склона дидактичкој интерпретацији свих
појава са којима се среће.” О тој склоности ка
8 У наведеним (и сличним) филмовима експресионистички
стил је знатно транспонован, а јавља се најчешће као спонтан израз ауторовог стваралачког поступка, за разлику од
већине филмова из времена немачког експресионизма у
којима су једном естетичком принципу строго подређиване све компоненте филма (због тога је експресионизам
исувише брзо постао манир и шаблон).

апстракцији, мистици и бизарности немачког
духа расправља и Гете у разговорима с Екерманом (1827).*9 Рудолф Курц говори о динамизирању форме као значајном елементу експресионистичког манира и о покрету који „не подразумева складно смењивање великих космичких
кругова, него искидано сударање које непрекидно ври”. Филм је управо био погодно средство
које је могло да „динамизује” форму и да оствари покрет у „искиданом сударању”. Луј Делик је
то осетио када је (1922) писао о Калигарију као
филму пуном шокова и динамике: „Говоримо о
Калигарију. Његов ритам уздиже филм. У почетку спор, тегобан, он открива тенденцију ка слабљењу акције. Затим, када се појави ускомешано таласање вашара, динамика се активира, напиње, и више нас не пушта све док се не појави реч ’Крај’ оштра као шамар!” Дејство Калигарија било је огромно, тако да је по њему читав
експресионистички манир добио назив „калигаризам”, о коме појму Морис Беси каже: „Калигаризам значи настојање психоаналитичког приказивања догађаја у експресионистичком стилу
једног имагинарног света који може да постоји
само у морбидној машти визионара.”*10
Иако се развитак модерног филмског израза
назире у настојању да се што потпуније разоткрије (не региструје) аутентична стварност, експресионистички манир ће, сигурно, и даље налазити присталице међу оним ствараоцима који
филму прилазе из других уметности. Јер, тај метод пружа могућност за супротстављање људске
маште свакодневној стварности, за наметање ауторове инвенције и субјективног „виђења” света
објективистичкој природи филмског медијума,
за претпостављање артизма и конструктивизма
природности и реализму. Управо због тога што
филмски медијум омогућује да се визуелно богато оваплоте најфантастичније и најиреалније
замисли, експресионизам као поступак представља погодно средство изражавања за оне
ствараоце којима је више стало до њихове поетске визије и могућности исказивања унутарњег
9 Експресионизам у немачкој кинематографији представља најдинамичније отеловљење визија које су се јавиле
у најранијим уметничким остварењима германског народа, и најдрастичнију илустрацију естетичких концепција
изражених у теоријама о уметничком стваралаштву, идејних стремљења која су се у Немачкој развила нарочито
крајем прошлог и почетком овог столећа.
10 Појам калигаризам употребљава се и са намером да означи извештачено и пренаглашено инсценирану тајанственост у филмовима тога жанра, указујући, истовремено,
на смешну театралност која одбија данашњег гледаоца од
Винеовог филма.

поетског света него до саме природе кинематографског медијума, као и за оне редитеље – конструктивисте и надреалисте (у најпозитивнијем
смислу) који функцију уметности (па и филмске) искрено виде у давању нове, субјективне и
преобликоване форме предметима и призорима из живота и стварности.
У познатој компаративној студији „Експресионизам и филм” (посвећеној глумцу Емилу Јанингсу), Рудолф Курц посебно издваја и подробно анализује Винеове филмове Кабинет др Калигарија (1919), и Раскољников (1923), Герлахову
Ванину (1920), Ленијев Музеј воштаних фигура
(1924) и два филма тада познатог немачког редитеља Карла-Хајнца Мартина, Од јутра до поноћи (1920) и Кућа поред Месеца (1921). Ова два
филма нисмо имали прилике да видимо, али
фотографије које прилаже Курц потврђују његов суд, према коме су то „изразити примери
коришћења експресионистичке архитектуре у
филму”. Уопште, Курц највише говори о архитектури и сликарству као најважнијим компонентама експресионистичких филмова, иако не
пренебрегава ни везе између књижевности, позоришта, музике и филма. Он налази да су архитектонска решења, у немачким филмовима
двадесетих година, највише одражавала експресионистичке принципе, док је сликарство имало већи утицај на позориште. Наравно, архитектонске грађевине подизане су испред камере, а принципи сликарства примењивани су у
техници снимања, композицији кадрова и у осветљењу објеката.*11
Експресионизам у филму неопходно је посматрати у склопу свеопштег експресионистичког покрета у немачкој уметности пре и после
Првог светског рата. У тим оквирима он представља особен вид примене одређеног уметничког правца на нову технику изражавања. Као
такав, филмски експресионизам одиграо је изузетну улогу у настојању експресиониста да
„прикажу и изразе оно што је доживљено срцем и душом, што је виђено унутарњим оком”, у
чему се исцрпљује највећи део његовог значења
у историји кинематографије.

11 Рудолф Курц посебно говори о апстрактним филмовима Викинга Егелинга, Ханса Рихтера, Валтера Рутмана, чак
и о експериментима Фернана Лежеа и Франсиса Пикабије,
истичући да је експресионистичко сликарство подстакло
наведене сликаре-редитеље да апстрактним облицима или
монтирањем детаља снимљених у стварности изразе унутарњу динамику ствари и збивања.
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Фестивал
нитратног
филма
у децембру
2020. године

M

еђународна манифестација Југословенске кинотеке, Фестивал нитратног филма, ове године уместо у јуну биће одржана у
децембру због пандемије коронавируса која онемогућава како
окупљање публике тако и долазак иностраних
гостију.
Свечано отварање Фестивала традиционално се организује на Дан Кинотеке, 6. јун, али ће
овогодишње, 22. издање, почети 6. децембра.
Фестивал посвећен остварењима кинематографије из прве половине 20. века, када се снимало на нитратној, самозапаљивој траци, основан
је почетком 1999. године. Убрзо је постао високо
рангиран међу фестивалима архивског филма у
свету. Тако су за јубиларно, 20. издање филмови
на рестаурисаним копијама стигли не само из
познатих европских архива већ и из САД, Кине,
Јапана и Мексика.
У оквиру Фестивала гости Југословенске кинотеке редовно су директори страних кинотека,
архива и сродних институција, филмски архивисти и стручњаци, историчари и теоретичари
филма из земље и света.
Како истиче директор и селектор Фестивала нитратног филма, управник Архива Кинотеке Александар Саша Ердељановић, то је права прилика да се на једном месту размене искуства, постигну договори о будућим пројектима
и повежу људи чији је циљ сачувати филмску
баштину за будућност и приказати је неким новим гледаоцима.
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Књига
„Странци у рају”
о везама домаћег и
страног филма
пише:

Зорица Димитријевић

И

сторија повезаности српског и
југословенског филма са светском филмском индустријом и
уметношћу сеже до самих почетака кинематографије крајем
19. века, али је ова тема први пут
детаљно обрађена тек стотинак година касније
у књизи „Странци у рају” Дејана Косановића и
Динка Туцаковића, у издању „Стубова културе”
(1998).
Истраживање аутора обухватило је неколико
области: снимања странаца на тлу југословенских земаља, стране филмове на југословенске
теме, рад Југословена у страним кинематографијама, копродукције с продуцентима из иностранства и пружање филмских и техничких
услуга за снимање страних филмова у Југославији.
Редитељ, професор и историчар филма др
Дејан Косановић (1930–2013), дугогодишњи председник Управног одбора Југословенске кинотеке, био је задужен за први део књиге, који обухвата пионирско раздобље развоја кинематографских делатности на овим просторима, од
1896. до 1945. године.
У другом делу књиге редитељ и филмски критичар, дугогодишњи управник Музеја кинотеке Динко Туцаковић (1960–2013), обрађује развој
југословенске кинематографије од 1945. до 1997.
године.
К њига

„ С транци

у

рају ”

„Прихватили смо се посла којим се досад нико
није систематски бавио, желећи да попунимо
очигледну празнину у историографији југословенског филма”, поручују у Уводу аутори, уз напомену да ова књига нема за циљ да презентује
све расположиве податке нити има функцију
лексикона или енциклопедије. Трудили су се,
како додају, да читаоцима пруже најтипичније
примере разних облика међународне филмске сарадње наше кинематографије и прикажу
у општим цртама континуитет и токове њиховог развоја.
Књига „Странци у рају”, уз несумњиву вредност за историчаре филма, нуди мноштво чињеница и прича занимљивих за ширу публику и
доприноси упознавању културне историје уопште на овим просторима. Тако ће радознали
читалац открити да је Београд био не само место прве филмске пројекције на Балкану (1896)
већ и први град на овом простору који се и сам
нашао на великом платну. Већ у марту 1897. заступник „Браће Лимијер” Андре Кар снимио је
Калемегданску шетњу, Трамвајску станицу на
Теразијама... Филмови, нажалост, нису сачувани, али су у тадашњим новинама остали подаци о њиховом приказивању.
Странци ускоро почињу да снимају реконструисане актуелне догађаје. Косановић на
основу архивских докумената детаљно описује један од најпознатијих такозваних лажних
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филмских журнала чувеног предузећа „Браћа
Пате” из Париза – Убиство српске краљевске породице, о Мајском преврату 1903. године, затим
документарац о Илинденском устанку (1903) у
продукцији предузећа Чарлса Урбана из Лондона, као и његову документарну путописну серију Преко Балкана (1906).
Посебно место у раној историји наших филмских веза са светом, истиче Косановић, заузима
филм Крунисање краља Петра I Карађорђевића,
који је сачуван, а снимили су га 1904. у Београду, Србији, Црној Гори и Далмацији Енглези Арнолд Мјур Вилсон и Френк Сторм Мотершо.
У то време филмови су у наше крајеве долазили из три важна дистрибутерска центра: Трста,
Беча и Будимпеште. Власник првог сталног биоскопа у Београду Светозар Боторић покренуо
је и сопствену продукцију ангажујући француског сниматеља Луја де Берија. Уз њега је филмски занат изучио први српски филмски сниматељ Славко Јовановић, док је за продуценте
браћу Савић радио млади Немац Карл Фројнд,
који је касније снимао филмове таквих величина као што су Фриц Ланг и Џон Форд.
Слични примери у књизи се нижу хронолошки, преко снимања документараца за време
балканских ратова и Првог светског рата, али и
играних филмова на теме из тих ратова, до различитих облика сарадње у доба немог и затим
звучног филма. Пажњу привлачи податак да
је аустријску продукцију Госпођа са сунцокретом, према драми хрватског писца Ива Војновића 1920. снимао, делом у Дубровнику и Сплиту, касније чувени редитељ Мајкл Кертиз, а једна од улога поверена је тадашњем дебитанту
Светиславу Ивану Петровићу.
У Краљевини Југославији странци су током
тридесетих година снимали углавном путописне филмове, али било је и копродукција игране форме попут југословенско-немачког звучног филма Мелодија хиљаду отока, сниманог
1931. на Корнатима. Ту је и за нас значајна немачко-холандска копродукција Фантом Дурмитора (1932). Једну од главних улога играла је
Ита Рина, екстеријери су снимани у Београду и
Црној Гори, а аутор музике био је београдски
композитор Јосип Славенски.
У поглављу „Југословени у иностраном филму
до Другог светског рата” Косановић пише да их
је било педесетак, међу којима су најзначајнији
већ поменути глумци Светислав Иван Петровић и Ита Рина, затим Звонимир Рогоз, Штефица Видачић, Катица Нађ, Олга Соловјев, Јован
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Рајчевић, Љуба Станојевић и други, као и уметници иза камере – редитељ и монтажер Славко
Воркапић, аутор документараца Никола Дракулић, сниматељ Јосип Новак, редитељ Макс Калмић...
Први део књиге завршава се прегледом иностраних снимања документараца и журнала у Југославији и о њој у време Другог светског рата, уз осврт на стране игране филмове
из тог доба на југословенске ратне теме: немачки Људи у олуји (1941), совјетски Сто за једнога (1941), амерички Четници (1943), енглески Подземна герила (1943).
Други део обухвата период социјалистичке Југославије, који је био много богатији копродукцијама и за који постоји боља документација. Динко Туцаковић наводи податке, али и критички коментарише филмове, уз цртице о опусу њихових аутора и опаске о тадашњим друштвеним приликама, показујући на малом простору велику ерудицију.
Прича почиње 1946. када из Москве долази редитељ Абрахам Ром да сними филм о партизанима У планинама Југославије, близак совјетским
агитпропкама те епохе, али већ педесетих година почиње отварање према сарадњи са Западом.

ски радници и јефтини статисти привукли су и
Холивуд. У Југославији су кроз различите облике сарадње снимали редитељ Брајан Хатон и
глумац Клинт Иствуд – Злато за одважне (1970),
Сем Пекинпо – Гвоздени крст (1977), будућа звезда Харисон Форд – Снага 10 Наварона (1978), редитељ Алан Пакула и глумица Мерил Стрип –
Софијин избор (1982)...
Туцаковић се осврће и на еротске филмове
снимане у Југославији, као што су Приватни пороци, врлине јавне Миклоша Јанча или Амазонке Теренса Јанга, затим на филмове о борилачким вештинама, међу којима је и Божји оклоп
Џекија Чена.
Посебна поглавља посвећена су учешћу страних глумаца у филмовима домаћих аутора,
међународној каријери наших редитеља Александра Петровића, Душана Макавејева и Емира
Кустурице, уз напомене о иностраним филмовима редитеља Зорана Соломуна, глумаца Милене Вукотић, Бекима Фехмијуа, Радета Шербеџије, Микија Манојловића и других.
Следи рез у време рата у бившој СФРЈ. Средином деведесетих година уз помоћ иностраног капитала своје филмове су завршили Боро
Драшковић – Вуковар, једна прича, Горан Марковић – Урнебесна трагедија, Горан Паскаљевић
– Туђа Америка, Емир Кустурица – Подземље.
Први прави копродукциони посао у ери санкција био је Одисејев поглед грчког мајстора режије Теа Ангелопулоса (1995), с Харвијем Кајтелом и Ерландом Јозефсоном. Полако се враћају
традиционални партнери из Италије кроз
пројекте продуцента Пјера Аматија.
„Коначно, амерички деби редитеља Предрага Антонијевића Спаситељ (1998), у продукцији
Оливера Стоуна и са Денисом Квејдом у главној
улози, можда представља и више од сигнала за
нека боља и мирнија филмска времена”, закључује Туцаковић овај исцрпни преглед веза између југословенског и светског филма.

Кинематографија Југославије била је неразвијена, али су се копродукције између неравноправних партнера, оцењује Туцаковић, ипак дешавале на обострано задовољство јер је богатији
партнер пролазио јефтиније, а мањинска страна
се у свету афирмисала преко оне престижније.
Услуге, као једноставнији облик сарадње, првенствено су биле последица географских и пикторалних потенцијала земље. Потенцијал су чиниле и јефтина филмска радна снага, масе статиста, као и војска, посебно род коњице за учешће
у историјским спектаклима.
„Лед дефинитивно пуца 1953. године, а до почетка осамдесетих евидентирано је око 80 копродукција и чак 270 услуга, у сарадњи са десетак европских партнера и САД. У овом мору
ентропије тешко је направити валидну тематску или жанровску систематизацију. И квалитет
филмова варира од егзотичног дилетантизма па
све до ремек-дела”, пише Туцаковић.
Прва петолетка копродукционих послова
(1953–1958) протиче без дела од којих застаје дах,
али ти пројекти доносе корист за домаћу кинематографију у виду девиза за набавку нове технике и као полигон за школовање младих кадрова.
У наредном периоду у Југославију стижу аутори европског формата. Алберто Латуада снима У олуји, Ђузепе де Сантис Цесту дугу годину
дана, Анджеј Вајда Сибирску леди Магбет, Клод
Отан-Лара Не убиј... Филмске звезде и анегдоте са снимања заокупљају пажњу домаће јавности колико и сами филмови, док армије статиста хрле на врата обећаног филмског раја, у студију „Авала филма” у Кошутњаку, где су снимани викиншки Дуги бродови, Марко Поло, екранизације романа Карла Маја о Винетуу и други
спектакли.
У поглављу „Дани славе” Туцаковић се бави
Битком на Неретви Вељка Булајића, који је окупио импресивну глумачку екипу (Јул Бринер,
Серегеј Бондарчук, Орсон Велс), затим Сутјеском Стипе Делића (у којој је Ричард Бартон играо Тита) и другим партизанским филмовима.
Поглавље „Странци у рају”, по којем је насловљена ова књига, посвећено је ангажману славних редитеља Орсона Велса, који је на Јадрану
1970. снимао Дубину са Жаном Моро, и Николаса Реја, који је у Београду започео филм Доктор
и ђаволи. Иначе, тај недовршени пројекат тема
је Туцаковићевог играног филма Доктор Реј и
ђаволи (2012).
Атрактивне локације, ефикасни домаћи филмК њига
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трагови
НА ФИЛМУ

БРУС

БЕЈЛИ

пише:

Ненад Беквалац

„Мислим да моји филмови не
привлаче одређени тип људи, већ
само оне који су отвореног ума.
Мораш бити празан да би видео.
Већина људи преоптерећена je
током целог дана, сем можда у
својим сновима. Ови филмови су за
оне који хоће да једно време буду
тихи и задовољни светом.”
Брус Бејли

Б

рус Бејли (1931–2020) био је аутор који је састављао своја дела
од разних насумичних кадрова,
неодређеног места или недефинисаног стања ума, и тако покушавао да представи хаотично стање ствари било да је оно лично, политичко или друштвено. Филмове је склапао од делова снимака које је начинио на свом ходочашћу
кроз Америку, путујући мотоциклом, возом, аутомобилом. Убацивао је фрагменте реклама с
телевизије, кадрове вожње по мраку, бензинских пумпи, људи који пале цигарету, снимке
огољене и плодне земље, свитања, облака, крупне кадрове животиња с акцентом на очи, знакове поред пута на којима пише „Исус спасава”,
брзе кадрове ауто-пута, саобраћајне гужве итд.
То су били састојци његових филмова, монтирани без неког посебног реда и пуштани на једном
или више биоскопских екрана. Заједно с ауторима попут Џонаса Мекаса, Стена Бракејџа, Кенета Енгера и Џека Смита, Бејли се сматра једним од пионира авангардног филма, а најпознатији је по својим експерименталним докумен96
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тарним остварењима која је снимао на 16 mm
траци шездесетих и седамдесетих година двадесетог века.
Рођен је у Абердину, у Јужној Дакоти. Отац му
се бавио скулптуром, док је млади Бејли више
нагињао ка драми и позоришту. Када је с неколико другара правио проблеме у школи, као
казну добио је задатак да с њима постави позоришну представу. У почетку је мислио да ће то
бити тешка казна, али му се идеја убрзо допала. За време Корејског рата служио је у морнарици, а по повратку у земљу уписао се на Универзитет у Минесоти. На предлог професора одлази у Лондон на студије филма. Енглеска је за
њега била право разочарање. Сматрао је да предавања нису квалитетна, а сметала му је и магла
и лоша храна. После годину дана напушта студије и путује по Европи. Инспирацију за филмове проналази у Југославији, у Загребу. Био је
фасциниран Зденцем живота Ивана Мештровића – групом људи, младих и старих, који пролазе кроз животне фазе. Бејли је у томе видео
суштински део свакодневице и закључио да нешто слично жели да уради на филму.
По повратку у Америку одлази да живи у заливској области Сан Франциска, где ради у бакалници, а затим и као лучки радник. Животном позиву приближиће се када се запосли као
асистент на снимању путописних филмова. Тада
је увидео да прављење и пуштање филмова иде
руку подруку. Пошто му је био потребан новац
за пројектор, запошљава се у трговинском ланцу „Safeway”. Убрзо, заједно с Чиком Страндом,
авангардним редитељем, организује приказивање филмова за пријатеље на чаршаву раширеном између два дрвета у дворишту своје куће

у Кањону. Тим пројекцијама, на којима су се
бесплатно делили вино и кокице, присуствовале
су многе будуће познате личности, међу њима и
редитељ Џорџ Лукас, који ће неколико деценија
касније помоћи у финансирању дигитализације Бејлијевих филмова. Популарност тих вечери је расла, тако да их је требало организовати
на више места. Бејли и Странд одлучили су да
оснују Кањон филм (Canyon Cinema), дистрибутерску и продуцентску кућу, за коју су касније
снимали Мекас, Бракејџ и Енгер. Кањон филм је
постао заштитни знак авангардног и експерименталног филма и до данас је представио око
260 аутора. Бејлијеве и Страндове пројекције
допринеле су и оснивању Кинотеке Сан Франциска 1961. године.
Бејли је често путовао да би снимао материјал
за своја изразито лирска дела, која су помогла
да се дефинише визионарски филм шездесетих.
У својим првим радовима, On Sundays (1961) и
The Gymnasts (1961), он наговештава оно што ће
преовладавати у његовим каснијим филмовима,
а то је комбинација документарног и фантазије.
У Mr. Hayashi (1963), портрету једног баштована
приказаном у три минута, представио је филм
као хаику поезију. Филмски критичар „Њујорк
тајмса” Манола Даргис 2016. године написала је: „Бејли приказује лук једног живота с елегантном мешавином проницљивих крупних кадрова (снажне руке, изношене чизме, измучено
лице) и елегичних дугих кадрова који евоцирају
мотиве азијског класичног сликарства (дрвеће,

облаци, врхови планина, изоловане фигуре). У
филму Parsifal (1963) постаје још поетичнији, те
Даргисова закључује: „Начин на који с брда боје
ћилибара прелази на кобалтни океан и бујне зелене планине, и течно меша слику и звук, сугерише на епско путовање.”
Castro Street (1966) јесте Бејлијево најчувеније
дело, које је 1992. ушло у Национални филмски регистар и редовно се приказује у оквиру програма „Есенцијални филм”, који организује Anthology Film Archives у Њујорку. Филмски
критичари писали су о том делу као о „аудио-визуелној фантазмагорији у којој се дочарава
слојевитост физичког простора”. Прелазима из
црно-белог у колор Бејли приказује два индустријска простора, интеракцију физичких елемената индустрије и трговине, и природни свет
у коме ти елементи функционишу.
All My Life (1966) утицао је на многе ауторе,
који се и даље диве његовој једноставности – један кадар приказује дрвену ограду, руже, летњу
траву и небо. Док Бејли полако помера камеру здесна налево, слушамо Елу Фицџералд у
пратњи пијанисте Тедија Вилсона, а песма се завршава баш када камера крене нагоре за тренутак оклевајући пре него што прође електрични
кабл и заустави се на чисто плавом небу. Снимак је настао по Бејлијевом повратку с путовања по калифорнијској обали, на којој је данима посматрао летње небо. Док се враћао у Сан
Франциско прошао је поред те ограде, зауставио ауто да је сними, јер како је сам рекао, није
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могао нечем таквом да окрене леђа. Тим филмом вратио се на поетику Mr. Hayashi, што ће
урадити још једном с филмом Pieta (1998).
Збијени монтажни колаж Quixote (1965) настао
је док је Бејли живео у Фолксвагеновој „буби” и
путовао од Западне до Источне обале. Џонас Мекас изјавио је за „Вилиџ војс” да је то био визионарски филм. Био је монтиран док је Бејли живео у колиби на ранчу Морнинг стар, у комуни у
округу Сонома, а магазин „Тајм” описао га је као
„можда највише обећавајући развитак у хипи
филозофији до данас”. Бејли је, иначе, монтажу
радије звао компоновањем као и његов савременик Стен Бракејџ.
Еп Quick Billy (1971) настао је из Бејлијевог личног суочавања са смртношћу. Наиме, тешко оболео од хепатитиса, који је једва преживео, док је
боравио у комуни у Форт Брагу, водио је унутрашњу борбу и размишљаo о себи и свом животу. Исмевање традиције вестерн филмова делом
је базирано на Тибетанској књизи мртвих. Историчар америчке авангардне кинематографије П.
Адамс Ситни у својој књизи Visionary Film (1974)
написао је: „Оријентални светац у споју зен, таоистичке и конфучијанске традиције први је од
хероја које је Бејли представио у својим филмовима.”
У својим остварењима истраживао је и етничку припадност, различите културе као део широке слике Америке, коју је хтео да прикаже,
највише у филмовима Mass for the Dakota Sioux
(1964) и Valentin de las Sierras (1968).
Бејли је створио стил који је комбиновао документарни приступ с дубоко личном визијом, за
који је Мекас једном рекао да је највише флуидни, лирско пасторални филмски језик који је
икада видео. Полин Каел у свом есеју из 1966. велича Бејлија и редитеља Карола Баларда: „Њихово умеће камером открива колико је невична,
неефикасна и неимагинарна већина самохваљених холивудских дела.”
Средином осамдесетих Бејли се са супругом
Лори Апит сели на острво Камано у близини
Сијетла, где ће остати до краја живота, изолован и скоро лишен средстава за снимање. Поред
неколико раштрканих филмова које је направио до 2011. избацио је и серију аудио-трака под
псеудонимом Dr. Bish Remedies, састављену од
кућних радио-емисија осмишљених за оне који
дуго путују на посао (commuters) као покретни
одмор од досаде и стреса.

Фотографије: Архив ЈК

Стјуарт

Витман
пише:

Петар Михајловић

В

ојска, бокс, физикалисање, трговина некретнинама, огроман
ранч у Санта Барбари, „џек данијелс”, томпуси, коктели, тенис... Иако испрва делује као опште место, животни пут којим
би пожелео да се прошета сваки „поносни Американац”, биографија Стјуарта Витмана (1928–
2020) као да је искочила из шаблона – појавила
се уметност, и то она филмска. „Нисам морао да
глумим да бих преживео, већ сам то чинио због
страсти коју сам према глуми осећао. Једноставно, волео сам да глумим”, изјавио је Витман у
једном од бројних интервјуа на самом крају каријере. Живети живот пуним плућима до самог
краја мото је којим се и у дубокој старости водио тај амерички филмски глумац.
После одслужења трогодишњег војног рока,
кратке али успешне боксерске каријере (23 победе, један пораз!), Витман је упоредо са својим
предузетничким послом – био је власник и возач булдожера – похађао и часове глуме. Након
што је своје боксерско умеће искористио у позоришној представи Here Comes Mr. Jordan, привукао је пажњу ловаца на таленте и ускоро се
преселио у Холивуд. Иако се током педесетих
година појавио у готово шездесет филмских и
телевизијских остварења, тек је крајем те деценије добио праву прилику коју је заслужио (и
искористио), насловну улогу у филму Johnny
Trouble (1957). Ређале су се сарадње с Доном Зигелом, Ричардом Флајшером, Мартином Ритом,
Јулом Бринером, Џоан Вудворд, Џејмсом Мејсоном... Витманов труд и таленат награђени су
већ почетком шездесетих, када му је, уз две сарадње с његовим узором, великим Џоном Вејном, у филму Команчероси (1961) и епском спектаклу Најдужи дан (1962), испоставиће се игром
случаја, понуђена и улога потпуно друкчија од

оних које су га прославиле. Рола коју је остварио у британском филму Мета (1961), редитеља
Гаја Грина, Витману је донела номинацију за награду Оскар. Ускочивши у филм уместо Ричарда Бартона, он је с великим успехом успео да
дочара педофила који је, по изласку из затвора,
а уз помоћ психијатра, у тумачењу Рода Штајгера, покушавао да живи нормалним животом
све док га репортер жељан сензације није препознао и неправично оптужио за нови случај
злостављања детета.
Радећи несмањеним ритмом, Стјуарт Витман
уживао је у насловним ролама и следећих неколико деценија, али се фокус његовог деловања
постепено све више селио на мале екране, те
не чуди што је много већу популарност доживео у домовини него у осталим деловима света.
Посебно упечатљиву ролу Витман је остварио у
серији Си-Би-Еса Cimarron Strip, која је имала
само једну сезону од 23 епизоде. То је једна од
његових најзначајнијих улога на телевизији, у
серији која је била озбиљан пионирски подухват с обзиром на целокупни буџет и деведесетоминутно трајање епизода.
Након више од 180 пројеката, Стјуарт Витман
глумачки се пензионисао 2000. године, одлучивши да до краја живота, са својом многочланом
породицом, ужива у богатству стеченом, пре
свега, умешно спроведеним пословним планом
на пољу некретнина и успоменама из пола века
дугог стажа у кинематографији.
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Ханс

Мејер
пише:

Бојан Ковачевић

Н

ајпознатија немачка вотка, под
именом „Пушкинова вотка”,
остала је без свог заштитног
лица јер је глумац Ханс Мејер,
који је деценијама рекламирао
све телевизијске кампање тог
познатог бренда, преминуо у 95. години у малом
граду у Француској. Рођен је 1925. у Јужној Африци, у сточарској породици немачких емиграната. После завршетка школовања, током којег
је добио сва знања потребна да би могао да се
бави сточарством, ипак је одлучио да отпутује
за Енглеску, где ће почети да гради богату и
успешну филмску каријеру.
Упечатљивих воденоплавих очију и изразито
белог тена који је јасно указивао на јаке германске гене, Мејер је представљао идеалан модел
стрип-јунака. Управо његово лице било је инспирација за један од најпознатијих научнофантастичних стрипова „Jeff Hawke” енглеског аутора
Сиднија Џордана. Та стрип-сага о јунаку која је,
случајно или намерно, имала велике сличности
с ликом из најпознатије „space” опере, неустрашивим Флашом Гордоном, успешно се читала и
продавала пуних деветнаест година (1955–1974).
Судбина Мејера поново доводи у везу с рекламом за алкохолно пиће, али овај пут за врхунски
шпански коњак „Тери”, те убрзо добија надимак
„Сењор коњак”. Шпанија постаје веома важна за
његову каријеру, јер прву филмску улогу, и то
као главни глумац, добија баш у шпанском кримићу Culpable para un delito (1960). Будући да је
у то време још био натуршчик, али с великим
глумачким потенцијалом, увидео је да мора да
заврши студије да би се изборио за статус признатог глумца. Одлази у Француску, где уписује
филмску школу у којој му је ментор био велики
француски режисер Клод Шаброл. Испоставља
се да је то била исправна одлука јер већ након
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неколико година Мејер постаје неизоставни део
француског новог таласа, жанра који је од 1958.
до 1973. само надоградио славу светски признате школе француског филма. Сарађивао је с неким од највећих стваралаца и глумаца тог времена као што су били: Годар/Белмондо, у филму
Луди Пјеро (Pierrot le Fou, 1965); Енрико/Делон, у
филму Авантуристи (Les aventuriers, 1967); Ури /
Луј де Фин у филму Велика авантура (La grande
vadrouille, 1966); Де Брока / Белмондо у филму
Белмондо: величанствени (Le magnifique, 1973).
Његов велики глумачки допринос тим филмским хитовима приметили су и продуценти енглеске серије Колдиц (Colditz, 1972–1974) у продукцији најпознатијег енглеског ТВ канала Би-БиСи. И дан-данас се памти његова упечатљива интерпретација лика немачког капетана Франца
Улмана у тој серији о познатом немачком замку претвореном у логор за заробљене енглеске
војнике после битке за Денкерк. Мејер се потом углавном појављивао у серијама, а у великом Кјубриковом филмском хиту Бери Линдон
(Barry Lyndon, 1975) играо је малу улогу. Због ње-

говог изгледа, некако је увек било природно да
га бирају за улоге нацистичких официра, тако
да и у мини-серији коју је режирао Марвин
Чомски Холокауст (Holocaust, 1978) изванредно
тумачи лик суровог есесовца Ернста Калтенбрунера. Са истим редитељем, који је био импресиониран његовом пређашњом интерпретацијом
лика аустријског официра, имао је част да ради
на телевизијској адаптацији о животу Хитлеровог архитекте Алберта Спира у филму Inside
the Third Reich (1982), у којој је успешно поновио
лик Ернста Калтенбрунера. Још један велики холивудски хит није могао да прође без његовог
глумачког доприноса. Био је то трећи део епске
фантастике о митском јунаку Конану. У филму
Црвена Соња (Red Sonja, 1985) Ричарда Флајшера
Ханс игра оца неустрашиве Соње у интерпретацији данске лепотице Бригит Нилсен. После тог
филма, дуги низ година његово име налазило се
на шпицама разних европских копродукција, да
би се у француски филм вратио на велика врата у грандиозном авантуристичком спектаклу
Пакт са вуковима (Le pacte des loups, 2001).
Иако је готово до смрти био активан у разним филмским пројектима, његова аура високоцењеног глумца полако је бледела, тако да је све
до последњег филма у коме је наступио, Cruel
(2014), углавном играо мале и споредне улоге.
Без обзира на тај неумитни пад у квалитету остварења у којима је глумио, његова филмска заоставштина остаће упамћена као посебна и велика.
Колдиц (1972–1974)
ханс
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Мачико

Кјо
пише:

Петар Михајловић

Н

е постоји много азијских глумаца који су постали славни истовремено и у домовини и на светском нивоу. Још је мање оних
који су то доживели буквално на самом почетку филмске
каријере, и то у време када се на Западу није
знало много о дометима азијске кинематографије. Све то, а уз помоћ великог Акире Куросаве, успела је Мачико Кјо (1924–2019) тумачећи
четвороструку улогу жртве силовања у класику
Рашомон (1950), који је отворио врата и за остала остварења из тог дела света. Играјући у више
од деведесет филмских и телевизијских остварења најбољих аутора, пре свега током педесетих и шездесетих година, стекла је статус фаталне жене јапанске кинематографије, којој су
бројни западни медији пришили и титулу јапанске Мерилин Монро.
После развода родитеља, живела је у Осаки с
мајком. Сиромаштво и тежак живот, који се, наравно, пренео и на период Другог светског рата,
током којег је њен дом био бомбардован два
пута, натерао ју је да брзо одрасте, тако да се већ
средином тридесетих прикључила позоришној
трупи у којој је, као играчица, успевала да заради нешто новца. Таленат и рад исплатили су јој
се 1949. када су је, током једног од њених бројних успешних плесних наступа, запазили ловци
на таленте. После неколико улога које је одиграла исте године, већ 1950. уследила је поменута
бравура у Рашомону, која ју је преко ноћи бацила у епицентар интересовања свих релевантних
продуцената и редитеља. Њена страст и жеља за
учењем и напредовањем изненадили су Куроса102
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ву, који је, подучавајући је током припрема за
снимање, како је признао, и сам много новог научио. Уследили су бројни филмови, а посебно се
истакла 1953. када је први пут сарађивала с Мизогучијем на његовом култном остварењу Угетсу и Теиносукеом Кинугасом на Вратима пакла, која су те године освојила и Златну палму и
Оскар за најбољи филм ван енглеског говорног
подручја. Године 1956. снимила је свој једини холивудски филм, Чајџиница на августовској месечини, у коме се нашла између Глена Форда и
Марлона Бранда, и тиме заслужила номинацију
за Златни глобус. Након што се успешно опробала у филмовима епохе, такозваним ђидаигеки
остварењима, Мачико Кјо све је више прихватала улоге у филмовима смештеним у модерно
доба који су у Јапану били познати као гендаигеки. Једна од њених најуспелијих улога свакако
је рола проститутке у последњем Мизогучијевом филму Улица срама (1956).
Радећи неуморно следећу деценију и по, често
и на више од пет филмова годишње, Мачико
Кјо се, на неки начин, пензионисала када је 1971.
компанија „Даије”, чији су је челни људи и открили и с њом потписали уговор, банкротирала.
Мачико Кјо преминула је у мају 2019, у 95. години.
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Денехи

Човек гризли, мада
понекад више попут
медведића
пише:

Бранислав
Ердељановић
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рупне грађе попут великог камиона, истанчаних манира, а
опет груб и сиров, с погледом
који скида, Брајан Денехи (1938–
2020) био је глумац кога никако
нисте могли да не уочите. Широк дијапазон улога, од углађених бизнисмена, преко стереотипних шерифа и полицајаца,
до манијакалних серијских убица, донео му је
епитет „увек препознатљивог глумца”, било да је
реч о филму, позоришту или телевизији. Током
своје богате каријере остварио је низ упечатљивих улога и постао икона једне епохе која је већ
прохујала.
Рођен је у Конектикату, а одрастао у Њујорку, тачније у Бруклину и на Лонг Ајленду, у породици ирског порекла. После завршене средње
школе, у којој се бавио и глумом, одлучује се за
спорт и прихвата стипендију Универзитета Колумбија. Иако је био капитен фудбалског тима,
напушта универзитет и придружује се маринцима, с којима је служио у Кореји и Јапану. После одслужења одлучује да пружи шансу својој
уметничкој природи и завршава студије глуме
на Јејлу. Као и већина глумаца ради споредне
послове попут разносача, месара, бармена, па
чак и продавца на берзи, што ће се касније показати као непроцењиво искуство за тумачење
плејаде ликова из народа. Прикључује се театру
с Лонг Ајленда у коме остварује низ успешних
улога у комадима заснованим на делима Чехова, Шоа, Шекспира. Привлачио је пажњу како
својим упечатљивим изгледом тако и изузетним
карактерним ролама. Најпре добија шансу у
низу популарних серијала као што су Коџак, Династија, МЕШ, али и у филмовима попут Тражећи господина Гудбара (Looking for Mr Goodbar,
1977) и Semi-Tough (1977), у којима игра споредне улоге. Чак и у тако малим ролама Денехи по-

Прва крв (1982)

казује велики таленат, као и склоност да врло
брзо из карактерних улога пређе у домен лаке
комедије, подједнако предано и без усиљене
глуме, што му доноси и прву значајнију ролу,
у култном остварењу Блејка Едвардса 10 (1979),
у коме игра скупа са сјајним Дадлијем Муром
и Џули Ендруз. После само три године добија
улогу у остварењу Теда Кочефа Прва крв (First
Blood, 1982), испоставиће се првом у низу филмова који прате судбину вијетнамског ветерана Џона Рамба, кога игра Силвестер Сталоне. То
остварење у коме Денехи сјајно осликава задртог шерифа у једном малом америчком граду,
постиже огроман успех и отвара му врата Холивуда. Следе улоге у филмовима Парк Горки
(Gorky Park, 1983) и Силверадо (Silverado, 1985), а
затим још једно популарно остварење у наставцима Еф/икс убиство триком (F/X, 1986), у коме
игра с Брајаном Брауном. Несумњиво успешан на филму, Денехи паралелно остварује богату и препознатљиву телевизијску каријеру и
низ рола у позоришту, међу којима се највише
истиче она у комаду Смрт трговачког путника, за коју је вишеструко награђиван. На великом платну ређају се улоге попут оне у Бестселеру (Best Seller, 1987), у коме сјајно парира свом
филмском партнеру Џејмсу Вудсу, или пак из-

лет у арт филм форму, Стомак једног архитекте (The Belly of an Architect, 1987) Питера Гринавеја, који до врхунца извлачи сву раскош његове глуме од прикривене рањивости до беса својственог само боговима. Поменут дуо филмова у наставцима, Рамбо и Еф/икс, Денехи употпуњује улогом у још једном блокбастер остварењу, Чаури (Cocoon, 1985) Рона Хауарда, која
с временом постаје једна од његових најзапаженијих рола. Од деведесетих година прошлог
века до своје смрти Денехи је неуморно радио
на више фронтова и одиграо незаборавне улоге у филмовима Недоказана кривица, Ромео и
Јулија, Томибој, али и на телевизији, где се посебно истиче његова сјајна рола серијског убице
Џона Вејна Гејсија, као и у серијалима о детективу Џеку Риду.
Брајан Денехи, један од најбољих карактерних глумаца Холивуда у другој половини двадесетог века, чија је предана глума била прави егземплар искреног уметника, био је и остаће један од оних глумаца који су самом својом појавом оставили дубок траг у срцима филмске публике.
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Онор

Блекман
ОДЛАЗАК Пуси Галор
пише:

Бранислав Ердељановић

К

о сте ви? – упитао је Бонд. – Ја сам
Пуси Галор – рече она. – Мора
да сањам – одговори Бонд.
И баш тако је и изгледала,
као сан. Након Урсуле Андрес
и Данијеле Бјанки појавила се
Онор Блекман (1925–2020), алијас Пуси Галор,
и опчинила гледаоце својим ставом и појавом.
Иако спада међу најстарије Бондове девојке,
остала је запамћена као једна од најизазовнијих.
Рођена је у источном Лондону, у породици
која је припадала средњем сталежу, али
је сама тврдила да је одувек нагињала
кокни популацији. Већ од петнаесте године
узима часове глуме, а прве кораке прави у
тада најпопуларнијој и најпродуктивнијој
британској филмској компанији, продукцији
Артура Џ. Ренка. Међу њене најзначајније улоге
спадају оне у филмовима Квартет (Quartet,
1948), где је играла вереницу Дирка Богарда, и
Дечак, девојчица и бицикл (A Boy, a Girl and a
Bike, 1949). После низа рола у мање успешним

остварењима, игра у британском спектаклу Ноћ
за памћење (A Night to Remember, 1958), у режији
Роја Ворда Бејкера. То остварење које прати
путовање и несрећно потонуће брода „Титаник”,
сматра се једним од најреалистичнијих приказа
те трагедије, а улога Онор Блекман као путнице
А-класе која не жели да напусти брод без свог
супруга једна је од најбољих у филму. Године
1962. продукција веома популарне серије
Осветници (The Avengers) била је у потрази
за девојком која би могла да парира главном
јунаку, кога је играо Патрик Мекни. Избор пада
на Онор Блекман, а чувена Кети Гејл у њеној
интерпретацији постаје еталон интелигентне,
модерне и заводљиве девојке која физичким
способностима надилази већину мушкараца.
Одигравши најпре Херу у авантуристичком
остварењу Дона Чефија Јасон и Аргонаути
(Jason and the Argonauts, 1963), добија улогу у
филму Голдфингер (Goldfinger, 1964), трећем делу
серијала о најпознатијем детективу на свету
Џејмсу Бонду. Играјући девојку провокативног
имена Пуси Галор, која фасцинира Бонда,
тј. Шона Конерија, Онор Блекман уписује се
у историју филмске уметности као једна од
Бондових девојака у једном од најпопуларнијих
и најдуготрајнијих филмских серијала. После
тог успеха етаблирала се у споредним улогама
заводљивих жена попут оних у остварењима
Живот на врху (Life at the Top, 1965) и Шалако
(Shalako, 1968), у коме глуми уз Стивена Бојда,
Шона Конерија и Брижит Бардо. Наредних
година све мање игра, а од краја седамдесетих
филмску каријеру у потпуности подређује
позоришту. Од њених последњих улога сигурно
се памти и минијатура у популарној франшизи
Дневник Бриџет Џоунс.
онор
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Георгиј

Шенгелаја
пише:

Бранислав Ердељановић

Т

оком шездесетих година прошлог века, европска, али и светска кинематографија, доживљава тектонске промене. Стасавају нове генерације филмских
стваралаца који покушавају да
промене постојеће спреге и обрасце филмског
језика, те самим тим постају нека врста новог таласа који запљускује обале устаљених и конзервативних шаблона који су до тада владали. Те
промене најбоље су се огледале у Француској и
Италији, а затим и у земљама Источног блока.
Међутим, за разлику од држава Западне Европе,
где су новине настале у складу с друштвеним
променама и појавом либерализма, земље попут Чехословачке и Пољске примењују сличне
обрасце да би се одбраниле од цензуре репресивног комунистичког поретка. Сличне појаве
дешавају се и у другим државама, на пример у
Грузији, чија генерација стваралаца из тог периода представља врхунац националне филмске уметности. Међу великанима попут Тенгиза
Абуладзеа, Реза Чекидзеа, Микаила Кобакидзеа и Отара Јоселијанија стоји и име Георгија
Шенгелаје. Као и већина редитеља његове генерације, и Шенгелаја ствара посебан филмски језик, који у страху од тадашње цензуре скрива
поруку дубоко испод патине времена. Његови
филмови, често смештени у прошле епохе, боре
се с вековним проблемима Грузије у потрази за
националним идентитетом.
Георгиј Шенгелаја (1937–2020) рођен је у породици филмских уметника. Његов отац Николај
био је један од пионира грузијске кинематографије, мајка Нато Вачнадзе једна од најпознатијих глумица неме епохе, а старији брат Елдар
важио је за једног од најомиљенијих грузијских
редитеља. Студије режије завршава 1961. године, када и постаје званични редитељ Грузија108
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-филма. Испрва ради документарна остварења
за филмске алманахе попут прича Алвердоба
(1962) и Награда (1965), а првим играним филмом
Маци Хватија (Он убивать не хотел, 1966), о националном хероју који се одупире кнежевској
тиранији, показује свој таленат и љубав према
националном бићу. Већ следеће остварење, које
постаје интернационално познато, Пиросмани (Пиросмани, 1969), доноси беспрекоран спој
визуелног приказа и филмске нарације. Избегавајући клише у представљању живота националног сликара Ника Пиросманишвилија,
Шенгелаја вешто користи његову уметност,
састављајући кадрове по узору на уметникове
слике, и на тај начин креира филмску нарацију
која на много начина комуницира с проблемима грузијског друштва. И у свом следећем остварењу, Мелодије Веријског кварта (Мелодии
Верийского квартала, 1973), Шенгелаја помера
границе креирајући један од првих совјетских
мјузикла. Та наизглед весела музичка сторија
која у себи носи есенцију Грузије, разиграност,

Фотографије: Архив ЈК

песму, али и дубоко скривену тугу, настала је
у време доласка на власт Едуарда Шеварднадзеа и рађања нове наде код становника Грузије.
У Шенгелајиним каснијим филмовима увиђа
се његово разочарање, попут тихог протеста у
сјајном и награђиваном остварењу Путовање
младог композитора (Путешествие молодого
композитора, 1984), чија је радња смештена у
грузијску провинцију почетком прошлог века,
а затим и тотално лишавање свих илузија, у
једном од његових последњих остварења, Смрт
Орфеја (Смерть Орфея, 1995), које указује на погубне промене у друштву.
Иако је иза себе оставио релативно мали број
остварења, Георгиј Шенгелаја спада у групу
најутицајнијих грузијских редитеља, чија дела
заслужују детаљнију анализу и обраду у временима која долазе, јер на веома деликатан начин
указују на друштвене промене, љубав према домовини, али и погубност пренаглашеног национализма.

Мелодије Веријског кварта (1973)
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Ален

Гарфилд
пише:

Петар Михајловић
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ако је у свету филма био познат под псеудонимом, Ален
Гарфилд (1939–2020), амерички
глумац јеврејског порекла, који
је преминуо од последица коронавируса, на неколико остварења потписао се и својим правим именом Ален
Гурвиц. Управо његово порекло, тј. антисемитизам с којим се суочавао у младости, натерало га
је да почне да тренира бокс, којим се аматерски
бавио све док ринг није заменио позивом спортског новинара. Ипак, већ средином шездесетих
схватио је да је глума једино чиме би желео да се
бави, па је следећих неколико година стрпљиво
чекао своју шансу и пријем у чувену њујоршку
школу глуме, где је учио занат од Лија Стразберга и Елије Казана.
Након неколико сезона проведених на позоришним сценама, дебитовао је на филму 1969.
Потом су уследили значајни филмови под редитељским палицама Брајана де Палме (Hi, Mom,
1970; Get to Know Your Rabbit, 1971), Вудија Алена (Bananas, 1971) и Милоша Формана (Taking
Off, 1971). Премда је врло брзо постало јасно да
је Гарфилд изузетан карактерни глумац, по неписаном правилу америчке кинематографије
пројектован за споредне улоге, Џон Авилдсен
пружио му је прилику да се покаже и у главној роли у помереном детективском филму Cry
Uncle (1971), у коме је, нажалост, узалуд показао
да се на њега могло и озбиљније рачунати. Још је
само два пута тумачио насловну улогу, и то у остварењу испод просека Skateboard (1978) и филму Chief Zabu (1986/2016), чији је тридесетогодишњи пут од прве клапе до биоскопског платна засенио све његове квалитете. На срећу, Гарфилда то није сломило. Штавише, он је, чини се,
оберучке прихватио свој усуд, аутентичне ликове причљивих, нервозних, напетих трговаца,
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знојавих политичара или корумпираних бизнисмена. Упечатљив је био у Алтмановом Нешвилу (1975), у Кандидату (1972) као маркетиншки саветник младог сенатора у тумачењу Роберта Редфорда, а његово име нашло се и на шпицама три Кополина (The Conversation, 1974; One
From the Heart, 1981; The Cotton Club, 1984) и два
Вендерсова филма (Стање ствари 1982; До краја
света 1991).
Пре почетка снимања Девете капије Романа Поланског 1999. године, Гарфилд је претрпео
инфаркт. Иако делимично парализован, није одустао ни од те улоге коју је, сходно ситуацији,
Полански преправио. Ентузијазам и жеља за
глумом носили су га и следећих неколико година све до нове здравствене препреке коју, овај
пут, није могао да пређе. Од 2004. па све до смрти, проузроковане коронавирусом, живео је у
дому за старе основаном управо за пензионисане филмске и ТВ ствараоце.

РеСтауРиСану ВеРзиЈу ФилМа
гледаЈте на нашеМ YouTube каналу

