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РОМАН ВЛАД (Roman Vlad)
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 Среда 4.12.
Свечано отварање Фестивала мексичког филма
Нова зграда Југословенске кинотеке – Узун Миркова 1

19:00 ИЗМАГЛИЦА (МЕКС 2009) 
Vaho
ул. Марта Аура (Marta Aura), Соња Коух (Sonia Couoh)
р. Алехандро Гербер Бићећи (Alejandro Gerber Bicecci)

 Четвртак 5.12.
 Музеј кинотеке, Косовска 11
18:00 ЛЕПА СЕЋАЊА (ШПА/МЕКС 1962)

Bello recuerdo
ул. Хозелито (Joselito), Либертад Ламарк (Libertad Lamarque)
р. Антонио дел Амо (Antonio del Amo)

20:30 ДРУГИ КАЛИФОРЊАНИ (МЕКС 2011)
Los otros Californios
р. Цезар Таламантес (Cesar Talamantes)

 Петак 6.12.
18:00 ПОД НЕБОМ МЕКСИКА (МЕКС 1965)

Cucurrucucu paloma 
ул. Армандо Акоста (Armando Acosta), 
Рикардо Адалид (Ricardo Adalid)
р. Мигел М. Делгадо (Miguel M. Delgado)

20:30 МЛАДОСТ, РАЗОЧАРАЊА И ЖЕЉЕ ЕРНАНА КОРТЕСА ДЕЛГАДА 
 (МЕКС 2010)

Juventud, desengaños y anhelos de Hernán Cortés Delgado
ул. Стефан Бош (Stephan Bosch), Анђелика Падиља (Angelica Padilla)
р. Хаиме Умберто Ермосиљо (Jaime Humberto Hermosillo)

 Субота 7.12.
18:00 ЈЕДАН ДАН ЖИВОТА (МЕКС 1950)

Un dia de vida
 ул. Коломба Домингез (Columba Domínguez), Роберто Кањедо 
(Roberto Cañedo)

р. Емилио Фернандез (Emilio Fernández)
20:30 ВРАТИ СЕ У ЖИВОТ (МЕКС 2010)

Vuelve a la vida
 ул. Роберто Балдерас (Roberto Balderas),Џон Гриљо ( John Grillo)

р. Карлос Хагерман (Carlos Hagerman)

 Недеља 8.12.
18:00 ИЗМАГЛИЦА (МЕКС 2009)

Vaho
ул. Марта Аура (Marta Aura), Соња Коух (Sonia Couoh)
р. Алехандро Гербер Бићећи (Alejandro Gerber Bicecci)
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20:30 ЈЕДАН ДАН МАЊЕ (МЕКС 2009)
Un dia menos
р. Даријела Ладлоу (Dariela Ludlow)

 Понедељак 9.12.
Фокус ЏОН ВОТЕРС (John Waters)

16:30 ПЕКЕР (САД 1998)
Pecker 
ул. Едвард Фурлонг (Edward Furlong), 
Кристина Ричи (Christina Ricci)
р. Џон Вотерс (John Waters)

18:30 ПЛАЧЉИВКО (САД 1990)
Cry Baby
ул. Џони Деп (Johnny Depp), Иги Поп (Iggy Pop)
р. Џон Вотерс (John Waters)

20:30 РУЖИЧАСТИ ФЛАМИНГОСИ (САД 1972)
Pink Flamingos
ул. Дивајн (Divine), Минк Стоул (Mink Stole)
р. Џон Вотерс (John Waters)

 Уторак 10. 12.
In memoriam
ДРАГОМИР ЧУМИЋ – ЧУМА (1937 – 2013)

16:30 ЈУТРО (СФРЈ 1967)
ул. Драгомир Чумић, Љубиша Самарџић
р. Младомир Пуриша Ђорђевић

18:30 НЕДЈЕЉА (СФРЈ 1969)
ул. Драгомир Чумић, Горан Марковић
р.Лордан Зафрановић

20:30 РАДИО ВИХОР ЗОВЕ АНЂЕЛИЈУ (СФРЈ 1979)
ул. Драгомир Чумић, Нада Војиновић
р. Јован Живановић

 Среда 11. 12.

Сећање на...

ЛУЧАНО ВИНЋЕНЦОНИ (Luciano Vincenzoni) – сценариста и 
НИНО БАРАЉИ (Nino Baragli) - монтажер

16:30 ПАЗИ ЕКСПЛОЗИВ (ИТА 1971)
 Duck You Sucker

ул. Род Стајгер (Rod Steiger), Џејмс Кобурн (James Coburn)
р. Серђо Леоне (Sergio Leone)
сц. Лучано Винћенцони (Luciano Vincenzoni)
м. Нино Бараљи (Nino Baragli)
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 ВИНЋЕНЦО ЋЕРАМИ (Vincenzo Cerami) - сценариста
18:30 МОНСТРУМ (ИТА 1994)

Il mostro
ул. Роберто Бенињи (Roberto Benigni), Мишел Блан (Michel Blanc)
сц. Винћенцо Ћерами (Vincenzo Cerami)
р. Роберт Бенињи (Roberto Benigni)

 ЛУИЂИ МАЊИ (Luigi Magni)
20:30 ЗАВЕРЕНИЦИ СЛОБОДЕ (ИТА/ФРА 1969)

Nell’anno del Signore (The Conspirators)
ул. Клаудија Кардинале (Claudia Cardinale), 
Брит Екланд (Britt Ekland)
р. Луиђи Мањи (Luigi Magni)

 Четвртак 12. 12.

Диве светског филма
 ИНГРИД БЕРГМАН (Ingrid Bergman)

16:30 ДОКТОР ЏЕКИЛ И ГОСПОДИН ХАЈД (САД 1941)
Dr. Jekyll & Mr.Hyde
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Лана Тарнер (Lana Turner)
р. Виктор Флеминг (Victor Fleming)

18:30 ПЛИНСКО СВЕТЛО (САД 1944)
Gaslight
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Чарлс Бојер (Charles Boyer)
р. Џорџ Кјукор (George Cukor)

20:30 КАЗАБЛАНКА (САД 1942)
Casablanca
ул. Хемфри Богарт (Humphrey Bogart), 
Ингрид Бергман (Ingrid Bergman)
р. Мајкл Кертис (Michael Curtiz)

 Петак 13.12.
16:30 ЗА КИМ ЗВОНА ЗВОНЕ (САД 1943)

For Whom The Bell Tolls
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Гари Купер (Gary Cooper)
р. Сем Вуд (Sam Wood)

18:30 ЗАЧАРАНА (САД 1945)
Spellbound
ул. Ингрид Бергман (Ingid Bergman), Грегори Пек (Gregory Peck)
р. Алфред Хичкок (Alfred Hitchcock)

20:30  ОЗЛОГЛАШЕНА (САД 1946)
Notorious
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Кери Грант (Cary Grant)
р. Алфред Хичкок (Alfred Hitchcock)
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 Субота 14.12.
16:30 У ЗНАКУ ЈАРЦА (ВБ 1949)
 Under The Capricorn

ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Џозеф Котен (Joseph Cotten)
р. Алфред Хичкок (Alfred Hitchcock)

18:30 ЕЛЕНА И МУШКАРЦИ (ИТА/ФРА 1956)
Elena et les hommes
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Мел Фере (Mel Ferrer)
р. Жан Реноар (Jean Renoir)

20:30 ПУТ У ИТАЛИЈУ (ИТА/ФРА 1954)
Viaggio in Italia
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), 
Џорџ Сандерс (George Sanders)
р. Роберто Роселини (Roberto Rossellini)

 Недеља 15.12.
16:30 АНАСТАЗИЈА (САД 1956)

Anastasia
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Јул Бринер (Yul Brynner)
р. Анатол Литвак (Anatole Lytvak)

18:30 ВОЛИТЕ ЛИ БРАМСА (ФРА/САД 1961)
Goodbye Again
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Ив Монтан (Yves Montand), 
р. Анатол Литвак (Anatole Litvak)

20:30 ЈЕСЕЊА СОНАТА (ФРА/ЗАП.НЕМ/ШВЕД 1978) 
Herbstsonate 
ул. Ингрид Бергман (Ingrid Bergman), Лив Улман (Liv Ulmann) 
р. Ингмар Бергман (Ingmar Bergman)

 Понедељак 16.12.

Сећање на...

 ФРЕНК МОРИС (Frank Morriss) - монтажер
16:30 ШАШАВИ ДАНИ ИЛИ БИТЛСОМАНИЈА (ВБ/САД 1978) 

I Wanna Hold You Hand
ул. Nensi Alen (Nancy Allen), Mark MekLur (Mark McLure)
р. Роберт Земекис (Robert Zemeckies)
м. Френк Морис (Frank Morris)

 
 НАЈЏЕЛ ДЕВЕНПОРТ (Nigel Davenport) - глумац
18:30 ПОСЛЕДЊА ДОЛИНА (ВБ/САД 1971)

The Last Valley
ул. Омар Шариф (Omar Sharif), Мајкл Кејн (Majkl Kejn), 
Најџел Девенпорт (Nigel Davenport)

 р. Џејмс Клејвел (James Clavell)
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 АНТОНИА БРД (Antonia Bird) - режисер
20:45  СВЕШТЕНИК (ВБ 1994) 

Priest
ул. Лајнус Роуч (Linus Roache), Роберт Карлајл (Robert Carlyle)
р. Антонија Брд (Antonia Bird)

 Уторак 17. 12. 

Сећање на...

НОРМА БЕНГЕЛ (Norma Bengell) - глумица 
16:30  ЗАДАТА РЕЧ (БРА 1962)

O Pagador de Promessas
ул. Норма Бенгел (Norma Bengell), Леонардо Вилар (Leonardo Villar)
р. Анселмо Дуарте (Anselmo Duarte)

ЏУЛИ ХАРИС (Julie Harris) - глумица 
18:30  ЈА САМ КАМЕРА (ВБ 1955)

I’m Camera
ул. Џули Харис (Julie Harris), Лоренс Харви (Lawrence Harvey)
р. Хенри Корнелијус (Henry Cornelius)

ЛУ РИД (Lou Reed)
20:30  МОДРИ У ЛИЦУ (САД 1995)

Blue in the Face
ул. Лу Рид (Lou Reed), Мајкл Џеј Фокс (Michael J. Fox)
р. Пол Остер (Paul Auster), Вејн Ванг (Wayne Wang), 
Харви Ванг (Harvey Wang)

 Среда 18.12.
12:00 Београдска премијера документарно-природњачког филма:

„КОЊИ КРЧЕДИНСКЕ АДЕ”
(Србија, 2013, 50 мин)
Аутор: мр Оливер Фојкар 

 
ЖОРЖ МУСТАКИ (Georges Moustaki) - композитор

16:30  РЕГРУТ (ФРА 1970)
Le Pistonne
ул. Ги Бедо (Guy Bedos), Зорица Лозић
р. Клод Бери (Claude Berri)
муз. Жорж Мустаки (Georges Moustaki)

ДАНИЕЛ ДУВАЛ (Daniel Duval) - глумац
18:30  БЕКСТВО С ПЛОЧНИКА (ФРА 1979)

La Derobade
ул. Марија Шнајдер (Maria Schneider), Даниел Дувал (Daniel Duval)
р. Даниел Дувал (Daniel Duval)



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

8

ДЕНИ ДЕ ЛА ПАТЕЛИЈЕР (Denys De La Patellière) - режисер
20:30  ТЕТОВИРАНИ (ФРА/ИТА 1968)

Le tatoue
ул. Жан Габен (Jean Gabin), Луј де Фин (Louis de Funès)
р. Дени де ла Пателијер (Denys de La Patellière) 

 Четвртак 19.12.
Сећање на...
РАНГЕЛ ВАЛЧАНОВ (Rangel Vаlčanov) - режисер

16:30  ВУЧИЦА (БУГ 1965)
Valchitsata
ул. Илка Зафирова (Ilka Zafirova), 
Георгиј Колојанчев (Georgi Koloyanchev)
р. Рангел Вулчанов (Rangel Vulchanov)

ВИЛИЈАМ A. ГРЕJЕМ (William А. Graham) - режисер
18:30  ПРЕБРОЈ СВОЈЕ МЕТКЕ (САД 1972)

Cry for me, Billy
ул. Клиф Потс (Cliff Potts), Хери Дин Стентон (Harry Dean Stanton)
р. Вилијам А. Грејем (William A. Graham)

ЕД ЛАУТЕР (Ed Lauter) - глумац
20:30  ЗАТВОРСКИ КРУГ (САД 1974)

Longest yard
ул. Берт Рејнолдс (Burt Reynolds), Ед Лаутер (Ed Lauter)
р. Роберт Олдрич (Robert Aldrich)

 Петак 20.12.
100 година од рођења ФРАНТИШЕКА ЧАПА 
(Frantisek Cáp, 1913 – 2013)

16:30  НОЋНИ ЛЕПТИР (ЧССР 1941)А
Nocni motyl
ул. Хана Витова (Hana Vitová), Густав Незвал (Gustav Nezval)
р. Франтишек Чап (Frantisek Cáp)

18:30  ВЕСНА (СФРЈ 1953)
ул. Метка Габријелчић, Јуре Фурлан
р. Франтишек Чап (Frantisek Cáp)

20:30  ВРАТА ОСТАЈУ ОТВОРЕНА (СФРЈ 1959)
ул. Милена Дравић, Раде Верговић
р. Франтишек Чап (Frantisek Cáp)

 Субота 21.12.
17:30 ВЕЛИКО ПЛАВЕТНИЛО (ФРА/САД/ИТА 1988)
 Le grand bleu
 ул. Розана Аркет (Rosanna Arquette), Жан-Марк Бар (Jean-Marc Barr)
 р. Лик Бесон (Luc Besson)
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 17. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНОГ ФИЛМА
20:30 Програм Фестивала подводног филма 
 
 Недеља 22.12. 
17:30 АЈКУЛА (САД 1975)
 Jaws
 ул. Рој Шајдер (Roy Scheider), Роберт Шо (Robert Shaw)
 р. Стивен Спилберг (Steven Spielberg)
 17. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПОДВОДНОГ ФИЛМА
20:30 Програм Фестивала подводног филма

 Понедељак 23.12. 
Фокус: МИЛОШ ФОРМАН

16:30 СВЛАЧЕЊЕ (САД 1971)
Taking Off
ул. Лин Карлин (Lynn Carlin), Бак Хенри (Buck Henry)
р. Милош Форман (Milos Forman)

18:30  ЦРНИ ПЕТАР (ЧССР 1964)
Černy Petr
ул. Ладислав Јаким (Ladislav Jakim), 
Павла Мартинкова (Pavla Martinkova)
р. Милош Форман (Milos Forman)

20:30  ЛЕТ ИЗНАД КУКАВИЧЈЕГ ГНЕЗДА (САД 1975)
One Flew Over The Cuckos Nest
ул. Џек Николсон (Jack Nicholson), Луиз Флечер (Louise Fletcher)
р. Милош Форман (Milos Forman)

 Уторак 24.12 
16:30  НАРОД ПРОТИВ ЛАРИЈА ФЛИНТА (САД 1996) 
 The People vs. Larry Flint 

ул. Вуди Харелсон (Woody Harrelson), Кортни Лав (Courtney Love), 
р. Милош Форман (Milos Forman)

18:30 ЉУБАВИ ЈЕДНЕ ПЛАВУШЕ (ЧССР 1965)
Lasky jedne plavovlasky
ул. Хана Брејхова (Hana Brejchová), 
Владимир Пухолт (Vladimír Pucholt)
р. Милош Форман (Milos Forman)

20:30  КОСА (САД 1979) 
Hair
ул. Џон Севиџ (John Savage), Трит Вилијемс (Treat Williams)
р. Милош Форман (Milos Forman)

 Среда 25.12.
16:30  ЧОВЕК НА МЕСЕЦУ (САД 2000) 

Man On The Moon
ул. Џим Кери (Jim Carrey), Дени Де Вито (Danny de Vito)
р. Милош Форман (Milos Forman)



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

10

18:30  ГОРИ МОЈА ГОСПОЂИЦЕ (ЧССР 1967)
 Hori, ma panenko

ул. Јан Вострчил (Jan Vostrcil), Јозеф Валноха (Josef Valnoha)
р. Милош Форман (Milos Forman)

20:30 АМАДЕУС (САД 1984)
Amadeus
ул. Ф. Мареј Абрахам (F. Murray Abraham), Том Халс (Tom Hulce)
р. Милош Форман (Milos Forman)

 Четвртак 26.12. 
Сећање на...

ЛУЧАНО МАРТИНО (Luciano Martino) – продуцент 
16:30  ЉУБАВНИЦА ПОД КРЕВЕТОМ (ИТА 1981)

Cornetti alla crema 
ул. Едвиџ Фенех (Edwige Fenech), Милена Вукотић (Milena Vukotić)
р. Серђо Мартино (Sergio Martino) 
пр. Лучано Мартино (Luciano Martino)

 ЂАНИ ФЕРИ (Gianni Ferri) - композитор
18:30  БЕН И ЧАРЛИ (ITA/FRA 1972) 

Amigo stay away
ул. Ђулијано Ђема (Giuliano Gemma), 
Џорџ Истман (George Eastman)
р. Микеле Лупо (Michele Lupo)
муз. Ђани Фери (Gianni Feri)

РОМАН ВЛАД (Roman Vlad ) - композитор
20:30  ИЗАЗОВ (ИТА/ШПА 1958)

La sfida
ул. Хозе Суарез (Jose Suarez), 
Росана Скиафино (Rossana Schiaffino)
р. Франческо Роси (Francesco Rossi)
муз. Роман Влад (Roman Vlad)

 Петак 27.12.
Д Р А К У Л А

16:30  ВАМПИР НОСФЕРАТУ / НОСФЕРАТУ – СИМФОНИЈА ЈЕЗЕ (НЕМ 1922)
Nosferatu – eine symphonie des grauens
ул: Макс Шрек (Max Schreck), 
Александер Гранах (Alexander Granach)
р: Фридрих Вилхелмм Мурнау (F.W. Murnau)

18:30  ВАМПИР (ФРА/НЕМ 1932)
Vampyr
ул. Џулијан Вест (Julian West), Морис Шуц (Maurice Schutz)
р: Карл Теодор Дрејер (Carl Theodor Dreyer)
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20:30  НОСФЕРАТУ – ФАНТОМ НОЋИ (НЕМ/ФРА 1979)
Nosferatu – Phantom der nacht
ул. Клаус Кински (Klaus Kinski), Изабел Ађани (Isabelle Adjani)
р. Вернер Херцог (Werner Herzog)

 Субота 28.12.
16:30  ДРАКУЛИНА КЋИ (САД 1936)

Dracula’s Daughter
ул: Ото Кругер (Otto Kruger), Глорија Холден (Gloria Holden)
р: Ламберт Хилијер (Lambert Hillyer)

18:30 ДРАКУЛИН СИН (САД 1943)
Son of Dracula
ул. Лон Чејни Мл. (Lon Chaney Jr.), Роберт Пејџ (Robert Page)
р. Роберт Сидмарк (Robert Siodmark)

20:30  ДРАКУЛА (САД 1931)
Dracula 

 ул. Бела Лугоши (Bela Lugosi), Хелен Чендлер (Helen Chandler)
р. Тод Браунинг (Tod Browning), Карл Фројнд (Karl Freund)

 Недеља 29.12.
16:30  ДРАКУЛА У ПАКИСТАНУ (Пакистан 1967)

Dracula in Pakistan
ул. Јасмин Шаукат (Yasmeen Shaukat), Диба Бегум (Deeba Begum)
р. Кваја Шарфраз (Khwaja Sarfraz)

18:30  ЗНАК ВАМПИРА (САД 1935)
 Mark Of The Vampire 
 ул. Бела Лугоши (Bela Lugosi), Лајонел Беримур (Lionel Barrymore)
 р: Тод Браунинг (Tod Browning)
20:30  ДРАКУЛА (САД 1958)

Horror of Dracula
ул. Питер Кашинг (Peter Kushing), Кристофер Ли (Christopher Lee)
р.Теренс Фишер (Terence Fisher)

 Понедељак 30.12. 
По жељама гледалаца

16:30 ЛАУРА: СЕНКЕ ЈЕДНОГ ЛЕТА (ФРА 1979)
Laura 
ул. Мод Адамс (Maud Adams), Дон Данлап (Dawn Dunlap)
р. Дејвид Хамилтон (David Hamilton)

18:30 ПОЖЕЉНО ЈЕ ДОБРО ВОДИТИ ЉУБАВ (ИТА 1975)
Conviene far bene l’amore / Love and Energy
ул. Ђиђи Пројети (Gigi Proietti), Агостина Бели (Agostina Belli)
р. Пасквале Феста Кампаниле (Pasquale Festa Campanile)

20:30 ДЕВОЈЧИЦЕ (КАН/ФРА/НЕМ 1980)
Girls 
ул. Ани Паријо (Annie Parillaud), Георг Бурки (Georg Burki)
р. Џаст Џекин (Just Jaeckin)
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ФЕСТИВАЛ МЕКСИЧКОГ ФИЛМА

Захваљујући дугогодишњој успешној сарадњи са Амбасадом Мексика 
у Београду крај јесени је постао термин нашег већ традиционалног 

дружења са мексичком кинематографијом. 

Овогодишње издање фестивала чине три занимљиве целине помоћу 
којих ћемо покушати да нашој публици представимо пресек савремене 
мексичке кинематографије. Прву целину чине дугометражни играни 
филмови „Измаглица“ (Vaho, 2009.) и „Младост, разочарања и жеље Ернана 
Кортеса Делгада“ (Juventud, desengaños y anhelos de Hernán Cortés Del-
gado, 2010). Другу, дугометражни документарни филмови, филмска форма 
која је, уз доста успеха, све присутнија на највећим светским фестивалима. 
У том програму гледаоци ће имати прилику да виде три остварења настала 
у периоду од 2009. до 2011. године: „Један дан мање“ (Un dia menos, 2009), 
„Врати се у живот“ (Vuelve a la vida, 2010.) и „Други Калифорњани“ (Los otros 
Californios, 2011).

Трећа, засебна, програмска целина састоји се од филмова који су 50-
их и 60-их година прошлог века били изузетно популарни у некадашњој 
Југославији. Филмови у којима је једну од главних улога играла мексичка 
музика која је неизоствано постала део светске културне баштине. У оквиру 
овог програма биће приказани филмови „Лепа сећања“ (Bello recuerdo, 
1962) са незаборавним Хозелитом (Joselito) у главној улози, филм „Под 
небом Мексика“ (Cucurrucucu Paloma) редитеља  Мигела Делгада (Miguel 
Delgado) као и, цитирао бих нашег драгог колегу Динка Туцаковића: „филм 
једне даме која у Србији највише асоцира на ову велику кинематографију; 
Мама Хуанита, Колумба Домингез, која нас је пре неколико деценија посула 
звезданом прашином и која је и данас спремна за још ЈЕДАН нови ДАН 
филмског ЖИВОТА, који ју је бар код нас одвео у филмску вечност“.

Марјан Вујовић
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ФЕСТИВАЛ САВРЕМЕНОГ МЕКСИЧКОГ ФИЛМА
4.12. – 8.12.2013.

ИЗМАГЛИЦА (МЕКС 2009) 
Vaho
ул. Марта Аура (Marta Aura),  Соња Коух (Sonia Couoh)
р. Алехандро Гербер Бићећи (Alejandro Gerber Bicecci)
Трајање: 117 мин.

Измаглица је прича о Андресу, Хосеу и Фелипеу; тројица младића који се 
суочавају са постадолесцентским периодом. Сећање на лин чо вање једног 
човека, које су они у свом детињству индиректно проузроковали, у исто 
време их спаја, али и онемогућава њи хов поновни сусрет. Прича се одвија 
у Истапалапи, скромној и заборављеној средини, расипној у раскошним 
верским манифе ста цијама и, без сумње, најпохлепнијој области Града 
Мексика.

ДРУГИ КАЛИФОРЊАНИ (МЕКС 2011)
Los otros Californios
Ул. разни
р. Цезар Таламантес (Cesar Talamantes)
Трајање: 80 мин.

Признат као најбољи мексички документарац и најбоље прво дело на 
Документарном филму Града Мексика 2010. године, као и добитник 
програма „Идентитет“ на петом Ибероамеричком фестивалу документарних 
успомена 2011. године. Документарац је портрет живота ранчера, који 
живе у пустињи Јужне Доње Калифорније. Кроз њихова сведочења и кроз 
аудиовизуалне записе из њихове свакодневице, филм открива много о 
овим, не толико познатим, Мексиканцима.

МЛАДОСТ, РАЗОЧАРЕЊА И ЖЕЉЕ ЕРНАНА КОРТЕСА ДЕЛГАДА 
(МЕКС 2010) 
Juventud, desengaños y anhelos de Hernán Cortés Delgado
ул. Стефан Бош (Stephan Bosch), Анђелика Падиља (Angelica Padilla)
р. Хајме Умберто Ермосиљо (Jaime Humberto Hermosillo)
Трајање: 115 мин.

Синеаста Хајме Умберто Ермосиљо, режисер класика мексичке кине ма-
тографије, као што су Страст према Беренисе и Задатак, буди у документарцу 
Младост, у дигиталном формату, своје тинејџерске године у родном месту 
Агуаскалијентесу, стварајући један емотиван филм, који од носталгије, 
љубави према филму и јачини сећања ствара његову главну снагу.
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ВРАТИ СЕ У ЖИВОТ (МЕКС 2010)
Vuelve a la vida
ул. Роберто Балдерас (Roberto Balderas), Џон Гриљо ( John Grillo)
р. Карлос Хагерман (Carlos Hagerman)
Трајање: 72 мин.

Како то да се један ронилац из Акапулка оженио америчким топ-моделом? 
Шта је она то тражила када се одвезла у свом кабриолету из Њујорка 
до Акапулка са својим трогодишњим сином? Шта се десило са овим 
плавокосим и пегавим дететом док је одрастао у околини која га је сваки 
дан подсећала на то да је гринго? Кроз један легендарни лов на ајкуле 
средином седамдесетих година, у којима се и одвија најбитнији део наше 
приче, упознаћемо породицу Мартинес Сидни и открићемо тајне из 
њихове необичне прошлости. На тај начин биће нам пружен један нови 
поглед на везу Мексико-САД. 

ЈЕДАН ДАН МАЊЕ (МЕКС 2009)
Un día menos
Ул: Сведочења: Кармен Кортес (Carmen Cortés), Еметерио Делоја Карденас 
      (Emeterio Deloya Cárdenas)
р.  Даријела Ладлоу (Dariela Ludlow)
Трајање: 80 мин.

Документарац Даријеле Ладлоу је осећајно, деликатно и убедљиво 
приближавање њеној сопственој причи и, на неки начин, причи свих 
људи. Кармен и Еметерио су њени баба и деда који живе у Акапулку. Целе 
године чекају. Чекају да их посети њихова породица, чекају крај живота. 
Цела породица долази сваке године за Бадње вече и остаје код њих једну 
недељу. Тај дан њиховог доласка Кармен ишчекује сваки дан. Време се за 
Кармен замутило и сваки пут се дани претварају у беспотребно мерење 
времена. Њене свакодневне обавезе, између болести и близине смрти, 
урањају у летаргију безграничне нежности и љубави. Портрет овог пара, 
који је преко 60 година у браку, полако се претвара у дубоко промишљање 
о животу, породици, традицијама, међуљудским односима. Самоћа и 
друштво.
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17. Међународни Фестивал подводног филма одржаће се у 
Музеју југословенске кинотеке, Београд, Косовска 11  

21. и  22. децембра 

Отварање  субота 21.12. у 20:30 часова
пројекцијa недеља 22.12. у 20:30 часова 
 

Главни циљ овог Фестивала је подстицање , усмеравање и јачање свести 
о значају заштите животне средине, нарочито вода.

UNEMAP,  United Nations Environment Programme, Mediterranean Action 
Plan (програм УН за заштиту животне средине) уврстио је Међународни 
Фестивал Подводног Филма у Београду  као један од најзначајнијих 
европских  филмских  Фестивала који промовишу заштиту  вода у мрежу 
Фестивала који се одвијају под покровитељством УН. 

 Мото Фестивала је «Нека воде увек буду чисте», а филмови који ће се 
приказати на Фестивалу су едукативног карактера и доприносе развијању 
еколошке свести и ширењу знања о потреби заштите животне средине

Две трећине наше планете прекривене су водом. Посматрана из свемира, 
Земља је плаве боје и слободно је можемо назвати планетом воде. Колико 
заправо познајемо планету на којој живимо?
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Џон Вотерс
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КРУНИСАНИ КРАЉ ЂУБРЕТА

„За мене, лош укус је оно што чини забаву.
Ако неко поврати гледајући моје филмове, 
за мене је то као да је цела сала устала да 
тапше. Али морате имати на уму да постоји 
добар лош укус и лош лош укус“

John Waters
                                                                                                                                                                                    

Док су у Њујорку Енди Ворхол и Пол Мориси стварали независни 
и андерграунд филм, за то време у Балтимору Џон Вотерс је имао 

потпуно другачиу визију како то треба да изгледа. Шокантна Морисијева 
трилогија Flash, Trash, Heat изгледа као кокетирање на тему, Фабрика је 
све то умотавала у Арт филм. Док је Вотерс, како сам каже: “Хтео да буде 
најпрљавија особа на свету“, његови филмови превазилазе експлоатацију,  
он иде корак даље. Мориси је правио филмове које нико није хтео да 
прави до тада, а мрзео је све што је везано за њих. Вотерс за разлику од 
њега обожава декаденцију. Лоше је добро, ружно је лепо,болесно је 
смешно. Није допустио да му тамо неке конвенције данашњице и већина 
одређује шта је уметност. Послушао је Ничеа и сам одредио оно што је 
прихватљиво и оно што чини уметност. Чак тврди да су први филмови 
делимично финансирани крађом по продавницама. Највећа звезда 
његових филмова је огромни трансвестит Дивајн (Harris Glen Milstead), кога 
често у филмовима описује „као најлепшу особу на свету“. Док је студирао 
уместо да гледа Еjзејнстајнову “Оклопњачу Потемкин”, напустио је салу и 
отишао на Olga’s House of Shame (1964). Узори су му светски признати аутори 
Фасбиндер, Фелини, Бергман али подједнако су му битни Вилијам Кастл и 
обскурни Хершел Гордон Луис. Паре за свој први колор филм Pink Flamin-
gos (1972) је позајмио од оца. Његови родитељи су га увек подржавали, али 
нису никада у потпуности разумели његове филмове. Мајка католкиња, 
отац произвођач противпожарне опреме. Вотерс је за разлику од оца за 
свој занат  узео шок и постао његов најбољи трговац. Шокирао је и ван 
филма када је јавно призано да је хомосексуалац, родитељи су га и у томе 
подржали, једино им је мало сметало што је изашао у  неким часописима 
које читају њихови пријатељи. 

Вотерсови рани радови су технички гори него филмови његовог 
идола Хешела Гордона Луиса, али Фламингос су незаборавни. Имао је свега 
десет хиљада долара да сними филм а морао је да се такмичи са великим 
холивудским филмовима. То му је било на уму када се одлучио да се усуди 
да уради нешто што нико није урадио до тада а ни после. Завршна сцена у 
којој Дивајн једе прави свежи кучећи измет у свакоме ће изазвати мучнину 
(уз биоскопску карту су се делииле и кесе за повраћање). Једино јој се по 
одвратности приближио Пазолини у Salò о le 120 giornate di Sodoma (1974), 
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банкет на коме се послужује људски измет је подједнако одурна сцена, али 
су глумци јели црну чоколаду, која само тако изгледа док се Дивајн гостио 
са  правом ствари. Озлоглашена сцена има две функције прва је шок, друга 
је скупа шала на рачун Ворхолових арт филмова. Прва три филма Eat Your 
Makeup (1968), доживео само једну пројекцију, Mondo Trasho (1969) и Multi-
ple Maniacs (1970) су црно бели. Са Pink Flamingos полако почиње да увећава 
буџете, све мање су импровизацијe и технички су много бољи (нема више 
проблема са синхронизацијом слике и звука). Polyester (1981) му је први 
на 35мм и поред Дивајна први пут неко глумачко име Таб Хунтер (Damn 
Yankees!). Hairspray (1988) има Дебору Хари и Пиу Задору. Мјузикл смештен 
у Балтимор (сви његови филмови се одигравају у њему) шездесетих, тако 
нешто би очекивали од Барија Левинсона (такође Балтиморац) а не од 
Вотерса. Након Cry Baby (1990) све више се приближава комерцијалном 
филму али  никада неће прећи ту границу.

Већина можда и не препознаје Вотерсово име али једно је сигурно 
сви су чули за Pink Flamingos. Некоме озлоглашен, некоме ремек дело, за 
некога филм који треба спалити. Бабс Џонсон (Дивајн) и Кони Марбл (Минк 
Стол) уз помоћ својих одвратних пратиоца се такмиче за најпрљавију особу 
на свету. Кони киднапује девојке, шофер их силује док не затрудне. Касније 
ту децу продају лезбијским паровима, а од зарађених пара финансирају 
ланац порнографских радњи. Супарнички табор упражњава секс са 
мртвим кокошкама. Полу гола бака (Едит Мејси), непокретна због тежине 
и благо ретардирана сексуално се узбуђјује када је њен партнер храни 
јајима. Фетиш који данас има своје име Feeders (Пуније даме од двеста 
кила и мршави мушкарци које узбуђује када их хране). Бабс украдено месо 
шверцује у својим гаћама и  касније послужује за вечеру. За канибалистчке 
оргије као узор му је позлужио Night of the Living Dead (1968). Инцест сцена 
између Бабс и њеног сина, иaко спада у  хомосексуални акт, у филму је 
хетеросексуалан. Дивајн је увек играо жене. То је само мали део онога што 
нуди овај култни калсик. У свим његовим филмовима има подједнако мушке 
и женске голотиње, нереалистичног секса који је у сврси подсмевања. 
Трилогија Ђубрета: Pink Flamingos, Female Trouble (1973), и Desperate Living 
(1977), садржи канибализам, силовање, малтретирање деце, кастрације 
али увек добро триjумфује и одговорни бивају брутално кажњени, 
често откидањем ручно прављених гумених делова тела уз проливање 
енормних количина лажне крви. У Female Trouble Дивајн води љубав са 
самим собом као жена и као мушкарац, а при том то је очигледно да је иста 
особа. Ричард Керн један од зачетника Cinema of Transgression покрета ће 
у Thrust in Me (1985) Ника Зеда натерати да уради исту ствар. У Desperate 
Living, лезбијка није задовољна променом пола и одсеца своји нови пенис 
кухињским маказама. Није се могло очекивати ништа мање од дечака 
који је одрастајући у Балтимору првобитно желео да води порнографски 
биоскоп. У филмовима до Hairspray његова критика друштва је била много 
оштрија и визуелно експлицитнија, декаденција друштва која је ушла у 
поре свакодневног живота. Вотерс ју је пригрлио као нешто нормално док  
је остатак света  одбијао да види право стање ствари и само их суочава 
са њиховим лицемерјем. „Отац треша“ и „принц бљувотине“ како су га 



децембар 2013
програм

21

називали је данас шокиран Холивудом и новим филмовима који су постали 
пример “лошег лошег укуса“, ондосно легло неукуса. На почетку цензори и 
лоше критике су му направили каријеру али у каснијим годинама на неки 
начин и уништили. Након успеха Hairspray, за Cry Baby  Холивуд је натерао 
да га исече толико да би добио ознаку ПГ-13. То је било неопходно да би био 
доступан свим фановима Џони Депа. Р ознака за Сериал Mom (1994)  и Peck-
er (1998) није нашкодила њиховим  успеху. За A Dirty Shame (2004) није успео 
да се избори и цензори су му дали НЦ-17, што представља комерцијалну 
смрт за филм. Након тога није снимио ништа. Написао је  Fruitcake у коме 
треба да глуми Џони Ноксвил, али нико неће да да пет милона долара за 
његову реализацију. 

Још увек глуми код других. Потпомогао је у прављењу Бродвејских 
верзија Hairspray и Cry Baby. Издаје књиге нову је засновао на аутостоперском 
путовању кроз Америку у својој 66-ој години. Идеја и лудости му не 
недостају али као и свугде до пара за филмове се увек тешко долази. 

Поштован међу својим колегама, стекао је култни статус широм 
света. Узор је  многим другим редитељима. У Европи највећи утицај је имао 
на Педра Алмодовара и то се види у његовим првим филмовима Pepi, Luci, 
Bom y otras chicas del montón (1980), Laberinto de pasiones (1982), Entre tinieb-
las (1983). Исто као и Вотерс  зашао је у комерцијане воде и ту остао, али за 
разлику од њега још увек режира.

Ненад Беквалац

Плачљивко
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Радио Вихор зове Анђелију
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In memoriam
ДРАГОМИР ЧУМИЋ ЧУМА 

(1937 – 2013)

Својевремено је Драган Гајер 
написао да се Чума, у ствари, лажно 

представља јер он није Чума већ 
Драгомир Чумић.

Нема сумње  да је мање оних који 
су знали ко је Драгомир Чумић, а много 
више оних који су знали ко је Чума. И сам 
је у једном интервју рекао да се годинама 
одазива, једино, ако га ословите са Чума.

Вест о Чуминој смрти потпуно нас 
је затекла и тешко ју је прихватити и у часу када се опраштамо од њега.

Когод је питао да ли знам нешто више, шта се догодило, да ли је 
могуће, скоро сам га видео на ТВ-у или у граду... нисам могао много тога да 
кажем јер сам био затечен када ми је Пуриша јавио: „Умро је Чума“.

Био је глумац, годинама присутан у нашем филму и на телевизији. 
Био је личност присутна и позната у нашем граду, сада ми се чини -одувек. 
Ваљда зато што смо се виђали на сличним местима, најчешће у Кинотеци, и 
овде и у новој згради.

Од прве улоге у филму Сан (1966) постао је глумац Пурише 
Ђорђевића (Јутро, Подне, Крос контри, Тренер, Бициклисти, Танго је тужна 
мисао која се плеше), био је глумац Јоце Живановића (Наивко, Радио Вихор 
зове Анђелију), глумац Здравка Шотре (Бој на Косову, Лајање на звезде, 
Ивкова слава, Шешир Професора Косте Вујића, Пљачка Трећег рајха...) и 
многих других редитеља - Миленка Штрпца, Лордана Зафрановића, Власте 
Радовановића, Столета Јанковића, Миће Милошевића, Драгослава Лазића, 
Мише Радивојевића, Радивоја Андрића, Срђе Анђелића...

Протеклих годину - две чешће смо се виђали. Онако у пролазу 
свратио би до Кинотеке да нас види да попричамо. Нису то били само 
разговори о филму, причало се и о томе, али и о свакодневиници која нам 
није увек била наклоњена. Он је све, па и невоље окретао на неку другу 
страну као да им није придавао бог зна какав значај. 

Посете су биле делотворне,  јер смо после његовог одласка дуго 
осећали ту радост коју је умео да унесе у сваку причу и пренесе на све око 
себе.

Увек и изнова ми је било занимљиво како је и у најједноставнијој 
комуникацији, остајао глумац. Када би нешто покушавао да објасни, 
посебно нагласи, устајао би усред разговора померао столицу и испред 
канцеларијског стола правио простор, да глумом додатно подцрта важност 
онога о чему прича.
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Упечатљивог лица, помало храпавог гласа, запамћен је по мноштву 
улога остварених без претеране мимике и патетике, свденено, животно, 
упечатљиво. И када је играо невелике улоге, памтило се његово присуство 
у филму које је изгледало лако, природно и једноставно, као да то може 
свако.

Не, то је могао само наш Чума.

Остајемо му захвални за све што је учинио за наш филм.

Радослав Зеленовић

Недјеља



децембар 2013
програм

25

ИТАЛИЈАНСКА КОМЕДИЈА 
ШЕЗДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА

Сећање на: Луиђија Мањија, Лучана Винченцонија, Нина Бараљија, 
Лучана Мартина, Винченца Черамија, Ђанија Ферија и Романа Влада

Негде половином прошлог века, светски филм се сусрео са новим 
тенденцијама на више нивоа. После Другог светског рата букнула је 

популаризација Сједињених Држава као симбола урбаног модернитета; 
велики студијски систем је био у јеку а филмске звезде су ушле у снове 
публици широм планете.       

Када се хаос рата утишао, отворени изазов преиспитивања је 
запахнуо систем вредности. Филмска индустрија је једна од првих на удару. 
У новим условима живота где је обичан човек покушавао да се освести 
трагајући за осигурањем да се крвопролиће неће поновити, јављали су се 
таласи песимизма али и послератног оптимизма. Послератна ренесанса 
је у оквирима италијанског филма значила приближавање просечном 
појединцу, а стилски је унела условност којом се иде ка истраживању 
стварности коју је Базену дефинисао као „слику-чињеницу”. Са тим се 
делимично сложио и Делез али је проширио своје виђење неореализма и 
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пробао да открије каква је разлика у односу на традиционални реализам 
(сензорно-моторичке ситуације). Двострукост или двосмисленост „вишка 
стварности” међутим не у садржини самог филма већ више у равни 
мисаоног, тј. менталног, јесте срж анализе о неореализму кроз коју Делез 
излаже кроз теорију о оптичким и звучним знацима који преовлађују у 
најрепрезетативнијим неореалистичким филмовима, међу које он убраја и 
радове Фелинија али и Антонионија. 

 Шта је чињенично у таквом односу према пракси која нам се 
презентује у филму? Неореализам је желео живот и кретање обичног 
човека, али та „огољеност живота” насупрот донедавним режимским 
спектаклима је донела више успеха у иностранству, ван Италије. Доцкан 
је стигла права рецепција у домовини, али је паралелно са тим или боље 
рећи увек негде уз естетски израз неореализма ишла и комедија која се 
показала као много комуникативнија, пре свега са својим сународницима. 

Наиме, педесетих година прошлог века у Италији је дошло до 
значајнијег јачања католичке цркве. Са падом владе Мусолинија после рата, 
држава је децентрализована али је религијски утицај остао изузетно јак и у 
новим друштвеним околностима. Држава се лагано опорављала и почетком 
шездесетих доживљавала економски процват а до тога је требало проћи 
трновит пут кроз конзервативне окоштале норме. Филмска уметност је у 
тим околностима је по свему судећи опет одиграла значајну улогу. 

 Комедија је одговарала на често суморни неореализам и све већим 
налетом освајала срца домаће публике. Користећи све оно што је у раду са 
глумцима и на продукционом нивоу произашло као резултат или новина 
неореалистичких филмова, талас комедија је раних шездесетих почео да 
развија и да усваја у свој „поетски реализам” који је у току једног периода 
афирмисао чак многе поджанрове (нпр. веома популарна commedia sexy 
all’italiana), стекавши угледан статус у европском па и светском оквиру. 
Исто важи и за још популарније „шпагети вестерне” или италијанске хорор 
филмове који су углавном седамдесетих и осамдесетих афирмисани. 
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Елем, догодило се да се неореализам, као директни отац италијанске 
комедије (commedia all’italiana) у јеку своје зрелости отиснуо и распршио 
на неколико страна, као што је већ речено. „Филмско визуализовање 
бихејвиоризма ликова кроз микро радње и животне ситуације” (Дубравка 
Лазић) отворило је дијалог са многим формалне и неформалне орјентације 
које су таласале кроз италијански филм тог времена. (Наравно, треба 
неизоставно имати на уму да се друштвени покрети и уметничке промене 
не догађају тако „одједном” као одговор на дотадашње стање. Ти суптилни 
процеси повести нам се предочавају тек у рефлексу у односу на много 
шири контекст који обухвата дистанцу, тј. много веће поље истраживања).

Када су Висконти, Роселини, Де Сика, Де Сантис и остали харали по 
најеминентнијим филмским фестивалима света, утисци у Италији су били 
углавном слабашни, поготово учинак на благајнама. Вероватно да је као 
одговор на ту ситуацију дошло решење у потражњи за ведријим темама, 
тј. сценаријима, филмовима који би мало разгалили медитеранску душу. 
Најбољу синергију неореализма, фантазије и латинског хумора донео 
је величанствен филм „Чудо у Милану” (Miracolo a Milano – 1951) који 
је гурнуо у етар глумце који су били водећи у комедијама доцније (Тото, 
Алдо, Фабрици). На том терену су се добро показали многи аутори међу 
којима се увек издваја редитељ и сценариста Марио Моничели. Његов 
опус представља скоро чисту орјентацију ка жанру комедија који броји 
филмове као што су „Непознати извршиоци” (I soliti ignoti, 1958) који је 
огромног успеха на фестивалу у Венецији и Сан Себастијану или за њим 
„Велики рат” (La grande Guerra, 1959) и многе друге наслове који су следили 
и доносе награде и нова глумачка открића. Освајао је престижне награде 

Бе
н 

и 
Ча

рл
и



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

28

на фестивалима, радио са врхунском глумачком екипом (чак му је и Де Сика 
неколико пута глумио) и, што је важно за ову причу, побудио своје колеге и 
сународнике да на комедију гледају врло озбиљно.

За Моничелијев филм „Девојка и пиштољ” сценарио је написао 
Луиђи Мањи (Luigi Magni, 1928 -2013). Луиђи је аутор више награђиваних 
сценарија, био је номинован за многе награде, између осталих и за Оскара, 
међутим „Девојка и пиштољ” ће остати запамћена улога предивне Монике 
Вити, музе М. Антонионија. За разлику од трауматизованих јунакиња 
Антонионијевих генијалних егзистенцијалних драма, овде Монику 
Вити видимо у руху једне просечне „жене из народа” (наликује комедији 
карактера) која се латила да јури драгог по белом свету да освети укаљану 
част. Наравно, и ту је извукла највишу тачку убедљивости али је глумачки 
задатак сам по себи недостојан поређења са маркантним ликовима по 
којима ћемо је памтити током сарадње са Антонионијем. Заправо, тих 
година се дефинитвно и догодио разлаз и заокрет у опредељењу јер је од 
тада снимала углавном комедије и „лагане драме” остављајући иза себе 
најбоље глумачке роле. „Девојка и пиштољ” показује правац њене каријере 
којом је даље кренула пре свега плодном сарадњом са Моничелијем. Али 
то није најпознатије и најрепрезентативније дело  сценаристе и редитеља 
Луиђија Мањија већ „Завереници” (Nell’anno del Signore, 1974) у коме 
обрађује тему стања у држави али пре све кроз призму религије опет 
преиспитујући прошлост и друштвено стање. Као и у филму „У име папе 
краља” (In nome papa re, 1954) ради се о тумачењу и критици догађаја из XIX 
века када је Италија била пред уједињењем и када је Гарибалди са својом 
војском јуришао да ослободи земљу од тираније католика. У својим делима 
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се бави људима који су животе изгубили у тим беспоштедним борбама за 
ослобођење и уједињење. Зато његови филмови обилују често и акционим 
елементима, драмама, љубавним елементима, политичком сатиром а све 
то уз хумор и иронију. 

Када је Мањи је као редитељ и сценариста 1973. имао значајнију 
сарадњу са Моником Вити у филму „Тоска”, исте године су реализовани 
филмови: „Ратнице голих прса” (Le guerriere dal seno nudo), „Господин 
Херкул против карате мајстора” (Ming, ragazzi!) и још један златан филм 
из едиције са Бадом Спенсером… Свима њима је заједничко име Лучано 
Винченцони (Luciano Vincenzoni, 1926 - 2013), славни сценариста који је 
уписао златним словима класике шпагети-вестерна попут „Добар, лош, зао” 
или „За шаку долара”. 

Нино Бараљи (Nino Baragli, 1925 - 2013) је био задужен за монтажу 
филма „Добар, лош, зао” а то је велика ствар ако се узме у обзир колико су 
сцене двобоја и драмске напетости остале упамћене као главне асоцијације 
уз неизоставни „soundtrack” и одличне глумце,. Монтажна решења постају 
важна ставка развоја радње филма сваког вестерн филма а негде се доведе 
до савршенства као у поменутом. То је Серђо Леоне знао и зато је каријера 
Нина Бараљија имала у филмографији преко 200 филмова а иза њих се 
крију редитељи као што су Пазолини, Бертолучи, Фелини, Маргарет фон 
Трота, Роберто Бенињи и многи други.

Логика таквих (под)жанровских скокова (од скоро „треш” комедије до 
врхунских вестерна или еротских драма) показује незаобилазно филмско 
искуство аутора (нарочито Винченцонија!) који су сарађивали на више 
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нивоа и на различитим странама. Тих година се дешавало да редитељи 
су уједно били сценаристи и писали за друге редитеље или били глумци, 
продуценти, монтажери или нешто слично. На пример, Винченцони је 
сарађивао као сценариста са Моничелијем у поментом филму „Велики 
рат” који је био изузетно значајан за обојицу. Наиме, постоји непроверена 
прича да је на основу примесе о двојици забушаната који су главни ликови 
„Великог рата”, настао сценарио за „Добар, лош, зао”, јер се у том првом 
филму говори о сплеткарошима који уз силне перипетије и трагикомичне 
ситуације на крају добијају своје и због свог непоправљивог живота бивају 
кажњени. Серђо Леоне је био потпуно у рукама способног Винћенцонија 
који се често показивао и као изузетан продуцент. Тако је скоро на почетку 
каријере постао већ реномирани и угледни аутор који је убудуће показао 
и смелост и разноврсност у изразу. Довољно је рећи да је уз Леонеа, радио 
са Били Вајлдером и Дином де Лаурентисом или Пјетром Ђермијем на 
култном „Заведена и напуштена” (Sedotta e abbandonata, 1964). 

Шарену каријеру продуцента, од мистерија и трилера, преко 
лаганих секси трешева до рада на телевизији имао је Лучано Мартино 
(Luciano Martino, 1933 - 2013), рођени брат Серђа Мартина, редитеља пар 
великих наслова Б-продукције („Планина бога канибала”, „Торзо”, који један 
од бизарнијих италијанских трилера седамдесетих итд). Лућиано се бавио 
помало и режијом, написао је и пар сценарија али ће међу филмофилским 
гиговима остати познат пре свега као личност без које се није могао 
остварити талас те гротескне „италијанске фантзије” која је као жанр била 
бескрајно забавна али је најбогатије време имала пре свега седамдесетих, 
али цео тај талас је своје корене налазио у реплицирању онога што се 
успоставило шездесетих година у Италији. Динамичан развој италијанског 
филма тих година се показао у комерцијалним успесима али и  на плану 
грађења једне нове семиолошке свести. Тако се конституисала аутентична 
филмска културна сфера која је из сопственог наслеђа и иностране 
продукције узимала најбоље и у тој синтези одлазила корак даље.

У непосредном односу са публиком, а у вези са темом емоционалног 
надахнућа филмова о којима говоримо, издвајале су се изврсне музичке 
нумере које су у италијанском филму фигурирале можда као никада до 
тада у историји седме уметности (само о томе се може написати обиман 
есеј). Управо је то време дало композиторе као што су Нино Рота, Мориконе 
или пак Ђани Ферио (Gianni Ferrio, 1924 - 2013) и Роман Влад (1919 - 2013). 
„Посао композитора јесте да ‘чује филм’”, како тврди наш славни музичар 
Зоран Христић (први дрндафониста света), па је онда можда добро рећи 
да су горенаведени музичари били једно изврсно филмско ухо. Они су 
били заслужни за мелодије којима су дочаравани животи одбачених, 
заборављених породичних вредности или „неугледни појединци”. У 
децембру ћемо имати прилику да чујемо и видимо како је то изгледало у 
неколико дивних филмова. Пре свега, то су резервисани дани као сећања 
на недавно преминуле велике ауторе који су овде у тексту имали посебну 
пажњу. Дијалози, режија, покрети камере, начин глуме, одабир натуршчика, 
третман мизансцена, боја, светла и самог сценаристичког заплета у 
неорелизму јесу тема много опширније и озбиљније анализе. Свакако 
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ћемо се овде зауставити само толико да се још једном одамо почаст тим 
великанима светског филма. Они имају огромну пубику у нашој земљи а не 
треба изоставити ни колики је утицај италијански филм (комедија) имала на 
домаће ауторе, нарочито глумце. 

Све укупно показује да се сваки од недавно преминулих аутора 
провлачи на небројено начина кроз срж значајног филмског таласа и да су 
били сведоци једне огромне историје: многи од њих су живели и радили 
у ери црно-белог филма, а завршили су своје каријере и животе у добу 
„дигиталног филма” (шта год то значило), када је биоскоп као институција 
скоро превазиђен феномен. То је још један од разлога који нас треба 
научити о сврси онога што се зове „колективни сан на јави” а што је могуће 
једино одласком у мрачну биоскопску дворану. 

Млађе генерације сигурно боље познају име као што је Роберто 
Бенињи, који је постао икона савременог италијанског филма. Он има 
огроман утицај на рецепцију италијанске комедије у свету уз његовог 
пријатеља, писца/сценаристу, Винченца Черамија (Vincenzo Cerami, 1940 
- 2013). Њих двојица су уз Николету Браски (муза и супруга господина 
Бенињија) оставарили успех и својим бајковитим комедијама које су остале 
на трагу проверене традиције италијанског смеха, подариле изузетно 
драгоцена дела седме уметности која се лако препознају и још драже 
препричавају и репризирају. Од „Малог ђавола” и „Монструма” до великог и 
дивног филма „Живот је леп”...

На жалост, сви ти великани на које смо се посебно освртали су 
преминули недавно... Иза себе су оставили уметничка дела тако да остаје да 
их памтимо кроз филмску заоставштину. Током године Музеј југословенске 
кинотеке је приређивао многа сећања на италијанске филмске ауторе, на 
оне који су нас заувек напустили и они који још увек плодно стварају. Овим 
се затвара још једна година филма и свакако не би требало пропустити 
шансу да се на кратко опет подсетимо аутора који су нас засмејавали и 
увесељавали деценијама уназад.  

  
Видимо се у Кинотеци – најфилмичнијем месту у граду! 

Радиша Цветковић
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У знаку јарца
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ИНГРИД БЕРГМАН 

Од светице до курве и назад до светице поново

Ингрид Бергман рођена је 29. августа 1915. године у Стокхолму. Отац јој је 
био власник фотографске радње и Ингрид прве кораке пред камерама 

чини управо иза објектива свог оца, на фотографијама и кућним снимцима 
супер 8 камере. Занимљиво је да је те филмове касније измонтирао њен 
земљак и презимењак чувени шведски редитељ Ингмар Бергман. Прве 
кораке на филму Ингрид ће имати током својих тинејџерских година као 
статиста, а глумила је и у школским представама. После матуре 1933. године 
уписује Краљевску драмску позоришну академију у Стокхолму где остаје 
само годину дана, а током тих годину дана студија имала је професионални 
деби у позоришту. Ускоро снима и свој први филм „Munkbrogreven” 1935. 
године у ком глуми собарицу која нелегално препродаје алкохол у хотелу 
у ком ради.

Годину дана касније снима филм који ће јој променити живот 
‘’Интермецо’’. Филм привлачи пажњу чувеног холивудског продуцента 
Дејвида О.Селзника који купује права за амерички римејк овог филма, у ком 
ће Ингрид поново одглумити улогу коју је глумила и у оригиналној верзији. 
Између снимања две верзије филма ‘’Интермецо’’ снима два шведска филма 
‘’Само једна ноћ’’ и ‘’Лице жене’’ и немачки филм “Die Vier Gesellen”.

На захтев Дејвида О’Селзника 1939. године се сели у Холивуд, а са 
римејком филма ‘’Интермецо’’ почиње њена интернационaлна каријера 
која ће трајати педесет година и током које ће како је сама Ингрид 
Бергман рекла: ‘’Имати имиџ од светице до курве и назад до светице 
поново’’. Холивудска верзја филма ‘’Интермецо’’ била је веома успешна 
и резултирала је тиме да је Дејвид О’Селзник (David O’Selznick) потписао 
седмогодишњи уговор са Ингрид Бергман. Са О’Селзником  снима само два 
филма у његовој продукцији, али ће се појавити у још неколико филмова и 
позоришних представа. 

Од почетка своје  холивудске каријере Ингрид је желела да глуми 
што различитије улоге. Иако јој је првобитно била намењена улога Др. 
Џекилове веренице у филму ‘’Др. Џекил и Мр. Хајд’’ 1941. године, а Лани 
Тарнер улога шанкерице Ајви Питерсон, Ингрид се обратила студију МГМ 
и редитељу филма Виктору Флемингу са жељом да она и Лана Тарнер 
замене улоге. Ова промена је обема глумицама омогућила да глуме ликове 
другачије од оних које су дотада глумиле. У то време појављује се и на 
Бродвеју у две позоришне представе ‘’Лилион’’ и ‘’Ана Кристи’’. 

Своју најпознатију филмску улогу одглумиће у филму ‘’Казабланка’’ 
1942. године Мајкла Кртиза (Michael Curtiz) у ком јој је партнер био Хемфри 
Богарт (Humphrey Bogart). Филм постаје велики хит и већ годинама је међу 
првих пет најбољих филмова свих времена на многобројним листама. Исте 
године снима и екранизацију Хемингвејевог романа ‘’За ким звоне звона’’ 
која јој доноси  прву номинацију за Оскар. 
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Глумила је и у Хичкоковим филмовина ‘’Зачарана’’, ‘’Озлоглашена’’ и 
‘’У знаку јарца’’. Многи критичари улоге у филмовима Алфреда Хичкока (Al-
fred Hitchcock) сматрају њеним најбољим улогама. 

Велики успех постиже поново и на Бродвеју улогом Јованке 
Орлеанке у представи “Joanne of Lorraine” за коју осваја награду Тони за 
најбољу глумицу, а 1948. године глуми и у филмској верзији ове представе 
која јој доноси још једну номинацију за Оскар иако филм није остварио 
већи комерцијални успех.

После писма које упућује редитељу Роберту Роселинију (Roberto 
Rossellini) као велика поштоватељка његовог рада и  са жељом да глуми 
у једном од његових наредних филмова. Убрзо добија улогу у филму 
‘’Стромболи’’ током чијег снимања започиње и љубавна веза редитеља и 
глумице. Обоје су већ били у браковима, али се убрзо разводе од својих 
партнера. Јавност у Амерци је осуђује као неморалну, а губи и велики број 
обожаватеља. 

Недуго затим Ингрид се са Роселинијем сели у Италију и наредних 
неколико година глуми само у његовима филмовима до 1956. године када 
снима филм ‘’Елена и мушкарци’’ са редитељем Жаном Реноаром, која јој 
оживљава каријеру. У браку са Роселинијем рађа троје од којих је свакако 
најпознатија Изабела Роселини (Isabella Rossellini), манекенка, глумица и 
икона стила. 

Те године се враћа у Америку да сними филм ‘’Анастазја’’, а њен брак 
са Роселинијем је недуго затим окончан. Повратак у Холивуд јој подмлађује 
каријеру и враћа изгубљену популарност у Америци, а за улогу у филму 
‘’Анастазја’’ коначно осваја Оскар за главну женску улогу. У то време удаје 
се по трећи пут за  позоришног продуцента Ларса Шмита. 

Током наредних година снимиће многобројне филмове, а радиће 
и у позориштима на Бродвеју и лондонском Вест Eнду, а снимаће и за 
телевизију. Године 1975. осваја други Оскар за епизодну улогу у филму 
‘’Убиство у Оријент експресу’’, убрзо се по трећи пут разводи, а и каријера 
почиње да јој се ближи крају јер те године открива да болује од рака дојке. 
Иако нарушеног здравља наставља да снима и тих година снима један 
од својих последњих филмова ‘’Јесења соната’’ Ингмара Бергмана 1978. 
године. 

Последњу улогу одиграла је у тв мини серији ‘’A Woman Called Gol-
da“ у којој је глумила израелску премијерку Голду Меир, а за коју осваја 
награде Еми и Златни глобус. На свој 67. рођендан 29. августа 1982. године 
преминула је у Лондону после седмогодишње борбе са раком дојке.

Ђорђе Зеленовић
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АНТОНИЈА БРД 
(Antonia Bird, 27.05.1951 – 24.10.2013)

Антонија Брд била је позоришна, телевизијска и филмска редитељка. 
Каријеру у позоришту почела је са само 17 година као асистент 

организатора. Неколико година касније постаје уметнички директор у Roy-
al Court Theatre, а прва режија за BBC била је управо адаптација позоришне 
преставе Royal Court позоришта. 

Ускоро почиње да режира популарну серију Eastenders за BBC, као 
и многе друге тв серије и тв филмове за ову кућу. За свој телевизијски 
рад освојила је многобројне награде, а међу њима је и неколико награда 
Британске филмске академије (БАФТА). Славу у родној Британији доноси 
јој тв филм Safe о животу бескућника у лондонском Вест Енду, за који 
осваја неколико награда. У том филму по први пут сарађује са глумцем 
Робертом Карлајлом са којим ће сарађивати у још три филма  (Свештеник, 
Фаца, Изгладнели). Са Роберт Карлајлом и писцем Ирвином Велшом 
(Трејнспотинг, Прљаво...) била је један од сувласника продуцентске куће 
4 Wаy Pictures.  Светску славу доноси јој контроверзни филм Свештеник 
1994. године за који осваја награде на фестивалима у  Торонту, Единбургу 
и Берлину, што овом филму доноси светску дистрибуцију коју преузима 
компанија Miramax, којa је недуго пре тога продата компанији Дизни. Филм 
због тема које је обрађивао, као што су свештник хомосексуалац, свештеници 
који крше целибат и имају љубавне везе са својим кућним помоћницама и 
сексуално злостављање деце изазива бурне реакције широм света. Ирска 
католичка црква тражила је забрану дистрибуције филма са чиме се Ирски 
борд цензора није сложио и пустио је филм у биоскопе са назнаком да није 
прикладан за млађе од 18 година. То је била прекретница у односима ове 
две институције које су дотада тесно сарађивале. Није изостала реакција 
ни у Америци где је филм пуштен у биоскопску дистрибуцију на Велики 
петак и викенд Ускрса 1995. године па је Католичка лига за религиозна и 
грађанска права тражила бојкот свих Дизнијевих производа. 

Следећи филм Антоније Брд Луда љубав појавиће се већ на лето те 
године и први филм снимљен за један холивудски мејџор студио и то баш 
Дизнијев Тачстоун. Филм не постиже већи успех ни код публике ни код 
кртике, а ни зарадом и Антонија Брд се враћа у Велику Британију где снима 
филм Фаца 1997. године у ком, сем Роберта Карлајла, једну од главних 
улога у филму тумачио је Дејмон Албарн (Damon Albarn), певач бенда Блур. 

На предлог Роберта Карлајла преузела је режију филма Изгладнели 
који је почео да режира Милчо Манчевски, али је због сукоба са челницима 
компаније 20th Century Fox напустио снимање филма псоле само 10 дана.

Последњих неколико година режирала је неколико играних и 
документарних тв филмова за BBC и 4 Wаy Pictures, а последњих година 
била је и редитељ BBC-еве хит тв серије The Village.

Антонија Брд преминула је 24. октобра 2013. године од ретког 
анапластичног рака тироиде.

Ђорђе Зеленовић



музеј југословенске кинотеке
пр

ог
ра

м

38

Жорж Мустаки

Норма Бенгел

Најџел Девенпорт -
Прљава игра
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СЕЋАЊА

Последњих месеци ове године заувек нас је напустио низ битних људи 
из света филма. У недостатку простора за дуже циклусе Југословенска 

кинотека ће им се одужити у знак вечног сећања са кратком биографијом и 
са по неким филмовима који су обележили њихове каријере.

Рангел Влчанов (1928 – 2013) је у анкети бугарских филмских 
радника пре неколико година проглашен за највећег бугарског редитеља 
двадесетог века. Као редитељ преко двадесет играних филмова, 
сценариста и глумац, он данас има статус утемељивача бугарског „новог 
таласа“ с краја педесетих година, суштински блиског француском поетском 
реализму и италијанском неореализму, уз доста сложенију форму за коју 
се слободно може рећи да је била експериметантаторска. Од свог првог 
филма На малом острву (1958), преко награђиваног Сунца и сенке (1962), 
импресивног психолошког трилера Вучица (1965), до ремек дела Лаковане 
ципеле незнаног војника (1979) текла је каријера широка као река чији су 
таласи деценијама избацивали филмске поруке пуне хумора, наде у људску 
доброту, среће и љубави. 

Велики канадски сниматељ и редитељ из франкофоног Квебека 
Мишел Бро (1928 – 2013) је са једва нешто више од двадесет година био 
сниматељ за Национални филмски борд Канаде, али његова каријера 
креће узлазном линијом након што се у Паризу, учествујући као један 
од сниматеља на раду у чувеном међашу правца филма-истине Хроника 
једног лета (1961) у режији Жана Руша и Едгара Морена заразио духом 
и поступцима француског „новог таласа“. По повратку у родну земљу 
снимио је више филмова за водећег новоталасног редитеља Клода 
Житру, између осталих и по критици и по публици најзначајнији канадски 
филм Мој ујак Антоан (1970). Међу његовим самосталним филмовима 
најистакнутији су психолошка драма Између мора и слатке воде (1967), 
кратки експериментални филм Конфликт из исте године, који је био 
пројекциран на два екрана, као и контраверзна Наређења (1974), у коме 
се на документаристички начин бавио питањима борбе за независност 
Квебека. 

Ентони Хиндс, или Џон Елдер како се потписивао као сценариста 
(1922 – 2013) је уз Мајкла Карераса био душа британске продуцентске куће 
Хамер основане 1952. године, која се прославила десетинама филмова из 
жанра страве и ужаса и научне фантастике. У вишедеценијској каријери 
продуцирао је чак педесет и шест филмова који углавном припадају овим 
жанровима, а почетком шездесетих година је постао и сценариста неких 
од највећих успеха ове куће, као што су Проклетство вукодлака (1962), 
Пољубац вампира (1962), Фантом опере (1962), Дракула, принц таме (1965), 
Окуси Дракулину крв (1969), Франкештајн и чудовиште из пакла (1973). 
Захваљујући њему значајне каријере су направили режисери Теренс 
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Фишер, Дон Шарп, Џон Гилинг и Фреди Френсис, сценариста Џими Сангстер, 
те глумачке иконе жанра Кристофер Ли и Питер Кашинг.

Када се крајем педесетих изнебуха појавио правац популарно назван 
„нови бразилски филм“ са таквим редитељима какви су били Дош Сантош, 
Роша, Гуера, Диегеш, који су отворено и на оригиналан начин говорили о 
обесправљеним сељацима и сиротињи градских фавела, међу кључним 
филмовима се налазило и остварење Чувар обећања Анселма Дуартеа из 
1962. године, један од најлепших филмова у историји кинематографије о 
снази људске вере, овај филм је у улози проститутке Марли свету открио 
прелепу плавооку Норму Бенгел (1935 – 2013), која је убрзо постала и прва 
звезда покрета „cinema nuovo“. Исте године изазвала је сензацију улогом 
у филму Насилници, још једног истакнутог аутора покрета, Раја Гуере, 
наступивши у сценама експлицитне голотиње. Но, живот пише романе, 
па ју је убрзо љубав са италијанским глумцем Габријеле Тинтијем довела у 
кинематографију наших некадашњих суседа са оне стране Јадрана, где је 
током шездесетих наступила у низу запажених остварења најразличитијих 
жанрова. Поменимo само комедију Мафиозо Алберта Латуаде (1962), хорор 
Планета вампира Мариа Баве (1965), или шпагети вестерн Мртвацима 
прелаз слободан Серђа Корбучија (1967). Крајем деценије, после развода од 
Тинтија се враћа у Бразил где у наставку каријере даје туце врсних главних, 
али и карактерних рола, а и сама се успешно окушава у редитељском послу. 

Данијел Дивал (1944 – 2013), француски глумац, сценариста и 
редитељ се са малим ролама појавио на филму још почетком седамдесетих 
година, а временом је израстао у једну од најмаркантнијих појава 
француског филмског глумишта. Крупне појаве, помало застрашујућег 
погледа, углавном је тумачио мрачне и виолентне карактере склоне 
аутодеструктивности, што је пренео и у лични живот, због чега је добар део 
1987. године провео у затвору. Сабравши се потом, од половине деведесетих 
остварује неколико врхунских али и споредних рола у делима као што су 
Да ли ће снежити за Божић? (1996), Чувај се моје љубави (1998), Време вука 
(2003), Скривено (2005). Осим педесет и једне филмске улоге, режирао је и 
шест играних филмова, од којих су назначајнији на Московском фестивалу 
награђивана драма Сенка двораца (1977) и сурова прича о сјају и беди 
проституције (у којој је и глумио) Бекство са плочника (1979), са великим 
звездама Мју Мју и Маријом Шнајдер у водећим ролама. 

Најџел Девенпорт (1928 – 2013), британски глумац који се на филму 
појављивао у малим епизодама крајем педесетих и почетком шездесетих 
година, средином деценије се винуо међу неколицину карактерних 
глумаца који су својим наступом и снагом израза у заједничким сценама 
одузимали примат великим старовима са којима су наступали. Средњег 
раста, али јаког стаса, мужевног лица на коме су се истицале светлуцаве 
очи и неизбежни велики бркови, дубоког и отсечног гласа Девенпорт је био 
идеалан тумач улога официра и аристократа, полицајаца и ратника. Глумио 
је у близу педесет филмова а повукао се пре десетак година, објаснивши да 
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више не може да памти дуже реплике. Најимпресивније роле остварио је 
у филмовима Ветрови Јамајке (1965), Човек за сва времена (1966), Прљава 
игра (1968), Последња долина (1970), Марија Стјуарт (1971). Међу ретким 
главним улогама истичу се оне у еколошкој драми Ни влати траве (1970) 
редитеља и глумца Корнела Вајлда и научно фантастичном хорору Фаза IV 
(1974) редитеља и чувеног креатора филмских шпица Сола Баса. 

Легендарни француски композитор, текстописац, шансоњер, 
композитор филмске музике и глумац Жорж Мустаки (1934 – 2013) је 
рођен у Александрији, у итало-грчко-сефардској породици, одакле потиче 
и његов животни и музички космополитизам (певао је на француском, 
италијанском, енглеском, грчком, португалском, арапском и шпанском 
језику). Један од последњих из плејаде великих шансоњера је компоновао 
преко триста песама за такве шансоњере какви су били Далида, Франсоаз 
Арди, Барбара, Серж Ређиjани, Жилијет Греко, Тино Роси, Ив Монтан... Ипак, 
његова најчувенија песма Милорд је створена за бесмртну Едит Пјаф која 
је била „протеже“ младом композитору, док му је највећи сопствени хит 
била песма Странац која говори о животу имиграната из медитеранских 
земаља у Француској. За филм је компоновао већ од почетка шездесетих 
а међу десетак партитура истичу се оне у филмовима Проклета Марија и 
Американац, оба из 1969, Соло и Регрут, оба из 1970. итд.

Позоришна, филмска и телевизијска глумица, добитница пет награда 
Тони, три Емија и једног Гремија Џули Харис (1925 – 2013) једна је од 
најцењенијих појава америчког глумишта, у свим овим појавама уметничког 
изражавања. Ова нежна и крхка пегава плавуша на филму је играла 
релативно мало (око тридесет улога) врло пажљиво бирајући редитеље 
и теме које одговарају њеном сензибилитету. После позоришног успеха 
представе Гост на свадби дебитовала је исте 1952. године у истоименој 
филмској екранизацији Фреда Цинемана и одмах била номинована за 
Оскара за најбољу женску улогу. Највећи успеси у њеној каријери везани 
су за филмове Источно од раја (1955) у коме је била партнерка Џемсу Дину, 
Ја сам камера (1955), (прве верзије филма Кабаре), Реквијем за тешкаша 
(1962), Прогањање (1963) ,Одсјаји у златном оку (1967), Крвави плен (1968) 
Скровиште (1975) итд.

Дени де Ла Пателијер (1921 – 2013) је био један од омражених 
редитеља према тумачењу француских „новоталасоваца“ с краја педесетих 
и с почетка шездесетих година прошлог века. Као и осталима које су кудили 
пребацивано му је рутинско и пуко пресликавање књишких предложака 
на филм, неживотност ситуација и пуки комерцијализам. Но, и сам Ла 
Пателијер је тврдио да никада није имао ауторске амбиције, већ жељу да 
његова публика ужива у забавним филмовима. Са данашње тачке гледишта 
јасно је да је код „новоталасоваца“ било доста претеривања и неправедних 
осуда врсних професионалаца и из очигледне жеље да пошто пото они 
добију новац за режију својих филмова. Сам Ла Пателијер је за мање од 
двадесет година (1955 – 1973) режирао чак двадесет два играна филма 
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већином велике биоскопске хитове, код гледалаца популарни и због 
врхунских глумаца по којима су његови филмови били и препознатљиви. 
Свакако најбољи филм у тој серији је била ратна драма смештена у либијску 
пустињу, Такси за Тобрук (1961) са бриљантном глумачком поставом у 
саставу Лино Вентура, Харди Кригер и Шарл Анзавур. За нас је значајна 
и велика копродукција Марко Поло (1964), највећи подухват београдског 
Авала филма шездесетих година, један од ретких комерцијалних неуспеха 
Ла Пателијера који је ово остварење режирао у сарадњи са Ноелом 
Хауардом и Кристијаном Жаком. Ипак, заштитни знак његовог дела је била 
сарадња са глумачким магом Жаном Габеном (у чак шест филмова) од којих 
су најзначајнији; Велике породице и Улица де Прери оба 1958, Рифифи 
у Панами (1966) – филм који је приказиван у биоскопу 20. октобар 1968. 
године када је усташки терориста Миљенко Хркач поставио бомбу – као и 
комедија Тетовиран (1968) која је после много година у заједничком филму 
ујединила великане Жана Габена и Луја де Финеса.

Александар Саша Ердељановић

Дени де Ла Пателијер -
Тетовирани

Џули Харис -
Источно од раја
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СЕЋАЊА

На истакнуте филмске уметнике који су у задњих неколико месеци 
напустили светску филмску позорницу, Југословенска кинотека им 

одаје почаст, тако што ће приказите неке од њихових најбољих остварења.

Ед Лаутер (Ed Lauter), карактерни глумац, чије је дугачко и благо 
искривљено лице, са озбиљним застрашујућим погледом, красило филм 
безмало пет деценија, колико је Ед провео глумећи на великом платну и 
телевизији, преминуо је у 74-ој години од ретког облика рака.

Улоге насилних момака су били његов алтер его. Био је познат по 
улози бруталног затворског чувара и Берт Рејнолдсовог душманина, у 
затворској драми Затворски круг (The Longest Yard, 1974). У Хичкоковом 
филму Породична завера (Family Plot, 1976), играо је туњавог надзорника 
бензинске пумпе. У филму Посмртна жеља 3 (Death Wish, 1985) игра улогу 
насилног полицијског капетана, који се удружује са Чарлс Бронсоном, са 
циљем да са њујоршких улица почисте криминалце.

Своју глумачку каријеру је почео на Лонг Ајленду (Long Island), 
играјући у комедијама. Након што је одслужио војни рок, појављује се у 
бродвејској представи Црни изазов (Great White Hope, 1970), глумећи тада 
са звездом у успону, Џејмсом Ерл Џонсом.

Ед Лаутер је наставио да глуми скоро до пред саму смрт. Многи од тих 
филмова још нису завршени и налазе се у фази постпродукције. Последњи 
филм који је завршен а који ће премијерно бити приказан 2014. године, је 
римејк познатог хорора из 1976. год; The Town that Dreaded Sundown, који је 
тада режирао Чарлс Би Пирс (Charles B. Pierce).

Ед Лаутер је за себе говорио „Иако ме људи препознају,многи од њих 
не знају моје право име“.

Режисер Вилијам Грејем (William A. Graham), је најзаслужнији за то 
што је рокенрол легенда, Елвис Присли променио своју препознатљиву 
фризуру у његовом последњем филму (Change of habit, 1969). Током своје 
каријере која је трајала безмало пола века, Грејем је такође режирао 
филмове (Honky, 1971), (Where the Lilies Bloom, 1974) и (Return to the Blue La-
goon, 1991); због свог редитељског умећа бива почаствован и номинацијом 
за престижну телевизијску награду Еми (Emmy), за филм (Guyana Tragedy: 
The Story of Jim Jones, 1980), у коме глумац Пауерс Бут (Powers Booth), 
бриљира у улози вође култа самоубица. Грејем је такође током деведесетих 
режирао и три епизоде, познате научно-фантастичне серије Икс Фајлс (X-
Files).

Као рођени њујорчанин који је служио војску у морнарици а потом 
похађао престижни универзитет Јејл, Грејем средином педесетих почиње 
да режира сегменте телевизијске серије Kraft Theatre. Током шездесетих, 
наставља са својим ангажовањем на телевизији и популарном уређивачком 
концепту свих телевизијских програма који се базирао на серијама. Режира 
две акционе сцене за телевизијску серију Бетмен. Као некрунисани краљ 
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телевизијских серија и филмова, Грејем наставља свој режисерски опус, 
режирајући можда један од његових најбољих телевизијских филмова, 
Човек који је ухватион Ајхмана (The Man Who Captured Eichmann, 1996) 
са Роберт Дивалом у улози Адолфа Ајхмана (Adolf Eichmann), једног од 
најтраженијих нацистичких злочинаца.

Вилијам Грејем је умро у 87-ој години живота, од компликација 
насталих након упале плућа.

Филмски монтажер Френк Морис (Frank Morriss) се родио 1927. 
године у Тексасу. Још као дете, пресељава се са мајком и сестром у 
Калифорнију. Убрзо завршава универзитет у Сан Хозеу, на коме је показао 
и завидне способности током своје студентске рагби каријере. Врло брзо 
након завршетка студија, опредељује се за монтажерски позив, тако да 
своју каријеру на филму започиње током шездесетих и седамдесетих, 
радећи углавном на телевизијским филмовима. 

Као чест сарадник на филмовима познатог режисера Џона Бедема, 
Морис бива номинован за две Еми награде за филм у продукцији познате 
телевизијске мреже НБЦ (NBC) (The Execution of Private Slovik, 1974), у коме 
Мартин Шин игра америчког војника који је био стрељан због дезертерства 
током Другог светског рата. За познате акционе филмове Плави гром (Blue 
Thunder, 1983) и Лов на зелени дијамант (Romancing the Stone, 1984) бива 
номинован за награду Оскар. Морис је такође монтирао, можда и један 
од најбољих телевизијских филмова икад снимљених а свакако може да 
понесе епитет најузбудљивијих, Спилбергов Дуел (Duel, 1971). За овај филм 
је Морис добио награду Еми. Већ 1974. године, ради са режисером Доном 
Зигелом (Don Siegel) на вероватно једном од најбољих америчких филмова 
који су снимљени те године, акционом трилеру Чарли Ворик (Charley Var-
rick), у коме главну улогу игра ингениозни Волтер Матау (Walter Matthau). 
Током своје дугогодишње каријере, Морис је радио са многим познатим 
режисерима а упознао је и неке од највећих америчких глумаца новог 
америчког филма; Мел Гибсон и Голди Хон у филму Птица на жици (Bird on 
Wire, 1990); Мајкл Џеј Фокс и Џејмс Вудс у филму The Hard Way (1991) као и 
Бриџит Фонду у филму Point of No Return (1993).

Oд краја деведесетих Морис се поново вратио раду на телевизији, 
где монтира још шест филмова. Последњи пројекат на коме је био 
ангажован, је био филм Silent life, који прича причу о легендарном глумцу 
Рудолфу Валентину и његовом последњем филму Шеиков син (Son of the 
Sheik, 1926) током кога је преминуо. Нажалост, да ли је то била игра судбине 
али и Френк Морис није доживео да види филм на коме је радио. Умро је у 
85-ој години живота.

Бојан Ковачевић
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ВЕК ОД РОЂЕЊА ФРАНТИШЕКА ЧАПА

Пре сто година у малом чешком месту Челаковице рођен је будући велики 
редитељ и сценариста Франтишек Чап. Његов јубилеј је добра прилика 

за, између осталог, и подсећање  како је растао и како се средином педесетих 
година прошлог века развијао „нови“ југословенски филм, у чему је ова, 
помало заборављена ауторска личност имала више него значајну улогу.

На филму се појавио као нека врста „чуда од детета“, јер је са само 
двадесет и четири године написао сценарио за класик чехословачке 
кинематографије тридесетих година Невиност у режији Отокара Вавре. 
Следеће 1938. године био је сценариста у двема комедијама  такође 
истакнутих аутора периода, Квочки Хуга Хаса и Корака до таме Мартина 
Фрича. Успех ових остварења омогућује му неочекивано рани редитељски 
деби (у двадесет и шестој години) за тадашњу чехословачку кинематографију 
Ватрено лето, који је режирао у сарадњи са још једним дебитантим и 
будућим великим режисером, Вацлавом Кршком. Ова суптилна драма 
о одрастању, са јаким елементима еротизма и сензуалности, показала 
је сву раскош талента двојице почетника, и на неки начин настављача 
претходника овог стилског правца, Густава Махатија, а уједно је у матичну 
кинематографију после неколико година „гостовања“ на нацистичком 
филму и љубавног скандала са Јозефом Гебeлсом, вратила прекрасну и 
фаталну жену и глумицу, Лиду Барову. За време немачке окупације Чап је 
један од најзапосленијих филмских радника у кинематографији, што га 
је прилично коштало по ослобођењу. Од његових десетак разнородних 
и ескапистичких дела из тог периода посебно се истичу изванредна 
мелодрама Ноћни лептир која је савршено ухватила дух и атмосферу 
Аустроугарске монархије на прелому из деветнаестог у двадесети век, 
иначе награђена на Венецијанском фестивалу, затим „отеловска“ драма 
о превари и праштању, Прелудијум, оба из 1941. године, као и повратак 
жанру костимираног филма кроз импесионистичку фотографију која личи 
на платна Едгара Деге, Плесачица из 1943. године. Једина Чапова мрачна 
епизода из тог доба је везана за његову режију историјског спектакла Свети 
Вацлав из 1942, најочитијег примера моралног посртања и колаборације 
чешких филмских уметника у време Другог светског рата. 

Иако је (између осталог и због несумњивог талента) за разлику од 
неких других људи из света филма који су по ослобођењу због сарадње 
са непријатељем били суђени или чак ликвидирани од нове власти, Чап је 
након краћег периода забране рада на филму поново добио шансу коју је 
више него успешно искористио. Две ратне приче: прва, у Кану награђена 
окупацијска драма о храбрости и херојству илегалаца Људи без крила из 
1946, и друга, психолошка драма о групи рањених партизана опкољених 
од стране Немаца у словачким планинама, Бела тама из 1948. године. 
Но, долазак комуниста на власт и тешки идеолошки притисци у култури 
који су се итекако очитовали и на филму, натерали су Франтишека Чапа 
да већ следеће године свој нови живот започне у емиграцији, у Западној 
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Немачкој. Тамо је у следећих пар година створио неколико лаких и забавних 
филмова, примећених по  вештом излагању фабуле, јасно профилисаним 
ликовима и чистоти форме. У ери када се схватило да нова југословенска 
кинематографија дефинитивно не може да се ослања само на сопствене 
снаге то јест на полуаматерски стручни кадар обучаван на основама 
ретроградног „стаљинистичког филма“, долазак Франтишека Чапа на рад у 
социјалистичку Југославију (по позиву Бранка Туме, директора љубљанског 
„Триглав филма“) био је право освежење и означио препород младе 
кинематографије, како у тематском тако и у формално-естетском смислу. 
За једну деценију рада на нашем играном филму овај врхунски занатлија је 
створио седам остварења, која су уз очигледне уметничке квалитете довеле 
и до нечега од чега је дотадашњи филм озбиљно патио – невероватне 
комуникативности и присности са гледалачким аудиторијумом, нарочито 
младим нараштајима. Међу њима се посебно истичу једна од првих код нас, 
лепршава омладинска комедија Весна из 1953. године, којом је по први пут 
у новој земљи устоличен систем филмских звезда у виду младог глумачког 
пара Метка Габријелчич – Франек Трефалт.  Четири године касније снимљен 
је и режијски можда још успелији наставак авантура истих јунака Не 
чекај на мај, који је као и претходни снимљен у продукцији словеначког 
„Триглав филма“. У том периоду Чап је остварио још неколико и са данашње 
тачке више него добрих и занимљивих филмова: у Пули награђену ратну 
драму Тренуци одлуке из 1955., вишеслојну социјалну мелодраму Врата 
остају отворена из 1959. (у продукцији „Босна филма“ из Сарајева) у 
којој је на филму дебитовала тек пунолетна Милена Дравић, те напокон 
напети шпијунски трилер из ратног периода НДХ-а, Х-25 јавља из 1960. 
После музичке комедије набијене прворазредним шлагерима Срешћемо 
се вечерас из 1962. уследио је Наш ауто (1963) биоскопски неуспешна а 
из данашње перспективе љупка и искричава комедија, којим је нажалост 
прерано окончана југословенска филмска епизода у животу Франтишека 
Чапа. Не треба сметнути с ума ни два остварења (од више излета у Немачку 
и Италију током педесетих) која су потврдила његову високу међународну 
репутацију, успелу копродукциону  мелодраму по Мопасану, У зачетку је 
био грех (1954), као и повратак на пре другог светског рата популарном 
жанру heimat- filma (сеоских љубавних драма смештених у миље идиличних 
крајолика руралне Немачке) у више пута екранизованом књижевном делу 
Јастребица Вали из 1956. године.

Последњу деценију живота Франтишек Чап је провео радећи на не 
тако успешним аустријским и немачким тв серијама, а још су неуспешнији 
били његови покушаји приватног бизниса са фармама живине и кунића. 
Умро је у пуној снази 1972. године у Пирану, где је провео последње 
године живота. Кратак преглед  његовог рада  у виду три филма у  Музеју 
југословенске  кинотеке представља сећање на њега, али и повод да му се у 
будућности посвети много више простора у некој новонаписаној историји 
кинематографије СФРЈ, уз целокупну ретроспективу филмова, јер је на 
основу онога што нам је оставио то без сумње заслужио.

Александар Саша Ердељановић
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У фокусу:
МИЛОШ ФОРМАН

Готово 82 године проведене у Европи и Америци, проживљавајући све 
мане тих средина али  увек успевајући да проникне и у њихове врлине, 

које нам је представљао кроз своје визије (никад кроз самог себе) путем 
свог филмског израза. Филмског израза који није у константном развоју за 
разлику од већине осталих редитеља, већ је добро дефинисан и утемељен. 
Догодила се само једна велика промена у начину на који је он стварао 
филмове и она се подударила са највећом променом која са догодила у 
његовом животу. Када је све остало у питању, Милош Форман није имао 
потребу да проналази нове форме како би саопштио оно што је желео да 
каже, већ је то увек сјајно радио са својим зрелим филмским језиком.

Прва фаза његовог развоја завршава се крајем његовог младалачког 
живота; са 36 година он напушта тадашњи ЧССР у тренутку када совјетски 
тенкови стављају тачку на Прашко пролеће и одлази у Сједињене Државе. 
Оно што оставља иза себе је његов готово документаристички стил, 
усмерен ка приказивању стварности у свим њеним нијансама: у његовим 
филмовима, снимљеним најчешће у оскудним условима, вешти покрети 
камере, паузе и иновативне идеје успевају да превазиђу недостатак 
спектакуларности; његови филмови се не састоје у представљању неког 
одређеног сценарија већ су засновани на жељи кинематографије открића. 
Надасве то је одлична кинематографија, а номинације за награду Оскар 
за најбољи филм ван енглеског говорног подручја и главна награда на 
фестивалу у Локарну то сведоче.

Милош Форман ствара и говори са једне стране гвоздене завесе али 
га ослушкују и са друге. Међу њима се налази и Кирк Даглас (Kirk Douglas): 
на основу успеха филмова „Црни Петар“ (Černy Petr) и „Гори моја госпођице“ 
(Hori, ma panenko) и пројекта филма „Лет изнад кукавичјег гнезда“ (One 
Flew Over The Cuckoo’s Nest) одиграће се прелазак Формана из европске 
у америчку кинематографију. Изузетно су занимљиве две верзије једне 
приче за коју се сазнало тек доста година касније: Кирк Даглас је управо 
у младом чешком редитељу нашао правог човека за филм који је желео 
да продуцира; разговарао је са њим, послао му је књигу али никада није 
добио одговор. Милош Форман је након тог разговора са ентузијазмом 
прихватио понуду али никада није добио књигу која му је обећана. До 
готово филмског обрта долази скоро 10 година касније када Мајкл Даглас 
(Michael Douglas), без да је о томе обавестио свог оца, шаље исту књигу 
чешком редитељу који је у потрази за послом у Сједињеним Државама. 
Десет година нагађања и злих мисли нестају и филм за који ниједан „мејџор“ 
студио није био заинтересован бива снимљен. И данас је по мишљењу свих 
то најбољи Форманов филм.

Од тог тренутка Форманова каријера је нашла жељену стабилност: 
стабилност израза, стила, хазарда. Сваки његов следећи филм је плод 
посебног сплета околности. Чешки редитељ не бира своје приче, он их 
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готово случајно проналази: по сопственом признању готово невољно је 
отишао да погледа мјузикл „Коса“ у једном лондонском позоришту. Ипак 
и поред свега тога порука која се из његових дела јавља је веома јасна и 
увек садржи исту анитконформистичку матрицу: против власти и против 
репресије, против милитаризма и против реторичког концепта домовине 
(не против рата и против владе, јер би то било и конформистичко и 
анахроно).

Борећи се за лична права, за права савести и изражаја Форман 
се суочава са једним друштвом које је суштински спознао, и то доказује 
филмом „Свлачење“ (Taking off), сатири о пороцима Американаца коју је 
снимио недуго након доласка у САД, али и у каснијем остварењу „Народ 
против Ларија Флинта“ (The People vs. Larry Flint). Међутим, ту стаје, јер 
његов рад није мисија, већ начин изражавања. У филмовима „Лет изнад 
кукавичјег гнезда“ и „Амадеус“ доводи до врхунца паралелизма повратно 
путовање до амбиса људске душе и контраста човека и институција, 
институција за којима човек има потребу да постоје, које ствара са идејом 
да ће му бити од помоћи али у којима почиње да бива њихово власништво, 
роб нечега што је он сам пожелео да створи.

Зрели Форман чврсто стоји иза својих ставова и више се не труди да 
пронађе бескрајне нијансе стварности већ само нијансе друштва, у којем 
се крећу Американци, и они добри и они лоши. Ипак Форман не подлеже 
конформизму захтева једне државе која је сама по себи контрадикторна, 
подељена између обала и унутрашњости и чији је највећи део (територије) 
када је у питању култура, прилично заостао: његови јунаци су Бергери, 
дезертери и овисници о ЛСД-у; Рендији, који се претварају да су луди како 
би избегли затвор, Лари Флинтови који долазе до успеха кроз порнографију, 
Кауфманови који варају своју публику а да је не забаве... А зли су сви они 
који покушавају да спрече њихову генијалност, сестра Речед, дворски 
композитор Салијери и сва публика која није у стању да сагледа нешто што 
се налази иза општег морала и која уништава све оне који себи допуштају 
тако нешто.

Пет награда Оскар за „Лет изнад кукавичјег гнезда“, чак осам за 
„Амадеуса“, награда жирија у Кану за „Скидање“, Златни медвед у Берлину 
за „Народ против Ларија Флинта“ и бројне награде за „Косу“. Друштвене 
критике Милоша Формана нису остале незапажене. Али друштво не воли 
оне који износе пред суд јавности његове мане, али пред неким ко то ради 
на мајсторски начин, уз помоћ уметности, не може а да му се не поклони.

Марјан Вујовић
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Амадеус

Лет изнад кукавичијег гнезда
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Карл Теодор Дрејер - Вампир

Фридрих Вилхелмм Мурнау - Носферату: - симфонија језе 
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ПРИНЦ ТАМЕ СА СТОТИНУ ЛИЦА

„Listen to them. Children of the night. What music they make“

једна од познатијих филмских реченица. Конкретно се мисли на ону коју 
је изговорио Бела Лугоши и често је изговарају са акцентом као и он. 
Варијација исте постоји у свакој филмској инкарнацији Дракуле. Брем 
Стокеров роман из 1897. Дракула постао је инспирација за десетине 
филмова које носе његово име и стотине које су инспирисане њиме. Стокер 
није могао ни да претпостави колико ће његов роман постати утицајан, не 
само као значајно дело готик књижевности, него и филмске индустрије а 
поготову модерне готик субкултуре. Овом ирском писцу као основа за лик 
је послужио румунски племић из XV века Влад Цепеш, чији је отац поред 
свог имена имао и Dracul (Змај) као припадник витешког реда „Ред Змаја“. У 
зависности од изговора Dracul може да значи и Ђаво. Одговарајуће име за 
главног јунака. Историјски познат као веома окрутан, садистички настројен 
владар, који је своје противнике набијао на колац и наводно уживао у 
томе. Велики војсковођа кога су се сви плашили. Сем ове предисторије 
сам живот Влада је ирелевантан за Стокеровог Дракулу. Његове корене 
треба потражити више у личном пишчевом животу. Стокер је 28 година 
био менаџер познатом глумцу Сир Хенри Ирвингу, арогантном снобу, који 
је био прилично груб према њему. Кажу да је њихов однос био толико 
чудан да скоро сугерише на хомоеротични мазохизам. Однос вампирског 
краља и његовог слуге Ренфилда у роману није случајан. Физички изглед 
глумца и његова појава је делимично заслужна за изглед Грофа Дракуле. 
Стокер је био ожењен једном од најпожељнијих жена тадашњег времена, 
Флоренс Балкомбе (Florence Balcombe). Оскар Вајлд ју је хтео за себе (онда 
када је мислио да му жена треба). Затим неколико блиских пријатеља 
који су се кретали у декадентним круговима и многе друге ствари које су 
га окруживале су завршиле на страницама књиге. Дракула одише крвљу, 
сексом, мистеријом. И поред многобројиних екранизација ниједна није у 
потпуности приказала књигу у свом пуном сјају. У зависности ко вас води 
кроз причу, Гроф може бити злобни источни Европљанин, који хоће да 
запрља енглеску чисту аријевску крв; Дракула ослободилац богохулних 
женских страсти, рушилац Викторијанског начина живота и мушког поноса; 
Дракула синоним за ирационално, семе зла итд. 

Филмски живот започиње са Носферату: - симфонија језе (1922). Ф. 
В. Мурнау није добио права за роман, па је покушао  то да реши променом 
имена Дракула у Орлок, променио је и крај. Међутим, Стокерова удовица се 
није дала преварити и тужила га је. Суд је наредио да се заплене све копије 
и негативи и униште. На сву срећу остало је доста копија расутих по свету, 
па филм и није у потпуности изгубљен, првобитна верзија сигурно јесте. 
Мурнауов Дракула има више животињског у себи него људског. Стар и 
ћелав, пацолики са истурена предња два зуба, дугаћки прсти који подсећају 
на канџе. Макс Шрек као Орлок је залужан за многе ноћне море. Његова 
појава, начин на који је глумио и име самог глумца (Schrek на немачком 
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значи страшило) је инспирисала Носферату - фантом ноћи(1979) у 
коме Вилијам Дефо глуми Макса Шрека као да је стварно био носферату, 
сто су у оно време многи сумњали. Вернер Херцог је у свом Носферату 
(1979) копирао кадар по кадар Мурнаоовг филма, чак га и снима на истим 
локацијама. Клаус Кински се само зове Дракула, али изгледа као Орлок. 
Шрек остаје непревазиђен, али чудовиште Кинског је подједнако језиво. 
Није се много редитеља одлучило за овакaв изглед Дракуле, једино вредно 
помена је Коенов ТВ филм Salem’s Lot (1979).

Прва званична верзија романа је Дракула (1931) Тода Браунинга, 
заснован на бродвејској представи из 1927. у којој је глумио Бела Лугоши. 
Први избор за Дракулу је био Лон Чејни који је умро 1930. Студио је једва 
пристао да продуцира, јер је сматрао да хорор жанр нема будућност. 
Лугоши је толико хтео да понови дане  бродвејске славе да је пристао 
на хонорар од 500 долара недељно. Ово му је постала животна улога 
коју никада неће поновити, чак је и сахрањен у плашту из филма. Биће 
само још једном у истој улози у Абот и Костело сусрећу Фракенштајна 
(1948). Бела Лугоши рођен као Bélа Ferenc Dezсő Blaskó у селу Лугоши, 
некада Мађарска сада Румунија. На путу за Сигишоару, место у коме се 
родио Влад Цепеш, морате да прођете кроз њега. Лугошијев Дракула је 
у дугачком плашту, зализане косе, специфичног акцента. Када изговара 
реплике подилази вас језа. Он се трансформише у слепог миша, вука, има 
хипнотишући поглед. И за разлику од других инкарнација никад не видите 
вампирске зубе, јер му нису потребни. Његова појава и начин на који глуми 
је довољно застрашујућа. Свет је био толико фасциниран његовом улогом 
да је засалужио култни статус чак је и овековечен у класику готске музике 
Bela Lugosi’s Dead, песми енглеског бенда Баухаус. Судбина му је доделила 
ту улогу јер је био Браунингов тек трећи избор. Џону Карадину је улога 
понуђена пре њега. Карадин ће добити касније прилику да се покаже као 
Гроф у House of Frankenstein (1944), House of Dracula (1945), Billy the Kid Vs. 
Dracula (1966) и Nocturno (1979)

Нема много глумаца који су упечатљиво приказивали вампирског 
краља. У Дракулином сину (1943) Лон Чејни Џуниор је тотални промашај 
као принц таме, глумац који ће највише остати запамћен као први филмски 
вукодлак The Wolf Man (1941). Поред Шрека и Беле једини који стоји раме 
уз раме са њима је Кристофер Ли. Хамеров Дракула (1958)(за америчку 
дистибуцију су променили назив у Horor of Dracula, јер се Браунингов филм 
још увек приказивао у биоскопима) Теренс Фишер је лансирао Лијеву 
каријеру. Несуђени оперски певач, који се тешко пробијао кроз филмску 
индустрију. Годину дана пре у Curse of Frankenstein је играо докторову 
креацију. У Дракули није чак ни кредитован на плакату јер је он само 
чудовиште. Једино име које је стајало на постеру је Питер Кашинг(Ван 
Хелсинг, Фанкенштајн). Критика је напала филм, то није било добро време 
за хорор жанр. Али успех у биоскопу и километарски редови на благајнама 
су отворили врата за овакве филмове а поготову за њихове глумце и 
продукцијску кућу Хамер. Ли са својих скоро два метра доминира својом 
појавом, аристократско држање, софистицирани говор, надљудска снага 
коју поседује. Са  тим особинама  нису му били потребни мађионичарски 
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трикови као Дракули Беле Лугошија. Он се не претвара у слепог миша, 
нема моћ да хипнотише и само својим изгледом привлачи жене, ниједна 
му не може одолети, има комплетну моћ над њима. Луси и Мина га са 
нестрпљењем очекују, уживају у његовим угризима. Један од подтекста 
романа, сексуално ослобађање у Хамеровим филмовима се експлоатише 
до краја. Фишер је захтевао од  Мелисе Стриблинг(Мина) да то одглуми као 
да је управо имала сексуално искуство као никада до сада. Лијев Дракула 
има закрвављене очи,оштре зубе. Улога коју ће поновити у још шест 
филмова о Стокеровом јунаку за Хамера. Једино када је променио изглед 
по којем је остао запамћен, је Count Dracula (1971) Џеса Франка. Ту је онакав 
каквим га је описао сам Стокер, висок аристократског држања, седе косе и 
седих бркова. Чак је и сценаро најприближнији роману. За Лија је увек било 
разочаравaјуће што нико од сценариста не користи реплике које је писао 
Стокер. Кад год је могао убацивао их је мимо сценарија. Кружиле су гласине 
да је замрзео лик који му је обележио каријеру, сам је то дематовао да то 
никада није изјавио. Нервирало га је  то што га је студио скоро сваки пут 
уцењивао са причом да мора да игра поново Дракулу јер су већ продали 
филм Американцима и да ако одбије многи ће остати без посла. А он није 
хтео да буде узрок одпуштања људи.

Франк Лангела је као и Бела дошао до улоге преко Бродвејске 
представе које су поново оживели седамдесетих. Џон Бедем га узима за 
свог Dracula (1979). Лангела му даје једну латино ноту, и нема вампрских 
зуба као ни у верзији из 1931. У телевизијској верзији Дана Куртиса Drac-
ula (1974), Џек Паланс смешта свог Дракулу негде између Лугошија и Лија. 
Плашт и мат црна коса а својом висином може да парира Лију. У серији Buffy 
the Vampire Slayer у једној од епизода култ поштоваоца вампира је толико 
опседнут Палансовом изведбом да бесконачно гледају овај филм и сви 
морају да знају његове реплике. Сама серија има неколико верзија Дракуле, 
Носфератуов изглед је искоришћен за Убер-вампира који представља чисту 
животињску страну. А када Бафи напокон сретне Грофа он је само фенсер 
кога остали вампири мрзе због коришћења циганске магије и одатле долази 
његова способност да нестаје, претвара се у животиње, иста га штити од 
коначне смрти и може стално да се враћа као у Хамеровим филмовима. А 
уствари сви су љубоморни јер ниједна жена не може да се одупре његовом 
шарму. Рудолф Мартин се изборио са карикираним вампирским краљем, 
али је коју годину касније показао да може да буде и озбиљан у Dark Prince: 
The True Story of Dracula (2002).

Кополин Дракула (1992), једини је филм после Франковог који се 
труди да буде што приближнији извору. Гари Олдман је знатно нижи од 
свих поменутих глумаца, тако да када се први пут појави на филму није 
доминантан као Ли или Паланс, али својим погледом, облачењем, тамним 
ленонкама даје специфичан изглед. Костими Еико Ишиоке и шминка му 
дају јединсвени печат. Након овог филма нема пуно оних који су вредни 
помена. Сама за себе стоји  балетска верзија Гај Мадина Dracula: Pages 
from the Virgin Diary (2002). Сценаристи и редитељи као да више немају 
идеју. Blade: Tinity (2004) није успео да нам прода набилдованог Доминик 
Прусела као Дракулу. Томас Кречман у Арђентовом Dracula 3D (2012)  није 
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учинио никакав значајан помак. Азија има више филмова који се ослањају 
на Стокера од Турске до Јапана, сви су се окушали. Али једино Дракула 
у Пакистану (1967) је највернији оригиналу. У Америци експанзијом 
сексплоатацијских филмова шездесетих појавили су се наслови као сто 
су Dracula Dirty Old Man (1969). Блексплоатација има своју верзију Blackula 
(1974). Кажу да је амерички готик филм умро са Count Yorga, Vampire (1970). 
Комедије Love at the First Bite (1979) и Dracula: Dead and Loving It (1995). Поред 
већ поменутог спајања се вестерн жанром у Billy the Kid Vs. Dracula, Hammer 
и Shaw Brothers су направили излет у кунг фу воде са The Legend of the 7 Gold-
en Vampires (1974). Сви наведени филмови су само мали део биоскопских, 
телевизијских филмова и серија којима је заједнички Стокеров јунак. 
Не постоји ниједан лик који  је доживео толико инкарнација на платну, 
писаној речи или музици као Дракула. Оно што је сигурно Макс Шрек, Бела 
Лугоши и Кристофер Ли остају у самом врху глумаца које још увек нико није 
надмашио у њиховим тумачењима Принца таме.
                                                                                                                                 

Ненад Беквалац
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Београдска премијера 
документарно-

природњачког филма:
„КОЊИ КРЧЕДИНСКЕ 

АДЕ”

(Србија, 2013, 50 мин)
Аутор: мр Оливер Фојкар

Крчединска ада је једно од највећих речних острва у српском Подунављу 
и део је СРП „Ковиљско-петроварадински рит“. Ово је један од 

најочуванијих и најатрактивнијих ритских комплекса у Војводини, на коме 
стотине коња слободно галопира. Крчединска ада са својим коњима међу 
прастарим врбама, ретким и заштићеним биљним и животињским врстама, 
представља својеврсну „Нојеву барку“ савременог доба…

Након пуне три године снимања на Крчединској ади на Дунаву, 
европски познат аутор документарно-природњачких филмова Оливер 
Фојкар из Покрајинског завода за заштиту природе у Новом Саду, завршио 
је нови филм “Коњи Крчединске аде”. То је прича о јединственом месту 
на целом току Дунава где стално борави око 200 коња. Фојкаров филм 
приказују живот коња током сва четири годишња доба.

Продуцент филма је Академско друштво за проучавање и заштиту 
природе Нови Сад, а копродуцент: Покрајински завод за заштиту 
природе. Суфинансијери филма су Влада Аутономне Покрајине Војводине, 
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине и Амбасада Краљевине Холандије у Београду.

Ауторски тим: 
Камера и режија: Оливер Фојкар
Монтажа:  Саша Медоварски, Музика: Ерик Арон
Постпродукција: Видео Студио ПРИЗМА, Тонски сниматељ: Горан Вујичин
Текст читају: Миодраг Петровић и Алан Фрасер,
Стручни сарадници: др Биљана Пањковић, мр Никола Стојнић, Ранко 
Перић, Вида Стојшић,
Сарадници на терену: Миле Плавшић, Павле Скорупан,  Тома Јеврић, Ђорђе 
Јањин
Пилоти моторног змаја: Стеван Лочки, Влада Чавић

Прилог:
Досадашњи филмови и награде аутора мр Оливера Фојкара
Мр Оливер Фојкар је до сада створио велики број документарних филмова 
из области природе и екологије: У сенци цивилизације, Гљиве Фрушке 
горе, Молитва за гору, Зимски лет, серија Природа као живот, Мој пријатељ 
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штиглић, Беле роде моје равнице, Мале стајаће воде Војводине, Река 
живота – Дунав…. 

Учествовао је на више престижних међународних филмских фестивала у: 
Италији, Грчкој, Великој Британији, Јапану, Финској, Пољској, Словачкој, 
Мађарској и Србији. 
 
Добитник је више награда за своје филмове, а неке од њих су:  
•    Награда научног комитета Еколошког Филмског Фестивала Витербо, 
Италија (1996),
•    СРЕБРНИ БОР,  Најбољи еколоски филм 12. МЕФЕСТ, Златибор, (2004), 
•    Panda Award Finalist, WILDSCREEN 2006,  Бристол, Велика Британија,  
•    Најбољи еколошки филм за едукацију деце, Јапан, Wildlife Film Festival 
(2007), 
•    Меморијална награда «АЛЕКСАНДАР САША ПЕТРОВИЋ» МЕФЕСТ (2008), 
• „ЗЛАТНО ПАУНОВО ПЕРО“, Grand Prix, 12. Међународни фестивал 
фотографије и филма, Госпођинци (2009),   
•    Специјалну награду, 13. Међ. Фестивал Филма о природи , Лођ, Пољска  
(2009). 
•    Златни лист Фрушке горе (2012)
•    Специјална награда, „ЈАХОРИНА ФИЛМ ФЕСТ“ (2013)

Запослен је у Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду 
као саветник и начелник одељења за промоцију, едукацију и односе са 
јавношћу.
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ЖИВОТ У БИОСКОПУ

Први и – последњи филмски дах
Или о послератном Земуну и његових седам биоскопа.

Антологија београдских биоскопа, коју је већ годинама на овим страницама 
састављао предани истраживач (сентименталног порекла), кинотечанин 

Слободан Жујевић, завршила се у – Земуну, између четири именована земунска 
(предратна и послератна) биоскопа: Централ, Јединство (Гатер), Слобода и – 
најмлађи међу њима, биоскоп ‘с периферије’, Сутјеска. Одрастајући у Земуну, од 
дечаштва па до првога гимназије, између Главне (Маршала Тита) и Виноградске 
улице, од Свињске до Рибље пијаце, од Дома културе до Дома ваздухопловства, 
нисам ни примећивао да сам, заправо, живео у заклону земунских биоскопа. 
Тешко је, годинама касније, ‘потрефити’ први филм сачуван у памћењу, или прве 
призоре, кадрове и сличице из филмова које време још није однело; али могуће је 
распредати сећања на прве биоскопске представе и кинематографе с којима смо 
живели и нашли се у једном сасвим изузетном, узбудљивом и непоновљивом свету, 
у животном простору који је танушнији и непостојанији и од саме паучине, и од оне 
твари, за коју – цитирајући Шекспира – један филмски јунак каже, како је све то, и та 
птица-скулптура налик соколу, потекла – од снова, можда и одлетела у снове.

У она доиста херојска послератна времена (мислим на још увек неупокојен 
Други рат светских размера), када је свега било премало, те и филма никада 
довољно, а биоскопа тек за прву помоћ, и ни за лек, пред сваким се биоскопом, 
као напупели гроздови или ројеви пчела, развијао дуги ред, право козарачко коло 
(игра тада на гласу и у моди), попут оних митинга који су се, мало-мало, одржавали 
на београдским трговима, па и на земунском, оном између Дома културе и залеђа 
Гимназије, између Факултета и основне школе „Светозар Милетић“. До улазнице за 
биоскопску представу било је заиста тешко доћи, малени шалтер стално је бежао 
некуда даље, и прозорче кроз који је благајница узимала новац и издавала две 
цедуљице-улазнице (‘финансијску’ и ‘биоскопску’, са ознаком и бројем седишта) био 
је – недостижан. Са пет, шест година животнога стажа почетак живота у биоскопима 
био је доиста тежак и неизвестан подухват. Зато су одласци у биоскоп са школом 
били спас, школска књига  обилазила је учионице и дежурни је саопштавао какву 
нам лепу забаву спремају: гледаћемо у Централу  тек снимљен, нови домаћи филм 
„Живјеће овај народ“ – већ други по реду снимања у домаћој кинематографији, 
ратни филм из 1947, у коме се говорило, а навелико певало и пуцало – на нашем, 
разумљивом, такође домаћем језику! Сценарио је написао Бранко Ћопић, већ смо 
били чули за младог пјесника партизана, гледали смо на нашу црвену пионирску 
мараму, са значкицом која је придржавала дуге рубове, и мислили како су други 
млади партизани имали и пушке.

Претходно, данима сам на ћошку, преко пута Парка, где се додирују 
Виноградска и Вртларска, гледао на великој ‘огласној табли’, на дрвеној плочи, 
филмски плакат, велик, лепо исцртаних ликова двојице дечака који на некаквом 
бурету ножићем пресецају једну – оловку. Које ли вредности, једне оловке, или 
једне Ћопићеве песме! Преко слике на плакату  писало је: Живјеће овај народ. У 
биоскопу, кад су нас из школе довели – само преко улице – пред филмско платно 
(да не кажем – екран), сјатила се цела школа, врило је као у кошници, граја и 
узвикивања протресали су зидове и трошни балкон где се водила права битка за 
освајање седишта. Онда је грунула, окупана светлом, полетна музика, на платну се 
појавио предео испресецан путевима којима су надирале војске, тенкови, топови 
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– права збрка, а глас је, на домаћем језику, објашњавао: Рат је почео, а војска 
стaре Југославије распала се, Немци су надирали... И, доиста, војници уплашено 
беже (они – старојугословенски), а тенкови (могу бити само младонемачки) тутње 
према нама, заклоњеним у првим редовима, дуж шкрипавих столица Централа. 
Била је то једна од првих, још увек у сећању скривених, биоскопских сензација, 
на које данас – као на заборављене атракције – личе старе филмске приче, оне 
какве смо у првим биоскопским годинама могли да доживимо. И касније, када би 
се ратни, домаћи филм, Живјеће овај народ (снимљен одмах до Славице, парњак 
легендарном делу Вјекослава Афрића, којим започиње послератна ера домаћег 
филма), неочекивано нашао преда мном, и када бих добио прилику да тај, већ 
остарели а тек ‘други’ домаћи филм погледам, могао сам да препознам – као да се с 
напором али и радошћу  присећам скоро заборављених ‘слика и прилика’, призоре 
из старога филма, као што је био и онај са плаката, када двојица дечака, будућих 
партизана, деле једну оловку и пресецају је, положену на буренце, попола: пола 
мени, пола теби!  Или ону погибију једног од малих партизана, Младен се, ваљда, 
звао, његову филмску смрт, када се усред битке усправи и с пушком у руци викне 
како је устрелио немачког официра, а управо у том трену погађа га метак и он 
пада на литицу, над набујалом реком. Не знам како смо у препуној сали Централа 
доживљавали те призоре, да ли је, обично кажу, завладао мук, да ли смо туговали 
над судбином младог партизана Младена...тек филм је откривао још један живот, 
који се, одмах поред нас, одвијао на великом платну, толико великом да из првих 
редова нисмо ни могли да запазимо сваки животни трептај, нешто је остајало за 
касније, када у нека друга времена поново искрсну пред нас слике и призори са 
ивице заборава.

Домаћи филмови долазили су на програме земунских биоскопа - поступно, 
један – па други: најпре „Славица“, насмејана, крепка партизанка са ‘титовком’ на 
глави: заводна Ирена Колесар још са угла Виноградске, са великог филмског плаката 
позивала је – на јуриш, у биоскоп! Ту су били и они млади партизани из филма Николе 
Поповића, „Живјеће овај народ“. Јер, док је Вјекослав Афрић снимао за београдску 
„Авалу“, Никола Поповић снимао је за „Јадран“, у Загребу и диљем босанских врлети: 
филмско јединство и братство. Зато се, одмах за овим филмовима, појавио и први 
– истарски филм, тј. прва филмска прича ‘из Истре’: „Барба Жване“ (опет је редитељ 
био Вјекослав Афрић). И колонија Истрана у Зeмуну, добеглих овамо још у тешким, 
међуратним временима, успева преко Синдиката и – преко реда – да добије 
улазнице за колективан одлазак и поклоњење истарском сељаку, барба Жвану, 
који Немцима пред носом одвлачи крдо великих волова до изгладнелих партизана. 
Превео је, сам, ноћу, преко пруге своје ‘стадо’, одвео је волове ‘у шуму’, борцима. А 
ми смо, касније, дуго памтили вештога барбу и говорили – кад некога насамаримо: 
Преш’о сам те к’о барба Жване пругу!

Доспевали су, све преко те филмске пруге, учесталије и живље, нови 
филмови: Дечак Мита, Бемртна младост, Прича о фабрици, Језеро...али је Земун 
тих година био ‘опседнут’ руским филмовима, за њих је битка за улазнице била 
најтежа. Борили смо се да уђемо у биоскоп Слободу и тамо затекнемо Младу гарду 
(из два дела), затим први филм у боји из тог времена, „Легенда о Земљи сибирској“. 
Заједно са сузама које су влажиле лица гледалаца, дирнутих овом љубавном и 
музичком драмом, биоскоп Слободу и приспеле гледаоце влажио је и неизбежан 
воњ премазаног дрвеног патоса, онај чувени олај преко кога су пикавци остајали 
приковани а испљувак – невидљив. У Јединству су гостовали „Син пука“, „Адмирал 
Нахимов“, „Чкалов“...и један италијански филм, „Сунце се поново рађа“, запамћен 
по љубавној сцени, када двоје уљубљених изненада неко омете у љубави, а у 
Јединству (Гатер) земунском промоли се вапај из гледалишта – Не дирај! Дај и мени! 
У Гатеру није било воња олаја, гледалиште се стрмо спуштало према филмском 
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платну; али била је велика, тешка завеса која је одвајала гледалиште од – шумеће 
воде писоара и наметљивог воња што је ‘пратио’ филмску представу...Земунски 
биоскопи нису могли да утоле глад за филмовима, што руским, што домаћим, што 
– ето – и оним ‘из другога света’. Било је ту и „Лице са ожиљком“, и „Црна команда“, 
и Тино Роси који је певао на песку, у „Сахари“, са легионарима...Али биоскопски 
свет није се завршавао на овом кратком потезу дуж Главне (или Титове) улице: с 
врха земунске периферије појавила су се светла биоскопа Сутјеска, а око градског 
метежа у центру, своје ‘сале’, мале и велике, пунили су биоскопи: Дома културе (улаз 
из парка, дугом алејом, а сала је била такође дуга: биоскоп за гостовања Кинотеке!); 
затим биоскоп Дома ваздухопловства, његова ‘зимска сала’, лепо уређена, баш – 
елегантна, са чистим предворјем; и – ‘летњи биоскоп’, башта Дома ваздухопловства. 
Да би ‘сакрили’ филм и пројекцију од радозналих шетача са улице, у башти Дома 
ваздухопловства биле су постављене велике металне плоче, скоро ‘прилепљене’ 
уз жичану ограду, и само су најспретнији могли да пронађу мали отвор на огради 
и успевали да тако гледају филм! Да прате причу о „Белом очњаку“, или „Доктору 
Мабузеу“, док се над земунским парком уживо одвијало љубависање, попут онога 
из италијанског филма...

Данас, када се песак филмске стакленке, ваљда оне немилосрдне клепсидре, 
скоро истрошио и надоле исцурео, памтим добро како сам једне летње вечери, у 
не одвећ напућеном, хладовитом eнтеријеру биоскопа Централ, на почетку 60-
их, можда као последњу биоскопску представу у граду детињства, гледао све до 
последњег биоскопског даха, Годаров филм, матичну књигу свих филмова уписаних 
у искуство младих биоскопских дана и ноћи, несавладив и увек изнова нов: филм 
До последњег даха.

Никола Лоренцин

Сунце се поново рађа
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