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П РИ К А З  ФИ ЛМСКОГ ФЕ С Т И ВА Л А

ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ

46. МЕЂУНАРОДНИ ФИЛМСКИ  
ФЕСТИВАЛ ФЕСТ

За ве ћи ну до ма ћих љу би те ља филм ске умет но сти, сна гом тра ди
ци је и на ви ке, а та ко ђе и кон ти ну и ра ног при су ства удру же ног са ста
бил ним из бо ром у ква ли та тив ном по гле ду, бе о град ски Фест пред ста вља 
сим бол филм ског фе сти ва ла. И ове го ди не, са да већ уи гра на ру ко во де ћа 
струк ту ра ода бра ла је 116 пре ми јер них оства ре ња у ви ше фе сти вал ских 
се лек ци ја за ње го во 46. из да ње, одр жа но од 23. фе бру а ра до 4. мар та 
2018. го ди не. Под сло га ном „При ђи бли же”, по ред не из бе жних Са ва цен
тра, До ма омла ди не и Дво ра не кул тур ног цен тра, по се ти о ци су но ве 
фил мо ве мо гли да гле да ју и у Му зе ју Ки но те ке, Би о ско пу Фон та на, но вој 
згра ди Ки но те ке, Уста но ви кул ту ре „Вла да Ди вљан”, си не плек су Del ta 
City, и пр ви пут у би о ско пу Ci ne Grand на Ра ко ви ци. Исто вре ме но са бео
град ским про јек ци ја ма, ода бра не про гра ме са Фе ста пу бли ка мо гла је да 
пра ти и у но во сад ској Are ni Ci ne plex. Скра ће ни про гра ми одр жа ни су 
и у Бу дви и Со по ту. Под се лек тор ском па ли цом умет нич ког ди рек то ра 
Ју го сла ва Пан те ли ћа фил мо ви су по де ље ни у пет на ест це ли на, а из ме не 
су на чи ње не у на ци о нал ној се лек ци ји, као и уво ђе њем но во у ста но вље
ног про гра ма „Play UK на Фе сту”. Фе сти вал је 23. фе бру а ра отво ри ло 
хо ли вуд ско оства ре ње Три бил бор да ис пред Ебин га у Ми су ријy, док је ову 
де се то днев ну свет ко ви ну сед ме умет но сти за тво ри ло пољ ско де ло Ли це 
Мал гор жа те Шу мов ске, упра во на гра ђе но „Сре бр ним ме две дом” у Бер
ли ну. Го ди на ма већ не ла год но за гла вљен из ме ђу ра зу мљи ве же ље – а 
нео ства ри ве ам би ци је – да се об но ве тре ну ци „по но са и сла ве” не гда шње 
на ци о нал не и гло бал не ре ле ван ци је, и објек тив но по сто је ће мо гућ но сти 
пот пу ног по то ну ћа у мар ги нал ну оп скур ност, овај фе сти вал оп сто ја ва 
не где на по ла пу та, и у нај ма њу ру ку би би ло до бро да на то ме и оста не. 

За нај бо љи филм про гла шен је Шар мер Ми ла да Ала ми ја, ко ји је 
осво јио на гра ду и за нај бо љи сце на рио. При зна ње за нај бо љу му шку 
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уло гу оти шло је Аде лу Ка ра му, док је на гра да за нај бо љу жен ску ро лу 
ко лек тив но оти шла у ру ке ан сам блу фил ма Ан ђе ли но се бе ло. На гра де 
за жи вот но де ло при па ле су Не ди Ар не рић („Бе о град ски по бед ник”) и 
ру ском ре ди те љу Ка ре ну Шах на за ро ву. Нај бо љи филм по из бо ру пу бли
ке, а ујед но и нај гле да ни ји филм на фе сти ва лу, би ло је но во оства ре ње 
По ла То ма са Ан дер со на Фан том ска нит. До де ље не су и број не на гра де 
ви ше раз ли чи тих ал тер на тив них жи ри ја. За чи та о це Ле то пи са Ма ти це 
срп ске за не што де таљ ни ју ана ли зу ода бра ли смо из бор од де сет при
ка за них оства ре ња, а по ред њих пу бли ка је мо гла да ви ди још пре гршт 
ви ше или ма ње успе лих де ла из так ми чар ских про гра ма, за тим из про
гра ма „Фест 46” и „Фест 46 га ла”, „Фо кус Евро па”, „Thrills & Kills”, „Micro
wa ve”, „Фест пред ста вља”, „Гра ни це” и дру гих. 

 „Ау ро ра Бо ре а лис: Се вер на све тлост” & Звер

По ку шај те да за ми сли те ка ко мо же да се осе ћа јед на од ра сла, зре
ла и ста бил на осо ба у тре ну ци ма ка да из не над но са зна да је чи тав њен 
жи вот био за сно ван на су штин ској, иа ко не на мер ној, ла жи, и то још пре 
ње ног ро ђе ња. У пи та њу мо же би ти са мо тра у мат ско ис ку ство пр вог ре да, 
а упра во јед но та кво ис ку ство ис тра жу је ве те ран ка ма ђар ске ки не ма
то гра фи је Мар та Ме са рош у свом но вом оства ре њу Ау ро ра Бо ре а лис: 
Се вер на све тлост, при ка за ном у глав ном так ми чар ском про гра му про
те клог Фе ста. Јед но из не над но пи смо из не из мер не да љи не, и то на ћи
ри ли ци, при сти же у за ба че но про вин циј ско се ло, где ће Ма ри ја, ко ја већ 
ио на ко по свој при ли ци од бро ја ва сво је по след ње да не, до че ка ти оно што 
је чи та вог свог ве ка при жељ ки ва ла. Као ко нач ни до каз да се исто ри ји не 
мо же, упр кос же љи и про ху ја лом вре ме ну, ни по што ума ћи. Кроз уче ста
ле флеш бе ко ве вра ћа мо се у ра не пе де се те го ди не про шлог ве ка, ка да 
мла да Ма ри ја с ве ре ни ком Ако шем по ку ша ва да иле гал но пре бег не из 
де пре сив не и тек при сти глим ко му ни змом об у хва ће не до мо ви не у су сед
ну Ау стри ју, али ће на том пу ту не што по ћи на о па ко. Ње га ће гра нич на 
по ли ци ја су ро во уби ти на ли цу ме ста, док ће она по ста ти жр тва још 
су ро ви јег ма сов ног си ло ва ња за те че них со вјет ских вој ни ка. Та ко ће сви 
сно ви и на де мла дог па ра би ти пре тво ре ни у прах и пе пео. Не тре ба за
бо ра ви ти да је ова зе мља у то до ба би ла de fac to оку пи ра на те ри то ри ја 
по де ље на на не ко ли ко оку па ци о них зо на, а не ле гал ни бо ра вак код ве
ре ни ко ве по ро ди це у Бе чу ис хо ди ће исто вре ме ном ње ном и труд но ћом 
бе не во лент не ро ђа ке ње ног не су ђе ног по кој ног су пру га. Мар та Ме са рош 
нас дис крет но под се ћа на чи ње ни цу о хи ља да ма де це ро ђе не у Ау стри ји 
на кон бру тал них си ло ва ња при пад ни ка та мо ста ци о ни ра них вој них тру
па, али успе шно из бе га ва све зам ке број них освет нич ких фил мо ва „са 
те зом” и Со вје те не осли ка ва (са мо) као при ми тив не не же ље не вар ва ре 
са Ис то ка – ме ђу њи ма по сто ји и не ко ли ко ве о ма по зи тив них ли ко ва, 
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по пут оно га ко ји ће се на по слет ку ин ди рект но по ка за ти кључ ним. По тре
сно ин ти ми стич ко де ло це ло куп ном ат мос фе ром знат но под се ћа на ско ра
шњи 1945, а те мат ски и ква ли те том го то во да до се же вр хо ве ре мекде ла 
Зга ри шта Де ни са Вил не ва, при ка за ног на Фе сту пре се дам или осам го
ди на. У не ко ли ко уза стоп них пре о кре та, кроз фо то гра фи је, лич на ис тра
жи ва ња и пи сма, са зна је мо да је пра ви отац ње не ћер ке Ол ге – ина че 
успе шног беч ког адво ка та – за пра во при стој ни со вјет ски офи цир, а ста
ри ца ће пре сво је смр ти и фи нал ног ис ку пље ња ус пе ти да про на ђе и сво
ју пра ву ћер ку, на ста лу као плод ви ше стру ке на сил не об љу бе. Ако би смо 
мо ра ли јед ним је ди ним епи те том да ока рак те ри ше мо ово стил ски ми ну
ци о зно из ра ђе но де ло, тај епи тет би био: де ли кат но. Упра во на тај на чин 
Мар та Ме са рош из бе га ва сим пли фи ко ва не про па ганд не ша бло не и сво је 
ка тар зич ном сна гом на би је но де ло упра вља чак ка ин ди рект ном збли жа
ва њу су ко бље них на ро да. Из ну ђе но, да ка ко, јер су иден ти те ти ду бо ко 
ис пре пле те ни, што до во ди до пре и спи ти ва ња уо би ча је них пред ра су да, 
за блу да и фан та за ма о на вод но чвр стом, уко ре ње ном и јед ном за сваг да 
на со лид ним те ме љи ма за сно ва ном иден ти те ту. Се вер на све тлост, као 
под се ћа ње на ру ског офи ци ра стра да лог у ка сни јим чист ка ма, опо ми ње 
нас и под се ћа ка ко исто риј ски то ко ви, по себ но у рат ним раз до бљи ма, на 
овај или онај на чин пре суд но об ли ку ју и од ре ђу ју жи вот не суд би не ми
ли о на по је ди на ца, упр кос или чак на су прот њи хо вој во љи. До за вр шет ка 
ће број шо кант них обр та по ра сти до ме ре ка да при ла зи са мој гра ни ци 
увер љи во сти, али је ипак не ће пре ко ра чи ти, а у сва ком свом сег мен ту 
нат про се чан филм оста ће оправ да но за пам ћен као све до чан ство хи ро
ви тих и бур них по ве сних зби ва ња у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка.

Филм ска де ла са бри тан ског остр ва тра ди ци о нал но ме ђу на шим 
љу би те љи ма сед ме умет но сти при вла че знат ну па жњу, па су та ко прет
ход них го ди на у не ко ли ко на ших нај ве ћих гра до ва ор га ни зо ва не за па
же не ре ви је ко је су пред ста вља ле но ва оства ре ња с овог под руч ја. Као 
свој но ви тет за 46. фе сти вал ско из да ње, ор га ни за то ри Фе ста од лу чи ли 
су да фор ми ра ју но ву про грам ску це ли ну „Play UK на Фе сту”, у ко јој је 
при ка за на пре те жна ве ћи на (нај)но ви је бри тан ске про дук ци је. До вољ но 
илу стра ти ван и нео че ки ван би сер из те се лек ци је је сте Мајкл Пирс, 
ко ји се по ја вио са сво јим ду го ме тра жним пр вен цем Звер и до ка зао ка ко 
је дан ни ско бу џет ни филм ат мос фе ре мо же да за се ни да ле ко ам би ци о зни
је и ску пље про јек те. Мол је не при ла го ђе на ти неј џер ка, не са свим не скло
на би зар ним и екс цен трич ним по те зи ма, од ра сла у стро гој и ри гид ној 
па три јар хал ној за јед ни ци, у ко јој је на ра чун сво је не у по ре ди во при влач
ни је и при сту пач ни је се стре По ли не за слу же но скрај ну та, па чак и на дан 
соп стве ног ро ђен да на на ла зи за сход но да по бег не са про сла ве. Па скал 
је ми сте ри о зан, не ма ње не при ла го ђен и на из глед опа сан аван ту ри ста, с 
не по зна том про шло шћу и са да шњо шћу, а ви ше не го упит ном бу дућ но шћу. 
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Обо је у сво јим емо тив ним и мен тал ним исто ри ја ма кри ју соп стве не 
исто ри је на си ља ко је су их у зна чај ној ме ри об ли ко ва ле она кви ма ка кви 
су са да. Да ства ри бу ду го ре, у гра ди ћу се већ из ве сно вре ме до га ђа ју 
су ро ва уби ства де вој чи ца, при че му је на по ли циј ској ли сти осум њи че
них убе дљи во во де ћи упра во не кон вен ци о нал ни и ди вљи ва га бунд Па
скал. Са свим је ло гич но и у хо ри зон ту пред ви ди вог оче ки ва ња да ће се 
ова два ло кал на аут сај де ра спон та но спо ји ти, а па ра лел но са не из ве сном 
ис тра гом од и гра ва се и де ли кат на пси хо ло шка сту ди ја ка рак те ра, ко ја 
је и нај ја чи ква ли тет овог фил ма. Мо ли на ужа по ро ди ца свој ски ће се 
по тру ди ти да се ве за из ме ђу њих пре ки не, али ће ова чуд ним ру кав ци ма 
по ста ја ти уто ли ко сна жни ја. И уме сто да се за јед нич ким сна га ма си нер
гиј ским про це сом пре ва зи ђу ду хо ви про шло сти, до ла зи до ку му ла тив
ног убр за ња од ла ска у лу ди ло, љу бав ном за но су упр кос. Не ко ли ко пу та 
ће се по тра га усме ра ва ти у ра зним прав ци ма, са про мен љи вим успе хом, 
а сва ки пут ће и ме ђу соб ни по ло жај и од нос љу бав ни ка ти ме те мељ но 
би ва ти уз др ма ни. Иден ти тет пра вог по чи ни о ца до кра ја не ће би ти са свим 
от кри вен, а за вр шни ка дро ви сво јом ори ги нал но шћу на ди ла зе го то во 
све што смо има ли при ли ке да ви ди мо на фил му по след њих го ди на. У 
сво јим нај бо љим мо мен ти ма Звер успе ва да кре и ра ат мос фе ру хич ко
ков ске пси хо зе, ис по ру чу ју ћи до зу опи пљи ве је зе ко ја го то во фи зич ки 
мо же да се осе ти. Де би тант ско али моћ но оства ре ње ко је на нај бо љи 
на чин оправ да ва уво ђе ње но ве про грам ске се лек ци је на Фест.

„Ква драт” & „Не ка све тлост уђе”

Бес крај не раз ме ре хи по кри зи је у бла зи ра ној и са мо до вољ ној умет
нич кој ели ти да на шњег мо дер ног све та, а по себ но у нај бо љемодсвих
мо гу ћихдру шта ва – оном швед ском – на су пер и о ран, иро ни чан и ду хо
вит на чин у свом но вом оства ре њу Ква драт пре и спи ту је Ру бен Остлунд, 
осва јач пре сти жне кан ске „Злат не пал ме” за ово де ло, при ка за ном у 
про гра му „Фест 46 Га ла”. При ме њу ју ћи при ступ из свог прет ход ног фил
ма Ту ри ста, ко ји се већ по ка зао као успе шан, Остлунд кре ће од са вр шених 
по ла зних прет по став ки, у то ли кој ме ри да се те шко мо гу и за ми сли ти 
бо ље, и нео сет ним али спрет ним ко ра ци ма до во ди сво је про та го ни сте 
до са мог дна. И тај пад ну жно он да мо ра би ти уто ли ко стра шни ји уко
ли ко је ме сто с ког су оно мад кре ну ли би ло по ста вље но ви ше. По при ште 
зби ва ња је Му зеј са вре ме не умет но сти у Сток хол му и ње гов још увек 
млад, обра зо ван и угла ђен, ку стос Кри сти јан, ко ји про во ди за вр шне при
пре ме пред отва ра ње још јед не у ни зу умет нич ких ин ста ла ци ја, ко ја тре
ба да, по њи хо вој ам би ци ји и пла ну, про тре се са вест дру штва. Тај до га ђај 
пра те пре тен ци о зни а од пра вог са др жа ја ис пра жње ни го во ри о не из бе жној 
по тре би бри ге о (еко ном ски) сла би ји ма, као пре пи са ни из пост мо дер них 
уџ бе ни ка PR ин ду стри је, где се иза мно штва из го во ре них ви со ко пар них 
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са вре ме них син таг ми скри ва тек ис пра зност и су штин ска не бри га за 
истин ски по тла че не со ци јал не кла се.

Све те че у нај бо љем мо гу ћем ре ду, док у би зар ном улич ном ин ци
ден ту ку стос не оста не без нов ча ни ка и до ку ме на та, и та да кре ће ње гов 
кон ти ну и ра ни су но врат (пот пу но у скла ду с глав ним ју на ком Ту ри сте 
То ма сом), при че му за но во на ста лу си ту а ци ју ни по што ни је мо гу ће пер
со на ли зо ва ти крив ца или ор га ни за ци ју, не го се у се ри ји спон та них те 
за чуд них зби ва ња до во де у пи та ње са ми те ме љи ње го ве лич не и про фе
си о нал не ка ри је ре. Он, упра во по пут То ма са, ни по што ни је мр ски ан та
го ни ста, на про тив. При сто јан, бе не во лен тан и про све ћен чо век ко ји у 
на че лу има са мо оне нај бо ље на ме ре. Про блем ле жи у то ме што ни ка да 
ни је до ла зи ло до при ли ке да се ове хва ле вред не те о риј ске фор му ла ци је 
до след но прак тич но и де мон стри ра ју. Упр кос во лу ми но зној – и за ни јан
су пре ду гој – ми ну та жи, Ква драт ни је филм до га ђа ња, по то ме је за пра
во ве о ма оску дан, он је пре ма е стра лан при каз јед ног хер ме тич ног и по
вла шће ног сно бов ског сло ја трај но за гла вље ног у сте рил ној и ру тин ски 
по ли тич ки ко рект ној око ли ни. За че ци пре и спи ти ва ња и озбиљ ног ту
ма че ња до тад пре гршт из го во ре них ал тру и стич ких ре чи до во де до уну
тра шњег осе ћа ја кри ви це, по себ но на кон што, ви ше гре шком не го на
ме ром, али са свим у скла ду са „ви шом прав дом”, на ин тер не ту по ста не 
до сту пан на си лан крат ки ви деора д ко ји ће ано ним ни мла ди умет ни ци 
у по ку ша ју об ја ви ти на You Tu beу у име са мог Му зе ја, а што ће иза зва ти 
пра ви скан дал на ци о нал них ди мен зи ја. При гу ше но ду хо ви то и сар ка
стич но Остлунд гра ди обри се по на ша ња ви ших кла са ко је се у де ли кат ним 
си ту а ци ја ма „пра ве мр тве”, све се на да ју ћи да опа сност не ће про на ћи 
баш њих – не го не ко га, би ло ко га, дру гог – а му зеј ски за по сле ни ци на 
те жи на чин схва те да PR кам па ње ипак ни су у ста њу да пред ста ве уни
вер зал ни од го вор за све. Упра во је еп ска и па ра диг ма тич на сце на ка да 
Кри сти јан пре би ра по на сла га ма сме ћа, зу ми ран из птич је пер спек ти ве, 
док по узо ру на Па кле ну по мо ран џу из по за ди не дис крет но до пи ру зву ци 
кла сич не му зи ке. До фи нал ног су сре та и су че ља ва ња оних ко ји у нор
мал ном сле ду окол но сти ни ка да не до ла зе у кон такт ипак мо ра до ћи, а 
та да ће по чет не уло ге и ин хе рент ни, ни ка да не из ре че ни пре зир, мо ра ти 
да усту пе ме ста ре ал ном по рет ку ства ри. Ово је озби љан ан га жо ва ни 
филм вре дан ви ше стру ког гле да ња, ко ји на спе ци фич но филм ском је зи ку 
ре флек ту је за пи та ност над пред ста вом на пред ни јег, и на из глед срећ ни јег, 
де ла на ше ци ви ли за ци је.

По сто је два јед на ко ле ги тим на на чи на на ко ји би се мо гла опи са ти 
зби ва ња у но вом оства ре њу ис ку сне фран цу ске ау тор ке Клер Де нис, Не ка 
све тлост уђе, при ка за ног у про грам ском скло пу „Фо кус Евро па” ово
го ди шњег Фе ста. Пр ви, не у по ре ди во кра ћи и кон фор ми стич ко ла кон ски, 
гла сио би: ни шта. Дру ги, не што фи ло зоф ски ам би ци о зни ји и не сум њи во 
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пре тен ци о зни ји, мо гао би да се фор му ли ше као: фран цу ска дра ма. Ова 
ки не ма то гра фи ја уи сти ну је сте и тра ди ци о нал но спе ци фич на, да ни 
не из бе жни Ву ди Ален не про пу шта да је под бо де отров ним за је дљи вим 
стре ли ца ма у сво јим на из глед уз гред ним ди ја ло зи ма, а сти гла је и у 
ре ги о нал ну по пу лар ну кул ту ру кроз сти хо ве ком по зи ци је „Хлад ног 
пи ва” – „Ба рем те ни ко не ће му чи ти са фран цу ском дра мом, по су дит’ 
ћеш си филм са ЖанКлод Ван Да мом!” Ме сто до га ђа ња је Па риз, а цен
трал на лич ност сре до веч на је умет ни ца – ве о ма не де фи ни са ног ста ту са 
и та лен та – Иза бел (у ту ма че њу Жи ли јет Би нош), ко ја је у очи глед ној 
кри зи сред њег до ба, оном пе ри о ду осе тљи вом на ро чи то за же не, ка да се 
као по не пи са ном пра ви лу сво де ра чу ни, пре вас ход но у при ват ној сфе ри. 
Иа ко да ле ко од свог „прај ма”, она се обла чи и по на ша као знат но мла ђа 
осо ба и гр че ви тим на по ри ма по ку ша ва да ухва ти оне по след ње тр за је 
мла до сти, во де ћи па ра лел не ве зе са оже ње ним бан ка ром у ше зде се тим 
и та лен то ва ним глум цем у три де се тим, док се и њен не што ма ње при влач
ни су сед, по све му су де ћи не у спе шно, сам ну ди да по ста не је дан од ње них 
љу бав ни ка. Не ка да за и ста за но сна, Би нош и да ље не из гле да ло ше, али 
тре ба ци нич нофак то граф ски при ме ти ти ка ко су и од Три бо је: пла во 
про шле већ це ле две и по де це ни је. Су ми ра ју ћи до са да шње љу бав не по
ду хва те она је њи ма из у зет но не за до вољ на, а у пер ма нент ном стра ху да 
им је већ до шао крај, на ро чи те тре нут ке фру стра ци је до жи вља ва по ре
де ћи се са дру гим же на ма, за ко је (нео сно ва но) сма тра да су би ле срећ ни је 
ру ке по овом пи та њу. Усле ди ће по том се ри је раз го во ра или по вре ме не 
ве зе са из ве сним га ле ри стом, па ми сте ри о зним аван ту ри стом, све уз оби
ље ис пра зних, псе у до ин те лек ту ал них рас пра ва, ко је не да ни су за ње га 
ати пич не не го све за јед но узев ши пред ста вља ју за пра во псе у до ним фран
цу ског фил ма! Клер Де нис као да во ди не ре флек то ва ни ди ја лог са но се ћом 
те мом култ ног ро ма на Мо гућ ност остр ва Ми ше ла Уел бе ка о не стан ку 
сва ке жи вот не ам би ци је мо дер не осо бе на кон што по ста не сек су ал но 
дис функ ци о нал на, са мо што, за раз ли ку од en fant ter ri bleа фран цу ске 
књи жев но сти, код Иза бел и ње них при ја те ља не по сто ји ни при ми сао о 
пре вре ме ном окон ча ва њу вла сти тог жи во та. Оби ље ба нал но сти и не
ин спи ра тив них си ту а ци ја пре ки ну ће, ка квог ли ап сур да, по ја ва ли ка 
Же ра ра Де пар дјеа на са мом за вр шет ку, и то у фа р сич ној уло зи екс цен
трич ног ви дов ња ка, ко ји ће пре ко фо то гра фи ја, ви ска и сво јих на вод них 
„ви зи ја”, по ку ша ти да Иза бел пру жи од ре ђе ну уте ху и са вет ко јим би 
пу тем из ме ђу не ко ли ко љу бав них ал тер на ти ва за њу би ло нај бо ље да 
по ђе. За оне гле да о це ко ји ни су остра шће ни љу би те љи фран цу ске дра ме, 
сва ка ко де ло за из бе га ва ње у ши ро ком лу ку, а оним знат но ма ло број ни јим 
по што ва о ци ма овог под жан ра при ли ка за ужи ва ње у свим ње го вим из
ли за ним сте ре о ти пи ма.
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„Прав ци” & „Мој при ја тељ Да мер”

Ре ги о нал но оства ре ње ко је је не дав но има ло част да отво ри три
де сет и осмо по ре ду из да ње нај ве ћег ма ке дон ског фе сти ва ла „Бра ћа 
Ма на ки”, а за тим има ло при ви ле ги ју да го сту је и на не дав но за вр ше ном 
Ку стен дор фу, је сте но во де ло бу гар ског ре ди те ља Сте фа на Ко ман да ре ва, 
Прав ци, при ка за но у про грам ској це ли ни „Фо кус Евро па” ово го ди шњег 
Фе ста. У пи та њу је још јед на ва ри ја ци ја на те му од су ства сми сла, ем па
ти је, со ли дар но сти, те пре о ста ле љу ба ви, ве ре и на де у са вре ме ној Бу гар
ској, кроз хо ти мич но ин тра ве но зно еми то ва ње ен дем ског пе си ми зма у 
ср ца и умо ве сво јих гле да ла ца. Пра ти мо суд би не не ко ли ци не ноћ них во
за ча так си ја кроз ужур ба не бу ле ва ре и ули це ме тро по ле, као и њи хо ве 
зго де, анег до те и раз го во ре са пут ни ци ма. Са свим на тра гу број них слич
них оства ре ња, од Џар му ша до Па на хи ја, не ви дљи ви оки дач и суп тил на 
по ве зни ца свих пре о ста лих при ча је сте про лог у ком је дан од њих, оправ
да но раз гне вљен због све оп ште не прав де, ле га ли зо ва ног ло по влу ка и 
пљач ка шког ја ва шлу ка, из свог ре вол ве ра не усмр ти бан кар ског ме на џе
ра, на кон че га по чи ње уна кр сна се ри ја ноћ них во жњи по Со фи ји, то ком 
оних на су мич них и по сло вич них два де сет и че ти ри ча са. Га ле риј ски 
спек тар ли ко ва ов де пре до че них уи сти ну је ре спек та би лан: уче ни це 
ко је су не скри ве не про сти тут ке; про фе со ри фи ло зо фи је ко ји пре те да 
ће ско ком с мо ста се би да пре кра те сва ки да шње му ке; по ста ри ји тај ни 
љу бав ни ци ко ји ма ће се ноћ ни план ипак из ја ло ви ти; ле ка ри еми гран ти 
чи ја је је ди на пре о ста ла ди ле ма тер ми нал 1 или 2 со фиј ског ае ро дро ма; 
так си ста ко ји му ште ри ја ма по ку ша ва да ува ли по вољ но екс клу зив ну оде
ћу са ло кал ног гро бља (!); ње гов не у те шни ко ле га ко ји је остао без си на 
је дин ца; све ште ник ко ји је при ну ђен да лич ни бу џет до пу ња ва ноћ ним 
так си ра њем; за кључ но са над ме ним и аро гант ним пред став ни ком „но ве 
европ ске ели те” у тој зе мљи, ко ја во ди ди рект но по ре кло од ста ре ко му
ни стич ке но мен кла ту ре и бе срам но, и та да и са да, успе шно па ра зи ти ра 
на ле ђи ма пре о ста лог – ва зда де при ви ле го ва ног – ве ћин ског сло ја ста нов
ни штва. До га ђа ји и му дро ва ња са пут ни ка се из ме њу ју је дан за дру гим, 
све до фи нал не ти ра де раз ја ре ног па ци јен та ко ји по ен ти ра те зом ка ко 
но во ср це мо же до би ти те ло, а не леш, што ње го ва зе мља већ уве ли ко 
је сте, све при том ра зло жно де кла ра тив но и так са тив но обра зла жу ћи 
за што је Бог на пу стио Бу гар ску за јед но са тре ћи ном ње не по пу ла ци је. 
Прав ци су со лид но од ра ђен бал кан ски roadmo vie ко ји пак не ну ди ни шта 
но во, већ и сам спрем но па ра зи ти ра на ре пе ти ци ји већ одав но по зна тих 
оп штих ме ста (пост)тран зи циј ског пе ри о да, ко ја су до бро по зна та сва
ко ме ко за њих же ли да зна. Од ви ше је ви дљи ва на ме ра ау то ра да у свом 
филм ском де лу са би је онај кон ден зо ва ни очај ко ји ве ћи на ње го вих су на
род ни ка у сва ко днев ној не си гур но сти и оту жном та во ре њу про жи вља
ва. Гле да лац ће та ко до би ти још јед ну пор ци ју гар ни ра ног не па тво ре ног 
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бал кан ског лу ди ла, без на ђа, ко руп ци је и дез ор га ни за ни за ци је, за ра чун 
уна пред жр тво ва не ори ги нал но сти, кре а тив но сти и истин ске сме ло сти 
да се ис ко ра чи у не ки до и ста но ви, до та да не ис тра же ни про стор.

За оне не та ко ма ло број не филм ске за љу бље ни ке у нео бич не, ми сте
ри о зне, гро зо ви те и је зо ви те по ја ве, од пре не ко ли ко го ди на об но вље на 
је не ка да шња про грам ска се лек ци ја под са да шњим име ном „Thrills & 
Kills”, а у ко јој је пу бли ци 46. Фе сто вог из да ња при ка за на екра ни за ци ја 
исто и ме не гра фич ке но ве ле Мој при ја тељ Да мер Џо на Бек дер фа, у ре
жи ји аме рич ког ре ди те ља Мар ка Ма јер са. Од са мих по че та ка сед ме 
умет но сти гле да о це су ма сов но при вла чи ле сто ри је за сно ва не на та јан
стве ним се риј ским уби стви ма, а про та го ни ста овог оства ре ња Џеф Да мер 
је дан је од нај зло гла сни јих аме рич ких се риј ских уби ца свих вре ме на. 
На и ме, он је за три на ест го ди на сво је мон стру о зне „ка ри је ре” по гу био 
се дам на ест мла дих му шка ра ца и де ча ка, све док у ле то 1991. ко нач но ни је 
ухва ћен. И већ на са мом свом по чет ку овај филм из не ве ра ва по чет на 
оче ки ва ња гле да о ца: на ме сто већ мно го пу та ви ђе не ре кон струк ци је овог 
ти па ви ше го ди шњег уби лач ког пи ра, ов де има мо при ли ку да ви ди мо 
са мо Да ме ро во од ра ста ње, за кључ но са за вр шет ком сред ње шко ле, на
кон ко је је упра во тај мах ни ти ци клус био и от по чео. По сма тра но кроз 
оп ти ку ње го вог при ја те ља, упо зна је мо мла дог Џе фа као не спрет ног и 
уса мље ног мла ди ћа, ко ји сво је да не нај ра ди је про во ди уда љен од сва ког 
људ ског дру штва, а по себ но у изо ло ва ној брв на ри/ла бо ра то ри ји, у ко јој 
је – сле де ћи тра ди ци ју оца би о ло га – ис трај но и сту ди о зно про у ча вао 
те ле сне про це се уби је них жи во ти ња из ну тра, што и не чу ди уко ли ко 
ин ди рект но са зна је мо да је још као де те имао сво је вла сти то гро бље 
кућ них љу би ма ца. Не сра змер но сна жан на гла сак ста вљен је на школ ске 
да не пу не би зар них епи зо да, уо би ча је них мал тре ти ра ња при сут них 
си ле џи ја, из бе га ва ња вр шња ки ња и та квим ба нал но сти ма и број ним 
три ча ри ја ма слич не ме мо ра би ли је, кроз ко је је ипак суп тил но про ву че но 
ус пе ло ево ци ра ње епо хе се дам де се тих, у ве ли кој ме ри срод но ско ра шњем 
од лич ном оства ре њу Днев ник јед не ти неј џер ке. Џеф ће на по слет ку ус пе
ти да при до би је не ко ли ци ну при ја те ља и се ри ја оп скур них ма да и да ље 
бе ниг них лу до ри ја ти ме је мо гла да от поч не. Док се у по за ди ни од ви ја 
за ње га при лич но не за ни мљив и ни по што тра ги чан про цес раз во да ро
ди те ља, за хва љу ју ћи со лид но до ча ра ном раз во ју ње го вог мен тал ног ста
ња прет по ста вља мо у ком прав цу ће се ње гов доц ни ји жи вот од ви ја ти 
у не по сред ној бу дућ но сти, чим бу де иза шао из си гур ног окри ља др жав
не школ ске ин сти ту ци је. Овај Ма јер сов филм је не сва ки да шњи укр штај 
жан ра ро ман тич не дра ме са при ме са ма ти пич ног co mingof ag e фил ма, 
уз знат не и до зи ра но упо тре бља ва не хо рор еле мен те, не што из ме ђу 
раз вој ног пу та Да ме ра мон стру ма и пор тре та зло чин ца у мла до сти. 
Стрип и филм не пре и спи ту ју – чак ни не пру жа ју ни ка кву осим крај ње 
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шту ре те ле граф ске ин фор ма ци је – на чи не, окол но сти и спе ци фич но сти 
на ве де них уби ста ва, не го се у пот пу но сти усред сре ђу ју на ње го во фор
ми ра ње и не то ли ко очи глед не, али не сум њи во при мет не тен ден ци је у 
Џе фо вом по на ша њу то ком ни за го ди на, ко ји ма је уо ста лом ау тор гра
фич ке но ве ле (је ди но) не по сред но био све док. Ин три гант но и со лид но 
оства ре ње ко је не ће оста ви ти раз о ча ра ним онај сег мент фе сти вал ске 
пу бли ке ко ји при род но ин кли ни ра ка са др жа ји ма ова кве вр сте.

„За ба ва” & „Lady Bird”

Не што са свим дру га чи је би ла је у при ли ци да ви ди пу бли ка но во
у ста но вље ног про грам ског скло па „Play UK на Фе сту” 46. из да ња овог 
ме ђу на род ног фе сти ва ла – са про шло го ди шњег Бе р ли на ла при сти гао 
умет нич ки и ко мер ци јал но ус пе ли про је кат бри тан ске ре ди тељ ке Са ли 
По тер За ба ва. У овој опу ште ној и за бав ној, али ин ди рект но опо рој и 
про ниц љи вој сту ди ји ка рак те ра има мо при ли ке да из бли за по сма тра мо 
рас ко шан ди ја па зон га ле ри је ли ко ва из бри тан ског ви шег дру штва. Ово 
ка мер но и ми ни ма ли стич ки по ста вље но цр нобе ло оства ре ње до след но 
сле ди уве ли ко по сто је ћа, а не ка од њих, у ра спо ну од По лан ског и Мом
чи ло ви ћа, и знат но ус пе ли ја се ци ра ња пси хо ло шког и мен тал ног ста ња 
жи те ља јед не за јед ни це, кроз за ба ву ко ју је по во дом име но ва ња на ме сто 
ми ни стра у сен ци од лу чио да ор га ни зу је вре ме шни брач ни пар, по звав ши 
у то име у свој дом не ко ли ко за јед нич ких ви ше де це ниј ских ко ле га и 
при ја те ља. Пр во бит но за ми шље на пле ме ни та на ме ра про то ком вре ме на 
у за тво ре ној про сто ри ји и уз дис крет ну му зич ку под ло гу по уку су до ма
ћи на Би ла нео сет но се пре тва ра у раз от кри ва ње еле гант но по ти сну тих 
тај ни и ла жи, из да ја и осве та, па ће се та ко до за вр шет ка овог оби мом 
не ве ли ког фил ма све то пре тво ри ти у фу ри о зни хоб сов ски об ра чун 
свихсасви ма. Сце на ри стич ки мањ ка ва, али за то глу мач ки им пре сив на, 
За ба ва при род но ин кли ни ра ви ше ка во дви љу и гро те ски не го ка екс пли
цит но до ра ђе ној тра ге ди ји, по што у спе ци фич ном под жан ру не ће мо ви де
ти ни ка кав но ви по сту пак, док ће не ма ли број гле да ла ца ипак оправ да но 
оста ти оча ран на чи ном на ко ји је он из ве ден. У до слов це бри љант ној и 
фа сци нант ној ро ли Ти мо ти ја Спо ла и тек по не што ма ње успе лим уло га
ма Па три ше Кларк сон, Бру на Ган ца и Еми ли Мор ти мер, бри жљи во ства
ра не и гра ђе не по ро дич не ве зе и ми то ви успе шно ће би ти де кон стру и са ни, 
парт нер ства и при ја тељ ства трај но на ру ше на, а омра зе и ани мо зи те ти 
пак трај но осна же ни и за це мен ти ра ни. Ка кав спек тар ли ко ва По те ро ва 
ов де има да по ну ди! Од екс цен трич ног на уч ни ка, ам би ци о зне по ли ти чар
ке и ода не су пру ге, емо тив но дис тан ци ра не али сна жном жуд њом ка 
уни вер зи тет ској ка ри је ри во ђе не ле збиј ке фе ми нист ки ње, кон тро верз ног 
и на кон ти нен тал ни на чин раз ба ру ше ног New Age еклек тич ног шар ла
та на ко ји рас по ла же за вид ним фон дом за сва ку при ли ку уме сно упо тре
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бљи вих фи ло зоф ских ци та та, на до буд ног, пра зно гла вог али успе шног 
и згод ног мла дог фић фи ри ћа ко јем по ла зи за ру ком оно је ди но до че га му 
је истин ски ста ло – до бра за ра да, и то ме слич но. Ка да ве лом ду гог пе ри
о да за тр па не тај не поч ну да из ла зе на ви де ло, ис по ста ви ће се да њи хо ви 
ме ђу соб ни од но си по чи ва ју на мно го не ста бил ни јим осно ва ма не го што 
је то ико од њих пр во бит но оче ки вао. По те ро ва сво ју са гу пле те на на чин 
уни вер зал но ра зу мљив, ма хом чак и пред ви див, али под сна жним ко ло
рит ним ути ца јем кон крет ног и спе ци фич но од ре ђе ног ге о граф ског под
руч ја и дру штве не кла се ко ји ма про та го ни сти при па да ју. За ба ва је онај 
тип фил ма ко ји би јед на ко успе шан мо гао да бу де и као по зо ри шна пред
ста ва, а чи ји кру ци јал ни ква ли те ти не за ви се од лу чу ју ће од (не то ли ко 
ори ги нал них) драм ских за пле та и су ко ба ко ли ко од пу ког глу мач ког 
уме ћа при сут них ак те ра, и у овом по то њем сег мен ту он успе ва да на док
на ди све сво је објек тив но по сто је ће не до стат ке.

Па жљи ви јим љу би те љи ма филм ске умет но сти, по себ но аме рич ке 
не за ви сне про дук ци је, сва ка ко ни је не по зна то име Гре те Гер виг, пре све
га из сим па тич них „ин ди” про је ка та по пут Френ сис Ха или Аме рич ка 
љу бав ни ца, у ко ји ма се успе шно оства ри ла као глу ми ца. У оном сег мен ту 
фе сти вал ског про гра ма за ко ји се пре ма не пи са ном пра ви лу тра жи она 
по сло вич на „кар та ви ше”, а ко ји се са да на зи ва „Фест 46”, пред ста ви ла 
се сво јим ду го ме тра жним са мо стал ним ре ди тељ ским пр вен цем Lady 
Bird, за ко ји осно ва но сма тра мо да са др жи, ка ко је у слич ним слу ча је
ви ма го то во и пра ви ло, знат ну до зу ау то би о граф ских еле ме на та. Филм 
ко ји је при ву као знат ну па жњу ме ђу на род не пу бли ке пра ти јед ну го ди ну 
у жи во ту ти неј џер ке Кри сти не пред њен од ла зак на ко леџ, као и у пр вим 
да ни ма про ве де ним на ње му. По чет не го ди не прет ход не де це ни је за ти чу 
не схва ће ну де вој ку у ок си мо рон ском по ло жа ју: жи ве ти у Ка ли фор ни ји, 
али у нај до сад ни јем од свих ње них гра до ва – Са кра мен ту! Основ на и 
знат на сла бост овог оства ре ња ле жи у до след ном из не ве ра ва њу по чет не 
пре ми се ко ја се на ла зи у (нео сно ва ном?) уве ре њу про та го нист ки ње ка ко 
је она не што по себ но и ка ко сва ко да ље про ду жа ва ње бо рав ка у та ко 
на зад ном и не ин спи ра тив ном окру же њу по њу мо же да уро ди са мо стаг
ни ра њем и вас ко ли ком ште том. Упор но и вред но на сто је ћи да се би и 
дру ги ма по ка же прет по ста вље ну по себ ност, она ће спрем но ода бра ти 
умет нич ки псе у до ним Lady Bird и зах те ва ти од свих да је од са да упра во 
та ко осло вља ва ју. За ро бље на из ме ђу не за ин те ре со ва ног ста ри јег бра та, 
до ми нант не и до не кле на пор не мај ке, па сив ног и већ одав но у жи вот ном 
сми слу по ра же ног оца, она сво је сред њо школ ске да не про во ди с нај бо
љом при ја те љи цом Џу ли, ко ја пак во ди те шку и не рав но прав ну бор бу 
са пре ко мер ном те жи ном, док ће се ње ни по ку ша ји ве за са дво ји цом ло
кал них мо ма ка окон ча ти под јед на ко не у спе шно. За пр вог ће се у би зар
ној епи зо ди от кри ти ка ко за пра во пре фе ри ра дру штво му шког по ла, а 
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дру ги је из гу бљен у пер ма нент ним по ку ша ји ма да до ку чи фи нал ни Сми
сао, не зна ју ћи пре ци зно шта же ли од се бе, а на ро чи то од дру гих. Кри
сти на али јас Lady Bird, упр кос про сеч ним оце на ма и не до вољ но из ра же
ном та лен ту за би ло ко ју област, ипак же ли да упи ше не ки од пре сти жних 
мон ден ских ко ле џа и ти ме из бег не пре де сти ни ра ни оста нак у ду го та во
ре ћој за јед ни ци не ам би ци о зних ме ди о кри те та, све кри ју ћи ове сво је 
же ље од мај ке, ко ја упра во по сто је ће ста ње ства ри у пот пу но сти по др жа
ва. Иа ко ве ро ват но ства ран пот пу но не за ви сно, Lady Bird у не при јат но 
ве ли кој ме ри под се ћа на де во јач ку вер зи ју свог, та ко ђе из ви ка ног, де чач
ког прет ход ни ка Boyhood, а за вр шна сце на ус пе ће да упро па сти и оно 
ма ло пре о ста лог обе ћа ва ју ћег са др жа ја. На и ме, с ко нач ним при сти за њем 
у Ве ли ку Ја бу ку оче ки ва ње гле да о ца пот пу но је усме ре но на то ка ко Lady 
Bird рас ки да зах тев не лан це при мо ра ва ју ће ег зи стен ци је у ис пра зној 
сре ди ни, ме ђу тим, до га ђа се не што пот пу но су прот но. Не ус пев ши у 
сво јој глав ној ин тен ци ји да по ка же да ли Кри сти на осим пу ке же ље до
и ста и по се ду је ика кав та ле нат, овај филм о од ра ста њу пре ће нас убе
ди ти у су штин ску ме ди о кри тет ску при ро ду осо бе ко ја ни је у ста њу да 
ар ти ку ли ше шта је то што за пра во хо ће, упра во по пут свог нај бли жег 
окру же ња, ко ли ко год се тој по ми сли она са ма не ра до пре пу шта ла. Осим 
по вре ме них сим па тич них спо ред них епи зо да и ипак при сут них дра гих 
цр та де вој ке у фор ми ра њу, овај де би тант ски рад Гре те Гер виг не ну ди 
баш ни шта дру го, а по себ но не но во, ни ти на ори ги на лан и ин вен ти ван 
на чин из ве де но, те пред ста вља истин ско раз о ча ра ње про грам ске це ли не 
„Фест 46”.

„Из гред ни ци” & „Адво кат”

У не ко ли ко про грам ских из ме на 46. Фе сто вог из да ња спа да и до
ма ћој пу бли ци нај при влач ни ји сег мент – сег мент на ци о нал ног филм ског 
про гра ма. За раз ли ку од прет ход них го ди на, уме сто ком плет не го ди шње 
про дук ци је овог пу та су у це ли ни „Срп ски филм” при ка за ни са мо пре
ми јер ни до ма ћи фил мо ви, ко јих је би ло укуп но пет. Је дан од ау то ра 
мла ђесред ње ге не ра ци је, ко ји је сво јом по ја вом сво је вре ме но до нео мо
де ран при ступ и сен зи би ли тет, Де јан Зе че вић, сти гао је на Фест са сво јим 
но вим оства ре њем Из гред ни ци. До след но при вр жен свом, ов де и да ље 
рет ком, жан ров ском по гле ду на филм, у про дук тив ном сми слу не сум
њи во нај плод ни ји срп ски ау тор ово га ве ка, ни овог пу та ни је из не ве рио 
оче ки ва ња сво јих по што ва ла ца. На кон углав ном не за па же ног на уч но
фан та стич ног Про це па, са да се вра ћа у се би ипак нај по зна ти је срп ске, 
од но сно бе о град ске, од но сно но во бе о град ске пре де ле, кроз до не кле 
екс пе ри мен тал ну фор му ин ди рект не кри ти ке са вре ме ног дру штва да
на шњи це. Под јед на ко гло бал не и ло кал не. Пра ти мо за вр шну про це ду ру 
из ра де ма стер ра да на ка те дри за со ци о ло ги ју (иа ко сце не де фи ни тив но 
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ни су сни мље не на бе о град ском Фи ло зоф ском фа кул те ту) под буд ном 
па ли цом екс цен трич ног и зло гла сног про фе со ра Зу ров ца (Све то зар 
Цвет ко вић), за ко га се од ре ђе ним суп тил ним на го ве шта ји ма бла го су ге
ри ше ка ко се мо жда ра ди и о са мом Ma ster mindу Зла. Ње го ве оп скур не 
„те трис” те о ри је о не из бе жном по ра сту ур ба ног на си ља на прак тич ним 
при ме ри ма ис тра жу је тро је ње го вих сту де на та (Да ни јел, Те о до ра и 
Алек сан дар), ко ји ће у свр ху на уч ног екс пе ри мен та по ста ви ти ка ме ре 
на не ко ли ко ода бра них ме ста у (ве ле)град ским бло ко ви ма и при ље жно 
пра ти ти ре ак ци је су гра ђа на. Уло жен је ви дљив на пор да се убе дљи во 
до ча ра њи хо ва ка рак те ри за ци ја, со ци јал но окру же ње и по ро дич ни back
gro und, они до ла зе из раз ли чи тих сре ди на, усло вље ни дру га чи јим кон
тек сти ма, по кре ну ти вла сти том мо ти ва ци јом, а Алек сан дар и Те о до ра 
су осим то га и у љу бав ној ве зи. На жа лост, ни је из бег нут ни сте ре о тип ни 
ка по ров ски кли ше, па се та ко у нео ба ве зним „ре кре а тив ним” сек су ал ним 
су сре ти ма ви ђа ју и Те о до ра и сам про фе сор Зу ро вац. Кроз ал тер на тив ни 
фор мат сли ке 4:3 и цр нобе лу фо то гра фи ју, Зе че вић је по но во од ли чан 
у оно ме што му нај бо ље по ла зи за ру ком: до ча ра ва њу је зо ви те ат мос фе ре, 
ур ба ног стра ха, по тму ле не из ве сно сти и по све ма шње кла у стро фо би је, 
па се нео сет но и са ми про та го ни сти од су бје ка та свог ам би ци о зног али 
по ака дем ском зна ча ју упит ног ра да пре тва ра ју у ње го ве објек те. Ин ди
рект но је при сут на и кри ти ка све сла би јег кри те ри ју ма у на уч ној за јед ни
ци, где се, по себ но у ху ма ни стич ким ди сци пли на ма по пут со ци о ло ги је, 
нео ба ве зни прин цип све иде сна жно уко ре нио. Из гред ни ци су не у по
ре ди во ус пе ли ји ка да се ра ди о чи сто филм ском из ра зу не го о успе шној 
екс пре си ји вер бал них иде ја, чи ји су обри си тек овла шно до дир ну ти. 
Ми ни ма ли стич ки до ча ра на са вре ме на епо ха уни вер зал ног ри ја ли ти ја 
са од ре ђе ним ло кал ним ва ри ја ци ја ма, и ти ме усло вљен го то во па пот пу
ни ме теж у гла ва ма љу ди, не мо же из ро ди ти дру га чи ји ис ход осим оног 
крај њег и насе бепер му то ва ног на сил ног ре ше ња. Не до вољ но те о риј ски 
обра зло жен за пот пу но раз у ме ва ње зби ва ња, он пре и спи ту је и уло гу 
мла де по пу ла ци је у на шем дру штву, као и бе срам ну ен дем ску хи по кри
зи ју ге не ра ци ја ко је им прет хо де, при че му ове по то ње фа та ли стич ки 
ни су ни мо гле да бу ду ика ко дру га чи је. Оста ју ћи до сле дан жан ров ском 
фил му, и овим сво јим оства ре њем Зе че вић сво ју пу бли ку тра жи пре вас
ход но ме ђу про фи ли са ним и упу ће ним љу би те љи ма сед ме умет но сти, 
на су прот ве ћин ске екс пли цит но ра зу мљи ве и сви ма на ме ње не по пу ли
стич ке кон ку рен ци је.

Од са мих сво јих по че та ка Фест је до след но пра тио све о бу хват ну 
те мељ ну про грам ску ли ни ју „фе сти вал фе сти ва ла”, та ко да су по ред пре
гле да оста лих ре цент них ки не ма то граф ских до стиг ну ћа оба ве зно при
ка зи ва на и но ва оства ре ња из хо ли вуд ске про дук ци је. Из у зет но гле да на 
се лек ци ја „Фест 46 Га ла” пред ста ви ла је но ви аме рич ки филм Адво кат 
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Де ни ја Гил ро ја, ко ји се по сле не ко ли ко го ди на вра ћа на овај нај пре сти
жни ји до ма ћи фе сти вал. По сре ди је још јед но од број них де ла чи ја се 
рад ња од ви ја у суд ни ци, а про та го ни ста Ро ман Ј. Изра ел вре ме шни је 
адво кат ко ји је чи та ву сво ју ка ри је ру про вео у сен ци ста ри јег ко ле ге и 
парт не ра. Та кав од нос из ме ђу „фронт ме на” и ти хе те на да све при ље жне 
„си ве еми нен ци је” од го ва рао је свим за ин те ре со ва ним стра на ма, и да 
ни је до шло до те шке бо ле сти оног пр вог, ру тин ски би се на ста вио до у 
до глед ну бес ко нач ност. Ве ли ки зна лац свог за на та, бла го гла го љи ви, па 
чак и ло го ре ич ни Изра ел, трај но је за ро бљен у сво јим оп се си ја ма, ста ро
мод ном оде лу и још ана хро ни јем во ка бу ла ру, док му је фри зу ра фор ми
ра на на узо ри ма од по зног Џи ми ја Хен дрик са до на сил них ак ти ви ста 
Цр них пан те ра, чи је је иде је о дру штве ној ан га жо ва но сти овај за ступ ник 
прав де цр не пу ти од у век сле дио. Ми ну ци о зно пе дан тан, до крај но сти 
са ве стан, жр тву ју ћи за сни ва ње по ро ди це за рад ка ри је ре, он је па си о ни
ра ни љу би тељ му зи ке свог до ба, ни куд не кре ће без слу ша ли ца, а ње гов 
дом кра се хи ља де гра мо фон ских пло ча. Сва ће се та до бро ухо да на ма
ши не ри ја за у ста ви ти у тре нут ку ка да и сам бу де мо рао да ис ту пи на 
сце ну, а та да ће у пу ној ме ри схва ти ти ка ко по тен ци јал на прав нич ка 
бри љан ци ја че сто мо ра да усту пи сво је ме сто од ре ђе ној со ци јал ној не
при ла го ђе но сти. Ро ма ну Изра е лу при ла го дљи вост и праг ма ти чан на чин 
по на ша ња ни по што ни су на вр ху ли сте ди пло мат ских ква ли те та, што 
је сва ка ко не до ста так у ње го вој про фе си ји, али овај дон ки хо тов ски сме
те њак ни ка да ни је зло на ме ран, као ни упе ча тљив као оли че ње зла по пут 
ка рак те ра Ме тјуа Ме ко на хи ја у Адво ка ту из Лин кол на. Ка да на из глед 
без раз ло га од лу чи да по га зи све че га се то ком чи та вог свог при ват ног 
и про фе си о нал ног жи во та чвр сто др жао, зло у по тре бља ва ју ћи по вер љи ву 
ин фор ма ци ју, у вр ло крат ком ро ку тран сфор ми са ће се у сво ју су прот ност, 
са свим но во фор ми ра ним ти пич ним осо би на ма ове бран ше ко је је до 
та да ис трај но пре зи рао. Ин тен зи тет про ме не шо ки ра ће чак и ње га са мог, 
а про плам са ји са ве сти, ко ли ко и са свим ре ал на опа сност од от кри ва ња 
до тич ног чи на, ипак ће збу ње ног гле да о ца од ве сти до још јед ног, овог 
пу та за вр шног и са да већ за и ста до не кле на тег ну тог пре о кре та, ко јим 
се Изра ел вра ћа на до бро ута ба не ста зе ко ји ма је це лог свог ве ка кро чио. 
Адво кат је за ни мљив филм с мо рал ном по у ком и у том по гле ду успе шни
ји од сво је чи сто за нат ске и са свим про сеч не, а до са да мно го пу та ви ђе не 
ре а ли за ци је. Ни по што се не сме пре не брег ну ти од лич на ро ла Ден зе ла 
Ва шинг то на у за ње га не сва ки да шњој уло зи, ко јом ће про ћи кроз све фа зе 
за ми шље не три ја го на ле вр ли на –гре х–и ску пље ње. Су ми ра ју ћи, мо же мо 
за кљу чи ти ка ко је ово стан дар дан жан ров ски филм за стан дард ну фе стов
ску се лек ци ју на ме ње ну стан дард ном ду го веч ном по се ти о цу овог фе
сти ва ла.




