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П РИ К А З  ФИ ЛМ С КОГ  ФЕ С Т И В А Л А

ДЕ ЈАН ПЕ ТРО ВИЋ

БЕР ЛИ НА ЛЕ 2019.

Oвогодишње, ше зде сет де ве то из да ње Бер ли на ла, одр жа но 
од сед мог до се дам на е стог фе бру а ра, оста ће упам ће но по две ства
ри ко је га раз ли ку ју од ре гу лар них, уо би ча је ни их то ко ва. На и ме, 
ду го го ди шњи се лек тор фе сти ва ла Ди тер Ко слик на кон из у зет но 
успе шно ре а ли зо ва них се дам на ест из да ња, по ву као се са че ла ове 
ма ни фе ста ци је, оста вив ши то ли ко ду бок траг да мно ги по што ва
о ци и ре дов ни по се ти о ци из ра жа ва ју оправ да ну бо ја зан у по гле ду 
бу дућ но сти пре сти жне ма ни фе ста ци је у не мач кој пре сто ни ци. 
По пу лар ни „Го спо дин Бер ли на ле” то ли ко је вре ме ном до при нео 
афир ма ци ји фе сти ва ла на свет ској кул тур ној ма пи да је ве ли ка 
не до у ми ца ка ко ће и да ли ће ње го ви на след ни ци би ти у при ли ци 
до стој но да га на сле де. Ста тус ко ји сво јим на след ни ци ма оста вља 
је сте нај ве ћи јав ни фе сти вал и дру ги нај ве ћи филм ски „мар кет” 
на све ту, а бро је ви су не у мо љи ви и го во ре до вољ но са ми за се бе. 
Од не што ис под 200.000 гле да ла ца при ли ком пре у зи ма ња ман да
та па до пре ко 300.000 хи ља да про да тих ула зни ца, сал до је ка квим 
те шко да би мо гли да се по хва ле и нај у спе шни ји ме на џе ри нај ве
ћих свет ских ком па ни ја. Дру га чи ње ни ца ко ја је обе ле жи ла по след
њи фе сти вал ски дан је из не над на смрт чу ве ног швај цар ског глум
ца Бру на Ган ца, ина че и са мог жи те ља Бер ли на, ко ји ће у филм ској 
умет но сти оста ти за пам ћен пре све га као ан ђео у не за бо рав ном Вен
дер со вом Не бу над Бер ли ном, те као Фи рер у Хи тле ро вим по след
њим да ни ма. До ма ћу ки не ма то гра фи ју до стој но су ре пре зен то ва ли 
Ша во ви Ми ро сла ва Тер зи ћа, при ка за ни у про гра му „Па но ра ма”, 
док је јед на од глу мач ких зве зда у успо ну и наш мла ди глу мац Ми
лан Ма рић, за па жен пре све га по од лич ној на слов ној ро ли у про
шло го ди шњем До вла то ву. Ве ли ку па жњу при ву кли су и но ви 
фил мо ви Фа ти ха Аки на и Те о не Стру гар Ми тев ске, док је скан дал 
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иза зва ло нео че ки ва но и не до вољ но обра зло же но по вла че ње ки не
ских фил мо ва из кон ку рен ци је. На гра ду за жи вот но де лу до би ла 
је углед на бри тан ска глу ми ца Шар лот Рем плинг. Фе сти вал ски 
жи ри, ко јим је пред се да ва ла фран цу ска глу ми ца Жи ли јет Би нош, 
„Злат ног ме две да” за нај бо љи филм до де лио је изра ел ском ре жи
се ру На да ву Ла пи ду за филм Си но ни ме, „Сре бр ног ме две да” осво
јио је фран цу ски ау тор Фран соа Озон за Ми ло шћу Бож јом, нај бо љи 
глу мац и глу ми ца су пар из ки не ског фил ма Збо гом си не Ванг Јинг
чун и Јонг Меи, ла у ре а те за нај бо љи сце на рио чи не ита ли јан ски 
тро јац Ђо ва не зи –Са ви ја но –Бра у чи, за филм Пи ра не, нај бо љи до
ку мен тар ни филм је су дан ски Раз го вор о др ве ћу, а нај бо ља ре жи ја 
при па ла је Не ми ци Ан ге ли Ша не лец за Био сам код ку ће, али... На
ред но ју би лар но из да ње, пр во у ду гом ни зу го ди на без не из бе жне 
ли дер ске па ли це Ди те ра Ко сли ка, би ће одр жа но у не што ка сни јем 
тер ми ну, од 20. фе бру а ра до 1. мар та 2020. го ди не.

„Го спо дин Џо унс” & „Ле ме бел”

У нај у жем кру гу про сла вље них и још жи ву ћих жен ских ау то
ра, већ де це ни ја ма се ван сва ке сум ње на ла зи име пољ ске ре ди тељ
ке Аг ње шке Хо ланд. Две го ди не по сле од лич ног при је ма прет ход
ног оства ре ња на Бер ли на лу Тра гом ко сти ју, ове се зо не се вра ћа 
у ве ли ком сти лу екра ни за ци јом исто риј ски де ли кат не и го то во 
чи тав век на мер но пре ћут ки ва не па и за бра њи ва не те ме „хо ло мо
до ра”, ко ји је то ком три де се тих го ди на два де се тог сто ле ћа од нео 
ви ше ми ли о на не ду жних жи во та. До не кле ста ро мод но ли не ар но 
кон ци пи ра но де ло, што као са став ни део ње ног ау тор ског ру ко пи
са и ов де сто ји тек као не у трал на кон ста та ци ја, а не као ак си о ло
шка ева лу а ци ја, Го спо дин Џо унс је при ка зан у глав ном так ми чар
ском про гра му 69. из да ња Бер ли на ла. У сре ди шту па жње за пра во 
се до след но на ла зи мла ди, та лен то ва ни и с од ре ђе ним по кри ћем 
на до буд ни вел шки но ви нар Га рет Џо унс, ко ји по ро дич не сим па
ти је пре ма ру ској кул ту ри то ком фор ма тив ног пе ри о да нео сет но 
тран сфор ми ше у ин тим ну по др шку марк си стич ком про јек ту нај
ве ће зе мље све та. На кон што је већ успе шно од ра дио из у зет но 
за па жен ин тер вју са европ ском по ли тич ком зве здом у успо ну, 
Адол фом Хи тле ром, на том та ла су осо ко љен по чи ње да из ра жа ва 
сна жну же љу да сво је прег ну ће кру ни ше и екс клу зив ним – за за
пад не ме ди је сва ка ко – ин тер вју ом с Јо си фом Ви са ри о но ви чем 
Ста љи ном лич но, и у ту свр ху од ва жно се, ко ли ко и мла да лач ки 
не про ми шље но, оти ску је пут Мо скве! Не до ста так со лид ни јег жи
вот ног ис ку ства за та кав по ду хват на док на ђу је ви шком иде а ли
стич ког за но са, што се не ће ис по ста ви ти као она пра ва до бит на 
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ком би на ци ја. Аг ње шка Хо ланд пре све га бри љи ра успе шним 
осли ка ва њем пор тре та то тал не стра хо вла де, све оп ште шпи ју на же, 
ели ти стич ких де ка дент них ор ги ја, ра ши ре не и ола ке спрем но сти 
на (лич ну) из да ју, спле то ва ин три га, ухо ђе ња и (оправ да не) па ра
но је со вјет ског до ба, спо ра дич но у то ме и пре те ру ју ћи, док се ри ја 
по ли тич ких и ди пло мат ских про та го ни ста тог пе ри о да ви ше или 
ма ње успе шно пли ва у том цар ству ле га ли зо ва не хи по кри зи је. 
Кла сне раз ли ке у на вод но бес кла сном дру штву (ка ком се не у мо
љи во те жи) енорм них су ди мен зи ја, то ли ко ве ли ке да их се не би 
по сти де ла ни екс пли цит но тра ди ци о нал но ста ле шки устро је на 
др жа ва по пут Ве ли ке Бри та ни је, ода кле мла ди Џо унс на пра гу 
сво јих три де се тих до ла зи. Се ри ја пе ри пе ти ја свој вр ху нац до жи
вља ва у от кри ћу тај не ли кви да ци је ње го вог ко ле ге – и при ја те ља 
– ко ји је не што про на шао у Укра ји ни, на кон што је и фор мал но 
по стао per so na non gra ta, па ни шта не ће мо ћи да спре чи Ге ре та 
Џо ун са да у по тра зи за про фе си о нал ном сла вом и сам на ста ви 
ње го вим пу тем. Шо кант на от кри ћа ма сов ног из глад њи ва ња укра
јин ских се ља ка ги гант ских про пор ци ја, усред већ ио на ко ужа сно 
су ро вих вре мен ских при ли ка, на ро чи то ће по губ но де ло ва ти на 
не жну ду шу те о риј ског ко му ни стич ког сим па ти зе ра, али пут од 
осве до ча ва ња у фак тич ку исти ну и ње ног от кри ва ња Ur bi et Or bi 
ни је та ко кра так и јед но ста ван као што је он до та да био убе ђен. 
Гло бал на кон сте ла ци ја ге о по ли тич ког тре нут ка не сум њи во ће 
иза зва ти од ре ђе не оп ту жбе за по ли тич ку зло у по тре бу си ту а ци је, 
али Аг ње шка Хо ланд је од ви ше афир ми сан и ори ги на лан ау тор 
да би јој та ква сред ства вла сти те про мо ци је би ла по треб на, па 
сто га тре ба при ме ти ти да са ме сце не хо ло мо до ра тра ју про пор цио
нал но крат ко, то ли ко да ин ди рект но ука жу ка ко је пр вен стве на 
те ма ње ног фил ма суд би на мла дог но ви на ра – не срећ но на стра да
лог већ не ко ли ко го ди на доц ни је – па тек он да ме диј ски не у по ре
ди во атрак тив ни ја, исто риј ским чи ње ни ца ма до бро за сно ва на те ма 
из глад њи ва ња до смр ти. Она, шта ви ше, пру жа и ле ги тим но пра
во по сто ја ња раз ли чи тих жи вот них по гле да: од оних иде о ло шки 
за сле пље них и ис кљу чи вих, ко ји та зби ва ња по сма тра ју тек у све
тлу ну жне це не – у том тре нут ку не мо же да се зна да ли и успе шно 
оства ре не – бу ду ћег све тлог на прет ка и уто ли ко ап со лут но оправ
да не, па до оних ци нич них и ути ли тар них из ма тич не му до мо ви не 
ко ји же ле да ис по ру че ње го ву гла ву у сти лу „Убиј те гла сни ка!”, 
из бе га ва ју ћи мо гућ ност фрон тал ног су ко ба са су пер си лом у на
ста ја њу, ла год но по ми ре ни са за тва ра њем очи ју пред не ком вр стом 
отво ре ног ге но ци да уну тар ње. Овај слу чај по слу жи ће и као не по
сред на ин спи ра ци ја за фа мо зну Ор ве ло ву Жи во тињ ску фар му, а 
све тло да на ће ипак угле да ти за хва љу ју ћи аме рич ком но вин ском 
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маг на ту Хер сту. Па жљи ви ји и од го ва ра ју ћим сен зор но сен зи бил
ним ни јан са ма опре мље ни гле да лац ус пе ће да раз лу чи ан ти ру ски 
од ан ти ста љи ни стич ког на ра ти ва у овом оства ре њу, док ће, на
жа лост, пре те жна ве ћи на апо ло ге та или огор че них кри ти ча ра, у 
за ви сно сти од свог иде о ло шког по сма тра ња све та, ове две од ред
ни це под ра зу ме ва но из јед на ча ва ти. Оно што уи сти ну иза зи ва 
нај ве ћу и по сто ја ну ти ху је зу је сте не при јат на слич ност са ак ту
ел ним тре нут ком, у ко јем је по жељ но све осим исти не, а она мо же 
да се (зло)упо тре бља ва са мо та да ка да је у слу жби не ког дру гог 
лу кра тив ног ин те ре са, а ни ка ко не као вр хов ни циљ и вред ност! 
И по то ње са свим раз ли чи те суд би не дво ји це ан та го ни ста у Го спо
ди ну Џо ун су то ће убе дљи во по ка за ти и до ка за ти. Уз од лич ну ро лу 
Џеј мса Нор то на и фа сци нант ну Пи те ра Сар сгар да, ово оста је је дан 
од кре а тив них вр ху на ца из у зет но бо га те и ду го тра ју ће ка ри је ре, 
а та ко ђе и ово го ди шње се лек ци је Бер ли на ла.

Тип ски узор из у зет но по пу лар ног фор ма та би о граф ског до ку
мен тар ца и исто вре ме но ан га жо ва ног фил ма пу бли ка Бер ли на ла 
има ла је при ли ке да по гле да у оства ре њу Ле ме бел чи ле ан ске ау тор
ке Јо а не Ре по си Га ри бал ди, при ка за ном у про грам ској це ли ни „Па
но ра ма – до ку мен ти”. Ово де ло на сто ји да од за бо ра ва са чу ва се
ћа ње на жи вот и де ло не сва ки да шњег мул ти ме ди јал ног умет ни ка 
Пе дра Ле ме бе ла, ре ди тељ ки ног при ја те ља, ко ји је као је дан од 
пр вих, а сва ка ко нај и стак ну ти јих бо ра ца за пра ва геј осо ба у Чи леу 
оста вио знат ног тра га у мо дер ној исто ри ји ове ла ти но а ме рич ке 
зе мље. Од нај ра ни је мла до сти са мо све сни и отво ре ни хо мо сек су
а лац, Ле ме бел је имао ту рет ку при ви ле ги ју да га нај бли жа по ро
ди ца по др жа ва и од ре ђе не умет нич ке скло но сти ис ко ри стио је у 
свр ху про мо ци је и по ве ћа ња јав не ви дљи во сти до тич не по пу ла ци
је. Да нас би смо то ла кон ски мо гли от пи са ти као зло у по тре бу или 
„екс пло а та ци ју”, али у та да шњем кон тек сту је све мо ра ло из гле
да ти знат но дру га чи је. На рав но, то ни ка да и ниг де ни је са свим 
јед но ста ван за да так, по себ но не уко ли ко се на та кву вр сту ак ти ви
зма од лу чи те у нај мрач ни је до ба Пи но че о ве де сни чар ске дик та ту ре, 
а упр кос де кла ри са ном при па да њу ле вим иде ја ма и по кре ти ма, 
ове ор га ни за ци је су га се ви дљи во од ри ца ле и не ра до при хва та ле 
ње го ву по ли тич ку по др шку. Кроз ру тин ско укр шта ње са чу ва них 
ар хив ских сни ма ка, јав них на сту па и при ват них раз го во ра (нај
слич ни је по ступ ку у ско ра шњем не мач ком би о граф ском фил му 
Бојс), Га ри бал ди је ва осве тља ва ви ше стру ку и кон тро верз ну лич
ност ко ја је од су ство стра ха у сво јој бор би на од ре ђе ни на чин до
ве ла до екс тра ва гант ног ег зи би ци о ни зма, до те ме ре да се по кат кад 
и за бо ра вљао основ ни узрок и мо тив. Та лен то ва ни пе сник, ре до ван 
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уче сник кре а тив них пер фор ман са у сти лу Ма ри не Абра мо вић, 
Ле ме бел је по сте пе но по стао истин ска ме диј ска зве зда у сво јој 
зе мљи, што је не ште ди ми це ко ри стио да олак ша по ло жај про го ње
не ма њи не, али и свој вла сти ти. Емо тив но, про во ка тив но, те ста мен
тар но, по тре сно, иа ко не и са свим ори ги нал но оства ре ње, по бли же 
нас упо зна је и са сва ко дне ви цом жи во та ма тич не др жа ве, ње ним 
ве ћин ским ми шље њем, ста во ви ма и раз ми шља њи ма, али и по сте
пе ном про ме ном ко ја је по ста ла ви дљи ва то ком Пе дро вог ви ше
де це ниј ског де ло ва ња. По сре ди је ви ше не го со ли дан филм ко ји 
по се би не до но си ни ка кву епо хал ну вред ност, али из ве стан зна чај 
на ла зи у уна пред од ре ђе ном спе ци ја ли зо ва ном пу бли ку му, за који 
ће лик и де ло на слов ног ју на ка евен ту ал но по ста ти до сто јан узор 
и ин спи ра ци ја.

„Пи ра не” & „Раз го вор о др ве ћу”

Си ро ма шни, убо ги и за бо ра вље ни пре де ли ита ли јан ског југа 
као да по но во до жи вља ва ју пра ву ре не сан су ин те ре са за њих, по 
раз ме ра ма не за пам ће ну ваљ да још од фа мо зних на пуљ ских ро ма
на Кур ци ја Ма ла пар теа с кра ја Дру гог свет ског ра та, а тај ин те рес 
је са мо још до дат но под стак нут сен за ци о нал ним ли те рар ним успе
хом „на пуљ ске те тра ло ги је” ми сте ри о зне Еле не Фе ран те. У тај већ 
уве ли ко при су тан тренд од лич но се укла па но во оства ре ње Пи ра
не ита ли јан ског ре ди те ља Кла у ди ја Ђо ва не зи ја, ра ђе но на осно ву 
ро ма на Ро бер та Са ви ја на, а уз аси стен ци ју Ма у ри ци ја Бра у чи ја, 
при ка за но у так ми чар ском про гра му игра ног фил ма ово го ди шњег 
Бер ли на ла. 

По ме ну та тро ји ца по не ће и „Сре бр ног ме две да” за нај бо љи 
сце на рио по из бо ру глав ног жи ри ја. Са свим оче ки ва на на сил на 
ак ци о на при ча са вре лих на пуљ ских ули ца још јед ном гле да о ца 
уво ди у су ро ви свет не пи са них пра ви ла ма фи ја шког под зе мља, кроз 
суд би ну ти неј џе р ске бан де ко ја се бо ри за сво је ме сто под сунцем 
у том не си гур ном, крат ко веч ном али по тен ци јал но енорм но ис пла
ти вом прег ну ћу. Пра ви ла тог све та ви ше су не го ја сна: нео п ход но 
је би ти бр жи, сна жни ји и бес кру пу ло зни ји од исте та кве кон ку
рен ци је, а за нат о ком је ов де реч зах те ва при о ри тет де ла ња над 
раз ми шља њем, ко је, уко ли ко се, да ка ко, до та да уоп ште пре жи ви, 
до ла зи тек на кнад но. Уза вре ла мла да лач ка крв ви шак енер ги је 
уно си у од лу чи ва ње ко јој се од по сто је ћих град ских бан ди на 
те ре ну при кло ни ти, ну де ћи ови ма на из глед са свим при хва тљи ву 
по год бу: ви има те оруж је, а не ма те љу де, док ми има мо љу де, а тре
ба нам оруж је! У чи та вом ко ло пле ту про гре сив но и гра да тив но 
ове ко ве че них на сил них ак ци ја све др ски јих омла ди на ца, пред во
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ђе них ха ри зма тич ним Ни ко лом, са ве зни штва се скла па ју бр зо и 
ла ко, са мо да би се још лак ше и бр же рас ту ра ла. Не прин ци пи јел
не ко а ли ци је око два основ на по сла улич них бан ди – квар тов ских 
тр жи шта за рас ту ра ње дро ге и ре ке ти ра ња ло кал них ма лих при
вред ни ка – фор ми ра ју се ad hoc и ни ка да не оста је са свим ја сно 
чи ја стра на тре нут но од но си пре ва гу. Из ве сна и на сту па ју ћа тра
ге ди ја ов де као да је све сно и уна пред укал ку ли са на. По ро дич ни 
од но си слич ни ји су ана хро ним пле мен ским и кла нов ским ко лек
тив ним ре ла ци ја ма не го ин ди ви ду ал ном на чи ну жи вље ња са вре
ме ног за пад ног чо ве ка. Са ви ја но и Ђо ва не зи успе шни су у кре и ра
њу ха о тич не и по вр шне ат мос фе ре вре ве и при бли жа ва њу осо бе ног 
мен та ли те та жи те ља ко ји на се ља ва ју овај крај Ита ли је. Успо ни 
на ле стви ци под зем ног све та (ко ји је че сто и је ди ни) стре ло ви ти 
су, као и па до ви с вр ха, при че му се је ди но пра ви ла игре ни ка да не 
до во де у пи та ње – го во ра мо же би ти са мо о то ме ко ће тре нут но 
би ти у ста њу да пре у зме ли дер ску па ли цу. Уме шна ре жи ја си гур
ном ру ком во ди до за о кру же ни јег фи на ла не го што је то из гле да ло 
у пр вој по ло ви ни фил ма, а за вр шне сце не оста вља ју ин ди рект ну 
по ру ку да се, упр кос ни по што нео че ки ва ној крв ној осве ти, из за ча
ра ног кру га, на кон што смо у ње га сту пи ли, ви ше ни ти мо же ни ти 
же ли иза ћи. Већ мно го пу та ви ђе на при ча са свим со лид не ре а ли
за ци је за до во љи ће пре све га мла ђи сег мент филм ске пу бли ке, 
ко ји ви ше од све га у овој умет но сти тра га за до стој но увер љи вим 
адре на лин ским под сти ца јем, и то ће у Пи ра на ма и до би ти, што 
ни ка ко ни је до вољ но да овај филм свр ста у вр хун ска де ла, али је сте 
да са свим не раз о ча ра сво ју ода бра ну циљ ну гру пу.

Су штин ска ди ле ма ко ја тек тре ба да бу де осве ште на обич но 
на ста је у оном спе ци фич ном тре нут ку ка да се за пи та мо да ли се 
јед ном до сег ну ти сте пен на прет ка мо же по но во су но вра ти ти у 
не ки свој прет ход ни ста ди јум, или ће се ма кар на за те че ном ста њу 
ства ри оста ти за вјек & вје ков. Та ко или то ме слич но фо р му ли са но 
пи та ње мо ра да је му чи ло сим па тич ну гру пи цу вре ме шних фил мо
фи ла оку пље них у не што што се на зи ва „Су дан ски филм ски клуб”, 
а чи је уза луд не по ду хва те јав но сти пред ста вља Су ха иб Га смел ба
ри у по бед нич ком до ку мен тар ном фил му 69. Бер ли на ла, Раз го вор 
о др ве ћу, при ка за ном у про грам ском скло пу „Па но ра ма – до ку
мен ти”. На и ме, упр кос увре же ном оп ште при хва ће ном ста ја ли шту 
ко је је су ве ре но вла да ло то ком успо на и ши ре ња по кре та не свр ста
них, ка ко је људ ска исто ри ја пра во ли ниј ски марш ка хо ри зон ту 
све тле бу дућ но сти, без ус пут них скре та ња, за стај ки ва ња, а по
себ но без по врат ка на ста ра и пре ва зи ђе на ре ше ња из про шло сти, 
пре не ко ли ко де це ни ја успе шни и у филм ском све ту већ до не кле 
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афир ми са ни про та го ни сти се су о ча ва ју са но вом си ту а ци јом у вла
сти тој зе мљи, где је фор му ла са да шњег мо мен та су ро во ко ли ко и 
ба нал но ис ка за на на сле де ћи на чин: џа ми ја има, и ста рих и но вих, 
би о ско па не ма, ни ста рих ни но вих! Стре ло ви ти ци ви ли за циј ски 
успон ве ћи не зе ма ља „тре ћег све та”, ко ји је узео ма ха то ком со ци
ја ли стич ких и на ци о на ли стич ких бор би у дру гој по ло ви ни два де
се тог ве ка, као да је пот пу но усту пио ме сто фун да мен та ли стич ком 
схва та њу ре ли ги је у, ка ко се чи ни, ре гре сив ном и не за др жи вом 
мар шу уна зад. Сен ти мен тал но пу то ва ње у мла дост осу је ће них 
ре жи се ра пра ће но је исто вре ме ном по лет ном бор бом за осни ва ње 
ло кал ног фе сти ва ла, ко ји ће има ти пе да го шку и еду ка тив ну ком
по нен ту на ме ње ну ста нов ни штву ко је је фак тич ки за бо ра ви ло и 
на са ме осно ве сед ме умет но сти. Иро ни ја не ле жи са мо у чи ње ни
ци да по је дин ци у по зном до бу, а и да ље мла да лач ког ду ха, оба вља
ју ор га ни за ци о не по сло ве при ме ре ни је упра во мла дој по пу ла ци
ји – то ли ко да ни па ра фра за на род не умо тво ри не на ста ри ма свет 
оста је ни је ви ше од тек бе ниг ног пре те ри ва ња! – не го и да се кроз 
ре ми ни сцен ци је из вла сти тог шко ло ва ња на со вјет ској филм ској 
ака де ми ји – што је чи ње ни ца ко ја је већ per se да нас не за ми сли ва! 
– по чет не успе хе у ка ри је ри и по ку ша је ожи вља ва ња дав них кон
та ка та по ку ша про ши ри ти сло бо да из ра за, ми шље ња, умет но сти 
и ме ди ја, и то у др жа ви чи ји пред сед ник на из бо ри ма ру тин ски 
осва ја око 95% гла со ва, а не скри ве но јед но у мље ми лом или си лом 
сву да пре о вла да ва. Та ко ће, у тре нут ку док са ња лач ки ма што ви то 
раз ми шља ју о ком пи ла ци ји ма те ри ја ла из ве ка фил ма по год ној за 
при ка зи ва ње по тен ци јал ним не у пу ће ним гле да о ци ма, јед на сце на 
на мет ну ти за кљу чак ду бљи не го што је то би ло пла ни ра но: пи та ње 
шта учи ни ти уко ли ко тра ја ње „фран цу ског по љуп ца” из до тич ног 
фил ма вре мен ски ко ин ци ди ра с по зи вом на мо ли тву из јед не од 
обли жњих џа ми ја? Раз го вор о др ве ћу ни је ти пич но до ку мен та ри
стич ки ре а ли зо ван хро но ло шки не у тра лан по глед на про шлост, 
а ни је ни гне ван и ак ти ви змом об у зет об ра чун с не ком ано ма ли јом 
из са да шњо сти. Га смел ба ри гра ди сво је де ло нео ба ве зно и у опу
ште ном сти лу, на сто је ћи на тај на чин да охра бри и ове и не ке дру
ге слич не про ме теј ски ори јен ти са не ду хо ве у слич ним прег ну ћи
ма, да ју ћи им при о ри тет у од но су на ис ход са мих евен ту ал них 
ре зул та та ко ји би из ових тре ба ло да про ис тек ну.

„Ми ло шћу бож јом” & „37 се кун ди”

Иа ко је Маркс ре ли ги ју про гла сио опи ју мом за на род још сре
ди ном де вет на е стог сто ле ћа, она ни до да нас ни је из гу би ла сво ју 
– ма кар сим бо лич ну – ва жност за европ ског чо ве ка. Сту пив ши на 
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ве ли ку филм ску сце ну по чет ком ми ле ни ју ма на сло ви ма као што 
су Осам же на и Ба зен, фран цу ски си не а ста Фран соа Озон још јед
ном по глед упра вља на мон стру о зне зло у по тре бе ка то лич ког све
штен ства над нај о се тљи ви јим и нај не моћ ни јим де лом по пу ла ци је 
по ве ре не им на чу ва ње с по ве ре њем – де цом. Оства ре ње Ми ло шћу 
бож јом при ка за но у так ми чар ском про гра му игра ног фил ма осво
ји ло је „Сре бр ног ме две да” Ве ли ког жи ри ја у Бер ли ну. Ово ан га
жо ва но де ло ин спи ри са но је исти ни тим до га ђа ји ма из са вре ме не 
Фран цу ске, ка да пре ме штај јед ног већ уве ли ко оста ре лог ли он ског 
све ште ни ка по кре ће не за пам ће ну и нео че ки ва ну ла ви ну при се ћа ња 
и про те ста. Озон кре и ра европ ску вер зи ју већ по сто је ћих се вер но
а ме рич ких (Под лу пом) и ју жно а ме рич ких (Клуб) филм ских де ла 
по све ће них овој те ми, сле де ћи траг осли ка ва ња ужа сних до ку мен
тар них слу ча је ва сек су ал ног на си ља осли ка ног осо бе ним мен та
ли те том тог де ла све та, та ко да гле да лац ко ји исто вре ме но по гле да 
сва три по ме ну та фил ма мо же да стек не ком пле тан увид у го то во 
иден тич ну ствар са раз ли чи тим мен та ли тет ским од сту па њи ма. 
И док су у прет ход ним де ли ма слич не вр сте скан дал по сте пе но 
от кри ва ли хра бри ис тра жи вач ки но ви на ри (Под лу пом), од но сно 
сам клер са сво јим по себ но фор ми ра ним ко ми си ја ма (Клуб), ов де 
клуп ко по чи њу да од мо та ва ју са мо ор га ни зо ва не жр та ве зло чи на 
лич но! Раз у ђе на струк ту ра фил ма не ну ди цен трал ног про та го ни
сту, већ је фо кус уве ли ко дис пер зи ран, то ли ко да би смо чак мо гли 
утвр ди ти да је глав ни ју нак гру па ко ју не ко ли ци на нај а гил ни јих, 
са да већ од ре да сре до веч них жр та ва фор ми ра ју. Сви они по ти чу из 
фун да мен тал но раз ли чи тих си ту а ци ја и по ро дич ног bac kgro unda, 
и но во от кри ве не, де це ни ја ма за то мља ва не чи ње ни це не ке од њих 
хо ће, а не ке пак не ће по ко ле ба ти и по љу ља ти у осно ва ма (ка то
лич ке) ве ре, а на кон њи хо ве од лу ке да кре ну у јав ну бор бу сна жни 
су ко би по ста ће им стал ни пра ти лац и у нај бли жем окру же њу. 
Ис по ста вља се ка ко је ло кал ни све ште ник отац Бер нар за чи та вог 
свог рад ног ве ка зло ста вљао де ча ке на де ли мич но или пот пу но 
гну сан на чин, уз до вољ но зна ње и све срд но не чи ње ње ње го вих 
прет по ста вље них, а и у оним тре ну ци ма ка да би да ра пре вр ши ла 
ме ру овај је би вао тек пре ме штан, а ни ка да до кра ја раш чи њен из 
цр кве них ре до ва! Спе ци фи кум овог слу ча ја је сте то да је Бер нар 
искре но и отво ре но при зна вао сво ју „сла бост” и чи но ве њо ме усло
вље не, на су прот до след ном по ри ца њу про та го ни ста го ре по ме ну тих 
оства ре ња. От кри ва се да су раз ме ре зло ста вља ња би ле не у по ре ди
во рас про стра ње ни је не го што се пр во бит но мо гло и за ми сли ти, 
а на слов ове „ру ка ви це у ли це” Ва ти ка ну – ко ји пак сна жно по др жа
ва де кла ра тив ну на ме ру ак ту ел ног Па пе за бес по штед ним об ра
чу ном с пе до фи ли јом уну тар соп стве них ре до ва – до ла зи из де ла 
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ли це мер ног ин тер вјуа кар ди на ла ко ји је и на кон из би ја ња скан да ла 
остао ви ше за бри нут за углед цр кве у од но су на бри гу о жр тва ма, 
ко је су то по ста ле де ли ма не ких ње них при пад ни ка! Гор ко и по тре
сно оства ре ње не до се же дра ма тур ги ју и ква ли тет сво јих срод них 
прет ход ни ка, али и да ље пред ста вља сна жно све до чан ство и опо
ме ну, сво је вр стан по зив на отва ра ње хер ме тич но за тво ре них ре ли
ги о зних ин сти ту ци ја ко је до са да ни су има ле ни сна гу ни же љу да 
ра ди кал но од стра не ма лиг но тки во ко је се уну тар њих на ла зи(ло ).

Не пре тен ци о зну оду људ ској хра бро сти и го то во ег зем плар ни 
при мер штасесвемо жеса мока дасе хо ће, упр кос свим уна пред 
по ста вље ним ви дљи вим и не ви дљи вим пре пре ка ма, де мон стри ра 
ја пан ска ре ди тељ ка Хи ка ри у свом ду го ме тра жном де би ју 37 се
кун ди, при ка за ном у про грам ској се лек ци ји „Па но ра ма”. И они 
ко ји ни су па си о ни ра ни љу би те љи стрип умет но сти сва ка ко има ју 
са зна ња о из у зет ној по пу лар но сти ман ге у Ја па ну, а Ју ма, мла да 
де вој ка са по себ ним по тре ба ма обо ле ла од це ре брал не па ра ли зе, 
сво је нај ве ће, мо гу ће и је ди но за до вољ ство про на ла зи упра во у 
њој. Од нај ра ни јих да на за ви сна и осу ђе на на бри гу дру гих, у овом 
слу ча ју мај ке, Ју ма се и у при ват ном и у про фе си о нал ном бив ство
ва њу на ла зи у па ра док сал ној си ту а ци ји удоб ног роп ства. Док пре
те ра но бри жна и ма ни пу ла тив на мај ка буд но над зи ре сва ки њен 
ко рак и тре ну так, при че му је те шко ја сно раз лу чи ти ко ли ки је ту 
удео не се бич ног пре да ва ња, а ко ли ки се бич ног при сва ја ња, исто вре
ме но је за цр та ње вр ло на да ре на де вој ка у трај ној сен ци слав не 
ман га ау тор ке Са ја ке, чи ја је не за о би ла зна „де сна ру ка” и нај ва
жни ји по моћ ник. Ту та ко ђе ни је ла ко по ста ви ти гра ни цу из ме ђу 
ли це мер ног уби ра ња јав них апла у за због ху ма но сти и за по шља
ва ња хен ди ке пи ра них осо ба и су ро ве екс пло а та ци је чи стог та лен та 
ко ји ни ка да не ће би ти пре по знат, а чи је све (не за слу же не) пло до ве 
Са ја ке не ште ди ми це уби ре осла ња ју ћи се на ње га ви ше не го што 
то до бри оби ча ји на ла жу. Про во де ћи сво је да не већ ду го за гла вље
на из ме ђу суд би ном за цр та ног ста кле ног зво на и вла сти то из бо
ре не не за вид не уло ге „ghost wri terа”, хе ро и на 37 се кун ди на мах се 
од лу чу је да до не се од лу ку свог жи во та – да ту суд би ну про ме ни! 
На је ди ни по зив то ком по тра ге за по слом на ко ји јој је уоп ште од
го во ре но од ла зи до бро опре мље на за ли ха ма вла сти тих вр ло креа
тив них ра до ва, а љу ба зна, ма да и тек до вољ но уљуд на уред ни ца 
од го ва ра јој – ви ше у же љи да је на при сто јан на чин де мо ра ли ше 
не го да пру жи искрен са вет – ка ко за цр та ње пор но ман ги тре ба да 
стек не ви ше соп стве ног жи вот ног ис ку ства! По што за на ре че ни 
по сао по кре тљи вост и ни је са свим нео п ход на, Ју ма са вет схва та 
нео че ки ва но до слов но и ту за по чи ње се ри ја за ни мљи вих пу сто
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ло ви на ко ја ће на по слет ку ре зул ти ра ти ње ним са свим но вим жи
вот ним по ло жа јем. Ус пут ће ус пе ти да про на ђе одав но из гу бље ног 
оца и се стру, с ко ји ма мај ка у на вод ној же љи да је „за шти ти” није 
же ле ла да је спо ји, а од сре ђи ва ња по ро дич не си ту а ци је и по сте пе
ног при хва та ња се бе па до пот пу не про фе си о нал не афир ма ци је 
ни је пре о стао још ве ли ки ко рак! 37 се кун ди мо же би ти ту ма чен и 
као адо ле сцент ски co mingof ag e филм, иа ко му то ни је пре вас ход
на на ме ра, али оно што сва ка ко пред ста вља је сте суп тил на по др шка, 
охра бре ње и сво је вр сни пу то каз углав ном мла ђој по пу ла ци ји да 
не од у ста је при пр вим пре пре ка ма ко је се пред њи ма ука жу. Уз 
опу ште ни и ре лак си ра ни стил, ли шен ме га ло ман ских ау тор ских 
пре тен зи ја, ко ји не же ли да про по ве да не го да по мог не у бор би 
про тив за те че ног ста ња, уто ну лог у са мо са жа ље ва ју ћи не ве се ли 
sta tus quo, на по се бан и не на ме тљив на чин ан га жо ван, он је не сум
њи во до бар при мер дру га чи јег и све жег да ха у са вре ме ној ја пан
ској ки не ма то гра фи ји и ње гов ви ше не го до сто јан ре пре зен тант 
на 69. из да њу Бер ли на ла. 

„Чо век из сен ке” & „Ели за и Мар се ла”

Осо ба ве ро ват но од го вор на за нај ви ше смр ти у овом још увек 
мла дом ве ку све до да нас је оста ла сла бо и не до вољ но ис тра же на, 
а хва ле вре дан ис тра жи вач коак ти ви стич ки по ду хват у ви со кој 
хо ли вуд ској про дук ци ји је сте но во оства ре ње Ада ма Ме ке ја Чо век 
из сен ке, при ка за но у так ми чар ском про гра му из ван кон ку рен ци је 
ово го ди шњег Бер ли на ла. Ово уз бу дљи во филм ско де ло за ин те ре
со ва ној пу бли ци пред ста вља при чу о то ме ка ко је је дан про се чан 
сту дент и ни ма ло ис так ну ти спор ти ста, Дик Чеј ни, го то во иде ал
ни про то тип про сеч ног аме рич ког гра ђа ни на, од но сно Го спо дин 
Ни ко, онај пра ви му зи лов ски чо век без свој ста ва, ус пео да се 
уз диг не до гра ни це ап со лут не мо ћи и пре тво ри се у истин ског ма
стер мајн да Зла, скон чав ши не слав ну ка ри је ру као нај ве ћи и ни
ка да нео су ђе ни рат ни зло чи нац 21. ве ка. Би о граф ски филм све жег 
и за ни мљи вог сти ла (спо ме ни мо са мо ин вен тив ну епи зо ду ал тер
на тив не исто ри је ка ква би се од и гра ла да већ пен зи о ни са ном Чеј
ни ју ни је сти гао по зив мла дог и на до буд ног пред сед нич ког кан
ди да та) пра ти свог ју на ка од ра них рад нич ких да на обе ле же них 
ал ко хо лом, на си љем и од су ством би ло ка кве сми сле не пер спек
ти ве, пре ко слу чај ног ула ска у по ли тич ке во де и ре пу бли кан ске 
ре до ве, ње го вог бр зог и на глог успо на, трај них ве за са До нал дом 
Рам сфел дом, пра зне љу шту ре ко ју у не до стат ку бо љег тер ми на 
мо же мо оква ли фи ко ва ти као же љу за моћ без остат ка, по слу шног 
и суб ми сив ног пре ма ау то ри те ти ма и успе шног те екс пе ди тив ног 
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у ис по ру чи ва њу зах те ва них за да та ка. Он ће као шеф ка би не та, ми
ни стар од бра не, као и но си лац још не ко ли ко зна чај них функ ци ја, 
на ку пи ти не про це њи во по за дин ско ис ку ство и вре ме ном фор ми
ра ти соп стве ну те о ри ју о су ве ре ној пред сед нич кој мо ћи, стр пљи во 
и по сте пе но и сам мар ши ра ју ћи ка (тој) нај ви шој функ ци ји. Чо век 
из сен ке ис црп но об ја шња ва скри ве ни раз лог због ко јег ће ипак 
би ти спре чен да се кан ди ду је, а та ко ђе и на о ко си тан де таљ из раз
го во ра Ник со на и Ки син џе ра одр жа ног у су сед ној со би, ко ји ће се 
ис по ста ви ти као кру ци ја лан де це ни ја ма по сле. Гро теск но осли кан 
као не до ра сли де чак же љан до ка зи ва ња соп стве ном оцу, пред сед
ник Буш мла ђи од лу чу је да за свог за ме ни ка фор мал но не знат них 
овла шће ња по зо ве ста рог по ро дич ног при ја те ља и у уну тра шњим 
бор ба ма пре ка ље ног по ли тич ког ву ка Чеј ни ја, те ће та ко ова пу ка 
и бе сло ве сна ма ри о не та у ње го вим ру ка ма, јед на ту жна шек спи
ров ска фи гу ра, ле ви ти ра ти у рас ко ра ку из ме ђу „глу па на и ту па на” 
док ће све кон це у сво јим ру ка ма не скри ве но по вла чи ти упра во 
овај већ пре жа ље ни ва шинг тон ски ве те ран. Да је Кри сти јан Бејл 
(као Чеј ни) глу мац ван свих увре же них ка те го ри ја, још јед ном је 
су ве ре но де мон стри рао, игра ју ћи га под јед на ко убе дљи во кроз 
сва жи вот на до ба, али је сјај ном Беј лу овог пу та шоу „украо” до
слов це ма е страл ни Сем Ро квел у крат кој и бли ста вој ро ли при ту пог 
пред сед ни ка, по ми ну та жи за не мар љи вој, али за то ни шта ма ње 
упе ча тљи вој! Гле да лац ће мо ћи да се под се ти и на ви ше не го сум
њи ву из бор ну по бе ду 2000. го ди не над Алом Го ром, да пра ти ис
хи тре не или пак до бро пла ни ра не ре ак ци је на кон те ро ри стич ких 
на па да 11. сеп тем бра, а и упо зна с њи хо вим кон се квен ца ма ко је су 
оста ле на сна зи све до да на шњих да на. Као што је то че сто слу чај 
са пси хо па та ма, и Чеј ни је из у зет но – до гра ни ца пер вер зи је – одан 
и по све ћен вла сти тој по ро ди ци, не ис ка зу ју ћи при том ни ка кве 
зна ке ем па ти је пре ма дру ги ма, по себ но не пре ма оним сто ти на ма 
хи ља да уби је них не ду жних ци ви ла у Ира ку, на ста лим као про из
вод на мер них и ор га ни зо ва них ла жних из ве шта ја о по сто ја њу 
не по сто је ћег оруж ја за ма сов но уни ште ње и истим та квим ве за ма 
са Ал Ка и дом. Од лич на ро ла Еј ми Адамс као су пру ге ов де њу пред
ста вља као осо бу са без гра нич ном ам би ци јом и нео гра ни че ном 
по др шком свом су пру гу. За раз ли ку од де мо крат ских „ху ма ни
тар них” ин те р вен ци ја ши ром све та, по деј ству и по сле ди ца ма 
не под но шљи во слич них ре пу бли кан ским, ко ји сво је по ду хва те 
оба вља ју с не по треб ним па те тич ним и ли це мер ним су ви шком 
иде о ло шких стра сти за оп се њи ва ње про сто те, уз ме си јан ску и 
ми си о нар ску „зи лот ску” страст, ра то ви за ко је је од го во ран лич но 
Чеј ни осло бо ђе ни су тог иде о ло шког ба ла ста – они су већ на пр ви 
по глед од врат ни и мрач ни, на ме ње ни де мон стра ци ји ого ље не си ле 
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и про ши ри ва њу лич не мо ћи и про фи та не ко ли ци не нај моћ ни јих 
љу ди у Бе лој ку ћи. Ме кеј успе шно ба лан си ра из ме ђу ак ци о них и 
ан га жо ва них ру ка ва ца при че и по ку ша ва све ту да пред ста ви – а у 
не до стат ку аде кват не суд ске ка зне и не дво сми сле но мо рал но осу ди 
– ми сте ри о зног пот пред сед ни ка ко ји је у јед ном пе ри о ду са вре
ме не исто ри је по се до вао опи пљи ву моћ, о ка квој су де се ти не но
ми нал них пред сед ни ка мо гле са мо да са ња ју, као и раз ме ре ње не 
зло у по тре бе. 

Ни је не по зна ни ца ка ко љу бав на про бле ма ти ка, и то пре вас
ход но не срећ ног ка рак те ра, ле жи у са мој осно ви свих умет но сти 
кроз про стор и вре ме. Још је Пе сник, уо ста лом, за пи сао ка ко су све 
пра ве љу ба ви ту жне, а упра во на том тра гу ис так ну та ка та лон ска/
шпан ска ре ди тељ ка Иза бел Ку шет из ду бо ке шпан ске про вин ци је 
на ве ли ко плат но до но си за бо ра вље ну при чу од пре ви ше од јед
ног ве ка. На кон што су чи та ву де це ни ју са зре ва ли свест и раз вој 
окол но сти да би јед на та ква те ма ко нач но мо гла да угле да све тлост 
да на, сто ри ја о зле ху дој ро ман си из ме ђу Ели зе Сан чез Ло ри ге и 
Мар се ле Гра ци је Ибе ас, на зва на при год но по име ни ма глав них 
ју на ки ња, при ка за на је у глав ном так ми чар ском про гра му ово го
ди шњег Бер ли на ла. Ста ри и ра до ви ђе ни гост фе сти ва ла овог пу та 
иза звао је же сто ке по ле ми ке дру ге при ро де. На и ме, филм Ели за 
и Мар се ла ра ђен је у про дук ци ји Net flixa а исто вре ме но ода бран 
у фе сти вал ски про грам, што је је дан од пре се да на ко ји ће по свој 
при ли ци обе ле жи ти на ред не го ди не, а за са да не ма по у зда ног од
го во ра на пи та ње ка ко ће овај су коб ин те ре са тра ди ци о нал ног и 
мо дер ног на чи на пре но са филм ске сли ке би ти раз ре шен! На кон 
сим па тич не али ипак ме ди о кри тет ске про шло го ди шње Књи жа ре, 
ау тор ка не за бо рав не Еле ги је (са Бе ном Кин гсли јем и Пе не ло пе 
Круз) у цр нобе лом фор ма ту ожи вља ва при чу из 1901. о две учи
те љи це чи је по знан ство је от по че ло пр вог да на сред ње шко ле. 
Овај филм нај бо љи је до каз у при лог те зи ка ко це ли на не мо ра да 
пред ста вља прост збир де ло ва од ко јих је са ста вље на. На из глед, 
све је ту, и же сто ко про ти вље ње бли же и да ље око ли не, уни со но 
не ра зу ме ва ње, не скри ве на мр жња, објек тив не пре пре ке и од су ство 
би ло ка квог све тла на кра ју ту не ла док се дво је емо тив них парт
не ра ипак бо ре да оста ну за јед но – а да то све за јед но ипак не функ
ци о ни ше као дир љи ва сен ти мен тал на дра ма, што је ве ро ват но био 
циљ. Же ле ћи исто вре ме но да об у хва ти ху ма ни и ак ти ви стич ки 
сег мент исто риј ски за сно ва не при че, Иза бел Ку шет се гу би и упр кос 
пре до ча ва њу пр ко са, стра сти и не при ста ја ња про ве ја ва ути сак не
до ре че но сти. Омр зну те и пре зре не, ста ри ја Ели за и мла ђа Мар се ла 
про на ла зе, ка ко се чи ни ло, со ло мон ско ре ше ње: Ели за ће се у свом 
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ма ску ли ном из да њу по ја ви ти пре ру ше на у уда ље ном се лу као 
да ле ки ро ђак из ино стран ства, са же љом да ле гал но оже ни љу бав 
свог жи во та, али тај по ку шај оста ће уна пред осу ђен на не у спех. 
Ни на вод на Мар се ли на пла ни ра на труд но ћа (са ус пут ним удва
ра чем чи јим на ср та ји ма је јед ном при ли ком ци ља но под ле гла) 
не ће смек ша ти све ра ди кал ни ју око ли ну, што ће из ро ди ти број не 
не ми ле, по ни жа ва ју ће, па и ве о ма по тре сне сце не на си ља. Из ну
ђе но бек ство у Пор ту гал не до но си же ље ни спо ља шњи и уну тра
шњи мир, па ни њи хо ва љу бав не ће има ти ни шта бо љи за вр ше так. 
На су прот ово вре ме ном и до ра ди кал не екс пре си је до ве де ном екс
пли цит ном фран цу ском фил му Пла во је нај то пли ја бо ја, Ку ше
то ва гра ди оно вре мен ски про се де ко ји већ са да де лу је на ив ни је и 
ба нал ни је не го што се то до ско ра мо гло оче ки ва ти. За вр шни део 
ну ди пре гршт фак то граф ских по да та ка и фо то гра фи ја и мо жда 
упра во он не све сно ну ди ре ше ње: овај филм би ефи ка сни је де ло вао 
и сна жни ју по ру ку био у ста њу да по ша ље као ти пи чан би о граф ски 
до ку мен та рац не го као игра но оства ре ње. Не са свим усред сре ђен 
ни на њи хо ве лич не суд би не ни ти на оп шту ан ти ди скри ми на ци
о ну по ру ку, он не успе ва да се по зи ци о ни ра у од но су на са да већ 
при лич но број не на сло ве из срод ног про блем ског кру га и де лу је 
ана хро но упр кос ви дљи вој те жњи ка су прот ном. 




