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П Р И  К А З  Ф И Л М  С К О Г  Ф Е  С Т И  В А  Л А

ДЕ ЈАН ПЕ ТРО ВИЋ

47. МЕ ЂУ НА РОД НИ ФИЛМ СКИ  
ФЕ СТИ ВАЛ ФЕСТ

Нај ве ћа до ма ћа и јед на од бит ни јих ре ги о нал них филм ских 
ма ни фе ста ци ја, зим ски бе о град ски ин тер на ци о нал ни филм ски 
фе сти вал Фест, ове го ди не одр жан је по 47. пут под сло га ном „Без 
за шти те”, као омаж упра во пре одр жа ва ња фе сти ва ла пре ми ну лом 
ве ли ка ну сед ме умет но сти Ду ша ну Ма ка ве је ву. Чак 125 пре ми
јер них фил мо ва при ка за но је у скло пу је да на ест про грам ских 
це ли на, а част да отво ри ово го ди шње из да ње Фе ста при па ла је 
фил му Ми ље ни ца грч ког ре жи се ра Јор го са Лан ти мо са. Ре кор дан 
број од три на ест бе о град ских про сто ра где су се про јек ци је од ви
ја ле обе ле жио је овај Фест, а по ред пре сто нич ких дво ра на број не 
ода бра не фил мо ве из ово го ди шње се лек ци је има ли су при ли ке да 
по гле да ју и гле да о ци у Но вом Са ду (Are na Ci ne plex и би о скоп 
Про ме на да) и у Ни шу. Са ва цен тар, Ком банк дво ра на (не ка да шњи 
Дом син ди ка та), Дво ра на Кул тур ног цен тра, Дом омла ди не Бе о
гра да, Му зеј Ки но те ке, Би о скоп Фон та на, Ју го сло вен ска Ки но те
ка, Уста но ва кул ту ре „Вла да Ди вљан”, си не плекс дво ра не Ушће, 
Big, Ci ne Grand и Del ta City, као и Арт би о скоп Ко ла рац би ли су 
до ма ћи ни ове де се то днев не филм ске свет ко ви не. „Бе о град ски 
по бед ник” за жи вот но де ло пост хум но је при пао упра во Ма ка ве
је ву, а сам чин отва ра ња озна чио је мла ди ар ген тин ски глу мац 
Ћи но Да рин. На гра да „Бе о град ски по бед ник” за нај бо љи филм при
па ла је оства ре њу Ди вљи на По ла Деј ноа, а на гра да жи ри ја Цр ном 
ан ђе лу Лу и са Ор те ге. При зна ње за нај бо љи сце на рио оти шло је 
хр ват ском ау то ру Ива ну Са ла ју за филм Осми по вје ре ник, а нај
бо ља ре ди тељ ка је На дин Ла ба ки за Ка пер на ум. Нај бо љи глу мац 
је Ма теј Зе мљич за По сле ди це Дар ка Штан теа, док је нај бо ља глу
ми ца ове го ди не Гра си је ла Бор хес за уло гу у фил му Спо кој Па бла 
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Тра пе ра. На гра де у так ми чар ској ка те го ри ји срп ског фил ма („Ср би
ја и при ја те љи”) при па ле су Го ра ну Ра до ва но ви ћу, Ива ну Мар ко
ви ћу, Бо би Јел чи ћу, Ми хи Ма ци ни ју, Ти хо ми ру Ста ни ћу, Сне жа
ни Бог да но вић и Бар ба ри Ве ка рић. Да спо ме не мо са мо на гра ђе на 
оства ре ња из глав них фе сти вал ских жи ри ја. Че тр де сет сед ми Фест 
за тво рио је но ви рад Па о ла Со рен ти на Они, а на гра ду пу бли ке 
за до био је филм Ми ље ни ца Јор го са Лан ти мо са. Про грам ски скло
по ви так ми чар ских игра них и до ку мен тар них про гра ма упот пу
ње ни су се лек ци ја ма „Фест 47” и „Фест 47 Га ла”, за тим „Фо кус 
Евро па”, „Фест пред ста вља”, „Срп ски филм”, „Фест за мла де”, 
„Спе ци јал не про јек ци је”, „Фест кла сик”, као и фил мом за тва ра ња. 
У оче ки ва њу сле де ћег, че тр де сет осмог по ре ду из да ња ове пре сти
жне кул тур не ма ни фе ста ци је, за чи та о це Ле то пи са Ма ти це срп ске 
при пре ми ли смо наш из бор филм ских оства ре ња са 47. Фе ста.

„Ча роб не но ћи” & „Пе пе, је дан уз ви ше ни жи вот”

Шта се све зго ди ка да се исто вре ме но пре пле ту ми сте ри о зна 
смрт кон тро верз ног и бо га тог филм ског про ду цен та, уз бу дљи ва 
за вр шни ца свет ског фуд бал ског пр вен ства с до ма ћи ном у кон ку
рен ци ји, не прин ци пи јел на ко а ли ци ја тро је мла дих wan na be сце
на ри ста и тај веч ни град Рим, мо же се са зна ти из но вог оства ре ња 
ита ли јан ског ре ди те ља Па о ла Вир ци ја Ча роб не но ћи, при ка за ног 
у про грам ској це ли ни „Фест 47” ово го ди шњег из да ња Фе ста. Лето 
је 1990, оно пр во по сти сто риј ско, на кон ког је вре ме тре ба ло да се 
де ли на но ву и ста ру еру, али то на ше раз дра га не про та го ни сте 
мно го не за бри ња ва, по што су три та ко по све ма шње раз ли чи те 
лич но сти ус пе ле да осво је во де ће на гра де не ка квог кон кур са за 
сце на рио у ита ли јан ској пре сто ни ци и пр ви пут се су срет ну на 
са мој до де ли при зна ња. Тра гич на смрт сре до веч ног филм ског 
мо гу ла упра во у тре ну ци ма док се љу бим ци на ци је Азу ри опра шта
ју од фи на ла свет ског пр вен ства у фуд ба лу по ра зом од Ар ген ти не 
(из не ког раз ло га чи та вим то ком фил ма по на вља ју се ис кљу чи во 
сце не с Мон ди ја ла са шу ти ра њем је да на е сте ра ца, са раз ли чи тих 
утак ми ца, али не и че тврт фи нал ног дво бо ја Ар ген ти на – Ју го сла
ви ја, ре ше ног та ко ђе са „бе ле тач ке”) сво је вр сни је пла ни ра ни 
ан ти кли макс и очи гле дан „мек га фин” ко ји скре ће па жњу са истин
ског ју на ка ове за во дљи ве при че. Лу ча но је су ма ну том енер ги јом 
об да ре ни ал фамуж јак из рад нич ке кла се про вин ци јал не То ска не, 
Ан то ни но ње гов пот пу ни ан ти под, те о риј ски, књи шки тип за гле
дан у обла ке, та ко ђе из про вин ци јал не си ци ли јан ске Ме си не, док 
је тре ћи члан три јум ви ра та у фор ми ра њу Еу ђе ни ја, крх ка, не жна, 
свим мо гу ћим (не до зво ље ним) сти му ла тив ним опој ним сред стви ма 
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опре мље на де вој ка из ви ше рим ске кла се, ко ја пак сво је по ре кло 
не скри ве но пре зи ре. У ње ном са лон ском ста ну, ме сец да на то ком 
по ли циј ске по тра ге за по чи ни о цем прет по ста вље ног уби ства и 
ап со лут не фуд бал ске еу фо ри је сву да на о ко ло, они чи не дир љи ву 
по све ту Бер то лу чи је вим Са ња ри ма, а чи тав кон текст и ат мос фе ра 
фил ма и Со рен ти но вој Ве ли кој ле по ти. Сна гом мла до сти чвр сто 
од луч на да по ко ри ве ли ки град, та не сва ки да шња трој ка на и ла зи 
на ко ло плет ка ри ка ту рал них ли ко ва, фа сци на ци је по чет них успе ха 
– или оно га што са мо та ко из гле да – сплет ке, ин три ге, под ме та ња, 
оства ре не и нео ства ре не ам би ци је, ме га ло ман ске су је те, при су ство 
и од су ство нов ца. У се ри ји одво је них епи зо да упо зна је мо сву си лу 
ди фу зног све та на ци о нал не ки не ма то гра фи је. Сце на ри сти. Про ду
цен ти. Ре жи се ри. Глум ци. Аси стен ти. Тај ку ни. Су пру ге. Љу бав ни
це. Ин фан тил ни обо жа ва о ци. Вир ци не ште ди ми це оба си па гле да
о ца сил ним не до ста ци ма ита ли јан ског мен та ли те та, по себ но оног 
у под руч ји ма тзв. естра де, са им пли цит ном осу дом, а не што екс
пли цит ни јом, исто вре ме но бла гом и суп тил ном сим па ти јом пре
ма са у че сни ци ма. У том га ли ма ти ја су вла да пот пу на кре а тив на 
анар хи ја и ха ос, ни ко ни ко га (ни) не (по ку ша ва да) раз у ме, сва ко 
је убе ђен у соп стве ну нај бит ни ју и кључ ну уло гу у за јед нич ком 
про це су. По ред оча ра ва ју ће крат ке не за о би ла зне ка мео ро ле Ор не
ле Му ти, Ча роб не но ћи мо же мо чи та ти и као бре ви јар „којеко” 
у ки не ма то гра фи ји Ита ли је до тич не епо хе, а знат но раз о ча ра ње 
пе р спек тив ним ју но ша ма има да за да спо зна ја ка ко је њи ма – на
ро чи то као сце на ри сти ма – на ме ње на уло га без и ме ног рад ни ка у 
ма ну фак ту ри, ано ним ног шра фа у ин ду стри ји, где не ма ни тра га 
при жељ ки ва не Умет но сти. Сам емо ти ван и но стал гич ним бо ја ма 
не ко ли ко де це ни ја по том до ча ран рас плет знат но је ни жег зна ча
ја од чи ње ни це да овај филм ни је сте рил но од ра ђи ва ње по сла, да 
се ов де не ра ди о бе стра сној стил ској ве жби, да ово ни је по ли гон 
за по ка зи ва ње вла сти тог ау тор ског та лен та, не го – упр кос од су
ству вр хун ских умет нич ких до ме та – по при ште упра во оног вре
ме на и про сто ра ко ји се са мог Вир ци ја не по сред но нај ви ше ти чу 
и до ти чу. Ово је та ко ђе фре не ти чан апла уз на отво ре ној сце ни 
сед мој умет но сти као та квој, до дат но по др жан од лич ном до ма ћом 
попму зи ком по ме ну тог пе ри о да, бо га то до ча ран зна њем ин сај де ра 
упр кос не до ста ци ма.

Да су ро би је они на ши пра ви уни вер зи те ти, ни у ком слу ча
ју ни је не по зна то ни у на шој ко му ни стич кој тра ди ци ји, а сво јим 
де лат ним при ме ром та кву те зу узор но по твр ђу је до ско ра шњи 
пред сед ник ма ле не ју жно а ме рич ке зе мље Уру гвај Хо зе Му хи ка, 
да ле ко по зна ти ји јед но став но као „Пе пе”. На и ме, ка ко у но вом 
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до ку мен тар ном оства ре њу Еми ра Ку сту ри це Пе пе, је дан уз ви ше ни 
жи вот – ко ји је сво ју свет ску пре ми је ру имао на про шло го ди шњој 
ве не ци јан ској Мо стри, а на 47. Фе сту при ка зан у глав ном про гра
му ван кон ку рен ци је – сам Му хи ка ис по ве да, ње гов жи вот, раз
ми шља ња, ста во ви, по на ша ња и ге не рал ни све то на зор би ли би 
у пот пу но сти дру га чи ји да ње го вом до ла ску на власт ни је прет хо
ди ло де це ниј ско там но ва ње под још јед ном зло гла сном ла ти но
аме рич ком хун том тог вре ме на. Са мо ни кла по ја ва и спон та но фор
ми ра ни не по ли тич ки по ли ти чар, да ле ко пре не го што је то по стао 
гло бал ни тренд, овај вре ме шни го спо дин сво је пред сед нич ке дане 
про во ди из ван зва нич не ре зи ден ци је, на свом ви ше не го скром ном 
се о ском има њу и ви ше од гла му ро зних при је ма, лук су зних пу то
ва ња и раз ме та ња оним ви дљи вим во ли жи вот на зе мљи, уз зе мљу 
и са зе мљом. Те шко одво јив од трак то ра и цвет них ле ја, он ће сво
јом та ко ђе вре ме шном „бу бом” ра до по ве сти пут ни ка на мер ни ка 
ка пре сто ни ци Мон те ви деу, од ла зе ћи на сва ко днев ну ду жност 
на род ног пред сед ни ка. Са свим на тра гу свог прет ход ног до ку мен
тар ца Ma ra do na by Ku stu ri ca, наш про сла вље ни ау тор, чи ји су 
нај слав ни ји – филм ски – да ни ипак да ле ко иза ње га, оста је у се би 
дра гом ју жно а ме рич ком ми љеу, а као све при сут ни и сву да пре по
зна ти се ле бри ти и сам по но во узи ма уче шћа као ин те грал ни део 
фил ма. Не ка да шњи бес по штед ни и са де сни чар ским ми ли та ри сти
ма и њи ма од го ва ра ју ћим ка пи та ли сти ма ни ма ло ком про ми си ма 
склон ре во лу ци о нар ни бо рац, ево лу циј ским са зре ва њем из ра стао 
је у де лат ног со ци ја ли сту, ра ди је при ме њу ју ћи аде кват ну ме то до
ло ги ју у оства ри ва њу истих ху ма ни стич ких ци ље ва. Ду бо ко убе ђен 
да, уко ли ко вас је иза бра ла ве ћи на, ви мо ра те да жи ви те упра во 
као та ве ћи на, а не по вла шће на ма њи на, он је то ком чи та вих сво јих 
ман да та ла вов ски део пред сед нич ких при ма ња из два јао за из град њу 
на се ља за си ро ма шне де ло ве уру гвај ске по пу ла ци је. У ми ну та жом 
не ве ли ком де лу Ку сту ри ца и Му хи ка за јед но пи ју тра ди ци о нал но 
пи ће „ма те”, што је ком би но ва но раз го во ри ма са су пру гом – та
ко ђе пре ка ље ном ре во лу ци о нар ком! – Лу ци јом То по лан ски и не
гда шњим са бор ци ма, по се ћу ју ме сто сру ше ног ка за ма та на чи јем 
ме сту се са да на ла зи бле шта ви тр жни цен тар и плод но фи ло зо
фи ра ју о ак ту ел ном и по жељ ном бу ду ћем раз во ју свет ске ци ви
ли за ци је. Је дан уз ви ше ни жи вот не пре тен ду је на све о бу хва тан 
би о граф ски пор трет оми ље ног др жав ни ка, већ пред ста вља при каз 
по след њег да на Пе пе о вог дру гог ман да та, ко ји он за по чи ње оба
ве зном во жњом трак то ра по има њу. За раз ли ку од сте ре о тип них, 
бес крв них и ви ше од све га ме ди о кри тет ски устро је них стан дар
ди зо ва них ко ле га на свим ме ри ди ја ни ма, ко ји вр ху нац по др шке 
до жи вља ва ју у тре ну ци ма сту па ња на ду жност, овај се сим па тич ни 
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со ци ја ли стич ки му драц су о ча ва са ма сов ним из ли вом оду ше вље ња 
вла сти тих би ра ча на од ла ску са по ли тич ке сце не! Де ли мич но успе
ва ју ћи да от кри је тај ну тог успе ха, а сам већ ду го прак ти ку ју ћи 
ства ра ње сед ме умет но сти као до пун ску и фа кул та тив ну на ме сто 
трај не и при мар не де лат но сти, Ку сту ри ца кре и ра ру тин ску и тек 
со лид ну до ку мен тар ну сто ри ју о ма ломве ли ком чо ве ку чи ји ха
би тус, при ват ни жи вот и по ли тич ко за ве шта ње чи не по тен ци ја лан 
пу то каз на хо ри зон ту за чо ве чан ство два де сет пр вог или не ког бу
ду ћег ве ка.

„Ша во ви” & „Три да на у Ки бро ну”

„То што сам ја мо жда па ра но и чан, не зна чи да ме не пра те” 
– упра во у том ду ху про ти че те гоб на бор ба упор не сре до веч не 
Бе о гра ђан ке Ане про тив не ви дљи вих ис пле те них мре жа до ма ћег 
суд ства, здрав ства, по ли ци је и ад ми ни стра ци је. Све про жи ма ју ћа 
каф ки јан ска ат мос фе ра зло срећ ној сре до веч ној же ни пру жа онај 
осе ћај као да сви око вас зна ју не што што ва ма оста је не до ку чи во, 
а хра бар и ан га жо ван ис ко рак ка гла сно сти нај круп ни је „јав не 
тај не” СФРЈ чи ни Ми ро слав Тер зић сво јим но вим фил мом Ша во ви, 
при ка за ном у скло пу про грам ске це ли не „Срп ски филм” 47. Фе ста. 
Вла сник ла ска ве ти ту ле је ди ног ре ги о нал ног ре пре зен тан та на 
про те клом Бер ли на лу, на сце на рио Ел ме Та та ра гић, а по сле не
пра вед но скрај ну те и пре бр зо за бо ра вље не Уста нич ке ули це, на 
ве ли ко плат но до но си ми сте ри о зну ко ли ко и мон стру о зну при чу 
о зло чи ну без ка зне, тј. ор га ни зо ва ној кра ђи бе ба из ју го сло вен ских 
по ро ди ли шта тог вре ме на. Док се ве ћи на оста лих од пет сто ти на 
при ја вље них мај ки по сте пе но кон фор ми стич ки по ми ри ла и при
ви кла на Ве ли ку Лаж, про ме теј ски уза луд но не по кор на хе ро и на 
Ша во ва од ва жно ис тра ја ва да про на ђе на вод но на ро ђе њу умр лог 
си на, пре не ких осам на ест го ди на, с пу ном све шћу пла ћа ју ћи це ну 
иза зи ва ња ри зи ка рас па да пре о ста ле по ро ди це. А она је, мо ра мо 
спо ме ну ти, ску па са сво јим усло ви ма ста но ва ња, до ча ра на од ви ше 
схе ма тич но, чак је то ли ко про сеч на да је те шко по ве ро ва ти да 
та кав про сек уоп ште по сто ји. Од жи во та умор ни на чел но бе не во
лен тан отац из рад нич ке кла се, бун тов на кћер ка ти неј џер ка (оправ
да но?) не за до вољ на за не ма ри ва њем по сто је ћег у од но су на фан
том ско де те, бри жна мај ка, рад ни ца и до ма ћи ца ко ја ме ха нич ки 
пре ци зно и ана ли тич ки хлад но ота ља ва све оба ве зе. И увек су ту 
сва че ти ри по ста вље на та њи ра на по ро дич ном руч ку. По вра так у 
ве ли ком сти лу Сне жа не Бог да но вић у кор пус на ци о нал не ки не
ма то гра фи је ну ди оп чи ња ва ју ћи тран сфор ма ци ју у лик хер ме тич но 
за тво рен на кон до га ђа јако јије про ме ниосве , али док сви осим ње 
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не ка ко на ста вља ју с овим је ди ним жи во том, она кроз по сто ја но 
тр пље ње бо ла – ко је, зна мо то још од Бу ди не епо хе, са мо опле ме
њу је – на сто ји да до ђе до Исти не. Се ри јом сит них ко ра ка то ће се 
на не ве ро ва тан на чин ко нач но и оства ри ти, а Тер зи ће ва ре жи ја 
из бе га ва пр во лоп та шке бур не, екс пли цит не и освет нич ке ре ак
ци је, као што и иза зи ва ди ле ме кон тро верз ном од лу ком да зби ва
ње фил ма не сме сти у са ме да не Ор га ни зо ва ног Зло чи на за ра чун 
то га да се ода бра ни по је ди нац ин ди ви ду ал но об ра чу на с ње го вим 
по сле ди ца ма де це ни ја ма доц ни је. Ов де се ра ди о суп тил ној, при
гу ше ној, ти хој и на пр вом ме сту лич ној дра ми – ко ја је још ка ко 
и ве о ма оп шта – да тој у сти лу ан тич ких тра ге ди ја на кон слу чај ног/
чу де сног про на ла ска са да већ од ра слог де те та. Ана ће се за до во
љи ти са мим тим са зна њем, све сно би ра ју ћи да га пот пу но не из
вла чи из већ фор ми ра ног кон тек ста у ком је од ра сло, по ка зу ју ћи 
та ко на де лу мај чин ску љу бав ко ја ср цем би ра оно нај бо ље за де те 
упр кос лич ним же ља ма, емо ци ја ма и огор че ним сен ти мен ти ма 
не прав де, ду бо ко фа та ли стич ки раз у ме ва ју ћи ка ко се оно про пу ште
но/укра де но не мо же на сил но на док на ди ти. Ша во ви су ви ше не го 
ишта дру го ан га жо ва ни по зив на ак ци ју и ви ше од пу ке умет нич ке 
вред но сти де ла оно ће сво ју свр ху про на ћи у по тен ци јал ној јав ној 
ре ак ци ји ин сти ту ци ја ко је су за сво је не мар но и нео д го вор но не чи
ње ње – ако не и не што мно го го ре од то га – око тог пр во ра зред ног 
и ду го трај ног зло чи на и скан да ла за тај циљ рас пли та ња клуп ка 
за ве ре мно го пре од не ког фил ма би ле по зва не и ква ли фи ко ва не.

Про шло го ди шње из да ње бер лин ског фе сти ва ла по ред оста
лог обе ле жио је и ве ли ки ин те рес до ма ће пу бли ке за оства ре ње 
не мач ке ау тор ке Еми ли Атеф Три да на у Ки бро ну, ко ји је пу бли ка 
47. Фе ста мо гла да по гле да у про гра му „Фо кус Евро па”. Ле ген дар на 
ау стриј ска глу ми ца Ро ми Шнај дер на ла зи се у де ли кат ном тре нут
ку жи вот не пре крет ни це, на ула ску у сре до веч но до ба, и ре ка пи
ту ла ци ја до та да шње ег зи стен ци је сва ка ко је не што што је не све сно 
оп се да. Ка да се на ђе у при ли ци да не до у ми це, ди ле ме и кон тро вер
зе сво јих до та да шњих из бо ра по бли же об ја сни и при бли жи за то 
за ин те ре со ва ном чи та лач ком пу бли ку му – по ну дом углед ног не
мач ког не дељ ни ка Штерн – она ће иза зов при хва ти ти и од ва жно 
по ни ра ње у ду би ну вла сти те пси хе ти ме мо же да от поч не. Ра ђен 
у цр нобе лој тех ни ци, от мен, при гу шен и све ден, филм Три да на 
у Ки бро ну не те жи ка све о бу хват ној сли ци во ље не ди ве, отво ре но 
да је до зна ња да му ко нач на вер зи ја ни по што ни је је дан од ци ље
ва, на су прот су штин ском а и про кла мо ва ном ци љу пре ка ље ног и 
ци нич ног но ви нар ског ву ка Ми ха е ла Јирг са, ко ји је ви ше од за
бри ну то сти за емо тив но не ста бил ну глу ми цу за ин те ре со ван за 
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свој про фе си о нал ни успех. Што са ње го вог ста но ви шта и ни је 
спор но, на про тив. Та ко ђе, они ко ји ће овом де лу би ти при ву че ни 
же љом да са зна ју не што ви ше о бо га тој глу мач кој ка ри је ри про
та го нист ки ње, у ње му не ће на ћи за до во ље ње. Ре ди тељ ка те жи 
не за ви сном, од глав ног то ка жи во та и ка ри је ре стро го одво је ном, 
не си сте мат ском при ка зу фа мо зна три да на то ком ко јих се у са на
то ри ју му уна кр сно сме њу ју раз го во ри с нај бо љом при ја те љи цом, 
ре ми ни сцен ци је о вла сти тој си ту а ци ји, на пре до ва ње ин тер вјуа, 
крат ка љу бав на при ча с фо то гра фом, за ни мљив ноћ ни про вод и 
по то ња бу нов на мор ска ју тра. Нео че ки ва ну мо гућ ност да ис ка же 
свој по глед на се бе Ро ми Шнај дер де ли мич но ће ус пе ти да ис ко
ри сти, ау то ри зо ван ин тер вју на по слет ку ће би ти об ја вљен, спе
ци фи чан дух епо хе ко ји ау тор ка на сто ји да ове ко ве чи у знат ној 
ме ри ће би ти при зван у свест гле да ла ца, а оства ре ње ко је суп тил
но ба лан си ра из ме ђу лич ног и јав ног оста ти на по ла пу та из ме ђу 
ау то ри зо ва не би о гра фи је и анег до тал ног тра ча. Рас тр за на број ним 
емо тив ним ло мо ви ма, не у спе шним љу бав ним ве за ма, при се ћа њи
ма на до ми нант ну и ма ни пу ла тив ну мај ку и исту та кву јав ност, 
спи ска ном ком плет ном до та да шњом за ра дом, као и су штин ским 
не ра зу ме ва њем са де цом, од лич на Ма ри Ба у мер гра ди ми са о ни и 
пси хо ло шки пор трет Ро ми Шнај дер у ње ним по след њим ме се ци ма 
пред нео че ки ва ну и пре ра ну смрт у че тр де сет тре ћој го ди ни. У 
пи та њу је вре дан до при нос ту ма че њу мо дер не исто ри је не мач ке 
и европ ске ки не ма то гра фи је, кроз не пре тен ци о зан и ау то р ски 
бри жљи во са чи њен филм ски из раз, ма да мо жда не у то ли кој ме ри 
ко ли ко су по што ва о ци ове умет ни це ин тим но при жељ ки ва ли.

„Глас го спо да ра” & „Ди ја ман ти но”

У те олов но си ве, тмур не, а за не ке умет ни ке и тра гич не го
ди не на сил ног ус по ста вља ња ко му ни стич ког по рет ка у Пољ ској, 
мно ги ма од њих је, мо ра се при зна ти, при лич но ин сти ту ци о на ли
зо ва ну уте ху пру жа ла мо гућ ност сло бод ног ства ра ла штва у зим ској 
пре сто ни ци За ко па ну, пла нин ском од ма ра ли шту ко је је пру жа ло 
уто чи ште не мир ним ду хо ви ма, пре све га они ма из Кра ко ва и „ма
ло пољ ске” обла сти. Ме ђу њи ма на ла зио се и ле ген дар ни пи сац Ста
ни слав Лем, чи ја су SF ин то ни ра на де ла ма хом и сре ћом об ја вљи вана 
и у та да шњој Ју го сла ви ји, уве ли ко за слу га ма Зо ра на Жив ко ви ћа 
и ње го ве Еди ци је По ла рис. По ред про сла вље ног и са обе хлад но
ра тов ске стра не – и со вјет ске и аме рич ке – ки не ма то граф ски ове
ко ве че ног Со ла ри са, је дан од кључ них а исто вре ме но при лич но 
за не ма ре них бе о чу га Ле мо ве ду ге и плод не ка ри је ре био је и ро ман 
Глас го спо да ра, ко ји је ко нач но екра ни зо ван то ком про шле го ди
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не и при сти гао у про грам ску це ли ну „Фо кус Евро па” 47. из да ња 
Фе ста. Ма ђар ско оства ре ње ко је пот пи су је са да већ афир ми са ни 
ре ди тељ Ђерђ Пал фи успе шна је адап та ци ја тог кла сич ног де ла 
пољ ске и свет ске књи жев но сти при ме ње на на ак ту ел ни тре ну так. 
Слу чај ним пре тра жи ва њем из у зет но по пу лар них ал тер на тив них 
по гле да на исто ри ју и ствар ност, сна жно обо га ће них знат ним при
ме са ма „те о ри је за ве ре”, са свим про се чан ма ђар ски мла дић Пе тер 
Хор ват у јед ном до ку мен тар цу о та јан стве ној не сре ћи у Ко ло ра ду 
1982. го ди не про на ла зи из у зет ну фи зич ку слич ност осо бе на фо
то гра фи ји са са чу ва ним сним ци ма свог одав но не ста лог оца и тим 
тра гом на ста вља да се кре ће не би ли се би и мла ђем бра ту ис пу нио 
чи та вог жи во та са ња ну и жу ђе ну же љу да упо зна ју би о ло шког 
ро ди те ља. И тај ће га пут од ве сти да ље не го што се ика да и усу ђи
вао да по ми сли. На и ме, ре но ми ра ни на уч ник усред хлад но ра тов
ских пре ви ра ња кра јем се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, чи ји 
дух се сна жно и оправ да но осе ћа це лим то ком ина че са вре ме ног 
фил ма, не ста је на кон на уч не кон фе рен ци је одр жа не у Швед ској 
без тра га и гла са, ис по ста ви ће се за у век! Мо ти ви и свр ха ми сте ри
о зног про па да ња у зе мљу ре тро ак тив но се мо за ич ки ре кон стру и шу 
успе шним про на ла же њем у САД са да већ вре ме шног и при зна тог, 
те на да све бо га тог струч ња ка, чи ји рад се од но сио на по себ но де
ли кат не и тај не по сло ве су сре та тре ће вр сте, ко ји ма је по де фи
ни ци ји дис кре ци ја увек зах те ва на и за га ран то ва на. Па жљи во ба
лан си ра ју ћи, не увек нај у спе шни је, по тан кој ли ни ји про грам ске 
и по ро дич не при че, Пал фи по но во на ве ли ка вра та филм ске умет
но сти вра ћа су штин ска пи та ња људ ске ег зи стен ци је, већ за бо ра
вље но тра га ње за оним ко нач ним пи та њи ма и од го во ри ма, те фа
мо зну те му „пр вог кон так та” са ван зе маљ ском ин те ли ген ци јом, 
за чи је по сто ја ње у Гла су го спо да ра на из глед по сто је не по ре ци ви 
до ка зи! Глас го спо да ра мо же мо чи та ти и као па ра фра зу ра ни јих 
оства ре ња ра ђе них по Ле мо вим ро ма ни ма, па чак и као од ре ђе ни 
омаж, из у зет но па жљи во сти ли зо ван, гра ди ран и усме рен на крај
њу по ру ку. Де ли мич но не до ре чен по ро дич ни од нос сто га ће би ти 
на до ме штен им пли цит ном – ка ко то увек би ва код Ле ма – тран
сцен дент ном по ру ком о пр вим узро ци ма, на стан ку, не стан ку и 
пре ва зи ла же њу, на су прот кон стант ним на по ри ма над зи ра ча да 
спре че про дор Исти не у јав ност. За не ке мо жда хер ме тич но и не за
ни мљи во, за дру ге пак из у зет но зна чај но де ло по већ за бо ра вље
ном ве ли ком ро ма ну ис так ну тог пи сца, овај ма ђар ски филм оста је 
трај но као вре дан до при нос ово го ди шње Фе сто ве се лек ци је.

Ако је ко нач ни и фор мал ни за вр ше так јед не ло гич не це ли не 
и из у зет но ду гог исто риј ског раз до бља гро мо пу ца тел но про кла
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мо ван све ча ном марк си стич ком об ја вом ка ко је ре ли ги ја (би ла) 
„опи јум за на род”, оп ште при хва ће на но во ве ков на ре ли ги ја, по ред 
оних иде о ло шких, обе ле жи ла је но во до ба чо ве чан ства: фуд бал. 
И док за ону пр ву чвр сто сто је осно ва не сум ње ка ко је сво ју пре
власт одр жа ва ла при ти ском, стра хом или тек кон се квен ца ма убо гог 
при ми ти ви зма и ње му пра те ће иг но ран ци је, код по то ње го то во 
акла ма тив но при хва та ње до ла зи са свим до бро вољ но, упр кос мо
гу ћим и упит но ефи ка сним по ку ша ји ма ма ни пу ла ци је ели та. 
Упра во тај фе но мен од лу чу је да пре и спи та аме рич ки ау тор ски 
дво јац Га бри јел Абран тес и Да ни јел Шмит у свом кон тро ве р зном 
оства ре њу Ди ја ман ти но, при ка за ном у про грам ској се лек ци ји 
„Фест пред ста вља”. У овој ап сурд ној и до крај ње ин стан це бе сми
сла до ве де ној пер си фла жи за плет гле да о ца во ди на крај њи европ
ски за пад, где се нај ве ћа фуд бал ска гло бал на зве зда Ди ја ман ти но 
са сво јим Пор ту га лом про тив Швед ске бо ри за ти ту лу свет ског 
шам пи о на. Ко мич на ка ри ка ту ра очи глед но и не та ко суп тил но те 
ин ди рект но ин спи ри са на по ја вом ве де те ли са бон ског Спор тин га, 
ман че стер ског Ју нај те да, ма дрид ског Ре а ла, те на по слет ку то рин ског 
Ју вен ту са, као и пор ту гал ског на ци о нал ног ти ма – Кри сти ја на 
Ро нал да, пре и спи ту је раз ли чи те вр сте зло у по тре ба про ми нент них 
пред став ни ка тог нај ма сов ни јег спор та. Ро нал до ali as Ди ја ман ти но 
ов де је пре до чен као до бро ћуд ни, мен тал но огра ни че ни, бе за зле
ни, асек су ал ни, ин фан тил ни и – све до гра ни ца очи глед не ре тар
да ци је – на да све при глу пи мла дић ко ји је, ра но остав ши без мај ке, 
у пот пу но сти за ви сан од ма ни пу ла тив ног оцаме на џе ра и две ју 
ар хе тип ски злих се ста ра бли зна ки ња Со ње и На та ше. Ван трав
на тог те ре на, на ко јем ре дов но успе ва да гле да о ци ма при у шти ча
ро ли је, он се на ла зи у про це пу на тан кој ли ни ји из ме ђу раз дра га ног 
ту па на и дра же сног глу па на, бе не во лент ног и уто ли ко без о па сног, 
али сто га пред ста вља са вр ше ну ме ту за ци нич не екс пло а та то ре 
свих вр ста и бо ја. На кон про ма ше ног од лу чу ју ћег је да на е стер ца, 
чи ме је до мо ви ну оста вио без свет ске кру не, отац му уми ре од ср ча
ног уда ра и сва си ле си ја би зар них до га ђа ја ти ме мо же да от поч не. 
Не зна ли ца не бе ских раз ме ра не жног ср ца, љу би тељ пли ша них 
мед ве ди ћа и (на те ре ну) за ми шље них љу би ма ца, од лу чу је да усво ји 
де ча ка ти неј џе ра – ко ји је за пра во пре ру ше на агент ки ња у по тра
зи за евен ту ал ним по ре ским ута ја ма – из угро же них под руч ја у 
свом гро тек сно огром ном и до ап сурд ног не у ку са опре мље ном 
двор цу, исто вре ме но по ста ју ћи за штит но ли це ра ди кал но на ци о
на ли стич ке пар ти је ко ја се за ла же за из ла зак Пор ту га ла из Европ ске 
уни је, бла же но не све стан по сто је ће кон тра дик ци је та два по ступ ка. 
Ка да се то ме при до да на ме ра се ста ра да га ма ње или ви ше отво
ре но по кра ду, као и не скри ве на же ља па ра на уч ног ин сти ту та да га 
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кло ни ра у је да на ест при ме ра ка (на рав но, да би та ко са ста вље на 
еки па ко нач но мо гла да осво ји Свет ско пр вен ство), ку ли се пот пу но 
не ве ро ват не и ур не бе сно бе сми сле не сце но гра фи је би ће по ста
вље не на по зор ни цу. Ди ја ман ти но у се би но си ви ше стру ку ам би
ва лен ци ју, он лу цид но при ме ћу је мно штво про бле ма да на шњег 
све та, али у тој за и гра но сти пре те ру је, па нео ба ве зним ко ме ди о
граф ским сти лом оту пљу је ону оштри цу ко јом же ли да по ста ви 
ва ља ну ди јаг но зу. То је ве ли ка ште та, па фи нал ни и до не у ку са 
би зар ни пре о крет, ко ји умно го ме под се ћа на пер верз ну љу бав ну 
при чу из ово го ди шње Гра ни це – с тим што је она та мо сам лајт
мо тив оства ре ња, а ов де тек ко ла те рал ни и су ви шни до да так – 
оста вља го рак укус спек та ку лар но про ма ше не при ли ке, упра во 
по пут оног пе на ла ко ји је зло срећ ни Рон... Ди ја ман ти но у од суд ном 
тре нут ку нео че ки ва но за пу цао.

„Они” & „По сле ди це”

Не ће мо от кри ти ни шта но во ако ла кон ски утвр ди мо да мо дер
ни по ли ти ча ри en général пред ста вља ју јед ну ви ше не го мо рал но 
упит ну ску пи ну љу ди, са свим да ле ко од оног пла то ни стич ког 
иде а ла вла да ви не нај бо љих, а чак и у та квој оштрој и не ло јал ној 
кон ку рен ци ји ме ђу њи ма ис ти че се гро тек сни ме ди те ран ски ва
га бун до Сил вио Бер лу ско ни, ко ји је на осе бу јан на чин до са ме 
пер фек ци је до вео не пре по зна ва ње су шти не пре ва ре. То ли ко да се 
због ње га, ви ше стру ког ита ли јан ског пре ми је ра, мо ра са ста ви ти 
„при руч ник за по на ша ње” у би ла те рал ним су сре ти ма, на стао то
ком број них при мед би стра них др жав ни ка на ње гов Мо дус Опе
ран ди. Укљу чу ју ћи и за бра ну ра фал ног де кла мо ва ња ак ту ел них 
ви це ва. На вр хун цу сво је ства ра лач ке мо ћи и са ис ку ством филм
ског ура ња ња у по ли тич ки вр тлог ма тич не му до мо ви не, ита ли јан
ски ре ди тељ Па о ло Со рен ти но се фе стов ској пу бли ци пред ста вио 
но вим де лом Они, при ка за ном у скло пу про гра ма „Фест 47 Га ла”, 
ко ји је имао ту част да за тво ри ово го ди шњу пре сти жну филм ску 
ма ни фе ста ци ју. Сле де ћи траг ус пе лог Ди ва ко ји је по бли же до ча
рао си ву еми нен ци ју на ци о нал не по ли тич ке сце не дру ге по ло ви не 
XX ве ка Ђу ли ја Ан дре о ти ја, Со рен ти но по глед упра вља ка екс цен
трич ном ми ли о не ру, ме диј ском маг на ту, ли де ру по пу ли стич ке 
стран ке „For za Ita lia!” и не при ко сно ве ном га зди фуд бал ског клу ба 
Ми лан. На кон пре ду гог и за мор ног, па чак и из ли шног во лу ми
но зног уво да, где се пред ста вља ју ли ко ви ко ји се то ком раз во ја 
фа бу ле гу бе и оста ју не до ре че ни, сам Бер лу ско ни по ја вљу је се тек 
по сле сат вре ме на и на кон те ини ци ја ци је оста је вла сник го то во 
сва ког ка дра све до са мог за вр шет ка. Ову слат ко ре чи ву кре а ту ру, 
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ко ја се по пут алан фор дов ског „Гу ми флек са” при ла го ђа ва сва кој 
си ту а ци ји и пом пе зно раз ме ће ба нал ним ци та ти ма упит не ве ро
до стој но сти, за ти че мо умор ну и до не кле за бо ра вље ну на кон јед ног 
од па до ва с вла сти, пра те ћи ње го ву же љу и труд усме рен ка по нов
ном успо ну на њу. Кроз суп тил но про ву че не стил ске и мо тив ске 
па ра ле ле са (у од но су на овај филм су пер и ор ном) Ве ли ком ле по
том, Со рен ти но на дис кре тан на чин гра ди сто ри ју око нај ве ћег 
ово ве ков ног кон ти нен тал ног (па ра)по ли тич ког скан да ла по зна тог 
као „бун габун га”, уз де та љан опис по лу свет ске ме на же ри је ко ја 
се по пут оси ца у бес крај ном ри ја ли ти ју ску пља око кон тро верз ног 
ли ка оста ре лог бо га та ша и екс цен три ка. Пси хо ло шка ди јаг но за не 
ре ги стру је Бер лу ско ни ја као не ког без лич ног ти па ба нал но ори
јен ти са ног на сти ца ње пу ке мо ћи ко ја му је и страст и циљ (што 
је сте слу чај са ско ра шњим филм ским Ди ком Чеј ни јем у фил му 
Чо век из сен ке Ада ма Ме ке ја), не го као жи во пи сног умет ни ка 
за во ђе ња ко ји сам тај про цес прет по ста вља би ло ка квој по то њој 
де мон стра ци ји мо ћи! Док от кри ва мо ко пре фе ри ра Са ра ма га а ко 
Бу ца ти ја, и док без број не ано ним не де вој ке де фи лу ју ње го вим 
„до сто јан стве ним ве че рин ка ма”, ка ко их је сам ква ли фи ко вао, 
гле да лац са зна је да је Ита ли ју на ме ра вао да во ди као соп стве на 
пред у зе ћа или клуб, а да је био искре но шо ки ран – и по сле дич но 
по го ђен – чи ње ни цом да га на тој функ ци ји не во ле баш сви! Кључ на 
сце на за раз у ме ва ње ње го вих нај ду бљих по ри ва си ту и ра на је у 
нео сет ну сре ди ну фил ма и ни по што ни је на гла ше на, па ће про пу
шта ју ћи ње но зна че ње не ки не па жљи ви гле да лац оста ти ус кра ћен 
за цвет Бер лу ско ни је ве тај не, у тој ма е страл ној ми ни ја ту ри овлаш 
на го ве штен. Ано ним но те ле фон ско убе ђи ва ње не по зна те же не да 
од ње га ку пи (још не по сто је ћи) стан има ло је за циљ и свр ху до ка
зи ва ње пре вас ход но са мом се би да је и да ље спо со бан, да још увек 
има ту ма гич ну моћ да убе ди, на кон че га је са свим пре ло мио да 
кре не у но ву аван ту ру по ди за ња фе ник са из пе пе ла, што му је на
по слет ку и по шло за ру ком! Упр кос прет по ста вље ним во а јер ским 
оче ки ва њи ма, Они је филм до зи ра не екс пли цит но сти и у под јед
на кој ме ри се освр ће на лич ност про та го ни сте, као и на рас ко шне, 
ди о ни зиј ске, раз у зда не и де ка дент не су сре те у ње го вој (тј. др жав
ној) ви ли на Сар ди ни ји. По сре ди је оства ре ње сла би јег за ма ха од 
не ко ли ко прет ход них, али још увек до вољ но до бро да не раз о ча
ра гле да о ца за ин те ре со ва ног за по ли тич ке и ме диј скоестрад не 
фе но ме не свог вре ме на.

Још од сво јих пи о нир ских вре ме на по сло вич но за гла вљен 
из ме ђу ма сов не за ба вљач ке и елит не умет нич ке уло ге, филм се 
све до да на шњих да на на ла зи у не про ме ње ној уло зи, углав ном на 
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ште ту сво је по то ње ком по нен те. Не рет ко дру штве но ан га жо ван, 
по не кад нео сет но, мо гу ће чак и са свим хо ти мич но, скли зне у про
стор опор ту ни стич ког при ла го ђа ва ња тре нут ку и не ком не пи са ном 
зах те ву сво је епо хе или пак у ба нал ну и вул гар ну про па ган ду. Не
о че ки ва ни би сер ово го ди шње се лек ци је Фе ста при ка зан у глав ном 
так ми чар ском про гра му пред сво је гле да о це из вео је од лич но 
оства ре ње сло ве нач ког ре жи се ра мла ђе ге не ра ци је Дар ка Штан
теа, филм По сле ди це, ко ји ви ше не го успе шно ства ра си нер ги ју 
ви ше ком плек сних и де ли кат них те ма, из бе га ва ју ћи успе шно зам
ке по жељ ног по ли тич ки ко рект ног „ан га жма на”. На и ме, ње го во 
оства ре ње те ма ти зу је не ко ли ко кључ них мо тив ских од ред ни ца 
ге не ра циј ског фил ма: од ра ста ње, от пор ау то ри те ту, мар ги нал ну 
сек су ал ност, на си ље, од су ство пер спек ти ве. За раз ли ку од мно гих 
на вод но суб вер зив них фил мо ва то ком прет ход не де це ни је, ко ји 
пи та ња хо мо сек су а ли зма ис ту ра ју у фрон тал ни план, све се лу кра
тив но на да ју ћи или ну де ћи за то ви ше не го при јем чи вом еста бли
шмен ту, Штан те нео че ки ва но зре ло, озбиљ но и за нат ски ис ку сно 
осли ка ва пор трет за блу де ле мла де жи у глав ном гра ду Сло ве ни је, 
кроз ду бок пси хо ло шки увид у жи вот не ко ли ци не шти ће ни ка 
оно га што се не ка да на зи ва ло „ка зне нопо прав ни дом”, а за шта 
му је не сум њи во до дат на ин сај дер ска пре по ру ка ме сто на став ни
ка у јед ном од њих. Про та го ни ста Ан дреј на иви ци је од ра слог 
до ба али ње го ви про бле ми се уве ћа ва ју ге о ме триј ском про гре си
јом, то ли ко да ће га у ефи ка сној спре зи школ ских и по ро дич них 
„вла сти” на од ре ђе но вре ме сме сти ти у дом, из ра жа ва ју ћи на ду у 
ње го ву евен ту ал ну со ци ја ли за ци ју као оче ки ва ну по сле ди цу бо
рав ка у тој ин сти ту ци ји. Ме ђу тим, ка ко се то обич но ис по ста вља, 
прак са је не што дру га чи ја од те о ри је, па ће овај убр зо про на ћи 
се би слич не де лин квен те и за пра во тек та мо упло ви ти у зо ну 
озбиљ ног кри ми на ла. Ње го ве но во сте че не ко ле ге ни су да ле ко од 
сте ре о ти па број них слич них оства ре ња ка кве смо има ли при ли ке 
да гле да мо де це ни ја ма: јед но ди мен зи о нал ни na tu ral born cri mi nals 
за ко је не ма прав ног ни ти пе да го шког „ле ка”, у сва ком сми слу 
пред о дре ђе ни да по ста ну оно што је су, што се ис по ља ва кроз не
кон тро ли са не из ли ве адо ле сцент ске агре си је. Њи хо ва си ту а ци ја 
у сва ком по гле ду је дру га чи ја од Ан дре је ве, па он, иа ко се ви дљи
во тру ди пр во да при пад не већ оформ ље ној гру пи, а по том и да 
се у њој сво јим „ак ци ја ма” ис так не, ипак до след но ис ка зу је зна ке 
по се до ва ња ау то ном не лич но сти, а то што и сам нео че ки ва но от
кри ва да на ги ње соп стве ном по лу Штан те пор тре ти ше тек као 
је дан, и то ни по што нај ва жни ји, еле мент ње го вог сло же ног иден
тите та. Сав сте ре о ти пан про цес успо на и па да ми ни ја тур ног „кла на” 
на жан ров ски ко рек тан на чин ће би ти пре до чен, али глав ни ју нак 
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се с пра вом и на ме ром све ви ше од тог кла на дис тан ци ра, иа ко на 
пр ви по глед за ње га не по сто ји си гур на и ста бил на сло бод на зо на. 
За и ста је пра ва ште та што ће, нај ви ше због чи ње ни це до ла ска из 
ма ле зе мље и због је зи ка, овај од ли чан филм трај но оста ти у оме
ђе ном кру гу европ ских умет нич ких оства ре ња на ода бра ним фе сти
ва ли ма, јер у сва ком по гле ду на ди ла зи те мат ски срод не а про ра
чу на то про во ка тив не, „из ви ка не” хо ли вуд ске на сло ве овен ча ва не 
фан фа ра ма то ком но вог ве ка, ко ји део ста вља ју из над це ли не, а оно 
ин хе рент но људ ско им ни је баш на са мом вр ху ли сте при о ри те та.




