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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

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

Не ко ли ко ме се ци на кон де ве де се тог ро ђен да на, Ми ра Ба њац, 
до а јен на шег глу ми шта, отво ри ла је 48. из да ње Ме ђу на род ног 
филм ског фе сти ва ла Фест, 28. фе бру а ра 2020. го ди не у Са ва цен
тру. Фе сти вал, ко ји је за по чео свет ском пре ми је ром фил ма Отац, 
но вог оства ре ња Ср да на Го лу бо ви ћа, до свог за тва ра ња 8. мар та 
при ка зао је у од но су на прет ход не го ди не не што ре ду ко ван број 
на сло ва при ка за них у ма ње раз ли чи тих про грам ских це ли на него 
што је то при ли ком не ких ра ни јих из да ња био слу чај. Под умет
нич ком па ли цом Ју го сла ва Пан те ли ћа гле да о ци ове пре сти жне 
до ма ће кул тур не ма ни фе ста ци је мо гли су да по гле да ју 96 но вих 
фил мо ва сор ти ра них у сле де ћим про гра ми ма: „Фест – Фо кус”, глав
ни так ми чар ски про грам, глав ни про грам ван кон ку рен ци је, „Gala 
by Књаз Ми лош”, „Фест – Фо кус ван кон ку рен ци је”, „Фест 48”, 
„Moz zart Фест”, „Фест кла сик” и „Спе ци јал не про јек ци је”. По ред 
већ уо би ча је них пре сто нич ких дво ран ских про сто ра, ода бра на 
де ла са Фе ста мо гла је да по сма тра и но во сад ска пу бли ка у би о
ско пу Are na Ci ne plex. При сут ни су би ли и углед ни го сти из све та 
сед ме умет но сти, по пут Џу ли ја на Сенд са, Ато ма Его ја на, Ко сте 
Га вра са, Деј ви да Тју ли са и пре свих чу ве ног хо ли вуд ског глум ца 
Џо на Мал ко ви ча, уз већ под ра зу ме ван до ла зак број них до ма ћих 
и ре ги о нал них ре ди те ља и глу ма ца. Ни је за бо ра вљен ни ле ген дар
ни ју го сло вен ски глу мац Бе ким Фех миу, чи ја је де се то го ди шњи ца 
смр ти до стој но обе ле же на, док чак че твр ти ну фил мо ва при ка за
них на ово го ди шњем Фе сту пот пи су ју при пад ни це леп шег по ла. 
Глав на на гра да „Бе о град ски по бед ник” за нај бо љи филм оти шла 
је бра зил ском де лу Не ви дљи ви жи вот Ка ри ма Ању за. Нај бо љи 
ре жи сер је Вац лав Мар хо ул из Че шке Ре пу бли ке са екра ни за ци јом 
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по зна тог ро ма на Јер жи ја Ко син ског Обо је на пти ца, а нај бо љи сце
на ри ста Ри та Кал не ја ис са оства ре њем Млеч ни зу би. Но ви, ду го 
оче ки ва ни филм Мла де на Ђор ђе ви ћа Су мрак у беч ком ха у сто ру 
од нео је при зна ња Де ле га ци је ЕУ у Ср би ји за нај бо љи европ ски 
филм из глав ног про гра ма, као и По ли ти ки ну на гра ду „Ми лу тин 
Чо лић” за нај бо љег срп ског ре ди те ља ак ту ел ног Фе ста. Нај бо љи 
глу мац је Го ран Бог дан за уло гу у фил му Отац, а глу ми ца Дан
ки ња Три не Дир холм за од лич ну ро лу у оства ре њу Да ма херц, док 
је нај бо љи де би тант Фи ли по Ме не ге ти као ау тор фил ма Нас две. 
Ср дан Го лу бо вић je до био два при зна ња, оно жи ри ја Фе де о ра, као 
и „Stel la Ar to is”, на гра ду пу бли ке. На гра ду „Не бој ша Ђу ке лић” 
осво јио је хр ват ски ау тор Ју ре Па вло вић за Ма тер, а но во у ста но
вље на на гра да за филм из се лек ци је „Фест – Фо кус” оти шла је 
Ива ни Мла де но вић за Ива ну Гро зну. По след њег фе сти вал ског 
да на на гра ду за из у зе тан до при нос филм ској умет но сти до био је 
Џон Мал ко вич, чи јим за па же ним пер фор ман сом је ово го ди шња 
филм ска ма ни фе ста ци ја и за вр ше на. 

„Те ло Хри сто во” & „Зва нич не тај не”

Онај ко ји је без са гре ше ња не ка се пр ви ба ци ка ме ном, гла си 
јед на од основ них и нај сна жни јих но во за вет них по ру ка, од ко је 
ни је да ле ко ни она да пу те ви Го спод њи уме ју да бу ду ви ше не го 
чуд ни, што ће у мо дер ној вер зи ји на из ра зи то ефи ка сан умет нич ки 
на чин пре и спи та ти та лен то ва ни пољ ски ре жи сер Јан Ко ма са у 
свом оства ре њу Те ло Хри сто во, при ка за ном у про грам ској це ли ни 
„Фест – Фо кус”. У сре ди шту па жње је мла ди де лин квент Да ни јел, 
пре ступ ник сит ног ран га, са со лид ним по тен ци ја лом да свој ста
тус у том за на ту по сте пе но уна пре ди, али ће га не ве ро ва тан сплет 
окол но сти по ве сти на аван ту ри стич ко/ду хов но пу то ва ње, са мо 
да би се умно го ме про све тљен вра тио ода кле је и кре нуо. По им
пре сив но сти, су ге стив но сти и об ли ко ва њу ат мос фе ре нео бич но 
сро дан про шло го ди шњем ру ском ре мекде лу Прит ка, филм већ 
ис так ну тог ау то ра од ва жно ура ња у са мо ср це по сто ја не нај твр ђе 
утвр де европ ског (ри мо)ка то ли чан ства. Због се ри је пре сту па за
то чен у омла дин ској ка зне нопо прав ној ин сти ту ци ји, про та го ни
ста у стра ху од осве те бе жи у не зна ну про вин ци ју, са дав на шњом 
же љом да по ста не све ште ник, а по во љан и до слов но за па њу ју ћи 
раз вој си ту а ци је ту ће му же љу и оства ри ти. При хва ћен као по моћ
ник об ла сном па ро ху ко ји убр зо због озбиљ не бо ле сти по ста је 
(при вре ме но) не спо со бан да вр ши сво ју па стир ску функ ци ју, мла ди 
ће се чо век, као ка кав ово вре ме ни ла жни цар Шће пан ма ли, на
јед ном обре сти у уло зи ду хов ног за ступ ни ка мно го број не па стве. 
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И спрем но при хва ти ти не на да ни дар те пре у зе ти се би не при па
да ју ће пре ро га ти ве. За себ ну филм ску це ли ну чи ни до ре че ни при
каз пси хо ло ги је/мен та ли те та ма лог ме ста и ли це мер не фа ри сеј ске 
фор мал не „ис прав но сти” ње го вих жи те ља, ко ји ма је у сим бо лич
ки сна жној ме та фо ри ва жни је да про на ђу од го ва ра ју ћег „де жур ног 
крив ца” или ка квог слич ног „жр тве ног јар ца” у вла сти тим тра ге
ди ја ма не го ли да се по ви ну ју ду ху сво је но ми нал не ве ре. А упра во 
ће то – спо чет ка спу тан не до стат ком зна ња, струч но сти и знат ни
јег жи вот ног ис ку ства – не све сним на го ни ма по ку ша ти да учи ни 
но ви све ште ник „отац То маш”, ко јег за чу ђу ју ће ла ко као пра вог 
при хва та ју ло кал ни вер ни ци. Да ни јел се у про вин ци ји по ја вљу је 
као по гре шан чо век на пра вом ме сту и ула же ви дљив труд – упр
кос број ним вла сти тим са гре ше њи ма – да се, док се офи ци јел ни 
па рох не вра ти са про ду же ног опо рав ка, за тро ва на не при ја тељ ска 
ат мос фе ра у гра ди ћу, на че та тра гич ним по сле ди ца ма са о бра ћај не 
не сре ће, до не кле пре ва зи ђе. Ако би смо се по и гра ли на зи вом јед не 
че сте филм ске кон вен ци је, он да би смо Те ло Хри сто во нај кра ће и 
нај пре ци зни је мо гли опи са ти као дра му си ту а ци је. При то ме сâм 
ју нак ни је имао прет ход ну иде ју о пре ва ри, а ни је пак ни учи нио 
на пор да но во на ста ли не спо ра зум раз ве је про стим фак то граф ским 
об ја шње њем, не го се већ кре и ра ном ам би јен ту при ла го дио и све
сним из бо ром пре пу стио да га бу ду ћа си ла до га ђа ја па сив но (ис по
ста ви ће се и фа та ли стич ки) во ди. Тре ћи игра ни филм Ја на Ко ба се 
из над про сеч но је и ви ше слој но оства ре ње у тра ди ци ји европ ског 
умет нич ког фил ма, ко је исто вре ме но успе шно за хва та не ко ли ко 
пла но ва: од ста ња све сти са вре ме не Пољ ске, ве чи тих адо ле сцент
ских про бле ма, осли ка ва ња агре си је оних на со ци јал ној мар ги ни, 
пре ко ре флек си је о ду хов ним ди ле ма ма и ре ал но по сто је ће мо гућ
но сти да се би ло ка кав са мо зва нац убе дљи во и са свим при хва ћен, 
без ви дљи ве сум ње или от по ра, у не че му ла ко на мет не.

*

Обич но се као под ра зу ме ва но узи ма ста ја ли ште ка ко је са ве
сно оба вља ње про фе си о нал них ду жно сти исто вре ме но и си гу ран 
пу то каз за ми ран жи вот у скла ду са соп стве ном са ве шћу. Ме ђу тим, 
шта се зби ва уко ли ко та два па ра ме тра до ђу у ме ђу соб ну ко ли зи ју? 
Да ли је де ло ва ње у скла ду са ду бо ком уве ре но шћу у ис прав ност 
тог по ступ ка до вољ но вред но да се у ри зик до ве ду удо бан гра ђан
ски жи вот и ком плет на лич на ег зи стен ци ја? Упра во је то пи та ње 
од лу чио да пре и спи та ју жно а фрич ки си не а ста Ге вин Худ, до но се ћи 
на ве ли ко плат но Зва нич не тај не, до сад не те ма ти зо ва ну сто ри ју о 
бри тан ској уз бу њи ва чи ци Ке трин Ган, ко ја је не у спе шно по ку ша ла 
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да спре чи дру ги ирач ки рат 2003. го ди не, при ка за не у про грам ској 
це ли ни „Ga la by Књаз Ми лош”. Не при ме тан ано ним ни шраф моћ не 
оба ве штај не аген ци је сво ја уну тра шња на че ла до ве шће у ду бо ко 
ис ку ше ње ка да јој, као и свим оста лим ко ле га ма, при стиг не на лог 
да се не ле гал ним пу тем по ку ша ути ца ти на пред сто је ће гла са ње 
у Ује ди ње ним на ци ја ма, ко је би мо гло да пру жи на кнад но оправ
да ње за већ одав но до не се ну од лу ку о вој ној агре си ји на Ирак. Не
за ко ни та при смо тра и не при клад но пот чи ња ва ње бри тан ске по
ли тич ке во ље аме рич кој, ко је се на пла ну до но си ла ца од лу ка већ 
до го ди ло, сво је вр сни је ен гле ски од го вор аме рич ком оства ре њу 
По ште на игра (са Шо ном Пе ном и На о ми Вотс) из 2010, с ко јим 
у нео бич но ве ли ком оби му ко ре спон ди ра. Зна чај не ди ле ме иза звао 
је из бор Ки ре Нај тли за уло гу ти хе и по ву че не де вој ке из ен гле ске 
сред ње кла се ко ју ће им пе ра тив са ве сти до ве сти на ко рак од лич не 
тра ге ди је, али упр кос по чет ном не сна ла же њу њен глу мач ки ход 
до кра ја оства ре ња по сте пе но ће би ва ти све си гур ни ји и увер љи
ви ји. Од лу ка да о не чу ве ном на ло гу пре ко о ке ан ског Ве ли ког Бра та 
ано ним но оба ве сти не ко ли ко во де ћих на ци о нал них ме ди ја из ро
ди ће прав нопо ли тич ки скан дал без пре се да на. Ре дак ци ја Об сер
ве ра при хва ти ће да на кон те мељ них про ве ра ипак об ја ви екс клу
зив на от кри ћа, а по то ња оче ки ва на гро зни ча ва и су ро ва по те ра 
за по чи ни о цем тог де ла уну тар ре до ва аген ци је до ве шће до при
зна ња Га но ве и по кре та ња ле гал ног по ступ ка. Осим што је са спенс 
бри жљи во и по сте пе но сна жно из гра ђен, а у по за ди ни кон стант но 
про ве ја ва им пли цит на ода зна ча ју и сло бо ди штам па них ме ди ја 
– та да још по сто је ћих – Зва нич не тај не је сте филм ан га жо ва ња и 
ста ва, ко ји ја сно по зи ци о ни ра До бро и Зло и у тој ди хо то ми ји се 
не дво сми сле но и бес ком про ми сно од ре ђу је. Док се про тив пла
ни ра не агре сив не и са зло чи нач ким уми шља јем по кре ну те рат не 
ма ши не ри је на лон дон ским ули ца ма од ви ја ју им пре сив не ан ти
рат не де мон стра ци је, бри тан ска вла да у пот пу но сти се под ре ђу је 
во љи САД и њи ма ста вља на рас по ла га ње! Др жав ни ту жи лац пр во
бит но не га тив но ми шље ње о звец ка њу оруж јем ми сте ри о зно мења 
на кон по се те Ва шинг то ну, а Га но ва по ста је при си ље на да за тра жи 
прав ну по моћ од не то ли ко ути цај ног бес плат ног прав ног ти ма. 
Од по тен ци јал но по губ не оп ту жбе за из да ју на ци о нал них ин те ре
са, од бра на се фор ми ра око на ра ти ва ка ко је њен чин био усме рен 
про тив (у том тре нут ку) прав но, а пре вас ход но (у сва ком тре нут ку) 
мо рал но не ле гал ног ра та, ко ји су штин ски ни је био ни шта дру го 
до лич ни освет нич ки по ход јед не по ро ди це и пљач ка шки ори јен
ти са не уске кли јен те ли стич ке кли ке око њих. Чин лич не хра бро
сти, од би ја њем при зна ња у за ме ну за ми ни мал ну за твор ску ка зну 
и етич ком од лу ком да се све ста ви на коц ку, у зна лач кој ре жи ји 
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Ге ви на Ху да пре тва ра се у де ло од јав ног ин те ре са par ex cel len ce. 
На жа лост, прав на по бе да Ке трин Ган ни је има ла сна ге да по зи тив
но ути че на спре ча ва ње мон стру о зних ис хо да по кре ну тих „са ве знич
ком” агре си јом те го ди не. Ипак, као при мер, на да и охра бре ње, слу
чај Ке трин Ган, ва ља но ове ко ве чен овим фил мом, оста је злат ним 
сло ви ма упи сан у исто ри ју бор бе за људ ска пра ва про тив не људ
ских зах те ва си сте ма ко јем би тре ба ло да слу жи.

„Ки шни дан у Њу јор ку” & „Ве ли чан стве ни гу бит ни ци”

По сто је ли уоп ште те ре чи, из ра зи, де фи ни ци је и епи те ти ко ји 
до са да не где већ ни су упо тре бље ни при ли ком пред ста вља ња ли ка 
и де ла им пре сив но плод ног и ду го веч ног ле ген дар ног аме рич ког 
„фил ма џи је” Ву ди ја Але на? И да ли је не по гре ши во ре дов но ис по
ру чи ва ње јед ног фил ма го ди шње већ ду же од по ла ве ка од раз хвале 
вред не мар љи во сти и упор но сти, или пак од сјај са мо за љу бље ног, 
за мор ног и на да све пре тен ци о зног фри ка ко ји на про сто не зна ка да 
тре ба ста ти? За ко ју год од по ну ђе них ва ри јан ти да се од лу чи те, 
„ве чи ти” гост Фе сто вих про гра ма, ве чи то оба ви јен кон тро вер за ма 
раз ли чи тих про ве ни јен ци ја, и ове го ди не се на ра дост мно го број не 
пу бли ке пред ста вио нај но ви јим оства ре њем Ки шни дан у Њу јор ку, 
при ка за ним у про грам ској це ли ни „Ga la by Књаз Ми лош”. И по
сто ји ли уоп ште гле да лац ко ји ни је упо знат са до бро пре по зна тљи
вим кро ки јем глав ног ју на ка у ту ма че њу са мог Але на: не са свим 
урав но те же ног, раз ба ру ше но ин те ли гент ног, до след но фру стри
ра ног, при хва тљи во не у ро тич ног, из ра зи то ам би ци о зног, углав ном 
не у спе шног, ма нич но ло го ре ич ног, ма те ри ја ли стич ки, ра ци о на
ли стич ки, праг ма тич но ре зо нер ски ори јен ти са ног (по тен ци јал ног) 
ин те лек ту ал ца? То ком по след ње де це ни је, из ра зу мљи вих раз ло
га, ње га ће у тој уло зи за ме њи ва ти ви ше мла дих глу ма ца (ов де је 
реч о Ти мо ти ју Ша ла ме ту), а у Ки шном да ну у Њу јор ку ра спон по
ме ну тих осо би на не ка ко је рав но мер но дис пер зи ран на ви ше ли
ко ва, уме сто јед ног цен трал ног. Гет сби и Ешли мла ди су и уве ли ко 
ти пич ни сту ден ти не та ко пре сти жног уни вер зи те та и већ ухо да
ну ру ти ну од лу чу ју да ма кар на крат ко пре ки ну кра ћим из ле том 
у (Ву ди ју нај дра жу) Ве ли ку ја бу ку, а та мо ће сти цај окол но сти, 
кон ди ци о ни ран са мим ду хом тог (ве ле)гра да, у раз ли чи тим епи
зо да ма ко ме ди је си ту а ци је из ро ди ти оби ље за бав них, нео че ки ва
них, збу њу ју ћих и не спрет них до га ђа ја, да би се они ипак сви окон
ча ли у опу шта ју ћем и ни ма ло не пред ви ди вом хе пи ен ду. На из глед 
ру тин ски за да так ин тер вју и са ња по зна тог ре жи се ра Ро лан да По
лар да за сла бо по зна ти ни ско ти ра жни сту дент ски лист уво ди мла ду, 
сим па тич ну, до не кле тра па ву и ге не рал но са свим ву ди а ле нов ску 
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де вој ку у ко ло плет лу дих и бр зих зби ва ња, док ће сам Гет сби, че
ка ју ћи да она оба ви свој пр ви про фе си о нал ни за да так, те по ку ша
ва ју ћи да из бег не го ди шњу бла зи ра ну про сла ву сво јих сно бов ских 
ро ди те ља, та ко ђе упа да ти у ве што при пре мље не клоп ке ка квих 
су оства ре ња овог ау то ра већ де це ни ја ма пу на. Пред гле да о цем де
фи лу ју све (све сно) сте ре о тип но пред ста вље не ка те го ри је ти по ва 
уну тар филм ског ми љеа: за бри ну ти ин тро верт ни и су јет ни ре ди
тељ у пот пу но сти по све ћен Умет но сти, сим па тич ни и из гу бље ни, 
ма да та лен то ва ни и још су јет ни ји, при том емо тив ни сце на ри ста 
(у од лич ној ми ниро ли Џу да Ло уа!), те на по слет ку ис пра зни, згод ни, 
ла ко шар ми ра ју ћи ла тин ски глу мац за вод ник Фран ци ско Ве га – 
ко ји сви од уз бу ђе не, на ив не и оча ра не Ешли има ју слич на, ма да 
и не са свим иста оче ки ва ња то ком те ду ге фе ли ни јев ске ве че ри. 
На кон ње ће, осим срећ ног за вр шет ка, тра ди ци о нал но из о ста ти 
не ка екс пли цит на по ен та. Тре ба при ме ти ти да се мла да Ела Фе нинг 
убе дљи ви је сна шла у сво јој уло зи од свог парт не ра, а сам Ки шни 
дан у Њу јор ку мно ги ће кри ти ча ри и по сма тра чи ру тин ски оце ни ти 
као још јед ну ни ка да не пре ки ну ту епи зо ду бес крај не се ри је, а не као 
за себ но ин ди ви ду ал но филм ско оства ре ње у опу су овог ау то ра. 
Са све оним та ко осо бе ним и опој ним европ ским ду хом ко ји про
ве ја ва у по за ди ни. И ки шним Њу јор ком, раз у ме се.

*

Ре дов ни јим пра ти о ци ма ре цент ног би о скоп ског и фе сти вал
ског ре пер то а ра сва ка ко мо ра би ти по зна то ка ко већ од ре ђе но 
вре ме од ред ни ца „по исти ни тој при чи” пре ти да од не се пре ва гу 
у од но су на тра ди ци о нал но кре и ра не фил мо ве са пот пу но ори ги
нал ним сце на ри јем. Да ли због по ве ћа ног ин те ре са пу бли ке или 
кон фор ми стич ког од у ста ја ња од до дат ног тру да, тек ови на сло ви 
уна пред обе ћа ва ју рас про да те дво ра не и успе шан ис ход на бла гај
на ма, а у тај ак ту ел ни тренд са свим ле по се укла па и ар ген тин ско 
хит оства ре ње Ве ли чан стве ни гу бит ни ци Се ба сти ја на Бо рен штај на, 
пре ми јер но при ка за но у скло пу про гра ма „Ga la by Књаз Ми лош” 
про те клог Фе ста. Пот пу ни еко ном ски слом, је дан од оних ко ји у 
пра вил ним вре мен ским раз ма ци ма го то во не из бе жно по га ђа ју ову 
дру гу нај ве ћу ју жно а ме рич ку зе мљу, и ко ји се од и гра вао на пре
ла ску из ста рог у но ви ми ле ни јум, у са мом је сре ди шту ове при че 
и уве ли ко кре и ра њен пре по зна тљив ми ље. Љу би те љи анег до та 
из тог пе ри о да ве ро ват но ће се при се ти ти сим па тич не епи зо де ка да 
су ар ген тин ски ко шар ка ши пред по ла зак на Свет ско пр вен ство у 
Ин ди ја на по ли су 2002. го ди не, где ће их са мо не ко ли ко се кун ди 
де ли ти од свет ског тро на, оти шли та ко што су са ми пла ти ли сво је 
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при пре ме, дре со ве и пут – пре се дан не за бе ле жен у јед ном та ко 
по пу лар ном мо дер ном про фе си о нал ном спор ту. Та ко нас са др жај 
овог оства ре ња ок си мо рон ског на сло ва од во ди у ду бо ку про вин
ци ју, где гру па спон та но оку пље них ме шта на на сто ји да од еко ном
ске про па сти и то тал ног за бо ра ва спа се ло кал ну по љо при вред ну 
за дру гу. Удру жи ва њем у сво је вр стан кон зор ци јум пла ни ра но је 
ње но по нов но по кре та ње. Уло зи су би ли зна чај ни, не јед на ког оби
ма, али са по све ће ном же љом, ела ном и ен ту зи ја змом, а за до вољ
ству при ку пља ња до вољ ног из но са тре ба ло је да вр ху нац учи ни 
чи ње ни ца ње го вог си гур ног по ла га ња у ода је се фа ло кал не ис по
ста ве на ци о нал не бан ке. Дра ма тур шки оче ки ва на пе ри пе ти ја овде 
тре ба да от поч не – и упра во то се у овом ру тин ском фил му, сте
ре о тип не за ми сли и из ра де, ли ше ном би ло ка квих нео че ки ва них 
иска ка ња, те пред ви ди вом до гра ни ца не у вер љи во сти, та да и до
га ђа. Слом бан кар ског си сте ма пра ћен је хо ти мич но пла ни ра ном 
бан дит ском на ме ром ле га ли зо ва не пљач ке од стра не при сут них 
слу жбе ни ка, та ко да ће до слов це пре ко но ћи гру пи ца сим па тич них 
рад ни ка удар ни ка оста ти без ика квих сред ста ва на ду жи пе ри од, 
а о оства ри ва њу њи хо вог ам би ци о зног удру же ног по ду хва та ви ше 
не ће мо ћи да бу де ни го во ра. Ис ку сна и за па же на глу мач ка по ста ва 
на че лу са нај ве ћом зве здом Ри кар дом Да ри ном и ње го вим си ном 
Ћи ном Да ри ном (ина че го стом прет ход ног Фе ста) од лу чу је да на 
не по штен на чин по вра ти исто та ко од у зе та сред ства, што ко нач но 
по ста вља све ку ли се ове пит ке ко мич не дра ме на сво је ме сто. Не 
тре ба оста вља ти ме ста сум њи ка ко ће на кон ни за не у спе шних по
ку ша ја је дан од њих нај зад и оства ри ти же ље ни ре зул тат, а по ет ска 
– ако већ не и суд ска – прав да у ма лом ме сту по но во ће би ти ус по
ста вље на. Ово пред ста вља још јед ну ва ри ја ци ју древ ног жан ров ског 
кли шеа: гу бит ни ци уз вра ћа ју уда рац! Ти ме се по ста вља и ду бље, 
су штин ско пи та ње мо рал не ди ле ме њи хо вог по ду хва та: да ли је 
оправ да на она пљач ка ко јом опљач ка ни пла ни ра по вра ћај сво је 
имо ви не од пљач ка ша?! По пу ли стич ко ко ли ко и сим па тич но 
оства ре ње, на ме ње но нај ши рим сло је ви ма пу бли ке, све сно ва ри ра 
упо тре бу кре и ра ња ли ко ва и си ту а ци ја ко је ће ко ре спон ди ра ти са 
што ве ћим сег мен ти ма це ло куп не по пу ла ци је и на го ре по ста вље но 
пи та ње не из рав но ће по тврд но од го во ри ти.

„Под стре ки ва ње” & „Ли јам: Као што је би ло”

Пе ри од но ве гло бал не на де на стао по чет ком де ве де се тих го
ди на два де се тог ве ка је дан од сво јих вр ху на ца до жи вео је из не на
ђу ју ћим ми ров ним спо ра зу мом Па ле сти на ца и Је вре ја у Ослу 1993. 
го ди не, за ко ји су ње го ви про та го ни сти, не ка да љу ти ору жа ни 
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про тив ни ци и не при ја те љи, Ши мон Пе рес, Ја сер Ара фат и Ји цак 
Ра бин, по де ли ли и фа мо зну Но бе ло ву на гра ду за мир. Ме ђу тим, 
као што то по зна ва о ци мо дер не исто ри је до бро зна ју и као што то 
че сто би ва, тај спо ра зум остао је тек „мр тво сло во на па пи ру” и 
ни је уро дио же ље ним ми ров ним пло до ви ма ко ји би свој вр ху нац 
до жи ве ли пре ки да њем на из глед ве чи те и на да све бе сми сле не спи
ра ле на си ља на Бли ском ис то ку. Упра во се јед ним та квим тра у ма
тич ним – у из ра зи то оштрој кон ку рен ци ји и ни зу слич них дра ма
тич них зби ва ња – до га ђа јем из 1995. го ди не по за ба вио изра ел ски 
ре ди тељ Ја рон Зил бер ман у свом оства ре њу Под стре ки ва ње, при
ка за ном у про грам ској це ли ни „Фест – фо кус” 48. Фе ста. По сре ди 
је кон зер ва тив но и спо ро ход но устро јен филм ски из раз ко ји ме ња 
уо би ча је ну јук ста по зи ци ју су бјект/објект и на ме сто прет по ста вље
ног при ка за ли ка и де ла бру тал но ли кви ди ра ног пре ми је ра Ји ца ка 
Ра би на сво ју па жњу усме ра ва на лич ност ње го вог атен та то ра Ји га ла 
Ами ра. А ово га не пор тре ти ра као не ког без лич ног, ано ним ног и 
пре све га ин хе рент но злог те ро ри сту по ре ме ће ног ума, не го по
ку ша ва да раз у ме, схва ти и пред ста ви ге не зу ства ра ња јед не та кве 
ра ди кал не лич но сти. Под стре ки ва ње де таљ но пра ти при пре ме за 
атен тат на Ји ца ка Ра би на 1995. го ди не и у том по гле ду пред ста вља 
кла сич ну „хро ни ку на ја вље не смр ти”, по што од пр вог тре нут ка 
гле да лац по у зда но зна ка ко ће се ове при пре ме за вр ши ти, што се 
и до слов но об и сти ња ва у по след њим сце на ма, ка да фа тал не пуц ње 
за ме њу је пот пу на ти ши на и та ма. Амир је сту дент пра ва, из ра зи то 
де сни чар ски ори јен ти сан, вас пи тан у тра ди ци о нал ном ре ли ги о зном 
је вреј ском ми љеу, озби љан и вре дан, али се ни по че му не ис ти че, 
све док га за пра во сплет окол но сти, укљу чу ју ћи и нео че ки ва ни 
од ла зак ве ре ни це, не од ве де пре да ле ко. Ин док три ни ран ту ма че
њи ма То ре кон зер ва тив них ра би на, (не)оправ да но гне ван због 
на вод не „из да је” ве ков них је вреј ских на ци о нал них те ри то ри ја, 
под стак нут на сил ним ак ци ја ма ка кви ма је то под руч је и ина че 
пер ма нент но бре ме ни то, од ба цу је стро го па сив но и на ре ли ги о зној 
ком по нен ти за сно ва но је вреј ство сво јих ро ди те ља и по сте пе но 
од лу чу је да бо жан ске пре ро га ти ве пре у зме на се бе – ак ци јом. Та ко 
ће убр зо, у ат мос фе ри све оп ште пред ре во лу ци о нар не по бу не про
тив спо ра зу ма – док се, с дру ге стра не, не пре глед не ма се ле вих 
сим па ти зе ра ра ду ју ду го оче ки ва ном и обе ћа ном ми ру – охра брен 
ја сно де фи ни са ним сим бо ли ма мр жње пре ма вла сти, од лу чи ти 
да пре ђе Ру би кон и да он бу де тај ко ји ће оства ри ти ко лек тив ну 
во љу и од ре ђе ну Ви шу Прав ду по вла че њем оро за, и то на кон што 
је осно вао од ре ђе ну вр сту па ра вој не фор ма ци је уз сна жно пре ћут но 
и мо рал но одо бра ва ње вер ских и вој них кру го ва. Уз ду бо ко и сна
жно убе ђе ње ка ко им не при ја те ља не пред ста вља ју Ара пи не го 
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из дај ни ци у вла сти тим ре до ви ма! Кроз овај филм де фи лу је га ле
ри ја до бро по зна тих исто риј ских ли ко ва, од Ши мо на Пе ре са и Ји
ца ка Ра би на, до њи хо вих љу тих про тив ни ка Бен ја ми на Не тан ја хуа 
и Ари је ла Ша ро на, па до ар хи не при ја те ља Ја се ра Ара фа та и ње
го ве ПЛО у по за ди ни при че. По ред ли не ар ног на ра тив ног то ка ка 
фи нал ном чи ну уби ства гле да лац ра за зна је и сло же ни је од но се 
уну тар мо дер ног изра ел ског дру штва, од пле мен ских тен зи ја 
Ашке на за и Је ре ми та, па до раз ли чи тих со ци јал них сло је ва. Ути
сак знат но ква ре ре пе ти тив не и екс тен зив не, пре ду ге и за мор не 
сце не спа ја ња и раз два ја ња по ро ди ца по тен ци јал них ве ре ни ка. 
Ово је ви ше пси хо ло шка сту ди ја и оп шта ре кон струк ци ја до га ђа ја 
не го ди на ми чан ак ци о ни спек такл по пут те мат ски срод них Спил
бер го вог Мин хе на и Па ди љи ног 7 да на у Ен те беу, али за љу би те
ље пре вас ход но исто риј ских фил мо ва жељ не раз ве ја ва ња ве ло ва 
са јед ног зна чај ног тра гич ног до га ђа ја с кра ја 20. ве ка то је и дра
го це ни при лог бо љем раз у ме ва њу тог по је ди нач ног слу ча ја, као 
и оно га што је по том усле ди ло (про ме на вла сти).

*

Ако већ као ве о ма мла да осо ба до так не те са ме вр хо ве свет ског 
зве зда ног му зич ког не ба, на тој по зи ци ји је из у зет но те шко одр жа
ти се, а са ње је ди ни мо гу ћи пут кроз пре о ста лу ве ћи ну жи вот ног 
пу та мо же да во ди са мо пре ма до ле. Те шко да не ко о то ме мо же 
ви ше да зна од Ли ја ма Га ла ге ра, ли де ра и фронт ме на сво је вре ме но 
ме га по пу лар ног бри тан ског бен да Oa sis, гру пе чи ји су успон и пад 
би ли под јед на ко стр мо гла ви, а чи ју фил мо ва ну би о гра фи ју Ли јам: 
Као што је би ло пред гле да о це Фе ста до но си ау тор ски тан дем 
Чар ли Лајт нинг и Ге вин Фиц џе ралд, у окви ру про грам ске це ли не 
„Фест 48”. По зи ва ју ћи се на на шу не пи са ну на род ну тра ди ци ју, 
жи вот и при кљу че ни ја ове ман че стер ске по ро ди це нај пре ци зни је 
би смо мо гли опи са ти по мо ћу две уко ре ње не из ре ке: (1) Не ма ра та 
док не уда ри брат на бра та, и (2) Да бог да имао па не мао! Сен за
ци о на лан успех бра ће Но е ла и Ли ја ма кроз чи та ве де ве де се те и 
не што по том пра ти ла је спек та ку лар на – и то јав на – про паст на 
кон цер ту у Па ри зу, ка да оду ше вље ни обо жа ва о ци бен да ни су мо
гли да га чу ју ужи во јер је упра во пред сам из ла зак на би ну ста
вље на, по свој при ли ци де фи ни тив на, тач ка на ње го во по сто ја ње! 
Не са мо да од об но ве Oa si sa, тих оно вре ме них ико на бритпо па, 
ни је би ло ни шта не го се два ро ђе на бра та по сле муч ног раз ла за 
ни су ви де ла ни ти чу ла пу них де сет го ди на! Фиц џе ралд и Лајт нинг 
по ку ша ва ју и до не кле успе ва ју да про дру у пси хо ло шке ни јан се с 
ко ји ма се, за раз ли ку од ве ли ке ве ћи не оста лих филм ских оства ре ња, 



ве ћи на пу бли ке не мо же по и сто ве ти ти – пот пу ни и то тал ни су
но врат са вр ха, где ти је му зи ка пред ста вља ла је ди ни ху ма ни иден
ти тет и по то ње ту ма ра ње у већ по од ма клом до бу у по тра зи за 
из гу бље ним ја. А оно је сте би ло из гу бље но, јер је на кон бол ног 
раз ла за и не у спе шног крат ко трај ног на став ка ка ри је ре с но вим са
ста вом Beady Eye (ко ји је био мно го бо љи не го што му је то, на рав но, 
због не из бе жног упо ре ђи ва ња са Oa sis, ика да би ло при зна ва но!) 
мно ге го ди не утро шио на (зло)упо тре бу нар ко ти ка и ал ко хо ла, 
уто пљен у без на ђе и ду бо ку де пре си ју, ко ју је сле дио и још бол ни ји 
раз вод са по де лом имо ви не. У фил му Као што је би ло уоп ште не ма 
оче ки ва них сни ма ка Га ла ге ро вог нај слав ни јег бен да, оног сле де ћег 
тек по вре ме но, а оно на че му ау то ри ин си сти ра ју је су не си гур ни 
по ку ша ји „но вог” Ли ја ма да се вра ти на не ка да шње по зи ци је сла
ве кроз сни ма ње исто и ме ног со ло де би тант ског ал бу ма. Ме ђу тим, 
то са да иде не у по ре ди во те же не го у кре а тив ном са деј ству са бра
том: иа ко се ра ди о та лен то ва ном му зи ча ру пре по зна тљи вог и 
осе буј ног гла са, он ни ка да у Oa sisу ни је био и ау тор! То ће са да 
по ку ша ти и ус пе ти да оства ри, по ред му ко трп ног про це са про на
ла же ња са рад ни ка на сни ма њу ал бу ма и по врат ка де ла јав не па жње 
на свој лик и де ло. Ово ни је филм о Ли ја му – на до буд ној гла му ро
зној рок зве зди, ово је филм о Ли ја му – обич ном чо ве ку са ма ло 
по љу ља ном жи вот ном ори јен та ци јом, ко ји те гоб но по ку ша ва да 
се ре ин вен ти ра у за се бе ја ко те шком пе ри о ду. Ва тре ни сим па ти
зер Ман че стер Си ти ја по др шку ће до би ти и од свог обо жа ва о ца 
те при ја те ља Деј ви да Бе ка ма, а ње гов раз вој ни пут од не зре лог, 
аро гант ног, на сил ног и ба ха тог та лен то ва ног фронт ме на до истин
ске уну тра шње тран сфор ма ци је и са зре ва ња у до број ме ри успе ва 
да при ка же овај со лид ни до ку мен та рац, ко ји све ту скре ће па жњу 
на је дан од два не из о став на ка ме нате мељ ца не ка да шње бри тан ске 
попсен за ци је.

„Не ви дљи ви жи вот” & „Пр ва љу бав”

Још од нај ста ри јих пи са них тра го ва му дра ци су раз би ја ли 
гла ву пи та њем ка ко уре ди ти жи вот и што пре ци зни је де фи ни са ти 
ка ква је ово ме свр ха. Да ли је сва ка бит на ствар уна пред уста но
вље на до го во ре ним со ци јал ним кон вен ци ја ма, па се по је ди нац 
сво јој да тој уло зи има тек кон фор ми стич ки при ла го ди ти, или она 
ма гич на те жња ка сло бо ди мо же да од не се пре ва гу у од ме ра ва њу 
сна га из ме ђу ова два ни кад не по ми ре на по гле да на свет? Упра во то 
је не из ре че ни су кус но вог оства ре ња бра зил ског ре жи се ра Ка ри ма 
Ај ну за Не ви дљи ви жи вот, при ка за ног у глав ном так ми чар ском про
гра му игра ног фил ма и овен ча ног глав ном на гра дом ово го ди шњег 
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Фе ста „Бе о град ски по бед ник”. Еп ска са га о жи вот ним за но си ма, 
прег ну ћи ма и по ср ну ћи ма две ро ђе не се стре, Гви де и Еу ри ди че, 
то ком пе де се тих го ди на про шлог ве ка у нај ве ћој ла ти но а ме рич кој 
зе мљи, као да по ста вља на ве ли ку сце ну ди ле му да ли је (пр вен
стве но жен ска) суд би на тек од сјај до брог глум ца ко ји тре ба да се 
ис кљу чи во по ви ну је удру же ним за ми сли ма сце на ри сте и ре ди те ља. 
Њих две су ве о ма раз ли чи тих ка рак те ра, а нео че ки ва но и на сил но 
ра но раз два ја ње ис по ста ви ће се као веч но и фа тал но и упра во се 
у ње му кри ју кључ и по ен та за раз у ме ва ње гло бал ног успе ха овог 
кон вен ци о нал но струк ту ри са ног филм ског де ла. Ова сто ри ја сва 
је сат ка на од па ра док са. Док је Гви да енер гич ни, тем пе ра мент ни 
и хе до ни стич ки дух, ко ји и уко ли ко не зна шта хо ће, то же ли свим 
ср цем са да, од мах и у це ло сти, ста ри ја се стра Еу ри ди че је уз др жа
на, суб ми сив на осо ба па сив не при ро де ко ја сна жном има ги на ци јом 
на до ме шта по ми ре ност са оту жном уна пред за да том суд би ном. 
Пр ва сва ки на сту па ју ћи про блем ре ша ва не про ми шље ном ди рект
ном кон фрон та ци јом (што ће је и до ве сти до из оп шта ва ња из по
ро ди це), дру га нео ства ри вим еска пи стич ким пла но ви ма оправ да ва 
од су ство би ло ка квог ин ди ви ду ал ног де ло ва ња. Јед на као да је од 
овог, а дру га од оног све та. Јед на тра жи (и на ла зи) по вре ме ну или 
трај ну љу бав, али за у век од ла зи, бар ка ко се чи ни, из род ног до ма 
и во ље ног Ри ја де Жа не и ра, дру га очај нич ки же ли да оства ри на
го ве ште ни пи ја ни стич ки та ле нат од ла ском на кон зер ва то ри јум у 
Беч, али чи тав век про во ди за то че на у из ли шној ба нал ној сва ко дне
ви ци. Не ка ко исто вре ме но обе оста ју труд не и ни јед на не же ли 
де те. И јед на и дру га ми сле да се она дру га са да на ла зи Не где Да
ле ко (Еу ри ди че за Гви ду да је оста ла са сво јим мор на ром не где у 
Грч кој, а Гви да за Еу ри ди че да је по ста ла слав на пи ја нист ки ња у 
ау стриј ској пре сто ни ци), а убо ге де це ни је ће, не зна ју ћи, про ве сти 
ко ег зи сти ра ју ћи у не по сред ном ком ши лу ку! Обе ми сле да су се 
оној дру гој жи вот не кар те не у по ре ди во бо ље по сло жи ле, док су 
исто вре ме но под јед на ко не срећ не! Јед на је од ба че на оно ли ко си
ло ви то ко ли ко су у дру гу по ла га не све про јек то ва не по ро дич не 
на де. А њих ова дру га, упр кос по жр тво ва ном али обич ном и про
сеч ном, њој са свим не до ра слом му жу, не ће ус пе ти да ре а ли зу је, 
нео д ре ђе но осу је ће на због ба нал не пред о дре ђе но сти, а не сум њи во 
очај на због трај но из гу бље ног кон так та са се стром, иа ко се ис по
ста вља да због суб вер зи је го ди на ма пи са на пи сма ни ка да ни су 
сти за ла на же ље ну адре су. На кнад но и до не кле на сил но „умет нут” 
post fe stum за кљу чак у сти лу de us ex mac hi na (слу чај ни про на ла зак 
све жња из гу бље них пи са ма мно го де це ни ја по том) тек је одоц не ло 
вај ка ње осу је ће не ко ре спон ден ци је и ја ло ва ста рач ка ево ка ци ја ових 
бур них зби ва ња. Не ви дљи ви жи вот та ко се нео сет но пре тва ра у 
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сво је вр сни бре ви јар про пу ште них при ли ка и да нак тра ди ци о нал ним 
дру штве ним узу си ма, ко ји од у зи ма ју ис пу ња ва ње про жи вља ва ња 
вла сти те суд би не и по ла жу је на ол тар про кла мо ва не аде кват но сти 
и при ла го ђе но сти.

*

Оним ели ти сти ма сед ме умет но сти ко ји по сто ја но ис тра ја ва ју 
на тра ди ци о нал ној ди хо то ми ји „би о скоп ско” про тив „фе сти вал
ског” и ап со лут ном при ма ту овог дру гог над оним пр вим, уз о ран 
при мер де мон стра ци је ка ко ко мер ци јал но оства ре ње исто вре ме но 
мо же за вре де ти ис тан ча ну па жњу про бра не фе сти вал ске пу бли ке 
пру жи ло је ле ген дар но име ја пан ске ки не ма то гра фи је Та ка ши 
Ми ке у свом но вом фил му Пр ва љу бав, при ка за ном у про грам ској 
се лек ци ји „Фест 48” ово го ди шњег из да ња Фе ста. Ап со лут но сви 
са стој ци већ одав но при сут ни у жан ров ским и слич ним да ле ко
источ ним оства ре њи ма ов де су при сут ни, а то и да ље оста вља ути
сак ин вен тив но сти и све жи не, за хва љу ју ћи ве шти ни и та лен ту 
ау то ра чи ја фил мо гра фи ја већ са да бро ји пре ко сто ти ну на сло ва! 
Све о бу хват но на си ље, из гра ђе на сти ли за ци ја, увр ну ти ху мор, ви
со ки тем по, стри пов ска ат мос фе ра, ја ку зе, ви дов ња ци. Пун ап сур да, 
до пер фек ци о ни зма ми ну ци о зно кон стру и сан кри ми на ли стич ки 
за плет пра ти не ста нак и ис по ру ку од ре ђе не ко ли чи не нар ко ти ка, 
али пра ва пре по ру ка гле да о цу би би ла да још пре по ло ви не фил
ма од у ста не од по ку ша ја да мен тал но об у хва ти све фак то граф ске 
де та ље ти па ко, ко ме, шта, где, ко ли ко, у че му и за што. Кроз то ли ко 
густ ин тен зи тет до га ђа ја у на из глед не ре ши вом ениг мат ском ребу
су де фи лу ју раз ли чи ти ли ко ви са вре ме ног Ја па на, а до фу ри о зног 
фи на ла те шко је раз у ме ти ко ји су од њих они глав ни. Све ће се то 
ис по ста ви ти као са свим ја сно, али не пре са мог хе пи ен да, го то во 
ро ман тич ног и дир љи вог. Мла ди та лен то ва ни бок сер Лео, ко ме ће 
по гре шно по ста вље на ме ди цин ска ди јаг но за на из глед окон ча ти 
пер спек тив ну спорт ску ка ри је ру, и још мла ђа про сти тут ка код ног 
име на „Мо ни ка”, ко ја про да ва њем те ла от пла ћу је њој не зна не 
оче ве ду го ве, от пло ви ће у су тон и спо кој ну мир ну за јед нич ку бу
дућ ност, али не пре не го што по ста не мо све до ци ори ги нал них 
на чи на – ва ља при зна ти, у ве о ма оштрој кон ку рен ци ји – ли ша ва ња 
жи во та, за тим бру тал них осве та, ко рум пи ра них по ли ца ја ца, под
лих ин три га, дан ка у кр ви, оби ља пре о кре та, су ма ну тих јур ња ва 
и ма сов них уби ста ва. Ми ке је пот пу но осло бо ђен оп ште умет нич
ке ам би ци је да ство ри не што „но во” и „је дин стве но” – он ра ди је 
све сно би ра уз ди за ње ба нал ног и „већ ви ђе ног” на ни во ви со ког 
су ро вог про фе си о на ли зма. С ла ко ћом ис ку сног мај сто ра кре и ра 
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упе ча тљи ву палп ат мос фе ру Да ле ког ис то ка, ко ја би у сво јој европ
ској вер зи ји мо жда би ла нај бли жа сво је вре ме ном Ри чи је вом хит 
оства ре њу Две ча ђа ве дво цев ке. И ваљ да са мо ње му мо же по ћи за 
ру ком да та ко еле гант но и нео сет но пре тво ри кр ва ву гро те ску 
су ро вих то киј ских но ћи у ван вре мен ску не жну бај ку дво је (пре
жи ве лих) про та го ни ста, ко ја ис пу ња ва уна пред за да то про ро чан
ство у ко је ни они са ми ни су по ве ро ва ли. Истин ска по сла сти ца 
на ме ње на пре све га љу би те љи ма ове ки не ма то граф ске шко ле, али 
и не са мо њи ма. 




