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ФИЛМ

Нисам се одмах зара зио фил мом – прво су то
биле књи ге. Прва „пра ва”, само стал но про чи -
та на књи га – Вине �у Кар ла Маја. На кра ју, кад
је Вине ту умро, рас пла као сам се. Али већ на
пола књи ге почео сам да пишем свој роман,
пен ка лом, у све сци А4 фор ма та са твр дим
црве ним кори ца ма. Нарав но, о „кау бо ји ма” и
Инди јан ци ма. Звао се „Ваки то Вач” по неком
мом Вине туу. При ча о хра бро сти, сло бо ди, и –
о чему би дру гом – при ја тељ ству. 

Пут до фил ма је водио пре ко стри по ва,
махом Боне ли је вих, и Вор не ро вих црта ћа –
Чак Џонс и оста ли. Дина ми ка, сја јан хумор; све
крат ко, јасно и интен зив но, брит ко и пома ло
анар хич но, како и данас волим. Онда вестер -
ни, нарав но; неки дру ги свет, без банал но сти,
доса де, ниско сти – то је ваљ да та умет ност.

Онда дола зи и видео, можеш да гле даш шта
хоћеш, коли ко хоћеш, упо зна јеш се са нечим
што се зове уметнички филм. У јед ном клу бу
ради неки Дуле који воли баш такве фил мо ве
– кад сам јед ном тра жио Ван Дама, он је пре -
зри во про ко мен та ри сао: „Зна чи пре ла зиш на
комер ци ја лу”. Данас и даље радо гле дам Ван
Дама, али и нешто од тог што ваља сма тра ти
„умет нич ким”.
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И тако, гле дао сам Кју бри ка, Фор ма на и
оста ло, али за филм ме је запа ли ла – теле ви зиј -
ска сери ја. Тек кад сам погле дао „Твин Пикс”
схва тио сам, дожи вео, да у тим покрет ним сли -
ка ма има нешто за мене. Вред но да му се посве -
ти живот, нешто што може да се мери са
лите ра ту ром, са све то ви ма које она отва ра. А у
„Твин Пик су”, то је био уну тра шњи свет. Мој
уну тра шњи свет. То ме је купи ло.

ПОД ТЕКСТ

Али фил му ме је конач но при ву као – под текст.
Читао сам књи гу Све �ло у �ами, о Новом
Холи ву ду, коју је при ре дио тада мој још буду ћи
про фе сор Небој ша Пај кић и заљу био се у моћ
под стек ста који умет ност нуди, оно због чега
сам рани је већ био заво лео, на при мер, Чехо ва.
А посеб но је та моћ била јака на фил му, где је
све на први поглед тран спа рент но, визу ел но
ого ље но, јед но ди мен зи о нал ност видљи ве
ствар но сти и ништа иза, наиз глед. Нарав но,
само наиз глед.

А то уче ње о под тек сту је ишло ова ко нека -
ко: посто ји дра ма тур ги ја белих сло но ва, где је
све екс пли цит но, јасно је да се ради о иде ја ма,
сим бо ли ма, нечем озбиљ ном, „умет но сти”; и
дра ма тур ги ја тер ми та, где је на првом нивоу
све заба ва, жанр, а испод ври, па ко коли ко
захва ти. Како је рекао Пај кић у пред го во ру тој
књи зи: „Зани мљи ви фил мо ви су по пра ви лу
зани мљи ви ји од неза ни мљи вих”. Амин!

ЕРО ТИ КА

Нај зна чај ни ји у фил му су глум ци, али не они
који нас зади вљу ју својoм „моћи тран сфор ма -
ци је”, одно сно сами ма собом, толи ко да забо -
ра ви мо на оста так фил ма, него они
фото ге нич ни, који има ју фото ге ни ју, шта год
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она била. Ако не може те да је обја сни те, може -
те да је осе ти те. Неки вели ки филм ски глум ци
су по први пут пре по зна ти кад су слу чај но ушли
у кадар а неко оштро око ухва ти ло бље сак који
еми ту ју и ути ску ју пра во у тра ку и потом на
екран. То је важни је од све га оста лог на фил му.

Фото ге ни ја није исто што и еро ти ка, али је и
не искљу чу је, јер је нешто што пре ва зи ла зи пуку
теле сност, или сли ку теле сно сти, даје јој сми сао.
Са фото ге ни јом ружно поста је лепо, као и са
еро ти ком; без њих обр ну то. Софт кор фил мо ви
Боров чи ка, Вади ма, Жаке на су изу зет ни, а
андер гра унд је зани мљив када има еро ти ке.
„Месо” Пола Мари си ја, у про дук ци ји Енди ја
Вор хо ла, изу зе тан je због фото ге нич но сти; он је
пока зна вежба фото ге нич но сти, упр кос, или
можда баш због нехо ли вуд ских про дук циј ских
окол но сти. Због чега је Џо Дале сан дро мања
зве зда од било које холи вуд ске, осим што пока -
зу је више свог тела и што ће те фил мо ве виде ти
мањи број људи... И што ће зара ди ти мање нов -
ца, нарав но. Али не тре ба бити пре о зби љан и
желе ти само новац, јер то уби ја еро ти ку. Данас
је она на фил му уби је на нај ви ше због одсу ства
ралак си ра но сти и због нов ца, што веро ват но
иде јед но са дру гим. И са сло бо дом, одно сно
њеним недо стат ком.

ЗВЕ ЗДЕ

Вор хол је од Џоа Дале сан дра, Кен ди Дар линг,
Иди Сеџ вик, ства рао зве зде, не паро ди ју холи -
вуд ских зве зда, него заи ста зве зде, у јед ном
дру га чи јем галак тич ком систе му можда, али са
истом оном осо би ном која чини зве зде, да сија -
ју нечим што делу је као да је веће од живо та.
Њихов сјај, доду ше, про би јао се кроз пре ступ -
ни штво, мар ги ну, а не тржи ште и гла мур, али
сјај је пра ви само ако се про би је, макар и упр -
кос. А у овом све ту сва ки сјај је упр кос, како би
ина че било? 
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Жан-Пјер Мел вил је испри чао јед ну анег до -
ту која је обја сни ла зашто је Алан Делон зве зда.
У јед ном кадру „Саму ра ја” тре ба ло је сни ми ти
како ауто мо бил ула зи у гара жу. Али неко је
напра вио про пуст и нађен је обје кат са пре у -
ским ула зом у гара жу, тако да дублер ника ко
није успе вао да у јед ном  кадру уве зе ауто мо бил.
Делон је пре кра тио муке тако што је сам сео за
волан и успео из прве. Зве зда пред каме ра ма
може оно што нико дру ги не може. Такву моћ
рет ко која од њих посе ду је у при ват ном живо ту,
али кога уоста лом бри га за било чији при ват ни
живот... Ми смо ваљ да ми само када смо нај бо -
љи, када сија мо. И то је, биће, та умет ност.

АМЕ РИ КА

Све вре ме запра во при чам о Аме ри ци, јер све
ово је један аме рич ки има ги на ри јум; чак и
Мал вил, као типич ни при мер посла рат не евро-
аме ри ка не на фил му. Моја гене ра ци ја је још
запам ти ла ту при влач ну моћ Аме ри ке, њеног
има ги на ру ју ма лич не сло бо де и бес крај них
путо ва ња, рокен ро ла, живо та у интен зи те ту и
пра вих мушких при ја тељ ста ва; моћ про ду же -
ног детињ ства у осно ви. Аме ри ка је филм и
оду ми ре зајед но са фил мом. Не могу да кажем
да ми је дра го или да патим због тога, мада
знам да је зако но мер но. Али она је јед ним
делом фор ми ра ла моју мла дост, а то је важни -
је од сва ке поли ти ке. Напи сао сам при чу „Аме -
ри ка”, тужну, ностал гич ну и лепу. Про чи тај те,
има је на интер не ту.

НОАР

Кажу да је, поред вестер на, једи ни аутен тич ни
аме рич ки филм ски жанр ноар. Иако има фран -
цу ско име, иако су га вели ким делом ство ри ле
углав ном јевреј ске избе гли це из Немач ке, иако
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је запра во више стил него жанр. Али све јед но,
ноар је јед но осе ћа ње све та које није толи ко
мрач но, коли ко је твр до – осе ћа ње да сте увек
сами пред све том и да је ваше да не изми че те и
да зна те да ће и то про ћи, као што све про ђе,
као што ћете и ви про ћи. А да ће о вама све до -
чи ти само прав да коју сте чини ли, макар и у
послед њем, мелан хо лич ном тре нут ку иску пље -
ња. И да пра ве побе де у овом све ту, без обзи ра
на све могу ће само об ма не, јед но став но нема.

ЦРНИ ТАЛАС

Али наше црни ло на фил му није био ноар, изда -
нак аме рич ког детек тив ског шти ва и немач ког
екс пре си о ни зма, већ тако зва ни црни талас, који
је увек иза зи вао недо у ми це, па и данас, све до
оспо ра ва ња тога да уоп ште посто ји, одно сно да
је посто јао. Али оста ви мо поли ти ку да расу ђу је
о пра во вер но сти или кри во вер но сти црног
тала са, јер црни талас је за мене био Живо јин
Павло вић. Њего во црни ло није има ло ника кве
суштин ске везе са поли ти ком, него је било у
непри хва та њу илу зи ја, па и илу зи ја коју наиз -
глед нуди живот сам, у свом био ло шком виду.
Суо че ни са смр ћу лучи мо илу зи је, па се по томе
ваљ да раз ли ку је мо од живо ти ња. А Живо јин
Павло вић их није хтео у сво јим фил мо ви ма и –
жало сно пот це ње ној – лите ра ту ри. 

Он ме је осло бо дио мно гих илу зи ја, одно сно
помо гао ми да се осло бо дим, акти ви рао нешто
у мени – па и од аме рич ке илу зи је, од сли ка,
обра за ца, има ги на ри ју ма, који ствар но сти која
вам је пред очи ма, па и сво јој кул ту ри, пода сти -
ре огле да ла и моде ле који тре ба да оди гра ју
уло гу нека кве лажне уте хе, да ствар ност може
бити дру га чи ја и госто љу би ви ја него што јесте.
Осло бо дио ме је коло ни зо ва не све сти више
него било ко са пре тен зи ја ма да нам про ме ни
свест. Упу тио ме је ка умет но сти која осми -
шља ва кон крет ност коју живим, тра га њу за
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пра вим фор ма ма за одре ђе не садр жа је, пра вим
мехо ви ма за одре ђе на вина, а не боље или
лоши је при кри ве ном епи гон ству, мало гра ђан -
ској мла ко сти. То може да вас сло ми, али какве
то везе има... Само сте један од мно гих, а умет -
ност ће моћи и без вас; исто ри ја иона ко иде
сво јим током и неће вас вући за рукав да уче -
ству је те у њеном ства ра њу.

ДЕКА ДЕН ЦИ ЈА

Послед њи мој поку шај бек ства од ствар но сти
(и од себе?) била је дека ден ци ја, она есте ти стич -
ка, тако заво дљи ва, тако лепа, тако више слој на,
тако исти ни та и људ ска у сво јој непо сто ја но сти.
Тако неспрем на на свет овај, са сво јим банал -
но сти ма, наси љем, али и крстом који носи, а
који је неиз бе жан, само је пита ње како ћемо
одго во ри ти на њега, како ћемо га поне ти или се
јед но став но пре тва ра ти да га нема. А кад се
завр ши са тим пери о дом и том фор мом бек ства
– јер побе ћи се не може – оста је или одри ца ње
од све га и пре пу шта ње току живо та, озбиљ ног,
одра слог, са свим при па да ју ћим оба ве за ма и
одго вор но сти ма; или истин ска умет ност,
истин ско ства ра ла штво; или пра зни на. Сва ки
од тих избо ра је леги ти ман и вели ко је пита ње
да ли било који од њих на било који начин ути -
че на наше спа се ње.

РАДОСТ

Да не завр шим тму р но и нео д ре ђе но, јер учи ли
су нас да је сва ки крај важан, па и крај тек ста,
макар и ова ко фраг мен тар ног. Радуј мо се, јер
шта нам дру го оста је? Умет ност је лепа само када
је фор ма радо сти, а не још јед на доса да од мно -
гих, Зато не буди мо хода ју ће доса де. Сијај мо.

170 /  Poveqa


