Дилема око „ауторског филма“
Влада Петрић
Током читаве каријере,
режирао сам различите
епизоде једног филма.
Жан Реноар
Недавно одржан, осми београдски
Међународни фестивал ауторског
филма посведочио је да и у овој средини постоје љубитељи филма/видеа као
уметничког изражајног средства. Све
пројекције биле су добро посећене,
премда су неки гледаоци напуштали
дворану, чим су схватили да на платну
неће бити испредане приче, нити ће се
приказивати физичке атракције. Да су
се мало дуже задржали, открили би
(можда чак у њима и уживали) синематичке/естетске вредности без којих
филм/видео не може да дејствује као
уметничко остварење.
Термин „ауторски филм/видео“
указује на разлику између коришћења
покретне звучне слике као уметничког изражајног средства, и средства за
репродукцију/популаризацију литературе, театра, ширење идеја, или постизање комерцијалног успеха. Ма колико непрецизан (плеонастично би звучали термини „ауторско сликарство",
„ауторско позориште“, „ауторски роман“, „ауторска симфонија"), термин
„ауторски филм“ скован је са намером
да се филм/видео третира као све друге уметности у којима ствараоци на
естетски начин изражавају оно што
осећају, мисле, и чему духовно стреме.

Такви филмови носе препознатљив
креативни „печат" уметничке индивидуалности дотичног редитеља, као
што је наговестио Жан Реноар у цитату на почетку овог чланка.
Свесни да се, због велике популарности, улога филма/видеа све више
своди на комуникациону функцију,
пропагирање идеологија и популаризовање других уметности (нарочито
литературе и позоришта), теоретичари и ствараоци су одлучили да терминолошки издвоје она дела која су уобличена на начин какав одговара природи медија, а у складу са уметничким
постулатима. Тако су, пре три-четири
деценије, француски синеасти (окупљени око часописа Саћјега с1и Стета), термином „ГПт сГаи1еиг“, означили дела редитељб које су сматрали
„истинским ауторима у овој уметнич-

кој области" (Андре Базен), попут
Ајзенштајна, Буњуела, Реноара, Фелинија, Антонионија, Бергмана, Хичкока, Велса, Фасбиндера, Годара, Ренеа, Параџанова, Тарковског, Јанчоа,
Вајде, Џармуша, браће Коен, Малика
и других. Сматрајући да њихови филмови поседују синематичко дејство и
завидну уметничку вредност, историчари филма и теоретичари покретне
звучне слике прихватили су термин
који је ушао и у академску средину. У
Америци (Ендрју Сарис, Анет Мајклсон), овај термин је попримио друкчија, теоријски специфична значења,
махом идеолошко-концептуалног и
продукционо-жанровског смера.
У савременој филмској/видео теорији, термин „ауторски филм“ се такође супротставља антиестетској кампањи постмодернистичких теоретичара који воде бригу искључиво о тематском, идеолошком и концептуалном
дејству/значењу уметничког дела,
проглашавајући уметнички суд арбитрарним. па према томе - сасвим излишним. Њихов став негира историја
уметничког стваралаштва уопште:
одувек су постојала, и постојаће, дела
која се истичу својим естетским
уобличењем, без обзира на поруку коју садрже, и комерцијални успех који
постижу. Када се има у виду да управо
таква остварења сачињавају историју
филма/видеа као уметничког изражајног средства, непрецизност термина
„ауторски филм“ постаје спорадична,
будући да он филм/видео ставља на
ниво где се налазе остале уметности.

