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Филмови се не читају
Није проблем у томе што су популарни филмови наративни него у томе Што је нарација у 
њима изречена на пуки илустративан, неинвентиван, несинематички начин, Велики си- 
нематички филмови не могу се читати, не могу се исказати речима јер се доживљавају на 
начин који је својствен једино филмском медију — каже историчар и теоретичар филма 

Владимир Петрић

Парадоксално је да човек из 
једне примитивне земље, ко- 
ја није имала звучни филм и 
филмску индустрију до 1945. годи- 

не, постане први доктор филма у 
земљи Холивуда, усред највеће 
светске филмске продукције, речи 
су којима је на себи својствен на- 
чин »Њујорк тајмс« забележио 
први амерички докторат из теорије 
филма до којег је на Њујоршком 
универзитету 1973. године дошао 
један Југословен. Био је то Влади- 
мир Петрић донедавно професор 
историје и теорије филма на Хар- 
вард универзитету, који се после 
више од четврт века живота и рада 
у Америци, идуће године, враћа у 
домовину као амерички пензионер 
и угледан теоретичар филма.

Пошто је 1953. године дипломи- 
рао позоришну режију на Акаде- 
мији за позоришну уметност, а две 
године касније и енглески језик и 
књижевност на Филозофском фа- 
култету, такође у Београду, Петрић 
је био редитељ Позоришта фил- 
мских глумаца при »Авала филму«, 
уредник филмске редакције ТВ Бе- 
оград а до 1970. године се бави и 
педагошким радом на београдском 
Факултету драмских уметности и 
то као наставник глуме, режије и 
историје и естетике филма. Добит- 
ник је награде за режију на Стери- 
јином позорју. Аутор је низа есеја о 
позоришту и књига о филму (»Ча- 
робни екран«, »Шекспир на фил- 
му«, »Увођење у филм«, »Осма си- 
ла«, »Развој филмских врста«, 
»Филм и сан«). Заокупљен раним 
немим совјетским филмом и ек- 
спериментима конструктивиста и 
формалиста крајем шездесетих за- 
почео је докторску дисертацију на 
Савезном институту за филм 
(ВГИК) у Москви, где му је профе- 
сор и ментор био чувени редитељ 
Лев Кулишов, да би се 1969. године 
нашао у Америци где се запослио у 
Музеју модерне уметности у Њу- 
јорку. По позиву Виларда Ван Дај- 
ка, директора Филмског архива 
овог Музеја радио је на колекцији 
немих филмова. Ту је искористио 
прилику и на новоотвореном Одсе- 
ку за историју и теорију филма на 
Њујоршком унивезитету је докто- 
рирао са темом »Оснивни принци- 
пи теорије и праксе америчког и 
совјетског немог филма (1920 — 
1930).

Предности кинестетичког 
сензибилитета

Претпостављамо да сте током ле- 
тошњег боравка у Београду видели 
бар неке филмове домаћих аутора. 
Шта бисте посебно издвојили?

— Видео сам једино Кустуричин 
»1Јпс1ег§гоипЈ« којим се он по- 
тврдио као један од најзначајнијих 
филмских стваралаца савремене 
кинематографије. Он заиста пред- 
ставља нашег најкомплетнијег 
филмског редитеља — аутора који 
поседује изузетно осећање за визу- 
елни израз, оно што је Славко Вор- 
капић назвао кинестетичким сен- 
зибилитетом. Кустурица се изража- 
ва синематички, што значи да увек 
проналази адекватан визуелно- 
-звучни израз кроз који се литерар- 
но-драмска садржина преображава 
у нову структуру на начин свој- 
ствен филмском медију. Одавно 
нисам доживео тако импресиван 
оптичко-аудитивни динамизам као 
у овом Кустуричином филму. 
Многи наши редитељи би требало 
да уче од њега, и не само наши.

Да ли то важи и за начин како се 
филм финансира?

— Очекивао сам такву реакцију. 
Многи критикују Кустурицу у том 
погледу. Међутим, у уметности — 
а мене филм занима искључиво 
као средство уметничког изражава- 
ња — материјална страна постаје 
безначајна ако остварено дело 
представља истинско уметничко 
достигнуће. То потврђује читава ис- 
торија уметности. А Кустуричин 
»1Јпс1ег§гоип<1« је несумњиво успео 
као естетичка структура, што не 
значи да истовремено не успева да 
анимира масу; будући да масовна 
конзумација нема никаквог знача- 
ја за естетику, она се исцрпљује у 
оквиру економике и комерцијализ- 
ма. —

Својевремено, почетком осамде- 
сетих, нисте крили разочарење 
америчким али и овдашњим сту- 
дентима филмских школа, чије је 
интересовање за филм углавном 
било сконцентрисано на филм као 
медиј масовне забаве, дакле комер- 
цијални производ. а не на филм 

као средство уметничког изражава- 
ња. Да ли се од тада, првенствено у 
Америци, где сте били професор 
теорије и историје филма нешто 
изменило у корист филма као ар- 
тистичког медија?

— Проблем филма био је и остао 
у томе што је кинематографија — 
уз телевизију и преко телевизије — 
најмасовнији комуникациони ме- 
диј који се експлоатише као свака 
роба. Због тога је филм као умет- 
ност потиснут у други план, што се 
неминовно одражава и у фил- 
мским школама. То наравно није 
случај у сликарским, музичким, па 
чак ни у позоришним школа 
ма/академијама. За разлику од 
филмских и телевизијских школа 
одсека, сликарство, музика и теа- 
тар се предају првенствено као 
средства уметничког изражавања. 
Када млади позоришни редитељ 
дипломира, његова је основна пре- 
окупација да се потврди као врстан 
уметник сцене; насупротно томе, 
дипломирани филмски и телеви- 
зијски редитељи морају да демон- 
стрирају способност за прављење 
продуката који ће, изнад свега, за- 
бављати публику и остварити про- 
фит! О уметности ту нема збора, из 
једноставног разлога што филмски 
или телевизијски »продукт« мора 
да задовољи масовну публику чији 
је естетички ниво низак, ако не и 
непостојећи.

Владимир Петрић

Проћи ће још дуго времена док 
се општа култура и масовно умет- 
ничко схватање развију и уздигну. 
У међувремену, остаје естетички 
елитизам као једина могућност не- 
говања истинског уметничког ства- 
ралаштва, што такође' значи да са- 
мо најталентованији, најупорнији 
и најпосвећенији делатници у свим 
уметничким областима могу да се 
остваре, тачније речено — пробију. 
Комерцијални успех и популарност 
не играју никакву улогу, они само 
замагљују обзорја пред којима се 
налазе млади таленти.

С друге стране, такође пре десе 
так година, са прилично оптимиз- 
ма сте говорили о естетичко) 
»амалгамацији« филма, телевизије 
и видеа. У којој мери су до данас на 
том плану ствари напредовале/ 
Утицај експерименталног филма 
највидљивији је у музичким видео- 
-спотовима, а ту су и нове могућ- 
ности које је донела компјутерска 
технологија.

— Као што сам претпостављао, 
до естетичке амалгамације филма, 
телевизије и видеа тешко се долази 
из разлога које сам наговестио у 
претходном одговору. Највећу пре- 
преку представља коришћење свих 
трија медија искључиво у забавне 
тј. комерцијалне сврхе, при чему се 
потпуно занемарује естетички ас- 
пект. До »амалгамације« могућно је 
доћи једино путем експерименти- 
сања. Ко би требало да финансира 
такво експериментисање? Под- 
ржавл>ена производња је укинута, а 
с њом и некомерцијална уметност; 
новонастала капиталистичка про- 
изводња још дуго неће смоћи сред- 
става да помаже »чисту« уметност; 
чак и у Сједињеним Државама та 
врста меценаштва све више јењава. 
Шта онда преостаје? Једино повре- 
мени стицај околности који ће 
омогућити неком изузетном тален- 
ту да оствари »невиђено«, у шта 
спада и естетичка амалгамација 
филма, телевизије и видеа.

Тачно је да музички видео спото- 
ви (та реч звучи рогобатно) »нај- 
видљивије« указују на могућност 
ефектног »амалгамирања« трију 
видова визуелно-звучног изража- 
вања у области модерне електрон- 
ске и компјутерске технологије. 

Но, и ту се комерцијализам јавља 
као препрека; свуда у свету, музич- 
ки спотови су подређени реклами- 
рању забавне глазбе и певачких 
звезда, сводећи се на оптичке три- 
кове визуализацију тривијалних 
»либрета« чију баналност не може 
да прикрије ни највеће монтажно и 
камерманско мајсторство. Када се 
то и догоди (као у појединим видео 
презентацијама Дејвида Линча), 
онда се потврди да таква остварења 
нису довољно комерцијална, па се 
шаљу у архив. Због тога, ето, амал- 
гамација филма, телевизије видеоа 
није естетичка него техничка, тј. 
механичка (укључујући и фасци- 
нантни »тогрћш§«). И даље се оче- 
кује гениј који ће — попут Ејзен- 
штајна у филму — показати у чему 
је суштина видео уметности (»ви- 
део-арт«) и, још више, будућег ме- 
дија који ће сјединити (амалгами- 
сати) специфичности трију медија 
и транспоновати их у нови визуел- 
но-звучни медиј.

Приврженост природи 
медија

У свом теоријском раду употреб- 
љавате појам »синематички сензи- 
билитет«. Шта под тим подразуме- 
вате?

— Термин »синематички сензи- 
билитет« одговара сличном терми- 
ну који је уобичајен у другим умет- 
ностима (на пример, музички, сли- 
карски, сценски, па и телевизијски 
сензибилитет), Тим терминима се 
указује на талент изражавања који 
одговара природи дотичне умет- 
ности, као и способност уочавања 
специфичности медија. Баш као 
што је објаснио италијански маес- 
тро у Велсовом »Грађанину Кејну« 
када је схватио да Сјузан Алексан- 
дер не успева да извуче високо »Ц«. 
Раширивши руке, продерао се: 
»Неко уме да пева, а неко не уме. 
Баста!« У том тренутку у собу улази 
Кејн и мирним гласом наређује ма- 
естру да настави са корепетицијом. 
Очајна жена продужује да цичи 
подрхтавајућим гласом, лишена та- 
лента и музичког сензибилитета. 
Слично њој, већина филмских ре- 
дитеља прави филмове без надах- 
нућа и синематичког сензибилите- 
та. И они »циче« упињући се да 
пропевају филмским језиком. Не 
успевајући у томе, они прибегавају 
литератури и театру: ангажују до- 
бре глумце који умеју да воде ефек- 
тан дијалог пред камером која то 
региструје. Ако је текст духовит 
гледаоци се смеју, ако је трагичан 
они су тужни, ако је незанимљив 
публика се досађује. Ни једно од. 
тих »достигнућа« не одговара при- 
роди филмског медија, ма колико 
она била занимљива и оригинална 
у свом изворном дејству.

Што се бар теоретичара тиче, 
уметност се данас може одвојити 
од масе, идеологије, политике. Тео- 
рија указује на идеалан циљ којем 
истински уметници (редитељи) мо- 
рају да стреме. Какве су перспекти- 
ве смањивања раскорака између 
идеалног и стварног, поготово када 
су у питању још увек изузетно по- 
пуларни филмови наративне 
структуре?

— Тај раскорак између »идеал- 
ног« и »стварног« (претпостављам 
да под »стварним« подразумевате 
оно што се у стварности практику- 
је) постаје све већи и погубнији за 
филм као уметнички медиј, Ипак, 
то не обесхрабрује истинске ствара- 
оце који не праве филмове, или ви- 
део презентације само због тога да 
би се некоме допали и да би оства- 
рили профит, него зато што осећа- 
ју дубоки, незадржив стваралачки 
нагон и поседују талент да се изра- 
зе на синематички начин.

Схватите, није проблем у томе 
што су популарни филмови »нара- 
тивни«, него у томе што је нарација 
у њима изражена на пуки илустра- 
тиван, неинвентиван, несинема- 
тички начин. Читање сценарија 
таквих литерарно-театарских фил- 
мова може у потпуности да замени 
гледање филмова прављених на ос- 
нову тих наративних текстова. 
Ваљда је због тога и одомаћен тер 
мин »филмски текст« којим савре- 
мени теоретичари означавају 
филм: уистину, оно што се појав- 
љује на екрану није ништа друго до 
камером регистрован литерарни 
или драмски текст који често делу- 
је боље када се чита! Велики сине- 
матички филмови не могу се »чи- 
тати«, не могу се исказати речима, 
јер се доживљавају на начин који је 
својствен једино филмском медију.

Владимир Црњански


