
14 КУЛТУРАkultura@politika.rs

Стрип-књига
НинеБуњевац,канадске
ауторкесрпскогпорекла,

обележиојепоречима
МагдаленеВодопије,
овoгодишњиПулски

фестивалкњигаиаутора

Пула–МагдаленаВодопија,првадамаПул-
скогфестивалакњигаиаутора„Сањамкњиге
уИстри”,којијеовегодинеодржанод4.до14.
децембра,овуманифестацијуучинилајепре-
стижномнесамоуХрватској,већиуЕвропи.
ПулскифестивалкњигапартнерјеЛајпцишком
сајмукњига,башзбогтогаштосвакегодинепо-
себноосмишљаваконцепте,многоширеиод
саме уметности, ка историји, и савременом
друштву.МагдаленаВодопијарадодолазии
наМеђународнибеоградскисајамкњига,ко-
јем,послеовогскорашњег,предвиђајошибо-
љубудућност,упркос,какопримећује,сталном
незадовољствунашихиздавача.
–Посебномиједрагоштонамје,пореддру-

гихсрпскихиздавача,овегодинегостиБранко
Кукић,сасвојим„Градцем”–кажеВодопија.
ПоводомобележавањавекаодпочеткаВели-

кограта,главнетемеовогапутанаПулскомфе-
стивалукњига,нашасаговорницаобјашњава:

–ЗаПулујетоврлоинтимнаприча,апо-
ставилисмојејошпредвегодине.Пулајеби-
ланајвећаратнааустроугарскалука,идожи-
велајесвојурбаниврхунац1914.године.Све
послетогакрхотинесутогурбанитета.Избог
тогаштонамсеоватемапоклапаиса20го-
динапостојања,никадапрограмнијерађенса
толикожараирасправа,јернамјежељабила
идаданашњекреативцеприкажемокрозову
призму.Другитематскикрак јеиБеч, један
одглавнихградованашеисторије,априказа-
лисмобечкеслемпеснике,музичаре,уопште

деоалтернативнесценеБеча–наводинаша
саговорница.
–Великиратдоживљавамоикрозстрип,коме

смопосветилипосебнупажњу.Стрипдочарава
свевеликенесреће20.века,иовескорашње.
ТакоНинаБуњевац,канадскаауторкасрпског
порекла,имастрип-књигу„Земљаотаца”или
„Отаџбина”,гдеговориоприватнојисторији
својепородице,исудбинидететатерористе.То
јеиздањекојејеобележилоовајфестивалкњи-
гауПули–додајеВодопија.
Најпознатији програмПулског фестивала

књигаиауторајесте„Доручаксааутором”,ко-
јиводипознатихрватскиновинарВојоШиљак,
аодвадесетојгодиниодржавањаовеманифе-
стацијеобјављенајекњигаизабранихразгово-
раШиљкасапознатимсајамскимгостима.Ово
делоштампалајеиздавачкакућа„Диспут”.Маг-
даленаВодопијаотомпрограмуговорикаоо
нечемуштодајепосебнудражјутарњимфести-
валскимчасовима,штојевременомзаписце,
какопримећује,постаопрестижан.
–Досада,близустотинуидвадесетаутора

разговаралојесаВојом.Писацкојидобије„до-
ручак”знадајеједаноднашихаутора,бардова
књижевнесцене.Међуњимасу:нобеловацОр-
ханПамук,ПетерЕстерхази,КенетВајт,Албер-
тоМангел,КлаудијоМагрис,ДачаМараини,и
многидруги.Овоиздањеизабраних„Доручака
сааутором”посебнонамједраго,јерјенастало
ту,нанашемфестивалу–сматраВодопија.
Наша саговорница догађајем сматра оне

књигекојесуобјављенепосебноповодомПул-
скогфестивалакњигаиаутора,аоовојдва-
десетојгодишњицииздвајапремијерекњига
Анте Томића „Величанствени Поскокови”,
МиланеВуковићРуњић„Хотелуоблацима
1914.”,БореЋосића„МирниданиуРовињу”.
ЗаМагдуВодопијупосебнолепакњигајепо-
езијаДанилаХармсасаилустрацијамаДани-
јелаЖежеља.
НапитањедалииПулскисајамкњигапрати

светскетрендове,Магдаленаодговарадаова
манифестацијазаправонастојидастваратрен-
дове.
–Предвегодинеималисмотему„Медите-

ран”,издвојилисмоИталијуиТурску,итајпро-
грам,назван„Белоицрноморе”резултираоје
преводиматурскихауторанахрватски.Про-
шлегодинетемајебила„ИзлетуРусију”,ито
јебиоискоракусавременурускукњижевност.
УправонаосновуФестивалакњигауПулиоб-
јављенесууХрватскојкњигеАлександраГени-
са.Занасјеовајсајампросторслободе,илузи-
је,окупљамоикреативцекојинисудиректно
везанизакњигу.
Какосазнајемооднашесаговорнице,један

однајзначајнијихљудиПулскогсајмајеМау-
рициоФерлин,дизајнер,архитекта,визуелни
уметник,награђиваниауторспотова.Овегоди-
неимаизложбу„Затвореноморе”посвећенуГе-
оргуфонТрапу,укојојосветљаваживотдавног
суграђанинаПуле.ФонТрапбиојеаустроугар-
скиофицир,којијеимаовилууПули,акасније
јеприказаникаоотацпевајућепородицеизчу-
веногмјузикла„Мојепесме,мојиснови”.
ИтоједеосноваокњизиуИстри.
 МаринаВулићевић

УКРАТКО

Недеља 14. децембар 2014.

Великопризнање
ДрагуЈанчару

ДрагоЈанчар,водећисавременислове
начкиписац,добитникјеНаградезанај
бољустранукњигуобјављенунафран
цускомјезику.Јанчарујенаградадоде
љеназароман„Теноћисамјевидео”.
„Срећансам,штадругодакажем...То
значидасамнекакокаокодкућеукњи
жевностикојојсамсеувекдивиоикоја
мејеобликовалаумладости”,рекаоје
ДрагоЈанчар.Нафранцускомјезикудо
садајеобјављеноосамкњигаДрагаЈан
чара.Францускииздавач„Фебус”је,на
вестоовојвеликојнагради,послепрвог
издањаод3.000примерака, одмах
штампаоновоиздањеутиражуод6.000
примерака.Наградазанајбољустрану
књигуобјављенунафранцускомјезику
једнојеоднајважнијихпризнањакоје
седодељујеуФранцуској,адодељујуга
удружењафранцускихкритичараииз
давача.МеђуновијимдобитницимаНа
градезанајбољустранукњигуналазе
сеСалманРуждииОрханПамук.Срп
скоиздањероманаДрагаЈанчара„Те
ноћисамјевидео”објављенојенедав
ноу„Архипелагу”,упреводуАнеРисто
вић. З.Р.

Представљен
„Ужичкилексикон”
Ужице–СвојлексикондобилојеУжи
це.Књигаима680странаи1.530од
редницаозначајнимименима,топони
мима,појавама,догађајимапокојима
јеовајградпрепознатљив.Минулих
петгодинајена„Ужичкомлексикону”,
прексиноћпредстављеномуГрадској
кући,радило62аутораодредницаи45
консултаната,чијијерадусмеравало
12уредника.Утојобимнојкњизи,из
датојсарадњомградаУжицаи„Слу
жбеноггласника”уедицији„Лексико
ниградоваСрбије”(овакваделавећ
имајуНиш,ПиротиКрагујевац),обја
вљенојеоко1.000фотографија.
ПоречимаДрагицеМатић,којајебила
координаторуредницималексикона,
овојеличнакартаграда,једнаоднај
значајнијихкњигакојајеодавноочеки
вана.Нањојсурадилинаучнирадници,
писциипублицистиразнихструка,об
ухватившипрошлостисадашњостгра
да,његовутопографију,управу,инсти
туције,привреду,културу,уметност,
спорт,навике,особености...Итосаже
тимтекстовимасведенимнапровере
неподатке,безкритичкихсудова.У
овомлексикону,реченојенапредста
вљању,најчешћејепомињаноимене
кадашњегпредседникаужичкеопшти
неиутемељивачапрвехидроцентрале
иткачкерадионицеМалишеАтанацко
вића(22пута),докјеЈосипБрозТито
покомесеград45годинаназиваопо
менут16пута,акњижевникСветисла
ваБасара13путаитд. Б.П.

„Европскиоскар”куми
француског„новогталаса”

ЕвропскаакадемијазафилмуручиланаградуЕФАзаживотноделолегендарнојредитељки
АњесВарди,аонакаже:„Даласамсвеодсебе,имајућиувидудајесвакифилмавантура”



27.ЕФА

ДубравкаЛакић

Рига – Потребнесумислике,потреб-
номијепредстављањедругачијихзна-
чењанекоштојетореалностизкојесе
извлачимо.Тојеоноштојапокуша-
вамдарадимсвеововреме–изјављу-
јесадавећ86-годишњаАњесВарда,
францускаредитељка,сценариста,до-
кументариста,фотограф,продуцент.
Вечној кумифранцуског „новог та-
ласа”(иједнојодреткихженауовом
филмскомпокрету),Европскаакаде-
мијазафилмсиноћјенасвечаности
уРигиуручила„европскогоскара”за

животнодело.НаградуЕФАзазаком-
плетнофилмскостваралаштвоиизу-
зетандоприноссветскомфилму.
Неуморнахероинареволуционар-

ногфилмскогпокретауФранцуској
педестихишездесетих годинапро-
шлогвекаштојеитеоријскимпроми-
шљањемиантологијскимфилмови-
маГодара,Трифоа,Шаброла,Ромера,
Ривета,Ренеаредефинисаофилмску
уметност,снимилајевишеод30крат-
ких,документарнихидугометражних
филмова,ауторјемногихизложбифо-
тографијаиуметничкихинсталација.
Зафилмскаделаосвојилајебројнена-
градеиберлинског„Сребрногмедве-
да”(„Срећа”),венецијанског„Златног
лава”(„Безигдеичега”односно„Без
кроваизакона”),наградуЕФА(„Саку-

пљачиисакупљачице”)ифранцуског
„Цезара”(„Ањесинеплаже”).Сарађи-
валајесаглумцимаФилипомНоаре-
ом,МарчеломМанстројанијем,Ка-
тринДенев,МишеломПиколијем.Са
својимколегомЖакомДемијембила
јеудуговечномбракуукојемсусеро-
диладецаРозалииМатје.
ЛегендарнаАњесзаувекћебити

запамћенапофилмскомремек-делу
„Клоеод5до7”(1962),чијесетра-
јањепоклапасареалнимвременом
укојемсеодвијафилмскарадњато-
комкојепоппевачицаКлеоВикто-
ар,чекајућирезултате тестанарак,
редефинишесвојживот.„Сматрамда
самуовомфилмуималаправифеми-
нистичкиприступ.Желеласамдасе

усредсредимнаКлоекаоженукојасе
дефинишекрозтуђевизије.Али,ујед-
номтренуткуонапостајејединакоја
гледа,мењасеиредефинише.Умеха-
ничкомтрајањуиобјективномпро-
стору,онасубјективнодоживљаваи
растојањаитрајања”,изјавилајепо-
водомовогреволуционарногфилма
АњесВарда.
РођењемБелгијанка(1928.уБри-

селу,каоАрлетаВарда,одоцаГркаи
мајкеФранцускиње),Ањесјестудира-
лакњижевностипсихологијунапари-
скојСорбони,узималачасовефотогра-
фијеуноћнојшколииосталатрајно
уПаризу.Веомараносеприкључи-
ла„левојобали”,покретуфилмских
аутораснажноповезанихсакњижев-
ним покретом „нови роман” поли-
тичкипозициониранимналевици.У

таквоммиљеу,усарадњисаАленом
Ренеом,снимилајеисвојпрвифилм
„Поенткурт”(1954),меланхоличну
етидуољубавнојвезиуокружењулуч-
когградаскојимјенаговестиласво-
јеопредељењезаненаративнуструк-
туру,усмереносткаљудскојинтими,
неспутаностуисказивању снажних
егзинстенцијалистичкихдрамакроз
дискретнуиелегантнуформуисали-
ковно-фотографскимискуством.
 У оквиру тродневнецеремоније

додела27.ЕФАнаградазанајбољи
европскифилм2014.,којајеуприли-
ченауРигикаоовогодишњојКултур-
нојпрестонициЕвропе,алииграду
чијијеисторијскицентарподзашти-
том Унеска као културна баштина

човечанства,уздањуОпереиучаст
АњесВарде,синоћјебилауприличе-
наипројекцијањеногаутобиограф-
скогдокументарногфилма„Ањесине
плаже”.Удвасатаелегантнедокумен-
тарнеигресвејесабрано:иВардино
детињство, припадништво раном
француском„новомталасу”,њенфе-
минизам,бракидругарствосареди-
тељемЖакомДемијем.
Сахумороми сетомсећа се сво-

јихфотографскихпочетака,путова-
њауКубу,уСАД,оснивањапородич-
непродуцентскекућеистваралачких
мука.Варда је духовити, огромним
знањемиискуствомпоткованиводич
крозвластитиживот,каријеру,прија-
тељствосаЕндијемВорхолом,Џими-
јемМорисоном,Коктоом, Годаром,
саобичнимсветом,својимкомшија-

макојисустатиралиуњенимфилмо-
вима,алиикрозсопственибрак.
Враћајућисеплажамакојесубиле

најважнијидеоњеногживота,Ањес
Вардаправифилмскиаутопортрет,
својузаоставштину.УРигијевесело
иврцавоизјавила:„Волимоношто
намживотдоноси,сваизненађења
која приређује људима.Онима ко-
јисунезависнииоригинални,који
бринуодругимљудима.Тојеоношто
сматрамузбудљивимизбогчеганећу
стати.Јасамживадокпутујем,жива
докразговарамсаљудима!”.Комен-
таришући„освајањеевропскогоска-
ра”Вардајесиноћрекла:
–Какоможемодаидемокрозживот

аконедобијемопризнањеодпубли-

ке,одљудикојенезнамоакојиво-
ленашефилмове?Осимтога,свевр-
стенаградасуручнеизраде,некосе
трудиодаихнаправиитимејечаст
јошвећа.Свенаградесумерадова-
ле,анаградаЕФАмерадујејердола-
зиодредитеља,филмскихуметника
ифилмскихзависника.
Напитањекакојујефилмлично

мењаоипроменио,собзиромнато
даникаданијебиладео„система”или
великихпродукција,АњесВардаје
одговорила:
„Даласамсвеодсебе,имајућиуви-

дудајесвакифилмавантураакозадр-
жиосећајексперимента.Никадани-
самизфилмауфилмкопираласебе.
Акоијесамунеком„систему”онда
јетонегденамаргини.Тојемојеме-
сто”. ¶

ЗанасјеСајамкњигапросторслободе
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„Ањесине
плаже”




