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Уводнаразматрања
Узвишеномора бити једноставно, лепоможебити украшено и

накићено.1

Имануел Кант

О ми ни ма ли зму и ми ни ма ли стич ким стра те ги ја ма у игра
ном фил му из не на ђу ју ће је ма ло пи са но ка ко у ан гло сак сон
ској и фран ко фо ној ли те ра ту ри та ко и у до ма ћој и ре ги о
нал ној филм ској кри ти ци, есе ји сти ци и те о ри ји. Мо жда би
смо део оправ да ња мо гли на ћи у не зго да ма у ве зи са са мим 
тер ми ном – књи жев ни те о ре ти ча ри, по пут ре ци мо, Ким А. 
Хер цин гер (Kim А. Her zin ger) за па жа ју да ми ни ма ли зам и 
ни је при кла дан тер мин и да би би ло ко ри сно за ме ни ти га 
не чим „од го ва ра ју ће опи сним, не чим што не про из и ла зи из 
сли кар ства, ва јар ства, ар хи тек ту ре или му зи ке”2, та ко да би
смо слич ну по тре бу за де фи ни са њем ми ни ма ли зма мо гли 
при ме ни ти и на филм као умет ност. У том сми слу, мо жда би 
пре ци зни је би ло го во ри ти о ми ни ма ли стич ким стра те ги ја ма 
или стра те ги ја ма ми ни ма ли зма у умет нич ким фор ма ма, у 
овом слу ча ју, у на ра тив ном фил му. Овај рад на сто ји да, ода
би ром филм ског оства ре ња Долазак (Arrival) из но тор ног 
lowbrow жан ра као што је на уч на фан та сти ка (и то оства ре
ња про ду ци ра ног у Хо ли ву ду), осве тли ди стинкт ну ау тор ску 
прак су ре ди те ља сред ње ге не ра ци је, Де ни ја Вил не ва (De nis 
Vil le ne u ve), ко ји упра во стра те ги ја ма ми ни ма ли зма тран
сцен ди ра филм као про из вод, филм као ин ду стри ју и pop
corn хит уз но се ћи га у го то во арт филм до сто јан тради ци је 
европ ског ау тор ског фил ма.

Ми ни ма ли зам у фил му као ау ди о ви зу ел ној умет но сти под
јед на ко се на сла ња ка ко на стра те ги је ми ни ма ли зма у књи
жев но сти та ко и на ми ни ма ли зам у ли ков ним умет но сти ма, 
као и на ми ни ма ли зам у му зи ци. У том сми слу, ка да у гра ни
ца ма књи жев них при по вед них мо де ла и струк ту ри мо ти ва 
по сма тра мо ка рак те ри за ци ју ли ко ва и драм ске су ко бе, гово
ри ли би смо о ми ни ма ли стич ком фил му као умет нич ком де лу 
где мо же мо за па зи ти оно што је нај бли же „хе мин гве јев ској 

1 Kant, I. (2002) Olepomiuzvišenom, Nova Pazova: Bonart, str. 18.
2 Her zin ger, K. А. (1985) In tro duc tion: On the New Fic tion, Mis sis sip pi Re vi

ew, 14(1/2), 17. 7. 2017; http://www.jstor.org/sta ble/20115378, p. 9.
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ре дук ци ји из ра за и че хо вљев ској еко но ми ји при по ве да ња” 
и „син так сич кој и мо тив ској ре дук ци ји”3. Са дру ге стра не, 
гле де ви зу ел ног из ра за, у пи та њу би би ло де ло ко је је ли ше
но „де ко ра тив них де та ља, у ко ме је на гла ше на ге о ме три ја 
а из бег ну та је екс пре сив на тех ни ка”4. Звук и тон на фил му 
та ко ђе се мо гу ис по ста вља ти ми ни ма ли стич ким тех ни ка
ма и би ти за сно ва ни на ми ни ма ли стич ким прин ци пи ма –  
ти ши на, ре пе ти тив не фра зе, ре стрик ци ја хар мо ни је, или пак 
звук сни мљен на са мом се ту као до ку мен та ри стичка, ор ган
ска бе ле шка.  

Де ка ду ше зде се тих година про шлог ве ка у сли кар ству и ва
јар ству обе ле жио је пра вац Минимализам (ко ји се на во ди 
упра во ве ли ким сло вом). Вре мен ски са њим ко ин ци ди ра и 
филм ски ми ни ма ли зам – 1963. године. Ен ди Вор хол (Andy 
War hol) „ре жи ра” филм Спавање (Sleep) у тра ја њу од 6 са ти 
ко ји при ка зу је Џо на Ђор на (John Gi or no) ка ко спа ва. Култ
ни екс пе ри мен тал ни филм у тра ја њу од 45 ми ну та Таласна
дужина (Wavelength) Мај кла Сно уа (Mic hael Snow) из 1967. 
сни ман је ста тич ном ка ме ром у ен те ри је ру јед ног ста на у 
ко ме ау тор ко ри сти је ди но тех ни ку зу ми ра ња. Ме ђу тим, 
ово су екс пе ри мен тал ни не на ра тив ни фил мо ви, док игра
ни филм (филм фик ци је) ми ни ма ли стич ка сред ства ко ри сти 
на дру га чи је на чи не – пу тем сво ђе ња, ре дук ци је ви зу ел не и 
вер бал не на ра ци је. 

Сам ми ни ма ли зам у филм ској умет но сти мо же мо ло ци ра ти 
још ра ни је – ка ко на во ди ау тор ка Са би на Хен сген (Sa bi ne 
Hänsgen) „раз вој ми ни ма ли стич ких прак си на фил му по чео 
је на кон Дру гог свет ског ра та ка да је мо дер ни филм ко ји од
ра жа ва соп стве ну тем по рал ност за ме нио кла сич ни филм 
рад ње”5. Од та да, ми ни ма ли зам на фил му је под ра зу ме вао 
опу се ау то ра као што су Ро берт Бре сон (Ro bert Bres son), Ја
су ђи ро Озу (Yаsugiro Ozu), Карл Дре јер (Carl Dreyer), Ми
ке лан ђе ло Ан то ни о ни (Michеlangelo An to ni o ni), Инг мар 
Берг ман (Ing mar Berg man), Ан дреј Тар ков ски (Ан дрей Тар
ковский), Стен ли Ку брик (Stan ley Ku brick) а у но ви је вре ме 
европ ских и не за ви сних аме рич ких ре ди те ља као што су Бе
ла Тар (Be la Ta rr) Алек сан дар Со ку ров, Ан дреј Звјагињцев 
(Ан дрей Звягин цев), бра ћа Дар ден (Dar den ne), Кен Ло уч 

3 Гор дић Пет ко вић, В. (2011) Ми ни ма ли стич ки из раз и ви зу е ли за ци ја 
на ра ци је у са вре ме ној ан гло фо ној про зи, ГодишњакФилозофскогфа
култетауНовомСаду, књ. 36, Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, стр. 
217–220.

4 Stric kland, E. (1993) Minimalism:Origins, Blo o ming ton: In di a na UP, p. 6.
5 Hänsgen, S. So ku rov’s Ci ne ma tic Mi ni ma lism, in: TheCinemaofAlexan
derSokurov, eds. Be u mers, B. and Con dee, N. (2011)  Lon don/ NY: N. I. B. 
Tauris, p. 43
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(Ken Lo ach), Џим Џар муш (Jim Jar musch), Аки Ка у ри сма ки 
(Aki Kaurismäki), Гас ван Сант (Gus van Sant), као и ре ди те
ља са вре ме ног та ла са Ру мун ског фил ма – Кри сти јан Мун
ђи ју (Cri stian Mun giu), Кри сти Пу ју (Cri sti Pu iu), Кор не ли ју 
По рум бо ју (Cor ne liu Po rum bo iu). Иа ко жан ров ски (ме ло дра
ма, со ци јал на дра ма, пси хо ло шки три лер, СФ) и те мат ски 
по све раз ли чи ти, за опу се по ме ну тих ре ди те ља је сте ка рак
те ри стич на упо тре ба ду гих ка дро ва, јед но став ност за пле
та, до ку мен та ри стич ко бе ле же ње ствар но сти (ми ни мал не 
ин тер вен ци је на пла ну сце но гра фи је и ко сти ма) или пак 
хи персти ли зу ју ћи од мак од ре ал но сти, све де ност глу мач
ког из ра за, а за мно ге је ка рак те ри стич на и „тен ден ци ја суб
вер зи је” основ не од ли ке фил ма а то је по крет, успо ра ва ње 
филм ских сли ка, ути сак спо ро сти ко ја се по сти же „огра ни
ча ва њем ре зо ва у ко рист ду гих, не пре кид них ка дро ва, огра
ни че ње по кре та ка ме ре као и огра ни че ње по кре та ли ко ва у 
све де ној драм ској ком по зи ци ји”; та ко ђе „филм ски ме диј ов
де има свр ху кон тем пла тив ног ан га жма на”6. У екс трем ним 
слу ча је ви ма (Берг ман, Тар ков ски, Со ку ров), ка ко Хенг се но
ва на во ди, „про цес успо ра ва ња филм ских сли ка по ве зан је 
са ре дук ци јом сло же но сти на ра ти ва – упро шћа ва њем струк
ту ре за пле та ко је се гра ни чи са без до га ђај но шћу”7. Не ки те
о ре ти ча ри као што је Ан драш Ба линт Ко вач (An dras Ba lint 
Ko vacs) на ла зе да је ми ни ма ли зам на фил му ка рак те ри сти
чан за ра ни мо дер ни пе ри од филм ске умет ност а од ли ку је 
га „си стем ска ре дук ци ја екс пре сив них еле ме на та у да том 
об ли ку”8. Се ман тич ко бо гат ство се на тај на чин ус по ста
вља си сте ма тич ном ва ри ја ци јом мо ти ва а не екс пресив ном 
снагом мо ти ва и по ја ча њем емо ци о нал них ефе ка та.

Ми ни ма ли зам у умет но сти од ба цу је сва ки об лик ре дун
дант но сти и уоп ште но пред ста вља „сти ли стич ку све де ност 
у умет но сти ма”9. Пи та ње ми ни ма ли стич ких тех ни ка и стра
те ги ја сва ка ко је пи та ње сти ла, а ка да го во ри мо о филм ском 
сти лу, он пре ма Деј ви ду Бор две лу (Da vid Bord well), филм
ском те о ре ти ча ру кон струк ти ви стич ке ори јен та ци је, пред
ста вља „су став ну и ис так ну ту упо ра бу тех ни ка филм ског 
ме ди ја у не ком фил му” – тех ни ке под ра зу ме ва ју ми зан сцен 
(ин сце на ци ју, све тло, глу му и сце но гра фи ју), тех ни ке ка
дри ра ња, по кре те ка ме ре, мон та жу и звук, а сам „стил је (...) 
тек сту ра филм ских сли ка и зву ко ва, по сље ди ца редатељева 

6 Исто, стр. 44.
7 Исто, стр. 46.
8 Ko vacs, A. B. (2007) ScreeningModernism:EuropeanArtCinema1950
1980,Chi ca go: Chi ca go UP,  p. 140.

9 Stric kland, E. нав. де ло, стр. 6.
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из бо ра у од ре ђе ним по вје сним окол но сти ма”10. Та ко ђе, мо
же мо пре ци зи ра ти и „ме ки стил осве тље ња”, „стил ду гог ка
дра” или „стил ду бин ског фо ку са”11. 

Су зан Зон таг (Su san Son tag) у есе ју Естетика тишине 
(Aesthetiсs оf Silence) при ме ћу је да умет ност ко ја при ме
њу је стра те ги је ого ља ва ња, оси ро ма ше ња, све де но сти и 
ре дук ци је за пра во но си ул ти ма тив ну ам би ци ју, „же љу да 
се до сег не осло бо ђе на, огром на и све у куп на све сност Бо
га”12. Иа ко „ви ше ни је ис по вест, умет ност је ви ше но икад 
ис ку пље ње, ве жба  аске ти зма”.13 Ми ни ма ли зам, да кле, ин
тер вен ци ја ма на фор ми ди рект но по се же за по љем ду хов
но сти. По је ди ни филм ски ау то ри ко ри сте тех ни ке и стра те
ги је ми ни ма ли зма (ко је не дво сми сле но укљу чу ју и аскет ски 
при ступ) да би по сти гли код гле да о ца по се бан вид ис ку ства, 
а то је тран сцен дент но ис ку ство. Оно на ди ла зи сва ко днев
но, чул но ис ку ство. Овај по јам мо же под ра зу ме ва ти Тран
сцендентно као Све то, мо же под ра зу ме ва ти не што што је 
трансцендентално она ко ка ко Мир ча Ели ја де по и ма хи
је ро фа ни ју, од но сно ма ни фе ста ци ју Све тог, а та ко ђе мо же 
под ра зу ме ва ти трансценденцију као чо ве ко во ре ли ги о зно 
ис ку ство. У сво јој сту ди ји Трансценденталнистилнафил
му:Озу,Бресон,Дрејер (Transcendental Style inFilm:Ozu,
Bresson,Dreyer), филм ски сце на ри ста, ре ди тељ и те о ре ти
чар фил ма, Пол Шре дер (Paul Schra der), про ма тра тран сцен
ден тал ну умет ност од но сно умет ност ко ја „од ра жа ва Тран
сцен дент но у људ ском огле да лу” чи ја је функ ци ја у то ме да 
„из ра жа ва Све то по се би (Тран сцен дент но) а не да из ра жа ва 
или илу стру је све та осе ћа ња”14. Ка ко Шре дер на во ди, тран
сцен ден тал ни стил „ни је ин хе рент но тран сцен ден та лан или 
ре ли ги о зан, већ пред ста вља на чин (тао, у нај ши рем сми
слу тог пој ма) при бли жа ва ња Тран сцен дент ном”15. Шре дер 
на гла ша ва атри бу те не из ре ци во сти и не ви дљи во сти ко ји
ма овај стил те жи ко ри шће њем тем по рал них сред ста ва као 
што су угло ви ка ме ре, ди ја лог и мон та жа, док те ме фил мо ва 
тран сцен ден тал ног сти ла уоп ште не мо ра ју би ти ре ли ги о
зне. Сам тран сцен ден тал ни стил на фил му Шре дер од ре ђу
је као „оп шту ам бле ма тич ну филм ску фор му ко ја из ра жа ва 
Тран сцен дент но” и ко ја „уве ћа ва ми сте ри ју ег зи стен ци је и 

10 Bord well, D. (2005) Opovijestifilmskogstila, pre vod sa en gle skog Mi re la 
Ška ri ca, Cam brid ge/ Za greb: Har vard UP/ Hr vat ski film ski sa vez, str. 22.

11 Ko vacs, A. B. нав. де ло, стр. 51.
12 Son tag, S. (1993) StylesofRadicalWill, NY: Pi ca dor US, p. 12
13 Исто, стр. 6.
14 Schra der, P. (1972) Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer,  

Ber ke ley: Da Ca po Press, pp. 67.
15 Исто, стр. 3.
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од ба цу је кон вен ци о нал не ин тер пре та ци је ствар но сти”; та
ко ђе, тран сцен ден тал ни стил „би ра ира ци о на ли зам уме сто 
ра ци о на ли зма, ре пе ти ци ју уме сто ва ри ја ци је, све то уме сто 
про фа ног, бо жан ско уме сто људ ског, ин те лек ту ал ни ре а ли
зам уме сто оп тич ког ре а ли зма, дво ди мен зи о нал ни по глед 
уме сто тро ди мен зи о нал ног”; ва жно је на гла си ти да су еле
мен ти као што је за плет, глу мач ка ин тер пе та ци ја, ка ме ра, 
му зи ка, ди ја лог, мон та жа, „не ек спре сив ни” и „ре ду ко ва ни 
на ни во ста зи са” од но сно ми ни му ма ак тив но сти – „по пут 
ми се, тран сцен ден тал ни стил пре о бра жа ва ис ку ство у ри
ту ал ко ји се по на вља”16. Шре дер ука зу је на то да тран сцен
ден тал на умет ност по ка зу је ја сну хи је рар хи ју бо га тих и 
из да шних сред ста ва (ме ке ли ни је, тро ди мен зи о нал ност, ре
а ли стич ко пор тре ти са ње), на су прот све де них (ап страк ци ја, 
дво ди мен зи о нал ност, ри гид ност), у ко рист ових по то њих. 
Ста зис пред ста вља крај њу ин стан цу све де них сред ста ва. 
Ме ђу тим, не мо же се за не ма ри ти упо тре ба из да шних сред
ста ва јер се ти ме одр жа ва за ин те ре со ва ност пу бли ке и тек 
та ко мо гу до ћи до из ра жа ја све де на сред ства. Кон фликт 
из да шног и све де ног де ша ва се у са мом про та го ни сти ко
ји је осо ба са људ ским, фи зич ким ка рак те ри сти ка ма али се 
понаша по мо де лу све де но сти, хлад не сти ли за ци је. 

Ова Шре де ро ва за па жа ња го то во у пот пу но сти мо же мо 
при ме ни ти на из ра жај на сред ства ко ја ко ри сти ре ди тељ Де
ни Вил нев (De nis Vil le ne u ve) у филм ском на ра ти ву чи ја је 
прота го нист ки ња ег зем плар по ме ну тог кон флик та. 

Спровођењестратегијаминимализмана
примеруфилмаДо ла закДенијаВилнева

Оночимећешпривућипажњуиндиферентногокаиухајечистоћа
ипрецизност.17

Роберт Бресон

Долазак(Arrival) из 2016. го ди не је пр ви на уч но фан та стич
ни игра ни филм ка над ског фран ко фо ног ре ди те ља Де ни ја 
Вил не ва са ско ра шњом хо ли вуд ском ре пу та ци јом, ко ји се 
до са да оку ша вао у дра ма ма (Олуја/Maelström; Пожари/In
cendies), пси хо ло шким три ле ри ма (Непријатељ/ Enemy) и 
ак ци о ним три ле ри ма (Заточеници/Prisoners; Сикарио/ Si
cario). За си гур но је да му је овај филм отво рио вра та ка ре
жи ји си кве ла култ ног Истребљивача(Bladerunner) Ри дли ја 
Ско та (Ri dley Scott) – Истребљивач2049, чи ја се премије ра 

16 Исто, стр. 911.
17 Bresson, R. (1977) NotesonCinematography, translated by Jonathan Griffin, 

NY: Urizen Books, p. 50.
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очеку је кра јем 2017. године. Филм ска при ча Долазак нај
ве ћим де лом пред ста вља ка мер ни СФ ко ји се на сла ња на 
он то ло шка пи та ња филм ских адап та ци ја као што су, ре
ци мо, 2001:Одисеја у свемируСтен ли ја Ку бри ка (2001:A
SpaceOdyssey / Stan ley Ku brick) из 1968. или Соларис Ан
дре ја Тар ков ског (Солярис / Ан дрей Тар ковский) из 1972. 
и оригиналних филм ских при ча: Амбис Џеј мса Ка ме ро на 
(Abyss/ Ja mes Ca me ron), из 1989., Сунце Де ни ја Бој ла (Sun
shine/ Danny Boyle) из 2007., Месец Дан ка на Џо у са (Moon/ 
Dun kan Jo nes) из 2009. или Гравитација Ал фон са Ку а ро на 
(Gravity/ Al fon so Cuarón) из 2013. године. Иа ко их де ли го
то во пет де це ни ја, за ове при ме ре филм ске на уч не фан та
сти ке ка рак те ри сти чан је спо ри ји тем по (са из у зет ком Ам
биса ко ји има еле мен те ак ци о ног фил ма), кон тем пла тив не 
се квен це, ка мер ни из раз, све де ни ми зан сцен, кон тра стри ра
ње круп них пла но ва и то та ла, ми ни ма ли стич ка сце но гра фи
ја, а на де лу је мо де ло ва ње уну тар њег све та про та го ни сте, 
дра ма је у су сре ту чо ве ка и ва си о не, ми кро и ма кро ко смо са, 
тран сцен ди ра њу ово зе маљ ске ег зи стен ци је. 

На кон увод них ка дро васе квен ци Доласка пра ће них voice
overom глав не ју на ки ње, лин гвист ки ње Луј зе Бенкс (у ту
ма че њу Еј ми Адамс/ Аmy Аdams) у ко ји ма се мла да же на 
игра са сво јом ћер ком у сно ви ђај ној ат мос фе ри, ус по ста вља 
се на ра тив на са да шњост фил ма, тре ну так до ла ска 12 све
мир ских бро до ва ван зе ма ља ца на Зе мљу. Вре ме рад ње ни је 
пре ци зно де фи ни са но али је су ге ри са на са да шња вре мен ска 
ин стан ца, а не да ле ка бу дућ ност. Луј за је про фе сор ка лин
гви сти ке ко ју пу ков ник аме рич ке вој ске, Ве бер (Фо рест Ви
та кер/ Fo rest Whi ta ker), по зи ва да рас ту ма чи ау диобе ле шке 
го во ра ван зе ма ља ца из ле ти ли це ко ја леб ди над ло ка ци јом у 
Мон та ни. Луј за се при дру жу је вој ном ти му у ко ме је и те о
риј ски фи зи чар Јан  (Џе ре ми Ре нер/ Je remy Ren ner) и ула зи 
у нео би чан све мир ски брод, на лик џи нов ском облут ку од 
цр не се ди мент не сте не. Тим ус по ста вља ко му ни ка ци ју са 
два ван зе маљ ска би ћа, хептапода,  на лик хо бот ни ца ма, али 
са 7 пи па ка. У се ри ји су сре та, Луј за от кри ва да се го вор ни 
и пи са ни је зик хеп та по да раз ли ку ју, а основ ко му ни ка ци је 
је упра во пи са ни је зик – скуп се ма гра ма18 ко је хеп та по ди 
ис пи су ју на ста кле ној по вр ши ни ма сти лом, у об ли ку кру
го ва. Тре ну так кри зе пред ста вља по гре шно про ту ма чени 

18 У но ве ли, ју на ки ња Луј за Бенкс ка же да се ма си о граф ско пи са ње пре но
си зна че ње ко је ни је ве за но за го вор ни је зик, од но сно „не ма ни ка кве ве
зе  из ме ђу ње го вих ком по нен ти и би ло ког по је ди ног гла са (...) Оно има 
соп стве ни си стем пра ви ла за гра ђе ње ре че ни це, по пут ви зу ел не син так
се ко ја не ма ни ка кве ве зе за син так сом њи хо вог го вор ног је зи ка.”; Ви
де ти у: Ćang, T. (2016) Pri ča tvog ži vo ta, u: Priče tvogživota, pre vod sa 
en gle skog Go ran Skro bo nja, Be o grad: Book, str. 107.
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од го вор хеп та по да да су на Зе мљу до шли да би до не ли 
оруж је – ли де ри свет ских зе ма ља тре нут но за у зи ма ју бор
бе ни став и спре ма ју на пад на све мир ске бро до ве. Ме ђу тим, 
ни је у пи та њу оружје, већ оруђе, а за пра во дар Зе мља ни ма, 
спе ци фи чан хеп та под ски не ли не ар ни је зик ко ји је у пот пу
но сти је ди но Луј за ус пе ла да од го нет не, је зик ко ји омо гу
ћа ва исто вре ме но по и ма ње и про шло сти, и са да шњо сти и 
бу дућ но сти. За хва љу ју ћи том да ру ко ји је до би ла у су сре ту 
са хеп та по ди ма, Луј зи по ла зи за ру ком да спре чи гло бал ну 
ка та стро фу и на пад на ван зе маљ ске бро до ве ко му ни ци ра
ју ћи на ман да рин ском је зи ку са ки не ским ге не ра лом ко ји 
об у ста вља вој не ак ци је. На лич ном пла ну, на у чив ши је зик 
хеп та по да, Луј за успе ва да ви ди и сво ју бу дућ ност – све сце
не ко је де лу ју као су бјек тив ни Луј зи ни флешбекови – од ра
ста ње са ћер ком и ње на ра на смрт – за пра во ни су део про
шло сти, не го бу дућ но сти. Они су флешфорвард оно га што 
тек до ла зи – Луј за ће, иа ко по се ду је зна ње да ће има ти ћер ку 
ко ја ће се раз бо ле ти од не по зна те бо ле сти и умре ти, све сно 
ући у од нос са фи зи ча ром Ја ном и ро ди ће ћер ку Ха ну, не 
же лев ши да се ли ши ра до сти ро ди тељ ства, ма кар и тра гич
ног. Филм ска при ча пред ста вља при лич но вер ну адап та ци
ју19 књи жев ног пред ло шка ау то ра Те да Ћан га (Chi ang), СФ 
но ве ле Причатвогживота (TheStoryofYourLife) из 1998. 
(на гра ђе не пре сти жном аме рич ком го ди шњом књи жев ном 
на гра дом „Не бу ла”) у ко јој се у мон та жним по ступ ци ма не
ли не ар ног на ра ти ва та ко ђе пре пли ћу на ра тив на са да шњост 
и на ра тив на бу дућ ност. У филм ској пак, ди је ге зи, на ра тив
на бу дућ ност са мо се чи ни као на ра тив на про шлост обо је на 
но стал гич ним но та ма, док је у про зном де лу због при ро де 
са мог је зи ка, гра ма ти ке и син так се, екс пли ци ра но бу ду ће 
вре ме.20

Оно што овај филм чи ни ми ни ма ли стич ким на пла ну фор
ме је су ми ни ма ли стич ка стил ска сред ства и ин тер вен ци је 
у струк ту ри на ра ци је, ода би ру пла но ва и по кре та ка ме ре, 
ком по зи ци ја ка дра, осве тље ње и упо тре ба бо је у филм ској 
фо то гра фи ји, ко стим и звуч на на ра ци ја (ди је ге тич ки и не
ди је ге тич ни звук). Фор ма ми ни ма ли зма не дри ат мос фе ру 
тран сцен ден тал ног ис ку ства кроз су срет чо ве ка и не/над
земаљ ског ентите та, јед ног об ли ка бо жан ског.

19 Ау тор сце на ри ја је Ерик Хај се рер (Eric He is se rer), ко ји је сце на ри стич ки 
пот пи сао и СФ филм Створ/TheThing из 2011., при квел култ ног Кар
пен те ро вог (Ј. Car pen ter ) Створа из 1982.

20 “Би ће то у ку ћи у Ули ци Бел монт. До жи ве ћу да ви дим ка ко се не знан ци 
усе ља ва ју у обе ку ће: ону у ко јој си за че та и ону у ко јој си од ра сла. Твој 
та та и ја ће мо пр ву про да ти не ко ли ко го ди на по твом до ла ску. Ја ћу дру
гу про да ти убр зо пош то одеш.” – видети у: Ćang, T. nav.de lo, str. 92.
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Наративнаструктура

На ра тив на са да шњост (су срет са хеп та по ди ма и ту ма че ње 
њи хо вог је зи ка)  је у тра ја њу од не ко ли ко не де ља, а на ра
тив на бу дућ ност (ро ђе ње, од ра ста ње и смрт Луј зи не кће ри) 
тра је не ко ли ко го ди на. Пре плет две вре мен ске рав ни и не
ли не ар на на ра тив на струк ту ра на из глед од у да ра ју од стра
те ги је ми ни ма ли зма у на ра ци ји, ме ђу тим, су ге ри са на је си
ме три ја у ко јој је по че так исто што и крај, у ко јој про стор 
– вре ме ни је ли не ар но већ је кру жно и по и ма се као син
гу ла ри тет, тач ка21 (sic!) бес крај не гу сти не и за кри вље ност 
про стор вре ме на, ста ње у ко ме пре ста ју да ва же за ко ни фи
зи ке. Са жи ма ње, сво ђе ње на тач ку ко ја у се би са др жи све
вре ме ност и све про стор ност ука зу је на ми ни ма ли зам ко ји 
ни је фор мал не већ је ме та фи зич ке, он то ло шке при ро де – су
срет са (и по ста ја ње) Јед ним, Би ћем, Соп ством. Све сце не 
флешфорварда умет ну те у глав ни на ра тив ни ток де лу ју као 
флешбек до пред сам крај ка да Луј за у фи нал ном су сре ту са 
хеп та по дом схва та да је де те ко је се ја вља у ње ним ви зи ја
ма за пра во де те ко је ће (се) тек ро ди ти. Та суп тил на ре ди
те ље ва игра са про шло шћу/бу дућ но шћу су ге ри ше ра за ра ње 
ли не ар не тем по рал не струк ту ре а та ко и на ра ти ва – он ни је 
се квен ци јал ни низ већ низ фраг мен тар них до га ђа ја. Чак и 
Луј за, као ин тра ди је ге тич ки на ра тор22 у увод ној сце ни фин
ги ра ног флешбека ка же: „Ви ше ни сам си гур на да ве ру јем 
у по чет ке и кра је ве”. Па ра док са лан чак и де лу је тре ну так у 
ко ме Луј за, дру ги и по след њи пут као на ра тор, го во ри ћер ки 
(ко јој? оној из про шло сти, као се ћа ња, или бу дућ но сти? или 
мо же мо ре ћи – из се ћа ња на соп стве ну бу дућ ност): „Ово је 
тре ну так у ко ме тво ја при ча по чи ње” – то је тре ну так на кон 
по след њег су сре та са хеп та по ди ма и епи фа ни је, тре ну так 
ка да схва та да ће упра во са Ја ном ро ди ти де те. 

Одабирпланова,покретикамереи
композицијакадра

Ре ди тељ Де ни Вил нев ин си сти ра на кон тра сти ра њу то та ла у 
екс те ри је ру (при зо ри ма на те ре ну где се на ла зи леб де ћи све
мир ски брод окру жен вој ном ба зом и ин же ње ри јом) са то та
ли ма у ен те ри је ру све мир ског бро да (ко ји су ка мер ни) а по
себ но са круп ним пла но ви ма про та го ни ста, на ро чи то Луј зе. 
То та ла у екс те ри је ру је да ле ко ма ње, они су ди на мич ни у 
сми слу ми зан сце на и кре та ња у са мом ка дру, док су то та ли, 
сред њи пла но ви и круп ни пла но ви у ен те ри је ру бро да до
ми нант ни, и они су ста тич ни. Они на из ве стан на чин као да 

21 Ова тач ка за пра во при па да цр ној ру пи.
22 На ра тор ко ји до ла зи из све та ди је ге зе / филм ске при че.
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за у ста вља ју, су спен ду ју вре ме. Ка ме ра је рет ко су бјек тив на, 
да ле ко че шће је објек тив на али кон тем пла тив на. Нај че шће 
је Луј за сли ка на у круп ном пла ну – у сно ви ђај ним сце на ма 
са де те том, у сце на ма на уни вер зи те ту, а на ро чи то у сце на ма 
кон так та – ње но ли це до ми ни ра и ка да се кри је ис под за
штит не ка ци ге и ка да је го ло гла ва, ка ко би не по сред ни је осе
ти ла кон такт. По себ но је ин ди ка тив на игра си ме три је и аси
ме три је у ком по зи ци ји ка дро ва уну тар све мир ског бро да –  
са јед не стра не, у пр вом су сре ту са ван зе маљ ским би ћи ма, 
тим Зе мља на је стро го ви зу ел но на гла шен и одво јен, а од 
по себ ног је зна ча ја при су ство пра зног, бри са ног про сто ра. 

Слика 1 На уч ни тим у уну тра шњо сти све мир ског бро да23

Тај про стор с по чет ка као да гу та људ ску фи гу ру, ко ја се у 
ње му гу би по пут Јо не у утро би ки та. Бле ште ће бе ли пра во
у га ник све тла (од но сно ста кла иза ко га се на ла зе хеп та по ди) 
као ква ли та тив но обр ну та цр на ру па и обр ну ти Ма ље ви чев 
цр ни ква драт на бе лој по за ди ни, гра ви та ци о но али и хип но
тич ки при вла чи људ ске фи гу ре ко је се кре ћу по цр ној и там но 
си вој по вр ши ни. Нај пре је сли кан као уса мље ни из вор све
тло сти у кон тра сту са там ном по за ди ном, си ме трич но, а 
по том у од но су на људ ску фи гу ру – та да је сли кан ши ро
ко у га ним објек ти вом ко јим се по сти же ду бин ска оштри на. 
Си ме три ја је при мет на и у ка дро ви ма у ко ји ма лик (Луј за) 
или оба ли ка (Луј за и Јан) сто је ис пред ста кла иза ко га су 
два хеп та по да. Љу ди су нај че шће сли ка ни с ле ђа а хеп та по
ди увек фрон тал но, осим у јед ном је ди ном ка дру у фи нал
ној сце ни су сре та Луј зе са пре жи ве лим хеп та по дом, ко ји је 
сли кан с ле ђа. 

Тре ну так Луј зи ног фи нал ног си ла ска у ан ти гра ви та ци
о но по ље леб де ћег све мир ског бро да ка ме ра пра ти у slow
motion тех ни ци – то је упра во тре ну так ми ни му ма кре та ња 

23 Све фо то гра фи је ко је пред ста вља ју ка дро ве из фил ма Долазак пре у зе те 
су са сај та InternetMovieDatabase http://www.imdb.com/ti tle/tt 2543164/
me di a in dex?re f_=tt _ov _mi _sm 



202

ВЕСНА ПЕРИЋ

и активно сти, тре ну так ста зи са, на кон ко га ће усле ди ти и 
Луј зи на епи фа ни ја, спо зна ја да ви зи је пред ста вља ју ње ну 
бу дућ ност и да је мо гу ће кре та ти се дуж вре мен ске осе у 
свим смерови ма.

Слика 2 Ју на ки ња Луј за у тре нут ку епи фа ни је
Осветљењеибоја

У сце на ма у уну тра шњо сти бро да, ди рек тор фо то гра фи је 
Бред форд Јанг (Brad ford Young), опре де љу је се за мо но хро
мат ски ко ло рит и за ка ме ру тзв. нискогкључа (lowkеy) у ко
ме до ми ни ра ју там ни је бо је и шту ро осве тље ње ка ко би се 
до ча ра ла дра ма тич ност сце на и њи хо ва ван вре ме ност.  Игра 
све тла и сен ки и тех ни ка chiaroscuro, ка рак те ри стич на за Ре
не сан су и ре ли ги о зне те ме, та ко ђе је при сут на ка ко би се 
по сти гао тај ефе кат тран сцен ден тал ног.

Слика 3 Луј за у свом по след њем су сре ту са хеп та по дом
Луј за је преекс по ни ра на (пре о све тље на) ка да се на ђе ли цем 
у ли це са ста кле ним екра ном иза ко га су хеп та по ди. Ка ко се 
са ма филм ска при ча бли жи кул ми на ци ји, од но сно тре нут ку 
епи фа ни је и ју на ки њи не спо зна је да је до ку чи ла соп стве
ну бу дућ ност овла дав ши је зи ком хеп та по да, фо то гра фи ја се 
бли жи мо но хро мат ској, си вој. Луј зи но за штит но оде ло јар ко 
на ран џа сте бо је, а та ко ђе и ње на ри ђа ко са, по ста ју млеч
носи ви. До ми ни ра ју, да кле, ни јан се си вог. Ми ни ма ли стич
ка упо тре ба ова квих бо ја и осве тље ња у филм ској фо то гра
фи ји ци ти ра плат на ве ли ког фор ма та сли ка ра ап стракт ног 
екс пре си о ни зма и ми ни ма ли зма: цр носи ве ге о ме три зо ва не 
сли ке Френ ка Сте ле (Frank Stel la) – емајл на плат ну Брак
РазумаиПрљавштине(AMarriageofReasonandSqualorII) 
из 1959, за тим цр носи ве и на ра џа стозе ле не сли ке Мар ка 
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Ротка (Mark Rot hko) – Безназива:Црнонасивом(Untitled:
BlackonGrey) из 1969. и Зеленоинаранџастонацрвеном 
(GreenandTangerine onRed) из 1956. године ко је су ком
по зи ци о но са чи ње не од по два ве ли ка хо ри зон тал на цр на и 
си ва од но сно си возе ле на и на ран џа ста пра во у га о ни ка, а та
ко ђе и део опу са Ада (Адол фа) Рај нхар та (Ad Re in hardt) по
зна тог по се ри ја ма „цр них сли ка” из ше зде се тих го ди на, јед
но став них плат на обо је них у цр но (и го то во цр но). Ко нач
но, у кон тек сту по ми ња ног Шре де ро вог тран сцен ден тал ног 
сти ла на фил му, не мо гу ће је пре не брег ну ти и ја сне ви зу ел не 
ре фе рен це на ства ра ла штво још јед ног од кључ них сли ка ра 
ап стракт ног екс пре си о ни зма а то је Бар нет Њу мен (Bar nett 
New man), по себ но на ње го ву чу ве ну ми ни ма ли стич ку се ри
ју под на зи вом СтаницедоКрста:Заштосимеоставио? 
(StationsoftheCross:LemaSabachtani?) у пе ри о ду од 1958. 
до 1966. године. 

Ка ко ау тор ка Ва ле ри Хел штајн (Va le rie Hel stein) под се ћа, 
ни је са мо у пи та њу Ису со во стра да ње с ко јим се не ко су о ча
ва пу тем Ста ни ца до Кр ста (Via Do lo ro sa), већ ка ко је и сам 
Њу мен (ко ји ни је био ре ли ги о зан у тра ди ци о нал ном сми
слу) на гла сио, то је „’стра да ње сва ког чо ве ка: стра да ње ко је 
је по је ди нач но, не пре кид но, не за у ста вљи во, од луч но – свет 
без кра ја’” не из два ја ју ћи „Хри сто во по је ди нач но ис ку ство 
кроз тра ди ци о нал ни на ра тив Ста ни ца већ ко ри сте ћи га да 
би ис та као чи ње ни цу да сва ка осо ба стра да и уми ре, да смо 
у на шој по себ но сти (не мо же се уми ра ти ту ђом смр ћу) сви 
по ве за ни том суд би ном, и раз дво је ни и за јед но”.24 Ис ку сив
ши бу ду ће ро ђе ње и смрт соп стве ног де те та, Луј за у тре нут
ку епи фа ни је до жи вља ва исто вре ме но и бол и ра дост, спо
зна ју си ме три је ро ђе ња и смр ти. Њу ме но ва плат на из овог 
ци клу са пред ста вља ју там носи ве и цр не ли ниј ске об ли ке 
на све тлој по вр ши ни, ко ји на мо мен те пре ла зе у рас пли ну
те струк ту ре, док у фил му Долазакту рас пли ну тост по дра
жа ва спе ци фич но ма сти ло хеп та по да ко је се не пре кид но 
морфингујеу про це су ко му ни ка ци је ван зе ма ља ца са Луј зом. 

24 Hel stein, V. and Bar nett, N. (2014) TheStationsoftheCross:LemaSabac
htani, in:Conversations:AnOnlineJournalof theCenterfortheStudyof
Material andVisualCultures of Religion, 15. 7. 2017; http://mav cor.yale .
edu /con ver sa ti ons/ob jectnar ra ti ves/bar nettnew mansta ti onscrossle masa
bac hta ni

Слика 4 Се ма си о граф ско пи смо ван зе ма ља ца хеп та по да



204

ВЕСНА ПЕРИЋ

Слика 5 Бар нет Њу мен, Безнаслова, 194625 
Ви зу ел на струк ту ра ко јој ре ди тељ Де ни Вил нев те жи је сте 
упра во струк ту ра оно га што Бар нет Њу мен на зи ва плазма
тичним – плазматични об ли ци (на су прот пластичним у ко
ји ма до ми ни ра бо гат ство бо је или не ког дру гог ква ли те та) 
су они ко ји по кре ћу „но вог сли ка ра” – бо ја, ли ни ја, об лик и 
про стор су еле мен ти ко ји ар ти ку ли шу ње го ву ми сао, и ње
га ин те ре су је те ма са мог умет нич ког де ла (пеј заж, пор трет, 
ме ха нич ки об лик, итд...) а не де ко ра тив на при ро да нпр. об
ли ка.26 И Вил нев, као и Њу ме нов „но ви сли кар”, по се же за 
пла зма тич ним ви зу ел ним из ра зом на фил му – сви ви дљи ви 
об ли ци – се ди мент на струк ту ра уну тра шњо сти све мир ског 
бро да, пра во у га о ни отвор све тло сти, ја јо ли ки мо но лит
ни об лик све мир ског бро да, кру жни се ма гра ми ко је ис пи
су је хеп та по ди, си ва, цр на, бе ла, на ран џа ста бо ја – ста па ју 
се у сво је вр сну „мен тал ну пла зму”27 у ко јој об ли ци у бо је 
дејству ју по пут сим бо ла.

25 Пре у зе то са https://www.artsy.net/ar tist/bar nettnew man
26 „У на шој за пад ноевроп ској кул ту ри”, на во ди Њу мен, „де ко ра тив но 

(оно што же лим на зва ти пла стич ним еле мен ти ма) и фи ло зоф ско (оно 
што же лим на зва ти пла зма тич ним еле мен ти ма) се пре кла па ју”. Но ви 
сли кар (умет ник) овла дао је пла стич ним сред стви ма умет но сти, „гра
ма ти ком умет но сти”, он по зна је и „моћ не фор ме”, „бо гат ство бо ја”, „уз
бу дљи ву ат мос фе ру” и све оно што под ра зу ме ва „ква ли тет” али осе ћа 
да се пла стич ни од но сно де ко ра тив ни аспек те ње го ве умет но сти мо ра
ју тран сцен ди ра ти – „исти на ни је пи та ње лич не за до вољ шти не, при каз 
емо ци о нал ног ис ку ства; исти на је по тра га за скри ве ним зна че њи ма жи
во та”. Сто га при дев пла зма тич ни под ра зу ме ва ства ра ње об ли ка ко ји из
ра жа ва ју ап стракт ну ми сао, опи пљи ве сим бо ле кон цеп та. Пла зма тич но 
је, ина че, при ро ђе но та ко зва ној „при ми тив ној” умет но сти – ви де ти у: 
New man, B. (1990) SelectedWritings, Ber ke ley/LA: Uni ver sity of Ca li for
nia Press, pp. 144145.

27 Исто, стр. 141.
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Костим
Луј зи на оде ћа је све де на, го то во мо но хро мат ска, де са ту ри
са них бо ја. Је ди но што од ска че је ви брант ни на ран џа сти ко
стим, од но сно за штит но оде ло са ка ци гом. 

Сим бо ли ка на ран џа сте бо је је ви ше знач на а по нај пре се на
во ди као „от кро ве ње бо жан ске љу ба ви” бу ду ћи да је при
сут на, ре ци мо, у оде жди бу ди стич ких мо на ха или пак у ве
лур ним кр сто ви ма ви те зо ва ре да Све тог Ду ха и ге не рал но 
се сма тра „сим бо лом ве ре”28. Ка да Луј за за јед но са ис тра
жи вач ким ти мом ула зи у све мир ски брод, гру па Зе мља на 
на ли ку је хо до ча сни ци ма у оде жди бо је ша фра на, а ка да 
ју на ки ња са се бе свла чи на ран џа сто за штит но оде ло и ка
ци гу, она оста је у бе лом, ого ље на, спрем на на кон такт са 
ми стериозним би ћи ма иза екра на. 

Слика 6 Луј за у кон так ту са млеч ним екра ном  
иза ко га су хеп та по ди

Сценографија
Прин цип ми ни ма ли стич ких стра те ги ја у сце но гра фи ји 
при су тан је до ми нант но у ен те ри је ру – од Луј зи ног ста на 
све де ног ен те ри је ра са по гле дом на је зе ро, пре ко хлад не 
сце но гра фи је у слу ша о ни ци уни вер зи те та па све до уну тра
шњо сти све мир ског бро да ко ја су ге ри ше пра зни ну и гра ви
та ци о но при вла че ње. Екран од но сно екран ска пра во у га о на 
струк ту ра је до ми нант на и она је ре пе ти тив на – ве ли ки ста
кле ни про зо ри и вра та у Луј зи ном ста ну, те ле ви зиј ски екран 
у слу ша о ни ци и пре град ни екран иза ко га се у све мир ском 
бро ду на ла зе хеп та по ди. Јед но став ност фор ме од сли ка ва и 
сам мо дел све мир ског бро да ко ји је ја јо ли ког об ли ка, али ма
сив не и мо но лит не струк ту ре. Са јед не стра не, та ја јо ли кост 
упу ћу је на тај ну ко ју све мир ски брод но си, на откривање 

28 Ви де ти у: Che va li er, J. and Ghe er brant, A. (1997) Dictionairedessymboles, 
Pa ris: Ro bert Laf ont, p. 708.
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сушти не по сто ја ња, кон такт са по чет ком и По ста њем (ab
ovo) и кра јем ко ји се су сти чу у јед ном, у кру жни ци. 

Слика 7 Ја јо ли ка мо но лит на струк ту ра леб де ћег ван зе маљ ског 
све мир ског бро да над Мон та ном

Са дру ге стра не, та фор ма се сва ка ко по зи ва и на ам бле ма
тич ни мо но лит из Клар ко ве (A. Clark) и Ку бри ко ве Одисеје 
као „агенс ево лу ци је, њен над зор ник, не ка вр ста пу то ка за 
људ ском на прет ку”.29

Звучнанарација 

Ре ди тељ звуч но кон тра сти ра тре ну так до ла ска ван зе маљ
ских бро до ва са тре нут ком ди рект ног кон так та про та го ни
ста и ван зе ма ља ца. Ин фор ма тич ки шум ко ји кре и ра ју зво
ња ве смарт те ле фо на Луј зи них сту де на та, те ле ви зиј ски 
пре нос, звук зво на за уз бу ну на уни вер зи те ту, звук вој них 
хе ли коп те ра и мла зња ка – све то им пло ди ра у ти ши ну при
ли ком ула ска у све мир ски брод а за тим ла га но та ти ши на 
по ста је бруј. Звук ко ји се том при ли ком чу је на ли ку је ин тра 
уте рал ној звуч ној ку ли си, оној ко ју фе тус мо же чу ти у уте
ру су у утро би мај ке. То по ни ра ње ју на ка у уну тра шњост 
све мир ског бро да звуч но по дра жа ва и су ге ри ше пре на тал
но ста ње. Ди зај нер зву ка, Дејв Вај тхед (Da ve Whi te he ad), 
упо тре био је ди со нант ни ин тер вал – ма лу се кун ду и квар ту, 
ко је про ду ку је ду вач ки ин стру мент но во зе ланд ских уро ђе
ни ка, Ма о ра, као звук ко ји еми ту ју хеп та по ди у тим тре ну
ци ма кон так та љу ди и ван зе ма ља ца. Са ма филм ска му зи ка, 
soundtrack, ко ју је ком по но вао исланд ски ком по зи тор Јо хан 
Јо хан сон (Jóhann Jóhannsson) за сно ва на је на  во ка ли ма (хор
ским и со ло) – ко ри шће њем „гла са као во де ћег ин стру мен
та у фил му ко ји се при мар но ти че је зи ка и ко му ни ка ци је” 
а са ми из во ђа чи про из во де „углав ном са мо гла сни ке без не
ког од ре ђе ног зна ча ја, и то зву чи као је зик ко ји је у ста ди ју
му ла га ног фор ми ра ња.”30 Ре пе ти тив ни рит мич ки му зички 

29 De ni jels, D. (1969) 2001: no vi mit, Filmskesveske br. 9,  go di na II, Be o grad: 
In sti tut za film, str. 578.

30 Cal va rio, L.  ‘Ar ri val’ Sco re: Li sten to Jóhann Jóhannsson’s Mo ving Com
po si ti ons, 11. no vem bar 2016., 15. jul 2017; http://www.in di e wi re.co
m/2016/11/ar ri valso und trackli stenjo hannjo han nssonsco re1201745666/
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патерни, staccatoво ка ли, ефе кат дро на (др жа ног ба зич ног 
то на) ко ји упу ћу је на ар хаич не, го то во преег зи стент не об
ли ке, до при но се ат мос фе ри тран сцен дент ног пу то ва ња ју
на ка. При бе га ва ње ова квим све де ним му зич ким фра за ма 
и те ма ма на сла ња се сва ка ко и на чу ве ну ми ни ма ли стич ку 
му зич ку те му, дур ски мо тив из Спил бер го вог (Ste ven Spi el
berg) оства ре ња Блискисусретитрећеврсте (CloseEncoun
tersoftheThirdKind) ко ја се са сто ји од све га пет то но ва ко ји 
су основ ко му ни ка ци је са ван зе маљ ском ра сом. 

Закључак

Сви еле мен ти фил маДолазак – на ра тив на струк ту ра, ода бир 
пла но ва, по кре ти ка ме ре, ком по зи ци ја ка дра, осве тље ње и 
бо ја, ко стим и сце но гра фи ја, и звуч на на ра ци ја – сво јим 
ми ни ма ли стич ким фор ма ма је су у слу жби пу то ва ња глав
не ју на ки ње, ње не тра јек то ри је тран сцен ден ци је и ње ног 
тран сцен ден тал ног ис ку ства и спо зна је. То је исто вре ме
но и ек ста тич но ис ку ство. Ре ди тељ Де ни Вил нев до след но 
спро во ди стра те ги је ми ни ма ли зма до ми нант но кроз ви зу ел
ни али и кроз ау ди тив ни ре ги стар, до во де ћи филм ску при чу 
у тре нут ку кул ми на ци је у ни во ста зи са – кул ми на ци ја ни је 
екс пло зи ја већ им пло зи ја, тре ну так без вре ме но сти и све вре
ме но сти, успо рен – бо ја бле ди, ли це је у круп ном пла ну, у 
ек ста зи, у до ди ру са бо жан ским ен ти те том. Ула зак у труп 
све мир ског бро да је и си ла зак у по ро ђај ни ка нал – гле да
лац је, баш као и про та го нист ки ња, хип но тич ки уву чен у 
си ву из ма гли цу, у звуч ној оп ни бру ја ња и дро но ва, до ве ден 
до гра ни ца свог фи зич ког те ла. Иа ко де лу је у окви ру хо ли
вуд ске ин ду стри је, Вил нев не су мљи во но си ау тор ски ру ко
пис ко ји се опи ре син таг ми „би о скоп ски филм” – он ну ди 
пре ва зи ла же ње уло ге кон зу мен та по тро шне ро бе, фил ма као 
про из во да, и то уз не ми ру ју ћим пи та њи ма (о) чо ве чан ству – 
„Због че га су они ов де?”31 , шта чо век мо же от кри ти о се би, 
о сво јим гра ни ца ма у про сто ру и вре ме ну, и ко нач но, шта је 
у та квом про стор вре ме ну пи та ње сло бод не во ље. 

Филм као умет ност и као ме диј но си „ри зик пре за си ће ња 
чу ла” сто га су по себ но зна чај ни они филм ски тек сто ви ко
ји од у да ра ју од ова кве фор му ле отва ра ју ћи гле да о цу тек сту
ал ни про стор „ла га ним тем пом, сво јим ки не ма то граф ским 
и на ра тив ним ми ни ма ли змом, да би се од јед ном су о чио са 
фраг мен та ци јом и по зи вом да уче ству је у по тен ци јал ној 
рекон струк ци ји фраг ме на та”.32 

31 Пи та ње ис пи са но на пла ка ту фил ма Долазак.
32 Phil lips, T. (2013) TheSubjectOfMinimalism:OnAesthetic,Agencyand
Becoming, NY: Pal gra ve Mac mil lan, p. 8.
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Долазак Де ни ја Вил не ва за си гур но спа да у ред та квих 
филм ских тек сто ва. 
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STRATEGIES OF FILM MINIMALISM AND THE 
TRANSCENDENТAL IN THE SCIENCE FICTION FILM 

ARRIVAL BY DENIS VILLENEUVE

Abstract

Science fiction as a film genre often employs strategies of minimalism 
– through elements such as narrative structure, shots, camera angles, 
camera movement, composition, lighting, colour, costume, set 
design and sound narration. The minimalistic technique manifests 
transcendental style – the way Paul Schrader uses this term in his study 
TranscendentalStyleinFilm:Ozu,Bresson,Dreyer (although it doesn’t 
cover this genre). This technique involves the principle of reduction in 
all possible forms, as well as repetition, abandoning decorative details 
and expressive techniques, conveying the film narrative to a stasis – 
a point where sparse means collide. Ontological query posed by SF 
dramas such as Kubrick’s 2001: ASpaceOdyssey, Tarkovsky’s Solaris, 
Danny Boyle’s Sunshine, Alfonso Cuarón’s Gravity, where suspense 
derives from human contact with the Universe and from transcendence 
of earthly existence, also frames the film narrative Arrival directed 
by a Canadian filmmaker Denis Villeneuve. Consistently executing 
minimalistic strategies, Villeneuve guides his female protagonist 
through contact with extraterrestrial beings into the sphere of 
transcendental experience. This paper interprets those strategies in a 
film medium which follow minimalistic practices of painters and visual 
artists (Frank Stella, Barnett Newman, Mark Rothko and similar) as well 
as techniques of music minimalism through sound design and original 
soundtrack. The protagonist’s contact with heptapods (extraterrestrials 
with seven limbs) not only results in deciphering their written language 
but in her own epiphany: going through transcendental experience 
she is given a gift of foreseeing her future and making life changing 

decisions. 

Key words: film, minimalism, transcendence, transcendental style,
sciencefiction,stasis


