
400

УниверзитетуметностиуБеограду,
Факултетдрамскихуметности,Београд

DOI10.5937/kultura1754400M
УДК791.1(497.11)”2010/2015”

прегледнирад

НОВИРЕАЛИЗАМУ
СРПСКОМФИЛМУ

Сажетак: Циљ овог ра да је да про ве ри рад ну хи по те зу да се у срп
ској ки не ма то гра фи ји, у пе ри о ду од 2010. до 2015. по ја вио но ви 
филм ски пра вац, ко ји је за по тре бе ра да на зван Но ви ре а ли зам. 
Као пред мет ана ли зе у сту ди ји слу ча ја об ра ђе ни су фил мо ви Тил ва 
Рош (2010, Ни ко ла Ле жа ић), Клип (2012, Ма ја Ми лош) и Вар ва
ри (2014, Иван Икић). Ре зул та ти ана ли за го во ре о про дук циј ској, 
те мат ској и стил ској слич но сти сва три фил ма, ко ја се огле да 
у  пре о кре ту про дук циј ских ну жно сти ка но вом филм ском из ра
зу. На осно ву ре зул та та ана ли за при хва ће на је рад на хи по те за а 
препозна те слич но сти озна че не су као ка рак те ри сти ке прав ца.

Кључне речи: филм ски прав ци, де би тант ски фил мо ви, жа нр, 
(ауто)деструктивност, ме та филм

Упрвојполовинидругедецениједвадесетипрвогвека(пе
риодуод2010.до2015.године)уСрбијијеснимљено111
дугометражнихигранихфилмова,одчегасу33мањинске
копородукције,доксегодишњапродукцијакреталаодосам
филмоваснимљених2013.годинедодвадесетичетирифи
лмаснимљена2014.године1.Акосеизанализеизузмума
њинскекопродукције,можесеуочиитидавишеодполови
неостварењапредстављајудебитантскиигранифилмовиса
којимаједебитовалопреко50редитеља.Доксеједанброј
дебитантатанеможесврстатиумладеауторевећјемного
пригоднијеназватиихзрелимиискусним,ипак,великаве
ћинаодпоменутогбројамоглабисесврстатиукатегорију
младих,односнокатегоријупродуженемладостисвојствену

1 ПремаподацимаФилмскогцентрасрбије:http://www.fcs.rs/filmovi/film
skabaza/;Приступљено10.10.2016.
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српском друштву2, генерацију рођену у првој половини
осамдесетихгодинапрошлогвека.

Код једног броја ових аутора ифилмова запажа се темат
скаи стилска сличност.Каочеста темапојављују сепро
блемиодрастањауСрбији,док јењентретманнаглашено
реалистичан.

Поредпојмоваизисторијефилмскеуметностиизкојихове
тенденцијевукукоренеиузоре(Ита ли јан ски нео ре а ли зам,
Цр ни та лас и слично), онебисе тренутнонајбољемогле
описатиранијепредложенимтеоријскимконцептимавеза
нимзамодернисрпскифилмкаоштосуНо ви срп ски филм
илиСу мор ни ре а ли зам3. Међутим, због обима поменутих
појмова,којиописујумасивнепојавеусрпскомфилму, ја
вљасепотребазадодатнимпрецизирањемидефинисањем
ужих и интерферирајућих појмова који ће прецизније об
јаснитинекемањемасовне појаве,што отвара простор за
постављање радне хипотезе да се у српској кинематогра
фији појавио нови филмски правац, недовољно прецизно
теоријскиобрађениописан.

Циљовоградаједасе,напримерудебитантскихфилмова
из наведеног периода, крозњихову упоредну анализу, по
куша да докаже радна хипотеза о настанку новог правца
усрпскомфилмуиопишукарактеристикетогправца.Као
студијаслучајаизабранисуфилмови:Тил ва Рош(2010,Ни
колаЛежаић),Клип (2012,МајаМилош)иВар ва ри (2014,
ИванИкић).4Радилакшегозначавањаутексту,овајхипо
тетичкиновиправацусрпскомфилмубићеименованкао
Но ви реа ли зам5.

2 Видети:Националнастратегијазамладе,објављенауСлужбеномгла
снику Републике Србије бр. 55/2008. Beograd: Službeni glasnik, http://
www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/016_Nacionalna%20strategi
ja%20za%20mlade.pdf,стр.13;Приступљено1.2.2017.

3 ВидетиБосанкић,Д.(2014)Су мор ни ре а ли зам као но ви об лик на ци о нал
ног иден ти те та на срп ском фил му XXI ве ка,Мастертезаодбрањенана
Факултету драмских уметности;Војнов,Д. (2007)ОбликовањеНовог
српскогфилма,Но ва срп ска по ли тич ка ми сао, http://www.nspm.rs/kul
turnapolitika/oblikovanjenovogsrpskogfilma.html; Приступљено 30. 1.
2017.

4 ФилмовиТил ва Рош, Клип и Вар ва рисуизабраникаопредметанализе
пресвегазбоггенерацијскеблискостињиховихаутора,сличнетематике
иначинанакојијеобрађујуусвојимфилмовима.

5 Новиреализамјетерминпреузетизликовнихуметностипресвегајер
представнициовогправца“[...]наглашавајусубјективностиирационал
ност,алиуказујуинадруштвенеузрокеипоследицеуметничкограда”;
Šuvaković,M.(1999)Poj mov nik mo der ne i post mo der ne li kov ne umet no sti 
i te o ri je po sle 1950,BeogradNoviSad:Srpskaakademijanaukaiumetnosti
iPrometej,str.424425.ТакођејезгоднаиасоцијацијасаИталијанским
неореализмомуфилмскојуметности.Накрајуовајтерминпредставља
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РадидоказивањахипотезеопојавиНовогреализмапрвоће
битианализиранесличностиупродукцији,каоивезаначи
наизрадесатематикомистиломфилмоваизстудијеслуча
ја.Затимћебитиспроведенакомпаративнаанализасаци
љем идентификовања заједничких садржаоца у филмском
изразусватрифилмакојисупредметанализечимећебити
описанеидефинисанекарактеристикеправца.

Ана ли за про дук ци је фил мо ва  
Но вог ре а ли зма

Просечнабиоскопскапосетасрпскимфилмовимаупериоду
од2010.до2012,акосеизобрадеизузмутринајгледанија
филмаМон те ви део Бог те ви део(2010,ДраганБејлогрлић),
Па ра да (2011,СрђанДрагојевић),иШе шир про фе со ра Ко
сте Ву ји ћа (2012, ЗдравкоШотра), износила је текнешто
вишеод5000посетилацапофилму.6Упериодуод1992.до
2013.самоје30филмова(одпреко200укупноснимљених7)
успелодаимапосетувећуод150хиљадаљуди,инатајна
чинстекнеепитетфилмскогхита8.  Кадасеуобзирузме
ценабиоскопскекартеодоко3евраминуспорези,иподе
лазарадеодпродатихулазницаизмеђувласникабиоскопа,
продуцента и дистрибутера, јасно је да српскифилмније
добраприликазаинвестирањеновца,односнодањеговаиз
радакоштавишеодновцакојијеустањудазаради.Управо
збогтога,дабисеуопштеушлоупроизводњуфилма,по
требнојејошпресамогпочеткаснимањаприкупитисред
стваизфондовазасубвенцијупроизводњефилмова.

Финансирање преко субвенција и фондова има неколико
ефеката.Пресвега,количинасредставакојасенаовајна
чинможесакупитијестеограничена,тесубуџетизасрпске

икованицудвагорепоменутасроднатеоријскапојмаНо ви срп ски филм
иСу мор ни ре а ли зам.

6 Око23000посетилацапофилмуакосеизанализенеизузмупоменута
триостварењакојапредстављајуизузетакодправилаослабојпосеће
ностидомаћихфилмова(триодукупно56произведенихфилмовауда
томпериоду).Видети:Dragojević,Ž.(2013)Srpskifilmikinematografijau
ogledalustatistike,No vi fil mo graf,http://www.novifilmograf.com/zarkodra
gojevicsrpskifilmikinematografijauogledalustatistike/, Приступљено
30.1.2017.

7 ПремаподацимаФилмскогцентрасрбије:http://www.fcs.rs/filmovi/film
skabaza/;Приступљено10.10.2016.

8 Видети: Fafulić, M. (2013) Produkcija filmskih hitova u modernoj srp
skojkinematografiji,Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih umet no sti br.23,
Beograd:FDU,str.137140.
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филмовеприличнониски,нарочитоупоређењусасветским
оквирима9.

Још једанефекат,никакозанемарљив, јестеодређениути
цајнаизборитретмантеме,којијенеопходандабиседо
средставадошло.СредствадобијенанаконкурсимаФилм
скогцентраСрбијепредстављајутек20до30постобуџета
филмова,па се заостатакновцапродуцентиморајуобра
титистранимфондовимаиликопродукцијама10.Ипак,када
инвестирајусопствениновац,овеинституцијечестоимају
иполитичкеинтересе,поредонихчистоуметничкихипо
словних,штозапоследицуимаучвршћивањестереотипао
Балкану11.

Међутим, овај вид финансирања има и своје позитивне
стране, јеркадасеновацзаизрадуфилмавећнекакопри
купи,израдафилманепредстављапословниризик.Одфил
масенеочекујеекономскиуспех,нитијепродуцентдужан
давратиуложениновац(фондовиновацдајубесповратно).
Овајмоменат пружа ауторима слободу у реализацји идеје
филма.

Анализомпродукцијефилмовакојисупредметанализе,на
мећесезакључакдасуњиховибуџетирелативнонискичак
изасрпскеуслове12идајеуњиховупродукцијутешкомо
глобитиуложеновишеод400.000евра.13

9 Видети:Аранђеловић,И. (2013)Помажуликопродукције српској ки
нематографији, Политика. http://www.politika.rs/rubrike/Temanedelje/
Pomazulikoprodukcijesrpskojkinematografiji/KadfilmpodrziEvropa
trebalobiiSrbija.lt.html.Приступљено30.1.2017;Matić,L.2014.“Spo
menikMajkluDžeksonukošta900.000evra!“.Ekonomskevesti.http://eko
nomskevesti.com/srbija/spomenikmajkludzeksonukosta900000evra/.
Приступљено30.1.2017

10Видети:Daković,N.(2008)Balkankao(filmski)žanr:slika,tekst,nacija,
Beograd:FDU,str.198.иАранђеловић,И.(2013)Помажуликопродук
ције српској кинематографији,Политика. http://www.politika.rs/rubrike/
Temanedelje/Pomazulikoprodukcijesrpskojkinematografiji/Kadfilm
podrziEvropatrebalobiiSrbija.lt.html.Приступљено30.1.2017.

11Видети:Daković,N.(2008)Bal kan kao (film ski) ža nr: sli ka, tekst, na ci ja, 
Beograd:FDU,str.199.

12Видети:Ćirić,S.(2007)Državnesubvencijezafabrikusnova,Ekonomist,
http://web.arhiv.rs/develop/vesti.nsf/feaee540dc011162c1256e7d0032cb
98/389aced9ed5d2f71c1257336002e1fcd?Opеn Document. Приступљено
30. 1. 2017. и: Fafulić,M. (2013) Produkcija filmskih hitova umodernoj
srpskojkinematografiji,Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih umet no stibr.23,
Beograd:FDU,str.150.

13КадасесаберуцифредостуненасајтуФилмскогЦентраСрбије(http://
www.fcs.rs/konkursi/?page=arhiva. Приступљено 30. 1. 2017), о резул
татимаконкурсаФилмскогцентраСрбијеиГрадаБеограда,одлукама
СкупштинеГрадаБеоградаиМинистарствакултутреРепубликеСрби
јеофинансирањупродукцијесрпскихфилмова,каоисредствимако
јадодељујуХубертбулс(Hubertbulsfund)иБалканфонд(Balkanfund)
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Дабисаоваквимбуџетоммогаодасеснимифилм,одређена
техничкарешењасенамећукаонужност:употребадигитал
нихкамера,безмногоилидословнобезупотребедодатних
светлоснихизвораисценскетехнике, снимањеуреалним
просторима (пре свега екстеријерима), употреба реалних
костима…Оварешењаодликасупродукцијесватрифилма
којисупредметанализе.

Док са једне стране оваква продукција ограничава аутора
јермусужаваопсегтемаиприморавагадасебависада
шњицомилиблискомпрошлошћу(немогућесместитиова
копродуциранфилмуепохунаквалитетанначин),садруге
страненамећемуреалистичантретманвећсуженогопсега
тема,што јеопет случају сва трифилмакоји супредмет
анализе.

Имајућиовоувиду,каологичнонамећесеангажовањена
туршчика14(такођеслучајусватрифилма),чимесепојеф
тињујепроизводњаалиидоприносиреалистичностиизра
за.Акосеуобзирузмухонорарипрофесионалнихглумаца
који се крећу од 800 евра па на више по дану снимања15,
натуршчици постају и економска нужност. Док познати
глумцикојисепојављујууфилмовимапредстављајупред
условзањеговекономскиуспех16филмовиНо вог ре а ли зма 
ослобођенисуекономскогризикаиаспирацијазазарадом,
темогусебидадозволедазаглавне(иостале)улогеузимају
неглумце.Ипак,захваљујућидоброурађеномкастингу,уло
гекојесуостварилинатуршчициусватрифилма,поготово
уКли пу,једногласносуоцењенекаоимпресивнеидатимје
епитетнајјачестранефилма.17

Иакооваквапродукцијаможедаделујекаовеликоограни
чењезаауторе,чиниседасуониуспелидатаограничења
преокренууквалитетсвојихфилмова–даускородокумен
таристичком приказу осликају један локални друштвени

(накојимасуновацдобилифилмовиТил ва РошиВар ва ри)добијамо
распонод160.000евра(Клип)до330.000евра(Тил ва Рош),неопорезо
ваногновца.

14Натуршчицисуљудибезглумачкешколеиискуствакојисеангажујуда
глумеуфилмовима.Ониглумесамисебе,односноликовеикарактере
којимасуслични.

15Видети: Matić, L. (2014) “Spomenik Majklu Džeksonu košta 900.000
evra!“, Eko nom ske ve sti. http://ekonomskevesti.com/srbija/spomenikmaj
kludzeksonukosta900000evra/,Приступљено30.1.2017.

16Видети:Fafulić,M.(2013)Produkcijafilmskihhitovaumodernojsrpskoj
kinematografiji,Zbor nik ra do va Fa kul te ta dram skih umet no sti br. 23,Beo
grad:FDU,str.147.

17Докупријемуфилмовапостојиполемикаиподељеносткакопублике
тако и критике о квалитету осталих аспекатафилма, код оцене улоге
натуршчикаусватрифилмачиниседапостојиконцензус.
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тренутак, а ипакиспричају довољно универзалнеприче о
траумамаодрастања(иживота)сакојимамногимогудасе
поистовете. Тако техничка инфериорност израде заправо
идеукористреалистичностиприказаиповерењупублике
уаутораифилмскупричу,чимесепојачаваоштрицадру
штвене критике. Овакав преокрет продукцијских и дру
штвенихограничењаујачустранусопственогфилмскогиз
разапредстављакључниквалитетНо вог ре а ли зма.

Те мат ска ана ли за фил мо ва  
Но вог ре а ли зма

Кадасеиманаумупоменута,пресвегаматеријалнимфак
ториманаметнута тематска ограниченост каои скученост
уизборумогућихначинаобрадетеме,нечудиштосватри
филма(Тил ва Рош, Клип и Вар ва ри)сличнуидејуобрађују
на сличанначин.Доказивањеове тезе је кључно у „изво
ђењудоказа”опостојањуновогправцаусрпскомфилму–
Новогреализма.

Каопрвотребаистаћидасесватрифилмабавеживотомадо
лесценатаитраумамаодрастањакаои(ауто)деструкцијом
каодоминантнимодговоромнањих.

Постојичитавнизжанрфилмова(илитературе)оодраста
њу18учијикључбиовифилмовимоглидасеуклопе.Ра
ди се о причамамладих ликова у прелазном добу између
детињства и зрелости који, суочени са променама у себи,
какофизичким тако и емотивними интелектуалним, кроз
психичкииморалниразвојипроменуперцепциједруштва,
токомкраткогвременскогпериода (најчешћетоком једног
лета), „прелазе из света деце у свет одраслих”19.Иако са
држе све кључне елементе (ликове адолесценте, кратак
временскипериодукомесепричаодиграва,суочавањеса
стварнимсветомипрелазакусветодраслих)филмовико
јисупредметанализеимајуиједнукључнуразликууод
носунажанрфилмоваоодрастању.Наиме,ликовиуовим
филмовимаизцелогпроцесаизлазенаизгледнепромењени,
односнокаодаизсвегаштоимседогодилонисуништана
учили (овапромена у ликуињеговпрелазакнановниво
функционисањапредстављакључнутачкужанрафилмовао
одрастању20)инастављајудасесасветомокосебесуочавају
наидентичанначинкаоинапочеткутранзиционогперио
да.Ликовиутранзицијитакопрерастајууметафору(одраз

18Comingoutofage.
19Видети:Benyahia,S.,Gaffney,F.andWhite,J.(2006)As Film Stu di es: The 

Es sen tial In tro duc tion,Newyork:RoutlageTaylor&Francisgroup,p.271.
20Исто,стр.271.
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уогледалу21)друштваувечитојтранзицији.Трагикаликова
илежиунемогућностипроменеутаквомдруштву.Свесни
неизбежностисвихпроблемакојиихчекају,ониодлучујуда
нереагују,дасенепромене,дасвесноитврдоглавосрљају
упропаст,јералтернативанепостојиилијесањиховетачке
гледиштанеприхватљива.

Уоваквимоколностимарегресијапостаједоминантанме
ханизамодбране.Усватрифилмадоминираснажанмотив
односапремасопственомтелукојијепоследицадубокере
гресије.ЈошјеФројд(SigmundFreud)говориоотелесном
ЈакаопретходнициипредусловунастанкаменталногЈа22.
Телесно Ја сеформирапресвегакрозодноссасредином.
На најпримитивнијем облику менталног функционисања
деловиличностиимајуосећајкаодасенемогуодржатина
окупусопственоминицијативом,већначиннакојитокожа
покушавадаурадизависиододносасаспољинимобјектима
(најчешћеродитељима)перципиранимдапоседујутуврсту
моћи23.Дакле,кодвеомамаледецепостојиконстантаносе
ћај сопственог цепања и распадања који само спољашња
интервенцијаможедаодагна.Негативанформативниоднос
индивидуеидруштваукомеиндивидуаживи,односнодру
штвоиоколинакаогенераторфрустрацијеуправоутрену
цимакадаликовиодњихочекујудаимкроземпатијскоде
ловањепружеосећајкохезије24,такођејејаковажноместо
усватрифилма.

ПричаорегресијиителесномЈауводјеуразматрањеједног
однајјачихмотивасватрифилма–(ауто)деструктивности.
Уњимаидеструкцијаиаутодеструкцијаизвориштеимају
управоуодносупротагонистапремадруштвенимоколно
стима,каоиуњиховомставуидоживљајуистих.Изњи
ховогпонашањаипоступакаможесезакључитидаоднос
сасрединомкојиихтеранатакодубокурегресију,нијебио
ништабољиниувремењиховогдетињстваиодрастања25.

21Видети:Lakan,Ž.(1983)Spi si,Beograd:Prosveta.
22Видети:Димитријевић,А.(2003)Појамграницаличностиињиховиза

чециураномразвоју,Пси хо ло ги јабр.4(36),Београд:Институтзапси
хологију, стр. 428429. и: Freud, S. (1923)Das Ich und das Es.Vienna:
InternationalerPsychoanalytischerVerlag.

23Видети:Bick, E. (1968).TheExperience of Skin in EarlyObjectRelati
ons, In ter na ti o nal Jo ur nal of Psycho a nalysis No. 49,Wiley: International
PsychoAnalyticalAssociation,pp.484486.

24Видети:Димитријевић,А.(2003)Појамграницаличностиињиховиза
чециураномразвоју,Пси хо ло ги јабр.4(36),Београд:Институтзапси
хологију,стр.433434.

25Видети:Рutter,M.(2002)MaternalDeprivation, inBornstein,Marck.Hand
bo ok of Pa ren ting So cial Con di ti ons and Ap plied Pa ren ting No. 4, New
Jersey:LawrenceErlbaumAssociatesPublishers,pp.181203.
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Као последица хроничне емоционалне лишености, слич
нодециизсиротишта26,бирајућидалићеосећатиболили
затупљујућудосаду,онибирају(само)повређивање.

Иакосеупоменутимпсихолошкимтеоријама,пододносом
саспољнимобјектимаисрединомпресвегамислинаод
носеупородици,уовимфилмовимаакценатјестављенна
стањеудруштвуидржавидокјераспадпородицејошједна
унизупоследицапосрнућадруштва.Сватрифилматакође
портретишуидисфункционалнепородицеглавнихјунака.У
филмуТил ва Роштајраспадјелатентанјерјепоследицапре
свегалошегматеријалног стањадоксемеђуљудскиодно
сијошувекодржавајуузвеликитрудликова.Уфилмовима
Клип и Вар ва ринаступиојеипотпунираспадмеђуљудских
односа у породиции саменуклеарнепородице као такве.
Занимљиво једау сва трифилмаочевиилиуопштенису
присутниилисусамобледесенкесвојихжена.Кадасена
умуиматипичнапредставаосрпскојдисфункционалнојпо
родицикаопатријархалнојзаједнициукојојсудецаижена
терорисаниодстранеоцаимужатиранина(штоимаисвоје
дубокоутемељењеиуреалности27),овајобртизгледа још
занимљивији.Остајенејаснодалисеовдерадиоидеоло
шкомставуауторафилмоваилијеречожељидасепосва
куценунепоновевећстереотипнипортретипатријархалне
дисфункционалнепородице.Тек,усватрифилмапостоји
урушавањефигуреоцаподтежиномспољнихутицајаиус
постављањематријархалнепородицекаодисфункционалне
заједнице која не пружаправилно усмерење и утеху деци
већјеједанодглавнихгенераторањиховихфрустрација.

Причесватрифилмасусмештенеу„бившеградове”,ина
сталесукаопоследица(де)урбанизациједеведесетих,која
својекореневучемногодубљеусрпскојисторији28.„Неза
вршена урбанизација је врста убиства са предумишљајем
будућих генерација; материјализација мелодрамске силе
предкојомсмосвипатетичнобеспомоћни”29.

Иако се из вечитог конфликта урбаног – неурбаног, као
обрасцаразвојаграда30,имплицитноочекујерађањеновог

26Видети:Spitz,R.(1946).AnacliticDepression,Psycho a nalytic  Study of the 
ChildNo.2,NewHaven:YaleUniversityPress,pp.216233

27Видети:Републичкизаводзасоцијалнузаштиту(2012)Син те ти зо ва ни 
из ве штај о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би ји за 2012. го ди ну,Бе
оград:Републичкизаводзасоцијалнузаштиту,стр.6783.

28Daković,N.(2001) Urbanimitifilmskeadaptacije:1991.do2001,Zbor nik 
ra do va Fa kul te ta dram skih umet no stibr.5,Beograd:FDU,str.136137.

29Исто,стр.142.
30Исто,стр.136137.
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квалитета,тосеусрединамаукојимаживејунацисватри
филма није догодило (чак се догодила сасвим супротна
ствар).Наиме,радњефилмовасусмештенеубившеинду
стријскецентре:Бор,МладеновациРаковицу,апропастин
дустријеозначенјекаоглавниузрокзаштојеразвојградау
њиманазадовао.Нарушевинамаиндустријеживиполуур
банизованахибриднапопулација31,заглављенанаполапута
измеђусеоскогиградскогживота,ањиховановапоколења
обликованасупосле„слома”града.Формирањеипозици
онирањеовеновегенерацијеуодносунапорушенуурбану
срединуједнојеодкључнихместазаразумевањеликовау
сватрифилма.

Негденаграницитемеињенеобраденалазисемотивме
тафилма(филмауфилму),иначеизузетноважанусватри
остварења:актериснимајусамисебедокрадеразневише
илимањебизарнествари,каоисвој„приватни”живот.Ов
детребапоменутии,самотивомметафилмадиректнопо
везану,културу„клипова”изниклуизфилмске(иликовне)
технологијеиуметностикрозпроцесњенедемократизаци
је,ињенповратниутицајнакинематографијукојијетакође
јасно уочљив у сва трифилма.УфилмуВар ва ри постоји
читавнизсценаукојимасе јунациснимајумобилнимте
лефономсациљем„качењаклипова”насоцијалнемреже,
каоиреакцијаипонашањаликовамотивисанихгледањем
клипова,докјенаративпознатогклипасадруштвенихмре
жаКо со во за па ти ке (2008,Анон)32нашаосвојеместоусце
наријуфилма.Стварисудонеклекомпликованијеуфилму
Тил ва РошкојијеинспирисанвидеомCrap  pain is empty,
(2006,СтефанЂорђевић,МаркоТодоровић),акојије,опет,
инсписрисанМТВсеријомJac kass, (2000–2002,СпајкЏо
унс (Spike Jonze), Џони Ноксвил (Johnny Knoxville), Џеф
Тремани(JeffTremaine)).ДеловивидеаКреппосталисуса
ставнидеофилмаТил ва Рош доксуауторивидеапостали
главниактерифилма.ЦеларадњафилмаТил ва Рошодвија
се упозадини снимањаклипова (делова видеаКреп).Као
штовећсамназивсугерише–Клип,јошјеједанкоракдаље
гдеМајаМилош,чинипропустљивомиличакбришеграни
цуизмеђу„субјективног”погледајунакафилмакрозснимке
њиховихмобилнихтелефонаи„објективног”погледареди
тељакрозснимакнаправљенфилмскомкамером.„[...]на
мернокористећинемуштифилмскијезикприличнонеста
билнедраматуршкеструктуретежећидапостанеметафилм.
РедитељкаМилошјеочигледнотенденциозноизбегавалада

31Исто,стр.138.
32Доступанзагледањенаинтернетунавишеадреса,нпр:https://www.you

tube.com/watch?v=zo7CCrlKF3Y.Приступљено30.1.2017.
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поентира елузивност два света, једног снимљеног, једног
реалног[...]”33.

Сличанфилмскијезикнестабилнедраматуршкеструктуре
одлика је и друга два филма: минималистички сценарио,
наликнабележењенасумичнихдогађајаизживотајунака,
подражавање случајних узорака догађаја из живота лико
ва,чимесесугеришесопственарепрезентативностиобјек
тивност.Што треба да имплицира да евентално одступа
њеодистинеможебити самоплод случајности, аникако
редитељскаинтенција.

Условљеноранијепоменутимпродукционимоколностима,
ауслужбисугерисањаобјективности,светрифилмскепри
чесуобрађененареалистичан,чакнатуралистичкиначин
којисеунекимтренуцимаграничисадокументаризмом,а
нереткоипрелазитуграницу.Овајсугерисанинивоувер
љивости и истинитости филмске приче даље има за циљ
појачавањеоштрицедруштвенекритике.

Користећи поменута средства, у сва три филма, интенци
јааутора једазавирујућиуинтимуликовадочарањихове
најдубљеосећаје,стрепње,несигурностиислично,којисе
кријуизањиховеспољашњостиичестобизарногпонаша
ња.Удобројмериауториусвојојнамерииуспевају,асилом
прилика(описанапродукцијсканужност)изабранасредства
сепоказујукаопунпогодак.

Граница живота и фикције није полупропустљива само у
третманупричевећиуњеномконципирању,штосенајбо
љеможевидетикрозизведбенатуршчикаузетихзатумаче
главних ликова. Синергија реалних карактера које доносе
натуршчицииинтимнихискуставаредитељаукојимасусе
онимоглипрепознати,чинесекључнимзауспехњиховеиз
ведбеипредстављанајуспелијиелементсватрифилма.На
име,ликовипопутСтефана,Тоде,Флеша...чаксузадржали
исвојавластитаименаинадимкеуфилмовима.Ауторису
се,садругестране,определилизаснимањеусрединамау
којимасуиониињиховиактериодрастали,исапубликом
суподелилисвојеинтимнетренуткеиосећајеизмладости
транспонованеусадашњевреме(којенијемногодалекоод
адолесцентскогузрастаауторафилма,анибитноразличи
то одњега) иживотнеприче ликовафилма.Овај „алиби”

33Јанковић,А.(2013)Ге не за ге не ра циј ског иден ти те та – стран пу ти це 
од ра ста ња и се ћа ња на при ме ру фил мо ва Клип, Је ле на,Ка та ри на, Ма
ри ја и Прак ти чан во дич кроз Бе о град са пе ва њем и пла ка њем,Факултет
драмских уметности, http://www.fdu.edu.rs/uploads/uploaded_files/_con
tent_strane/2013_aleksandar_jankovic.pdf.  стр 2. Приступљено 30. 1.
2017.
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којисууфилмскимликовиманашлинатуршчици,аунатур
шчицимааутори,даслободномогудапустеујавнипростор
сопственудубокуинтиму,адаипаксвебудепрепознатокао
фикција, чини главни састојак због којег су ови филмови
успелидапрофункционишукаојакефилмскепричеизбог
чегасупрепознатикаоквалитетнииважни.

Наосновусвихуоченихсличноститрифилмакојасупред
метанализе,можесеприхватитираднахипотезаопојави
новогправцаусрпскојкинематографији–Новогреализма,
ауоченесличностимогусеозначитикаоодликеправца.

За кљу чак

Наосновурезултатаанализеиуоченихпродукционих,те
матскихистилскихсличноститрифилмакојисупредмет
анализе,прихваћенајераднахипотезаопојавиНо вог реали
з макаоновогфилмскогправацаусрпскомфилму.

Онсеформираокаоодговорнабесперспективнудруштве
ну стварност, која се у њему огледа, и лошу економску
ситуацију,какоудруштвутакоиукинематографији.

КаоодликепродукцијефилмоваНо вог ре а ли змапрепозна
тисумалибуџетикојидиктирајуследећенужности:кори
шћењедигиталнихформата,реалистичкитретманфилмске
приче,употребаприродногсветла,радсареалнимљудима
нареалнимлокацијамаислично.Овеодликепродукцијеон
успевадапреокренеизтехничкеинфериорностиискучено
стиусопственуснагу–новуијакупоетикуиизраз.

Бављење траумама одрастања у данашњој Србији, (ауто)
деструктивносткаодоминантанодговорнањих,померање
границафикцијеиреалностисациљемдасекритикадру
штваостваринаснажнијиалииновначин–јесуосновне
одликефилмскогизразаНо вог ре а ли зма.

Но ви ре а ли замтакођекарактеришуминималистичкеприче
уздубокопродирањеуинтимнисветсвојихјунака.Онсене
бавиизолованимдевијацијамасистемаилисудбинамарет
кихиизузетнихпојединца,већсликадоминантнустварност
ињенформативни утицај нановенараштаје. Бесперспек
тивностјеглавнаодликаовестварности,ањенапоследица
немогућностпроменеликоваисветаукојимаониживе.

Накрајубисвакакотребалодасеистакнеда је, збогекс
плоративнеприродеовогарада,већинатезатекскицирана
идапостојивеликипросторзањиховудаљуразраду,про
веравањеи елаборацију у оквирунекихбудућихрадоваи
истраживањима.Такође се каонеопходноможенавестии
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проверахипотезанапроширеномузоркуфилмовакакосрп
скихтакоиизкинематографијарегионаиостаткасвета.
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NEWREALISMINSERBIANFILM

Abstract

TheaimofthisstudywastoverifythehypothesisthatintheSerbian
cinematographyintheperiodfrom2010to2014anewfilmmovement
wascreatedforwhichthemostadequatetitleistheNew Realism.As
acasestudyweusedthefilmsTilva Ros(2010,NikolaLežaić),Clip 
(2012,MajaMiloš)andBarbarians (2014, Ivan Ikić).Asa resultof
analysis,thematicsimilaritieswerefoundintheproduction,intreatment
ofthesubjectandthelanguageofallthreefilms.Thesesimilaritiesare
reflectedintheturnaroundoftheproductionnecessitytowardsanew
filmexpressionthatisfocusedondealingwiththetraumaofgrowing
upinSerbiaand(self)destructivenessasaresponse.Allthreestories
werepresentedinarealisticmanner,usinglooseningoftheboundaries
of fiction and reality in the service of enhancing the edge of social
criticism.New Realismisalsocharacterizedbytheminimaliststories
withdeeppenetration into the intimateworldof theirheroes.Onthe
basisoftheseresults,aworkinghypothesishasbeenacceptedandthe
identified similarities were denoted as characteristics of a new film

movement.

Kеywords: film movement, debut film, genre, (self) destructiveness, 
metafile
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