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Апстракт. Предмет истраживања садржан је у квалитативној мизансценској 
анализи специфичног модела антипокрета  и његовог третмана динамизма у 
кадру. Естетско-теоријски образац француских теоретичара и аутора, одговара 
на питања развоја експресије покрета у кадру техником онеобичавања и 
деаутоматизације аудиовизуелног материјала. Сагледавање модела покрета, 
конципираног развојем француске филмске теорије и праксе, одређује 
хипотетична питања: Какве специфичности обликује естетско-перцептивна 
организације модела антипокрета? Какав утицај има експериментални приступ 
покрету у кадру француске авангарде на развој модерне филмске уметности? 

Кључне речи: антипокрет,  зачудност, ostranenie, Док Париз спава (1925), 
Прошле године у Маријенбаду (1961)

„Филм, тај парадоксални ‘сведок некретања‘, живи од покрета, од свега оног 
што мења своје место и изглед.“

Боро Драшковић (Драшковић, 1984: 102)

Суштина уметничког спектакла на биоскопском платну одређена је структуром 
естетичко-перцептивног модела покрета. Модел се састоји од организације 
сценопластичности мизанкадра, кинематографског мизансцена (кореокадра) и 
дубинског мизансцена. Осмишљеним динамизмом кадра, који се умножавањем 
покрета транспонује у целокупно „тело филма“, антологијски аутори успевају 
да дугометражни играни филм поставе на пиједестал тоталне уметности, 
формирајући осећање зачудности, промишљајући другачију стварност и 
гледаочев нови поглед на свет.

Драган Стојменовић

Модел антипокрета: 
зачудност у телу филма

UDC 791.2
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Шездесетих година 20. века, француски структуралисти, међу осталима, 
Бремонд (Claude Brémond), Барт (Roland Brathes), Женет (Gérard Genette), 
инкорпорирали су неколико формалистичких појмова у своје теорије, али 
појам зачудности није заокупљивао њихову пажњу. Овакво занемаривање 
концепта вероватно је последица утицаја Романа Јакобсона на француској 
интелектуалној сцени. У предговору његовог дела “Теорија књижевности“, он са 
лингвистичког аспекта, помало уопштено, третира модел динамизма, критикујући 
„формалистичку“ идеју зачудности, као уметнички клише:

„Било би погрешно да се идентификују као откриће, или чак 
суштина „формалистичке“ мисли, клишеи о томе шта уметност 
треба да уради, шта би било да се ствари изнова погледају, да 
се деаутоматизују тако да постају зачуђујуће (ostranénie), док, 
у ствари, суштина треба да се налази у поетском језику. У 
динамичном односу међу означитељем и означеним, као и међу 
знаком и концептом.“ (Oever, 2010: 101)

Управо динамичан однос међу означитељем и означеним, онеобичен 
полиекспресијом покрета у кадру, дефинише кинетички образац, сачињен од 
комбинације спољашњег (механичког) и унутрашњег (садржинског) динамизма, 
који представља суштински естетски модел филмске уметности. 

Динамизам филмске уметности, изражен онеобиченим моделом покрета у 
кадру, француска поставангарда преводи у нови ниво технике зачудности, као 
постструктуралистичког односа спољашњег „знака“ и унутрашњег „концепта“. 
Упркос чињеници о доминатном елементу покрета, гледалац о њему, чулно 
перципирајући филм, уопште и не размишља. Он га природно когнитивно 
прихвата и чулно осећа. О покрету гледалац почиње да свесно размишља онда 
када покрет у кадру − изостане. У таква филмска средства, као поставангардно 
моделовање технике зачудности, спада и појам „антипокрет“. Сценска експресија 
непокретности ликова као модел покрета, може се наћи у техникама јапанског Но 
театра, где се маске демона онеобичавају специфичним мизансценом обликованим 
акцентованим „непокретностима“ ликова у сценском простору (Драшковић, 
1984:102). У филмској уметности статички ликови су хипотетички незамисливи. 
Да би се драмски ликови емотивно остварили, није им потребно само временско 
трајање, као на пример у ликовној уметности, где се непокретан призор може 
посматрати неограничено. Глумачки контекст драмске акције условљен је 
физичким кретањем протагониста. Покрет у кадру доминантан је перцептивни 
доживљај гледаоца. Међутим, можемо да анализирамо непокретност ликова у 
„телу филма“ моделом антипокрета.
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Као претходница поставангардног модела антипокрета, Рене Клер (Rene Clair) 
је 1925. покушао да „дигне у ваздух Париз“ (Gillett, 1978:28) са краткометражним 
филмом Париз који спава (Paris Qui Dort). У филму, Рене се поиграва са просторно-
временском дијегезом, као релативним чиниоцем филмског тока, обликујући је 
као онеобичену технику антипокрета ликова. На почетку, јунак филма се буди, и 
излазећи на улицу, схвата да је време стало у 3:25. Планета Земља се зауставила. 
Низови кадрова приказују разне актере, као да су уснули, зачудно „замрзнути“ у 
опустошеним просторима чувених париских тргова и булевара. (Сл. 01) 

Сл. 01 Still: „Замрзнути“ призор трке полицајаца и сумњивца, док их главни 
јунак додирује зачуђен „заустављеним“ (анти)покретом ликова; Рене Клер, Док 

Париз спава (Paris Qui Dort, René Clair, 1925)

Професор X, схватајући да мора „пробудити свет“, дуготрајним израчунавањем 
помоћу математичких формула и дијаграма, успева да покрене време, изражено 
филмским медијем, тиме потврђујући супериорност аналитичког научног ума 
над материјом. Покренуто време трансформише заустављене ликове, додајући им 
најбитнији елеменат просторно-временског тока: покрет. Планета покреће своју 
ротацију и, одједном, замрзнути ликови враћају се у ритам својих ужурбаних кретњи 
париске свакодневице. На крају, аутор јунаковом недоумицом отвара питање: Да ли 
је све био фантазмагорични сан или онеобичена реална могућност? 

Ренеов авангардни филм Док Париз спава, аналоган је моделу антипокрета коју 
ће наставити да развија француски редитељ Ален Рене (Alain Renais) у сарадњи 
са сценаристом Алан Роб Гријеом (Alain Robbe-Grillet) у филму Прошле године 
у Маријенбаду (L`Année dernière à Marienbad, 1961). Фикција дугометражног 
остварења обликована моделом антипокрета, значајно ће утицати на већину 
антологијских редитеља друге половине 20. века. Непокретност ликова, 
реализованих замрзнутим позама и ставовима глумаца, карактеристична је за 
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већину секвенци овог филма, који је успео да, својом есетиком антипокрета, 
придобије и публику и критичаре.1 

У Ренеоовом филму, генерална статичност драмских ликова, изражава се 
редукованим физичким покретом глумца. Такву генералну статичност фигуре 
(антигестус) у „телу филма“, у контексту примарног покрета, означићемо, у овој 
анализи, термином антикиногестус. Глумачки израз зачудно укоченог покрета 
сагледан као антикиногестус, постигнут је истрајавајућим позама и ставовима 
актера, који, „замрзнути“ у времену, испуњавају акциони оквир кадра. 

У овом филму, карактеристичан је и сценарио Алан Роб Гријеа, који је за све 
сцене у филму, осим уобичајених упутстава у вези са декором и локацијама, 
одредио и глумачки гест и прецизан покрет камере. Сценарио је публикован као 
књига снимања (ciné-novel), илустрована сваким појединачним кадром у филму. 
Грије истиче да је, док је писао сценарио за филм, имао тачну визуализацију 
(Calder, 1962: 6) своје јединствене филмске идеје, која нам, у свом третирању 
антикиногестуса актера, презентује теоријски модел антипокрета у кадру. Иако 
није присуствовао самом снимању филма, знао је да редитељ Рене има исту 
идеју, и да ће се у филму доминантно испоштовати „гвоздена“ књига снимања. 
Једино тако могао се приказати израчунат и до тада невиђен зачуђујући визуелни 
динамизам. 

Стил филма је својеврсна реминисценција стила „немог“ филма, управо 
евоцирајући поменути Ренеов филм Париз који спава. Атмосфера „немог“ филма 
реализована је продукцијом филма у црно-белој техници, као и стилским костимом 
и глумачком шминком, која је одисала гламурозним временима „немог“ филма, с 
краја двадесетих година 20. века. Стил „немих“ филмова евоциран је у атмосфери 
барокног хотела и ликовима са својим антинатуралистичким позама. Хипнотички и 
сањив, Маријенбад је надреалистичка пародија холивудске мелодраме, романсирана 
висока мода са узнемирујућим и непознатим „осећајем у стомаку“. 

Неизвесност и забринутост надреализма Маријанбад-а постаје парадигма 
савременог наративног дугометражног играног филма, симболишући двосмислено 
животно окружење, конструисано екстравагантно мрачним стилским мотивима. 
Линчов (David Lynch) надреализам „трага“ за атмосфером Маријенбада. Овај утицај 
је видљив и у његовом остварењу Унутрашње краљевство (Inland Empire, 2006). 
Атрибут „висока мода експерименталног филма“(Kael, 1965:186), који се односи 
на Маријенбад, испољава креативност генералног естетског доживљаја аутора, 
који је премијером филма лансирао и дефинисао стил високе моде савременог 
западног друштва. Док је радио на филму, Рене је сарађивао са познатим светским 
1  Међу многим освојеним наградама филм добија и „Златног лава“ на Филмском фестивалу у 

Венецији, 1961. године, и утиче на француске ауторе Варду (Agnès Varda), Маргариту Дурасову 
(Marguerite Duras) и Жака Ривета (Jacques Rivette), као и на многе референтне ауторе филма у 
свету.
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дизајнерима и модним фотографима. Већину костима за Маријанбад дизајнирала 
је Коко Шанел (Coco Chanel). Као „претенциозни уметнички филм“, Маријенбад 
је имао генерални медијски утицај. Такав стил изазвао је продукцију хиљада 
модних телевизијских реклама Келвина Клајна (Calvin Klein). Окарактерисан 
као „претенциозан филм“, отворено је испољавао амбиције и самосвест о  својој 
„важности“ (Gramas, 2010).

Филм представља конструисану загонетку завођења, која се (не)решава у 
мелодрамском троуглу неименованих ликова. Неиндентификовани актери (као и 
ликови Рене Клера у Париз-у који спава – Доктор X, итд.)  тиме апострофирају 
симулакрумско конструисану природу сопственог идентитета. Према речима 
сценаристе Гријеа, филм је чиста конструкција, без референтног оквира, који је 
изван свог сопственог постојања. Три лика немају одређена имена ни на екрану, 
ни у генералијама − у општим филмским скриптама означавају се само словима. 
Аутори филма ликове третирају мање као личности, а више као загонетне симболе, 
који представљају једну од непознатих вредности у алгебарској једначини. 
Неименовани лик „X“, са изгледом класичне холивудске филмске звезде, кога 
игра Ђорђо Абертази (Giorgio Albertazzi), покушава да убеди безимену лепотицу 
„А“, коју тумачи Делфина Сејриг (Delphine Seyrig) да су били у љубавној вези 
пре годину дана, у сличном грандиозном хотелу. Трећи лик, господин „М“, 
кога је сугестивно одиграо Саша Питоф (Sascha Pitoeff), могући је муж или 
стални партнер, који има доминатан ауторитет над госпођом „А“. Господин 
„М“ има упечатљив изглед са троугластим лицем, високих јагодица, дубоко 
постављених очију и „суптилним“ вампирским изгледом overbite. Музика у 
филму, коју потписује Францис Сеjриг (Francis Seyrig), даје генералну атмосферу 
забринутости и неизвесности. Композиције изведене на оргуљама, подсећају на 
реквијем и стварају језу постморталне атмосфере. 

Место радње филма је елегантни замак, преиначен у гранд-хотел са баштама, 
у којима је жбуње обликовано у стерилне геометријске облике. Иновативна 
сценопластичност кадра, изражена је контрастним и надреалним сенкама 
објеката и људи. У једној од сцена у екстеријеру, у хотелском врту, посматрамо 
веома издужене сенке протагониста, као у касно поподне. У исто време, сенке 
геометријски обликованог жбуња су врло кратке, што ствара другачији утисак 
о времену – да је подне. Контраст величине сенки људи и објеката ствара 
неприродну визуелизацију природног окружења, суптилно онеобичавајући 
перцепцију гледаоца.

Филмом нас води хомодијегетички филмски наратор (представља учеснике 
аудитивним средствима), који описује простор и догађаје. Прича наратора се 
понавља незнатним надопуњујућим садржајем, наизглед откривајући гледаоцу 
нове детаље. На почетку филма, док се камера покреће лаганом вожњом кроз 
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празан ентеријер монументалног здања, наратор уводи гледаоца у причу 
мантричким реченицама, описујући визуелни лавиринт ходника у сјају масивних 
кристалних лустера. 

Континуирани покрет камере, уз хомодијегетичког наратора, динамизује 
хладну статичност архитектонске конструкције. Наратор: „...у том огромном 
раскошном барокном хотелу, где се бескрајни ходници настављају неми, пусти, 
претрпани суморним хладним намештајем... црним огледалима, сликама у 
тамним тоновима, стубовима...“ Аутор, и визуелно и аудитивно, инсистира на 
архитектури богате барокне орнаментације, претварајући саму палату хотела у 
живу замрзнуту личност, која је неми сведок нејасне и заборављене прошлости. 
У хотелској палати су гости у елегантним скупоценим оделима, одајући хладан и 
вештачки конвенционалан манир суздржаног и колоквијалног геста. 

Модел антипокрета аутор примењује и на ликове и на неживе објекте. Рене 
статичност ликова претвара у динамичност, приказујући паралелно разговор 
главних актера у ентеријеру хотела и монументални кип, који доминира у 
екстеријеру хотелског врта. (Сл. 2) 

Сл. 02 Still: антипокрет статичних кипова паралелан је антигестусу 
протагониста (L’Année dernière à Marienbad, Alain Resnais, 1961)

Барокни кип чине узвишене фигуре античких богова, приказаних у суптилном 
додиру, својим гестом и ставом јасно показујући емотивну везу, као божански атрибут 
универзалне љубави, замрзнуте у окамењеној вечности. Као и протагонистима 
филма, каменим фигурама се погледи не укрштају, иако својим ставом изражавају 
заједнички емотивни динамизам. Кинематографским мизансценом непомичност 
кипова третира се покретом крана, константном „вожњом“ визуелно се истражује 
монументално вајарско дело из различитих углова. Овим поступком се статичним 
објектима даје вредност чулне експресије тако да се чини да њихови камени ликови 
кинематографски „оживе“, иако су фиксирани у симулакрумској временско-
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просторној димензији кадра. Секвенца је формирана паралелном монтажом 
барокних фигура камених кипова и антигестуса „окамењених“ протагониста, у 
аудитивном амбијенту мистично-реквијумских тонова оргуља. 

Специфичност кинематографског мизансцена (кореокадра) садржана је, 
такође, у антигестусу актера, који је у непрестаном садејству са кретњом 
камере. Својим покретом, камера континуирано мења углове, тиме остварујући 
варијабилност тачке посматрања, која узрокује сталну променљивост планова у 
кадру. „Вожња“ камере остварује се у континуитету током већег дела временског 
трајања филма. Камера „путује“, пративши ентеријер хотелске палате и њен 
раскошни врт. Ликови се крећу спорим покретима и замрзавају се у позама, тако 
да сваки изненадни покрет глумца производи емотивно-визуелни шок. 

Ликови у елегантним костимима, третирани садејством дубинског мизансцена 
и кинематографског мизансцена (кореокадра), са променљивим угловима камере 
и изменом планова, аналогни су Хичкоковим (Alfred Hitchcock) остварењима. 
Дизајн дуге „лагане“ вожње камере хладним стерилним простором хотела, 
такође препознајемо у Кјубриковом Исијавању (The Shining, Stanley Kubrick, 
1980). Сценопластика Маријенбад-а, коју сачињавају сјај кристалних лустера 
и бљесак одраза монументалних огледала у барокним салонима са скупоценим 
намештајем, асоцира на амбијент трансцедентне спаваће собе у последњим 
сценама филма Одисеја 2001 (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968). 

У неким сценама Маријенбад-а покрет камере поклапа се са брзином покрета 
глумаца. У једном од наративних климакса, камера прати заједнички ход господина 
„X“ и госпође „А“, у шетњи ходницима палате. Када госпођа „А“ убрза свој корак, 
желећи да напусти друштво господина „X“, камера, такође, убрза своју кретњу 
према актерима. Убрзаним кораком господин  „X“ је стиже, и у тренутку када 
се обоје заустављају, симултано, зауставља се и покрет камере. Покрет камере 
и условна статичност актера, имају заједнички ритам. Покрет камере поклапа 
се са ритмом унутрашњих стања ликова, тиме појачавајући степен емоције и 
емпатијске индентификације гледаоца са сценским догађањем. 

Константна динамичност камере узрокује код гледаоца својеврсно отупљивање 
осећаја перцепције генералног секундарног покрета. Покретна камера снима 
статичне објекте или ликове и тако прави ревнотежу динамике у кадру. Када се 
равнотежа динамике у кадру поремети, у смислу статичне камере и ангажованог 
глумачког геста, добија се ефекат шока антипокрета, који гледаоца уводи у 
зачудну природност измењене стварности. Рене користи ефекат статичне камере, 
правећи равнотежу умноженом гесту протагониста, у сцени вишеструког 
активирања пиштоља, са јукстапонираним кадровима геста пуцња и погођених 
мета постављених у низу. (Сл. 03) 
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Сл. 03 Stills:  Јукстапонирани мизанквадрати умноженог геста пуцања у низ 
мета; L’Année dernière à Marienbad, Alain Resnais, 1961

Док чујемо звук куцања сата, непознати протагонисти, међу којима је и господин 
„X“, идентичним симултаним гестовима наглог окрета тела и пружањем руке 
која наводи пиштољ, испуцавају метке у умножену мету, у облику силуета људи. 
Умножени гест пуцња спаја се, јукстапонираним резом, са низом постављених 
мета, дајући осећај вишеструке динамичне путање испаљеног метка. (Сл. 03)

У мелодрамском наставку нарације, господин „X“ изнова покушава да убеди 
госпођу „А“, са све већим очајањем, да све напусти и оде са њим. За то време, њен 
ауторитивни сапутник заокупљен је играњем друштвене игре Ним, започињући 
је са гостима салона на његову иницијативу. Аутор развија паралелно радњу 
интимизираног односа господина „X“ и госпође „А“, са радњом господина „М“, 
који се забавља на играчким столовима салона. 

Ним је верзија математичке игре стратегије, у којој два играча наизменично 
уклањају објекте из различитих колона. Варијанта Нима коју посматрамо у више 
наврата у Маријенбаду играна је још у античком добу. Проф. Чарлс Боутон (Charles 
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L. Bouton), са Универзитета Харвард, дао јој је име Ним, развивши комплетну 
теорију игре 1901. (Berlekamp, 1982). Маријенбад приказује друштвену игру 
као парадигму динамичне загонетке у којој се налазе актери. Игра симболише и 
сигуран губитак, који се као психолошки мотив транспонује у мелодарматични 
троугао актера филма. Ним припада ткз. misère game играма (Ebert, 1999), јер 
онај који узима последњи објекат − губи, што је супротно конвенционалиним 
играма, где обично онај који последњи узима објекат и побеђује. Финални сукоб 
господина „X“ и господина „М“ кулминира, управо, у игри Ним. (Сл. 4)

Сл. 04 Сукоб протагониста, у математичкој игри стратегије, постављених у 
антикиногестусу који је изражен и на осталој групи гостију салона ( L’Année 

dernière à Marienbad, Alain Resnais, 1961)
У математичком двобоју, у коме константно и доминантно побеђује „М“, 
психолошки се доказује безнадежност добитка и награде коју симболизује 
госпођа „А“. (Сл. 3) Наизменично уклањање објеката са играчког стола чини 
кадар динамичнијим. Иако се чују различити предлози о стратегији, од присутних 
гостију који посматрају дуел, „М“ увек побеђује. Реч „ним“, такође, означава 
ротирање за 180 степени, транспонујући се у симбол емотивног ротирања 
мелодрамског троугла. После биоскопске дистрибуције Маријенбада друштвена 
игра Ним постаје значајан симбол француског новог таласа. 

Иако Рене успева да целину филма конструише односима дубинског 
мизансцена и кинематографског мизансцена (кореокадра), добијеним из 
варијабилности покрета камере и антигестусом протагониста, у наративним 
климаксима филма, као у сцени умноженог геста пуцања из пиштоља, ипак 
се користи методом јукстапонираног реза обликованог мизанкадром. Стил 
„монтаже атракције“ суптилно и селективно је изражен у неколико драмских 
климакса. Управо та редукција, јукстапонираних кадрова у целокупном трајању 
филма, доприноси естетици монтажног реза. Сукобљеност кадрова контрастним 
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гестовима посматрамо и у сцени која приказује смех гопође „А“, паралелно са 
смехом непознате даме у салону. Изненада, смех непознате госпође прелази у 
крик госпође „А“, који се доводи у везу са крупним кадром разбијене чаше. Следи 
приказ умноженог геста у секвенци крика госпође „А“, сачињеног од вишеструко 
понављајућег крупног кадра њене ужаснуте гримасе. Супростављеност кратких 
резова Рене користи и у мисаоним флешбековима Господина „X“, изражених у 
кратким, изразито контрасним кадровима госпође „А“. Финално, мотив умноженог 
геста посматрамо и у вишеструко понављаном кадру госпође „А“, која гестом 
раширених руку као да жели да загрли гледаоца. Инсистирајуће понављајући 
кадар реализован је „вожњом“ камере, која јој убрзано прилази од средњег до 
крупног плана, симулирајући зум као елемент мизанкадра. (Сл. 5)

Сл. 05 Мизанкавадрат умноженог геста, госпође „А“ (L’Année dernière à 
Marienbad, Alain Resnais, 1961)

Маријенбад − филмска Рубикова коцка, представаља наративно-визуелни 
механизам преплитања, где су докази приче који се нуде противречни, а 
извештаји које прима гледалац − контрадикторни. Рене даје његово објашњење 
филма: „За мене је овај филм покушај, и даље врло груб и веома примитиван, да 
се приближи сложеност мисли, њеног механизма.2 Кристофер Нолан (Christopher 
Nolan) у филму Мементо (Memento, 2000), користи естетику механизма мисли и 
меморије у просторно-временској варијабилности коју генерише и Маријенбад. 
Мисаоне слике које се одвијају унутар ума хомокинематографикуса, аналогне 
су мизанквадратима антипокрета Маријенбада, који у својој ланчаној реакцији, 
рефлексивно стварају ритам човековог мисаоног универзума. Публика прихвата 
2  Из интервјуа објављеног у Cahiers du Cinéma, „Alain Resnais: arpenteur de l’imaginaire“, Paris: 

Ramsay, 2008, стр. 105-106, цитат: „Ce film est pour moi une tentative encore très grossière and très 
primitive, d’approcher la complexité de la pensée, de son mécanisme“.
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надреално расположење двосмислености и самоиспитујуће збуњености. Аутор, 
познат по изради саморефлексивних филмова, унутрашњег (садржинског) 
динамизма је Жан-Лик Годар (Jean-Luc Godard), док самоиспитујући естетски 
модел Маријенбад-а, такође,  допире до филмских модела интернационалних 
фигура, као што су Ингмар Бергман (Ingmar Bergman) или Фредерико Фелини 
(Federico Fellini). Унутрашњи динамизам живота у Маријенбаду, представљен 
као одраз сна у огледалу, аналоган је Соларису (1972), Андреја Тарковског (Andrei 
Tarkovsky), који је, као аутор, имао великог утицаја на Бергманову филмску 
естетику. Амерички филмски критичар и гостујући професор Универзитета 
Харвард, Елвис Мичел (Elvis Mitchell, 2004) држи предавања о вези између 
Маријенбад-а и Соларис-а, док британски глумац и писац Дејвид Мичел (David 
Mitchell) пише о њиховим когнитивним ефектима и просторно-временским 
утицајима мемеорије и пажње.

Маријенбад, у својој математичкој умноженој енигми, у више равни, аналогно 
се односи према авангардној естетици Брагаљиног филма Thaïs (Anton Gulio 
Bragaglia, 1917). Непознати индентитет личности анологан је симулакрумској 
метаморфози главног лика Таис. Рене изјављује да је инспирацију лика госпође 
„А“ имао у лику модне иконе Лулу, из немачке „неме“ мелодраме Пандорина 
кутија (Die Büchse der Pandora, Goerg Wilhelm Pabst, 1929). (Сл. 06)

Сл. 06 Илустрације - постери: позе и ставови компаративних модних икона: 
„Таис“ (Thaïs, Anton Bragaglia, 1917), „Лулу“ (Die Büchse der Pandora, Georg 
Pabst, 1929) и „Госпође А“ (L’Année dernière à Marienbad, Alain Resnais, 1961)

Лулу, који тумачи Лиса Брукс (Louise Brooks), бивша је плесачица кабаретског 
варијетеа. Њена заводљивост и неспутана природа води је у спиралу сопствене 
пропасти, кулминирајући у финалном загрљају хорор-звезде Џека Трбосека, 
несвесна животне опасности. Лиса Брукс ликом Лулу постаје модна икона, и 



89

Ф И Л М О Л О Г И Ј А  И  Т Е А Т Р О Л О Г И Ј А

утиче на стил и дизајн високе моде. Рене узима фигуру и модел фризуре Лулу, 
као и салонске екстравагантне костиме, транспонујући те елементе у визуелни 
стил Маријенбада. Мотив плеса у Маријенбаду провлачи се у заводљивој игри 
протагониста у салону хотела. Брагаљин лик Таис, такође представља симболичку 
лозу плесачица и куртизана, са својим егзотичним перјем и бројним грандиозним 
костимима трансцеденталне анти-диве. 

Сва три поменута филма користе мотив огледала, као самоиспитујуће 
рефлексије менталне димензије ликова. Сценопластичност кадра обликује се 
вишедимензионалношћу огледала, која својим умноженим одразима остварују 
специфичну динамичност у кадру. Заједнички образац третиран у сва три поменута 
филма је и мелодрамски троугао, представљен социолошком парадигмом 
вишег сталежа. Троугао љубавника, вољене особе и ауторитивне личности, 
представљајући пример антрополошких архетипова Клода Леви-Строса (Ebert, 
1999), поменути аутори третирају на иновативан и нековенционалан начин. 

Рене, за разлику од авангардних аутора, не користи филмску технику за 
изазивање емоција код публике или да би их укључио у причу. Његов циљ је 
сасвим супротан. Он жели да отуђи публику, избегавајући да је сувише приближи 
елитистичком свету филмске уметности. „Маријенбад је филм који носи маску“ 
(Harris, 2008), а испод те маске, као код Брагаљине футуристичке анти-диве 
Таис, налази се нови низ, још загонетнијих образина. Надреална атмосфера и 
иконични ликови без реалног модела, дефинишу се метаморфозом животних 
маски, трансформишући их по потреби док егзистирају у својој умноженој 
симулакрумској димензији. 

Такви филмови могу да изгледају „тешко“, ако покушамо да им наметнемо 
традиционалну хроно-логичну структуру протока звука и слике. Ако их 
посматрамо неоптерећени наративним конвенцијама, они нас уводе, путем 
непредвидивих и вишеструких коридора људске меморије и жеље, у уметничку 
надградњу онеобиченог модела антипокрета. Маријенбад постаје „инструктивни 
вокабулар модерног филма“ (Hadžismajlović: 69). Маријенбад не пристаје на 
жанровску дефиницију наративног психотрилера, он је у својој надреалистичној 
пародији холивудске мелодраме вештачка уметничка надоградња. Дефиниција 
Леона Мусинака (Léon Moussinac): „филм − математички однос бројева“ 
(Stojanović, 2011:317), Маријенбад третира у иновативном смислу математичких 
непознатих вредности, које овлапоћује на нов, зачуђујући начин.
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Закључак

Развојем „звучног“ филма, покрет у кадру, мења свој принцип авангардне 
јукстапозиције кадрова, у технику дубинског мизансцена, попримајући другачији 
облик колизије и организације динамичких сила. Конципира их променом 
планова по дубини кадра у садејству са сценполастичним елементима. Визуелни 
импресионизам, трансформише се у кинематографски надреализам. Као врхунац 
онеобичавања покрета у дубинском мизансцену, француска модерна, дефинисала 
је облик модела антипокрета.

У Ренеовом остварењу, генерална статичност драмских ликова, изражава 
се редукованим физичким покретом глумца. Глумачки израз зачудно укоченог 
покрета антикиногестуса, постигнут је истрајавајућим позама и ставовима 
актера, који, замрзнути у времену, испуњавају акциони оквир кадра. 

Закључује се да надреализам Маријанбад-а сагледан као парадигма 
савременог наративног дугометражног играног филма, симболизује двосмислено 
животно окружење, конструисано ексравагантним стилским мотивима. 
Неиндентификовани актери тиме апострофирају своју симулакрумско-
конструисану природу сопственог идентитета. 

Специфичност филмског мизансцена садржана је у антикиногестусу 
актера, који је у непрестаном садејству са кретњом камере. Покретом, камера 
континуирано мења углове, остварујући тиме варијабилност тачке посматрања, 
која узрокује сталну променљивост планова у кадру. Дакле, покретна камера 
снима статичне објекте или ликове и тако прави ревнотежу динамике у кадру. 
Када се равнотежа динамике у кадру поремети, у смислу статичне камере и 
ангажованог глумачког геста, обликује се ефекат шока антипокрета, који 
гледаоца уводи у зачудну природност „конверзоване стварности“. Међутим, као 
контрибуција авангардној јукстапозицији, ова техника је суптилно примењена 
у генералном току филма. Иако, Рене успева да целину филма конструише 
дубинским мизансценом, добијеним из варијабилности покрета камере и 
антикиногестусом протагониста, у наративним климаксима филма, као у сцени 
умноженог геста пуцања из пиштоља, ипак, прибегава методу јукстапонираног 
монтажног реза. Управо та редукција јукстапонираних кадрова у целокупном 
трајању филма, доприноси естетици авангардног монтажног реза. Рене, за 
разлику од авангардних аутора, нема интерес да се филмском техником користи 
за изазивање емоција код публике или да их укључи у причу. Његов циљ је сасвим 
супротан, он отуђује публику, стварајући филмску рубинову коцку, решену само 
од стране „одабраних“. 

Маријенбад, као „вокабулар модерног филма“, дубински мизансцен, структуира 
инверзивним покретом у кадру. Ту је призор статичан, а камера динамична. Овај 
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однос развија у толикој мери да постаје најважнији чинилац филмског дела као 
његово доминатно стилско обележје. Аутор супериорно демонстрира естетски 
модел антипокрета, трансформишући га у основну структуру филмског текста. 
Укидање кретања ликова не егзистира само за себе, него ствара конструкцију 
анти-филмског поступка, не негирајући саму суштину кинематографије, него 
изненађујуће, откривајући њене изражајне могућности. Антикиногестус ликова, 
не осиромашује њихов покрет, него га, управо, дефинише - својим присуством. 
Модел антипокрета обликује естетско-перцептивни ефекат зачудности у телу 
филма.
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Anti-movement model: ostranenie in the body of the film

Abstract. The subject matter of the analysis is part of a qualitative Mise-en-scène 
analysis of a specific model of anti-movement and its treatment of dynamism in film 
frame. The aesthetic-theoretical framework of French theorists and authors, answers 
the questions on the development of expression of movement in frame, by techniques 
of defamiliarising and deautomatising audio-visual materials. Comprehending the 
treatment of the phenomenon of the movement conceived by French film theory and 
practice development, determines hypothetical questions: What features are formed by 
the aesthetic-perceptive structure of the anti-movement model? What is the influence 
of the French avant-garde experimental approach to movement in frame on the 
development of modern film art?

Key words: anti-movement, defamiliarization, ostranenie, While Paris Sleeps (1925), 
Last Year at Marienband (1961)




