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Највећи успеси анимираних филмова 
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Апстракт: У раду се износе мање познати подаци о условима у којима су стварани 
најуспешнији анимирани филмови у продукцији Неопланта филма у периоду 
од 1969. до средине 1972. године, а затим се анализирају кључни догађаји због 
којих је промењено руководство, као и димензије политичког прогона због којег 
су најистакнутији ствараоци прекинули са радом.
Кључне речи: Неопланта филм, Борислав Шајтинац, Никола Мајдак, Није птица 
све што лети, Душан Макавејев

Након изузетног успеха анимираног филма Извор живота који су 
заједнички реализовали Никола Мајдак и Борислав Шајтинац 1969. године (пет 
првих награда на интернационалним фестивалима), војвођанска продуцентска 
кућа Неопланта је, на самом почетку 1970. године, започела преговоре о сарадњи 
са Загреб филмом у вези са израдом новог двоминутног анимираног филма. Реч 
је о анимираној секвенци која је требала да буде инсертована у краткометражни 
филм Гастронаути (радни наслов филма био је Једи, једи) у режији Бранислава 
Обрадовића. Ипак, ова сарадња, показало се, завршила се неславно, на суду, и 
могуће је да је проблем о којем ће бити речи у даљем току текста у великој мери 
трајно сузио могућности за ширу, континуирану сарадњу Неопланта филма и 
моћног Загреб филма на пољу анимације.

Наиме, по идеји и жељи редитеља Бранислава Обрадовића, директор 
Неопланте Светозар Удовички контактирао је челнике Загреб филма са намером 
да се за специфичне потребе филма Гастронаути ангажује Боривој Довниковић 
Бордо, један од најистакнутијих аутора из Загреба, у циљу реализације поменутог 
анимираног филмског инсерта (Писмо Загреб филму Ф430/67, 1970)1: „На основу 

1  Преостала документација „Радне организације за производњу филмова Неопланта филм“ данас 
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телефонског договора између вашег шефа студија за програмски анимирани 
филм, Ненада Патуа, и нашег директора Светозара Удовичког, молимо вас да 
нам израдите анимације у трајању до два минута, према упутствима редитеља 
Бранислава Обрадовића. Како је телефоном постигнут споразум, сагласни смо 
да цена по једном минуту анимираног материјала износи 15000 динара. Фактуру 
изволите доставити на адресу установе“.

Боривој Довниковић, који је, иначе, често долазио у Нови Сад и био 
пријатељ Бранислава Обрадовића, прихватио се посла, прекинувши рад на 
ауторском анимираном филму Љубитељи цвећа. Након два месеца Бордо је 
довршио наручени анимирани филм, па су Славко Крањчец и Никола Костелац 
у име Загреб филма Неопланти послали фактуру (Рачун бр. 1031 Ф430/67, 1970) 
на којој је писало да је укупно реализовано три и по минута анимираног филма, и 
да је Неопланта у обавези да исплати 52500 динара Загреб филму у року од осам 
дана по пријему рачуна.

Разлог за скоро дупло увећање дужине анимираног филма од оне која је 
наручена, налазио се у ставу Боривоја Довниковића да двоминутна анимација 
не може да обухвати све жеље редитеља филма. Бранислав Обрадовић је о 
увећању дужине био благовремено обавештен и, показало се, дао је одобрење без 
сагласности Светозара Удовичког. Ипак, на крају је редитељ филма Гастронаути 
у монтажи искористио само два минута и двадесет секунди Довниковићевог 
филма и Светозар Удовички је хитно упутио писмо Загреб филму (Рекламација 
рачуна бр. 1031 Ф430/67, 1970) у којем је одбио да плати износ који је Загреб 
филм од Неопланте тражио.

Уследио је одговор из Загреба. Најпре се Неопланти обратио Славко 
Крањчец са предлогом да се Загреб филму плати три минута, минут више од цене 
која је договорена, међутим, Светозар Удовички ни ову понуду није прихватио. 
Након тога Неопланти су се обратили аутор анимираних инсерата Боривој 
Довниковић и човек задужен за цртано-филмска пословања у „Загреб филму“, 
Ненад Пата (Писмо Довниковића и Пате Ф430/67, 1970): „(...) Према вашој 
наруџби и договору с режисером Б. Обрадовићем приступили смо изради цртаних 
инсерата за филм ‘ГАСТРОНАУТИ’ (радни наслов ‘Једи, једи’). У току израде 
књиге снимања другови Довниковић и Обрадовић су установили да је немогуће 
у предвиђеном трајању од 2 минуте направити све што је према замисли аутора 

се чува у Архиву Војводине под сумарним инвентаром Ф430. Сви документи су разврстани у 
кутије на којима се налази сигнатура. Због прегледности, у тексту ће се наводити само опис 
документа (или аутор документа, уколико је познат), сумарни инвентар са сигнатуром и датум 
настанка документа.
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Обрадовића требало учинити. Због тога је друг Пата назвао друга С. Удовичког, 
директора ‘Неопланте’ и телефонски га обавијестио да ће доћи до повећања наруџбе 
у минутажи, на што му је директор Удовички рекао да прихваћа продужење. (…) 
Међутим, колико је од овог материјала укупно ушло у филм режисера Обрадовића 
није ствар ‘Загреб филма’, јер режисер је, теоретски, могао искористити свега 5 
сек. као и комплетан фини шнит, којег је режисер Довниковић монтирао у ‘Загреб 
филму’ (...) Према томе, сматрамо да је послана фактура сасвим исправна и да није 
била потребна никаква рекламација рачуна бр. 1031. Због тога вам предлажемо да 
још једном преиспитате ваше становиште. Очекујемо ваш хитан одговор“.

Преписке су биле окончане оног часа када је Загреб филм тужио Неопланту 
за суму коју Светозар Удовички није хтео да плати (другим речима, за минут и 
по анимације), и када је започела парница на Вишем привредном суду у Новом 
Саду. Судски процес се водио током целе 1970. године и након безразложно дуге 
размене аргумената и оптужби између тужиоца и туженог Виши привредни суд у 
Новом Саду се, почетком 1971. године, одлучио за компромисно решење. Спор је 
добио следећи епилог (Решење Вишег привредног суда Ф430/67, 1971): „Окружни 
привредни суд у Новом Саду платним налогом обавезао је туженог да тужиоцу 
плати 45.000,00 динара главнице дуга са 8% камата од 15. V 1970. године до 
исплате, и накнади 752, 00 динара трошкова мандатног поступка. Против платног 
налога туженик је уложио приговоре и оспорио тужбени захтев у основи и висини. 
У току поступка поднеском од 5. X 1970. године тужилац је повукао тужбу за износ 
од 35.000,00 динара колико је туженик платио. У погледу преосталог спорног 
износа од 10.000,00 динара парничне странке су се споразумеле да туженик плати 
5.375,00 динара што је туженик и учинио, а тужилац након тога повукао тужбу. На 
основу изложеног суд је решио као у изреци“.

Још једном, на основу сачуваних информација, тешко је закључити да ли 
су размирице у вези са реализацијом анимације за филм Гастронаути трајно 
оштетиле сарадњу између Неопланте и Загреб филма или не. Постоји још један 
интересантан детаљ који је бацио ново светло на однос између високо развијеног 
произвођача анимираних филмова какав је био Загреб филм и новоосновне филмске 
куће из Новог Сада, веома успешног почетника у производњи краткометражних 
анимираних филмова.

По завршетку рада на филму Извор живота Никола Мајдак и Борислав 
Шајтинац су прекинули сарадњу, и по сећању Николе Мајдака Борислав Шајтинац 
ју је окончао на следећи начин (Радаковић, 2014: 63): „Бора је у међувремену 
научио занат... Наравно да није желео да стално проводи време за неким пултом. 
Рекао ми је: ‘Сада свако прави свој филм’”. Дакле, није било никаквог сукоба, 
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Борислав Шајтинац је једноставно осетио потребу да самостално реализује 
следећи пројекат. Обратио се Светозару Удовичком и предложио сценарио за 
анимирани филм који је носио наслов Није птица све што лети. Исто је учинио 
и Никола Мајдак који је приложио сценарио за филм чији је радни наслов био На 
ивици сеоског гробља (касније је промењен у Време вампира). Међутим, на велико 
изненађење, Светозар Удовички није желео да стане иза овог анимираног филма, 
већ се одлучио да максимално подржи поменути Шајтинчев ауторски пројекат, 
а затим и да стане иза пројекта који су припремали београдски аниматори 
Никола Рудић и Радивој Ивановић по мотивима слика Милића од Мачве. Реч је 
o анимираном филму Рат и мир чије су идејне карактеристике биле садржане у 
следећем (Годишњи извештај Ф430/53, 1969): „(...) Приче о рату и миру, добру и 
злу, лепом и ружном... У том свету маште, дивном и страшном, живе јунаци овог 
филма, живе животом јаве и сна. У рату, а и у миру све је могуће, једну могућност 
открива и овај филм“.

Погрешно је закључивати да се након поменуте одлуке десио некакав сукоб 
између Николе Мајдака и Светозара Удовичког, јер је Никола Мајдак наставио 
континуирано да ради за Неопланту. Ипак, радио је искључиво на реализацији 
документарних филмова, а следећи анимирани филм под фирмом Неопланта филм 
реализовао је читавих девет година касније, 1978. године, у потпуно измењеним 
околностима. Извесно је само да Никола Мајдак није лако прихватио негативну 
одлуку директора Неопланте након заиста великих успеха филма Извор живота. 
Одмах по одбијању Никола Мајдак је контактирао Загреб филм и челници овог 
предузећа су се, поред армије изузетних стваралаца на пољу анимираног филма, 
одлучили да стану иза филма београдског аутора (Радаковић, 2014: 63): „(...) ја сам 
радио на филму који је требао да се одвија на ивици сеоског гробља. Међутим, 
Неопланта га није прихватила и ја га однесем у Загреб. Загреб га је прихватио 
(...) На сву срећу, тамо је драматург био Ранко Мунитић. Он ми је сугерисао да 
променим наслов филма у Време вампира. У то време је био актуелан онај филм 
Поланског... Како се зове?... Бал вампира!... Назив Време вампира је био штос... 
“. Заиста, Ранко Мунитић је одиграо битну улогу у реализацији овог филма и на 
крају је потписан као косценариста. Уз Мунитића као сарадника на сценарију и уз 
пристанак крајње оригиналног, аутентичног цртача Душана Петричића да ликовно 
осмисли цео филм, створили су се услови за настанак, касније се показало, можда 
и најуспешнијег краткометражног анимираног остварења Николе Мајдака, који 
је овенчан низом значајних међународних награда и признања.2 Интересантно је 
2  Филм Време вампира је, на пример, 1971. године добио награду за цртеж на Фестивалу 

југословенског документарног и краткометражног филма у Београду. Специјалне награде 
добио је исте године на фестивалу у Оберхаузену и Међународном филмском фестивалу у 
Лондону. Током 1972. године освојио је награду „Златни праксиноскоп“ на Међународном 
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да међународни успех тог анимираног филма у локалним оквирима није добио 
очекивану пажњу, нарочито у Загребу, о чему је касније писано са горчином 
(Мунитић, 1998: 67): „Чување чистоће националног филмског круга води даље 
Шкрабала у вриједносно прешућивање чак и оних ‘гостовања’ која никако није 
могуће мимоићи. (...) А кад је већ истакао Довниковићеву Чудну птицу као прву 
совјетску међународну сурадњу на подручју анимације (копродукција ‘Загреб 
филма’ и ‘Сојузмуљтфиљма’), могао је барем споменути Вријеме вампира 
Николе Мајдака, далеко значајнију сурадњу ‘Загреб филма’ и ‘Дунав филма’, о 
којој рецимо Ненад Пата (Живот у фантазији цртаног филма) напомиње: ‘На 
првом иноземном наступу у Annecyju пролази као најзапаженији филм загребачке 
производње у тој години. А затим слиједи неколико награда’...“.

Дакле, Никола Мајдак је недуго након што је Светозар Удовички ускратио 
подршку филму Време вампира добио посебну сатисфакцију захваљујући успешној 
сарадњи Загреб филма, и Дунав филма, а читав догађај се може посматрати у 
светлу не баш сјајне везе између Новог Сада и Загреба, попут неспоразума који је 
пратио реализацију филма Гастронаути. Изнад свега, преостао је утисак о лошој 
комуникацији између пионира српске анимације и новосадског продуцента. Много 
година касније, Никола Мајдак је на питање шта мисли о Светозару Удовичком, 
уздржано одговорио (Радаковић, 2014: 61): „Када је Извор живота добио награду, 
он ју је однео кући“. Са друге стране, Светозар Удовички је, у време када се на 
Неопланту дигла највећа хајка због „црног таласа“, иза себе оставио писане 
трагове о свим ауторима са којима је сарађивао, а о Николи Мајдаку је записао 
следеће (Неопланта филм 66-71, 1971: 113): „Никола Мајдак је аутор који је у 
кућу дошао већ као професионалац са стажом од 10 година. Прво је радио као 
камерман, али његове редитељске амбиције за кратко време дошле су до изражаја 
па је за ‘Неопланту’ снимао наручене филмове и два ауторска филма. Мајдак је 
значајан за ову кућу јер је покренуо анимирани филм и довео Борислава Шајтинца 
на филм. Његови ауторски резултати су значајни, али никада толики да су кући 
доносили посебна признања“. Светозар Удовички је, очигледно, све заслуге за 
успех филма Извор живота приписао великом, посебном таленту Борислава 

фестивалу анимираног филма у Њујорку, а касније и прву награду на Међународном 
филмском фестивалу у Мадриду... Коначно, у ТВ серијалу “Masters of animation” који је у 
циљу промоције најбољих аниматора на свету реализовао чувени Џон Халас (творац првог 
послератног дугометражног анимираног филма у Великој Британији – Животињска фарма), у 
епизоди која је била посвећена југословенској анимацији, Никола Мајдак је са филмом Време 
вампира представљен као један од најистакнутијих југословенских стваралаца, уз ауторе из 
Загреба као што су Душан Вукотић, Павао Шталтер, Недељко Драгић, Боривој Довниковић и 
Зденко Гашпаровић. Другим речима, успех филма Време вампира је био повод да се Никола 
Мајдак јавно представи као још један важан аутор из Загреба...
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Шајтинца и због тога се одлучио да сву пажњу и подршку усмери ка младом 
аутору који је демонстрирао невероватну радну етику, енергију и посвећеност о 
којој су други аутори могли само да сањају.

Борислав Шајтинац је рад на следећем ауторском филму започео у Минхену, 
у студију немачког продуцента Курта Линде, за којег га је везивао ангажман на 
дугометражном анимираном филму Конференција животиња. По завршетку 
најобимнијег дела посла, цртања, у „ВИБА филму“ је снимао и анимирао филм 
који се почетком 1970. године појавио под најављеним насловом – Није птица 
све што лети. Пласман филма у иностранство, на фестивалима, дословно је 
„избацио“ Борислава Шајтинца у орбиту у којој су се налазили најважнији аутори 
анимираних филмова у Европи, а круну успеха представљало је освајање најпре 
награде „Carmen d’Avino”, а затим и специјалног признања жирија на Филмском 
фестивалу у Оберхаузену. И филм Рат и мир био је успешан, поред филма Није 
птица све што лети који је на Југословенском фестивалу краткометражног 
и документарног филма у Београду освојио другу награду – „Сребрну медаљу 
Београд“, на истој манифестацији тандем Рудић-Ивановић донео је Неопланти 
продуцентску награду. На крају, Шајтинчевом филму је додељена прва категорија 
покрајинског фонда за кинематографију, а филму Рудића и Ивановића друга, што 
је, свакако, био одличан резултат. 

Након новог, изузетног успеха Неопланте на пољу краткометражног 
анимираног филма, Светотар Удовички се одлучио да све постојеће финансијске 
капацитете намењене анимираном филму искористи за материјализацију идеја 
којих је Борислав Шајтинац имао на претек. Након филма Није птица све што 
лети Борислав Шајтинац је у периоду од 1970. до средине 1972. године био 
једини стваралац анимираних филмова у Неопланти, и у том распону је, потпуно 
самостално, реализовао чак пет краткометражних остварења: Искушење, Weg zum 
nachbar, Невеста, Дон Кихот и Тријумф.

Са сукцесивним настанком ових филмова (очигледно је да је Борислав 
Шајтинац радио дословно без прекида) Неопланта је остварила највеће 
уметничке резултате и дефинитивно досегла сам врх у домену анимираног филма 
и у земљи и у иностранству. Успех филмова није лако објаснити у неколико 
пасуса, јер је њихов учинак, посебно интернационални, освојене награде на 
фестивалима и изванредан пријем код публике, потребно поредити са пријемом 
и сензационализмом Неоплантиних документарних и играних филмова који су 
настајали у истом периоду о чему ће бити више речи у даљем току текста. Пре 
поређења, довољно је само побројати све награде које је Борислав Шајтинац 
у поменутом периоду освојио, и оне могу, саме по себи, да покажу апсолутну 
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доминацију Неопланте и младог аутора анимираних филмова, успех који је био 
више него импресиван. Дакле, анимирани филмови Борислава Шајтинца су током 
1971. и 1972. године освојили следеће награде:

ИСКУШЕЊЕ (THE TEMPTATION), 1971.
Прва награда - „Златна медаља Београд“ на Фестивалу југословенског 
краткометражног и документарног филма у Београду (Gold Medal – 
Belgrade),  
Трећа награда „Бронзани Микелди“ на XIII фестивалу  документарног и 
краткометражног филма у Билбау (Bronze Miqueldi – Bilbao)

•	 WEG ZUM NACHBAR (ПУТ КА СУСЕДУ), 1971.

Почасно отварање Филмског фестивала у Оберхаузену (Opening film of 
the Oberhausen Film Festival)

НЕВЕСТА (THE BRIDE), 1971. 

Grand Prix на VIII Међународном фестивалу анимираног филма у 
Анесију (Grand Prix at the Annecy International Animation Festival)  
Прва награда - „Златна медаља Београд“ на Фестивалу југословенског 
краткометражног и документарног филма у Београду (Gold Medal – 
Belgrade) 
Прва награда на Интернационалном филмском фестивалу у Оберхаузену 
(First Prize – Oberhausen) 

•	 ДОН КИХОТ (DON QUICHOTTE), 1972. 

Друга награда - „Сребрна медаља Београд“ на Фестивалу југословенског 
краткометражног и документарног филма у Београду (Silver Medal – 
Belgrade)

•	 ТРИЈУМФ (TRIUMPH), 1972. 

Прва награда на Интернационалном филмском фестивалу у Оберхаузену 
(First Prize – Oberhausen)
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Могуће је закључити да се апсолутни тријумф Неопланте, посебно на 
пољу анимираног филма, догодио на фестивалу у Оберхаузену 1971. године. 
Борислав Шајтинац је најпре, премијерно за отварање фестивала, приказао филм 
Weg zum nachbar, који је наручила управа најважнијег краткометражног филмског 
фестивала у Европи, а затим је освојио и прву награду у категорији анимираног 
филма са остварењем Невеста. Осим успеха у овој категорији, и Карпо Аћимовић 
Година је за Неопланту, такође, освојио прву награду у категорији документарног 
филма са остварењем Здрави људи за разоноду. Генерално, у Оберхаузену 1971. 
године филмски критичари су препознали експерименталне, слободоумне и 
надасве критичке аспекте Неоплантиних филмова, па се управа фестивала 
одлучила да новосадској продукцији посвети и посебно вече. Прегледом доступних 
извора може се утврдити да у 1971. години  управа фестивала у Оберхаузену 
првобитно није планирала организовање посебних вечери за поједине продуценте 
и да је одлуку о почасној вечери Неопланта филму донела накнадно, као израз 
поштовања, посебног признања (Неопланта филм 66-71, 1971: 145): „На крају 
морамо записати још и то да Југословене у Оберхаузену веома цене. (…) О 
наклоности југословенском филму говори и програм Неоплантиних филмова, 
што значи да је представљен национални програм, иако ове године у Оберхаузену 
таквих намера уопше није било. Свих шест филмова које су млади режисери 
снимили у Новом Саду код Неопланте-филма побудили су изузетно интересовање, 
што је потврђено и на крају фестивала кад је Југословенима додељено признање 
за најбољи национални програм“. Информација о осталим Неоплантиним 
филмовима, и још једна потврда великог успеха новосадских аутора, сачувана 
је и у дневном листу Политика (Адамовић, 1971): „Далеко најбољи утисак на 
фестивалу оставиле су две пројекције: ‘Нова дела познатих аниматора’ и ‘Портрет 
једног продуцента: Неопланта’ (...) Програм новосадске ‘Неопланте’ био је без 
сумње најцеловитији програм виђен на овом фестивалу. Посебан успех постигао 
је изврсни (и одлично преведени) филм Карпа Аћимовића-Године, младог 
Словенца, ‘Здрави људи’. Није било дела на овом фестивалу који је тако срдачно 
поздрављен као ово. Успех су постигли и филмови: ‘Невеста’ Б. Шајтинца (један 
од најбољих цртаних филмова), ‘Сезонци 70-те’ П. Марића, ‘Тај човек до мене’ Б. 
Милошевића и донекле Жилников ‘Црни филм’“.

У цитираном делу приметно је да је филм Невеста приказан као „један од 
најбољих цртаних филмова“, а не најбољи. У години у којој је успех Неопланте 
био дефинитиван у глобалним оквирима, а Борислав Шајтинац сврстан у ред 
највећих аутора анимираног филма у свету (посебно након тријумфа у Анесију 
који је пратио успех у Оберхаузену), уз чињеницу да је српски аутор са низом 
остварења почео да „одузима“ прве награде ауторима у Загребу, постајало је јасно 
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и да сви поменути догађаји нису увек били медијски испраћени са публицитетом 
који је био очекиван. Идентичан утисак имао је и Светозар Удовички (Неопланта 
филм 66-71, 1971: 138): „Имамо и искуства да поједини аутори првих година свог 
рада добијају већа признања од стране критике и на међународним смотрама. 
Карактеристичан је случај Борислава Шајтинца, који је доминантна личност 
југословенског анимираног филма, али који је морао уз велике отпоре да се 
наметне у ситуацији када је загребачки цртани филм имао такорећи монопол на 
признања у земљи и свету. То је случај и са многим документаристима (Марић, 
Милошевић), чији филмови објективно досежу веће вредности него признања 
која добијају“.

Након низа изузетних фестивалских успеха краткометражних анимираних 
филмова Неопланта филма, логично је да су се амбиције Борислава Шајтинца 
и Светозара Удовичког полако увећавале. Прегледом документације може се 
закључити да је Неопланта желела да у поменутом периоду прозведе још неколико 
анимираних филмова. У априлу 1970. године Неопланта је планирала да реализује 
још два филма Борислава Шајтинца и за њих на конкурсу затражи средства од 
покрајинског фонда. Радни наслови тих филмова били су (Записник Ф430/53, 
1970): Однос појединца према маси и Данашњи модеран човек у друштву. У 1972. 
години су, такође, била планирана још два Шајтинчева филма поред Тријумфа и 
Дон Кихота, и њихови радни наслови били су (Неопланта филм 66-71, 1971: 93): 
Самоубиство народа и Власт. 

Извесно је и да је Светозар Удовички, након свих успеха, размишљао о 
одлуци да у Новом Саду направи трик одељење, упосли већи број људи који би се 
бавили анимацијом и, генерално, Неоплантину продукцију анимираних филмова 
доведе на знатно виши, професионалнији ниво (Неопланта филм 66-71, 1971: 88): 
„Да се није појавио Борислав Шајтинац, да у ‘Неопланти’ оствари своје амбиције 
на плану анимираног филма, ‘Неопланта’ не би имала овај вид производње. 
Резултати које је постигао овај аутор у земљи, а нарочито у иностранству, 
родили су идеју да се у Новом Саду оснује школа за цртани филм (има преко 50 
заинтересованих младих људи) коју би водио Шајтинац. Наравно, ми не бисмо 
желели да имамо нове Шајтинце, него бисмо желели да имамо нове личности у 
овој производњи, али са резултатима које је њихов учитељ постигао. Ова идеја је 
занимљива и за војвођанску телевизију. Старо и неписано правило је да је прави 
уметник скроман у захтеву, да ради у тишини, да се не размеће резултатима и да 
је витално заинтересован за све догађаје у кући, не само у вези својих пројеката 
него свих осталих колега. Шајтинац је спреман да у сваком тренутку помогне, 
прискочи у помоћ, критику прима са пажњом, прихвата је, а и сам је врло 
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самокритичан. Ова ауторска личност је понос ‘Неопланте’, он је такорећи сам, 
уз нашу помоћ, поверење и разумевање, избио у врх светског анимираног филма. 
Његове могућности још нису исцрпљене и од њега се у следећим годинама могу 
очекивати још вреднији резултати“.

Међутим, сви ови планови били су осујећени изненада, са појавом 
специфичног проблема. Сви поменути успеси били су пропраћени сенком великог 
скандала у који је Неопланта била уплетена исте, 1971. године. Реч је о четвртом 
играном филму Душана Макавејева WR–Мистерије организма који је настао у 
копродукцији Неопланте и минхенске фирме Телепул3. На основу петогодишњег 
уговора између Неопланта филма и Авала филма и веома успешне сарадње на 
играним филмовима Мирослава Антића и Желимира Жилника, у случају филма 
WR–Мистерије организма, подстицаји и препоруке за нову сарадњу стигли су из 
Београда. Неопланта је као извршни продуцент, након успешних преговора са 
Телепулом, почела са реализацијом филма почетком 1970. године. 

Важно је напоменути да је филм WR–Мистерије организма иницијално 
био конципиран као комбинација анимираног филма, документарног материјала 
и игране структуре. Податак о „комбинованој“ замисли филма налази се у 
допису који је Загреб филм послао Неопланти у време када је коначно пронађено 
компромисно решење за спор око анимираног дела филма Гастронаути 
Бранислава Обрадовића (Писмо Загреб филма Ф430/67, 1970): „Према усменом 
договору између директора подузећа ‘Неопланта-филм’ С. Удовичког и директора 
подузећа ‘Загреб-филм’, Миливоја Погрмиловића, ‘Загреб-филм’ је спреман 
за израду цртаних инсерата за филм WR–Мистерија организма, режисера Д. 
Макавејева у продукцији ‘Неопланта-филм’ – Нови Сад. За припремне радове 
на реализацији овог пројекта (цртежи, фигуре, предлошци, књига снимања итд.) 
које ће водити Александар Маркс у договору с Душаном Макавејев, ‘Неопланта-
филм’ би требао аконтирати 20000 – динара, што ће се обрачунати унутар цијене 
цјелокупног посла. Тачну дужину цртаних инсерата одредит ће А. Маркс и Д. 
Макавејев након израде књиге снимања у договору с подузећем ‘Неопланта-
филм’, а калкулације израдити ‘Загреб-филм’ према својим стандардима. Што 
се тиче неријешеног проблема плаћања за анимирани дио филма ‘Гастронаути’ 
обострано је договорено да се међусобна потраживања подмирују уплатом износа 
5375 – дин. од стране ‘Неопланта-филм’ Нови Сад ‘Загреб-филму’. Послије ове 
уплате ‘Загреб-филм’ повлачи судску тужбу“. На крају ова замисао ипак није била 
спроведена у дело, а о стало је непознато да ли је Душан Макавејев сам одустао 
3  „Телепул“ је била фирма удружених телевизија Баварске, Аустрије и Швајцарске за немачко 

језичко подручје.
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од идеје, или га је на то наговорио Светозар Удовички поучен лошим искуством са 
Загребом при реализацији филма Гастронаути. Филм WR–Мистерије организма 
је, све у свему, реализован као документарно-играни колаж.

Снимање четвртог дугометражног играног остварења Душана 
Макавејева се одвијало у Америци (документарни део), Београду (играни део), 
бројним локацијама... Монтажа је трајала више од седам месеци, снимљени 
материјал је комбинован са архивским записима (који је Неопланта откупила 
од Југословенске кинотеке), па је тонска копија била довршена тек на пролеће 
1971. године. Филм који је иницирала потреба Душана Макавејева да проговори о 
контроверзној личности немачког социјалног психолога Вилхелма Рајха у светлу 
репресије система над појединцем, у којој је свака сексуална, биолошка тежња 
индивидуе морала бити подређена широј палети друштвених хтења, а најпре 
револуционарним тековинама историје, ускоро је представљен као јединствен 
преседан у југословенској кинематографији. Догађаји који су пратили пласирање 
филма су се одвијали неочекивано, невероватном брзином.

Антоније Исаковић је, као председник Републичке комисије за преглед 
филмова (цензуре) 10. маја 1971. године, након специјалне пројекције у 
новосадском биоскопу „Арена“, потписао одобрење за јавно приказивање 
филма WR–Мистерије организма. Истог дана, Авала филм је писмено отказала 
све уговорне обавезе око филма. Појавом писма Гвоздена Јованића, тадашњег 
помоћника секретара за образовање, науку и културу СР Србије, одлука Републичке 
комисије за преглед филмова је суспендована због уочене неправилности, 
чињенице да су контролној пројекцији филма Душана Макавејева присуствовала 
три члана комисије од потребних пет!4

4  У сачуваној документацији Неопланте о раду Комисије за преглед филмова налазимо следеће 
(Неопланта филм 66-71, 1971: 307): „Цензуру сачињавају угледни јавни и културни радници. 
Председник је књижевник Антоније Исаковић, чланови: Арсен Диклић, књижевник, Милутин 
Чолић и Александар В. Костић, филмски критичари, Владимир Стаменковић, позоришни 
критичар, Владислав Митровић, новинар, Милош Радојевић, службеник СИВ, Павао Броз, 
публициста, Илинка Мицић, политички радник, Душан Макавејев, филмски режисер, Никола 
Марковић, омладински руководилац. Међутим, филмове не гледају редовно сви чланови. 
Двојица, тројица, највише петорица су ‘стални’ остали сачињавају пленум. Они се састају 
само у случајевима ако стални чланови цензуре не могу да се сложе око судбине неког филма“. 
Из цитираног дела јасно се види да су одлуку о дозволи за јавно приказивање доносила два 
до пет сталних чланова комисије, и да је Душан Макавејев такође био члан комисије. Он се, 
наравно, уздржао од гласања, а преостала три члана, на челу са Исаковићем,  нису имала 
несугласице око судбине филма WR–Мистерије организма. Примедба да је комисија била 
непотпуна данас делује неприхватљиво.
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Због новонастале афере покрајинска Комисија за кинематографију је 28. 
маја заказала нову контролну пројекцију филма за 5. јун, а отприлике у исто време, 
у периоду од 20. маја до почетка јуна, филм је са великим успехом више пута био 
приказан на Филмском фестивалу у Кану (у оквиру програма „15 дана аутора“), 
на којем је, на крају, освојио награду шпанске филмске критике „Луис Буњуел“. 

Ипак, нова јавна контролна пројекција у новосадском биоскопу Арена 
изазвала је жестоку расправу и полемику у којој су учествовали истакнути 
филмски и културни делатници, интелектуални крем који је укрстио мишљење са 
грађанима Новог Сада. У вребалним окршајима учествовали су, између осталих: 
др Драшко Ређеп, др Петар Волк, Желимир Жилник, Илија Башић, Андреј 
Поповић, Бранко Андрић, др Војин Димитријевић, Дејан Ђурковић и други. 
Након бурне расправе уследило је гласање које је требало да потврди одобрење 
Републичке комисије за преглед филмова за јавно приказивање, и омогући упис 
филма у регистар. Против филма гласао је Јозеф Варга, а за су гласали истакнути 
припадници Неопланте Желимир Жилник, Петар Латиновић, Славуј Хаџић, као 
и новинар Владимир Урбан и директорка новосадских биоскопа Ирена Сабо. На 
предлог Душана Макавејева, Комисија за кинематографију је, на крају, донела 
одлуку да се коначна одлука о судбини филма одложи, како би се јасније сагледале 
све новонастале околности (Тирнанић, 2011: 128): „Тако је Макавејев, из најбоље 
намере, сам потписао смртну пресуду сопственом филму, са наивним уверењем да 
још шире отвара врата будућим демократским расправама“.

Убрзо, 15. јуна, Извршни одбор Покрајинске заједнице културе одбио 
је предлог Комисије за кинематографију да се филм WR–Мистерије организма 
упише у регистар филмова. Недуго затим, јавно су се огласили и борци СУБНОР-а, 
задужени за чување и развијање традиције НОБ-а, упутивши протесна писма 
покрајинским руководиоцима, Скупштини и Извршном већу Војводине, у којима 
су осудили скандалозан филм Душана Макавејева. На крају су се обратили и 
медијима, јавно затражили забрану филма и позвали на одговорност аутора и 
продуцента.

Само два, три дана раније филм је био приказиван на Филмском фестивалу 
у Берлину (30. јуна и 1. јула) у програму „Интернационални форум младог филма“ 
који је уређивао немачки критичар Улрих Грегор, и добио је ново признање, од 
стране међународне филмске критике („FIRPRESCI“).

Током лета, филм је изазвао и нови скандал на филмском фестивалу у Пули 
након што је, у сплету невероватних околности, спречено његово приказивање 
(иако је био уврштен у званичну селекцију осамнаестог издања најважније 
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југословенске кинематографске смотре). Најпре се огласило Јавно тужилаштво 
Србије које је 19. јула обуставило извршење решења о јавном приказивању 
и затражило од Републичке комисије за преглед филмова да повуче дозволу за 
приказивање. У Копенхагену је 22. јула, у биоскопу Дагмар, одржана светска 
премијера филма у присуству представника целокупне данске културне јавности, 
као и Данила Пурића, југословенског амбасадора у Данској. Након премијере, 
Светозар Удовички је хитно писао Јавном тужилаштву СФР Југославије са тезом 
да је републичко тужилаштво прекорачило своја овлашћења. Одговор није добио. 

Јавности су се затим обратили учесници фестивала у Пули, као и бројни 
интелектуалци, инсистирајући да се филм Душана Макавејева прикаже грађанима 
Југославије. Ипак, све је било окончано на следећи начин (Тирнанић, 2011: 132): 
„Пулски фестивал је завршен без одговора и без одлуке о судбини филма. Награде 
су подељене (и примљене) са горким укусом. Професор Душан Стојановић, тих 
година наш водећи филмски теоретичар (данас, нажалост покојан), прогласио је 
фестивал неважећим, а онда се, у листу Свет, запитао ‘зар заиста није крајње 
време да филм престане да буде монета за подкусуривање у унутрашњој и спољној 
политици ове земље’“. О збиру догађаја изјашњавао се, након Пуле, целокупан 
колектив Неопланте, а међу њима и покретачи анимираног филма, Борислав 
Шајтинац и Никола Мајдак. Оба аутора стала су у одбрану Неопланте и Душана 
Макавејева. Борислав Шајтинац је, на пример, приметио следеће (Неопланта 
филм 66-71, 1971: 370): „Стиче се утисак да са покрајинским филмом нешто није 
у реду, као и да сви проблеми сигурно не леже у ‘Неопланти’ него исто тако и тамо 
одакле се сигнализира и указује на њих“. Никола Мајдак је, у складу са својим 
карактером, читав проблем описао оштрим речима, директно (Неопланта филм 
66-71, 1971: 378): “Када је аутор филма поднео продуценту синопсис филма ‘WR’, 
а продуцент тај синопсис проследио ‘онима горе’, ‘они горе’ су из поверења 
према продуценту и респекта према аутору одобрили финансијска средства за 
реализацију филма. Сада, када је филм готов и када се виде голе гузице и још по 
нека повелика ствар, наравно све то са још извесном дозом политичких обланди, 
‘они горе’, неки ‘тамо доле’, а и многи из безбројне средине, побунили су се. (...) 
Стварно којешта. Ако је у синопсису поменуто име Вилхелма Рајха, и ако је аутор 
навео да му посвећује овај филм у који ће урадити и уградити то и то, не може 
се очекивати да ће се филм о В. Рајху свести на печење кокица са песмицама из 
дечијих вртића. (...) Филм WR је добар и уметнички вредан филм. То је документ 
о времену у којем живимо. Мало својеврстан документ, али приказиван или 
бункерисан, он ће нас свакако надживети. Па и ако цензура као своју последњу 
реч буде рекла НЕ, то не мора да значи да НЕОПЛАНТА треба да буде уштројена“.
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Дакле, након свих афера више се није постављало само питање о забрани 
филма Душана Макавејева, већ и о будућности младе новосадске продуцентске 
куће. По сећању Желимира Жилника кључни догађај се десио на следећи начин 
(Буден Жилник, 2013: 94): „Макавејев је на острву Ластово, одмара се после 
блокада у земљи, а славе у Кану. Звони телефон, јављам се. Глас из слушалице: 
‘Овде пуковник Марковић из Генералног секретаријата председника Републике. 
Код вас је рађен тај филм о мистеријама? Дошао бих са возачем, за два сата, по 
копију. Потребна је за вечерашњу пројекцију’. Одмах зовем директора Свету 
Удовичког. Њему пада камен са срца: ‘Коначно, Тито ће видети WR. Филм су до 
сада смели да нападају стаљинисти, јер он није стигао да га види’“.

Неочекивана вест стигла је и до Душана Макавејева који је од Желимира 
Жилника затражио да хитно премонтира филм, и исече све кадрове у којима се 
виде мушки полни органи (а таквих места у филму није било мало). Збуњени 
Жилник поново је позвао Светозара Удовичког који је на захтев Душана Макавејева 
реаговао неочекивано (Буден Жилник, 2013: 95): „Вас двојица тражите да лажемо 
Тита. Ни по коју цену! Треба да види све. Кад види Тито ће разумети да је Мак на 
његовој страни“. Копија је заиста истог дана била отпремљена, међутим, остало је 
непознато како је Јосип Броз Тито реаговао на филм. Епилог је, у сваком случају, 
био следећи... 

Са уласком у јесен 1971. године хитно је покренута иницијатива за смену 
Светозара Удовичког са места директора Неопланте, а сличан сценарио десио се и 
у Београду где је са водећег места Авала филма смењен Драгиша Ђурић. На место 
челника Неопланте предложен је др Драшко Ређеп који на нову функцију долазио 
из Змајевих дечијих игара. У периоду од неколико месеци Неопланта је, дословно, 
била блокирана, а Светозар Удовички је фигурирао као вршилац дужности 
директора институције. Формално-правно Драшко Ређеп је преузео функцију 
директора након решења о именовању које је донело Покрајинско извршно веће 
28. марта 1972. године, а почетком априла почео је да доноси нове кадровске и 
програмске одлуке (Записник Ф430/53, 1972): „Новоименовани директор др 
Драшко Ређеп моли Радну заједницу да се хитно распише конкурс за помоћника 
директора, а предлаже да се на радно место ‘референт за документацију’ постави 
досадашњи в.д. директор Светозар Удовички“. Драшко Ређеп је, за Светозара 
Удовичког поражавајућу одлуку, образложио чињеницом да није имао прилику 
да добије потврду и увери се да је бивши директор дипломирао на Академији 
за филм, позориште, радио и телевизију, а затим је предложио и да се отвори 
још једно радно место, за помоћног књиговођу, у циљу поновног покретања 
производње у Неопланти. Даљи ток састанка био је и више него занимљив, а 
његов централни део, сачуван у записнику, говори сам за себе:
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„Светозар Удовички Прихвата понуђено радно место ‘референта за 
документацију’ под условом да му се одреди исти лични доходак који је имао као 
в.д. директор установе, у противном тражи споразуман отказ радног односа на 
максимални отказни рок и лични доходак који је до сада имао.

Драшко Ређеп С обзиром да се за радно место ‘референт за документацију’ 
тражи средња стручна спрема и обављање тачно одређених врста послова, лични 
доходак не може бити у висини коју је до сада Удовички имао.

Светозар Удовички Пошто он под понуђеним условима не може 
прихватити радно место ‘референт за документацију’, моли Радну заједницу да 
се сачини споразумни раскид радног односа на шест месеци, а и обавезу Радне 
заједнице да га неће иселити из стана у који се уселио као директор Установе, а 
који је власништво ‘Неопланта филма’“.

Светозар Удовички је, на крају, завршио као службеник у београдском 
„Паркинг сервису“, у којем је новопостављени директор био Драгиша Гиле 
Ђурић, бивши први човек Авала филма. Душан Макавејев је убрзо отишао у 
иностранство. Исто је учинио и Желимир Жилник након силних покушаја да 
доврши рад на новом дугометражном играном филму Слобода или стрип (филм 
је, на крају, завршио у бункеру). Борислав Шајтинац, српски аутор који је у сенци 
великих мајстора анимираног филма у Загребу почео да досеже стваралачки 
максимум, остварује изузетан професионални успех, а Неопланти доноси велики 
углед и препознавање на пољу краткометражног ауторског анимираног филма, 
по окончању рада на филмовима Тријумф и Дон Кихот, средином 1972. године 
заувек је напустио земљу и настанио се у Немачкој, згрожен над политичком 
хајком и гушењем слободa. У досадашњим проучавањима (Мунитић, 1999: 30) 
тачно је примећено: “(...) да лов на ‘целулоидне вештице’ не би остао ограничен 
једино на играни и документарни атар, тамне нијансе и дубинске загонетке 
Шајтинчевих ‘цртаћа’ добијају улогу и место неопходног анимацијског ‘кривца’, 
што ће прекинути његов рад и отерати га у иностранство“.

Генерално, све поменуте околности потпуно су отупеле експлицитну 
критичку димензију Неоплантиних филмова, који су настајали у периоду од 1973. 
године до гашења филмске куће, 1985. године. Када је реч о анимираним филмовима 
који су настајали по доласку Драшка Ређепа, важно је приметити да они нису 
били лишени социјално-критичке димензије, али нису били ни близу наглашеног 
политичког контекста, осуде кумунистичког догматизма и инфериорног положаја 
индивидуе унутар југословенског система, која је карактерисала комплетан 
новосадски опус Борислава Шајтинца....
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The greatest achievements of the animated movies of Neoplanta Film
 

Abstract: The paper presents less known data about the conditions in which the most 
successful animated films in the production of Neoplanta Film were created in the 
period between 1969 and mid 1972. Further, it analyzes the crucial events that led to the 
change of the management, as well as the dimensions of political persecution which was 
the reason for the most prominent creators to cease working.
Keywords: Neoplanta Film, Borislav Šajtinac, Nikola Majdak, Not Everything That 
Flies is a Bird, Dušan Makavejev


