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ПОСТОЈИ ЛИ СТАР СИСТЕМ
 У СРПСКОЈ КИНЕМАТОГРАФИЈИ

Ана Далеоре

Америчка кинематографија се, још после Првог светског рата, 
позиционирала као водећа кинематографија света у економском, 
организационом и маркетиншком погледу. Најважнији чинилац њене 
величине представља јако тржиште. Могућност доброг пласмана америчких 
филмова на сопственом тржишту била је условљена постојањем веома 
развијене биоскопске мреже, популарном ценом биоскопске улазнице и 
успостављеном навиком гледања филмова. На популарност филма утицао 
је и “стар систем” као стожер успеха америчке кинематографије. Управо 
због тога, сви уметнички, али и економски процеси везани за филм најбрже 
су се развијали и успостављали стандарде у Сједињеним Америчким 
Државама, односно, симболу америчке филмске моћи – Холивуду. Сви 
кључни моменти у развоју америчке кинематографије – стар систем, појава 
говорног филма и отпор сарадњи са телевизијом, пројектовали су се и на 
остале кинематографије у свету.

И српска кинематографија се једним делом ослонила на одређене 
законитости тржишта, које су се, у измењеном облику и према специфичним 
околностима, успоставиле и у нашој кинематографији. Феномен 
популарности филмских глумаца, који су трајно обележили домаћи филм 
и у његовим оквирима стекли статус филмске звезде био је присутан и 
на простору бивше Југославије, а узор је свакако имао у великом утицају 
холивудског стар система. Жанрови и број снимљених филмова у Србији 
имали су битан утицај како на глумачки израз тако и на положај филмског 
глумца. Код нас је широк круг глумаца играо у релативно малој годишњој 
продукцији, па је стога само један број њих успео да се бави искључиво 
филмском глумом.
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Између два светска рата, наша сиромашна и углавном самоука, технички 
и кадровски потпуно неспремна кинематографија, ограничавала се на 
приказивање увезених филмова, чинећи, у то време, повремене покушаје 
у продукцији домаћих дугометражних играних филмова. Филмови из тог 
периода, попут Грешнице без греха (1927), Косте Новаковића, или Са вером 
у бога (1932), Михајла Ал. Поповића, нису могли да пруже било какву 
наду усамљеним талентованим филмским глумцима и да им гарантују 
било какву врсту професионалне каријере код нас. Управо из тих разлога, 
Ита Рина, глумица изузетног дара и амбиција, своју каријеру везала је за 
кинематографије Аустрије, Немачке и Чехословачке, у којима је стекла славу 
достојну филмске звезде. Посебан успех постигла је филмовима: Двоје испод 
небеског свода (1927), Еротикон (1929) и Фантом Дурмитора  (1932). Своју 
филмску каријеру наставила је до 1939, када се, на врхунцу славе, повукла 
са филма.

Након Другог светског рата, отпочео је континуирани развојни пут 
наше кинематографије. Долази до оснивања републичких производних 
филмских предузећа и мења се однос према култури, а у оквиру тога, и 
положај кинематографске делатности као целине, посебно положај филмске 
продукције. Филм је прихваћен као уметност и културно добро, а домаћи 
филм као најзначајније средство утицаја на развој културног нивоа најширих 
слојева становништва. Филмској производњи је придаван посебан значај, 
због чега је уживала повлашћен положај, кроз стварање организационе, 
материјалне, техничке и кадровске базе за континуирану производњу 
домаћег филма. 

Српски филм се, непосредно после Другог светског рата, углавном 
ослањао на глумце који су долазили из позоришта, које је било практично 
једино место где су редитељи тражили јунаке својих будућих филмских 
прича. Школовани и навикнути на позоришни рад, ови глумци су своје 
искуство преносили и пред камере. Међутим, како су се од филма очекивали 
велики резултати, једна група младих филмских радника упућена је у 
иностранство на школовање, а у Београду је 1947. била основана Висока 
филмска школа за глуму и режију, која је имала за циљ да кадровски оснажи 
домаћу кинематографију.

Током педесетих година прошлог века, када се у нашем друштву прешло 
из административног периода у период самоуправног социјализма, филмска 
продукција је са скромним искуством била још увек недовољно развијена, 
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трагајући за сопственим изразом, те није могла да гарантује већем броју 
глумаца перманентнији рад на филму. Због тога су глумци углавном остајали 
у позоришту, мада је било и оних храбријих који су се одлучили да постану 
слободни филмски уметници. Међу онима, који су у том периоду желели да 
се посвете искључиво филму били су између осталих, Стојан Аранђеловић, 
који је дебитовао 1950. у филму Црвени Цвет, Драгомир Фелба, који је своју 
глумачку каријеру започео прво у позоришту, да би од 1956. стекао статус 
слободног филмског уметника и Павле Вуисић, који је почео као позоришни 
глумац у Панчеву, да би током своје глумачке каријере био посвећен 
искључиво филму.

Новоформирана категорија слободних филмских радника и уметника 
обезбеђивала је већи број непосредних филмских стваралаца, које су 
филмска предузећа ангажовала за рад на реализацији одређених филмских 
пројеката. Опредељење да пређу у слободни статус, глумци су нашли, пре 
свега, у потешкоћи усклађивања свог ангажмана на филму и у позоришту. 
Један број оних, који су на филм дошли без посебног глумачког образовања 
и напустили своја ранија занимања, такође су се нашли у слободном статусу. 
С друге стране, у каснијем периоду, велики број младих глумаца ступа у 
овај статус због привлачности и атрактивности које пружа рад на филму. За 
све њих посебан мотив је био стицање популарности, која је произашла из 
остварених улога на филму, и из које су настајали евентуални нови ангажмани. 
Друштвени положај слободних филмских глумаца био је идентичан положају 
радника који самостално, у виду свог занимања, обављају неку културну 
или уметничку делатност. Категорија слободних филмских глумаца била је 
плаћена по улози на филму и није имала нарочите бенефиције, за разлику 
од стално запослених глумаца у позоришту. На пример, плаћени годишњи 
одмор или плаћено боловање. С обзиром на специфичне услове обављања 
посла, слободни уметници уопште, па и филмски глумци, имали су сталну 
потребу за проналажењем нових филмских ангажмана,

Континуитет у продукцији, са повећањем броја филмова из године у 
годину, омогућио је 1954. одржавање првог домаћег филмског фестивала у 
Пули. На овом фестивалу, прве награде за свој рад добили су глумци, Душан 
Јанићијевић за улогу у филму Стојан Мутикаша и Метка Габријелчић за 
улогу у филму Весна.

Са развојем југословенске, а у оквиру ње и српске кинематографије, 
расло је и интересовање за њу; штампа је све више писала о њој и пратећим 
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догађајима око ње. Магична привлачност великог екрана и код нас је везивала 
гледаоце за филм и била заснована углавном на глумачкој популарности. 
О глумцима тако излази низ написа, како у специјализованим филмским 
часописима, тако и у дневним и илустрованим часописима. Циљ је био 
заинтересовати што шири слој публике за одређене филмске глумце, тако да 
добијају велики публицитет, услед чега популарност филмова у којима они 
играју расте. Наши филмови су жанровски углавном били оријентисани на 
филмове са савременом тематиком, комедије и ратне филмове. У многим 
од њих откривени су поједини талентовани глумци, који су се заједно са 
филмовима афирмисали како на домаћој тако и на међународној сцени.

Домаћа биоскопска публика прихватила је одређене глумце са посебним 
одушевљењем, па чак и када филмови у којима су играли нису били 
најуспешнији. Време је чинило своје, и код нас је рођена професија “филмски 
глумац”, која почиње да самостално егзистира. Њену неминовност увиђају 
како редитељи тако и продуценти.

Од преласка у слободне уметнике, глумци су приступили секцији 
филмских глумаца при републичким удружењима филмских радника, са 
жељом да побољшају свој статус. На њихову иницијативу, оснива се 1954. 
у Пули, за време трајања филмског фестивала, јединствено професионално 
удружење свих филмских глумаца Југославије. После искуства од неколико 
година, схвативши да им оваква организација, централистичког типа, 
не одговара, филмски глумци се поново организују у својим секцијама 
при републичким удружењима филмских радника. У Србији се отишло 
корак даље, па је тако, 17.10.1968, основано посебно самостално Удружење 
филмских глумаца Србије. За првог председника Удружења изабран је 
глумац Велимир Бата Живојиновић, а донет је Статут и нови правилник 
о раду Удружења, које се укључило у решавање бројних проблема ове 
професије.

Годинама придавани публицитет чаролији са екрана, прелази и на наше 
глумце, тако да се у овом периоду почињу јављати почеци домаћег “стар 
система”. Популарност и квалитетна филмска игра глумаца, доводе публику 
у биоскоп, потврђујући тиме чињеницу да је професија филмског глумца 
превазишла своје почетне домете.

Наша публика је одувек гајила посебно поверење и афинитет ка домаћем 
филму, исказујући га већом посетом биоскопима, чак и у временима када 
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домаћа кинематографија није могла понудити гледаоцима значајнија филмска 
остварења. Ипак, остаје чињеница да су гледаоци показали извесну врсту 
симпатије како за домаћи филм, тако и за домаће глумце. Наш биоскопски 
гледалац, из периода седамдесетих година, је тако изоштрио критеријум и 
развио сопствени систем процењивања вредности домаћег филма. Спрега 
домаћег биоскопског гледаоца и домаћег филма била је у специфичној 
комуникацији гледаоца са темама и јунацима из наше стварности. Уколико 
су гледаоци добијали већу могућност идентификације, кроз обраду тема и 
проблема сопствене средине, утолико је степен њиховог поверења у домаћи 
филм постајао значајнији везивањем за успешно одигране улоге појединих 
глумаца. Најбољи пример за то били су филмови нове генерације редитеља 
тзв. “чешке школе”. Филм Љубавни живот Будимира Трајковића, редитеља 
Дејана Караклајића, током 1977. остварује посету од 349.157 биоскопских 
гледалаца, а филм Специјално Васпитање, редитеља Горана Марковића, 
посету од 247.294 биоскопских гледалаца1. Разлог овако добре посете треба 
тражити како у великом уметничком квалитету тако и у комерцијалном 
квалитету филмова, чему су такође допринели тада врло популарни филмски 
глумци – Љубиша Самарџић, Милена Дравић, Беким Фехмиу и други.

Ретки су глумци који су, на нашим просторима, свој живот и 
професионални рад посветили филму, дошли до статуса филмске звезде и 
трајно обележили српску кинематографију, попут Милене Дравић и Љубише 
Самарџића, филмског пара којег је одликовала шармантност, лежерност 
и спонтаност у глумачком изразу. Своје значајне улоге остварили су у 
периоду шездесетих година прошлог века, када започиње њихов вртоглави 
успон и када освајају наклоност филмске публике, али и критике и жирија. 
Они представљају праве филмске звезде домаће кинематографије, које су 
већ четири деценије континуирано присутне у југословенској и српској 
кинематографији. Такође, на њихову велику и трајну популарност утицали 
су и типови ликова које су тумачили. 

Љубиша Самарџић је од почетка своје каријере представљао 
југословенску верзију типа момка-из-суседства, честитог младића, касније 
зрелог мушкарца народног порекла, који је у разним околностима био 
присиљен да чини повремене компромисе. Милена Дравић је популарност 
стекла тумачећи улоге девојака са улица наших градова и плочника малих 
далматинских места, или пак улоге безбрижних сељанчица. По типу, она је 
представљала девојку-из-суседства, а ликови које је остварила поседовали 
су постојану топлину и једноставност.
1  Кинематографија у СР Србији, упоредо СФРЈ 1977, Институт за филм, Београд, 1979, стр 74.
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Милена Дравић и Љубиша Самарџић, изузетно популаран филмски 
пар, са највећим бројем награда добијених за свој уметнички рад, свој 
статус стекли су многобројним филмовима, међу којима се посебно истичу: 
Прекобројна (1962), Бранка Бауера, у којем је Милена Дравић за улогу Ранке 
освојила “Златну арену” на филмском фестивалу у Пули; затим Девојка 
(1965), Пурише Ђорђевића;  Јутро (1967), Пурише Ђорђевића, у којем је 
Милена Дравић за своју улогу освојила “Сребрну арену” на филмском 
фестивалу у Пули; 

Љубавни живот Будимира Трајковића (1977), Дејана Караклајића; Рад на 
одређено време (1980), Милана Јелића, у којем је Љубиша Самарџић за улогу 
Синише Пантића освојио “Златну арену” на филмском фестивалу у Пули; 
Развод на одређено време (1986), Милана Јелића, и Полицајац са Петловог 
брда (1992), Михаила Вукобратовића.

Крај прошлог века обележио је релативно константан успех домаће 
кинематографије, иако је одсуство модернизације биоскопских дворана и 
све скромнији обим друштвене помоћи деловао обесхрабрујуће на филмску 
продукцију. Плејаду заслужних глумаца који су изградили српски филм скоро 
ненаметљиво су замениле младе глумачке снаге уносећи шарм младости и 
нове глумачке бравуре. Међу њима су се свакако издвојили, не само својим 
стилом глуме, улогама које су играли на филму већ и прихватањем од стране 
критике, а посебно од нове младе биоскопске публике, Сергеј Трифуновић, 
Драган Бјелогрлић, Никола Ђуричко, Никола Којо, Бранка Катић и други.

Слично дешавањима у америчкој кинематографији, и код нас, много 
година касније, у периоду деведесетих година, долази до оснивања независних 
продуцентских компанија на чијем челу су се налазили познати филмски 
глумци. Прва независна филмска продуцентска кућа била је Cinema Design, 
Љубише Самарџића, а његовим путем, из економских и креативних разлога, 
кренули су и многи други популарни глумци: Ивана Михић (Хоризонт, 
2000), Лазар Ристовски, (Zillion), Драган Бјелогрлић (Cobra Film) или Зоран 
Цвијановић (Yоdi Movie Craftsman).

Међутим, механизми медијске промоције, рекламне кампање филмова 
и пласирања српских филмских звезда битно се разликују и далеко су 
слабије осмишљени од својих пандана у америчкој кинематографији. Мање 
тржиште, скромнији обим производње филмова, недостатак организоване 
и плански вођене презентације и промоције филмских звезда, неки су 
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од разлога зашто у Србији “стар систем” не постоји у оним оквирима у 
којима је заступљен у америчкој кинематографији. Недостатак смишљене 
и организоване рекламе и пласмана домаћих филмских звезда био је 
узрокован и недовољним интересом домаћих продуцената за грађење 
“стар система”. Домаћа кинематографија је углавном била оријентисана на 
стварање редитељских звезда, али и поред тога, домаћа биоскопска публика 
одлази у биоскоп, привучена популарним глумачким именима. 

Популарност филмских глумаца код нас исказивала се путем:

а)   писама – Биоскопски гледаоци су путем писама саопштавали 
вољеном глумцу колико цене његов рад и воле његов лик, колико 
желе његову фотографију са аутограмом, колико му желе успеха у 
даљем раду... Интересовали су се у којим је све филмовима играо 
или ће играти, као и за поједине аутобиографске податке. Гледаоци 
су се такође обраћали разним илустрованим часописима са 
молбом да се објави адреса, или да се више пише о овом или оном 
глумцу; најзад, предлагали су и чија слика да се објави на насловној 
страни. Филмски фанови нису пропуштали нити један филм свог 
омиљеног глумца; већина је живела од једне до друге биоскопске 
премијере, и припадала категорији биоскопске публике која се 
активније интересовала за филм, и чији је однос према филму био 
израженији.

b)  написа и оглашавања у штампи –  Оглашавање у штампи је у великој 
мери било препуштено случају, а не планираном и смишљеном 
деловању. Представљање глумаца у штампи, као важном медију 
масовног информисања, није било координирано од стране прес-
агента или неке друге особе која би обављала ту функцију, већ 
је зависило од иницијативе уредника или појединих новинара. 
Углавном су се објављивали интервјуи, чланци и репортаже о 
животу и раду популарних филмских глумаца у недељницима и 
дневним новинама.

c)   филмских плаката  –  Филмски плакат је као рекламно средство 
оглашавања филмова у домаћој кинематографији био лошијег 
квалитета и скромније визуелне реализације. У изради филмских 
плаката, домаћи аутори, иако су се ослањали на стандардизоване 
примере плаката европске и америчке кинематографије, нису могли 
најбоље да примењују та искуства. Као оправдање може се узети у 
обзир и мањи формат нашег плаката, који је износио 70 x 50 цм, 
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за разлику од америчког, који је износио 70 x 100 цм. Стандардни 
биоскопски плакат за домаћи филм изгледао је овако: одмах испод 
наслова филма, који се обично налазио на горњем средишњем делу 
било је истакнуто име редитеља, а имена глумаца била су у горњем 
или доњем делу плаката у зависности од одређеног идејног решења 
уз репродукције фотографија филмских глумаца.

д)  филмских фестивала – У пласману домаћег филма, важно место 
заузимали су филмски фестивали и други културно уметнички 
садржаји који потврђују естетску вредност и допадљивост филма. 
Домаћи филмски фестивали представљали су биланс једногодишње 
филмске продукције и привлачили су велики број гледалаца. На 
фестивалима су се сваке године додељивале награде за најбоље 
филмске ствараоце, тако да су фестивали током свог трајања 
били увек у центру пажње и публике и медија. Два најважнија 
домаћа фестивала по питању промовисања филмских глумаца 
на територији бивше Југославије били су: Пулски фестивал 
југословенског играног филма и Фестивал глумачких остварења 
у Нишу. Појављивање на овим фестивалима, али много више 
освајање вредних награда, омогућавало је глумцима и изузетну 
популарност и медијску заступљеност.

Проучавајући развој домаће кинематографије у односу на кретања у 
америчкој кинематографији, уочила сам неке законитости које се јављају и 
код једне и код друге, а тичу се “стар система”, статуса и положаја филмских 
глумаца. 

•		“Стар систем” у нашој кинематографији свакако није био развијен у 
облику у којем је био у много већој, америчкој кинематографији, али 
откриће да биоскопски гледаоци показују интересовање за поједине 
филмске глумце и глумице утицало је и на америчке и домаће 
продуценте да у борби за публику снимају филмове са тим глумцима.

•		У домаћој кинематографији, најпопуларнији филмски глумци никада 
нису имали статус филмске звезде у правом смислу те речи, као што 
је био случај у америчкој кинематографији, али им је придаван много 
већи значај него осталим домаћим глумцима. 

•		Раскошан и луксузан живот уз изузетно високе хонораре, био је одлика 
америчких филмских звезда, док је материјални положај филмских 
звезда у нашој земљи био скромнији. Мањи број популарних филмских 
глумаца имао је хонораре које су их издвајали од својих колега, али 
који свакако нису могли да обезбеде сјај и раскош живота какав су 
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имале холивудске филмске звезде. Скромнија филмска продукција и 
непостојање агената утицало је да филмски глумци услед материјалних 
проблема, врло чсто прихватају и улоге које не одговарају њиховом 
уметничком реномеу, не би ли обезбедили средства за егзистенцију.

“Стар систем” у домаћој кинематографији у облику у којем је био остварен 
посебно је био изражен у периоду од шездесетих до осамдесетих година 
прошлог века. У нешто каснијем периоду, не инсистира се толико на звездама 
колико на ангажовању нових, младих талентованих глумаца, којима се 
пружа шанса да покажу своје квалитете и на филму. Глумци су одувек били 
велика вредност нашег филма, а њихова популарност је умногоме допринела 
успеху домаћег филма код публике. У нашој кинематографији немогуће је 
говорити о постојању стар индустрије и рентабилности филмских звезда, 
као што је то случај у америчкој или западно европској кинематографији. 
Ипак и наша кинематографија, као и свака национална кинематографија у 
свету, има своје филмске звезде, али се њихова тржишна вредност и начини 
медијског пласмана и презентације битно разликују и другачије вреднују. 

У сваком случају домаћи филмски глумци, а посебно наше филмске 
звезде, оставиле су трага у развоју српског филма, а њихова популарност 
користила се углавном као магнет или адут за привлачење публике у 
биоскоп, што ће се наставити и у годинама које долазе.
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Кључне речи: 
филм, филмски глумци, филмске звезде

Ana Daleore
IS THERE A STAR SYSTEM IN SERBIAN CINEMATOGRAPHY?

Summary
The film audience in Serbia has found its own favorite actors. The film 

production is being established continiously since the Second World War, when 
the first Serbian popular national film stars appeared. On the other hand, the 
national film actors are not treated in the same way as the American film stars. In 
Serbia, similar to Hollywood, the number of fun letters, front pages, interviews in 
film magazines and film awards as well, shows the popularity of a national movie 
star. They are still popular and respectable in Serbian film.


