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Από την Σχολή του Ζάγκρεμπ μέχρι οήμερα

0 κινηματογράφοι; εμψύχωσης του 
Ζάγκρεμπ υπήρξε τόσο σημαντικός 
στην ιστορία του κινηματογράφου του 

είδους ώστε να αποτελεί σήμερα σημείο 
αναφοράς και να είναι γνωστός ως Σχολή 
ταινιών εμψύχωσης του Ζάγκρεμπ. Η διε
θνής ακτινοβολία της αποκαλούμενης Σχο
λής του Ζάγκρεμπ οφείλεται στον πειραμα
τισμό και τις αισθητικές της καινοτομίες την 
ποικιλομορφία της παραγωγής τ η ς  και βέ
βαια, την μεγάλη σημασία που απέδωσε 
στον ρόλο του δημιουργού.

θέλοντας να τιμήσουν μία από τις δημι
ουργικότερες και πιο διαχρονικές εκφράσεις 
του διεθνούς κινηματογράφου εμψύχωσης 
που γεννήθηκε ατα Βαλκάνια, οι «Ματιές 
στα Βαλκάνια», εξήντα χρόνια μετά την The 
Great Meeting (Veliki miting, 1950) -  την 
πρώτη ταινία που πραγματοποιήθηκε από 
εκείνους που θα αποτελούσαν αργότερα τον 
πυρήνα αυτής της Σχολής - διοργανώνουν 
ένα αντιπροσωπευτικό αφιέρωμα που δια
τρέχει μια περίοδο μισού και πλέον αιώνα 
(1958-2010) μέοα από 47 ταινίες 28 δημι
ουργών.

«Καρδιά» της Σχολής ήταν το στούντιο 
ταινιών εμψύχωσης της εταιρείας Zagreb 
Film που ιδρύθηκε το 1956 και έκτοτε έχει 
παράγει περισσότερες από 600  ταινίες. Σ ' 
αυτό συγκεντρώθηκαν όλοι οι σημαντικοί

καλλιτέχνες της εποχής: Ντούσαν Βούκοτιτς, 
Νίκολα Κόστελατς, Βλάντο Κριστλ, Αλεξάν- 
ταρ Μαρξ, Βλάντιμιρ Γιούτρισα, Μπόριβοϊ 
Ντοβνίκοβιτς-Μπόρντο, Βάτροσλαβ Μ ίμ ι- 
τσα, Ζλάτκο Γκργκιτς, Μπράνκο Ρανίτοβιτς, 
Πάβαο Στάλτερ, Ντραγκούτιν Βούνακ, Νέν- 
τελικο Ντράγκιτς, Άντε Ζανίνοβιτς, Ζντένκο 
Γκασπάροβιτς, Μιλάν Μπλαζέκοβιτς, Ζλάτκο 
Πάβλινιτς, και αργότερα, οι Γιόσκο Μ άρου- 
σιτς, Κρέσιμιρ Ζίμονιτς, και άλλοι. Εμπνευ
σμένοι αρχικά από το Γουωλτ Ντίσνεϊ και τις 
ταινίες εμψύχωσης με μαριονέτεςτουΤσέχου 
Γίρι Τρνκα, οι δημιουργοί- εμψυχωτές θα 
δώσουν έμφαση στην αισθητική και τη φι
λοσοφική πλευρά της τέχνης τους, χρησιμο
ποιώντας την παραδοσιακή τεχνική εμψύ
χωσης αντικειμένων / χαρακτήρων σε 
(ελάτινες την οποία και θα οδηγήσουν στα 
υψηλότερά της επίπεδα. Οι δεκαετίες του 
1960 και 1970 αποτέλεοαν την περίοδο της 
μεγάλης ακμής του στούντιο που γνώρισε 
την διεθνή καταξίωση κερδίζοντας πολλά 
βραβεία σε σημαντικά φεστιβάλ, τρεις υπο
ψηφιότητες για Οσκαρ (Το παιχνίδι, Τουπ 
Τουπ, Dream Doll) αλλά και ένα Οσκαρ, το 
πρώτο σε χώρα εκτός Αμερικής, με την ται
νία Υποκατάστατο (1962) του Ντούσαν Βού- 
κοτιτς.

Αγνοώντας τους υπάρχοντες κανόνες 
και τη ρεαλιστική προσέγγιση του κινούμε

νου σχεδίου οι δημιουργοί στρέφονται στα 
πιο πρωτοποριακά στοιχεία των γραφιστι- 
κών τεχνών, των ε ικονογραφ ιώ ν τεχνικών 
(π.χ. κολλάζ) και των κόμιξ. Δουλεύουν 
συλλογικά και εναλλάσσουν ιδιότητες από 
ταινία σε ταινία, λειτουργώντας ως ομάδα 
με πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία, επηρεά
ζοντας ο ένας τον άλλο και συνάμα διατη
ρώντας την ατομική τους σφραγίδα. Στην 

προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν υλικά, 
χρόνο εργασίας και να υπερβούν τις οικο
νομικές δυσκολίες, ανατρέπουν τις παρα
δοσιακές μορφές και τεχνικές εμψύχωσης, 
ειοάγοντας νέες φόρμες: μειώνουν δραμα
τικά τον αριθμό των σχεδίων, καταργούν 
τον τρισδιάστατο χώρο του Γουώλτ Ντίσνεϊ, 
απλοποιούν τις κινήσεις των χαρακτήρων 
και τα γραφιστικά της εικόνας ακολουθών
τας εν μέρει το παράδειγμα των αμερικα- 
νών συναδέλφων τους της ΙΙΡΑ. Δίνουν έμ
φαση στις λεπτομέρειες της δράσης και 
χρησιμοποιούν ελλειπτικές, διοδιάστατες 
φιγούρες που κινούνται σε λευκό φόντο, 
απελευθερωμένες από κάθε ρεαλιστική κί
νηση. Αυτή η «απλοποιημένη εμψύχωση» 
θα αποτελέοει για ένα μεγάλο διάστημα το 
βασικό χαρακτηριστικό της Σχολής. Χωρίς 
να χρησιμοποιούν διάλογους, οι δημιουργοί 
του Ζάγκρεμπ καταλύουν επίσης την λο
γική που θέλει την μουοική να ακολουθεί τη

4 Κροατικά κινούμενα σχέδια [ 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης



κίνηοη και μετατρέπουν τον ήχο (θόρυβοι, 
ακουστικά εφέ, μουοική) αε οργανικό μέ
ρος της ταινίας. Αποδίδουν δευτερεύουοα 
σημασία στην ιοτορία, εξαφανίζοντας από 
ένα σημείο και ύστερα την πλοκή, και αφή
νοντας το κοινό να ερμηνεύσει από μόνο 
του την αφήγηοη. Εμπνέονται και συνομι
λούν με τις πλαστικές τέχνες, το γερμανικό 
εξπρεσιονισμό και τη σχολή του Μπάουχά- 
ουζ, τη ζωγραφική του Καντίνσκι και του 
Κλέε, τα σχέδια του Γκεόργκε Γκρος, την 
non αρτ και το οουρεαλιομό. Φιλολογικά 
επηρεάζονται από τον Κάφκα, τον Καμί, 
τον Φρόιντ ενώ αντλούν κι από τα γκαγκ της 
εποχής του βωβού κινηματογράφου. Ανε
ξάρτητα από το αν ακολουθούν την λογική 
του μινιμαλιομού ή αν προσεγγίζουν τις 
πλαστικές τέχνες, οι ταινίες τους συνιστούν 
αμιγώς καλλιτεχνικά έργα που διακρίνονται 
για τη σατιρική/χιουμοριστική, την αλλη- 
γορική και τη διδακτική τους διάθεση. Τα 
θέματα που τους απασχολούν συνιστούν 
ακόμα ένα διακριτό γνώρισμα της Σχολής, 
και είναι υπαρξιακού και οικουμενικού χα
ρακτήρα: η αποξένωση, η έλλειψη επικοι
νωνίας, το άγχος, ο ρατοιομός, η επιθετι
κότητα, το Κακό, ο θάνατος...

Η γιουγκοσλαβική πολιτική κρίση στην 
δεκαετία του 1980 θα οδηγήοει το στούντιο 
του Ζάγκρεμπ οε οικονομικό μαρασμό και οε

δραματική κάμψη της παραγωγής. Επιπλέον, 
η αποκλειστική χρήση της κλασσικής τεχνι
κής εμψύχωσης με ζελατίνες και η φυγή 
πολλών δημιουργούν στο εξωτερικό θα 
έχουν ως αποτέλεσμα την παρακμή της σχο
λής. Παρά την παρακμή της ίδιας της Σχο
λής, μια νέα γενιά κροατών δημιουργών θα 
αναδειχθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990 
και θα συνεχίσει την παράδοση αναζήτη
σης καλλιτεχνικής πρωτοτυπίας. Πολλοί δε 
από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει σημαν
τικές ταινίες, όπως οι Ντάνιελ Σούλιτς, Νικόλ 
Χιούιτ, Γκόραν Τρμπούλιακ, Ντάρκο Μπά- 
κλιζα, Ντούσαν Γκάτσιτς, Ντάβορ Μεντιού- 
ρετσαν, Μάρκο Μέστροβιτς, Σίμον Μπόγ- 
κογεβιτς Νάραθ, Τόμιολαβ Γκρεγκλ, και 
άλλοι. Διατηρώντας πολλά από τα στοιχεία 
που χαρακτήρισαν την κλασσική περίοδο 
της Σχολής του Ζάγκρεμπ, όπως τις ζωγρα
φικές αναφορές, τα γκαγκ, την αλληγορία, η 
νέα αυτή γενιά προχωρά ακόμα περισσό
τερο: εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα που 
της προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογι
στές και η τρισδιάστατη τεχνολογία, ανανε
ώνει δημιουργικά τη φόρμα και αυνάμα κα
ταφεύγει και σε άλλες μορφές εμψύχωσης - 
όπως αυτής με πηλό, προκειμένου να πα
ρουσιάσει με τα έργα της την άποψή της για 
τον κόσμο.

Σε μια εποχή γενικότερων προβλημάτων

όπου η «ανεύρεση τρίτου δρόμου» μοιάζει 
διεθνώς πιο δύσκολη, είναι ακόμα πιο ση
μαντικό να ξαναθυμηθούμε τα «μικρά αν
θρωπάκια» της Σχολής του Ζάγκρεμπ, και 
τον συχνά ανέλπιδο αγώνα τους να επιβιώ
σουν ελεύθερα διεκδικώνταςτον ενδιάμεσο 
χώρο ενός καταδυναστευόμενου κόσμου.

Δημήτρης Κερκινός

Υπεύθυνος προγράμματος
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From the Zagreb School of Animation to the Present

T he animation that w as born in Zagreb 
was so influential in the history of this 
film genre that it constitutes a point of 

reference for animation artists that came 
after and is known as the Zagreb School of 
Animation. The international prestige of the 
Zagreb School w as the result of its experi
mentation and aesthetic innovations, its 
diverse production and, of course, the great 
importance it ascribed to the role of the 
author.
W ishing to honor one of the most creative 
and timeless expressions of international 
animation that was born in the Balkans, 
sixty years after The Great Meeting (Veliki 
miting, 1950) - t h e  first film made by the 
people w ho would later form the nucleus of 
that S ch oo l- the"Balkan Survey"is holding 
a tribute spanning over half a century 
(1958-2010) and comprising 47 films by 
28 filmmakers.

The"heart"of the Zagreb School was the 
Studio for Animated Films w hich was 
founded in 1956 as a part of Zagreb Film 
and which has since produced more than 
600 films. The Studio's roster boasted all the 
major animation artists of the time: Dusan 
Vukotic, Nikola Kostelac, Vlado Kristi, Alek- 
sandar Marks, Vladim ir Jutrisa, Borivoj 
"B o rdo " Dovnikovic, Vatroslav M im ica,

Zlatko Grgic, Branko Ranitovic, Pavao Stalter, 
Dragutin Vunak, Nedeljko Dragic, Ante Zani- 
novic, Zdenko Gasparovic, Milan Blazekovic, 
Zlatko Pavlinic and, later, Josko Marusic, 
Kresimir Zimonic and others.

Inspired at first by Walt Disney and the 
Czech puppet animator Jiff Trnka, the Stu
dio's artists/animators placed emphasis on 
the aesthetic and philosophical aspect of 
their art, using the traditional animation 
technique of drawing objects and characters 
on cels (transparent acetate sheets), which 
they would gradually take to its highest lev
els. The 1960s and 1970s marked the hey
day of the Studio, which w on international 
acclaim and numerous awards at major fes
tivals, three Academy Award nominations 
(Igra, Tup Tup, and Dream Doll), and an O s
car, the first to be awarded to a country out
side the United States, for the film Surogat 
(1962) by Dusan Vukotic.

Ignoring existing rules and the realistic 
approach to animation, the Zagreb artists 
turned to the m ost innovative traits of 
graphic arts, illustration techniques (e.g., 
collage) and comic strips. They worked col
lectively and alternated between their var
ious creative duties from film to film, func
tioning as a team with complete artistic 
freedom, influencing each other and, at the

same time, each one maintaining his per
sonal trademark. In an effort to economize 
on materials and time, and overcome their 
financial difficulties, they went beyond the 
traditional animation forms and techniques, 
introducing innovations such as dramati
cally reducing the number of drawings, do
ing away with Walt Disney's three-dim en
sional space, sim p lifying the characters' 
movements and the graphics of the image 
(in part follow ing the example of their US 
counterparts at UPA), placing emphasis on 
the details of the action, and using elliptical, 
tw o-d im ension a l figures that moved 
against a white background, free of any re
alistic movement. This"reduced anim ation" 
would be the School's salient feature for a 
long time. Without using dialogue, the Za
greb artists also rejected the rule of having 
the music follow the movement; instead, 
they transformed sound (noises, audio ef
fects, music) into an organic part of the film. 
The story became of secondary importance, 
with the plot disappearing after a certain 
point and the audience being left to figure 
out the narrative on its own. The Studio's an
imators were inspired by the plastic arts, 
German Expressionism and Bauhaus, the 
art of Kandinsky and Klee, George Grosz's 
caricatural drawings, pop art and surreal-
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ism. On a literary level, they were Inspired 

by Kafka, Cam us and Freud, w hile  they also 

drew  on the visual gag  of silent movies. Ir

respective of whether they ascribe to m in 

imalism  or whether they tend toward the 

plastic arts, their film s are pure w orks of 

art, w ith a satirlcal/humorous, allegorical 

and didactic flavor. The issues they are con

cerned w ith constitute yet another distinc

tive mark of the Zagreb School. These are 

mainly existential and universal in nature, 

such as alienation, lack of communication, 

anxiety, racism, aggression, Evil, and death.

The Yugoslavian  political crisis of the 

1980s meant dire financial straits and a dra

matic fall in p roduction  for the School. 

Moreover, the exclusive use of the classical 

animation technique of cels and the flight of 

m any of the artists abroad led to the 

School's decline. Yet despite this decline, a 

new  generation o f Croat film m akers 

emerged in the late 1990s to keep alive the 
tradition and carry on the quest for artistic 

originality. M any  of these anim ators have 

already produced important films; am ong  
them, Daniel Suljic, Nicole Hewitt, Goran 

Trbuljak, Darko Bakliza, Dusan Gacic, Davor 
Medurecan, M arko Mestrovic, S im on  Bo- 

gojevic Narath, Tomislav Gregl and others. 
While preserving many of the elements that

characterized the classical period o f the Za

greb School, including painterly references, 

visual g ags and allegories, this new  gener

ation has taken things one step further: tak

ing advantage o f computers and 3D  tech

nology, it has revitalized the form, w hile at 

the sam e tim e turn ing to other form s of 

anim ation -  such as claymation -  in order 

to depict its view  of the world.

At a time of general hardship, when find

ing a "th ird  road " seem s like a difficult 

proposition wherever in the w orld w e may 

be living, it is even more important for us to 

think back to the 'little people" of the Zagreb 

School and their often hopeless struggle to 

live freely, in the in-between space of a tyr

annized world.

Dimitris Kerkinos

"Balkan Survey" Programmer 
Translated into English: M ary  Kitroeff
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Το μικρό ανθρωπάκι στο γύρισμα των κόσμων
Μια παρουσίαση της προέλευσης, της προϊστορίας και των βασικών χαρακτηριστικών του φαινομένου 
της Σχολής Ταινιών Εμψύχωσης του Ζάγκρεμπ

του Μίντχατ Αϊάνοβιτς Αίαν

Ανάμεσα σε δύο αριστουργήματα
Το 1962, στη Ιόντα Μάνικα μια ευρωπαϊκή ται
νία εμψύχωαης κέρδισε για πρώτη φορά Όσκαρ. 
Η ταινία ήταν το Υποκατάστατο του Ντούσαν Βού- 
κοτιτς, ενός από τους πρωτοπόρους δεξιοτέχνες 
της αποκαλούμενης ΣχολήςΤαινιών Εμψύχωσης 
του Ζάγκρεμπ1.

Το 1979, το Όσκαρ κέρδισε το φιλμ νουάρ κι- 
νουμένων σχεδίων Special Delivery των Κανα
δών Τζον Γουέλντον και Γιουνίς Μακόλαϊ, προς 
μεγάλη απογοήτευση πολλών οπαδών του κινη
ματογράφου εμψύχωσης2 που ήθελαν το Όσκαρ 
να απονεμηθεί στην ταινία Satiemania, ένα αρι
στούργημα του Ζντένκο Γκασπάροβιτς, που δεν 
κατόρθωσε να είναι ούτε καν υποψήφιο3 Από τη 
σημερινή σκοπιά, είναι περισσότερο από εμφα
νές ότι η Satiemania ανήκει στο πάνθεον των 
σημαντικότερων έργων τέχνης που γυρίστηκαν 
με το μέσο της κινηματικής παρασταοεογραφίας 
ως μια από τις ομορφότερες ταινίες εμψύχωσης 
που έγιναν ποτέ. To Special Delivery, από την 
άλλη, παρά τις αδιαμφισβήτητες αρετές του, έχει 
ξεθωριάσει με το πέρασμα του χρόνου.

Τα δύο αριστουργήματα, το Υποκατάστατο και 
η Satiemania, σηματοδοτούν λίγο πολύ την αρχή 
και το τέλος μιας εποχής που θα μπορούσε να 
ονομαστεί η χρυσή εποχή της Σχολής Ταινιών Εμ- 
ψυχωοης του Ζάγκρεμπ. Από τη δεκαετία του 
1960 μέχρι εκείνη του1980, το κινηματογραφικό 
στούντιο του Ζάγκρεμπ παρήγαγε δεκάδες ιδιαί
τερα αξιόλογες ταινίες εμψύχωσης οι οποίες ιδω
μένες ως σύνολο, συγκρότησαν μια σημαντική 
χρονική περίοδο στην εξέλιξη του κινηματογρά
φου εμψύχωσης ως καλλιτεχνικής φόρμας. Οι 
περισσότεροι ιστορικοί του κινηματογράφου και 
πολλοί σπουδαίοι δημιουργοί-εμψυχωτές όπως ο

ΤσακΤζόουνς4, θεωρούσαν ότι ο κινηματογράφος 
του Ζάγκρεμπ οδήγησε την κλασική τεχνική εμ
ψύχωσης χαρακτήρων και αντικειμένων με (ελά
τινες5 στο αποκορύφωμά της.

Πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον
Στη διάρκεια της 74χρονης, μακρόβιας ύπαρξής 
της η Γιουγκοσλαβία πήρε μια γεύση δεξιάς δι
κτατορίας χάρη στη σέρβική βασιλική δυναστεία 
από το 1918 μέχρι το 1941-αριστερής δικτατο
ρίας χάρη στονΤίτο από το 1945 μέχρι το 1980, 
και τέλος φασισμού και ακραίου εθνικισμού από 
το 1941 μέχρι το 1945 και στη δεκαετία του 1990. 
Επιπλέον, η δεκαετία του 1980 ήταν μια εποχή 
αστάθειας και διαμάχης ανάμεσα στις γραφει
οκρατίες των ομοσπονδιακών κρατών που ξεκί
νησε από την προσπάθεια της Σερβίας να ανα
κτήσει την πλήρη ηγεμονία την οποία είχε χάσει 
κάτω από το καθεστώς του Τίτο.

Το μόνο πράγμα που η Γιουγκοσλαβία δεν 
υπήρξε ποτέ ήταν δημοκρατία.

Σήμερα, είναι περισσότερο από σαφές πως η 
μόνη περίοδος οικονομικής και πολιτιστικής ευη
μερίας των νότιων σλάβικων λαών ήταν η εποχή 
της ήπιας δικτατορίας, ή αλλιώς του φιλελεύθε
ρου σοσιαλισμού του Τίτο, που αναπτύχθηκε 
μετά το 1948, όταν ο δεξιοτέχνης αυτός κομου
νιστής πολιτικός και αδιαφιλονίκητος ήρωας του 
αντιφασιστικού πολέμου, αρνήθηκε να γίνει ένας 
από τους υπηρέτες του Στάλιν. Κατά τη διάρκεια 
των ετών της κρίσης και της πίεσης από τη Μ ό
σχα, η Γιουγκοσλαβία κατόρθωσε να αναπτύξει 
ένα πρωτότυπο σύστημα, κομουνισμό με στοιχεία 
δημοκρατίας, που ανεπίσημα ονομαζόταν «κάτι 
ανάμεσα». Από πολιτικής πλευράς αυτό οήμαινε 
ότι τα εργατικό συμβούλια των εργοστασίων εί

χαν σημαίνοντα ρόλο και, πιο σπουδαίο ακόμη, 
ότι, εξαιτίας του σοβιετικού εμπάργκο, η οικο
νομία στράφηκε προς την Δυτική Ευρώπη και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ουνεργαοία της Γιουγκοσλαβίας με τη Δύση 
είχε εκτεταμένες συνέπειες στον πολιτισμό της. Η 
διαφορετική εκδοχή του κομουνισμού και η ευ- 
ρεία πολιτική αποκέντρωσης κατέστησαν δυ
νατή μια γρήγορη και οαφή ρήξη με τη θεωρία 
και την πρακτική του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 
Αυτό κατέληξε, μεταξύ άλλων, σε ένα αρκετά 
μεγάλο βαθμό ελευθερίας και ανεξαρτησίας των 
κινηματογραφικών εταιριών, που μπορούσαν να 
συναλλαχθούν με ξένες εταιρείες χωρίς να πα
ρεμποδίζονται από τα κεντρικά κρατικά όργανα, 
όπως ουνέβαινε οε άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Οι 
γιουγκοσλάβοι παραγωγοί έκαναν επιτυχημένες 
επαφές με ξένους διανομείς και εισαγωγείς κι 
έτσι η γιουγκοσλαβική κινηματογραφική παρα
γωγή συμμετείχε στα σημαντικότερα διεθνή φε
στιβάλ. Κάθε ομοσπονδιακό κράτος είχε ανα
πτύξει τη δική του κινηματογραφική παραγωγή, 
έτσι ώστε σε μερικές περιόδους η κινηματογρα
φική παραγωγή στη Γιουγκοσλαβία ανερχόταν 
στις τριάντα με σαράντα ταινίες μεγάλου μήκους 
και οε πάνω από εκατό ταινίες μικρού μήκους. Η 
παραγωγή είχε επίσης διευρυνθεί χάρη στα τη
λεοπτικά δίκτυα που είχαν δημιουργηθεί στις 
πρωτεύουσες όλων των δημοκρατιών.

Δύο διεθνή φεστιβάλ έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στην παρουσίαση της Γιουγκοσλαβικής κινημα
τογραφίας στον κόομο. Το πρώτο ήταν το «Bel
grade FEST», η ετήσια παρουσίαση της διεθνούς 
κινηματογραφικής παραγωγής ταινιών μεγάλου 
μήκους και το άλλο, το διεθνές φεστιβάλ ταινιών 
εμψύχωσης του Ζάγκρεμπ που, πολύ σύντομα
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Little man at the turn of the worlds
A view o f  the origin, history and basic traits o f  the phenomenon o f  the Zagreb School o f  Anim ated Film

by Midhat Ajanovic Ajan

Between two masterpieces
In 1962, in Santa Monica, a European animated 
film won an Oscar for the first time. The film 
was Ersatz by Dusan Vukotic, one of the leading 
masters of the so-called Zagreb School of ani
mated film'.

In 1979, the Oscar went to animated film 
noir Special Delivery made by Canadians John 
Weldon and Eunice Macaulay, much to the dis
appointment of many fans of film animation2 
who wished for the Oscar to go to the film Satie- 
mania, a masterpiece by Zdenko Gasparovic, 
which did not even get a nomination3. From to
day's perspective, it is more than obvious that 
Sotiemania belongs to the pantheon of supreme 
artworks made in the medium of animation as 
one of the most beautiful animated films ever 
made. Special Delivery, on the other hand, de
spite its unquestionable qualities, paled under 
the influence of time.

The two masterpieces, Ersatz and Satiema- 
nia, more or less marked the beginning and the 
end of the age that could be called the golden 
age of the Zagreb School of animated film. Be
tween the 1960s and 1980s, Zagreb film studio 
produced dozens of extremely significant ani
mated films, which, seen as a whole, consti
tuted an important epoch in the development of 
film animation as an artistic form. Most film 
historians and many great animators such as 
Chuck Jones4, considered that Zagreb Film took 
classic cel-animation3 to its highest peaks.

Political and social surrounding
In the course of its 74 years long existence, Yu
goslavia had a taste of rightist dictatorship by the

Serbian royal dynasty from 1918 to 1941; leftist 
dictatorship by Tito from 1945 to 1980, and fi
nally fascism and extreme nationalism from 
1941 to 1945, and in the 1990s. In addition, 
the 1980s were a decade of instability and fight
ing between the federal states' bureaucracies 
started by Serbia's attempt to reclaim total hege
mony it had lost under Tito's rule.

One thing Yugoslavia has never had was 
democracy.

Today, it is more than clear that the only pe
riod of economical and cultural prosperity of 
South Slavic peoples was the time of Tito's soft 
dictatorship, or liberal socialism that developed 
after 1948, when this skilful communist politi
cian and indisputable hero of the antifascist war, 
refused to be one of Stalin's servants. During the 
years of crisis and pressure from Moscow, Yu
goslavia managed to develop an original sys
tem, communism with elements of democracy, 
unofficially called'something in between'. In po
litical terms this meant a more influential role of 
working councils in factories and, more impor
tantly, due to Soviet blockade, the economy 
turned to Western Europe and the United States.

Yugoslavia's cooperation with the West had 
far reaching consequences on the culture. Re
formed communism and a high degree of po
litical decentralization enabled a quick and def
inite break up with the theory and practice of 
social realism. This resulted, among other things, 
with a relatively high degree of freedom and 
independence of film companies, which could 
make deals with foreign companies unhindered 
by central state institutions, as was the case in 
other socialist countries. Yugoslav producers

made successful contacts with foreign distribu
tors and importers, so that Yugoslav film pro
duction participated in most important world 
film festivals. Each federal state developed its 
own film production, so that in some periods 
film production in Yugoslavia reached between 
thirty and forty feature films and more than a 
hundred short films. Production also expanded 
by theTV networks built in all republia 'capitals.

Two international festivals played an impor
tant role in the presentation of Yugoslav cine
matography to the world. First was the Belgrade 
FEST, the annual review of the international fea
ture film production, and the international ani
mated film biennale in Zagreb, which, soon af
ter it was founded, became one of the most 
important festivals of that kind in the world.

In short, film authors from Yugoslavia had 
much better chances to present themselves at 
the international market and a far greater free
dom than their colleagues from Eastern Europe.

The authors of animated films took full ad
vantage of these circumstances.

Production circumstances
Croatia may have been the most developed Yu
goslav federal state, but Croatian feature and 
documentary films had much less success on the 
international scene than Serbian, or even Bosn
ian and Herzegovinian, for that matter. Probably 
one of the reasons was the fact that in Croatia, 
animation developed up to the point that it 
completely eclipsed other film forms. Never
theless, the phenomenon of the Zagreb School, 
although exclusively belonging to Croatian 
legacy, cannot be linked entirely and only to
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μετά την ίδρυοή του, έγινε ένα από τα σημαντι
κότερα φεστιβάλ του είδους του διεθνώς

Με λίγα λόγια, οι δημιουργοί από την Γιουγ
κοσλαβία είχαν πολύ περισσότερες ευκαιρίες να 
παρουοιαστούν στη διεθνή αγορά και μια πολύ 
μεγαλύτερη ελευθερία απ'ότι οι συνάδελφοί τους 
από την Ανατολική Ευρώπη.

Οι δημιουργοί των ταινιών εμψύχωσης επω- 
φελήθηκαν στο μέγιστο από τις ουνθήκες αυτές.

Συνθήκες παραγωγής
Αν και η Κροατία ήταν το πιο ανεπτυγμένο γι
ουγκοσλαβικό ομοοπονδιακό κράτος, οι κροατι
κές ταινίες μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης είχαν 
πολύ μικρότερη επιτυχία στη διεθνή σκηνή απ' 
ότι οι οέρβικες, ή ακόμα κι απ' ότι εκείνες της 
Βοσνίας- Ερζεγοβίνης. Πιθανώς, ένας από τους 
λόγους να ήταν το γεγονός ότι στην Κροατία, ο κι
νηματογράφος εμψύχωσης αναπτύχθηκε οε 
βαθμό που να επισκιάαει τελείως κάθε άλλο κι
νηματογραφικό είδος. Ωστόσο, αν και το φαινό
μενο της Σχολής του Ζάγκρεμπ, ανήκει εξολο- 
κλήρου στην κροατική κληρονομιά δεν μπορεί 
να αυνδεθεί αποκλειστικά και μόνο με την Κρο
ατία. Κατά πρώτο λόγο επειδή η ανάπτυξη της 
Σχολής πραγματοποιήθηκε από καλλιτέχνες που 
προέρχονταν από ολόκληρη τη Γιουγκοσλαβία, 
αλλά, επίσης, και εξαιτίας του γιουγκοσλαβικού 
πολιτιστικού περιβάλλοντος και των κοινών ιδε
ολογικών αξιών, αλλά και των ιδιαίτερων συν
θηκών παραγωγής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
επηρέασαν οε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της 
Σχολής. Αντίθετα με τους ανατολικοευρωπαίους 
συναδέλφους τους, οι γιουγκοολάβοι εμψυχωτές" 
δεν εργάζονταν ως μόνιμοι υπάλληλοι, αλλά υπό- 
κειντο στο καθεστώς των ανεξάρτητων καλλιτε
χνών και υπέγραφαν συμβόλαια με τα στούντιο 
για κάθε καινούργια ταινία. Στην εταιρεία Za
greb Film μόνο οι χρωματιστές ζελαιινών, οι σχε
διαστές ενδιάμεσων κινήαεων/θέοεων, οι αντι
γράφεις οχεδίων αε ζελατίνες και το βοηθητικό 
προσωπικό είχαν μόνιμες εργαοίες. Αυτό είχε 
δημιουργήσει ένα τεχνικό τμήμα ικανό να προ-

οφέρει υπηρεσίες παραγωγής σε ολόκληρη την 
παραγωγή του στούντιο. Από την άλλη, οι σκη
νοθέτες οι επικεφαλής εμψυχωτές, οι καρτουνί- 
οτες, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές και άλλοι δημι
ουργοί αλλάζαν ρόλους από ταινία σε ταινία, 
καθαρά για πρακτικούς λόγους.

Αν, για παράδειγμα, ένα άτομο εργαζόταν ως 
σχεδιαστής ενδιάμεσων κινήσεων/θέσεων στο 
στούντιο ταινιών εμψύχωσης της Σόφιας ή στο 
Soyuzmultfilm της Μόοχας, γνώριζε με απόλυτη 
βεβαιότητα ότι θα έμενε στη θέοη αυτή μέχρι να 
πάρει τη σύνταξή του. Στο στούντιο της εται
ρείας Zagreb Film, αντίθετα, ένας νέος που ξεκι
νούσε ως σχεδιαστής είχε πραγματικές ευκαι
ρίες να ανελιχθεί στην ιεραρχία των ειδικοτήτων 
που σχετίζονταν με τις ταινίες εμψύχωσης. Πολ
λοί γνωστοί εμψυχωτές, ειδικά όοοι εμφανίστη
καν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του 
Στούντιο, ξεκίνησαν τις καριέρες τους από το 
χαμηλότερο σκαλί της επαγγελματικής κλίμακας 
και σιγά-σιγά ανελίχθηκαν καταλήγοντας να γί
νουν σχεδιαστές χαρακτήρων, εμψυχωτές χαρα- 
κτήρων/αντικειμένων, ακόμα και σκηνοθέτες.

Για να κερδίσουν τα προς το ζην πολλοί ανε
ξάρτητοι εμψυχωτές αναγκάζονταν να κάνουν 
τη μια ταινία μετά την άλλη, από τις δικές τους 
ταινίες σ'εκείνες των συναδέλφων τους. Οι άμε
σες συνέπειες της πρακτικής αυτής ήταν οι στε
νές σχέσεις ανάμεοα στους δημιουργούς- δού
λευαν μαζί, οι ρόλοι τους άλλαζαν διαρκώς, τη 
μια ήταν σεναριογράφοι και την άλλη σκηνοθέ
τες, ή ακόμα και απλά εμψυχωτές ή καλλιτεχνι
κοί διευθυντές στις ταινίες των συναδέλφων τους. 
Οι δημιουργοί ανταλλάσσαν ιδέες και εμπειρίες, 
μάθαιναν τα μυστικά του επαγγέλματος και επη
ρέαζαν ο ένας τον άλλο.

Ταυτόχρονα με τον κινηματογράφο, πολλοί 
εμψυχωτές σχέδιαζαν κόμικ, καρικατούρες, έκα
ναν εικονογραφήσεις και άλλα τέτοια συναφή. Οι 
εκτός στούντιο εργαοίες αυτές τους διατηρούσαν 
οε επαφή με άλλα μέσα και επέκτεινον τη διο- 
ρατικότητά τους για τις τρέχουσες τάσεις οε άλ
λες μορφές τέχνης. Κατά συνέπεια, οι ταινίες της

Σχολής του Ζάγκρεμπ συχνά ακολουθούσαν τις 
σύγχρονες τάσεις των γραφιστικών και των ει
καστικών τεχνών.
( . . . )

Πρώτη φάση: «Δημοτικό»
Χάρη στο γεγονός πως είχαν μάθει στην εντέλεια 
την τέχνη, είχαν πρωτότυπες ιδέες και πλήρη 
επίγνωση των στόχων τους και των τρόπων με 
τους οποίους μπορούσαν να τους πετύχουν με το 
μέοο που είχαν επιλέξει, οι νεαροί εμψυχωτές 
του Ζάγκρεμπ κέρδισαν τη διεθνή αναγνώριση 
λίγο μετά την ίδρυση του νέου στούντιο. Η πρώτη 
τους παραγωγή ήταν Το παιχνιδιάρικο ρομπότ 
(Nestasni robot), 1956, του Βούκοτιτς. Την ίδια 
εκείνη ημέρα που τελείωοε την ταινία του, ο 
Βούκοτιτς άρχισε να εργάζεται πάνω στην επό
μενη, το Cowboy Jimmy. Αυτή τη φορά η εμψύ- 
χωση ήταν ακόμα πιο «απλοποιημένη», σχεδόν 
«ακινητοποιημένη», ενώ οι χαρακτήρες, ο ρυθ
μός και η κίνηση συγχρονίζονταν με τις ιδέες της 
συγκεκριμένης ταινίας, κι όχι με κάποιους δογ
ματικούς κανόνες. Οι χαρακτήρες του ήταν δυσ- 
διάστατα γεωμετρικά σύμβολα που, συνδυα
σμένα με το φόντο, συνηχούσαν τις πιο 
σημαντικές επιδιώξεις της μοντέρνας τέχνης. Ο 
Βούκοτιτς είχε επηρεαστεί πολύ από τον Πολ 
Κλεέ. Οι διάλογοι είχαν καταργηθεί, ο ήχος και η 
μουσική συνδυάζονταν με την εμψύχωση και τα 
οχέδια και δεν βριοκόταν «πάνω» ή «έξω» από 
την ταινία. Ήταν εμφανές πως ο Βούκοτιτς αντι
λαμβανόταν την εμψύχωοη ως κάτι απόλυτα δυ
ναμικό. Στη μία ταινία δημιουργούσε τους κανό
νες, στην επόμενη τους έσπαγε. To Cowboy 
Jimmy χάρισε στο σκηνοθέτη και στο στούντιο το 
πρώτο διεθνές βραβείο από το Φεστιβάλ Κινη
ματογράφου του Βερολίνου. Πιο σημαντικό από 
το ίδιο το βραβείο, ήταν το γεγονός ότι ένα απο 
τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν ο Νόρμαν 
ΜακΛάρεν. Η πραγματική επιτυχία του Βούκοτιτς 
ωστόσο δεν είχε έρθει ακόμη. Τα Κοντοέρτο για 
πολυβόλο (Concert za masinsku pusku, 1958), 
Το φλάουτο (Piccolo, 1959) και Υποκατάστατο 
(Ersatz, 1961) κέρδισαν βραβεία από όλα σχεδόν

*  Σ. τ.Μ. η πλήρης μετάφραση του αγγλικού όρου animator c m  εμψυχωτής χαρακτήρων /αντικειμένων και αναφέρεται στον δημιουργό κίνησης των χαρακτήρων και 
ιων αντικειμένων μιας ταινίας εμψύχωσης και όχι στον σκηνοθέτη της (παρότι υπάρχουν φορές που ένας δημιουργός μπορεί να έχει και τους δυο αυτούς ρόλους). Fia 
χάρη συντομίας και ευφωνίας στο παρόν κείμενο αναφέρεται ουχνά απλώς ως εμψυχωτής.
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Croatia. Primarily because the development of 
the School was carried out by the artists from 
the whole Yugoslavia, but also because of the 
Yugoslav cultural context and generally accepted 
ideological values, and specific production cir
cumstances. All these factors significantly in
fluenced the School's formation. Contrary to 
their East European colleagues, Yugoslav ani
mators were not regularly employed, but In
stead had the status of free artists and signed 
contracts with studios for each new film. In Za
greb film, only colorists, in-betweeners, copiers 
and other assistant stuff had permanent jobs. 
This created a technical service able to offer pro
duction services for the whole studio produc
tion. On the other hand, directors, head anima
tors, cartoonists, art directors, and other authors 
changed roles from film to film, for purely prac
tical reasons.

If a person was an in-betweener in, for ex
ample, Sophia studio for animated film, or in 
Moscow Soyuzmultfilm, he could expect with 
absolute certainty to be retired as in-betweener. 
In Zagreb Film, on the contrary, a young man 
who started off as in-betweener had real 
chances to rise on the hierarchy of professions 
linked with animated film. Many known ani
mators, especially those that came in during the 
Studio's second phase, began their careers at 
the lowest level of the professional ladder and 
slowly worked their way up to become charac
ter designers, animators and even directors.

To earn for their living, many freelance ani
mators were forced to run from one project to

another, between theirs and the films of their 
colleagues. Direct consequences of such practice 
were close relations between the authors -  they 
worked together, their roles constantly changed, 
once they were scriptwriters, on the other occa
sion directors, or even simple animators or art 
directors in their colleague's film. Authors ex
changed ideas and experiences, learning the 
tricks of the trade and influencing each other.

Alongside animation, many animators 
worked on comic strips, caricature, illustrations, 
posters and similar things. These studio outings 
kept them in touch with other media, which 
expanded their insight into actual tendencies 
in other art forms. In consequence, Zagreb 
School's films often followed actual trends in 
graphic and visual art of the day.
[...]

"Elementary school"
Owing to the fact that they had mastered the 
craft, had fresh ideas, and were absolutely aware 
of their ambitions and ways to realize them in 
the chosen medium, young Zagreb animators 
won international acclaim shortly after the new 
studio was founded. Their first production was 
Vukotic's Playful Robot (Nestaini robot, 1956). 
The same day he finished this film, Vukotic 
started working on the next, Cowboy Jimmy. 
This time the animation was even more 're
duced', almost 'paralyzed', while characters, 
rhythm, and movement were synchronized with 
individual film ideas, instead of some dogmatic 
rules His characters were two-dimensional geo

metrical symbols that, united with the back
ground, resonated the most important aspira
tions of modern art. Furthermore, Vukotic was 
much influenced by Paul Klee. Dialogues were 
excluded, sound and music integrated with an
imation and the drawing, not being 'above'or 
'outside'of film. It was obvious that Vukotic per
ceived animation as something absolutely dy
namic. In one film he created rules, in the next 
one broke them. Cowboy Jimmy brought the 
author and the Studio first international award 
from the Berlin film festival. More important 
than the prize itself, was the fact that one of the 
members of the jury was Norman McLaren. 
Vukotic's true successes were yet to come. Con
certo for Sub-machine Gun (Koncertza masinsku 
puttu, 1958), Piccolo (1959), and Ersatz (Suro- 
gat, 1961) collected awards at almost all im
portant film festivals on the planet, while the 
author was celebrated as the new genius of an
imation. At the end of 1950s and the begin
ning of 1960, Vukotic and McLaren stood as the 
most important names of artistic animation in 
the world. While Concerto for a Sub-machine 
Gun was a humorous irony inspired by Holly
wood, offering original animation and drawing 
solutions, Ersatz was a satirical allegory full of 
carefully studied visual gags on the subject of 
human existence in the abyss of consumer soci
ety. All that we saw in the film was an illusion 
and artificial, the only purpose of our existence 
was to consume and be consumed. Even the 
film's main character, although seemingly in 
control of the situation, was actually a plain in-
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τα σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ του 
πλανήτη, ενώ ο δημιουργούς τους χαιρετίστηκε 
ως η νέα ιδιοφυία του κινηματογράφου εμψύ- 
χωσης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις 
αρχές της δεκαετίας του 1960, οι Βούκοτιτς και 
ΜακΛάρεν θεωρούνταν τα πιο σημαντικά ονό
ματα της ταινίας τέχνης διεθνώς στο Είδος της 
εμψύχωοης. Αν και το Κοντσέρτο για πολυβόλο 
ήταν μια πνευματώδης ειρωνεία που ο Βούκοτιτς 
είχε εμπνευστεί από το Χόλιγουντ και διέθετε 
πρωτοτυπία στην εμψύχωση και εφευρετικότητα 
οτο αχεδιαομό, το Υποκατάστατο ήταν μια σατι
ρική αλληγορία που έβριθε από προσεκτικά με
λετημένα οπτικά γκαγκ πάνω στο θέμα της αν
θρώπινης ύπαρξης μέσα στην άβυσσο της 
καταναλωτικής κοινωνίας. Ότι είδαμε στην ταινία 
ήταν ψευδές και τεχνητό, ο μόνος σκοπός της 
ύπαρξής μας είναι να καταναλώνουμε και να κα
ταναλωνόμαστε. Ακόμα και ο βασικός ήρωας 
της ταινίας, παρότι επιφανειακά φαινόταν να έχει 
τον έλεγχο της κατάστασης, στην πραγματικό
τητα ήταν απλώς μια φουσκωτή κούκλα, που ξε- 
φούοκωοε όταν πάτηοε ένα καρφί -  η μόνη 
τρισδιάστατη (ρεαλιστική) λεπτομέρεια -  στο 
εξαίρετο τέλος της ταινίας.
(...]
Στο περίφημο βιβλίο του Masters of animation, 
o T(ov Χάλας περιέγραψε τον συνάδελφό του 
από το Ζάγκρεμπ:

Η ουνταγή του Βούκοτιτς eívai ένας συνδυα
σμός Εκφραστικών γραφιοτικών και Ενθουσιώ
δους σχςδιαστικής καλλιγραφίας, τα οποία όεξ/ο- 
τςχνικά χρηοιμοποΐΕί στον κινηματογράφο 
Εμψύχωοης, μτ μια θαυμαστή αίσθηση του χρόνου 
που óev ΕχουμΕ ξαναουναντήσΕί παρά μόνο στις 
αριστοτΕχνικά γυριομέντς ταινίΕς του Χόλιγουντ. 
Είναι ένας έξυπνος σκηνοθέτης απόλυτα ικανός να 
ελέγξει το υλικό και να χΕίριστΕί τα μέσα που έχΕί 
στη διάθΕοή του. Γνωρίζτι Επίσης πως να δομήοΕί 
την ταινία και που να δώαΕί την πΕριοοόΤΕρη έμ
φαση για να ΕΠίτύχΕί την Επιθυμητή ατμόσφαιρα 
(Hallas, 1987:75).

0  δεύτερος διαπρεπής δημιουργός της σχο
λής του Ζάγκρεμπ ήταν ο Νικολά Κόοτελατς, οι 
ταινίες του οποίου κέρδισαν κι αυτές πολυάριθμα 
βραβεία Η οημαντικότερη ταινία του ήταν το 
Νύχτα Εγκαινίων (Pm ije ia , 1957), μια εξαίρετα 
δομημένη και αριστοτεχνικά οκηνοθετημένη

ιστορία για το ονομπιομό. Η ταινία όφειλε επίσης 
πολλά στην εργασία του καρτουνίοτα Αλεξάνταρ 
Μαρξ και του εμψυχωτή χαρακτήρων/αντικει- 
μένων, Βλάντιμιρ Γιούτρισα. 0  πρώτος ήταν ένας 
πολύ ικανός και καταρτισμένος καρτουνίστας και 
καλλιτέχνης γραφικών με μια πολύ καλή αίσθηση 
του γεωμετρικού στιλιζαρίαματος, ο δεύτερος 
ένας εμψυχωτής με σπάνια αίοθηοη του χρονι
κού συγχρονισμού, ενώ οι δύο τους μαζί αποτε
λούσαν μια ταιριαστή ομάδα καλλιτεχνών που 
είχε βοηθήσει πολλούς δημιουργούς να υλοποι
ήσουν τις ιδέες τους.

Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για τον Βάτροολαβ Μ ί- 
μιτσα, την μεγάλη εξαίρεση της σχολής του Ζάγ
κρεμπ. Ο Μίμιτσα δεν αχεδίαζε ούτε εμψύχωνε, 
ήταν όμως γεννημένος σκηνοθέτης6 με μια μον
τέρνα αντίληψη του μέσου, θεωρούσε την εμ
ψύχωση ως μία διάσταση της κινηματογράφη
σης. Το ιδιαίτερο προσόν της εμψύχωοης ήταν 
πως την καθόριζε κάτι που ονομαζόταν «μοντάζ 
του όλου». Αηλαδή, μοντάζ δεν αήμαινε μόνο το 
κόψιμο των σκηνών, αλλά το μοντάρισμα κάθε 
μεμονωμένου πλάνου. Στα κινούμενα σχέδια, ο 
σκηνοθέτης έκανε 24 κοψίματα το δευτερόλε
πτο! Οι ταινίες του όπως το Μόνος (Samae, 
1958), το Happy End (1958), ή το Στον φωτο
γράφο (Kod fotografa, 1959), πραγματεύονταν 
κυρίως την αποξένωση των ατόμων στη σύγ
χρονη κοινωνία. Το άτομο ήταν χαμένο, παγι- 
δευμένο οε αστικές συνοικίες, ματαιωμένο και 
τρομοκρατημένο από τον υπέρμετρα μηχανο
ποιημένο περίγυρο. Αυτά ήταν γενικά τα θέματα 
πολλών σύγχρονων ευρωπαϊκών ταινιών.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής αυτής περιό
δου, ένας άλλος καλλιτέχνης έκανε μια σύντομη 
αλλά εντυπωσιακή καριέρα: ο Βλάντιμιρ Κριστλ, 
που ήταν ίοως ο πιο χαρισματικός καλλιτέχνης οε 
όλη την ιστορία της Σχολής του Ζάγκρεμπ7. Αν ο 
Μίμιτοα ήταν γεννημένος σκηνοθέτης, ο Κριστλ 
ήταν γεννημένος καλλιτέχνης, αφού τον ενδιέ- 
φερε το γράψιμο, το θέατρο, η ζωγραφική, η 
σκηνοθεσία, η ηθοποιία και σχεδόν κάθε άλλη 
καλλιτεχνική φόρμα. Η ταινία 1ο Δέρμα της θλί
ψης (ία Peau de Chagrin)11 που γυρίστηκε το 
1960, βασιζόταν οτο διάσημο μυθιστόρημα του 
Μπολζάκ για έναν άνδρα που επιθυμούσε τόοο 
τα χρήματα ώστε να είναι πρόθυμος να ανταλ
λάξει τη νιότη του γι αυτά- το θέμα δεν ήταν σί

γουρα απ'τα συνηθισμένα των κινουμένων σχε
δίων. Από άποψη γραφιοτικών, σκηνοθεσίας και 
εμψύχωοης η ταινία ήταν χρόνια μπροστά από 
την εποχή της. 0  Κριστλ τη δόμησε μ'έναν αρτ 
ντεκό τρόπο, χρησιμοποιώντας αποκόμματα 
εφημερίδων, διαφημιστικά, δοχεία, και άλλα πε
ρίεργα αντικείμενα που δημιούργησαν ένα φόντο 
από κολάζ. Η εμψύχωση του υλικού του ήταν 
πολύ πλουσιότερη από εκείνη του Μίμιτοα, οι 
ήρωες ήταν προσεκτικά μελετημένοι και η εμ
ψύχωση είχε αυθεντικό ρυθμό και δυναμική. Το 
La Peau de Chagrin ήταν μια από τις πρώτες ται
νίες εμψύχωοης που δεν είχαν χιούμορ ή γκαγκ, 
αλλά αντίθετα απευθύνονταν άμεοα στα συναι
σθήματα του θεατή.

Την επόμενη χρονιά έκανε τον Δον Κιχωτη 
(Don Kihot, 1 %  1 ), ήταν το αριστούργημά του. Οι 
νεότεροι θεατές που έχουν συνηθίσει τα ηλε
κτρονικά μονταρισμένα μουσικά βίντεο και την 
εμψύχωση μέσω υπολογιστή, θα προβληματι
στούν μάλλον πολύ πάνω οτο νόημα της ταινίας 
Μόνος του Μίμιτσα. θα δυσκολευτούν ίοως πολύ 
να καταλάβουν γιατί η ταινία εκθειάστηκε διε
θνώς. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του Μόνος ήταν 
μεταξύ άλλων, οι επικαλυπτόμενες εικόνες, οι 
πολλαπλές οκηνές ιδωμένες απο διαφορετικές 
γωνίες η αντιμετώπιση του χώρου από το Μιμι-
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flatable doll, which deflated when having 
stepped on a nail -  the only three dimensional 
(realistic) detail in the film - in the film's excel
lent finale. [...]

In the famous book Masters of Animation, 
John Hallas described his colleague from Za
greb:

Motif's formula is a combination of expres
sive graphics and enthusiastic drawing calligra
phy, which he skilfully uses in the medium of an
imation, with a great feeling for time equalled 
only by Hollywood slick-films. He is an intelli
gent director perfectly capable of controlling the 
material and manipulating the means at his 
reach. He also knows how to structure the film 
and where to put the main emphasis to achieve 
the desired atmosphere. (Hallas, 1987:75).

The second prominent author of the Zagreb 
School was Nikola Kostelac, whose films also 
won numerous awards. His major film was 
Opening Night (Premijera, 1957), an excellently 
structured and skilfully directed story about 
snobbism. The film also owed much to the work 
of cartoonist Aleksandar Marks and animator 
Vladimir Jutriia. The first was a very capable 
and educated cartoonist and graphic artist with 
a fine sense for geometrical stylization, the sec

ond was an animator with an unusual sense of 
timing, and together they were a harmonious 
team of performance artists who helped many 
authors realize their ideas.

This particularly referred to Vatroslav Mimica, 
the Zagreb School's great exception. Namely, he 
did not draw or animate, but instead he was a 
born filmmaker* with a modern perception of 
the medium. He considered animation an aspect 
of cinematography. The special quality of ani
mation was that it was defined by something 
called 'totalediting'. This meant that editing did 
not consist only in cutting scenes; it meant ed
iting every single frame. In a cartoon, director 
made 24 cuts in a second! His films like Alone 
(Samac) or Happy End (1958), or At the Pho
tographer's (Kodfotografa, 1959), mostly dealt 
with alienation of individuals in a modern soci
ety. The individual was lost, trapped in urban 
quarters, frustrated and terrified by the hyper 
mechanized surrounding. These were generally 
the subjects of many contemporary European 
films.

During this initial period, another artist made 
a meteoric career Vladimir Kristi, who was prob
ably the most gifted artist in the history of Za
greb School7. If Mimica was a born film-maker,

Kristi was a born artist, interested in writing, 
film, theatre, painting, directing, acting, and al
most any other artistic form. The film La Peau de 
Chargin’1 made in 1960 was based on Balzac's fa
mous story about a man obsessed with gam
bling to the extent that he ready to sell his youth 
for money; this was definitely not a typical car
toon subject. In view of the graphics, direction 
and animation, the film was many years ahead 
of its time. Kristi shaped it in art deco manner, 
using newspaper clips, advertisements, con
tainers, and othe unusual objects, which created 
a collage background. His animation was much 
richer than Mimica's, characters were carefully 
studied, and animation had authentic rhythm 
and dynamic. Le Peau de Chagrin was one of the 
first animated films without humor or gags, 
which instead directly addressed viewer's emo
tions.

The following year he made Don Quixote 
(Don Kihot, 1961), his life work. Young viewer, 
accustomed to electronically edited music videos 
or computer animation, today would probably 
be very confused about what the point of M im 
ica's Alone was. He would have great difficulty to 
understand why the film was praised all over the 
world. Special features in Alone, among others,
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τοα ως μια δυοδιάστατη επιφάνεια που «λει
τουργούσε» τριοδιάστατα. Σήμερα, τίποτα από 
τα παραπάνω δεν μοιάζει δύσκολο και πολύ πιο 
περίπλοκες διαδικασίες ακολουθούνται οε όλες 
τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Αντίθετα, ο οαρανταδυάχρονος ¿Ιον 
συνεχίζει να είναι εντυπωσιακός! Στο αριστούρ
γημά του αυτό, ο Κριστλ κατόρθωσε να εκπλη
ρωθεί την αρχική πρωτοποριακή του επιθυμία να 
κάνει κινηματογράφο οαν οπτική μουσική. Η ται
νία ήταν εντελώς αφηρημένη, χωρίς κανένα πα
ραστατικό στοιχείο. Παρόλα αυτά οι τετράγωνοι 
ήρωες εξέφραζαν δράμα και ποίηοη μέσα από το 
ρυθμό και την εμψύχωση- έλεγαν μια «ιστορία» 
που ο καθένας μας μπορούοε να «διαβάσει» 
όπως ήθελε.

0  Ραλφ Στέφενσον, για παράδειγμα, έκανε 
την ακόλουθη ερμηνεία:

0 Αον Κιχώτης έχει δομηθεί με το οχήμα ακρί
δας των δοχείων, των σωλήνων και των αγωγών. 
Ο Σάντοο Πάντοο είναι συνδυασμός ενός τετρά
γωνου αχινού και ενός ψυγείου κρεάτων με γυα
λιά. Απέναντι τους παρατάσσονται τελείες, σχή
ματα, πλάσματα, τροχόσπιτα, ρόδες, που κινούνται 
σε κοπάδια, βουίζοντας και σταματώντας. Το φόντο 
είναι γεμάτο με ευθείες γραμμές, σχήματα και βλή
ματα. Τι αναπαριστούν τα περίεργα αυτά σχήματα; 
Αεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι αυτό. Είναι ραντάρ, 
κανόνια, τανκς, αεροσκάφη, περίπολοι και στρα
τεύματα. Είναι ένα όραμα του χάους, εκκεντρικό 
και τρομακτικό ταυτόχρονα (Stephenson, 1967: 
134).

Το 1958 το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των 
Καννών οηματοδότηοε τη διεθνή άνοδο του 
στούντιο του Ζάγκρεμπ. Προβλήθηκαν ταινίες 
των Βούκοτιτς, Κόστελατς και Μίμιτοα στα πλαί
σια του προγράμματος Journées du Cinéma που 
έγιναν δεκτές με τον ίδιο ενθουσιασμό από το 
κοινό και από τους κριτικούς. Με την ευκαιρία 
αυτή, οι κριτικοί Ζορζ Σαντούλ και Αντρέ Μαρ- 
τάν έγραψαν πρώτοι για μια «Σχολή» εμψύχωοης 
που ιδρύθηκε στο Ζάγκρεμπ. Η Σχολή αυτή χα
ρακτηριζόταν από ένα αυθεντικό όραμα της 
πραγματικότητας και από την πρωτότυπη χρήση 
του μέσου. Την επιτυχία των Καννών ακολούθη
σαν επιτυχίες οε όλα σχεδόν τα σημαντικά φε
στιβάλ του πλανήτη: τη Βενετία, τη Μελβούρνη, 
το Σαν Φρανοιοκο, τη Μόοχα, το Μπουένος Αι-

ρες και το Λονδίνο. Τέλος, το 1962, το Υποκατά
στατο κίρδιοε το Όσκαρ.

Η Σχολή του Ζάγκρεμπ έγινε γνωστή σε ολό
κληρο τον κόσμο9.

Δεύτερη φάση: «Γυμνάσιο»
Η επόμενη φάοη στην ανάπτυξη της Σχολής του 
Ζάγκρεμπ ξεκίνησε με μια μικρή κρίση. Μετά 
από τη δημιουργία ενός ακόμα αριστουργήμα
τος, του Παιχνιδιού (Igra, 1962), ενός συνδυα
σμού εμψυχωμένων παιδικών σχεδίων και υλικού 
ζωντανής δράσης, που επίοης κέρδιοε μια υπο
ψηφιότητα για Όσκαρ, ο τριανταεπτάχρονος 
Ντούσαν Βούκοτιτς αποφάσισε να στραφεί στις 
ταινίες μυθοπλασίας. Ος ο μόνος γιουγκοολάβος 
δημιουργός που είχε κερδίσει ποτέ Όσκαρ και ως 
ένα πολύ ενεργό πολιτικά άτομο, δεν αντιμετώ
πισε ποτέ πρόβλημα στη χρηματοδότηση των 
ταινιών μυθοπλασίας του10. 0  Βάτροσλαβ Μίμι- 
τσα ακολούθησε το παράδειγμα του Βούκοτιτς, ο 
Κόοτελατς οτράφηκε οτα διαφημιστικά και ο 
Κριστλ έφυγε για τη Γερμανία.

Το κενό που άφησε η αποχώρηση των τεσ
σάρων σπουδαίων δημιουργών σύντομα άρχισαν 
να καλύπτουν πρώην βοηθοί που είχαν τώρα την 
ευκαιρία να κάνουν τις δικές τους ταινίες. Με 
την ειοαγωγή καινούργιων ιδεών και καινοτο
μιών στις διαδικαοίες της δημιουργίας οι νέοι 
δημιουργοί εξατομίκευσαν κι άλλο τη διαδικασία 
του γυρίσματος μιας ταινίας. Με τον καιρό, η 
Σχολή του Ζάγκρεμπ εγκατέλειψε τελείως τη 
γραμμή παραγωγής, μεταφέροντας την ευθύνη 
στο δημιουργό που συντόνιζε όλα τα σημαντικά 
στοιχεία της ταινίας του: το οχέδιο, το ρυθμό, 
την εμψύχωση, τη σκηνοθεσία και συχνά το σε
νάριο και το μοντάζ.

Οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από την ευ
καιρία που προοφερόταν ήταν η δυάδα Μαρξ και 
Τιούτριοα, που εισήγαγαν στοιχεία τρόμου οτις 
ταινίες εμψύχωοής τους. Η βασική τους ταινία Η 
Μύγα (Muha, 1966), είχε ανεκδοτική δομή και 
συναφείς αισθήσεις δυσφορίας, άγχους και ανι
κανότητας. Η δυάδα κατόρθωσε να δημιουργή
σει ατμόσφαιρα εφιάλτη με την βοήθεια των 
σχεδίων, του χρώματος, του ήχου, του μοντάζ και 
την ελάχιστη χρήση της εμψύχωοης. Η ταινία 
παρουσίαζε ασυνήθιστης διάρκειας ακινητοποι- 
ημένα πλάνα ενός ανθρώπου που ανοιγόκλεινε

τα βλέφαρά του. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η σχε
δόν αδιόρατη κίνηση επέτρεπε στο θεατή να δει 
το εσωτερικό του ήρωα και να αναγνωρίσει το 
φόβο του ως δικό του.

Στον Μπόριβοϊ Ντοβνίκοβιτς, δημοφιλή κα
ρικατουρίστα και έμπειρο εμψυχωτή, που εργα
ζόταν στη Σχολή από το ξεκίνημά της, δόθηκε 
επιτέλους η ευκαιρία να κάνει τις δικές του ται
νίες αφού συνεργάστηκε με άλλους για πάρα 
πολλά χρόνια. Μετά από πολλές μικρού μήκους 
κωμωδίες με γκαγκ, όπως το Χωρίς τίτλο (Bez 
naslova, 1964) και μερικά λιγότερο επιτυχημένα 
έργα, όπως την Ιστορία της ενδυμασίας (Kostimi- 
rani rendezvous, 1965),το 1966 γύρισε την Πε
ριέργεια (Znatizelja), το πιο σημαντικό του έργο, 
που τον εδραίωσε οριστικά ως μια από τις κεν
τρικές μορφές στην ιστορία της Σχολής του Ζάγ
κρεμπ.

Σε ένα παγκάκι στο πάρκο, καθόταν ένας νυ
σταγμένος ανθρωπάκος, με μια τσάντα δίπλα 
του. Κάθε άτομο που τον προσπερνούσε ήθελε να 
ρίξει μια ματιά στην τσάντα, συμπεριλαμβανο
μένων και των θεατών. Ήταν η πρώτη φορά που 
το «ζωντανό λευκό» χρησιμοποιήθηκε από τη 
Σχολή του Ζάγκρεμπ. Ηταν μια ακόμα από τις 
εφευρέσεις της Σχολής: το λευκό φόντο χρησί
μευε ως ενεργός συμμετέχων της κινηματογρα
φικής δράσης. Η λευκότητα απελευθέρωνε 
πράγματα κάθε είδους: μορφές και λεπτομέρειες 
που αποτελούσαν αναπόσπαστα κομμάτια της 
ιστορίας, πυροσβεστικά σώματα, στρατιωτικές 
μονάδες εν δράση, ακόμα κι ένα πλοίο με περα
στικούς που κρυφοκοίταγαν στην τσάντα, μόνο 
για να χαθούν ξανά στον λευκό όλα/τίποτα χώρο.

0  Ντοβνίκοβιτς χρηοιμοποίηοε την ίδια δια
δικασία και στις επόμενες ταινίες του: Επιβάτης 
δεύτερης θέσης (Putnik drugog razreda, 1972), 
Καινούργια Περπατησιά (Skola hodanja 1978), 
και Μια μέρα στη ζωή (Jedan dan zivota, 1982). 
Σε όλες αυτές τις ταινίες μπορουοαμε να δούμε 
κάτι μόνο αν εξυπηρετούσε κάποια πλευρά της 
ιστορίας. Από τη στιγμή που η λειτουργία του εκ
πληρωνόταν, ο ήρωας ή η λεπτομέρεια θα πνι
γόταν στη λευκή (μη)πραγματικότητα. Οι ήρωες 
του Ντοβνίκοβιτς παρέμειναν ουμβολα της Σχο
λής Εμψύχωοης του Ζάγκρεμπ. Ηταν αντιήρωες, 
αοήμαντοι άνθρωποι η μόνη επιθυμία των 
οποίων ήταν να τους αφήοουν ήσυχους στην
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were intersected images, multiplied scenes seen 
from different angles, or Mimica's treatment of 
space as two dimensional surface that 'acted' 
three dimensional. Today, none of these things 
sounds special, much more complicated proce
dures can be found in any TV commercial.

Contrary to that, forty two year-old film Don 
Quixote still appears impressive! In this master
piece, Kristi managed to accomplish his old 
avant-garde desire to create film as visual mu
sic. The film was entirely abstract, with no figu
rative elements. Nevertheless, squary heroes ex
pressed drama and poetry through rhythm and 
animation; telling a 'story'that any of us could 
'read'ashe pleased.

Ralph Stephenson, for example, gave the fol
lowing interpretation:

Don Quixote (1961) has locust shaped struc
ture of cans, tubes and pipes. Sancho Pansa is a 
combination of a square sea urchin and a meat 
refrigerator with glasses. Against them line up 
dots, shapes, creatures, trailers, wheels, moving in 
flocks, buzzing, halting. The background is filled 
with forward lines, shapes, and projectiles. What 
do these strange shapes represent? There is no 
doubt about that. These are radars, cannons, 
tanks, aircrafts, patrols, and armies. Ids a vision 

, of chaos, at the same time eccentric and terrify
ing (Stephenson, 1967:134).

The 1958 Cannes film festival marked the 
international ascent of the Zagreb studio. 
Screenings of Vukotic's, Kostelac's and Mimica's 
films took place as part of the program Journes 
du Cinema, and they were received with equal 
enthusiasm by the viewers and the critics. On 
that occasion, critics Georges Sadoul and Andre 
Martin first wrote about a 'school'of animation 
founded in Zagreb. The school was characterized 
by an authentic vision of reality and the original 
use of the medium. Cannes success was fol
lowed by successes at almost all-important fes
tivals on the planet: Venice, Melbourne, San 
Francisco, Moscow, Montreal, Buenos Aires, and 
London. Finally, in 1962, Ersatz won an Oscar.

Zagreb School became known all over the 
world9.

i 'H igh  school'

Next phase in the development of the Zagreb 
School began with a short crisis. After creating 
another masterpiece, The Came (Igra, 1962), a 
combination of animated children's drawings 
and live action footage, which also won an Os
car nomination, thirty seven year old Dusan 
Vukotic decided to turn to feature film. As the 
only Yugoslav author who had won an Oscar 
and a politically very active person, he never 
had problems with funding for his feature 
films10 Vatroslav Mimica followed Vukotic's ex
ample, Kostelac turned to commercials, while 
Kristi left for Germany.

The gap left after the departure of four great 
authors soon began to fill former assistants and 
helpers, who got a chance to make their films. 
Introducing fresh ideas and innovations into the 
auteur procedures, new authors made a step 
forward in expanding authors'freedom and fur
ther individualize the process of filmmaking. In 
time, Zagreb Film completely abandoned as
sembly line production, transferring the re
sponsibility to the author, who was coordinating 
all important elements of his film: drawing, 
rhythm, animation, direction, and often screen
play and editing.

The first to take advantage of the opportunity 
offered was the pair Marks and JutriSa, which in
troduced elements of horror in their animations. 
Their main feature The Fly (Muho, 1966), had

anecdotal structure, and related sensations of 
discomfort, anxiety and impotence. The pair 
managed to conjure up nightmarish atmosphere 
with the help of drawings, color, sound, editing 
and minimal use of animation. The film fea
tured unusually long frozen shots of a human 
character blinking. However, even this barely 
visible movement allowed the viewer to see the 
character's inside and to recognize his fear as his 
own.

Borivoj Oovnikovic, a popular caricaturist and 
experienced animator, working in the School 
from its beginnings, was finally given a chance 
to make his own films after having cooperated 
on others for so many years. After several short 
gag-films, such as Without Title (Bez naslova,
1964) and some less appreciated, works such as 
History of Costume (Kostimirani rendez vous,
1965) , in 1966, he made Curiosity (Inatizelja), 
his most important work, which definitely es
tablished him as one of the central figures in the 
history of the Zagreb School.

On a bench in a park, sat a sleepy little man, 
with a bag at his side. Every person that passed 
him wanted to peek into the bag, including the 
viewers. This was the first time'living white'was 
used in a Zagreb School film. This was another of 
the School's inventions; white background serv
ing as an active participant of film action. The 
whiteness released all kinds of things: figures
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απλή καθημερινή τους ρουτίνα. Ωστόσο, για κά
ποιο ανεξήγητο λόγο ή γεγονός, οι ειρηνικές ζωές 
τους αναστατώνονταν πάντα από το σκληρό πε
ριβάλλον. Σε μια συνέντευξη του για το σουηδικό 
περιοδικό Storyboard ο Ντοβνίκοβιτς έκανε μια 
περιγραφή των ηρώων του:

Μ'αρέοει να περιγελώ ψ  ανθρώπινη αδυνα
μία και τις συνήθειες. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η 
ούνδεοη ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους και το 
περιβάλλον τους σε σχέση με την αιώνια επιθυμία 
τους να διατηρήσουν τη μικρή τους ελευθερία και 
τους κόσμους τους...

Στο βιβλίο Masters of Animation, οΤζον Χό
λος μνημόνευσε τον Ντοβνίκοβιτς ως έναν από 
τους τρεις πιο σημαντικούς δημιουργούς της 
Σχολής του Ζάγκρεμπ (οι άλλοι δύο ήταν ο Βού- 
κοτιτς και ο Ντρόγκας) και εξήγησε την επιλογή 
του ως εξής:

0 Ντοβνίκοβιτς είναι ένας καρικατουρίστας με
γάλου φυσικού ταλέντου: ένας παρατηρητής της 
ανθρώπινης αδυναμίας και των κωμικών κατα
στάσεων που προκαλοάνται από την απληστία, τη 
βλακεία και την επιθυμία της κυριαρχίας. Είναι 
ένας ατρόμητος κριτικός των παραδόσεων και των 
πρακτικών που μας στερούν την ελευθερία μας, 
δεν είναι όμως ποτέ κακοπροαίρετος, ούτε επανα
στατικός με την πολιτική έννοια της λέξης ( . . . )  
Οι χαρακτήρες του μοιάζουν ειλικρινείς, ακόμα και 
απλοϊκοί, παρότι συχνά κρύβουν το εσωτερικό 
ενός επιθετικού κτήνους όταν έρχονται αντιμέτω
ποι με την διεφθαρμένη κοινωνία. Η, όταν γίνον
ται θύματα της δικής τους αδιαφορίας (Hallas, 
1987:78).

Πολλοί άλλοι δημιουργοί της σχολής του Ζάγ
κρεμπ εμφανίστηκαν την περίοδο αυτή.

0  Ζλάτκο Μπούρεκ, ένας κορυφαίος καλλιτέ
χνης γραφιοτικών, ξεκίνησε το 1964 με το Μα
κριά είδα ομίχλη και λάοπη (I νιdel sma diajine 
magleneikalne), μια καλλιτεχνικό εντυπωσιακή 
ποιητική διασκευή του μεγάλου κροάτη συγ
γραφέα Μίροολαβ Κρλέζα. Η επόμενη ταινία του 
ήταν το Ιο τραγούδι του μπεκιάρη (Becarac, 1966) 
που οπτικοποίηοε το παραδοσιακό τραγούδι και, 
ταυτόχρονα, ήταν μια από τις λίγες επιτυχημένες 
ταινίες που έγιναν με την τεχνική του κολάζ. Εξί-

αου επιτυχημένη ήταν και η επόμενη ταινία του 
Η γάτα (Maöka, 1971), στην οποία ερωτοτρο
πούσε με την ποπ-αρτ επηρεασμένος από τη με
γάλη επιτυχία που έκανε ο Τζορτζ Ντάνινγκ με 
την μεγάλου μήκους ποπ-αρτ ταινία του, Ιο κί
τρινο υποβρύχιο (The Yellow Submarine, 1967).

Ένα άλλο σημαντικό όνομα στην ιστορία της 
Σχολής του Ζάγκρεμπ ήταν ο Ζλάτκο Γκργιτς, 
αναμφίβολα ένας από τους καλύτερους κωμι
κούς του γκαγκ που εργάστηκαν ποτέ στο στούν
τιο αυτό. Οι ταινίες του Μικρό και /Μεγάλο (Mali 
/ veliki, 1966), η οειρά Maxi Cat που παρήγαγε 
από το 1971 μέχρι το 1976, και το πιο σημαντικό 
του έργο το Dream Doll (Lutka snova), που έγινε 
οε συνεργασία με τον Μπομπ Γκόντφρεϊτο 1979, 
εκτός από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
Σχολής του Ζάγκρεμπ, έχουν επίσης πολλά κοινά 
με τις ταινίες που γυρίζονταν στα στούντιο για 
ταινίες εμψύχωσης της Warner Bros. Δεν ήταν έκ
πληξη που ο Γκργιτς τελείωσε την καριέρα του 
στη βόρεια αμερικανική ήπειρο. Επιπλέον, 
υπήρξε ο βασικός δημιουργός της διεθνώς ανα
γνωρισμένης σειράς, Professor Baltazar (που 
χρονολογείται από το 1967), ενώ η ταινία του Το 
μουσικό γουρούνι (Muzikalnoprase, 1965) μπο
ρεί να ερμηνευτεί, ακόμα και σήμερα, ως μια 
σύγχρονη μεταφορά πάνω στις ανθρώπινες προ
καταλήψεις. Ένα μικρό γουρουνάκι περιπλανιό
ταν τραγουδώντας υπέροχα. Στο δρόμο του συ
ναντούσε ανθρώπους να τσακώνονται, να 
πολεμούν, να έχουν όλων των ειδών τα προβλή
ματα. Χάρη στο εξαίσιο τραγούδι του μικρού 
γουρουνιού οι άνθρωποι αφήναν στην άκρη τις 
διαφορές τους και αποφάσιζαν να γιορτάσουν 
-  κάθε φορά προσπαθώντας να φάνε το γου
ρουνάκι.

Και να πως ο Μπεντάτζι έκρινε τη συμβολή 
του Γκργιτς οτη Σχολή του Ζάγκρεμπ:

Ο Τκργιτς σχετίζεται με την απελευθέρωση του 
γέλιου, το χιούμορ του όμως διαφέρει από εκείνο 
των χρυσών εποχών της κωμωδίας. Παρότι τοστιλ 
του συνεχίζει εκείνο του Τοάπλιν και του Αβερι, 
βρίσκει κωμικά στοιχεία στα χειρότερα ανθρώ
πινα συναισθήματα, στην εχθρότητα και την έν
ταση. Ιαν άλλους ολάβους κωμικούς, κάνει αστεία

για τις λιγότερο ευχάριστες εμπειρίες της ζωής 
αποφεύγοντας το ευτυχές τέλος (Bendazzi, 1994: 
335).

Ο πέμπτος (Peti, 1964), ήταν μια μικρή μου
σική μεταφορά για τη μοναξιά που εξιστορή
θηκε μέσα από ένα ανέκδοτο για έναν ξεροκέ
φαλο μουσικό που ήθελε να γίνει το πέμπτο 
μέλος ενός κουαρτέτου. Εδώ, ο Γκργιτς συνερ
γάστηκε με τον Πάβαο Στάλτερ, έναν ακόμα 
πρωτότυπο και διακεκριμένο εμψυχωτή της Σχο
λής. Ο Στάλτερ έφτασε στο δημιουργικό του από
γειο με τη Μάσκα του Κόκκινου θανάτου (Maska 
avene smrti, 1969), την οποία έκανε με την πολύ 
επιτυχημένη τεχνική του κολάζ. Ο Στάλτερ, ανέ
λαβε την παραγωγή από τον Ζντένκο Γκασπάρο- 
βιτς, δημιουργό του σεναρίου, που, λίγο αφού 
άρχισε τα σχέδια της ταινίας μετανάστευσε στον 
Καναδά. Φτιαγμένη με την παλιά τεχνική που 
χρησιμοποιείτο πριν ανακαλυφθεί η εμψύχωση 
οε ζελατίνες (το κάθε οχέδιο κοβόταν από το 
χαρτί και κολλιόταν στο φόντο), η ταινία παρα
μένει μέχρι σήμερα η καλύτερη διασκευή Έντγ- 
καρ Αλαν Πόε με το μέσο της κινηματικής παρα- 
σταοεογραφίας.

Το 1964, ο νεαρός Μπόρις Κόλαρ έκανε το 
Ρόου-Ρόου (Vau-vau), ένα θαρραλέο και πρω
τότυπα στιλιζαρισμένο έργο, που χαρακτηριζό
ταν από απαθή γραμμή, χωρίς νόημα όταν ήταν 
στατική, με την εμψύχωση όμως αποκτούσε ανα
πάντεχα σχήματα και νοήματα.

Ένας ακόμα καλός χειριστής του γκαγκ ήταν 
ο Άντε Ζανίνοβιτς. Δύο από τις πιο αστείες ται
νίες του χρονολογούνται την ίδια περίοδο: Ο 
τοίχος (¿id, 1965) και το Περί οπών και φελλών 
(O rupama i (epovima, 1967). Παρά τους πολ
λούς σπουδαίους δημιουργούς που εργάζονταν 
οτη Σχολή του Ζάγκρεμπ κατά τη δεκαετία του 
1960, ένας δημιουργός ξεχώριζε -  ο Νέντελικο 
Ντράγκιτς. Ήταν πιθανόν ο μόνος εμψυχωτής η 
συνεισφορά του οποίου μπορούσε να ουγκριθει 
με εκείνη του Ντούοαν Βούκοτιτς. 0  Ντράγκιτς, 
που ήταν προηγουμένως γνωστός ως καρικα
τουρίστας, ξεκίνηοε την καριέρα του ως βοηθός 
εμψυχωτής το 1965. Το ντεμπούτο του έγινε με 
την Ελεγεία (Elegi/a), μια μέτρια μαύρη κωμωδία
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and details that were inseparable parts of the 
story, fire brigades, military units on practice, 
even a ship with passengers peeked into the 
bag, only to get lost again in the white all/noth- 
ing space.

The same procedure Dovnikovic used in his 
next works, Second Class Passenger (Putnik dru- 
gog razreda, 1972), Learning to Walk (Skola ho- 
danja 1978), and One Day of Life (Jedan dan 
zivota, 1982). In all these films, we would see 
something only if it was serving some aspect of 
the story. The moment its function was fulfilled, 
the character or detail would drown in white 
(un)reality. Oovnikovic's heroes stood as symbols 
of the Zagreb School of Animation. They were 
anti heroes, little people whose only wish was to 
be left alone in their simple everyday routine. 
However, for some unexplainable reason or 
event, their peaceful lives were always messed 
up by the cruel surrounding. In an interview for 
the Swedish magazine Storyboard Dovnikovic 
gave a description of his characters:

I like mocking human weaknesses and habits. 
I am particularly interested in the connection be
tween simple people and their surrounding in re
lation to their eternal wish to maintain their lit
tle freedom, and their worlds...

In the book Masters of Animation, John Hal- 
las mentioned Dovnikovic as one of the three 
most important authors of the Zagreb School 
(two others mentioned were Vukotic and 
Dragic), explaining his choice with the follow
ing:

Dovnikovic is a caricaturist of great natural 
talent: an observer of human weaknesses and 
comical situations caused by greed, stupidity and 
a wish to dominate. He is a fearless critic of tra
ditions and practices that take away our free
dom, but he is never malicious or revolutionary in 
political sense of the word ( . . . )  His characters 
seem honest, even naive, although they fre
quently hide the inside of an aggressive beast 
when confronted with corrupted society. Or when 
they become victims of their own mconsiderotion 
(Hallas, 1987:78).

Several other authors of Zagreb Film ap
peared in this period. Zlatko Bourek, a top 
graphic artist, began in 1964 with Far Away I 
Saw Mist and Mud (/ videl sma dlajine maglene 
ikalne), artistically impressive poetry adaptation 
of the great Croatian writer Miroslav Krleza. His 
next film was Dancing Songs [Became, 1966) 
which visualized folk song and was, at the same 
time, one of the few successful films made in the 
technique of collage. Equally successful was his 
next film The Cat (Macka, 1971), in which he 
flirted with pop art under the influence of 
George Dunning's great success with long fea
ture pop art animated film The Yellow Submarine 
(1967).

Another extremely important name in the 
history of Zagreb School was Zlatko Grgic', un
doubtedly one of the best gagmen that ever 
worked in the studio. His films Little and Big 
(Malii veliki, 1966), series Maxi Cat produced 
from 1971 to 1976, and his major work t o m  
doll [Lutka snova, made in cooperation with 
Bob Godfrey) from 1979, besides the features 
characteristic of the Zagreb School, also had 
much in common with films made in the 
Warner Brothers studio for animated film. It 
was no wonder that Grgic ended his career on 
the North American continent. In addition, he 
was the main author of the internationally ac
claimed series Professor Baltazar (dating from 
1967), while his auteur film The Musical pig 
(Muzikalnoprase, 1965) can still be interpreted 
as an actual metaphor for human prejudices. 
Little piglet sang beautifully. Roaming around 
it encountered people fighting, at war, with 
various problems. Owing to the piglet's beau
tiful song, people put their differences behind 
and decided to celebrate -  eating the piglet.

Here is how Bendazzi characterized Grgic's 
contribution to the school:

(irgic relates freeing laughter, but his humor 
differs from that of the golden times of comedy. 
Although his style follows that of Chaplin and 
Avery, he finds comical elements in the worse 
human feelings, hostility and tension. Like other

Slavic humorists, he is cracking jokes about the 
least pleasant life's experiences avoiding the 
happy ending (Bendazzi, 1994:335).

The Fifth (Peti, 1964), was a small musical 
metaphor about loneliness related through the 
anecdote about a stubborn musician who 
wanted to become the fifth member of a quar
tet. Here, Grgic cooperated with Pavao Stalter, 
another original and prominent animator of the 
School. Stalter reached his creative peak with 
Mask of Red Death (Maska ervene smrti, 1969), 
produced in the very successful technique of 
collage. Stalter took over the production from 
Zdenko Gasparovic, author of the screenplay, 
who, after having started drawing for the film, 
immigrated to Canada. Made in the old tech
nique used before cel-animation was invented 
(each drawing was cut out of paper and glued to 
the background), the film remained until today 
the best interpretation of Edgar Allan Poe in the 
medium of animation.

In 1964, young Boris Kolar made Wow-Wow 
[Vau-vau), a boldly and originally stylized peace, 
characterized by nonchalant line, meaningless 
when static, but when animated it assumed un
expected shapes and meanings.

Another good gagman was Ante Zaninovic. 
Two of his funniest films date from the same pe
riod; The Wall (l\d, 1965) and On Holes and 
Corks (Orupamaicepovima, 1967).

Despite many great authors working in the 
Zagreb School during the 1960s, one author 
stood out -  Nedjeljko Dragic. He was probably 
the only animator whose contribution could be 
compared to that of Dusan Vukotic. Dragic, for
merly known as caricaturist, began his career as 
assistant animator in 1965. His debut came with 
Elegy (Elegija), an average black-humor gag 
film. His next work already, Tamer of Wild Horses 
(Krotiteljdivljih konja, 1966), won a Grand Prix at 
the most important festival of animated film in 
the French city of Annecy, in 1967. The film was 
nothing special, but it was technically consistent 
and was a credible visualization of Vatroslav 
Mimica's scenario. It was no surprise that his
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με γκαγκ. Η Επόμενη κιόλας ταινία του, τον Δα
μαστή άγριων αλόγων (Krotitelj divljih konja,
1966), κέρδισε ένα Μεγάλο βραβείο οτο πιο 
σημαντικό φεστιβάλ κινηματογράφου εμψύχω- 
οης οτην γαλλική πόλη του Ανεοί το 1967. Η 
ταινία δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ήταν όμως τε
χνικά συνεπής και αποτελούσε αξιόπιστη οπτι- 
κοποίηση του σεναρίου του Βάτροολαβ Μίμιτσα. 
Δεν ήταν απρόσμενο που το αστείο αυτό ανέκ
δοτο για μια ιδιαίτερα τεχνοκρατική κοινωνία και 
για την αυξανόμενη αίσθηση αποξένωσης κέρ
δισε τη συμπάθεια των μελών της κριτικής επι
τροπής. Το βραβείο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία 
για τον Ντράγκιτς και την εξαργύρωσε όοο μπο
ρούσε. Οι επόμενες δύο ταινίες του Ο Διογένης 
Ίσως [Mozda Diogen, 1967) και ειδικά Οι μέρες 
που περνούν (Idu dani, 1968), ήταν ιδιαίτερα 
προσωπικές, στο χαρακτηρολογικό ύφος της εμ- 
ψύχωσης, και μετέφεραν μια απαισιόδοξη 
οπτική της πραγματικότητας διανθισμένη με πι
κρό χιούμορ.

( . . . )

ϊην εποχή των Μερών που περνούν και των 
άλλων ταινιών που προαναφέραμε, η Σχολή του 
Ζάγκρεμπ είχε φτάσει στο απόγειό της. Τα βρα
βεία κατέφθαναν από όλα τα μέρη του κόσμου, 
πολλοί εξέχοντες κριτικοί επαινούσαν τους καλ
λιτέχνες του Ζάγκρεμπ,ενώ, ταυτόχρονα, η πα
ραγωγή ήταν καλά οργανωμένη και οι περισσό
τεροι δημιουργοί ήταν στα καλύτερα χρόνια 
τους.

Στις αρχές του 1968, το Μουσείο της Μον
τέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη οργάνωοε μια με
γάλη ρετροοπεκτίβα των ταινιών της Σχολής 
του Ζάγκρεμπ. Τα αριστουργήματα των κινου- 
μένων οχεδίων που είχαν γίνει οτο μικρό στούν
τιο του Ζάγκρεμπ είχαν κατακτήσει στα σίγουρα 
τον κόομο.

Τρίτη φάση:
«Ανολοκλήρωτο πανεπιστήμιο»
Η τρίτη και τελευταία φάοη της χρυοής εποχής 
της Σχολής του Ζάγκρεμπ σημαδεύτηκε από δη
μιουργούς που έφτασαν οτο καλλιτεχνικό τους 
απόγειο τη δεκαετία του 1970. Δυστυχώς, το 
στούντιο δεν ανανέωσε το δημιουργικό του δυ
ναμικό κι έτσι οτις αρχές της δεκαετίας του 1980 
έγινε αρκετό οαφές πως το άστρο της Σχολής του

Ζάγκρεμπ είχε αρχίσει να δύει.
Χάρη στην ταινία ϊουπ τουπ(Τυρ ϊυρ, 1972), 

που κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο 
Ντράγκιτς απέκτησε την ευκαιρία να γνωρίσει 
το Νέο Κόομο. Συγκέντρωσε τις εντυπώσεις από 
τα ταξίδια του σε όλη την Αμερική οε ένα γοη
τευτικό «ντοκιμαντέρ εμψύχωσης», το Ημερολό- 
γιο (Dnevnik, 1974). 0  Ντράγκιτς συγχώνεψε τις 
σκηνές τη μία με την άλλη, και φιλοτέχνησε σχέ
δια των θαυμαστών αμερικανικών πόλεων με 
τον τρόπο του Σωλ Στάινμπεργκ, ενός σπου
δαίου αμερικανού καλλιτέχνη γραφιοτικών και 
πρότυπο σχεδιαστή για τον Ντράγκιτς. Η ταινία 
δομήθηκε ως ένα εικαστικό δοκίμιο γεμάτο από 
υπαινικτικά σχόλια για τις Ηνωμένες Πολιτείες -  
την αυτοκρατορία του καιρού μας. Το Ημερολό
γιο ήταν ένα σημαντικό γεγονός στον κόσμο της 
κινηματικής παραστασεογραφίας, κέρδισε ανα
ρίθμητα βραβεία και επιδοκιμάστηκε από πολ
λούς αξιοσέβαστους εμψυχωτές ως ένα από τα 
μεγαλύτερα κατορθώματα στην ιστορία του μέ
σου αυτού. Ανάμεσά στους υποστηρικτές της 
ήτανκιοΤζονΧάλας:

Στο Ημερολόγιο, την καλύτερη ίσως ταινία του, 
ο Ντράγκιτς πρωτοπορεί. Η ταινία είναι μια κατα
γραφή των εντυπώσεων, των ονείρων και των 
εφιαλτών που είχε στο χρονικό διάστημα ενός έτος, 
εκφρασμένων με τη μορφή των οπτικών εικόνων. 
Μια από αυτές είναι η βύθιση της νήσου Μανχά- 
ταν στη Νέα Υόρκη■ καθώς το νερό καταπίνει το 
νησί νιώθουμε ότι ολόκληρος ο «πολιτισμός» εξα
φανίζεται και βουλιάζει στη θάλασσα. Η αίσθηση 
είναι καθαρή εικαστική μαγεία: ο Ντράγκιτς κατα
λαβαίνει βαθιά το πως τα εμψυχωμένα σχέδια πρέ
πει να συνδυαστούν με τα ηχητικό εφέκαι τη μου
σική και το πως μπορούν να αγγίξουν ταυτόχρονα 
το μυαλό και το συναίσθημα του κοινού (Hallas, 
1987:76).

Μετά το Ημερολόγιο ήταν δύσκολο να φαν
ταστούμε ότι τα δυοδιάοτατα οχέδια θα μπο
ρούσαν να προχωρήσουν περιοσότερο. Πιο συγ
κεκριμένα, ήδη από τη δεκαετία του 1970 ήταν 
εμφανές πως η νέα τεχνική, η τρισδιάστατη εμ- 
ψύχωση που στηριζόταν οτον μοντελιαμό υπο- 
βοηθούμενη από την ηλεκτρονική γραφιοτική, 
είχε αρχίοει να επικρατεί των παλιών μεθόδων. 
Παρόλα αυτά, τέσσερα χρόνια μετά το Ημερολό
γιο, μια νέα δημιουργία ήρθε από το Ζάγκρεμπ,

φτιαγμένη με την παλιά τεχνική των ζελατινών, 
που ξεπερνούσε όχι μόνο την ταινία του Ντράγ
κιτς, αλλά και όλες τις σύγχρονες της ανεξάρτητα 
από την τεχνική με την οποία είχαν γίνει.

Η Satiemanía (1978) του Ζντένκο Γκαοπά- 
ροβιτς ήταν ίσως η καλύτερη ταινία που έγινε 
ποτέ στο στούντιο της Zagreb Film και συνάμα το 
κύκνειο άσμα της Σχολής. Πριν από τη Satiema- 
nia, το όνομα του Γκασπάροβιτς ήταν γνωστό 
μόνο σε κάποιους επαγγελματικούς κύκλους. Είχε 
ουμμετάσχει οε μερικές σημαντικές δημιουργίες 
ήταν ένας από τους ελάχιστους συνεργάτες του 
Γκργιτς που είχαν εργαστεί στο Professor Mazar. 
Είχε επίσης εργαστεί σε μερικά από τα σημαντι
κότερα παγκόαμια στούντιο των εμπορικών ται
νιών εμψύχωσης όπου και απέκτησε εντυπω
σιακή εμπειρία. Η αγάπη του για την μουσική 
του συνθέτη της αβανγκάρντ, Ερίκ Σατί, την 
οποία άκουγε για χρόνια ενόοω δούλευε, απο
δείχτηκε εξαίρετη πηγή έμπνευσης. Οπτικοποι- 
ώντας την αγαπημένη μουσική που είχε χαραχτεί 
στις αναμνήσεις του, ο Γκασπάροβιτς δημιούρ
γησε ένα εντυπωσιακό έργο. Η SaTiemania δεν 
ήταν μόνο «η καλύτερη ταινία που βγήκε ποτέ 
από το στούντιο του ποταμού Σάβα» (Bendazzi, 
1994:338), άλλα παραμένει μια ανυπέρβλητη ει
καστική σύνθεση που ξεχειλίζει από ζωή, απο
πνέει ερωτισμό και αγάπη κι είναι γεμάτη από νο
σταλγία κι από ένα ορισμένο προσωπικό στοιχείο 
που ξεγλίοτρηοε απ' οποιοσδήποτε εξήγηση, 
αλλά που κάθε θεατής ένιωθε μόλις έβλεπε το 
αριστούργημα αυτό: η Satiemanía ξυπνούσε 
αναμνήσεις σύντομων στιγμών αγάπης και ομορ
φιάς για τις οποίες αξίζει να ζει κανείς. Από τε
χνικής πλευράς, ήταν ένα έργο που χρησιμοποι
ούσε διακριτικά τις δυνατότητες της ταυτόχρονης 
παρουσίασης και έδινε στο δημιουργό την ελευ
θερία να ξεδιπλώσει όλο το πληθωρικό, καλλιτε
χνικό του ταλέντο. Οι απαλές εναλλαγές των ει
κόνων και των σκηνών δημιούργησαν μια 
εικαστική εμπειρία ακαταμάχητης γοητείας, δύ
ναμης και ομορφιάς. Το πλάνο του γυναικείου 
προοώπου που αντανακλάται οτα ανήσυχα νερά 
είναι ένα από τα πιο όμορφα και τα πιο συναρ
παστικά πράγματα που έχουμε δει ποτέ αε ταινία 
εμψύχωσης.

Στο σπουδαίο βιβλίο του One Hundred Years 
of Cinema Animation ο Τζιαναλμπέρτο Μπεν-
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funny anecdote about a highly technological 
society and the growing sense of alienation won 
sympathies of the jurors. The award meant a 
great opportunity for Dragic, and he capitalized 
on it. His next two films Diogenes Perhaps 
(Mozda Diogen, 1967) and particularly Passing 
Days (Idu dani, 1968), were characteristically 
individual, of temperament style of animation, 
carrying a pessimist vision of reality spiced up 
with bitter humor. [...]

At the time of Passing Days and other previ
ously mentioned films, Zagreb Film reached its 
peak. The awards were coming from all parts of 
the world, many leading critics praised Zagreb 
artists, while at the same time, production was 
well organized and most creators were in their 
best years.

At the beginning of 1968, The Museum of 
Modern Art in New York organized a grand ret
rospective of the Zagreb School's films. Cartoon 
masterpieces made in the small Zagreb Studio 
had definitely conquered the world.

"Unfinished college"
The third and last phase of the golden era of the 
Zagreb School was marked by creators who 
reached their creative peaks in the 1970s. Un
fortunately, the studio did not renew its cre
ative capacities and at the beginning of the 
1980s it became quite obvious that the phe
nomenon of the Zagreb School of Animation 
wore down.

Owing to film Tup Tup( 1972), which won an 
Oscar nomination, Dragic got the opportunity to 
get to know the New World. He collected im
pressions from his travels across America in a 
fascinating 'animated documentary' Diary 
(Dnevnik, 1974). Dragic blended the scenes one 
into another, and featured drawings of great 
American cities in Saul Steinberg's manner, who 
was a great American graphics artist and Dragic's 
drawing role model. The film was constructed as 
a visual essay full of allusive commentaries 
about the States -  the empire of our times. Di
ary ms  an important event in the world of an

imation, won countless awards, and was cele
brated by many respected animators as one of 
the highest accomplishments in the history of 
the medium. Among them was John Hallas:

In Diary (1974), possibly his best film, he 
(Dragic) breaks new ground. It is a record of his 
impressions, dreams and hallucinations over the 
period of a year, expressed in the form of visual 
images. Among them is the sinking of New 
York's island of Manhattan into the sea; as the 
water gobbles up the island we feel that the 
whole of 'civilization' is disappearing and sink
ing into the sea. The impression is pure visual 
magic: he profoundly understands how ani
mated design should be integrated with sound 
effects and music and how to appeal to both the 
intellect and the emotions of the audience (Hal
las, 1987:76).

After Diary it was hard to imagine that two 
dimensional cartoons could go any further. 
Namely, beginning with the '70s it was obvious 
that new technique, three dimensional model
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τάτζι έγραψε:
Το 1978, ο Τκαοπάροβιτς τελείωοε τη Satie- 

mania, στην οποία η μουοική του ΕρίκΙατιέ ουν- 
δέα οκηνές της γυναίκας που αγαπάει, της γυναί
κας που βαριέται, του Τκραντ Κάνυον, και του 
Μοντπαρνάς, των μπαρ, των κρεοπωλείων και των 
πεζοδρόμων, με οτήθη, κομμένες μπριζόλες και 
πλοία οτη βροχή. Είναι μια γκροτέοκα και αισθη
σιακή ταινία, ένα μακρύ ταξίδι στο ασυνείδητο 
όπου ο 'Οτο Ντιξ και ο Τζορτζ ίκρος ανακατεύον
ται με τα περιθωριακά κόμικ, τον ΡέτζιναλντΜαρς, 
τον Κοβαρούμπιαοομ και τον Ραλφ Στίμον (Ben- 
dazzi, 1994:338).

Το ανυπέρβλητης ομορφιάς έργο αυτό απο- 
τέλεσε την υψηλότερη στιγμή της Zagreb Film, 
την οποία ακολούθησε η ξαφνική πτώση, τόσο σε 
οργανωτικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο. Εί
ναι αλήθεια πως ακόμα και μετά τη Satiemania 
δύο εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς έκαναν 
πολλές σημαντικές ταινίες. 0  Γιόοκο Μάρουοιτς 
στο Το μάτι του φαριού [Riblje oko, 1980) χρησι
μοποίησε το μέοο της εμψύχωοης για να δημι
ουργήσει ένα μοντέρνο τρόμο, ενώ στον Ουρα
νοξύστη (Neboder, 1981), αναδημιούργησε την 
ατμόσφαιρα των εξαιρετικών αστικών του καρι
κατούρων και παρήγαγε μια αστεία, ηδονοβλε- 
πτική ταινία με δεκάδες γκαγκ που εμφανίζονταν 
ταυτόχρονα. Διαπρεπές μέλος της αξέχαστης 
ομάδας δημιουργών «Το Νέο Τετράγωνο« (Novi 
kvadrat), ο Κρέοιμιρ Ζίμονιτς, στην ταινία του 
Αλμπουμ (Album, 1983) εισήγαγε εικαστικές τά
σεις των σύγχρονων κόμικ στο παραδοσιακό στιλ 
της Σχολής του Ζάγκρεμπ. Αλλά και οι παλιοί δε
ξιοτέχνες δεν είχαν παραιτηθεί ακόμη. 0  Πάβαο 
Στάλτερ έκανε το Οικία 42 (Κυέα 42,1984), σε 
μια θαρραλέα, παρακινδυνευμένη και όχι ιδιαί
τερα επιτυχημένη προσπάθεια να δημιουργήσει 
μια ταινία με την περίπλοκη τεχνική του λαδιού 
στο οελιλάιντ, ενώ ο Νέντελικο Ντρόγκας μας 
θύμισε καλύτερες μέρες με την τελευταία του 
ταινία Εικόνες μνήμης (Slike ίι sjecanja, 1987).

Και πάλι, όλα αυτά δεν ήταν παρά μια σκιά 
των προηγούμενων επιτυχιών. Πολλές διαφορε
τικές ταινίες δεν μπορούσαν να υποκαταοτήοουν 
την προηγούμενη συνεχόμενη παραγωγή κορυ
φαίων ταινιών. Κανείς δεν πειραματιζόταν με τις 
νέες τεχνικές, οι νέοι εμψυχωτές βασικά επανα
λάμβαναν πράγματα που ήδη γνώριζαν και κα

τείχαν αντί να κάνουν νέες υπερβάσεις στο πε
ριεχόμενο και τη μορφή. Από την άλλη, σε κά
ποιες άλλες χώρες, η ταινία εμψύχωοης προχω
ρούσε πιο γρήγορα. Οι νέες τεχνικές και ο νέος 
πολιτισμός που εμφανίστηκαν μαζί με τα ηλε
κτρονικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να κυριαρ
χούν και η εταιρεία Zagreb Film άρχισε αιγά- 
σιγά να χάνει τον τίτλο του διεθνούς σημαντικού 
κέντρου του κινηματογράφου εμψύχωοης.

Η εταιρεία Zagreb Film συνέχισε να είναι ένα 
καλό σχολείο, το Πανεπιστήμιο του κινηματο
γράφου εμψύχωοης όμως συστάθηκε σε ένα 
άλλο μέρος του πλανήτη -  στο Εθνικό Συμβού
λιο Κινηματογράφου του Καναδά.

Η ιδέα του «τρίτου δρόμου» 
ως ιδεολογική βάση
Η τέχνη ασχολείται με τον άνθρωπο και με το με
γάλο μυστικό της ζωής. Οι κοινωνικές συνθήκες 
ενός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου και η ιδι
αίτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε 
άτομο, καθορίζουν τα άτομα μιας κοινωνίας και 
την τέχνη που αναπτύσσεται στην κοινωνία αυτή. 
Η πραγματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης από 
την οπτική γωνία των δημιουργών του Ζάγκρεμπ 
χαρακτηρίστηκε σε μεγάλο βαθμό από το σύ
στημα αξιών που είχε δημιουργηθεί στο πολιτικό 
κλίμα μέσα οτο οποίο εργάζονταν και ζούσαν.

Η δημοκρατία και η δικτατορία δεν ήταν τα 
δύο μοναδικά συστήματα που υπήρχαν στον κό
σμο, ακριβώς όπως υπήρχαν και περισσότερα 
χρώματα από το άσπρο και το μαύρο. Ανάμεσα ο' 
αυτούς τους δύο διακριτούς πόλους, βρισκόταν 
ένας ολόκληρος, πολύχρωμος κόσμος, ένα φάσμα 
αμέτρητων χρωμάτων και αποχρώσεων. Ενα από 
τα στολίδια του τεράστιου αυτού μωσαϊκού της 
πολιτικής ιστορίας ήταν ο τιτοϊσμός, ένας περίερ
γος συνδυασμός δικτατορίας και δημοκρατίας, 
που μάλλον θα ξεχαοτεί μόλις η τελευταία γενιά 
του συστήματος αυτού πεθάνει. Οΐίτο διατήρησε 
την εξουσία του με επιδέξιο τρόπο ισορροπώντας 
ανάμεσα στους ομοσπονδιακούς και τους δημο
κρατικούς θεομούς στο εσωτερικό, και στην Ανα
τολή και τη Δύση στο εξωτερικό. Η Γιουγκοσλα
βία εισήγαγε την ιδέα του αποκαλοόμενου 
«τρίτου δρόμου» στην εξωτερική πολιτική. Γεω
γραφικά και ιδεολογικά, η Γιουγκοσλαβία βρι
σκόταν οτο όριο ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμε-

νους συνασπισμούς δεν ανήκε όμως σε κανένα. 
Στο Βελιγράδι, το 1961, ιδρύθηκε το Κίνημα των 
Αδεσμεύτων, στο οποίο ο Τίτο ήταν η κεντρική 
πολιτική μορφή. Ακόμα κι αν διαφωνούσαν με 
την κομουνιστική ιδεολογία, οι περισσότεροι Γι
ουγκοσλάβοι πολίτες σέβονταν την πολιτική στα
θερότητα της χώρας, και την αρκετά καλή οικο
νομική της ανάπτυξη. Η ιδέα του «τρίτου 
δρόμου» ήταν εξαιρετικό δημοφιλής- οι άνθρω
ποι θεωρούσαν πράγματι τη χώρα τους ως μια 
εναλλακτική στην ιμπεριαλιστική Δύση και την 
γραφειοκρατική Ανατολή. Πολλοί, συμπεριλαμ
βανομένων των καλλιτεχνών, πίστευαν ότι η Γι
ουγκοσλαβία αποτελούσε τον καλύτερο συνδυα
σμό των δύο κόσμων. Παρότι ακόμα και η 
Γιουγκοσλαβία είχε να επιδείξει πολιτικά στρα- 
τευμένες ταινίες, ειδικά την περίοδο του αποκα- 
λούμενου «μαύρου κύματος»", οι γιουγκοσλάβοι 
δημιουργοί ποτέ δεν αντιπαρατέθηκαν στο σύ
στημα εξίσου σθεναρά όσο οι Καντάρ, Μένζελ, 
Πασέρ και Φόρμαν στηνΤσεχοσλοβακία, οι Βάιντα 
και Ζανούσι στην Πολωνία και οι Μακ, Φάμπριο 
και Ζάμπο στην Ουγγαρία.

Το γιουγκοσλαβικό καθεστώς σπανίως δεχό
ταν επικρίσεις για έλλειψη δημοκρατικότητας 
οι πιο άγριες επιθέσεις προέρχονταν συνήθως 
από την εθνικιστική δεξιά πτέρυγα, πράγμα που 
εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την καταστροφή που 
συντελέστηκε μετά το θάνατο του Τίτο. Ομοια 
με τους περισσότερους πολίτες, έτσι και οι γι- 
ουγκοολάβοι σκηνοθέτες σπάνια έρχονταν σε 
αντιπαράθεση με το σύστημα- τις περισσότερες 
φορές ήταν ένθερμοι προπαγανδιστές του. Το 
ίδιο ίοχυε και με την ιδέα του «τρίτου δρόμου» 
που ήταν ασυνήθιστα δημοφιλής ανάμεσα στους 
δημιουργούς των καλύτερων γιουγκοσλαβικών 
ταινιών -  τα μέλη της Σχολής Ταινιών Εμψύχω- 
σης του Ζάγκρεμπ. Με την εξαίρεση του Βλάντι- 
μιρ Κριστλ, οι δημιουργοί του Ζάγκρεμπ κρα
τούσαν συνήθως οπορτουνιστική στάση απέναντι 
στο καθεστώς. Εκτός από την ενεργή του ανά
μειξη με την πολιτική, ο Βούκοτιτς γύρισε επίσης 
και πολλές καθεστωτικές ταινίες, ενώ ο Μιμιτοα 
και αργότερα ο Ντρόγκας, διετέλεοαν μέλη της 
δημοκρατικής Κεντρικής Επιτροπής της Κομου
νιστικής Ενωσης. Κι άλλοι πρωτοπόροι εμψυχω
τές, όμως, ήταν πιστοί πολίτες της Ομοσπονδια
κής Γιουγκοσλαβίας.
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animation aided by computer graphics, was 
gaining on the old methods. Nevertheless, four 
years after Diary, a new creation came from Za
greb, made in the old cel-technique, which sur
passed not only Dragic's film, but all its con
temporaries regardless of the technique they 
were made in.

Zdenko Gdspimc's Satiemania (1978) was 
probably the best film ever made in Zagreb film, 
and also the School's swan song. Before Satie- 
mania, Gasparic's name was known only in nar
row professional circles. He participated in some 
important creations; he was one of Grgic's few 
collaborators working on Professor Bal tarn. He 
also worked in some of the world 's greatest 
studios of commercial animation where he ac
quired impressive experience. His love of avant- 
garde composer Eric Satie's music, that he lis
tened to for years while he worked, turned out 
to be an exceptional source of inspiration. Visu
alizing the beloved music imprinted in his mem
ories, Gasparovic created an impressive work. 
Satiemania was not only "the best film ever to 
come out of the studio on the Sava river" (Ben- 
dazzi, 1994:338), but remained an unrivalled 
visual composition bursting with life, charged 
with eroticism and love, full of nostalgia and a 
certain intimate element that eluded explana
tion, but which every viewer felt as soon as he 
saw this masterpiece: Satiemania awoke mem
ories of short moments of love and beauty worth 
living for. Technically, it was a work that subtly 
used the possibilities of double exposition, giv
ing the author free hands to present all of his 
luxuriant artistic talent. Soft transitions between 
the images and scenes presented a visual expe
rience of irresistible charm, strength and beauty. 
The shot of female face reflected in restless w a
ters is still one of the most beautiful and most 
exciting things seen in animation.

In his grand work One Hundred Years of Cin
ema Animation Giannalberto Bendazzi wrote:

In 1978he finished SiWemmi, in which Eric 
Satie's musk connects scenes of the woman he 
loves, woman getting bored, Grand Canyon, and 
Montparnasse, bars, butchers and malls, breasts, 
shced stokes and ships in the rain. It is a grotesque 
and sensual film, a long journey into the sub

conscious where Otto Dix and George Grosz mix 
with underground comics, Reginald Marsh, Co- 
varrubiasom and Ralph Steamon (Bendazzi, 
1994:338).

This work of unparalleled beauty marked 
the highest peak of Zagreb Film, after which 
came sudden downfall, both on organizational 
and creative level. True, even after Satiemania 
several important films were made by two rep
resentatives of the younger generation. Josko 
Marusic in The Fish Eye (Riblje oko, 1980) cre
ated a modern horror in the animated medium, 
while in the Skyscraper (Neboder, 1981), he 
recreated the atmosphere of his excellent ur
ban caricatures and produced a funny voyeuris
tic film with dozens of gags appearing at the 
same time. Prominent member of the unfor
gettable group New Square (Novi kvadrat), 
Kre§imir ZimoniZ, in his film Album (1983) in
troduced visual tendencies of contemporary 
comic books in the Zagreb School's house style. 
The old masters had not given up either. Pavao 
Stalter made House 42 (kudo 42,1984), in a 
bold, risky, and not too successful attempt to 
make a film in the complicated technique of oil 
on celluloid, while Nedjeljko Dragic recalled 
the best days with his last film Pictures from

Memory (Slikeizsjecanja, 1987).
Still, this was only a shadow of former suc

cesses. Several individual titles could not sub
stitute for the past continual production of top 
films. Nobody experimented with new tech
niques, young animators mostly repeated al
ready seen and achieved instead of making new 
breakthroughs in content and form. On the 
other hand, in some other countries, animation 
was gaining in speed. New techniques and a 
new culture introduced with electronic media 
started to dominate and Zagreb Film slowly be
gan to lose the title of internationally important 
center of animation.

Zagreb Film still remained a good school, 
but the University of Animation was built in an
other place on the planet -  the Canadian Na
tional Film Board.

Idea of'the  third road' 
as ideological foundation
Art deals with man and the big secret of life. So
cial circumstances in given time and space, and 
a particular situation a person finds itself in, de
fines each individual in a particular society and 
the art that develops in that society. Reality of 
the human existence from the perspective of
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Ωστόσο, η σάτιρα αποτελούσε σημαντικό 
στοιχείο των ταινιών του Ζάγκρεμπ, τα σατι
ρικά βέλη όμως κατευθύνοντας προς τα σύγ
χρονα παγκόσμια προβλήματα, τον ρατσισμό, 
την αποικιοκρατία, τη μόλυνση του περιβάλ
λοντος, την πάνα, τη φτώχια, τον φόβο της 
ατομικής βόμβας τον πόλεμο κλπ. Κριτική 
υπήρχε, αλλά δεν περιελάμβανε την κοινωνική 
κριτική. Ιο  γιουγκοσλαβικό σύστημα όχι μόνο 
ήταν απαλλαγμένο από την κριτική, αλλά έμ
μεσα και αδιαμφισβήτητα επιδοκιμαζόταν. Η 
ιδέα μιας μικρής «κακόβουλης» χώρας που 
στεκόταν στο σύνορο δυο γιγαντιαίων και εχ
θρικών κόσμων ήταν συνυφασμένη με πολλές 
ταινίες που είχαν γυριστεί στο στούντιο του Ζάγ
κρεμπ. Η μικρή όαοη ελευθερίας που περιτρι
γυριζόταν από πιέσεις τρόμο και κίνδυνο απο
τελούσε μόνιμο μοτίβο των εικονογραφημένων 
ιστοριών των πρωτοπόρων δεξιοτεχνών της 
Σχολής. Ένα μικρό ανθρωπάκι που κακοποιείτο 
από το περιβάλλον του και που, παρόλα τα προ
βλήματα, συνέχιζε να μάχεται για τον τρόπο 
ζωής του, την ανεξαρτησία και την ουδετερό
τητά του ήταν ένας κοινός παρονομαστής για 
όλους τους δημιουργούς της Σχολής του Ζάγ
κρεμπ, ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό τους 
προφίλ και την κινηματογραφική και εικαστική 
τους έκφραση. Την προσπάθεια των δημιουρ- 
γών-εμψυχωτών του Ζάγκρεμπ να συνεχίσουν 
να επαναλαμβάνουν τη φράση «ένας εναντίον 
όλων» ή καλύτερα «όλοι και όλα ενάντια στον 
ένα» περιέγραψε ένας από τους μεγαλύτερους 
γνώστες της Σχολής του Ζάγκρεμπ, ο κριτικός 
Ράνκο Μούνιτιτς...

... η τάοη να βάλουμε στο κέντρο έναν αοή- 
μαντο, κοινό άνθρωπο, έναν Εκπρόσωπο του μέ
σου όρου, και καθόλου τους {(χωριστούς συμμέ
τοχους της (ανθρώπινης) ύπαρξης. Φυσικά, ο 
αντιήρωας αυτός, το καθόλου αξιολύπητο σύμ
βολο της κοινοτοπίας της ζωής, αποκτά διαφορί- 
τικό χαρακτήρα ανάλογα μί την ατομικότητα του 
δημιουργού (...) Ο αγώνας του (σπάζεται κυρίως 
οτο να διατηρήοα την προσωπικότητα και την αυ
τονομία του άθικτη απέναντι στα διάφορα (ίδη 
της κοινωνικής πίεσης: ο αντιήρωας της Σχολής 
του Iαγκρίμπ (ίναι πάντα η αδάμαστη (ξαίρτοη 
που αρνα'ται τον γενικό κοινωνικό κανόνα ( . . . )  
Ακόμα και όταν μετριάζεται από τα κωμικά στοι-

χ(ία, η σύγκρουση ανάμεσα στο παγκόσμιο και 
στο ατομικό (ίναι πάντα παρούσα ως μια σαφής 
ιδεολογική τάοη των πολύχρωμων αυτών ιστο
ριών. Ιο χαρακτηριστικό ανθρωπάκι της Σχολής 
του Ζάγκρεμπ υπερασπίζεται την ακεραιότητά του 
και τις προσωπικές του ελευθερίες ρε (πιμονή και 
ξεροκεφαλιά.'1

Το πιο αντιπροσωπευτικό ίσως παράδειγμα 
της τάσης αυτής ήταν η Καινούργια περπατησιά 
(1978) του Μπόριβοϊ Ντοβνίκοβιτς. Στην αρχή, 
βλέπουμε έναν μικρό, ευτυχισμένο άνθρωπο 
να διασχίζει την οθόνη, χαρούμενος, χοροπη
δώντας, σφυρίζοντας και χαμογελώντας. 
Ωστόσο, σύντομα συναντάται με άλλες μορ
φές, πολύ μεγαλύτερες και δυνατότερες, που 
παρελαύνουν, κουτσαίνοντας, σέρνοντας τα πό
δια τους, συοπώντας τους ώμους τους ή κου
νώντας μπρος-πίσω το κεφάλι τους ενώ περ
πατούν. Η κάθε μια τους προσπαθεί να διδάξει 
τον μικρό άνθρωπο τον «σωστό τρόπο» να 
περπατάει. Προσπαθώντας να ακολουθήσει τις 
συμβουλές τους, ο μικρός άνθρωπος αρχίζει να 
κουτσαίνει, να παρελαύνει, να κάνει συσπάσεις 
και να κουνιέται... όλα ταυτόχρονα. Δεν είναι 
όμως πια ευτυχισμένος. Η προσπάθεια του να 
τους ευχαριστήσει όλους αποδείχθηκε γελοία. 
Σε ένα δεξιοτεχνικά γυρισμένο τέλος βλέπουμε 
τον μικρό άνθρωπο, σωματικά και ψυχικά ανά
πηρο. Εξαντλημένος από τις συμβουλές των 
άλλων ανθρώπων, επιστρέφει τελικά στο χο
ροπηδητό του περπάτημα.

Και πάλι ελπίζει, χοροπηδά, σφυρίζει και χα
μογελά, κύριος πλέον της μοίρας του. Παρό
μοιες μεταφορές για το μικρό ανθρωπάκι που 
αψηφά τον μεγάλο κόσμο υπάρχουν οε μια ολό
κληρη σειρά ταινιών της Σχολής του Ζάγκρεμπ. 
Στη δεύτερη ταινία του Ντοβνίκοβιτς, Επιβάτης 
δίύτίρης θέσης (1972), ο κόσμος του μικρού 
άνδρα ήταν το κουπέ του. Στην Περιέργεια 
(1966), ήταν ένα παγκάκι οτο πάρκο. Ακόμα 
και ο'αυτά τα πολύ μικρά μέρη, το εχθρικό πε
ριβάλλον δεν τους αφήνει να υπάρξουν. Ο μι
κρός άνθρωπος, τη φορά αυτή ένας αλήτης, 
ήταν ο ήρωας του Διογένης ίσως (1976) του 
Ντράγκιτς, ενώ στις Μέρες που πίρνούν (1968) 
του ίδιου σκηνοθέτη είναι ένας κοινός φορολο
γούμενος που κάθεται οτο καθιστικό του. Στο 
Qatia Artist (1970) του Βούκοτιτς, ήταν ένας

καλλιτέχνης, ενώ στην ταινία των Στάλτερ/
Γκργκιτς Ο πέμπτος (1964), ο μικρός άνθρωπος 
ήταν ένας μουσικός τον οποίο απέρριψε ένα 
κουαρτέτο. Στις ταινίες Λ/.Λ/. (1979) του Ντοβ
νίκοβιτς και στη Μέρα που σταμάτησα να κα
πνίζω (Dan kad saw prestao puiiti, 1982) του 
Ντράγκιτς το μόνο που βλέπομε ήταν ο μικρός 
αυτός άνθρωπος, όλα τα άλλα ήταν λευκά, ταυ
τόχρονα τα πάντα και τίποτα, το μέρος έξω απ' 
το οποίο καραδοκούσαν αόρατοι κίνδυνοι. Στην 
ταινία του Ζανίνοβιτς Π(ρί οπών και φ(λλών 
(1967), ο μικρός άνθρωπος ζούσε σε ένα πε
ρίεργο φρούριο, όταν κάποιος ή κάτι άρχιοε να 
διαπερνά τον ζωτικό του χώρο. Στην ταινία των 
Μαρξ και Γιούτρισα, Σίσυφος ( Μ ,  1967), ο 
μικρός άνθρωπος δεχόταν επίθεση από καρέ
κλες, συρτάρια και άλλα κομμάτια της επίπλω
σης του σπιτιού του. Και ούτω καθεξής και ούτω 
καθεξής. Δεκάδες ακόμα ταινίες πραγματεύτη
καν τη βασική αυτή μεταφορά που βασιζόταν 
στον μικρό, θαρραλέο και αισιόδοξο άνθρωπο 
και στην γεμάτη αυτοπεποίθηση προσπάθειά 
του να ξεφύγει από την εχθρικότητα, τη μοχ- 
θηρία και την αδικία του περιβάλλοντος του.

0  μικρός άνθρωπος, που συχνά φορούσε το 
καπέλο του, ήταν ένα από τα ελάχιστα κροατικά 
εθνικά σύμβολα που παρουσιάστηκαν στις ταινίες 
εμψύχωσης και έγινε σύμβολο της Σχολής του 
Ζάγκρεμπ, αλλά και γενικότερα της ιδέας της ου
δετερότητας της ανεξαρτησίας ένα μεγάλο ΟΧΙ 
στις πολιτικές των διαφορετικών συνασπισμών.
Ένα μικρό, απείθαρχο ανθρωπάκι που ερχόταν 
από το σύνορο δύο αντικρουόμενων κόσμων κέρ
δισε τη συμπάθεια των διεθνών φεστιβάλ. Δεν 
ήταν περίεργο, αφού η φιλοσοφία του ερμηνεύ
τηκε ως αντίσταση στην κούρσα των εξοπλισμών, 
στην προοπτική του πυρηνικού πολέμου, και οε 
άλλους φόβους και άγχη που χαρακτήρισαν την 
εποχή στην οποία συνήθως αναφερόμαστε ως η 
εποχή του «ψυχρού πολέμου»
[...]

Από το βιβλίο του ίδιου, Aniwation and Rea
lism (Hrvatski filmski savez, Ένωοη Κινηματο
γραφικών Λεσχών της Κροατίας, Ζάγκρεμπ 
2004, οελ. 80-114).

Μετάφραση: Ζωή-Μυρτώ Ρηγοπούλου

-
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Zagreb authors was strongly marked by the 
value system formed In the political atmosphere 
they worked and lived in.

Democracy and dictatorship were not the 
only two systems existing in the world, just as 
there were more colors than just black and 
white. Between these two distinct poles lied a 
whole multicolored world, a spectre of count
less colors and nuances. One of the ornaments 
in this vast mosaic of political history was tito- 
ism, a strange combination of dictatorship and 
democracy, which will probably be forgotten as 
soon as the last generation born in that system 
eventually passes away. Tito maintained his 
power skilfully balancing between federal and 
republic institutions on the home turf, and East 
and West abroad. Yugoslavia introduced the 
idea of the so-called'third road'in foreign pol
itics. Geographically, and Ideologically, Yu
goslavia stood on the border between two con
fronted blocks, but belonged to neither. In 
Belgrade, in 1961, the Non Aligned movement 
was founded, in which Tito was the central po
litical figure. Even if they disliked communist 
ideology, most Yugoslav people respected the 
political stability of the country, and a relatively 
good economic development. The idea of'the 
third road'was extremely popular; people really 
saw their country as an alternative to imperial
ist West and bureaucratic East. Many, including 
artists, believed that Yugoslavia presented the 
best combination of the two worlds. Although 
Yugoslavia had its share of political engaged 
films, especially at the time of the so-called 
'black w ave '1’, Yugoslav authors never con
fronted the system as fiercely as did Kadar, Men- 
zel, Passer or Forman in Czechoslovakia, Wajda 
and Zanussi in Poland, Jancso, Makk, Fabrio or 
Szabo in Hungary.

Yugoslav regime was rarely criticized for lack 
of democracy; it was more fiercely attacked by 
the nationalist right wing, which sheds much 
light on the catastrophe that happened after 
Tito's death. Like most of the people, Yugoslav 
film makers rarely confronted the system; they 
were mostly its ardent propagators. This was 
also true of the'third road'idea that was unusu
ally popular even among the creators of Yu

goslav's best films -  members of the Zagreb 
School of Animated film. With the exception of 
Vladimir Kristi, Zagreb authors were mostly op
portunistic towards the regime. Besides active 
participation in politics, Vukotic also made sev
eral regime films, Mimica, and later on Dragic, 
were members of the republic Central Commit
tee of the Communist Union. Other leading an
imators were also loyal citizens of the Federal Yu
goslavia).

Still, satire was an important element of 
Zagreb films, but the satirical razor was di
rected towards actual global problems, racism, 
colonialism, pollution, hunger, poverty, fear of 
the A-bomb, war, etc. Criticism was present, 
but it did not include social criticism. Yugoslav 
system was not only spared of criticism, it was, 
Indirectly but indisputably, celebrated. The idea 
of a small, spiteful country existing on the bor
derline between two gigantic and hostile 
worlds was interwoven in many films made In 
the Zagreb studio. A small freedom oasis, sur
rounded by pressures, terror and danger, was 
an all-present motif in animated anecdotes of 
the leading school's masters. A small man 
abused by his surrounding, who, despite the 
troubles, kept fighting for his way of life, his in
dependence and neutrality was a common de
nominator of all the authors of the Zagreb 
School, regardless of their artistic profile and 
their filmic and visual expression. The interest 
of Zagreb animators to keep repeating the 
phrase 'one against all' or even better, 'every
thing and everyone against one' described one 
of the best connoisseurs of the Zagreb School, 
the critic Ranko Munitic...

...the tendency to place in the middle a 
small, plain person, a representative of the aver
age, not at all special participants of this exis
tence. Of course, this anti-hen pathetic-free sym
bol of life's banality, will assume different 
character depending on the author's individual
ity. ( . . . )  His fight is mostly directed towards 
keeping his personality and autonomy intoa from 
various kinds of social pressure: the antihero of the 
Zagreb School is always the untamable exception 
negating the general social rule (...)Even when 
moderated with comical elements, the conflict

between global and individual is always present 
as a clear ideological trend of these varicolored 
anecdotes. The characteristical little fellow of the 
Zagreb School defends his integrity and intimate 
freedoms with persistence and stubbornness.'2

Probably the most representative example of 
this trend was Learning to Walk (1978) by Borivoj 
Dovnikovic. At the beginning we see a small 
happy, man walking across the screen, hopping, 
bouncing, whistling and smiling. However, soon 
he meets other figures, much bigger and 
stronger, which are marching, limping, dragging 
their feet, twitching their elbow or waving their 
head back and front while walking. Each of them 
tries to teach the small man 'the right way' of 
walking. Trying to follow their advices, he starts 
limping, marching, twitching, and w aving... 
all at the same time. But he is no longer happy. 
His attempt to please everyone turned out ridicu
lous. In a virtuously animated finale we see the 
small man physically and mentally handicapped. 
Exhausted by other people's advices, he finally re
turns to his bouncy walk.

Again he is hopping, bouncing, whistling 
and smiling, now a master of his own destiny.

A similar metaphor about the small man 
defying the big world can be found in a whole 
range of films of the Zagreb School. In 
Dovnlkovic's second film, Second Class Pas
senger (1972), the small man's universe was 
his compartment. In Curiosity (1966), it was a 
park bench. Even in these miniature places 
hostile surrounding will not let them be. The 
small man, this time a tramp, was a hero of 
Dragic's Diogenes Perhaps (1976), and Passing 
Days (1968), where he was a simple tax payer 
sitting in his living room. In Vukotic's Ars Gra
tia Artist (1970), he was an artist, in Stal- 
ter/Grgic's film The Fifth (1964), the small man 
was a musician rejected by the quartet. In 
D o v n ik o v ic 'sM  (1979) and Dragic's The Day 
I Stopped Smoking (Dan kad sam prestao pusiti, 
1982) we saw nothing but the small man, 
everything else was white, at the same time 
everything and nothing, the place out of which 
lurked invisible dangers. In Zaninovic's film On 
Holes and Corks (1967), the small man was liv
ing in a strange fortress when somebody or
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Σημειώσεις

1 Τον όρο ειοήγαγε ο γάλλος ιστορικός του κινηματο
γράφου Ζορζ Σαντούλ. Δεν εννοούσε, ωστόσο, κάποια 
συγκεκριμένη οχολή, αλλά μια ομάδα ανθρώπων που 
Εργάζονταν στο ίδιο στούντιο, που Είχαν παρόμοιο 
ύφος και κατανόηση του μέσου.

2 Χρησιμοποιώ τον όρο «ταινία εμψύχωαης» επειδή εί
ναι πιο ακριβής από ότι το «κινηματική παρασταοεο- 
γραφία» Η κινηματική παραστααεογραφία συχνά είναι 
μια έννοια πολύ πιο πλατιά, σε σχέση με το χώρο και 
το χρόνο, απ'ότι μια «ταινία» και περιλαμβάνει το θέ
ατρο εμψύχωσης (κινέζικο θέατρο, καλειδοσκόπιο, 
οπτικό θέατρο του Εμίλ Ραϊνό, έως και το απλό κου
κλοθέατρο), κινήσεις που έχουν επιτευχθεί μηχανικά 
χωρίς φιλμ (όπως για παράδειγμα όταν γυρνάμε πολύ 
γρήγορα τις σελίδες ενός σημειωματάριου με σχέδια), 
ή τη σύγχρονη εμψύχωση μέσω υπολογιστή, αλλά και 
τα βιντεοπαιχνίδια, που είναι κινηματική παρασταοε- 
ογραφία, αλλά δεν μπορούν να ονομαστούν ταινίες. 
Εννοώ δηλαδή πως εδώ αναφέρομαι στην κινημα
τική παραστααεογραφία που γίνεται με τη βοήθεια 
της κινηματογραφικής τεχνικής.

! θέλω να ευχαριστήσω τον Γιόσκο Μάρουοιτς που 
μου επιοήμανε κάποια αντικειμενικά λάθη της πρώτης 
έκδοσης της μελέτης μου στα Croatian Film Chronicle, 
όπως π.χ. το γεγονός ότι η Satiemania ήταν υποψήφια 
για Όσκαρ.

8 Kontic, Μ., 1983. "At Chuck Jones') συνέντευξη με τον 
Τσακ Τζόουνς, Ζάγκρεμπ. Στο Filmska kultura, 1983, 
τχ. 144/145:1

5 Η εμψύχωση χαρακτήρων και αντικειμένων με ζε- 
λατίνες ήταν η πιο συνηθισμένη τεχνική που χρησιμο
ποιούσαν στην παραγωγή των ταινιών εμψύχωσης. 
Το αποτέλεσμά της, ήταν οι ταινίες που οι περισσότε
ροι από εμάς ονομάζουμε «κινούμενα σχέδια». Οι χα
ρακτήρες σχεδιάζονται οε διαφανή φύλλα οελιλόιντ 
που ονομάζονται (ελάτινες ενώ το φόντο σχεδιάζεται 
οε σκληρό χαρτί ή χαρτόνι. Τα σχέδια των ζελατινών 
εναλλάσσονται μπροστά στην κάμερα, και η κάθε ζε- 
λατίνα κινηματογραφείται χωριστά, συνήθως δύο κά
δρα ταυτόχρονα (απο τα 24 οε ένα δευτερόλεπτο), 
ενω το φόντο είναι στατικό. Είναι το πιο σημαντικό μυ
στικό των ταινιών εμψύχωαης Εκτός από τις κλασικές

ταινίες εμψύχωσης, υπάρχει επίσης και η εμψύχωση με 
πηλό -  εμψύχωση μορφών από πηλό, ειδικότητα του 
Αμερικανού δεξιοτέχνη, Γουίλ Γουίντον. Υπάρχει επίσης 
η εμψύχωση με μαριονέτες στην οποία ήταν αξεπέ
ραστος ο Τσέχος Γιούρι ΐρνκα. Είναι επίσης εφικτό να 
εμψυχώσουμε πολύχρωμη άμμο, μια τεχνική που πα
ρουσίασε η Καρολίνα Λέιφ. Ο καλλιτέχνης μπορεί επί
σης να ζωγραφίσει απευθείας ή να χαράξει στο ίδιο το 
φιλμ, κάτι που έκαναν οι Χανς Ρίχτερ, Λεν Λάι και 
Νόρμαν ΜακΛάρεν. Η τεχνική píxílatíon εισαγάγει 
ζωντανά αντικείμενα και ηθοποιούς τους οποίους κι
νηματογράφε! με tríek-eamera, ή αντιγράφει υλικό 
ζωντανής δράοης στη ζελατίνα, όπως έκανε στη βρα
βευμένη με Όσκαρ ταινία του, Tango, ο Ζμπγκνιού 
Ριμαζίνσκι. Η 'Pin screen' ήταν στην πραγματικότητα 
μια εικόνα φιλοτεχνημένη από εκατοντάδες καρφί
τσες που είχαν στερεωθεί σε ένα τεντωμένο κομμάτι 
ύφασμα. Την τεχνική αυτή χρησιμοποιούσε ο Αλεζάν- 
τερ Αλεξέιεφ. Οι τεχνικές εμψύχωσης είναι αναρίθμη
τες, ωστόσο, η εμψύχωοη χαρακτήρων και αντικειμέ
νων με ζελατίνες ήταν η ευρύτερα διαδεδομένη μέχρι 
σήμερα, όπου αιγά-οιγά αντικαθίσταται από την εμ
ψύχωση μέσω υπολογιστή.

6 Και ο Μίμιτσα και ο Βούκοτιτς συνέχισαν τις καριέρες 
τους ως σκηνοθέτες ταινιών μυθοπλασίας. Ωστόσο, οι 
ταινίες μυθοπλασίας που γύρισε ο Βούκοτιτς -αδιαμ
φισβήτητα ένας από τους πιο σημαντικούς εμψυχωτές 
στην ιστορία των ταινιών εμψύχωσης- ήταν πολύ κα
τώτερες των ταινιών εμψόχωοής του. Αντίθετα, ο Μ ί- 
μιτοα εξελίχθηκε οε έναν από τους πρωτοπόρους σκη
νοθέτες ταινιών μυθοπλασίας του γιουγκοσλαβικού 
κινηματογράφου τη δεκαετία του 1960 με ταινίες 
όπως οι Kaya, I'll Kill You! (Kaja, ubit cu re!), Monday 
or Tuesday (Ponedjeljak Hi utorak) και The Event (Do- 
gadaj)...

1Η βιογραφία του Βλάντο Κριστλ είναι συναρπαστική. 
Σχεδίαοε καρικατούρες για το Kerempuh, και εργά
στηκε ως καρτουνίστας στο The Big Meeting. Ιδρυσε 
την ομάδα εικαστικής τέχνης Exat 51, που εναντιώ- 
θηκε σθεναρά στον κοινωνικό ρεαλισμό. Φανατικός 
αντικομουνιστής πήγε στη συνέχεια στη Νότια Αμε
ρική. Εκεί πληροφορήθηκε από τις εφημερίδες για τις 
επιτυχίες των πρώην συνάδελφων του στο Φεστιβάλ 
των Καννών και επέοτρεψε στο Ζάγκρεμπ. Αμέσως

έκανε τα δύο αριστουργήματό του. Το 1962, γύρισε 
την πρώτη του ταινία μυθοπλασίας το General. Η δρι- 
μεία και θαρραλέα σάτιρα της ταινίας χαρακτηρίστηκε 
ως προσβολή στον Τίτο και η ταινία λογοκρίθηκε. Ο 
Κριστλ έφυγε ξανά, αυτή τη φορά για τη Γερμανία. Το 
γεγονός ότι οι επικεφαλής του στούντιο του Ζάγκρεμπ 
δεν είχαν κατανοήσει καθόλου το Δον Κιχώτη του επέ
σπευσε τη φυγή του. Στο τέλος της ταινίας του, κάποιος 
κόλλησε μια σκηνή με έναν ανεμόμυλο και μια φωνή 
εκτός κάδρου που «εξηγούσε» τι πραγματευόταν η 
ταινία. 0  Κριστλ έγινε έξαλλος. Στη Γερμανία γύρισε 
δύο ταινίες μυθοπλασίας τις The Dam (Der Damm) και 
The Letter (Der Brief, 1965), στις οποίες συμμετείχε και 
ως ηθοποιός. Οι κριτικοί που είδαν τις ταινίες αυτές τις 
περιέγραψαν ως «σίγουρα τις πιο κουραστικές ταινίες 
στην ιστορία του κινηματογράφου». Σύντομα επέ
στρεψε στις ταινίες εμψύχωσης αλλά όχι με μεγάλη 
επιτυχία.

8 Την ταινία συν-ακηνοθέτηοε ο Ιβο Βρμπάνιτς υπάλ
ληλος της εταιρείας Zagreb Film. Ωστόσο, όλα τα υπό
λοιπα (φόντα, σχέδια, εμψύχωση κλπ) τα έκανε μόνος 
του ο Κριστλ, οπότε είναι εύκολο να διακρίνουμε ποιος 
ήταν ο πραγματικός δημιουργός της ταινίας.

9 Η καλλιτεχνική επιτυχία συνοδεύτηκε από εμπορικό 
κέρδος. Η συμπαραγωγή με τον Αμερικανό Φιλ Ντέι- 
βις κατέληξε αε δεκατρία επεισόδια του The Cases, 
ενώ ο διάσημος αμερικανός εμψυχωτής Τζιν Ντέιτς 
έκανε δύο επεισόδια του Ποπάι οε συμπαραγωγή με το 
στούντιο Zagreb Film και την Sehneider Production.

10 Κάποιες από τις ταινίες μυθοπλασίας που έκανε ήταν 
για παιδιά, όπως το The Seventh Continent (1966), και 
η ταινία επιστημονικής φαντασίας Guests from the 
Galaxy (1981). Επανήλθε στις ταινίες εμψύχωσης για 
να γυρίσει τα Opera Cordis (1968) and Ars Gratia Ar
tis (1970), που ήταν όμως πολύ κατώτερες από αυτά 
που είχε επιτύχει με τις ταινίες εμψύχωσης του τη δε
καετία του 1960.

"  Δημιουργοί όπως οι Μακαβέγιεφ, Πετροβιτς Πα- 
βλοβιτς, Πάπικ, Τσένγκικ και άλλοι.

12 Munitic, R., 1975. 'Krotitel/i divlph crteia'. Στο Film 
Culture (Ζάγκρεμπ), 1975, τχ. 100:3
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something started drilling his living space. In 
Marks / JutriSa's Sisyphus (Sizif, 1967), the 
small man was attacked by chairs, drawers, 
and other bits of furniture in his apartment. 
And so on, and so forth. Dozens more films 
featured this basic metaphor based on the 
small, bold, and optimistic man and his self- 
confident slalom between hostility, malice, 
and injustice in his surrounding.

The small man, often wearing his hat, was 
one of rare Croatian national traits that could 
be seen in animated films, and it became a sym
bol of the Zagreb School and more generally, for 
the idea of neutrality, independence, and a big 
NO to the block politics. A small defiant fellow 
coming from the border between the worlds in 
conflict won many sympathies at international 
festivals. It was no surprise since his philosophy

was interpreted as resistance to the arms race, 
prospect of nuclear war, and other fears and 
anxieties that have marked the time we usually 
refer to as the'cold war era'. [...]

From the book Animation and Realism by M id 
hat Ajanovic Ajan (Hrvatski filmski savez, Croa
tian Film Clubs' Association, Zagreb 2004, p. 
80-114).

Notes

1 The notion w as coined by French film historian 
Georges Sadoul. However, he did not have in mind 
any particular school, but a group of filmmakers 
working in the same studio, who had similar style and 
understanding of the medium.

2 1 am using the term 'film animation' being more 
precise than 'animation'. Animation is spatially and 
temporally much wider term than 'film 'and includes 
animated theatre (Chinese theatre, kaleidoscope, 
Emile Raynaud's optical theatre, all the way to plain 
puppet theatre), mechanically obtained movement 
without film (for example, go ing fast through the 
pages of a notebook with drawings), or contemporary 
computer animation, video games, which are ani
mation, but could hardly be called film. This is to say 
that here I am referring to animation made with the 
help of filmic technique.

’ I owe my thanks to M o  MaruSic, w ho has pointed 
out to some factual mistakes in the first publication of 
this study in the Croatian Film Chronicle, am ong oth
ers that Satiemania was nominated.

4 Kontic, M „  1983. 'At Chuck Jones', interview with 
Chuck Jones, Zagreb, Filmska kultura, 1983, No. 
144/145:1

s Cel-animation is the most usual technique used in 

the production of animated films. Its results are films 
that most of us know as 'cartoons'. Characters are 
drawn on transparent sheets of celluloid, called cels, 
while the background is drawn on thick paper or 
cardboard Drawings on the cell are exchanged in 
front of the camera, each cell is shot separately, com
monly two frames at the time (of 24 in one second), 
while the background is static This is the most im 
portant secret of animated films. In addition to the 
classical animated films, there is also clay animation

-  animation of clay figures, which was the specialty 
of American master Will Winton. There is also puppet 
animation -  animation of puppets, in which Czech Jiff 
Trnka was unsurpassed. It is also possible to animated 
multicolored sand, which was a technique launched 
by Carolina Leif. The artist can also directly paint or 
etch raw film stock, which was done by Hans Richter, 
Len Lye, or Norman McLaren. Pixilation is a technique 
that features live objects and actors shot with trick- 
camera, or copying live action footage on the cel, as 
w as done in Tango, Oscar w inn ing Zbigniew  Ry- 
bczynski's film. 'Pin screen' consisted of the picture 
formed out of thousands of nails pinned into a 
stretched piece of clothing. This technique used 
Alexander Alexeieff. The number of animation tech
niques is unlimited, however, cel-animation remained 
in widest usage until today, w hen it is being gradu
ally replaced with computer animation.

6 Both Mim ica and Vukotic continued their careers as 
feature film directors. However, Vukotic, w ho was un
doubtedly one of the most important animators in the 
history of animation, realized several feature films 
which were far behind his animated works, while 
Mim ica became one of leading feature film directors 
of Yugoslav film during the 1960s, with films like 
Kaya, I'll Kill You! (Kaja, ubit (u tel), Monday or Tues
day (Ponedjeljak Hi utorok), The Event (Dogadaj)...

1 Vlado Kristi had a magnificent biography. He con
tributed his caricatures to Kerempuh, and worked as 
cartoonist on The Big Meeting. He founded visual art 
group Exat 51, which dealt a hard blow to social re
alism. As a staunch anticommunist, he than ran to 
South America. There he read in the newspapers 
about former colleagues success at the Cannes film 
festival, and returned to Zagreb. He immediately cre
ated his two masterpieces In 1962, he made he  first

feature film General. Strong and bold satire used in the 
film was labeled as an insult to Tito and film was 
banned. He ran again, this time to Germany. The fact 
that Zagreb Film heads had no understanding for his 
Don Quixote sped up his departure. At the end of this 
film, somebody glued a scene with a windmill and a 
voice over 'explaining' what the film was all about. 
Kristi was infuriated. In Germany he shot two feature 
films The Dam (Der Damm) and The Letter (Der Brief, 
1965), in which he also acted. Critics w ho saw the 
films described them as'definitely the most tiresome 
films In the history of film! He returned shortly to an
imation, but with not much success.

8 Co directed by Ivo Vrbanic, an employee of Zagreb 
Film. However, Kristi did everything else by himself 
(background, drawing, anim ation...), so that it was 
not hard to decide who was real author of the film.

9 The artistic success was accompanied by commer
cial gain. Co-production with the American Phil Davis 
resulted in thirteen episodes of The Cases, while fa
mous American animator Gene Deitch realized two 
episodes of Popeye in co production with Zagreb Film 
and Schneider Production.

10 Some of the feature films he made were childrens' 
film The Seventh Continent (1966), and science-fiction 
film Guests from the Galaxy (1981). He occasionally 
returned to animation making Opera Cordis (1968) 
and Ars Gratia Artis (1970), but these were far below 
what he had achieved with his 1960s animations.

11 Authors such as Makavejev, Petrovic, Pavlovic, Pa- 
pki, Cengic, and others.

12 Munitic, R., 1975. 'Tamers of w ild d raw ings ' 
(Krotitelji divljih crteza'), Zagreb, Film culture, 1975, 
No. 100:3.
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Οι Μοντέρνοι Καιροί του Μπόρντο
τουΤζιαναλμπέρτο Μπεντάτζι

Σ υνήθως οι σκηνοθέτες ασχολούνται μόνο 
με την κατασκευή της ταινίας- οι πιο πολυ- 
πράγμονες επεκτείνονται και σε άλλους 

τομείς του οπτικοακουοτικού στίβου, όπως να 
σκηνοθετούν και να γράφουν το σενάριο ή να 
σκηνοθετούν και να συμμετέχουν και ως ηθο
ποιοί και ούτω καθεξής.

Η περίπτωση του Μπόριβοϊ «Μπόρντο» 
Ντοβνίκοβιτς είναι μοναδική. Στον τομέα κατα
σκευής της ταινίας είναι εμψυχωτής των χαρα
κτήρων και των αντικειμένων, υπεύθυνος για τις 
θέσεις των χαρακτήρων και της κάμερας, σκη
νοθέτης, σεναριογράφος, ταυτόχρονα όμως είναι 
και οργανωτής φεστιβάλ ταινιών εμψύχωοης, 
διευθυντής φεστιβάλ ταινιών εμψύχωοης, συγ
γραφέας ενός εγχειριδίου που έχει κυκλοφορή
σει στην Κροατία και στο εξωτερικό- έχει ασχο
ληθεί μέχρι και με την πολιτιστική πολιτική, 
καθώς υπήρξε επανειλημμένα μέλος του διοικη
τικού συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Κινημα
τογράφου Εμψύχωοης (ΑΘΙΕΑ), μια φορά μάλι
στα χρημάτισε και γενικός γραμματέας. Επιπλέον, 
αποτελεί τη ζωντανή συνείδηση (και συνειδητό- 
τητα) του κινήματος στη δημιουργία του οποίου 
ουνεισέφερε και ο ίδιος: την περίφημη Σχολή 
Ταινιών Εμψύχωοης του Ζάγκρεμπ. Η πολύ
πλευρη και πάντα επιτυχημένη του καριέρα είναι 
η εντυπωσιακότερη απόδειξη της άποψης που 
υποστηρίζω εδώ: ότι είναι ο πιο μοντέρνος κρο- 
άτης εμψυχωτής και ένας από τους πιο μοντέρ
νους στον κόομο.

Οι φιλόσοφοι και οι κριτικοί διαφωνούν πάνω 
στο νόημα της λέξης «μοντέρνο», οε αντιδια

στολή με το «μεταμοντέρνο», εδώ και δεκαε
τίες. 0  υποφαινόμενος αναφέρεται εδώ στον πιο 
γενικό και συνήθη ορισμό που λέει ότι το «μον
τέρνο» είναι μια εποικοδομητική, γεμάτη αυτο
πεποίθηση, άκαμπτη, εστιασμένη στην εξερεύ
νηση και στο μέλλον, θεωρητική και πρακτική 
προσέγγιση. (Με βάση τον ορισμό αυτό το «με
ταμοντέρνο» είναι εύκαμπτο, σχετικό, νοοταλγικό 
και αμφισβητήσιμο).

Στις εύπορες κοινωνίες, η μεταμοντέρνα 
εποχή άρχισε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πό
λεμο, όταν η Βρετανική και η Γαλλική αυτοκρα
τορία διαλύθηκαν και ο Δυτικός κόσμος άρχισε 
να σκέφτεται πως ο τρόπος ζωής του δεν ήταν 
απαραίτητα ο μόνος καλός και σωστός. Οι μον
τέρνοι καιροί δεν έχουν διόλου πεθάνει στην 
τρίτη αυτή χιλιετία. Ούτε καν στο ελάχιστο. Στη 
μακρινή Ανατολική Αοία έχουν ακμάοει παίρ
νοντας εκδίκηση, ήδη από τη δεκαετία του 1990.

Σκεφτείτε το πιο εμφανές σύμβολο του μον
τερνισμού, τον ουρανοξύστη. Ένας ουρανοξύ
στης ξεχωρίζει. Λέει: «Κοιτάξτε με. Είμαι ψηλός 
και τολμηρός. Μπορεί να υπάρχουν τριγύρω μου 
κτίρια που να μου μοιάζουν, όμως όλα μας είμα
στε μοναδικά. Η επόμενη γενιά μου θα εξαλείψει 
όλους τους τωρινούς μας περιορισμούς, θα είναι 
ψηλότερη και δυνατότερη». Στην γηραιό και 
αποκαμωμένη Ευρώπη ελάχιστα τέτοια κτίρια 
έχουν ανεγερθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Στη 
Σεούλ, τη Σαγκάη, τηνΤάίπέι, το Χονγκ-Κονγκ, τη 
Σιγκαπούρη ανθίζουν μέρα με την ημέρα και 
μαρτυρούν την οικονομική ανάπτυξη, τις ελπίδες 
και την αισιοδοξία του πληθυσμού.

Ο κινηματογράφος εμψύχωοης είναι πολύ 
νέος.

Παρ' όλους τους αξιοοέβαστους σκαπανείς 
του, στην πραγματικότητα γεννήθηκε το 1928 
με την παγκόσμια επιτυχία του Μίκι Μάους. Στα 
παιδικά του χρόνια (τις δεκαετίες του 1930 και 
του 1940) παρήγαγε τα χολιγουντιανά κινού
μενα σχέδια, που επέδειξαν ένα αποφασιστικό 
στιλ, μια οαφή ιδεολογία, μια ειλικρινή αισιοδο
ξία -  και που σίγουρα ήταν μοντέρνα.

0  κινηματογράφος εμψύχωοης του «δημι
ουργού» έγινε ποσοτικά σημαντικός παγκοσμίως 
στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 και δεν πα- 
ρήκμαοε τη δεκαετία του 1980, ούτε εκείνη του 
1990, αλλά ούτε και την πρώτη δεκαετία του 
καινούργιου αιώνα.

Εξερεύνησε θαρραλέα ένα μέχρι πρότινος 
άγνωστο οπτικό και ακουστικό τομέα, έδωσε έκ
φραση αε συναισθήματα και ανησυχίες που οι 
σκηνοθέτες ήθελαν πραγματικά να διατυπώσουν, 
και έδωσε υπόσταση οε φεστιβάλ, σπουδές και 
κινηματογραφικά αρχεία. Από τα μέσα της δε
καετίας του 1980, ο κινηματογράφος εμψύχωοης 
αποδείχτηκε το μόνο μέσο που θα μπορούσε να 
ενσωματώσει επιτυχώς μια τόσο (διάσημη και 
περιβόητη) μαζική καινοτομία όπως η ψηφιακή 
τεχνολογία στην δημιουργικότητα του. Κι αυτό 
επίσης είναι απόλυτα μοντέρνο. θς χαρακτηρι
στικό παράδειγμα κινηματογράφου εμψύχωοης 
του «δημιουργού», η Σχολή του Ζάγκρεμπ μπο
ρεί κι αυτή να λάβει τον ίδιο χαρακτηρισμό.

Η ατμόσφαιρα και οι εικόνες του 0 επ/Οεω- 
ρητής γύριζα σπίτι (των Μιμιτοα, Μαρξ και Γι-
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Bordo's Modern Times
by Giannalberto Bendazzi

Filmmakers normally deal with filmmaking 
only; the most versatile do so in mor fields 
of the audiovisual arena, such as directing 

and scriptwriting, acting and directing, and so 
forth.

The case of Borivoj 'Bordo' Dovnikovic is 
unique. Within film-making, he is an animator, 
a lay-out man, a director and a scriptwriter; but 
also an animation festival organizer and an an
imation festival director; a teacher of anima
tion, the writer of a manual that was published 
both in Croatia and abroad; even a cultural politi
cian, having been a board member of ASIFA 
many times, once serving as its secretary gen
eral. Moreover, he is the living conscience (and 
consciousness) of the movement that he himself 
contributed to creating: the famed Zagreb 
School of Animation This multi-faceted and al
ways incisive career is but the most impressive 
of the evidence of the thesis that I propose here: 
that he is the most modern of Croatian anima
tors, and one of the most modern in the world 

Philosophers and critics have argued over 
the meaning of the word “modern", as opposed 
to “post-modern" for decades. This writer refers 
here to the most broad and common definition: 
“modern" is the approach to thinking and acting 
that is constructive, self-assured, stern, explo
ration-oriented, and future-oriented (Based on 
this definition,“post-modern" pliable, relativist, 
nostalgic and doubtful.)

In affluent societies, the post-modern era 
began after the Second World War when the

British and French empires melted away and 
the Western world started thinking that its way 
of life was not necessarily the only good and 
right way. Modern times are not dead in this 
third millennium Not in the least. In Far Eastern 
Asia they have flourished with a vengeance since 
the 1990s.

Think of the most obvious symbol of moder
nity, the skyscraper A skyscraper stands out. It 
says:"Look a me. I'm tall and daring. I may have 
buildings like me around, but we're all unique. 
My next generation will erase all current limita
tions, it will be taller and stronger". In old and 
weary Europe very few such buildings have been 
erected in the last decades. In Seoul, Shanghai, 
Taipei, Hong Kong, Singapore they blossom day 
after day and witness the economic growth, 
hopes and optimism of the population

Animation is very young.
Despite all its respected pioneers, it was ac

tually born in 1928 with the worldwide success 
of Mickey Mouse. In its infancy (1930s and 
1940s) it produced Hollywood cartoons, which 
showed a once-and-for-all style, a clear ideol
ogy, a candid optimism -  and they certainly 
were modern.

“Auteur" animation became quantitatively 
important all over the world in the 1960s and 
1970s, and (didn't wither away in the 1980s, 
1990s and first decade in the new century).

It bravely explored a visual and acoustic ter
ritory that was unknown until then, gave ex
pression to feelings and concerns that film mak

ers were definitely willing to state, and gave 
substance to festivals, studies, and film archives. 
Since the mid- 1980s, animation proved to be 
the only medium that could successfully invest 
a (famed and famous) massive novelty such as 
digital technology into its creativity. And this is 
all modern, too. Being quintessentially"auteur" 
animation, the Zagreb School could bear this 
same label.

The atmosphere and imagery of The Inspec
tor Goes Home (Mimica, Marks, Jutrisa) disre
garded contemporary rules and fearlessly 
wanted to build new ones. So did Vukotic, with 
the lines and colors of Ersatz, Dragic with the 
formless comedy of Diogenes Perhaps, or Gas- 
parovic with the beautiful concert for piano and 
camera that he called Satiemania.

Borivoj 'Bordo' Dovnikovic realized that ab
surdity is a constituent part of modern tangible 
life- since Einstein at least. In his Curiosity 
(1966), we see a man sitting on a park bench, 
the background blank. Many things happen and 
each time the background displays a different 
identity: a plain, a battleground, a sea. Bordo 
also understood that in modern times, the heart 
has reasons that reason disowns, and told us so 
in Second Class Passenger (1973). He captured 
the depth of modern loneliness and depicted in 
N.N. (1976) and One Day of Life (1982). Eventu
ally, he proved to be an explorer and avant- 
gardist: the aforementioned N.N. is an inspired 
novelty where the scenery certainly exists but is 
invisible -  as it is made by sounds only.
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ούτριοα) αγνόησαν τους σύγχρονους κανόνες 
και ατρόμητα επιχείρησαν τα δημιουργήσουν 
καινούργιους Το ίδιο έκανε και ο Βούκοτιτς, με τις 
γραμμές και τα χρώματα στο Υποκατάστατο, ο 
Ντράγκιτς με την άμορφη κωμωδία του Διογένης 
t o e  και ο Γκασπάροβιτς με το όμορφο κονσέρτο 
για πιάνο και κάμερα που ονόμασε Satiemania.

0  Μπόριβοϊ «Μπόρντο» Ντοβνίκοβιτς συνει
δητοποίησε πως ο παραλογισμός αποτελεί ανα
πόσπαστο στοιχείο της μοντέρνας, απτής ζωής -  
τουλάχιστον από τον Αϊνστάιν και μετά. Στην Πε
ριέργεια (1966), βλέπουμε έναν άνδρα να κάθε
ται σε ένα παγκάκι, το φόντο είναι λευκό. Πολλά 
πράγματα συμβαίνουν και κάθε φορά το φόντο 
αποκτά διαφορετική ταυτότητα: μια πεδιάδα, 
ένα πεδίο μάχης, μια θάλασσα. 0 Μπόρντο κα
τάλαβε επίσης πως στους μοντέρνους καιρούς, η 
καρδιά έχει επιθυμίες που η λογική αποκηρύσσει, 
και μας το είπε στον Επιβάτη της δεύτερης θέσης 
(1973). Αιχμαλώτισε το βάθος της μοντέρνας 
μοναξιάς και το απεικόνιοε στα Ν.Ν. (1976) και 
Μια μέρα στη ζωή (1982). Τελικά, αποδείχτηκε 
πως ήταν εξερευνητής και πρωτοπόρος: η προ- 
αναφερόμενη Ν.Ν. είναι μια εμπνευσμένη και
νοτομία όπου το σκηνικό σίγουρα υπάρχει αλλά 
είναι αόρατο -  σαν να είναι φτιαγμένο μόνο από 
ήχους.

Βλέποντας ως ούνολο τις ταινίες που γύρισε ο 
Μπόρντο, βρισκόμαστε μπροστά οε ένα είδος 
μακρόσυρτης ωδής στον κοινό άνθρωπο.

Οι περιοοότεροι διανοούμενοι, τόσο στις κα
πιταλιστικές όσο και στις κομουνιστικές χώρες, 
δεν συνειδητοποίησαν ποτέ τον μοντερνισμό 
του κοινού ανθρώπου του δέκατου ένατου και 
του εικοστού αιώνα. Η ιδεολογία και το γούστο 
παραπλάνησαν τους ανθρώπους αυτούς στο να 
περιφρονήοουν τον κοινό άνθρωπο ως ευκα
ταφρόνητο μικροαστό και να εξάρουν τον φαν- 
ταοιακό προλετάριο, τον φανταοιακό καλλιερ
γημένο τζέντλεμαν ή τον φανταοιακό άγιο 
χωρικό του τρίτου κόσμου.

Στην πραγματικότητα, όμως, οι εξερευνητές, 
οι επιστήμονες και οι ηγέτες του δέκατου ένατου 
και του εικοστού αιώνα μπόρεσαν να αγκαλιά- 
οουν το μέλλον μόνο χάρη στον υπομονετικό, 
γκρίζο, οικονόμο συνηθισμένο άνθρωπο που 
αποτέλεσε ένα αξιόπιστο στήριγμα. Οι μοντέρνοι 
καιροί αποκάλυψαν μέσα από την τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο την κοινή ανθρώπινη πλευρά 
των ηγετών, των επιστημόνων και των αριστο
κρατών αφαιρώντας το πέπλο του προηγούμε
νου μύθου τους. Αεν είναι τυχαίο που η ταινία του 
Ταάρλι Τσάπλιν που εστίαζε περισσότερο στον 
απλό άνθρωπο ονομαζόταν Μοντέρνοι Καιροί.

Φυσικά ο Μπόρντο δεν ήταν μόνος.
0  κοινός άνθρωπος, ο παραλογισμός και η 

μοναξιά κυριάρχησαν αε πολλές ταινίες των 
Ζλάτκο Τκργιτς, Αντε Ζανίνοβιτς, Αλεξάνταρ 
Μαρξ και Βλάντιμιρ Γιούτρισα. Στα Διογένης 
Ίσως, Μέρες που περνούν, και Τη μέρα που έκοψα 
το κάπνισμα του Νέντελικο Ντράγκιτς, στον Ου
ρανοξύστη του Γιόσκο Μάρουσιτς. Διαφόρων ει
δών πειράματα έγιναν από τους Κόλαρ, Ζλάτκο, 
Μπούρεκ, Πάβαο Στάλτερ και Ζντένκο Γκασπά- 
ροβιτς.

0  Μπόρντο όμως ήταν σίγουρα ο πιο συνεπής 
στην προσέγγισή του, ο πιο οξυδερκής στο κινη
ματογραφικό του ύφος. Όπως αναφέραμε και 
προηγουμένως, αφιερώθηκε αε πολλές δραστη
ριότητες πέραν της κατασκευής μιας ταινίας: την 
οργάνωση, τη διδασκαλία, τις διαλέξεις και την 
προώθηση. Ο Μπόρντο είναι ένας καλλιτέχνης 
που δεν δείχνει καμία περιφρόνηση στα συνηθι
σμένα, ούτε καν στα κοινότοπα πράγματα. Κι 
αυτό επίσης είναι καθαρός μοντερνισμός. Ούτε 
ρομαντισμός ούτε ιδιοφυία κλεισμένη στον φιλν
τισένιο πύργο της. 0  καλλιτέχνης ζει και εργάζε
ται μέσα στην κοινωνία με διαφορετικές ιδιότη
τες.

Σήμερα, είναι αύνηθες να θρηνούμε τα λάθη 
και τα μειονεκτήματα του μοντερνισμού. Την πο
λιτική αποικιοκρατία, τη βιομηχανική μόλυνση,

τις άνισες ευκαιρίες και την υπερβολική δύναμη 
της οικονομίας στην κοινωνία, θα μπορούσαμε 
να διαφωνούμε πάνω στα θέματα αυτά επί μα
κράν, θα έλεγα όμως πως όλα αυτά αφορούν πε
ρισσότερο τη μοντερνοποίηση παρά το μοντερ
νισμό.

Το θέμα ωστόσο δεν είναι αν πρέπει ή όχι να 
αποκηρύξουμε το μοντερνισμό ή να εμμείνουμε 
στα λάθη και τα μειονεκτήματά του. Το θέμα εί
ναι να καταλάβουμε ότι ο μοντερνισμός απλά 
κοιτάζει μπροστά και προχωρά μακρύτερα.

Ο Μπόρντο είναι κατά τη γνώμη μου το κα
λύτερο ζωντανό παράδειγμα ενός σπουδαίου 
δημιουργού που κοιτάζει μπροστά και προχωρά 
μακρύτερα τόσο στην τέχνη του όσο και στην κα
θημερινή του ζωή και του οποίου η συμπερι
φορά ενθαρρύνει και συνάμα εμπνέει τους συ
ναδέλφους του και τους νέους στον χώρο. Οι 
νέοι καλλιτέχνες το έχουν ανάγκη αυτό· και ο κι
νηματογράφος εμψύχωαης έχει ακόμα πολύ 
δρόμο να διανύαει μέχρι να στερέψει και να φτά
σει στην μελαγχολία και τη νοσταλγία.

Από το βιβλίο Borivoj Dovmkovic Bordo. 
Β .. .znati Bordo I B ... is for Bordo. Prosvjeta, 

Ζάγκρεμπ, 2006:107-109 
Μετάφραση: Ζωή-Μυρτώ Ρηγοπούλου
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Viewing the films that Bordo made as a 
whole, we are confronted by a kind of long ode 
to the common man.

Most intellectuals never realized the moder
nity of the nineteenth and twentieth century 
common man, in capitalist and socialist coun
tries alike. Ideology and taste misled these peo
ple to despise the common man as petty bour
geois, and to praise an imaginary proletarian, or 
an imaginary cultivated gentleman, or imagi
nary Third World peasant saint instead.

But in truth, nineteenth -and twentieth- cen
tury explorers, scientists and leaders could em
brace the future only thanks to the patient, grey, 
parsimonious men-in-the-street who provided 
a reliable backbone. Modern times revealed 
through television and radio the everyman side 
of leaders, scientists and aristocrats, lifting the 
curtain of their previous legend. Not by chance, 
Charlie Chaplin's film that most focused on com
mon man was just called Modern Times.

Of course Bordo was not alone.
The common man, absurdity, and loneliness 

stood out in many films of Zlatko Grgic, Ante 
Zaninovic, Aleksandar Marks and Vladimir 
JutriSa, in Diogenes Perhaps, or Days Co By, or 
The Day I Quit Smoking by Nedeljko Dragic; in 
Skyscraper by Josko Marusic. Various kinds of 
experiments were done by Boris Kolar, Zlatko 
Bourek, Pavao Walter, and Zdenko Gasparovic. 
But Bordo certainly was the most consistent in 
his approach, the sharpest one in his cinematic 
style. As we mentioned before, he devoted him
self to many activities besides filmmaking: or
ganizing, teaching, lecturing, and promoting. 
Bordo is an artist who shows no disdain for or
dinary, even trivial things. This is sheer moder
nity, as well. No romanticism, no genius se
cluded in his ivory tower. The artist lives and 
works inside the society in different capacities.

It is commonplace today to bemoan the mis

takes and drawbacks of modernity. Political 
colonialism, industrial pollution, unequal op
portunities, and the excessive power of the 
economy in society. We could debate these top
ics at length, and I would suggest that this all 
has more to do with modernization than with 
modernity.

But the point is not whether to disavow 
modernity or to dwell on its mistakes and draw
backs. The point is to realize that modernity only 
looks beyond and goes further. Bordo is in my 
opinion the best living example of a great ani
mator who in his art and in his everyday life al
ways looks beyond and goes further, whose be
havior is both encouraging and inspirational for

his colleagues and for newcomers. A young 
artist needs that; and animation still has a long 
way to go before drying up and reaching spleen 
and nostalgia.

From the book Borivoj Dovnikovic Bordo. 
B.. .znaci Bordo I B ... is for Bordo. Prosvjeta, 
Zagreb, 2006:107-109
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Από τον πόλεμο και μετά. Ζάγκρεμπ, 20 χρόνια ταινίες
του Γιώργου Σηφιανού

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσει κανείς ότι η 
περίοδος που μας απασχολεί, Είναι περίοδος 
πολέμου, στην αρχή τουλάχιστον. Αυτός ο 

πόλεμος που θα καταλήξει ατη διάσπαση της Γι
ουγκοσλαβίας (1991-1995) δεν ευνόησε σί
γουρα τις υπάρχουσες ήδη δυσκολίες παραγω
γής. Δυσκολίες που αρχίζουν νωρίτερα μ£ την 
κρίση του ανατολικού κόσμου. Μ ε την πτώση 
του τείχους του Βερολίνου (8-9 Νοεμβρίου 
1989) και την κατάρρευση του ανατολικού 
μπλοκ, η κρατική χρηματοδότηση ταινιών παύει 
να υπάρχει σ'αυτές τις χώρες, μΕ αποτέλεσμα την 
κάθετη πτώση μιας παραγωγής, που παλιότερα 
ανθούοΕ. Για παράδειγμα, αντιγράφουμε από το 
περιοδικό Positif. «ίο 1994, oto φεστιβάλ mo 
Ζάγκρεμπ έχουμε μία μόνο ρώοικη ταινία (μια αγ- 
γλορωοική συμπαραγωγή), μία βουλγάρικη (επί
σης συμπαραγωγή με τη ίερμανία), καμιά τσέ
χικη, καμιά σλοβάκικη, μια πολωνική, μια 
εοθονική, μία λετονική, έξι ουγγρικές, και πέντε 
από τη διοργανώτριαχώρα».'

Ο κινηματογράφος ανιμαοιόν, έπαιξε πάντα το 
ρόλο γέφυρας ανάμεσα στο ανατολικό και το δυ
τικό μπλοκ, οτα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Η 
διεθνής οργάνωση ASIFA που δημιουργήθηκε 
το 1960, ένωνε τους δημιουργούς και βοηθούσε 
στο ξεπέρασμα των πολιτικών συνόρων. Το ίδιο 
φιλειρηνικό πνεύμα επικρατεί και στην περίοδο 
του πολέμου. Διαβάζουμε οτον κατάλογο του 
φεστιβάλ του Ζάγκρεμπ 92, πού οργανώθηκε 
λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, στο χαιρετι
στήριο μήνυμα υπογραμμένο από τον διευθυντή 
του, Γιόοκο Μάρουοιτς: «Πολλοί καλοπροαίρετοι 
άνθρωποι αναρωτήθηκαν εάν θα έπρεπε να οργα
νωθούμε ένα φεστιβάλ την ώρα που άνθρωποι 
πεθαίνουν (...) Αποφασίσαμε να κρατήσουμε το 
φεστιβάλ ως μια μικρή, αλλά σταθερή γέφυρα

προς ψ  άλλη όχθη της κατανόησης και του πολι
τισμού.»

Παρά τα δραματικά γεγονότα, το 1992 στο 
φεστιβάλ παρουσιάοθηκαν πέντε κροατικές ται
νίες από τις 25 που παράχθηκαν τα δύο προ
ηγούμενα χρόνια. Στο πρόγραμμα βρίσκουμε 
επίσης μία ταινία από τη Βοσνία (του Μίντχατ Αϊ- 
άνοβιτς) και τρεις ακόμη από τη Σλοβενία. Από 
τις ταινίες αυτές, σημειώνουμε την Anno Domini 
(1991) του Ζλάτκο Πάβλινιτς που αναφέρεται 
στην ιστορία της Κροατίας των τελευταίων 50 
χρόνων, σχολιάζοντας την «αδελφοσύνη και την 
ενότητα» της χώρας. Αντίστοιχα τοπικού χαρα
κτήρα είναι και η Ματωβαμένη γέφυρα (Κτνανί 
most, 1991) του Ράντοβαν Ντέβλιτς, αναφερό- 
μενη οε μία ιστορική γέφυρα του Ζάγκρεμπ, τόπο 
πολλών μαχών κατά το παρελθόν. Και οι δύο ται
νίες δοσμένες μέοα από μία "cartoon" εικονο
γράφηση. Διαφοροποιημένη γραφιστικά η ταινία 
Παρανόϊα (Paranoja, 1992) του Γκόραν Σου- 
τζούκα, αναφέρεται στο φόβο ενός νεαρού ατό
μου που νοιώθει παντού κυνηγημένος. Λίγο πα- 
λιότερη, αλλά χαρακτηριστική του κλίματος της 
εποχής είναι η ταινία του 1991 του Γιόοκο Μά
ρουοιτς Κι εγώ σ' αγαπώ (I love you too), όπου 
βλέπουμε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι: οι οβίδες 
γκρεμίζουν οιγά σιγά το κτίριο γύρω τους, αλλά 
οτο τέλος καταφέρνουν να διακηρύξουν την 
αμοιβαία αγάπη τους. Μία άλλη χαρακτηριστική 
ταινία είναι Το τριαντάφυλλο (Ruza, 1992) της 
Μάγκντα Ντούλτοιτς, που παρουσιάζει μια οειρά 
φιγούρες ψυχρής κομψότητας με χορευτικές κι
νήσεις σ ' ένα κόομο ονείρου. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται στο στυλ, οτο οχεδίαομα των ρούχων...2 
Αυτό το χαρακτηριστικό τείνει ν ' αποτελέοει 
«Σχολή» μιας που το συναντούμε και οε άλλους 
σκηνοθέτες της περιόδου. Οι δύο κύριες τάαεις

που ξεχωρίζουν ήδη το 1992, η θεματογραφία 
του πολέμου και η φυγή μέοα από τον ψυχεδε
λικό κόομο του ονείρου, συνεχίζονται και στα 
επόμενα χρόνια. Αντιγράφω ένα απόσπασμα από 
το Positifm 1995:

«Οι κροατικές ταινίες, αν και άνιοες μεταξύ 
τους, παρουσιάζουν δύο κύριες τάσεις: η μία βα
σιζόμενη στην εμπειρία του πολέμου, χαρακτηρί
ζεται από την κριτική της ματιά: Οι χιονάνθρωποι 
(Snjegovici, 1993) του Στέβαν Τσίνικ, που στή
νουν ενέδρα στον ήλιο, ο οποίος τους λειώνει στο 
τέλος, ή η λιγότερο αλληγορική 0  γρύλος (Cvrcak, 
1992) του Ντούσαν Γκάτσιτς που μεταφέρει σε ει
κόνες την ποίηση του συμπατριώτη του Βλάντιμιρ 
Νάζορ (μπορούμε να αναφέρουμε μια επική σκηνή 
της ταινίας: ο αφρός των κυμάτων που ξεσπούν 
στα βράχια μεταμορφώνεται οε εκατοντάδες άλογα 
που καλπάζουν). Την ίδια λογική (χρησιμοποίηση 
συμβόλων στην υπηρεσία μιας πολιτικής άποψης) 
παρατηρούμε στην ταινία Made in ex-Yu (1992) 
του Σλοβένου Ζντράβκο Μπάριτσιτς, όπου ανά
μεσα στα άλλα σύμβολα -  το άγαλμα της ελευθε
ρίας, η τυφλή δικαιοσύνη,... -  βλέπουμε τα δώ
δεκα άστρα της Ευρωπαϊκής σημαίας να γίνονται 
λαμπιόνια στην πρόσοψη ενός καζίνου.

Αναφήσουμε την απλοϊκή συμβολική γλώαοα 
της πολεμικής αισθητικής, η άλλη σημαντική τάοη 
αντιπροσωπεύεται από την ταινία Το ξίφος του 
φωτός (Mac od svjetlosti, 1994), του ΓκότοεΒά- 
οκοφ. Ο «πόθος διαφυγής από ψ  καθημερινή 
πραγματικότητα»υπογραμμίζεται ήδη στον πρό
λογο του καταλόγου του φεστιβάλ, από τον διευ
θυντή του Γιόοκο Μάρουοιτς. Γην ίδια επιθυμία 
μαρτυρεί η ταινία του Βάοκοφ, που είναι σαν πα
ραμύθι μιας μελλοντικής εποχής. Η γενική εντύ
πωση είναι ότι το «look» προέχει της ιστορίας: 
ένας κομψός γραφιομός που θυμίζει συχνά τα αχέ-
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From the War Onward. Zagreb, 20 Years of Movie-Making
by George Sifianos.

t is essential to point out that the historical 
period we are focusing on here is one of war, 
at least in its opening phase. This war, which 

was destined to result in the fragmentation of 
Yugoslavia (1991-1995), doubtlessly aggravated 
the existing difficulties in production. These had 
begun earlier, at the dawn of the crisis that hit 
East Block countries. Following the fall of the 
Berlin Wall (November 8-9,1989) and the col
lapse of the Eastern Block, the State funding of 
film making was brought to a halt in these coun
tries, thereby causing a direct slump on a previ
ously thriving film industry. To illustrate the new 
situation, Pos/f// magazine stated that: "at the 
1994 Zagreb Film Festival participations included 
but a single Russian movie (an Anglo-Russian 
production), a Bulgarian movie (also co-produced 
with Germany), none whatsoever from the Czech 
Republic and Slovakia, one from Poland, Esthonia, 
and Letonia, six from Hungary, and five from the 
host country"'

Animation cinema has always functioned as 
a bridge between the Eastern and Western 
blocks in the Cold Wars years. The international 
organization known as ASIFA, created in 1960, 
united producers and assisted in the transcen
dence of political borders. The same amicable, 
peace-loving spirit prevails during the war. As 
Josko Margie, director of the '92 Zagreb Film 
Festival (which took place shortly after the war 
broke out) said in its inaugural address: “Nu
merous people of good will wondered whether 
we should hold a festival at all at a time when 
people are dying /.../ We decided to hold (he fes
tival as a small but firm bridge towards the other 
shore of understanding and culture'.

In spite of the tragic events, five Croatian

movies out of the 25 that were produced in the 
previous two years made it into the 1992 festi
val. The program also included a film from 
Bosnia (directed by Midhat Ajanovic) and three 
more from Slovenia. Am ong these films, we 
would single out Zlatko Pavlinic's Anno Domini, 
which tackles the history of Croatia during the 
past 50 years, commenting as it does on "the 
brotherhood and unity" of the country. Ofa sim
ilarly local focus is Radovan Oevlic's Ihe Bloody 
Bridge (Krvavimost, 1991), which focuses on an 
historic bridge in Zagreb, where many battles 
were fought in the past. Both movies were ren
dered in a cartoon-like manner. Graphically dif
ferentiated from these, Goran Sudzuka's Paranoia 
(Paranoja, 1992) presents the fear of a young 
person who feels hunted everywhere. A bit

older, but highly indicative of the era's atmos
phere, is Josko Marusic's 1991 film / love You 
Too, featuring an elderly couple: bombshells 
knock down their building little by little yet in 
the end they still manage to declare their love for 
one another. Another characteristic movie is 
Magda Dulcic's The Rose (Ruza, 1992), present
ing a series of elegant but emotionally remote 
figures, dancing in a dreamy landscape. Special 
attention is given on the style and clothes de
sign.' This particular feature tends to become 
consolidated into a cinematic "school" given its 
frequent use by other directors at that time. The 
two main trends that already stand out by 1992, 
i.e. the theme of war and of escape via the psy
chedelic realm of dreams, carry on well into the 
following years, as is so eloquently relayed in this
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δια των otváíut της μόδας, τα πρόσωπα της ταινίας 
npm m á ντυμένα και με μια ολόκληρη πανοπλία 
από αξεοουάρ, ένας κόσμος πολυτέλειας και κο
σμικής συμπεριφοράς, μια διαδοχή πλάνων που 
έχουν στόχο να επιδείζουν το ντεκόρ όσο και να 
προχωρήσουν την αφήγηση. Αυτό το στυλ με δια- 
κοσμητική διάθεση, έχει ήδη μία μικρή παράδοση 
στο Ιάγκρεμπ. Εεκινάει με την ταινία Άλμπουμ 
(Album) του Κρέοιμιρ Ζίμονιτς το 1981, και συ
νεχίζει με τις ταινίες της Μάγκντα Ντούλτσιτς - η 
οποία υπογράφει και το γραφισμό αυτής της ται
νίας - και συνεχίζετε σήμερα χάρη στους οπαδούς 
του κροατικού παριζιανισμού».3

Ας μην ξεχνάμε ότι η Κροατία έχει μια παρά
δοση στη μόδα, και μάλιστα είναι η χώρα που 
επέβαλε τη γραβάτα! αν πιστέψουμε την δεκά
λεπτη ταινία του Μπόρις Κόλαρ Η κροατική γρα
βάτα (Kravata croatica) του 1994, που διηγείται 
αυτή την ιστορία. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι η 
λέξη γραβάτα έχει σαν ρίζα το Hrvatska που εί
ναι η τοπική ονομασία της Κροατίας.

Σε σύγκριση με τη διάοημη μινιμαλιστική 
σχολή του Ζάγκρεμπ, οι επόμενες γενιές δεν χα
ρακτηρίστηκαν από μία ομογενή έκφραση. Είναι 
σίγουρο ότι η σχολή του Ζάγκρεμπ τροφοδοτή
θηκε από δημιουργούς ολόκληρης της Γιουγ
κοσλαβίας. Τι απέγιναν οι υπόλοιπες δημιουργι
κές δυνάμεις μετά τη διάσπαση; Άλλοι έφυγαν 
στο εξωτερικό, άλλοι έμειναν στη διαμελισμένη 
χώρα χωρίς επαφές για ένα πρώτο καιρό με τους 
υπόλοιπους δημιουργούς. Με τον καιρό, μικροί 
πυρήνες άρχισαν ν ' αναπτύσσονται παντού: στη 
Σλοβενία όπου δημιουργείτε το φεστιβάλ της 
Animateca, στη Σερβία που δημιουργούνται τα 
φεστιβάλ Balkaníma στο Βελιγράδι και Anima- 
nima oto Τοάτοατς αποτελώντας πυρήνες ου- 
οπείρωοης και ενημέρωσης και διατηρώντας 
ζωντανό το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο 
εμψύχωσης. Με το τέλος του πολέμου οι οχέοεις 
εξομαλύνθηκαν σιγά οιγά. Ωστόσο είναι έξω από 
το στόχο αυτού του κειμένου η ανάπτυξη της 
ιστορίας συνολικά της παραγωγής στις χώρες 
της τέως Γιουγκοσλαβίας, θα αναφερθούμε μόνο 
οτην κροατική συνέχεια της σχολής του Ζάγ
κρεμπ. Αν πάρουμε υπόψη μας τα οτοιχεία που 
δίνουν αναγνωρισμένες πηγές στο Ιντερνετ,4 η 
κροατική παραγωγή τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
έχει ως εξής: 1990 παραγωγή 6 ταινιών, 1991

(13), 1992 (12), 1993 (4), 1994 (6), 1995 (4), 
1996 (3), 1997 (16), 1998 (7), 1999 (7), 2000 
(6), 2001 (4), 2002 (8), 2003 (10), 2004 (8), 
2005 (9), 2006 (2), 2007 (καμία), 2008 (2), 
2009 (2), 2010 (5). Συγκρίνοντας αυτά τα στοι
χεία παρατηρούμε μία ξαφνική ανάπτυξη το 97, 
αμέσως μετά τον πόλεμο, που σταθεροποιείται σε 
ένα μέσο όρο 6-8 ταινιών από το 98 ως το 2005, 
για να πέσει στο μηδέν (!) το 2007, και να ξα
ναρχίσει δειλά να ανεβαίνει. Η κρίοη οίγουρα 
δεν είναι μόνο θέμα του πολέμου, αλλά και των 
μακρόχρονων συνεπειών του, οικονομικών ίοως, 
ή της διαοποράς των δημιουργών που αναγκά
σθηκαν να φύγουν, αλλά είναι ενδεχόμενα και 
κρίοη ιδεών, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες συν
θήκες. Πρέπει να σημειώαουμε τον ανανεωτικό 
ρόλο που παίζουν και εδώ -όπως και σε διεθνή 
κλίμακα- η παραγωγική αυνεισφορά των σχο
λών. Μέχρι το 1998, που δημιουργείται το ειδι
κευμένο τμήμα στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, 
δεν υπήρχε ακόμη οργανωμένη σχολή που να δι
δάσκει ανιμασιόν στο Ζάγκρεμπ. Η μαθητεία γι
νόταν δίπλα στους παλιότερους σκηνοθέτες.5 Το 
ευνοϊκό κλίμα των πανεπιστημίων αρχίζει να δί
νει ευκαιρία έκφρασης οε νέους δημιουργούς. 
Ορισμένες ταινίες, όπως το Mimare για παρά
δειγμα, είναι διπλωματικές φοιτητικές εργασίες.

Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε από κοντά 
ορισμένες χαρακτηριστικές ταινίες, οι περισσό
τερες από τις οποίες παρουσιάζονται στο πρό
γραμμα του φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Πολλές 
συνεχίζουν την αλληγορική παράδοση, άλλες 
εξερευνούν καινούριους δρόμους.

Η τούρτα (ΚοΙοέ, 1997) του Ντάνιελ Σούλιτς, 
χρησιμοποιεί ένα μινιμαλιοτικό τρόπο εικονο
γράφησης, με αναφορά στη «bad painting». 
Ωστόσο η ταινία βασίζεται στον παραδοσιακό 
αλληγορικό τρόπο αφήγησης, που είχαμε συνη
θίσει να βρίσκουμε στον κινηματογράφο των 
ανατολικών χωρών, πριν την κατάρρευση του 
ανατολικού μπλοκ. Το άνισα κομμένο γλυκό που 
όλοι περιμένουν (αλληγορία των κοινωνικών ανι
σοτήτων) δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης μιας σει
ράς τεχνασμάτων, για να ξεγελάσει ο ένας τον 
άλλο και να πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι. Η ίδια 
λογική συνεχίζει και μετά τον καυγά όπου η διεκ
δίκηση θα ξαναρχίσει και για τα ψίχουλα που 
παραμένουν. Μια συμπύκνωση, που απλοποιεί

και συμβολίζει παρά αναλύει. Παρά την κριτική 
διάθεση, η απλοποίηση τείνει στην απλοϊκότητα 
μια που τα πράγματα μοιάζουν προδιαγραμμένα, 
και κανένα απρόβλεπτο δεν μπορεί να βρει εδώ 
τη θέση του αλλάζοντας την πορεία τους Κι όμως 
έχουμε μάθει πια, πως «η κίνηση των φτερών 
μιας πεταλούδας στη μια άκρη της γης μπορεί να 
προκαλέσει θύελλα στην άλλη άκρη...».

Ευρηματική πλαστικά η «πειραματική» ται
νία ln/D¡v¡du (1998), της Νικόλ Χιούιτ, λει
τουργεί ωστόσο με τη μορφή καταλόγου: Μία 
πολυθρόνα κατακερματίζεται και ανασυγκρο
τείται από τα κομμάτια της, κρεμασμένα με διά
φανα νήματα. Η ίδια λογική συνεχίζεται μ'ένα 
ψυγείο, που κόβεται και ανασυγκροτείτε. Αντί
στοιχα το ανθρώπινο σώμα παρουσιάζεται μ' 
εναλλασσόμενες, πολύ κοντά στο δέρμα ή στα 
μαλλιά, φωτογραφίες... Σίγουρα ανορθόδοξος 
τρόπος κινηματογράφησης που συνεχίζει τη λο
γική που βρίσκουμε συχνά στον «πειραματικό» 
κινηματογράφο: η πρώτη ύλη γίνεται αυτάρ
κης, χωρίς να μπαίνει στην υπηρεσία κάποιου 
δραματουργικού στόχου.

Μία άλλη, σημαντικότερη ίοως ταινία της Νι
κόλ Χιούιτ, είναι η Ενδιάμεσα (In between, 2002). 
Ενα εντυπωσιακό ποτάμι από σκουπίδια κάθε εί
δους: ψυγεία, στρώματα, αυτοκίνητα, μπάζα, πα
λιοσίδερα, κιβώτια, κατακλύζει τους δρόμους 
μιας πόλης (αναγνωρίζουμε την πόλη του Ζάγ
κρεμπ). Κάποια σχόλια περαστικών πάνω στα 
αντικείμενα ή στο γύρισμα της ταινίας συνο
δεύουν τις εικόνες. Προς το τέλος του φιλμ, τα 
σκουπίδια ανυψώνονται στον αέρα, σ '  ένα είδος 
«αποθέωσης». Μία ταινία με μία εντυπωσιακή 
πρώτη ύλη που θα θέλαμε να πάει πιο μακριά και 
να μην εξαντληθεί κάτω από τη γοητεία αυτού 
του κινηματογραφικού υλικού.

Κάθε μέρα μόνη της, ποτέ μαζί (Svakije danza 
sebe, svi zajedno nikad, 2002), του Τκόραν 
Τρμπούλιακ: Η ταινία εγγράφεται κατά κάποιο 
τρόπο οτην παράδοση της σχολής του Ζάγκρεμπ 
μιας που χρησιμοποιεί εμβληματικές μικρό-οκη- 
νές - ένας κλέφτης που μπαίνει από το παράθυρο, 
ένας διαδηλωτής που αυτοπυρπολείται, ένα ζευ
γάρι που φιλιέται κλπ - οαν ψηφίδες που πλένουν 
τη δράοη. Αντίστοιχη λογική έχουμε οε πολλές 
παλιότερες ταινίες, όπως τις Satiemama, Πε
ριέργεια, κ.ά.
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passage from the 1995 issue of tef/Zmagazine: 
‘Although of uneven quality, Croatian movies 

display two main trends: the first of these, based 
as it is on the experience of warfare, is marked by 
its critical look on reality. Examples are Stevan 
Sink's Snowmen (Snjegovici, 1993), who am
bush the sun only to be melted away by it, and 
Duion Cade's less allegorical film The Cricket 
(Cvrcak, 1992), which gives pictorial form to the 
poetry of the director's compatriot Vladimir Nazor 
(in one of the film's epic scenes worth mentioning, 
the foam of the sea waves crashing into the rocks 
is transformed into hundreds of galloping horses). 
The same strategy (use of symbols at the service 
of a political perspective) was employed by 
Slovenian director Idravko BorM in his film Made 
inex-V\j (1992), where among other well-known 
symbols (such as the Statue of Liberty, the ‘blind 
justice,'etc.) we can see the twelve stars in the Eu
ropean Union flag turning into electrical lights 
on the front of a casino 

Apart from the simplistic, symbolic language 
of the aesthetics of war, the other important trend

is incarnated in the movie The Sword of Light 
(Mac od svjetlosti, 1994), by director Goce 
Vaskov. Jhe 'longing for an escape from everyday 
routine' is already mentioned at the prologue of 
the Festival's catalogue by its Director, Josko 
Marusic. Vaskov's film expresses the selfsame de
sire, in the form of a futuristic fairy tale. Here, the 
overall impression is that form trumps the story: 
the movie is replete with elegance, of the sort 
reminiscent of fashion designers, while actors are 
sharply dressed, and cast in a setting marked by 
opulence and etiquette, This is all conveyed in a 
succession of shots aiming as much at highlight
ing décor, as at moving the narrative forward. 
This sort of decorative style has a brief history in 
Zagreb. It begins with (resimir limonit's 1993 
movie Album then is taken up by director Magda 
DuW (who did the graphics in Vaskov's film), 
and is carried on nowadays by the followers of 
Croatian Parisiomsm'1 

Let us not forget that Croatia has its own 
fashion tradition, and is in fact the country that 
introduced the necktie (!), if Boris W a r 's  10-

minute film, The Croatian Cravat (Kravata croat- 
ica), shot in 1994, is to be believed (in this film 
viewers are told that the term necktie (cravat), 
has its root in Hrvatska, which is the native name 
for Croatia).

Compared to the famous minimalistic School 
of Zagreb, the following generations of directors 
did not exhibit a common mode of cinemato
graphic expression. It is beyond doubt that the 
Zagreb School was nourished by directors from 
every corner of Yugoslavia. Whatever happened 
to the remaining creative forces after the coun
try's fragmentation? Some moved abroad, oth
ers stayed home without keeping contact with 
their colleagues. In time, however, small pock
ets of creativity began forming throughout the 
country: Slovenia launches the Animateca film 
festival, while in Serbia two festivals are cre
ated, Balkanima in Belgrade and Animanima in 
Cacac, respectively, both of which function as 
centers of bonding and information, and, most 
importantly, have helped sustain interest in film 
making. By the end of the war, relations gradu-
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Το ανθρώπινο γυμνό σώμα, η αναπαράστασή 
του στις τέχνες, από τη ζωγραφική στη φωτο
γραφία, και οι αισθητικοί κανόνες που το αφο
ρούν στις διάφορες Εποχές Είναι το θέμα της 
ταινίας Η θεωρία της αντανάκλασης (ϊβοψ  
οότα/α, 2006) του Ντάρκο Μπάκλιζα. Μια σειρά 
γκαγκ -  συχνά ξαναϊδωμένα -  δίνουν ένα ευ- 
τραπελο χαρακτήρα στην ταινία.

Ζωγραφική αναφορά έχουμε και στο Πολύ
πλοκο προαίσθημα (5Ιοζβπί Ρκάοψςα], 2003) 
του Ντούοαν Γκάτοιτς που χρησιμοποιεί τις γεω
μετρικές φόρμες του Μάλεβιτς και των κον- 
στρουκτιβιστών, οαν Εικαστική πρώτη ύλη. Με- 
ταμορφωμένες μέοα από την κίνηοη οι φόρμες 
της παράδοσης, υπαινίσσονται τη ζωή στις σύγ
χρονες μεγαλουπόλεις. Χωρίς να ξεχαοτεί η με
ταφυσική διάσταση αντιπροσωπευμένη από το 
μαύρο σταυρό του Μάλεβιτς...

Στην ταινία ΜαΙίοτπιαηα Μοτπταικβ (2007) 
τουΤόμιολαβ Γκρεγκλ βλέπουμε στο ατελιέ ενός

γλύπτη, μία σειρά κεφάλια -  πορτραίτα, να δια
δέχονται το ένα το άλλο μετασχηματιζόμενα, με 
φόντο μία μονότονη ρυθμική μουσική. Από τους 
προϊστορικούς ανθρώπους μέχρι τον Κάρατζιτς, 
περνώντας από την αρχαία Ελλάδα, Ρώμη, τουρ
κοκρατία, το Ναπολέοντα, Χίτλερ, Στάλιν, κλπ. 
Κάθε φορά πάνω οτο κεφάλι, μια σκηνή μάχης 
καταλήγει σε σκοτωμούς. Στο τέλος, το «νίψιμο 
των χεριών» του γλύπτη, σύμβολο επίσης... Εί
μαστε πάντα σε μια τυπική συμβολική λογική 
συμπύκνωσης, που ο κινηματογράφος εμψύχω- 
οης μας έχει συνηθίσει. Iην ίδια ακριβώς μέθοδο 
και φόρμα, αλλά πολύ πιο ευρηματική και δια- 
οκεδαστική, βρίσκουμε στην αμερικάνικη ται
νία Jhe Créât Cognito του Ουίλ Βίντον, ήδη το 
1982.

Περισσότερο ανανεωτικοί στη φόρμα, ο Ντά- 
βορ Μεντιούρετοαν και Μάρκο Μέοτροβιτς που 
συνυπογράφουν τις ταινίες Iοιγγάνικο τραγούδι 
(Ciganjska, 2004) και Silencium (2006). Και οι

δύο ταινίες είναι βασισμένες σε ποιήματα του 
Μίτροσλαβ Κρλέζα. Βαριά ατμόσφαιρα και στις 
δύο ταινίες μιλάει για το θάνατο, και για τη μοίρα 
των φτωχών, όπου «τα σκατά ενός σκύλου είναι 
το μόνο σημάδι» για τον τάφο τους. Η πρώτη ται
νία αναφέρεται σε μια ταιγγάνικη κηδεία, η δεύ
τερη μιλάει επίσης για θάνατο, και για τις δύ
σκολες συνθήκες ζωής χρησιμοποιώντας 
εικόνες-αναφορές στον Ιερώνυμο Μπος και στην 
Μητρόπολη του Φριτς Λανγκ. Χρησιμοποιώντας 
την τεχνολογία 3D, οι δύο σκηνοθέτες καταφέρ
νουν να την πειθαρχήσουν στη δική τους αισθη
τική, αποφεύγοντας την παγίδα της ευκολίας. 
Δουλεμένες συνθέσεις και ελεγχόμενη κινημα
τογραφική γλώσοα, δίνουν ένα υποσχόμενο ποι
ητικό σύνολο, σίγουρα πολύ πιο αξιόλογο από τις 
αυτονόητες - και επομένως φτωχές - αλληγορίες 
που συναντάμε σε άλλους δημιουργούς.

Η aypúnvia δεν θα ot οκοτώσα (Nespavan/e 
neubija, 2010) είναι μια ακόμη αξιόλογη ταινία
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ally smoothed. It Is beyond the scope of this pa
per to give a thorough account of film produc
tion in the countries of the former Yugoslavia. 
Hence, we shall focus here exclusively on the 
Croatian subsequent course of the Zagreb school. 
If we take into account the facts stated in reliable 
pages on the web,4 the Croatian film production 
in the past two decades amounts to the follow
ing figures: In 1990,6 movies were made; 13 in 
1991; 12 in 1992; 4 in 1993; 6 in 1994; 4 in 
1995; 3 in 1996; 16 in 1997; 7 in 1998; 7 in 
1999; 6 in 2000; 4 in 2001; 8 in 2002; 10 in 
2003; 8 In 2004; 9 in 2005; 2 in 2006; none in 
2007; 2 In 2008; 2 in 2009; and 5 in 2010. A 
comparative analysis of these figures shows a 
rapid growth in 1997, immediately after the 
war, which reaches a steady average of 6-8 
movies from 1998 to 2005, only to drop to zero 
(!) in 2007, before slowly starting to rise again. 
This crisis surely cannot be merely attributed to 
the war and its long-term (mainly financial) 
consequences, or to the dispersion of creators 
who were forced to flee the country; just as 
much is it a crisis on the level of ideas, regardless 
of other circumstances. Here we must indicate 
the renewing role of schools, so crucially at work 
in Croatia as everywhere in the world. Right un
til 1998, the year that a respective department 
was launched in the Academy of Fine Arts, there 
was no organized school teaching animation in 
Zagreb. The art was learned by apprenticeship to 
the older directors.5 From that time onward, the 
encouraging atmosphere at the universities has 
afforded young creators with fresh opportunities 
of expression. For example, certain movies, like 
Miramare, were in fact school projects.

In what follows, we can take a closer look at 
some representative movies, the majority of 
which are included in the program of Thessa
loniki's Film Festival. Many of these films carry 
over the allegorical tradition, while others are 
blazing new trail.

Daniel SuIjiY's The Cake {KoloT, 1997) makes 
use of a minimalistic form of illustration, bor
dering on 'bad painting.'The film is nevertheless 
based on the traditional, allegorical mode of 
narrative, typical for East Block movies, prior to 
the collapse of the Communist world. The un

evenly cut cake, so eagerly longed by everyone 
(an allegory of social inequalities), gives rise to 
a number of duping machinations invented by 
the contesters vying for the biggest piece. The 
same strategy is followed after the bickering di
vision of the cake, this time for obtaining the re
maining crumbs. Suljic's technique is one of 
condensation, given more to simplifying and 
symbolizing than to attempting any thorough 
analysis. In spite of the film's critical intentions, 
the overall effect is too simplified to allow for any 
digression from a predetermined course of 
events. And yet, as we have by now learned, 
"even the merest motion of a butterfly's wings 
on one edge of the earth can well cause a storm 
at the planet's opposite end..."

Nicole Hewitt's 1998 "experimental" film 
In/Dividu may be resourceful in its plasticity, yet 
it is structured as a catalogue: an armchair is cut 
to pieces and reassembled from its parts, which 
are then hung by transparent threads. The same 
pattern is repeated with a refrigerator, also cut 
and reassembled. The human body is similarly 
shown in rotating pictures, zooming in on the 
skin and hair. What we have here is doubtlessly 
an unorthodox production, wholly attuned to 
the reasoning of "experimental" cinematogra
phy, where raw materials assume a self-suffi
cient prominence, without being put at the serv
ice of a narrative point.

Another, arguably more noteworthy sample 
of Nicole Hewitt's work, is her 2002 film In Be
tween. Here, an impressive stream of garbage of 
all kinds (broken refrigerators, bed mattresses, 
debris, iron scraps, boxes and the like) fills the 
streets of a town that viewers identify as the 
city of Zagreb. The litter-filled images are framed 
with the comments of casual observers, made as 
they walk by the trash or uttered during the 
film's shooting. Near the end of the movie, the 
garbage is lifted up in the air, as if'glorified,"so 
to speak. This is one film with a lot of promising 
potential that should have gone further, rather 
than simply rest content with the mere charm of 
its material.

To some extent, Goran Trbuljak's 2002 film 
Every Day by Itself, Never Together (Svakije dan 
¿a sebe, svi zajedno nikad) can be seen as repre

sentative of the Zagreb School, given its em
blematic brief spots (a burglar breaking into a 
building from a window, a demonstrator who 
sets himself on fire, a kissing couple, etc.) that 
are weaved into a plot. The same technique is 
encountered in several older movies, such as 
Satiemania, Curiosity, etc.

The naked human body, its artistic represen
tation by various techniques ranging from paint
ing to photography, and the aesthetic rules deal
ing with it throughout the ages, are the theme 
of Darko Bakliza's 2006 movie Theory of Reflec
tion (Teorija odraza). A number of familiar gags 
give this movie a grotesque tone.

Painting is big on Dusan Gacic's Complex Pre
monition (Slozeni Predosjecaj) movie of 2003 as 
well, which utilizes the geometrical forms of 
Malevich and the constructivists as its raw ma
terial. Transformed through movement, tradi
tional forms hint at life in modern big cities -  
this without neglecting the metaphysical di
mension implied by Malevich's black cross...

In Tomislav Gregl's Malformance Performance 
of 2007, we are presented with a number of 
heads-portraits at a sculptor's studio, which suc
ceed one another in order of appearance while 
they morph, and are set against the background 
of a monotonous musical rhythm. The portraits 
span a vast historical array, from prehistoric 
times to Karajic, passing through ancient Greece, 
Rome, the Turkish occupation, Napoleon, Hitler, 
Stalin, etc. A battle scene hangs over every head, 
always depicting a manslaughter. The film con
cludes with the sculptor "w iping his hands," 
which is another powerful symbol. What we 
have here is the typical symbolic logic of con
densation, that we're accustomed to from inspi
rational cinema. Exactly the same method and 
form, but more resourcefully and entertainingly 
incarnated, we find in Will Vinton's American 
movie The Creat Cognito, shot as early as 1982, 
in fact.

More innovating in form are Davor Medu- 
recan and Marko Mestrovic, co-directors of tipsy 
Song (Ciganjska, 2004) και Silencium (2006). 
Both movies are based on the poetry of 
Mitroslav KrleZa, and are permeated by a morose 
mood focusing on the issues of death and the lot
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ίου Μάρκο Μέστροβιτς, που επιβεβαιώνει την 
παρουσία ενός ανερχόμενου δημιουργού, που 
κατέχει τα μέσα της τέχνης του. Η ταινία αφηγεί- 
ται ένα όνειρο με μια φωνή που αφήνει μήνυμα 
ο ' ένα αυτόματο τηλεφωνητή (του οποίου το 
νούμερο είναι λάθος...) Ο οκηνοθέτης προβάλει 
τις εικόνες του ατούς τοίχους της πόλης όπως τα 
γκράφιτι, αλλά πηγαίνοντας πάρα πέρα, χρησι
μοποιεί τις κολόνες μιας ροτόντας οαν ένα αρχι
τεκτονικό ζωοτρόπιο...

Αλληγορία (ακόμη μία) της ζωής από την 
κούνια στον τάφο, είναι η ταινία Ιρέξιμο (Trk, 
2009) του Νέβιο Μαράσοβιτς. Ένα ουνεχές τρά- 
βελινγκ συνοδεύει στο τρέξιμό του ένα μικρό 
παιδί που μπουοουλάει, αρχίζει να τρέχει, πάει 
στο σχολείο, μεγαλώνει, παντρεύεται κλπ., μέχρι 
που καταλήγει στο νεκροταφείο. Είναι εντυπω
σιακό πως αυτή η συμπυκνωτική λειτουργία 
αφήγησης επιβιώνει για δεκάδες χρόνια. Μια 
αντίστοιχη συμβολική δομή, μόνο που ο άνθρω
πος αντί να τρέχει πέφτει, έχουμε και στην ταινία 
Ο πύργος της Βαβέλ {Lalilonska kula, 1988) του 
Ράστκο Τοίριτς.

Πολύ πιο βιρτουόζος - και όχι μόνο στο τρέ
ξιμο - ο Σίμον Μπόγκογεβιτς Νάραθ στην ταινία 
του Morana (2008). Συνεχές τρέξιμο και εδώ, 
μόνο που πρόκειται για τον «τρόπο ζωής» ενός 
ανθρώπου της πόλης που μετά τον πόλεμο και 
την καταστροφή του σύγχρονου πολιτισμού (των 
ουρανοξυστών, των διαφημίσεων...) επιβιώνει

σε μια φύση «επιστημονικής φαντασίας» ζώντας 
με τον τρόπο των Ινδιάνων...

Παλιότερη ταινία του ίδιου σκηνοθέτη η ΡΙα- 
sticat (2003), πάντα ο ' ένα κλίμα φουτουριστι
κής μεγαλούπολης, εξετάζει το κλασσικό δί
λημμα της επιλογής ανάμεσα στο καλό και το 
κακό, που όπως πάντα αντιπροσωπεύονται από 
ένα μικρό άγγελο και ένα διάβολο. Το πρόβλημα 
της επιλογής γίνεται εδώ πολύ πιο πολύπλοκο, 
όταν προτείνονται πολλές άλλες δυνατότητες επι
λογής... Πάντα στην κλασσική λογική της αλλη
γορίας, παρά τη χρησιμοποίηση της τελευταίας 
τεχνολογίας 3D, η ταινία θυμίζει μια σειρά άλλες 
παλιότερες, όπως την Καινούργια περπατησιά 
(1978) του Μπόριβοϊ Ντοβνίκοβιτς-Μπόρντο.

Εκτός από τις δύο ταινίες του προγράμματος, 
αξίζει να σημειώσουμε την εντυπωσιακή ταινία 
Λεβιάθαν (Leviathan, 2006), εμπνευσμένη από 
το ομώνυμο βιβλίο του Τόμας Χομπς του 1651. 
Εδώ, ο Νάραθ, δουλεύει με ιδιαίτερη μαεστρία τις 
εικόνες σύνθεσης 3D. Το κεντρικό πρόσωπο της 
ταινίας, είναι μια τεράστια φιγούρα, αυνθεμένη 
από δεκάδες ανθρώπινα σώματα. Μια εντυπω
σιακή σύνθεση, που μόνο με τη σύγχρονη τε
χνολογία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. 
Όπως η Νικόλ Χιούιτ, ο Ντάβορ Μεντιούρετσαν 
και ο Μάρκο Μέστροβιτς, ο Σίμον Μπόγκογεβιτς 
Νάραθ, είναι επίσης μια από τις ανερχόμενες δη
μιουργικές αξίες του κροατικού κινηματογρά
φου ανιμάοιον.

Τέλος το Mimare της Μιχαέλα Μύλερ 
(2010), είναι μία ταινία διπλωματικής εργασίας 
από την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Ζάγκρεμπ, 
που οργανώνει στιγμιότυπα από τις διακοπές στη 
θάλασσα δύο μικρών Ελβετών που κάποια στιγμή 
μπαίνουν σε μία απαγορευμένη στους τουρίστες 
ζώνη...

0α ήθελα να κλείοω αυτό το σημείωμα ανα- 
φέροντας την τελευταία ταινία του παραγωγι
κότατου Γιόσκο Μάρουσιτς που είναι ένας από 
τους συνεχιστές της παράδοσης όσο και παρά
γοντας της ανανέωσης μιας που ίδρυσε το τμήμα 
εμψύχωαης στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του 
Ζάγκρεμπ. Η ταινία του Στα προάστια της πόλης 
(in the Neighbourhood of the City, 2006), είναι 
ίσως η ταινία που κλείνει το επεισόδιο του πολέ
μου. Ένα ζευγάρι προσφύγων που ζει αε μία 
βάρκα κοιτάει από την απέναντι όχθη το φαντα
σμαγορικό θέαμα της πόλης. Εμβληματική ει
κόνα της περισυλλογής μετά την περιπέτεια του 
πολέμου που ελπίζουμε να είναι η τελευταία.

Οκτώβριος 2010

Σημειώσεις
1 Sifianos, G., 1995. “Zagreb 94“ Positif, Ιούνιος 1995, τχ. 412.

1 Sifianos, G, 1993,'Zagreb 92, un festival dans un pays en guerre" Positif, Ιούνιος 1993, τχ. 388.

! Sifianos, G. IW Z a g re b  94“ P os itif Ιούνιος 1995, τχ. 412.

* http://www.film.hr Δικτυότοπος υποοτηριζόμενος οπό το κροατικό υπουργείο πολιτιομού. Επίσης: http://www.zagrebfilm.hr/ Πρέπει να σημειώσουμε οιι παρ'ολο που οι 
πηγές αυτές είναι σοβαρές διασταυρώνοντας τις πληροφορίες με τον κατάλογο του φεστιβάλ του Ζάγκρεμπ 20)0, βρίσκουμε κι άλλες ταινίες για τις χρονιές 2009-10. Οι πλη
ροφορίες επομένως εδώ, δεν μπορεί να είναι απόλυτες.

5 Κατάλογος tou φεστιβάλ του Ζάγκρεμπ 1998:177.

-
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of the poor, whose graves "may be solely indi
cated by a dog's shit. The first of these films fo
cuses on a gypsy funeral; the other also deals 
with death and harsh life conditions, making 
use of pictorial references to Hieronymus Bosch 
and Fritz Lang's Metropolis. Relying as they do on 
3D technology, directors Medurecan and 
Mestrovic succeed at adjusting it to their own 
aesthetic, thereby avoiding the pitfall of easy 
accommodation. Their well-crafted syntheses 
and controlled film idiom make for a promising 
poetic outcome, certainly more accomplished 
than the simply assumed -  and thus poor -  al
legories that we find in other creators.

No sleep won't kill you (Nespavanje ne ubija), 
made in 2010, is another notable film by Marko 
Mestrovic, attesting to the capacity and talent of 
its rising creator. The movie recounts a dream by 
means of a voice that leaves a message to an an
swering machine (of a wrong number...). The 
director projects his images on the city's walls 
like graffiti, but in fact goes further, using as he 
does the columns of a rotunda as an architec
tural zoetrope...

One more allegory of life from the cradle to 
the tomb is Nevio Marasovic's 2009 film Run

I (Trk). A continuous travelling escorts a toddler's 
scuttle as he begins to crawl, run, go to school, 
grow up, marry, etc, till the time he ends up 
dead in the cemetery. It is nothing short of im
pressive that this condensed narrative perform

ance has endured for decades. Rastko One's 
1988 film The Tower of Babel (Lalilonska kula) 
features a matching symbolic structure, except 
that here man does not run but falls.

Much more virtuoso -  and not only in re
gards to running -  is Simon Bogojevic Narath, 
in his 2008 film Morana. Nonstop running dom
inates this film as well, except that here it con
cerns the life  style" of a city guy who, following 
a war and the destruction of modern civilization 
(of skyscrapers, advertisements, and so on), sur
vives in a "science fiction" natural environment, 
living in the manner of Indians...

An older movie by the same director is Plas- 
ticat (2003), likewise set in the backdrop of a fu
turistic metropolis, examining the classical 
dilemma of choosing between good and evil, 
which as always are represented by a small an
gel and a devil. Here the choice between the two 
moral standpoints is made tougher by the of
fering of additional alternatives.. .The movie 
does not stray from the classical logic of allegory, 
despite the use of the latest 3D technology, and 
is reminiscent of older movies like Borivoj 
Dovnikovic Bordo's 1978 film Learning to Walk.

Besides the two films of the program, special 
mention must be made of the impressive, 2006 
film Leviathan, inspired from Thomas Hobbes'fa
mous book of the same title. Here, Narath as
sembles his 3D images with striking mastery. 
The film's main character is a towering figure,

composed as it is from dozens of human bodies 
into an impressive synthesis that only modern 
technology could achieve. Like Nicole Hewitt, 
Davor Medurecan and Marko Mestrovic, Simon 
Bogojevic Narath is a rising creative star in Croa
tian cinema.

Lastly, Michaela Muller's 2010 film Miramare, 
was made as a thesis assignment for the Zagreb 
Academy of Fine Arts. It features scenes from the 
seaside vacation of two small Swiss characters, 
who at some point tresspass into a terrain that 
is forbidden to tourists...

I would like to close this note by mentioning 
the latest movie by the highly prolific director 
Josko Marusic, one of the continuators of the tra
dition and a paragon of renewal, no less, in view 
of the fact that he founded the animation sec
tion in Zagreb's Academy of Fine Arts. His 2006 
movie In the Neighborhood of the City may per
haps be seen as the film that concludes the war 
period. A refugee couple living in a boat looks 
from the opposite shore at the stunning view of 
the city landscape -  an emblematic image of 
post-war musing that we hope won't be re
peated...

October 2010
Translated into English 

Haralambos Vends

Notes
1 Sifianos, 6., 1995.“Zagreb 94". Positif, June 1995, No. 412.

1 Sifianos, G„ 1993.'Zagreb 92, un festival dans un pays en guerre" Positif, June 1993, No. 388.

1 Sifianos, G. 1995,'Zagreb 94". Positif, June 1995, No. 412.

4 Cf. http://www.film.hr This is a web page supported by the Croatian Ministry of Culture. Cf. also http://www.zagrebfilm.hr/ It should be noted that in 
spite of the reliability of these sources, if we cross-examine their information with the 2010 Zagreb Festival catalogue, we will find more film listings for 
the years 2009-10. Thus, the information provided by the above internet sources is inconclusive.

5 1998 Zagreb Festival catalogue, p. 177.
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Samac [Μόνος /  Alone] Γιουγκοσλαβία /Yugoslavia 1958 

Σκηνοθεσία/Direction: Vatroslav Mimica Σενάριο/Screenplay: Vatroslav Mimica, V ladim ir Tadej 
Εμψύχωση/Animation: Branko Karabajic Μουσική/Music: Kurt Grieder Φόντα/Backgrounds: 
Rudolf Sabljic Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 12:51"

Ταλαιπωρούμενος κατά τη διάρκεια της ημέρας το βράδυ ξεφεύγει απ'τους ανθρώπους και την πόλη. 
Ια  όνειρα τού προσφέρουν απεριόριστους, ήρεμους χώρους απομόνωσης. Επιτέλους, είναι μόνος κι 
ελεύθερος! Όμως η απομόνωση γεννά το φόβο. Το πρωινό ξύπνημα διαλύει τον πανικό. Μια ηλιαχτίδα 
και η Εγγύτητα των ανθρώπων. Τότε έρχεται κι εκείνη. Συναντιούνται.

Harassed during daytime, in the evening he runs away from people and the town. Dreaming brings 
him infinite, guiet spares of solitude. At last, he is alone and free! But solitude engenders fear. Awak
ening cuts the panic short. A ray of sunshine and the proximity of people. She comes, too. They meet.

Inspektor se vraca kuci [Ο επιθεωρητής γυρίζει 
σπίτι / The Inspector Returns Home]
Γιουγκοσλαβία/Yugoslavia 1959
Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Vatroslav Mimica Σχέδια/Drawings: Aleksandar 
Marks Εμψύχωση/Animation: Vladim ir Jutrisa, Aleksandar Marks Μουσική/Music: Kurt Grieder 
Φόντα/Backgrounds: Zlatko Bourek Κινηματογράφηση/Camera: Josip Klaric Μοντάζ/Editing: 
Lidija Jojic Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 11:34"

Ένας επιθεωρητής περπατά στους δρόμους προσπαθώντας ν'αποφύγει «τους κινδύνους». Στο σπίτι 
πλένει τα πόδια του και διαβάζει εφημερίδα. Ξαφνικά, βλέπει ότι ένα δακτυλικό του αποτύπωμα προ
σπαθεί /απομακρυνθεί. 0  επιθεωρητής ακολουθεί τα ίχνη του...

An inspector walks the streets, trying to avoid "dangers". At home he washes his feet and reads the 
paper. Suddenly, he notices one of his finger-prints is starting to run away. The inspector stalks its 
trail...

Koncert za masinsku pusku
[Κοντσέρτο για πολυβόλο / Concerto for Sub-Machine Gun]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1958
ΣκηνοθΕσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Dusan Vukotic Σχέδια-Εμψύχωση/Drawings- 
Animation: Boris Kolar Μουσική/Music: Aleksandar Bubanovic Φόντα/Backgrounds: Zvonko 
Loncaric Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Εγχρωμο/Color 13:55"

Ένας άντρας ντυμένος στα λευκά οδηγεί μέσα στην κίνηοη μιας μεγάλης πόλης. Όλοι τον σέβονται. 
Όταν φτάνει οτο σπίτι του, βλέπουμε ποιος πραγματικό είναι: ένας μαυροντυμένος άντρας, αρχηγός 
μιας συμμορίας την οποία φυλάει μέοα στη ντουλάπα, οαν να ήταν ρούχα. Σχεδιάζει να κάνει μια λη
στεία με μορφή κοντοέρτου...

A man in white drives through the heavy traffic of a large city. He has everyone's respect. At home, 
we see who he actually is: a man in black, chief of a gang he keeps at his disposal in the closet, like 
articles of clothing. He plans to attack a bank in the form of a concerto...
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Slirogat [Υποκατάστατο/ Ersatz]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1961

Σκηνοθεσία-Σχέδια-Εμψύχωση/Direction-Drawings-Animation: Dusan Vukotic Σενάριο/Saeen- 
play; Rudolf Sremec Μουσική/Music Tomica Simovic, Arsen Dedic Φόντα/Backgrounds: Zvonimir Loncaric 

Κινηματογράφηση/Camera: Zlatko Sacer Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Za
greb Film 35mm Έγχρωμο/Color 9:36'
Βραβεία/Awards: Oberhausen, Belgrade, M elbourne, Philadelphia, Prague, San Francisco, Zagreb 
Βραβείο Όσκαρ /  Academy Award 1963

Σε μια παραλία, ένας τουρίστας φουσκώνει ένα ολόκληρο πλαστικό χωριό. Σ'αυτό το ζωγραφισμένο, 
φουσκωτό περιβάλλον υπάρχουν υποκατάστατα για όλα, ακόμη και για τα συναισθήματα. Στην πα
ραλία γεννιέται ένας παθιασμένος έρωτας που προκαλεί ζήλιες και καταλήγει σε τραγωδία. Όμως, όλα 
«ξεφουσκώνουν» μεμιάς, όταν ένα μικρό καρφί παρεμβαίνει στην όλη ιστορία.

On the beach, a tourist inflates and blows up an entire village in plastic. In this painted and Inflated am
biance there is a substitute for everything, including sentiments. On the beach, a passionate love devel
ops, provoking jealousy and, In the end, tragedy. But all this is blown away In one go, when a small nail 
becomes involved in the proceedings.

Igra [To παιχνίδι /  The Play] Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1962 

EKgvoBcoia-Ecvápio-Epipúxbtcig/DÍrection-Screenplay-Animation: Dusan Vukotic Μουσική/Mu
sic: Tomica Simovic Φόντα/Backgrounds: Zvonimir Loncaric Κινηματογράφηση/Camera: M ihajlo 
Ostrovidov Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35 mm Έγχρωμο/Color 11:20"
Βραβεία/Awards: Oberhausen, Annecy, Barcelona, Belgrade, Buenos Aires, Cannes, Cork, London, M i

lan, M annheim , Melbourne, Necochea, New York, Prague, San Francisco, Tuceman, Zagreb, 
Υποψήφιο για Όοκαρ /  Academy Award Nom ination

Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι παίζουν ένο παιχνίδι. Ανταγωνίζονται σχεδιάζοντας διάφορες φιγούρες, οι 
οποίες παίρνουν οάρκα και οστά κι αρχίζουν και οι ίδιες τον ανταγωνισμό. Η σχεδόν τραγική κατάληξη 
της αντιμαχίας είναι το επιμύθιο της ιστορίας που απευθύνεται στους ενήλικες.

A game between a boy and a little girl. They contend by designing various figures, which become 
alive and contend further for their own part. Their contest, almost tragic at the end, reaches a seri
ous conclusion addressed to adults.

Don Kihot [Δον Κιχώτης / Don Quixote]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1961
EKgvoBeoia-Eev0pio-Ext6ia-00vra-Epi|Mjxu>og/Direction-Screenplay-Drawings-Backg- 
rounds Animation: Vladim ir Kristi Μουσική/Music: M ilko Kelemen Παραγωγή/Production: Za
greb Film 35mm Έγχρωμο/Color 10:40"
Βραβεία/Awards: Oberhausen, Cork, Gent

Η ταινία καταγράφει τις περιπέτειες του Δον Κιχώτη και του υπηρέτη του Σάντσο Πάντοα. Ο γενναίος 
ιππότης μάχεται ενάντια ατούς αστυνομικούς και ο’έναν ολόκληρο στρατό. Μετά από ένα διαπληκτι- 
ομό με τον παλιό του εχθρό, τον ανεμόμυλο, τους τρέπει όλους σε άτακτη φυγή.

This film portrays Don Quixote and his servant Sancho Panza in their adventures. The valiant knight 
fights against policemen and a whole army, driving them all in a panic flight after a brawl with his 
old enemy, the windmill.
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PetÍ [Ο πέμπτος /  The Fifth One] Γιουγκοσλαβία/Yugoslavia 1965 

lKfivo0£aia-lEv6pio/Dirertion-Sceenplay: Pavao Stalter, Zlatko Grgic Σχέδια Εμψύχωση/Draw- 
ings-Animation: Pavao Stalter, Zlatko Grgic Μουσική/Music: Andelko Klobucar Φόντα/Back
grounds: Pavao Stalter Μοντάζ/Editing: Tea Brun§mid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 2:38"
Βραβεία/Awards: Krakow, Vienna

Αυτή η μικρού μήκους ταινία κινούμενων σχεδίων είναι μια χιουμοριστική απεικόνιση του ανθρωπί
νου πείσματος όπως αυτό καταγράφεται μέοα απ'τη σχέση ενός μελωδικού κουαρτέτου κι ενός ανυ
πόφορου τρομπετίστα.

A short animated film, a humoresque of human stubbornness, shown in the interplay between a har
monious quartet and an indestructible pest -  the trumpet player.

Davolja Posla [Δουλειές του Διαβόλου /Devil's Work]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1965
Σκηνοθεσία/Direction: Zlatko Grgic Σενάριο/Screenplay: Tihom ir Hie Εμψύχωση/Animation:
Zlatko Grgic, Turido Paus, Rudolf Nudrovcic Μουσική/Music: Aleksandar Bubanovic Φόντα/Back
grounds: Zvonim ir Loncaric Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 9:23"

Οι αγαθοεργίες ενός καλοπροαίρετου ανθρώπου ανταποδίδονται με αχαριστία και μοχθηρία. Αυτό 
είναι κάτι που ο φίλος μας δεν μπορεί να ανεχτεί κι έτοι ξεκινά να ανταγωνίζεται τον Διάβολο στην 
κακία. Το κάνει μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που ο Διάβολος θορυβείται. Στο τέλος επιστρέφει στο φυ
σιολογικό του χαρακτήρα.

The good deeds of a well-meaning fellow are repaid with ingratitude and malevolence. This is too 
much for our friend and he begins to rival the Devil in his maliciousness. In fact, he goes so far that 
even the Devil is upset. In the end, he reverts to his original temperament.

Zid [ Ο  τοίχος /  The Wall] Γιουγκοσλαβία /Yugoslavia 1965 

EKnvo8coia-Ecvàpio-Extôia-Epipùx<ijon/Direction-Screenplay-Drawings-Animation: Ante 
Zaninovic Μουσική/Music: Tomica Simovic Φόντα/Backgrounds: Pavao Stalter Μοντάζ/Editing: 
Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 3:45* 
Βραβεία/Awards: Belgrade, Locarno, London, Mamaia, San Francisco, Zagreb

Η ταινία δείχνει δύο ανθρώπους κι έναν τοίχο που τους φράζει το δρόμο. Μπροστά στον τοίχο ο ένας πα- 
ραιτείται, ενώ ο άλλος αρνείται να δεχτεί την ήττα και προσπαθεί να υπερβεί το εμπόδιο. Στο τέλος 
χτυπά τον τοίχο με το κεφάλι ανοίγοντας μια τρύπα, τη νίκη, όμως αυτή την πληρώνει με τη (ωη του... 
Το μόνο που έχει να κάνει τώρα ο άλλος είναι να σκύψει και να περάσει μέοα απ'την τρύπα. 0  δρομος 
είναι πια ανοιχτός -  τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί μπροστά στον επόμενο τοίχο.

This is a film about two people and a wall that blocks their path. Faced with the wall, one of them 
submits, while the other refuses to admit defeat. In various ways he tries to surmount this obstacle 
Finally, he smashes a hole in the wall with his head, paying for victory with his life... Now all the other 
has to do is bend down a little to pass through the hole. His path is now open -  at least until he 
reaches the next wall...
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Muha [Η μύγα /  The Fly] Γιουγκοσλαβία /Yugoslavia 1966 

Σκηνοθεσία/Direction: Aleksandar Marks, V lad im ir Jutrisa Σενάριο/Screenplay: Vatroslav Mimica, 
Aleksandar Marks Σχέδια-Εμψύχωση/Drawings-Animation: V lad im ir Jutrisa Μουσική/Music: 
μουσική αρχείου/archival music Φόντα/Backgrounds: Pavao Stalter Παραγωγή/Production: Zagreb 
Film 35mm Έγχρωμο/Color 8'
Βραβεία/Awards: Oberhausen, Belgrade, Chicago, New York, Sitges, Trieste, Zagreb

Η ταινία παρουσιάζει τη σχέση ενός ανθρώπου και μιας μύγας Η επιμονή της μύγας είναι πια τόσο ενο
χλητική, που ο άντρας παθαίνει εμμονή, αε τέτοιο μάλιστα βαθμό που στη συνείδησή του η μύγα μοι
άζει με πραγματικό τέρας. Τη στιγμή που η μύγα φτάνει στο πιο ακραίο σημείο της τερατώδους 
επιμονής της, ο άνδρας υποκύπτει στην ανωτερότητά της...

A film about the relationship between a man and a fly in whieh the aggravating persistence of the 
fly grows into an obsession with the man and becomes a veritable monster. At the point when the 
persistence of the fly reaches its culmination, the man succumbs to the superior power of the fly...

Becarac [To τραγούδι του μπεκιάρη / Dancing Songs]
Γιουγκοσλαβία/Yugoslavia 1966
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φόντα-Εμψύχωση/Direction-Screenplay-Backgrounds-Animation:
Zlatko Bourek Μουσική/Music: Emil Cossetto Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Pro
duction: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 9'

Δυο κοπέλες η μία πλούσια και η άλλη φτωχή αλλά ομορφότερη, αγαπούν το ίδιο αγόρι. Το αγόρι είναι 
αναποφάσιστο αλλά τελικά προτιμά το φτωχό κορίτσι. Παρόλο που η πλούσια κοπέλα νιώθει θιγμένη, 
σύντομα βρίσκει παρηγοριά σ'έναν άλλο μουστακαλή γαμπρό.

Two girls, one rich and the other poor but more beautiful, love the same boy. The boy is undecided, 
but finally settles for the poor girl. Although the rich girl is offended, she quickly finds comfort in an
other, moustachioed bridegroom.

Mrlja na savjesti
[To στίγμα στη συνείδησή του / A Stain on His Conscience]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1968
EKnvoecoia-Ecv0pio-Ext6ia/Direction-5creenplay-Drawings: Dusan Vukotic Εμψύχωση/Απ- 
imation: V lad im ir Ju tr iia  Μουσική/Music: Tomica Simovic Φόντα/Backgrounds: Ante Nola 
Κινηματογράφηση/Camera: Dorde N ikolic Παραγωγή/Production: Zagreb Film, Dunav Film 
(Belgrade) 35mm Έγχρωμο/Color 15'
Βραβεία/Awards: Cork, Madrid, Porto

Η ταινία είναι ένας συνδυασμός κινούμενων σχεδίων και αληθινών εικόνων. Παρουσιάζει έναν άν
θρωπο που δεν μπορεί να ζεφύγει απ'τη συνείδησή του.

This is a combined live/animation film about a man who cannot escape his conscience.

-
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Izmedu usana i case
[Ανάμεσα στα χείλη και στο γυαλί / Between Lips and Glass]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1968 Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Dragutin Vunak 
Μουσική/Music Tomica Simovic Εμψύχωση/Animation: Zlatko Sacer Φόντα/Backgrounds: Zvon- 
im ir Loncaric Κινηματογράφηση/Camera: Zlatko Sacer Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid 
Παραγωγή/Production: Zagreb Film, Corona Cinematográfica (Italy) 35mm Έγχρωμο/Color 9:54'

Μια ατέλειωτη πομπή κατευθύνεται αδυσώπητα προς τον τάφο. Είναι η κηδεία της ανθρωπότητας. 
Πάντα, κάθε στιγμή, θάβουμε τ'αδέλφια μας, η ζωή, όμως, συνεχίζεται. Ενας άνθρωπος είναι ευτυ
χισμένος κι ένας άλλος την ίδια στιγμή πεθαίνει. Όλα αυτά επιτελούνται στον ελάχιστο χρόνο που χρει
άζεται για να φέρουμε ένα ποτήρι στα χείλη μας.

An endless procession walks relentlessly towards the grave. It is the funeral of mankind. Every mo
ment, day and night, we are burying our brothers, but life goes on in spite of this. One person is happy 
and another slips into death at the very same moment. All this... in that brief moment it takes to raise 
a glass to our lips.

Maske crvene smrti
[Η μάσκα του κόκκινου θανάτου / Mask of the Red Death]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1969 Σκηνοθεσία/Direction: Branko Ranitovic, Pavao Stalter Σενάριο Screen
play: Zdenko Gasparovic, Branko Ranitovic Εμψύχωση/Animation: Pavao Stalter, V ladim ir Jutrisa 
Μουσική/Music Branimir Sakac Φόντα/Backgrounds: Pavao Stalter Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid 
Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 936 '

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Έντγκαρ Αλαν Πόε. Η πανούκλα μαστίζει τον κόσμο. 0  
Κόμης Πρόσπερος κλείνεται μαζί με τη διεφθαρμένη του αυλή στο κάστρο του, όπου τα όργια συνε
χίζονται. ΕΙ γιορτή διακόπτεται από την παρουσία μιας σαγηνευτικής γυναίκας η οποία παρασύρει με 
τη γοητεία της τον Κόμη ολοένα και πιο βαθιά, στα πολυτελή δωμάτια του κάστρου...

Based on the story by the same name by Edgar Allan Poe. The plague is devastating the whole world. 
Count Prospero locks himself and his decadent court inside his castle where the orgies continue. But 
the castle ball is interrupted by a seductive woman who entices the count further and further through 
the luxurious rooms of the castle...

Macka [Η γάτα /  The Cat] Γιουγκοσλαβία/ Yugoslavia 1971 

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Σχέδια-Φόντα/Direction-Screenplay-Drawings-Backgrounds: Zlatko 
Bourek Εμψύχωση/Animation: Pavao W alter Μουσική/Music Franco Potenza Κινηματο
γράφηση/Camera: Zlatko Sacer Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb 
Film 35mm Έγχρωμο/Color 10:10"
Βραβεία/Awards: Oberhausen, Atlanta, Belgrade, Chicago, New York, Olbia

Βασισμένη σ'έναν μύθο του Αισώπου, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ποιητή που ζει μοναχικά εως 
ότου η Αφροδίτη μεταμορφώνει τη γάτα του σ'ένα πανέμορφο κορίτσι. Το πάθος οδηγεί τον ποιητή στο 
να πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει προκειμένου να προσφέρει στην ερωμένη του τα κοσμήματα που τόσο 
της αρέσουν. Στο τέλος, ένα δέλεαρ με τη μορφή ενός μικρού ποντικιού θα είναι αρκετό για ν'αποκα
λυφθεί η γατίοια φύοη του κοριτσιού...

The film is based on an old Aesop fable: a young poet is lonesome until Venus transforms his cat into 
a beautiful girl. However, his new passion brings the young man to sell all he has in order to provide 
his mistress with the jewelry she likes so much. But one single enticement, a small mouse, suffices to 
show the girl's basically feline nature.

—
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TupTup [Τουπ τουπ] Γιουγκοσλαβία/Yugoslavia 1972 

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Σχέδια-Φόντα-Εμψύχωση/Direction-Screenplay-Drawings-Back- 
grounds-Animation: Nedeljko Dragic Μουσική/Music: Tomica Simovic Κινηματογράφηση/Camera: 
Zlatko Sacer Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 9:54"

Βραβεία/Awards: Oberhausen, Belgrade, M elbourne, New York 
Υποψήφιο για Όσκαρ /  Academy Award Nom ination

Κεντρικό θέμα της ταινίας είναι αυτό που συμβαίνει ο 'έναν άνθρωπο όταν ενοχλείται από έντονο θό
ρυβο την ώρα που προσπαθεί να διαβάσει την εφημερίδα του. Ένας ήρεμος άνθρωπος που βομβαρ
δίζεται από θορύβους καταλήγει να γίνει Επικίνδυνος. Είναι ικανός για όλεθρο και καταστροφή.

What happens to a person who is irritated by a certain sound while he's trying to read a newspaper 
is the theme of this film. A calm person constantly bombarded by noise becomes dangerous. He is 
capable of destruction and devastation.

Dnevnik [Ημερολόγιο / Diary]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1974
r^voBcoia-Zevapio-rxcfiKHDom/Direction-Screenplay-Drawings-Backgrounds: Nedeljko 
Dragic Εμψύχωση/Animation: Nedeljko Dragic, Radovan Devlic, Branislav Teslic, Zvonim ir Delac 

Μουσική/Music: Tomica Simovic Κινηματογράφηση/Camera: Ivan Hercigonja Μοντάζ/Editing: 
Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 8:30" 
Βραβεία/Awards: Oberhausen, Belgrade, Chicago, Zagreb

Ενα ημερολόγιο με τη μορφή κινουμένων σχεδίων που τρέχει και πετά, αλλάζοντας μορφή, μέσα από 
τα καπρίτσια και τις φευγαλέες βεβαιότητες της καθημερινής ζωής.

An animated diary dipping and diving, morphing and flying through the vagaries and fleeting cer
tainties of everyday life.

PerpetUO [Αέναα]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1978
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φόντα-Εμψύχωση/Direction-Screenplay-Backgrounds-Animation:
Josko Marusic Μουσική/Music: Ozren Depolo Κινηματογράφηση/Camera: Teofil Basagic 
Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 2:50"

Βραβεία/Awards: B' Βραβείο στην κατηγορία της /  Second Award in category - Zagreb 1978, Χάλκινο 
Μετάλλιο /  Bronze Medal - M iam i 1978, Βραβείο FIPRESCI /  FIPRESCI Award - Lille 1978, Αργυρό Μετάλλιο 
/  Silver Medal - Belgrade 1979

Η ανθρωπότητα δε θα χαθεί ποτέ, ούτε καν όταν βρεθεί αντιμέτωπη με άλυτα προβλήματα -  κι όλα 
αυτά χάρις στον Ανθρωπο. Ο Ανθρωπος δεν προσφέρει την πανάκεια για όλα τα προβλήματα, αλλά 
επιτρέπει τουλάχιστον στα πραγματα να επαναλαμβάνονται και το είδος να επιβιώνει.

People will never be destroyed, not even when faced with insoluble problems -  thanks to Man. 
Man does not offer a universal solution, but he at least makes it possible for everything to repeat it
self and for people to endure.

51st Thessaloniki IFF-2010 [ Croatian Animation 45



Satiemania
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1978
£^voB£OÍa-££vápio-Ix£6ia-<DóvTa-Epi|Júx(i)og/Direction-Screenplay-Drawings-Bacl(- 
grounds-Animation: Zdenko Gasparovic Μουσική/Music Erik Satie, nai<£i o/performed by: Aldo Ckcolim 
Κινηματογράφηση/Camera: Franjo Malogorski Μοντάζ/Editing: Lidija Jojic Παραγωγή/Produc- 
tion: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 14:15"

Βραβεία/Awards: Oberhausen, Belgrade, Chicago, Houston, Lille, Ottawa, Melbourne, San Antonio, 
Zagreb

Η πανίδα της μεγαλούπολης, η ζούγκλα του σουπερμάρκετ, η οχλαγωγία των μπαρ και των οίκων 
ανοχής η ταλάντευση των ανδρών στην αγχόνη, ο κυματιομός του νερού -  όλα αυτό, συνοδεία της 
άλλοτε σατιρικής κι άλλοτε απόλυτα λυρικής μουσικής του Ερίκ Σατί.

The fauna of the megalopolis, the jungle of the supermarket, the bedlam of brothels and bars, the 
effect of the bars in the fog, the swaying of men hanging from the gallows, the ripple of water -  all 
of these accompanied by the satirical yet sometimes purely lyrical music of Erik Satie.

Riblje oko [Μάτι ψαριού / Fisheye]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1980
ZKgvoB£oia-Ex£6ia-4>0VTa-Epi|>i}xti>oi)/Direction-Drawings-Backgroiinds-Animation:Josko 
Marusic Σενάριο/Screenplay: Goran Babic Μουσική/Music: Tomica Simovic Κινηματο
γράφηση/Camera: Franjo Malogorski Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Za
greb Film 35πιπΓΕγχρωμο/ζοΙθΓ9'

Βραβεία/Awards: Belgrade, Brussels, Chicago, Madrid, Melbourne, Ottawa, Rotterdam, Sitges, Tam
pere, Zagreb
Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινούμενων Σχεδίων /  Best Animated Film - Tampere 1980 & Sitges 1980 
& Brussels 1983, Βραβείο Κοινού /  Audience Award - Zagreb 1980, Μεγάλο Βραβείο /  Grand Prix - Bel
grade 1980, Βραβείο Κριτικών «Μ. Μανάκης» /  Critics' Award M. Manaki - Belgrade 1980, Χάλκινος 
Χιούγκο /  Bronze Hugo - Chicago 1980, Ειδικό Βραβείο Επιτροπής /  Special Jury Award - Ottawa 1980 
& Rotterdam 1983, Πρώτο Βραβείο /  First Award - Madrid 1983, Εζέχουαα Ταινία της Χρονιάς /  Out
standing Film o f the Year - London FF1980
Η υποψηφιότητα της Γιουγκοσλαβίας για τα Όσκαρ 1981 /  Yugoslavian candidate for the Academy 
Awards 1981

Σ'ένα μικρό ψαροχώρι, οι άνθρωποι ζουν εδώ και πολλές γενιές την ίδια ζωή. Η θαλαοσα είναι τα 
πάντα και τους προσφέρει τα πάντα. Μια νύχτα, όμως, η ισορροπία ανατρέπεται...ϊο πρωί φέρνει την 
αμφιβολία: μήπως όλη αυτή η ιστορία είναι απλά και μόνο μια μεταφορά που μας προειδοποιεί ότι δεν 
μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε απ'τη φύση;

In a small fishing village, people have been living the same life for generations. All that they have 
and that identifies them as human beings comes from the sea. But one night, the regular order of 
things is disturbed... The morning brings doubt: was all this story a metaphor warning us of the fact 
that we can never get away from nature?
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N e b o d e r  [Ουρανοξύστης / Skyscraper]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1981

EKqvoBcoia-Ecv0pio-Exc6ia^0VTa-Epi|>ijx(i>og/Direction-Screenplay-Drawings-Back- 
grounds-Animation: Josko Marusic Μουσική/Music M iljenko Dorr Κινηματονράφηση/Camera:
Franjo M alogorski Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωνή/Production: Zagreb Film 
35mm Ένχρωμο/Color 9:35"
Βραβεία/Awards: Oberhausen, Annecy, London

Σ'έναν ουρανοξύστη χωρίς ούτε τοίχους ούτε ταβάνια, μ 'έναν μόνο αποχετευτικό σωλήνα κι ένα 
ασανσέρ, οι άνθρωποι καταπιάνονται με τις καθημερινές τους ασχολίες. Παράξενα πράγματα συμ
βαίνουν καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν και αλλάζουν μέσα από συμβάντα με άλλοτε γκροτέσκα κι 
άλλοτε λυρική έκβαση, στα οποία ούτε η βαρύτητα, ούτε οι νόμοι της φυσικής μοιάζει να παίζουν 
ρόλο.

In a skyscraper without walls or ceilings, with just a sewage pipe and an elevator, people get on 
with their day-to-day living. Strange things happen with the people growing and changing through 
a series of sometimes grotesque and sometimes lyrical denouements, in which neither the force of 
gravity nor the laws of physics seem to have any significance.

Album [Άλμπουμ] Γιουγκοσλαβία/Yugoslavia 1983

Σκηνοβεσία-Σενάριο-Σχέδια-Εμψύχωση/Direction-Screenplay-Drawings-Animation: Kresimir 

Z imonic Μουσική/Music: Tomica Simovic Φόντα/Backgrounds: Srdan Matic, Kresim ir Zimonic 
Κινηματονράφηση/Camera: Franjo Malogorski Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Produc- 
tion: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 10:42"
Βραβεία/Awards: Annecy, Belgrade, Madrid

Καθώς ξεκινά η ταινία, μια κοπέλα ξεφυλλίζει ένα οικογενειακό άλμπουμ φωτογραφιών. Οι παιδικές 
της αναμνήσεις παίρνουν σάρκα και οστά, οι φωτογραφίες αποκτούν κίνηοη. Η μνήμη μεταμορφώ
νεται οε μια μεταφορά για το παρελθόν και τελικά μετουσιώνεται στα όνειρα για το μέλλον.

As the film opens, a young girl is browsing through a family photograph album. Her childhood mem
ories are brought to life, static pictures begin to move. Memory is transformed into a metaphor for 
the past, finally turning into dreams of the future.

Utakmica [To μ α τ ς  /  The Game] Γιουγκοσλαβία/ Yugoslavia 1987 

Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Kresim ir Z im onic Εμψύχωοη/Animation: Magda 

Duldic, Helena Klakocar, M ilan Trenc, Stanko Beslic, Vladan Korda, Kresim ir Z imonic Μουσική/Music: 
Davor Slamnig Φόντα/Backgrounds: M arijan Pongranc Κινηματονράφηση/Camera: Franjo M a l
ogorski Μοντάζ/Editing: Dubravka Premar Παρανωγή/Production: Zagreb Film 

35mm Ένχρωμο/Color 10'

Ο τελικός του κυπέλλου. Ποιος θα νικήσει; Μια άγρια μάχη βρίσκεται οε εξέλιξη για τη διεκδίκηση της 
εστίας του αντιπάλου. Οι οπαδοί αγωνιούν και απαιτούν ξεκάθαρη νίκη της ομάδας τους.

The cup final. Who will be the winner? A fierce struggle has developed for every inch of the oppo
nent's field. The fans are impatient and require a clear victory for their team.
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Leptíri [Πεταλούδες/ Butterflies]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1987
Σκηνοθεσία/Djrection: Kresimir Zimonic Σενάριο/Screenplay: Kresimir Zimonic, Magda Dulcic 
Εμψύχωση/Animation: KreSimir Zim onic, Magda D u liic  Μουσική/Music: Igor Savin 
Κινηματονράφηση/Camera: Teofil Basagic Φόντα/Backgrounds: Magda Dulcic-Crte i 
Μοντάζ/Editing: Dubravka Premar Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 9:30"

Βραβεία/Awards: Χρυσό Μετάλλιο /  Gold Medal - Belgrade 1988

Τι συμβαίνει όταν κάτι περίεργες πεταλούδες εισβάλλουν στα όνειρα ενός μικρού κοριτσιού;

What happens when strange butterflies fly into a little girl's dreams?

Plop! [Πλοττ!]
Γιουγκοσλαβία /Yugoslavia 1988
Σκηνοθεσία-Φόντα-Εμψύχωση/Direction-Backgrounds-Animation: Zlatko Pavlinic Σενάριο/ 
Screenplay: Davor Slamning Μουσική/Music: Ozren Depolo Κινηματογράφηση/Camera: Valer- 
ija Radanovic Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 6:10"

Ένας ρόγας εραστής... Που βασανίζει τις γυναικείες καρδιές... Τώρα έχει ξελογιάσει ένα νέο θύμα, 
αποκτώντας έτσι νοικοκυρά για το σπίτι του. Αυτή τη φορά, όμως...

A great lover... Preying on women's hearts... He seduces his new victim and manages to get a new 
housekeeper as well. However, this time...

Kolac [Η τούρτα / The Cake]
Κροατία/Croatia 1997
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φόντα/Direction-Screenplay-Backgrounds: Daniel Suljic Εμψυχωση- 
Κινηματογράφηση/Animation-Camera: Daniel Suljic, Stjepan Bartolic Μουσική/Music: Tomislav 
Babic Μοντάζ/Editing: Zlata Reic Ήχος/Sound: Bozidar Kramaric Παραγωγή/Production: Zagreb 
Film 3Smm Aonpopaupo/B&W 7:56"

Βραβεία/Awards:
Δίπλωμα /  Diploma - Diagonale, Austria 1998, Βραβείο Οκτάβιαν Καλύτερης Ταινίας Κινούμενων 
Σχεδίων & Βραβείο της Επιτροπής /  Oktavijan for Best Animated Film & Jury Award for Animation - 7th 
Revue o f Croatian Film, Zagreb 1998, Βραβείο Κοινού & Ειδική Μνεία /  Audience Award & Special Jury 
Mention - Fantoche, Switzerland 1999, Καλύτερη Σπουδαστική Ταινία /  Best Student Film - World An
im ation Celebration, Los Angeles 2000

Μια παρέα γιορτάζει γύρω από ένα τραπέζι. Η τούρτα σερβίρεται, αλλά τα κομμάτια κατανεμονται 
άνιοα μεταξύ των συνδαιτυμόνων...

A group of people are celebrating, sitting around the table. The celebration cake is served, but un
evenly distributed among them...
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In/Dividu
Κροατία /C roa tia  1999

EKgvoBcoia-Ecvdpio^ovra-EpiJwxiixni/Direction-SCTeenplay-Backgrounds-Animation: Nicole 
H ew itt Ήχος/Sound: Bozidar Kramaric Μουσική/Musk: μουσική αρχείου/archival music Κινημα
τογράφηση/Camera: Bruno Bahunek Μοντάζ/Editing: Vjeran Pavlinic Παραγωγή/Production: Za

greb Film 16mm Έγχρωμο/Color 7:35"
Βραβεία/Awards:
Βραβείο Οκτάβιαν /  Oktavijan Award - Zagreb 1999, Ειδική Μνεία /  Special M ention - Hiroshima 2000 
&  Sitges 2000

Η αποδόμηοη, αποσύνθεση και αποδιάρθρωοη του έμψυχου και του άψυχου.

The deconstruction, decomposition and dislocation of the animate and the inanimate.

Svaki je dan za sebe, svi zajedno nikad
[Κάθε μέρα μόνη της, ποτέ μαζί / Every Day by Itself, Never Together]
Κροατία /C roa tia  2002
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φόντα/Direction-Screenplay-Backgrounds: Goran Trbuljak Εμψύ- 
χωση/Animation: Zvon im ir Delac Μουσική-Μοντάζ/Music-Editing: Marina Barac Κινηματο
γράφηση/Camera: Tomislav Gregl, Zeljko Saric Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Ασπρόμαυρο/Β&ΙΜ 7:18"
Βραβεία/Awards: Ειδική Μνεία /  Special M ention - 14th In te rna tiona l Fano FF, Ita ly  2002, Κυρίως 
Βραβείο στην κατηγορία βίντεο και διαφήμισης /  M ain Award in the  category o f video and advertise

m ent - Ekotopfilm , Bratislava 2002, Ειδική μνεία για καλύτερη εμψύχωση /  Special M ention fo r Best 
A n im ation - FIKE (Festival Internacional de Curtas Metragens de Evora), Portugal 2002

Μια ταινία κινούμενων σχεδίων για τις εφημερίδες, τους αναγνώστες και την αληθινή ζωή στους δρό
μους.

An animated film about newspapers, readers and real life on the street.

Slozeni Predosjecaj
[Πολύπλοκο προαίσθημα / Complex Premonition]
Κροατία /C roa tia  2003
Σκηνοθεσια-Σενάριο-Φόντα/Direction-Screenplay-Backgrounds: Dusan Gacic Εμψύχωση/An
imation: Darko Krec, Tomislav Bestak Μουσική/Music: Vjeran Salamon Κινηματογράφηση/Cam
era: Ernest Gregl Μοντάζ/Editing: Goranka Greif-Soro Παραγωγή/Production: Zagreb Film 

35mm Έγχρωμο/Color 7:30"

To noÁúnÁOKO συναίσθημα είναι μια ταινία κινούμενων οχεδίων που -μέοα  από την εμμονή του κεν
τρικού χαρακτήρα με την τέχνη του Καζιμίρ Μάλεβιτς- μας μιλά για έναν κόομο όπου ο άνθρωπος 
και το περιβάλλον του χάνουν τη φυσιολογική μορφή και το χαρακτήρα τους κι όπου αυτό που τελικά 
απομένει είναι ένα κέλυφος, ένα σημάδι...

Complex Premonition is an animated film that, through the obsession of the film's main character 
with the art of Kazimir Maljevic, tells us of a world in which a man and his surroundings lose their 
natural form and character and all that is left is just a shell, a sign....
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Plasticat
Κροατία/Croatia 2003
Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Simon Bogojevic Narath Εμψύχωση/Animation:
Sasa Budimir, Boris Goreta, Elvis Popovic Μουσική/Music Hrvoje Stefotic Μοντελισμός/Modeling: 
Simon Bogojevic Narath, David Pero§-Bonot Παραγωγοί/Producers: Lado Skorin, Ivan Ratkovic 
Παραγωγή/Production: Kenges BetaCam SP Έγχρωμο/Color 10

Βραβεία/Awards: Βραβείο Οκτάβιαν Καλύτερης Ταινίας Κινούμενων Σχεδίων & Βραβείο της Επιτροπής 
/  Oktavijan Award for Best Animated Film & Special Jury Award for Anim ation - Days o f Croatian Film 
and Video 2003, Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας στην κατηγορία βίντεο & Βραβείο Κοινού 
/  Best Short in Video & Audience Award - Anima Mundi, Rio de Janeiro 2003 & Anima Mundi, Sao Paolo 
2003, Ειδικό Βραβείο & Δεύτερο Βραβείο της Επιτροπής /  Special Award for First Animated Production 
& Second Place Jury Award - Anima Mundi 2003, Βραβείο Ταινίας Κινούμενων Σχεδίων /  Award for An
im ated Film - Day o f Croatian Anim ation, Best Future Film Short - Future FF, Bologna 2004, Καλύτερο 
Βραβείο H/Y /  Best Computer Film - London IAF 2004, Βραβείο Κοινού/Audience Award - Brussels In
ternational Festival o f Fantastic Film (BIFFF), Δίπλωμα Καλύτερου 3D anim ation /  Diploma for creat
ing a surprising and rich world  in 3D computer generated anim ation - Bim ini, Riga 2005

Νύχτα. Μια πόλη. Μια τσέπη γεμάτη χρήματα. Ένας ζητιάνος α'έναν πολυσύχναστο δρόμο. Μυρίζε
στε μπελάδες, έτσι δεν είναι; Μια απλή, καθημερινή βόλτα στο δρόμο μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω 
σε μια ζωή. Ή τα κάτω πάνω.

Night. City. A pocket full of money. A beggar in a busy street. Adds up to trouble, doesn't it? See how 
a casual walk down the street can turn a life upside down. Or downside up.

Ciganjska [To τραγούδι των τσιγγάνων / Gipsy Song]
Κροατία /  Croatia 2004
Σκηνοθεσία-Σενάριο/Direction-Screenplay: Marko Mestrovic, Davor Medurecan Κείμενο/Text:
Miroslav Krleza Εμψύχωση/Animation: Marko Mestrovic, Davor Medurecan Μουσική/Music: 
Cinkusi Ήχος/Sound: Boris W agner Μοντάζ/Editing: Marko Mestrovic, Davor Medurecan 
Παραγωγός/Producer: Igor Grubic Παραγωγή/Production: Creative Syndicate, Fade In Beta- 
Cam SP Aonpopaupo/B&W 8'
Βραβεία/Awards: Βραβείο Οκτάβιαν Καλύτερης Ταινίας Κινούμενων Σχεδίων, Μουσικής, Μοντάζ /  
Oktavian Prize for Best Animated Film, Best Music, Best Editing -13  Days of Croatian Film, Zagreb, 2004 
Ειδική μνεία της Κριτικής επιτροπής /  Jury Special Mention - Animafest, Zagreb 2004 & Balkanima 2004, 
Serbia. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινούμενων Σχεδίων & Μουσικής /  Best Animated Film & Music 
Awards - International. Festival for Film and Video 2005 Dugo Selo, Croatia

Η ταινία βασίζεται στο έργο του Μίροσλαβ Κρλεζα Οι μπαλάντες του Ππριτοα Κέρεμπουχ (1936), ενα 
απ' τα σημαντικότερα έργα της κροατικής φιλολογίας. 0  αγωνιώδης εσωτερικός κόσμος των χαρα
κτήρων μάς παρουσιάζεται με ποιητικό τρόπο, που θυμίζει γερμανικό εξπρεσιονισμό, και μέοα από 
καίρια ερωτήματα για το μέλλον ενός αποξενωμένου και αυτοκαταστροφικου πολιτισμού.

The film is based on Miroslav Krleza's Jhe Ballads ofPetrica Kerempuh (1936), one of the capital 
works of Croatian literature. The characters'anxious inner worlds are brought to us in a poetic way, 
evocative of German Expressionism, and through engaged questions about the future of an alien
ated and self-destructive civilization.
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Silencium Κροατία /C roa tia  2006

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Εμψύχωση-Κινηματογράφηση-Μοντάζ/Direction-Screenplay-Ani- 
mation-Camera-Editing: Davor Medurecan, Marko Mestrovic Μουσική/Music Boris Vagner, Cinkusi 

Παραγωγή/Production: Creative Syndicate, Zagreb Film DVD Aonpopaupo/B&W 10' 
Βραβεία/Awards: Βραβείο Κοινού /  Audience Award - Zebra Poetry FF, Berlin 2008, Πρώτο Βραβείο 

/  First Award - An im a tion  Day ASIFA, Zagreb, Βραβείο Καλύτερης Tεχνικής /  Best Technique - Lucania 

FF, Ita ly  2006

Η ταινία βασίζεται στο έργο του Μίροσλαβ Κρλεζα Οι μπαλάντες του Πέτριτσα Κφεμπουχ (1936), ¿να απ' 
τα σημαντικότερα έργα της κροατικής φιλολογίας, θέμα της ταινίας είναι η ελευθερία. Η ελευθερία που 
δεν μπορεί να ποδοπατηθεί, όσο κι αν κάποιες δυνάμεις θα το ήθελαν. Η ιστορία της ταινίας είναι πολύ 
κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο, σ'αυτούς τους καιρούς κοινωνικού κατακερματιομού, ειδικά στις χώρες 
που βρίσκονται αε μεταβατικό στάδιο.

The film is based on Miroslav Krleza's Ihe Ballads ofPetrlca Kerempuh (1936), one of the capital 
works of Croatian literature. The subject of this film is freedom. Freedom which cannot be trampled 
underfoot, as much as the powers that be would want that. The story of the film is very close to con
temporary man, in this time of social disintegration, especially In countries in transition.

Teorija odraza
[Η θεωρία της αντανάκλασης / Theory of Reflection]
Κροατία /  Croatia 2006
Σκηνοθεσία-Φόντα-Εμψύχωοη/Direction-Backgrounds-Animation: Darko Bakliza
Σενάριο/Screenplay: Darko Bakliza, Zoran M uzic Μουσική/Music: Darko Hajsek Κινημα- 
τογράφηση-Μοντάζ/Camera-Editing: Dino Krpan Παραγωγή/Production: Zagreb Film, Diedra 

DigiBeta Έγχρωμο/Color 7 ’
Βραβεία/Awards: Μεγάλο Βραβείο /  Grand Prix - M adrid Experimental Cinema Week 2006, Δεύτερο 

Βραβείο /  Second Prize - An im a tion  Day /  ASIFA, Zagreb 2006

Δυο μεοήλικες, ένας άντρας και μια γυναίκα, αποφασίζουν ν'αλλάξουν την εμφάνιοή τους. Χρησιμο
ποιούν τον υπολογιστή και τις απεριόριστες δυνατότητες προσομοίωσης που αυτός προσφέρει. Όταν 
βρίσκουν αυτό που θέλουν, αποφασίζουν να προχωρήσουν στην πλαστική χειρουργική. Όταν κατα
φέρνουν να φτάσουν στο αισθητικό αποτέλεσμα που θέλουν, συναντιούνται για πρώτη φορά...

A middle-aged man and woman decide to change their looks. They use the computer and its in
definite simulation possibilities. When they are finally satisfied, they undergo plastic surgery. When 
they achieve the image of their own sense of aesthetics, they meet for the first time...

Malformance Performance
Κροατία /  Croatia 2007
Σκηνοθεσία-Κινπματογράφησιι/Direction-Camera: Tomislav Gregl Σενάριο/Screenplay: Tahir 
Mujicic Πήλινα μοντέλα-Εμψύχωση/Clay Models-Animation: Ante Strinic Μουσική/Music: Darko 
Hajsek Φόντα/Backgrounds: Darko Bakliza Μοντάζ/Editing: Bajko I. Hromalic Παραγωγή/Pro
duction: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 3:50”'

Μέοα από μια παρέλαση γλυπτών κεφαλών, παρουσιάζεται μια σύντομη ιστορία του Κακού όπως το 
(ήοαμε στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες.

A rolling calvalcade of evil sculpted heads present a short history of the Evil that has been visited on 
Europe over the decades.
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Morana Κροατία /  Croatia 2008

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Γενικός σχεδιασμός/Direction Screenplay-Design: Simon Bogo jevii 
Narath Εμψύχωση/Animation: Kristijan Dulic Εξαρτισμός-Μοντελισμός-Εμψύχωση/Rigging 
Modeling-Animation: Darko Kokic Μοντελισμός/Modeling: Goran M itrov ic Ηχος- 
Μουσική/Sound-Music: Hrvoje Stefotic Παραγωγοί/Producers: Ivan Ratkovic, Lado Skorin 
Συμπαραγωγός/Co-Producer: Nicolas Schmerkin Παραγωγή/Production: Kenges, Autour Oe 
M inu it 35mm Έγχρωμο/Color 12:30"
Βραβεία/Awards: Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινούμενων Σχεδίων /  Best Animated Film Award - Days 
o f Croatian Film 2008, Βραβείο Καλύτερης Μουσικής /  Best Music Award - Days o f Croatian Film 2008, 
Ειδική Διάκριση /  Special Distinction - International Animated FF, Annecy 2008, Δίπλωμα Επίτευξης /  
Diploma for Special Achievement in 3D Anim ation - ASIFA Day o f Croatian Anim ation 2008, Βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας χωρίς διαλόγους /  Best Non Dialogue Film - Sapporo International Short FF, Japan 
2009

Μια μαγευτική, αιθέρια ταινία που θέτει περισοότερα ερωτήματα από τις απαντήσεις που δίνει, ϊνας 
κυνηγός και το ζώο που τον συνοδεύει αναδύονται μέσα απ'την ομίχλη σ'έναν τόπο όπου τίποτα δεν είναι 
σίγουρο ή δεδομένο.

A haunting, ethereal film which poses more questions than it answers. A hunter and his animal com
panion emerge from a haze into a place where nothing can be known for sure or taken for granted.

Trk [Τρέξιμο /  Run] Κροατία /C roa tia  2009

Σκηνοθεσία/Direction: Nevio Marasovic Σενάριο-Εμψύχωση/Screenplay-Animation: Goran 
Stojnic Μουσική/Music: Samuel Sacher Κινηματογράφηση/Camera: Damian Flegar Γενικός 
σχεδιασμός/Design: Tihomir Mraovic Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
BetaCam SP Έγχρωμο/Color 4:10"

Μπορούμε άραγε να αφηγηθούμε την ιστορία μιας ολόκληρης ζωής σε λίγα λεπτά; Μπορούν τα πιο 
σημαντικά γεγονότα και τα πιο βαθιά συναισθήματα να συρρικνωθούν οε ελάχιστο χρόνο; Όλα είναι 
δυνατά, ιδιαίτερα αν η ζωή σου μετατραπεί σ'έναν αγώνα δρόμου!

Can a human life be told in a few minutes? Can all of life's major moments and the major human emo
tions be condensed Into a short time? Anything is possible, especially when your life turns into -  a run!

Miramare Κροατία /  Croatia 2010

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Εμψύχωση-Κινηματογράφηση/ΠίΓβ^ίοη^ΗββηρΙαγ-ΑηίπΜάοη- 
Camera: Michaela Müller Ήχος/Sound: Fa Ventilate, Michaela Müller Παραγωγή/Production: Acad
emy o f Fine Arts Zagreb, Michaela M üller 35mm Έγχρωμο/Color 8:08"

Στα μεσογειακά σύνορα της Ευρώπης, οι τουρίστες προσπαθούν να χαλαρώσουν την ίδια ώρα που 
«παράνομοι» μετανάστες παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Δυο παιδιά από την Ελβετία έρχονται αντι
μέτωπα μ'αυτή την πραγματικότητα που ελάχιστη οχέοη έχει με το πολυτελές κάμπινγκ τους. Μια κα
ταιγίδα που ξεοπά στην ακτή καθαρίζει τον ορίζοντα από κάθε διάκριση μεταξύ φτωχών και πλουσίων

At Europe's Mediterranean borders, tourists try to relax while"illegal"immigrants struggle for a chance 
of a better life. Two Swiss children quickly learn that reality here has very little to do with their luxury 
camping site. A storm hits the shore and washes away almost all distinction between the rich and the 
poor.

—
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Lutkica [Μια κούκλα / A Doll]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1961
Σκηνοθεσία-Εμψύχωση/Direction-Animation: Borivoj Dovnikovic-Bordo Σενάριο/Screenplay:
Borivoj Dovnikovic-Bordo, Dusan Vukotic Μουσική/Music: Tomica Simovic Φόντα/Backgrounds: Is- 
m et Voljevica Μοντάζ/Editing:Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 

35mm'EYXpopo/Color9'
Βραβεία/Awards: Τιμητικό Δίπλωμα /  Honorary D iplom a - Acapulco 1962

Δυο φίλοι περπατάνε στο δρόμο, τόσο απορροφημένοι από την ανάγνωση των εφημερίδων τους που δε 
δίνουν καθόλου σημασία στα όοα συμβαίνουν γύρω τους Μπροστά σ'ένα μοντέρνο πολυκατάστημα εμ
φανίζεται μια πανέμορφη κοκκινομάλλα. Οι δυο φίλοι, μαγεμένοι και τρελά ερωτευμένοι, θέλουν να κα
τακτήσουν το κορίτσι. Στο τέλος εμφανίζεται ένας τρίτος άντρας Είναι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, ο 
οποίοι; βάζει μέοα την κούκλα και κλείνει το μαγαζί.

Spotlight
Μπόριβοϊ «Μττόρντο» 
Ντοβνίκοβιτς 
Borivoj "Bordo" 
Dovnikovic

Two friends are walking down the street, so deeply absorbed in their newspapers that they are 
quite unaware of anything going on around them. In front of a fashionable department store, a 
red-haired beauty appears! Both friends, enchanted and wildly in love, set out to win the girl. Fi
nally, a"third man"arrives. He Is the shop-owner who removes the mannequin from the street and 
closes the store.

Bez naslova [Χωρίς τίτλο /Without Title]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1964
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Εμψύχωση/Direction-Screenplay-Animation: Borivoj Dovnikovic-Bordo 

Μουσική/Music: Tomica Simovic Φόντα/Backgrounds: Rudolf Borosak Μοντάζ/Editing: Tea 

Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 3:07" 
Βραβεία/Awards: Ειδική αναγνώριση /  Special Recognition from  the People's University -  Ober- 

hausen 1965, Ειδικό Δίπλωμα /  Special D iplom a - London 1965 & Belgrade 1966

Μια ταινία χωρίς ταινία, και ουνάμα μια σάτιρα της σχέσης ανάμεσα στη διοίκηση και την Τέχνη.

It is a film without a film and also a satire about the relation between administration and art.

C e r e m o n ij a  [Η τελετή / The Ceremony]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1965
EKnvoBeoia-Eevdpio-Epipiixiiton/Direction-Screenplay-Anjmation: Borivoj Dovnikovic-Bordo 

Μουσική/Music: Tomica S im ovic Φόντα/Backgrounds: Pavao Stalter Μοντάζ/Editing: Tea 
Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 3:22" 
Βραβεία/Awards: Ειδικό Δίπλωμα /  Special D iplom a - London 1966 &  Belgrade 1966

Εξι άνθρωποι έχουν στηθεί μπροστά ο'έναν τοίχο σαν να ποζάρουν για φωτογραφία. Το συμβάν επι
βλέπει ένα έβδομο άτομο που, οαν φωτογράφος κοιτάζει την ομάδα από διαφορετικές γωνίες και της 
δίνει οδηγίες με τα χέρια για τη θέση που πρέπει να πάρει. Η κάμερα αλλάζει θέση και στο πλάνο 
μπαίνει ένα στρατιωτικό απόσπασμα, με τα τουφέκια ανά χείρας...

Six people are grouped in front of a wall as if for a photograph. The entire ceremony is supervised by 
a seventh person, who, like a photographer, looks at the group from different angles and rearranges 
it by hand signals. The camera shifts position and reveals a squad of soldiers with rifles at the ready...
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Z n a tiz e lja  [Περιέργεια /  Curiosity] Γιουγκοολαβία/ Yugoslavia 1966 

Σκηνοθεσία-Σχέδια-Φόντα-Γενικός σχεδιασμός-Εμψύχωση/Direction Drawings-Back- 
grounds-Design-Animation: Borivoj Dovnikovic-Bordo Σενάριο/Screenplay: Dragutln Vunak, 
Borivoj Dovnikovic-Bordo Μουσική/Music: Tomica Simovic Κινηματογράφηση/Camera: Franjo Mai 
ogorski Μοντάζ/Editing: Tea BrunSmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 8:48"
Βραβεία/Awards: Ειδικό Δίπλωμα /  Special Diploma - Krakow 1967 & Belgrade 1968, Αργυρό 
Περιστέρι /  Silver Dove - Leipzig 1967

Μια ταινία κινούμενων σχεδίων με θέμα την ανθρώπινη περιέργεια -  μια αοθένεια για την οποία δεν 
έχει βρεθεί ακόμη γιατρειά.

This is an animated film about human curiosity -  a disease for which no cure has yet been found.

Krek [ Ο  Κ ρ ε κ ]  Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1967

Σκηνοθεσία-Εμψύχωση/Direction-Animation: Borivoj Dovnikovic-Bordo Σενάριο/Screenplay:
Zlatko Grgic, Borivoj Dovnikovic-Bordo Μουσική/Music: Tomica Simovic Κινηματογράφηση/Cam
era: Franjo Malogorski Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Φόντα/Backgrounds: Rudolf Borosak 
Παραγωγή/Production: Zagreb Film 35mm Έγχρωμο/Color 9:36"
Βραβεία/Awards: Αργυρή Αρκτος /  Silver Bear - Berlin 1968, Πρώτο Βραβείο /  First Prize - Gabrovo, 
Bulgaria 1968, Αργυρό Μετάλλιο /  Silver Medal - Belgrade 1968

Ένας λοχίας προοπαθεί να εκπαιδεύσει έναν νεοσύλλεκτο, αλλά η συνείδηση του πολίτη -  ενός βα
τράχου ονόματι Κρέκ -  προβάλλει αντιρρήσεις...

A sergeant is trying to make a soldier of a recruit, but the conscience of the civilian -  a frog called 
Krek -  does not agree with it...

Ljubitelji cvijeca
[Τρελαμένοι με τα λουλούδια / The Flower Lovers]
Γιουγκοσλαβία/Yugoslavia 1971
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Εμψύχωση/Direction-Screenplay-Animation: Borivoj Dovnikovic-Bordo 
Μουσική/Music: Ozren Depolo Κινηματογράφηση/Camera: Zlatko Sacer Μοντάζ/Editing: Tea 
Brunsmid Φόντα/Backgrounds: Nedeljko Dragic Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 9:07"
Βραβεία/Awards: Αργυρός Δράκος /  Silver Dragon - Krakow 1971, Χρυσή Φώκια /  Golden Seal -  
Trieste 1971, Τρίτο Βραβείο /  Third Prize - Bilbao 1971, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινούμενων 
Σχεδίων /  Prize for Best Anim ation - Hollyw ood 1971, Διπλώματα /  Diplomas - London, Bogota, Vi- 
enna, Annecy, Los Angeles, Manheim, 1971/72

Το εκρηκτικά λουλούδια, μια απίστευτη εφεύρεση, έχουν προκαλέοει μεγάλο ενθουοιαομο στον 
κόομο. Οι άνθρωποι, που συνήθως αδιαφορούν για το ουνηθιομένο λουλουδιο, έχουν ξετρελαθεί με 
τη νέα μόδα. Τα εκρηκτικό λουλούδια έχουν γίνει αντικείμενο μαζικής υστερίας κοι ζητημα κοινωνι
κής περιωπής.

Explosive flowers, an outstanding invention, have filled the world with enthusiasm. People, usually 
uninterested in simple flowers, are now crazy about the new fashion. The explosive flowers have be
come a mania, a matter of social status.
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Putnikdrugog razreda
[Ο επιβάτης της δεύτερης θέσης / Second Class Passenger]
Γιουγκοσλαβία/Yugoslavia 1974

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Εμψύχωσπ/ΟίΓβ^ίοπ-δ^ββηρΙβγ-ΑηίηΐΒτϊοη: Borivoj Dovnikovic-Bordo 

Μουσική/Music Ozren Depolo Κινηματογράφησπ/Camera: Franjo Malogorski Μοντάζ/Edit
ing: Tea Brunsmid Φόντα/Backgrounds: Rudo lf Borosak Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 10:40"

Βραβεία/Awards: Πρώτο Βραβείο /  First Prize - Zagreb 1974, Αργυρό Μ ετάλλιο /  Silver Medal - Bel
grade 1974, KEKEC D iplom a, Καλύτερη Ταινία από την Επιτροπή Παιδιών /  Voted Best Film by the  Chil

dren's Jury - Belgrade 1974, Diplom as - London, Vienna, M elbourne, Sidney, Lucca, Tehran, Chicago, 

1974/75

Ένα ταξίδι μεταξύ δύο σταθμών -  του πρώτου και του τελευταίου. Στο βαγόνι της δεύτερης θέσης ένας 
επιβάτης συναντά πολλούς ανθρώπους, διαφορετικούς χαρακτήρες και πεπρωμένα, δεν βρίσκει όμως 
κανέναν φίλο...

A train trip between two stations, the first and the last one. In the second class coupe, our passen
ger meets a lot of people, many different characters and destinies, but he doesn't find a friend...

Skola hodanja
[Καινούργια περπατησιά / Learning to Walk]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1978
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Φόντα-Εμψύχωση/Direction-Screenplay-Backgrounds-Animation:
Borivoj D ovn ikovic-Bordo Μουσική/Music: Igor Savin Κινηματογράφηση/Camera: Franjo M a lo

gorski Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 8:08"

Βραβεία/Awards: Πρώτο Βραβείο /  First Prize - San Antonio, Texas 1982, Δεύτερο Βραβείο /  Second 
Prize - Zagreb 1978, The Catholic Jury Prize, In te rna tiona l Federation o f Cinema Clubs Award - Ober- 
hausen 1979, Recommended by the Official In ternational Jury - Gijon, Spain 1979, KEKEC Award - Bel

grade 1979, Τιμητικά Διπλώματα /  D iplom as - Chicago, Sidney, Melbourne, 1978/79

Η ιστορία του Σβόγισλαβ, που ήταν συνηθισμένος να περπατά με τον τρόπο που του είχε μάθει η μη
τέρα του. Παρ'όλα αυτά, καθένας απ'τους τέσσερις φίλους του προσπαθεί να του διδάξει τη δίκιά 
του περπατησιά. Ο Σβόγιολαβ δυσκολεύεται να ξεφύγει από τους υποτιθέμενους «οωτήρες» του, όταν 
όμως τα καταφέρει, συνεχίζει να περπατά με τον τρόπο που πάντα περπατούσε.

This is the story of Svojislav, w ho was accustomed to walking the way he was taught by his 
mother. However, each of his four friends tries to teach him their style of walking. Svojislav has 
a hard time getting away from his'redeemers", but having done so, he continues walking the way 
he always has.
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Jedan dan zivota
[Μια μέρα στη ζωή / One Day of Life]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1982
EKgvoBcoia-Zcvápio-Epipúxiuan/Direction-Screenplay-Animation: Borivoj DovnikovicBordo 
Μουσική/Music: Igor Savin Κινηματογράφηση/Camera: Franjo Malogorski Μοντάζ/Editing:
Tea Brunsmid Φόντα/Backgrounds: Srdan Matic Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 9:42"

Βραβεία/Awards: Πρώτο Βραβείο /  First Prize - Varna 1983, Silver Hugo - Chicago 1982, Τιμητικό 
Δίπλωμα /  Honorary Diploma -Tampere 1983, Χρυσό Μετάλλιο /  Golden Medal - Belgrade 1982

Σπίτι... Εργοστάσιο... Σπίτι... Εργοστάσιο. Καθημερινή μονοτονία, τα ίδια και τα ίδια. Αλλά τι συμβαί
νει όταν κάποιοι; συναντήσει αναπάντεχα έναν φίλο που είχε χρόνια να δει;

Home... The factory... Home... The factory. Every day the same routine. But what happens when one 
unexpectedly meets a friend one has not seen for a long time?

Uzbudljiva ljubavna prica
[Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης / Exciting Love Story]
Γιουγκοσλαβία /  Yugoslavia 1989
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Σχέδισ-Εμψύχωση/Direction-Screenplay-Drawings-Animation: Borivoj 
Dovnikovic-Bordo Μουσική/Music: Davor Rocco Φόντα/Backgrounds: Borivoj Dovnikovic Bordo, 
Pavao Stalter Κινηματογράφηση/Camera: Valerija Radanovic Μοντάζ/Editing: Tea Brunsmid, 
Srdan Matic Παραγωγή/Production: Zagreb Film 
35mm Έγχρωμο/Color 5:49"

Βραβεία/Awards: Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής /  Jury Special Prize - Annecy 1989, Βραβείο της 
Επιτροπής Νέων /  Youth Jury Prize - Bourg-en-Bresse, France 1989, Χρυσό Μετάλλιο /  Great Golden 
Medal - Belgrade 1989, Salon Prize - Zagreb 1989, Πρώτο Βραβείο ιστορίας /  First Prize for Story - Tre
viso 1990

Παρακολουθούμε στην οθόνη, η οποία είναι χωρισμένη οε δύο μέρη, την έντονη προσπάθεια ενός 
άντρα να φτάσει την αγαπημένη του. Οδηγείται από το ένστικτο και τη φωνή της. Παρά τα ανυπέρ
βλητα εμπόδια της φύσης και του περιβάλλοντος, θα τη βρει. Η αγάπη θα νικήσει.

On the screen, which is split in two, we observe the strenuous efforts of a little man to reach his love 
He is led by his instinct and by her voice. Despite the obstacles of nature and the environment, he 
will reach her. Love will win.
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