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Апстракт: Три плаката за филмове Федерика 
Фелинија, који се чувају у збирци Одсека за савремену 
примењену уметност Музеја примењене уметности у 
Београду, представљају комуникацијe уметничких идеја 
изражених у филмовима чувеног италијанског редитеља. 
На свим плакатима примарна је представа односа између 
главних јунака појединог филма – насилничког мушког и 
траги-чног женског лика. Оваквом презентацијом 
ликова, посматрач се непосредно уводи у основне 
тематске оквире Фелинијевих филмова.

Кључне речи: филм, плакат, Федерико Фелини, 
Ђулијета Мазина, аутобиографија, садомазохизам, 
траума, прото поп-арт фигурација.

У збирци Одсека за савремену примењену 
уметност Музеја примењене уметности у Београду, у 
оквиру колекције плаката и графичког дизајна, у фундусу 
филмског плаката, од 40 плаката урађених за потребе 
промоције филмова италијанске производње на подручју 
СФРЈ, налазе се три плаката за игране филмове итали-
јанског режисера Федерика Фелинија (Federico Fellini, 
1920–1993): Улица (La Strada, година производње 1954), 
инв. број 6327; Кабиријине ноћи (Le Notti di Cabiria, 1957), 
инв. број 3715; и 8 ½ (1963), инв. број 5781. Филмови 
Улица, Кабиријине ноћи и 8 ½ су једина три филма из 
целокупног Фелинијевог опуса која се налазе на листи 250 
најбољих филмова свих времена интернет странице 
www.imdb.com. За рад на овим филмовима и за филм 
Амаркорд (Amarcord, 1973), Фелини је добио награде 
„Оскар“ за најбољи страни филм, а „Оскар“-а за животно 
дело је добио 1993. године. Иако је од ова три филма, 
хронолошки први настао филм Улица, ипак је други по 
реду ушао у дистрибуцију у Југославији. Зато је у овом 
раду прво разматран плакат за филм Кабиријине ноћи, 
потом за Улицу и на крају за филм 8 ½.

Колекције и фундуси збирке Одсека за савремену 
примењену уметност „сукцесивно се богате путем 
поклона самих аутора или уступањем читавих колекција, 
као што се то догодило са колекцијом филмског плаката 
коју је Музеј примењене уметности добио од Народне 
библиотеке Србије у првој половини седме деценије 

1протеклог века.”  Сви плакати урађени за потребе 
промоције филмова Федерика Фелинија у Југославији на 
овај начин су стигли из Народне библиотеке Србије у 
Музеј примењене уметности. Од оснивања Одсека за 
савремену примењену уметност Музеја примењене 
уметности 1967. године, ови плакати се чувају у збирци 
овог Одсека.

У есеју Проблем значења у филму, Ролан Барт даје 
основе за семиолошку анализу филмова: „У неким 
филмским сликама постоји чисто интелектуална 
садржина. Осим своје сасвим емотивне и аргументативне 
снаге, ове слике теже и да нас упознају, да нас обавесте о 
нечему. Другим речима, неки елементи слике су праве 
поруке. Стога је порука, или знак, таква једна аналитичка 
стварност која све више преокупира савремено 
истраживање; на разне начине, разне дисциплине су за 
ово заинтересоване: кибернетика, логистика, психоана-
лиза, лингвистика и структурална етнологија; све ове 
науке, без сумње, теже да се споје у једну општу науку о 

2комуникацијама, у којој би значење била нова јединица.“  
Дакле, ова филмска порука је основа истраживања 
семиологије филмске слике, тј. Бартове науке о 
комуникацијама филмског медија. Ако претпоставимо да 
се путем филмског плаката a priori шаље бартовска 
порука филмског аутора, онда је филмски плакат почетни 
стадијум изучавања семиологије филмске слике. Стога, 
скуп знакова, означитеља и означеног на једном 
филмском плакату представља почетну поруку коју 
филмски аутор излаже у свом остварењу.

УДК 791:766(497.11) ; 791.633-051:929 Фелини Ф.
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Један од филмских режисера чије филмске слике 
су богате бартовским „чисто интелектуалним садржа-
јима“ је Федерико Фелини. Овакав приступ филмској 
слици, Фелини је неговао првенствено у својим раним 
филмовима, почев од филма Улица, преко Кабиријиних 
ноћи, Слатког живота (La Dolce Vita, 1960), закључно са 
филмом 8 ½. Филм 8 ½ је врхунац оваквог Фелинијевог 
приступа филмској слици. Плакат који је рађен за 
промоцију филма 8 ½ у Југославији на најбољи начин 
осликава радњу филма, карактер главног протагонисте и 
мушко-женске односе у филму. А управо ови односи су 
кључне поруке које је Фелини стварао у филмовима 
Улица, Кабиријине ноћи и 8 ½: „Уметност и сексуалност 
могу бити аналогне активности, у оној мери у којој су обе 
пројекције маште и фантазама. То се вишеструко 
потврђује у чулној разради сексуалности у уметничким 
фимовима, где се сексуални знаци и њихова сложена, 
често и двосмислена значења, простиру на поље међу-

3људских односа и читаве културе.“  На свим плакатима 
рађеним за промоцију Фелинијевих филмова у 
Југославији доминантан је сексуално и родно амбива-
лентан положај мушкарца наспрам жене, као што је то 
случај и у поменутим филмовима. Зато је неопходно да се 
упоредо са описом и визуелном анализом плаката бавимо 
описом и анализом радње филмова.

Плакат за филм Кабиријине ноћи штампан је у 
Београдском графичком заводу 1958. године. У Музеју 
примењене уметности чува се од 1960. године. 
Инвентарски број плаката је 3715, број књиге уласка је 
2418. Плакат је фотографисан и број фототеке је С-828/ 

4 21444. Плакат је сигниран на левој ивици натписом 
„Мир/58“ (у овом тренутку није било могуће одредити 
чији је ово потпис, тј. атрибуирати плакат). Димензије 
плаката су 69 x 50 cm. Рађен је у вишебојној офсет штампи 
на хартији. Дистрибутер филма за Југославију је била 
Македонија филм из Скопља. На плакату за Кабиријине 
ноћи приказане су две сцене из филма. На левој страни 
плаката је фигура жене у белом. Реч је о проститутки 
Марији Кабирији Чекарели, главном лику филма. Њену 
улогу тумачи италијанска глумица Ђулијета Мазина 
(Giulietta Masina), тадашња жена Федерика Фелинија. 
Текст на српском језику (латиница) садржи филмо-

Кабиријине ноћи
графске податке о филму. Текст на левој страни плаката: 

5„Ђулијета Масина,  најбоља женска улога, Кан 1957“, 
значи да је Мазина добила награду Златна палма за 
најбољу женску улогу на филмском фестивалу у Кану 1957. 
године. На десној страни плаката је приказан портрет 
Оскара Д'Онофрија, главне мушке роле из филма 
Кабиријине ноћи (игра га француски глумац Франсоа 
Перије / François Périer). У доњем делу плаката су 
исписани основни филмографски подаци: „Италијанско 
француска копродукција: Кабиријине ноћи (Notti di 
Cabiria); сценарио и режија: Федерико Фелини; 
производња: Дино де Лаурентис, Ле Филм Марсо; у гл. 
улогама: Ђулијета Масина, Франсоа Перије, Франка 
Марци, Амедео Назари; дистрибуција: Македонија филм, 
Скопље.“

По Барту, филм је уметност комуникације. На 
филмском плакату, та комуникација је директна, и 
пролазник у једном минуту може да се упозна са 

3М. Мартиновић и Ж. Мартиновић, Психоанализа и филмска уметност, Београд 
1994, 46.
4Oзнакa „C” значи да су димензије фотографије 6 x 7 cm

5На плакату је погрешна транскрипција презимена италијанске глумице. 
Правилна транскрипција на српском језику је Ђулијета Мазина.
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трагични завршетак филмске радње. Текст на плакату је 
урађен у црној, белој и црвеној боји, на жутој и белој 
позадини. Овом разнобојношћу текста и позадине 
привлачи се пажња пролазника, кога штампана реч уводи 
у визуелни садржај.

Изнад Кабирије је упаљен црвени фењер као 
симбол њене професије, а иза ње је насликана фасада 
зграде. Кабирија има беле сокне и црне сандале, а преко 
рамена је огрнула крзно: „Крзно често игра улогу фетиша 
у разним варијантама филмских сценарија. Оно храни 
еротске фантазије гледалаца, због могуће асоцијације на 
маљавост 'Венериног брега'. Сцена филмске диве, одевене 
у крзно, покреће асоцијацију на Захер-Мазохову 
бичевалачку Венеру, нагу испод крзна. То потврђује да се 
кожа – крзно инвестира и примарно вреднује као објект 
везивања и пре него што поприми вредност денотације 

7 сексуалног објекта.“ На плакату за филм Кабиријине 
ноћи, оваква представа главне јунакиње даје површну 
слику психологије главног лика, који страда због 
поверења које поклања непознатим мушкарцима. Ипак, 
овим се наговештава основна радња филма, па чак и 
трагичан завршетак Кабиријине драме.

Пошто је филм рађен у црно-белој техници, а 
аутор плаката је направио плаво-беле полутонове, није 
јасно које боје су Кабиријина хаљина и крзно. Исто се 
може рећи и за одећу Оскара који је представљен на 
десној страни плаката. Он је приказан у оделу, 
откопчаног горњег дугмета беле кошуље и са лабавом 
краватом. Није јасно које је боје кравата, а сако је 
вероватно црн. Дакле, Кабирија и Оскар су представљени 
у положајима из кадрова различитих сцена, али су 
заједничким третманом плаве боје спојени на плакату, 
као да је реч о једној сцени. Тиме се главни јунаци уводе у 
однос, који ће постати главни покретач драмске радње 
филма Кабиријине ноћи.

Положај Кабиријиног тела наговештава њену 
подређеност Оскару, а неуротична експресија његовог 
лица наговештава трагични расплет филма. Као и у сâмом 
филму, на плакату се спајају два основна психолошка 
порива – Ероса и Танатоса. Филмови Кабиријине ноћи, 
Улица и 8 ½ су визуелне метафоре о немогућности 
слободе главног женског лика, било да је Фелинијев 
поступак неорелистички, као у филму Улица, било да је 
надреалистички, као у филму 8 ½, било да је спој ова два 
поступка, као у филму Кабиријине ноћи. По Батају, 
„еротизам отвара пут ка смрти“, бар кад се ради о 

најбитнијим уметничким аспектима филма који траје 
дуже од једног сата. Морис Рикардс констатује да „ако 
плакат потиче од прокламације, он у извесној мери 
користи своју посебну магичну моћ – снагу штампане 
речи. Од самог проналаска штампе и необразовани и 
образована мањина сматрали су штампану реч нечим што 

6 поседује магичну моћ.” На плакату за филм Кабиријине 
ноћи, приметна је жеља дистрибутера филма да нагласи 
податак да је Ђулијета Мазина за овај филм добила 
награду Златна палма на филмском фестивалу у Кану, 
чиме се наглашава рекламни потенцијал плаката. Данас 
дистрибутери најчешће рекламирају филмове помоћу 
награде „Оскар“, годишње награде Америчке филмске 
академије. Иако су сва три Фелинијева филма добилa 
награду „Оскар“ за најбољи страни филм, а 8 ½ је добио 
„Оскар“-а и за костим, ниједан од ових плаката у 
колекцији Музеја примењене уметности не садржи те 
информације. Сва три филма су била дистрибуирана 
после церемоније доделе „Оскар“-а, али та награда није 
била довољно важна да би дистрибутер ставио податак о 
њој на плакате урађене за промоцију ових филмова у 
Југославији. 

Проститутка Кабирија је лик из првог Фелини-
јевог филма, Бели шеик (Lo Sceicco bianco, 1952), у којем је 
такође игра Ђулијета Мазина, а добила је име по главном 
лику првог италијанског филмског спектакла, Кабирија 
(Cabiria, 1914). У филму Кабиријине ноћи, Кабирија је 
наивна девојка која верује у „праву љубав”. Већ на почетку 
филма, један пријатељ је гура у реку и краде јој ташну, а на 
крају филма њен вереник Оскар је пљачка на сличан 
начин. Фелини је конципирао филм као скуп појединих 
епизода-метафора којима се описује Кабиријин ноћни 
живот, да би се тек на крају филма развила драмска радња 
са Оскаром. У оквиру Фелинијевог опуса, овај скуп 
неореалистичких и сновитих догађаја поставља 
Кабиријине ноћи на прелазно место између филмова 
Улица и 8 1/2. 

На плакату за Кабиријине ноћи није пред-
стављена јединствена сцена из филма, већ су приказани 
делови кадрова из две сцене филма. Леви кадар је део 
сцене са почетка филма, у парку у којем Кабирија нуди 
своје услуге, а приказан је део сцене када Кабирија диже 
сукњу. Десни кадар је део завршне сцене, у којој Оскар 
намерава да убије и опљачка Кабирију. Десни део 
Оскаровог лица је осветљен, док је леви део лица у сенци, 
чиме се наговештава филмски трилер и неизвесни и 

6М. Рикардс, Успон и пад плаката, Београд 1971, 8. 7М. Мартиновић и Ж. Мартиновић, н. д., 44.
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8еротизму тела као „насиљу над бићем партнера“.  Због 
немогућности слободе, у овим филмовима Танатос увек 
побеђује, а овај принцип је примењен и на плакатима за 
Фелинијеве филмове. Приказ конфликта ових порива 
главних ликова филмова је основна карактеристика и 
друга два плаката рађена за филмове Федерика Фелинија.

Плакат за филм Улица штампан је у Београдском 
графичком заводу 1962. године. У Музеју примењене 
уметности се чува од 1967. године. Инвентарски број 
плаката је 6327, број књиге уласка је 5727. Плакат је 
фотографисан и број фототеке је С-804 / 20961. Плакат 
није сигниран – аутор плаката је непознат. Димензије 
плаката су 71 x 49,8 cm. Рађен је у вишебојној офсет 
штампи на хартији. Дистрибутер филма за Југославију је 
била Зета филм, Будва. На плакату су приказане фигуре 
кловна Ђелсомине (игра је Ђулијета Мазина), снагатора 
Зампана (игра га амерички глумац Ентони Квин / 
Anthony Quinn) и кловна на магарцу, Ил Мато („Лудак”, 
игра га амерички глумац Ричард Бејзхарт / Richard 
Basehart). Текст при дну плаката је на српском језику 
(латиница) и садржи филмографске податке о филму: 
„Италијански филм: Улица (La Strada); Антони Квин, 
Ђулијета Масина, Ричард Бејсхарт; производња: Понти – 
Де Лаурентис; режија: Федерико Фелини; дистрибуција: 

9Зета филм, Будва.”
Филм Улица представља причу о Зампану и 

Ђелсомини, путујућем уличном забављачу и његовој 
асистенткињи. У уличној представи, Ђелсомина је 
комичан лик, па је представљена на плакату са 
специфичнoм мимиком лица Ђулијете Мазине, а 
насупрот њој, снагатор Зампано нема смисла за хумор. 
Они долазе у Рим и раде у циркусу Жирафа, где Ил Мато 
изазива Зампана, после чега овај други иде у затвор. Кад 
изађе, он случајно убија Ил Мата, што погубно утиче на 
Ђелсомину, која полуди и на крају умире, а Зампано 
остаје сам. Као што је већ напоменуто, филм Улица је 
неореалистичка метафора бекства од слободе. Управо 
зато Ђелсомина не напушта Зампана, иако је он 
психолошки и сексуално малтретира: „Активна улога у 
сексуалним односима класично припада мушком полу, а 
пасивна женском, све до крајности овог биолошки 

10утемељеног стереотипа.“

Улица

Плакат приказује троје главних јунака филма у 
атмосфери уличног циркуса. Ни на овом плакату није 
представљена јединствена сцена из филма, већ су детаљи 
две сцене спојени у једну представу. У горњој половини 
плаката приказана је сцена са Зампаном и Ђелсомином. 
То је типична сцена филма, где њих двоје изводе уличну 
представу. У доњем левом делу плаката је приказан Ил 
Мато који јаше на магарцу током циркуске представе у 
Риму, иако је на плакату приказан екстеријер. Плакат за 
филм Улица је естетски сличан плакату за филм 
Кабиријине ноћи. Две сцене са три лика су спојене, а 
нагласак је на комичном аспекту Ђелсомининог и Ил 
Матовог лика, наспрам грубе снаге Зампана. У 
аутобиографији Направити филм, Фелини пише; „Када 
сам почео да радим Улицу имао сам само неко неодређено 
осећање филма, неку површну скицу са нотом нејасне 
меланхолије, осећај кривице који се ширио као сенка: 
неодређен и мучан, саздан од сећања и слутњи. Прича је 

8O овоме видети у: Ж. Батај, Еротизам, Београд 1980, 21, 29.
9На плакату је погрешна транскрипција имена, тј. презимена америчких глумаца. 

Правилна транскрипција на српском језику је Ентони Квин и Ричард Бејзхарт.
10М. Мартиновић и Ж. Мартиновић, н. д., 37.
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 Плакат за филм Улица, 1962, 71 x 49,8 cm, офсет
     штампа, МПУ инв. бр. 6327 

 Poster for the film La Strada, 1962, 71 x 49.8 cm,
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очараност природом приче, дијерезе, синтагме и 
разумљивости одређене културе склоњене у неколицину 
дисконтинуираних симбола које људи 'изричу' под 

12заштитом своје живе бесједе.“

Плакат за филм 8 ½ штампан је у загребачкој 
Југословенској штампи 1965. године (у доњем левом углу 
плаката је отиснут њихов лого). У Музеју примењене 
уметности се чува од 1966. године. Инвентарски број 
плаката је 5781, број књиге уласка је 4989. Плакат је 
фотографисан и број фототеке је С-805 / 21066. Плакат 
није сигниран – аутор плаката је непознат. Димензије 
плаката су 70 x 48,5 cm. Рађен је у једнобојној офсет 
штампи на хартији. Дистрибутер филма за Југославију је 
била Croatia film из Загреба. У првом плану плаката, 
приказана је фигура глумице Клаудије (игра је 

8 ½

настала врло лако: ликови су се појављивали спонтано, 
искрсавали су један за другим, као да је филм већ био 
одавно готов и само је чекао тренутак да буде поново 
откривен. Шта је то што ми је помогло да га поново 

11нађем? Верујем, пре свега, Ђулијета.“
На плакату су веома нејасно скициране 

шаренолике личности Зампана, Ђелсомине и Ил Мата. 
Ова карикатуралност је посебно видљива на лику Ил 
Мата, где је тешко уочити да је реч о америчком глумцу 
Ричарду Бејзхарту. Два кадра из различитих сцена филма 
су спојена, а леви део плаката приказује Ил Мата како 
свира на мини виолини, јашући на магарцу. Реч је о 
кључној сцени филма, када после акробатске тачке у 
циркусу Жирафа у Риму, Ил Мато задиркује Зампана, а 
овај сукоб ће се на крају завршити трагично. Други кадар 
представљен на плакату је сцена уличног перформанса, 
коју изводи Зампано, а најављује га Ђелсомина, обучена и 
нашминкана као кловн. Зампано показује ланац, који ће 
недуго затим раскомадати ширењем груди, а Ђелсомина, 
уз култни широки осмех Ђулијете Мазине, лупа у добош и 
најављује тачку.

Иако је Улица црно-бели филм, аутор овог 
плаката нам нуди више информација о одећи главних 
јунака од аутора плаката за филм Кабиријине ноћи. 
Зампано има црни стезник на стомаку, црвене стезнице 
са белим тачкама на рукама и пругасте црвено-црне 
панталоне. Ђелсомина има белу мајицу са хоризонтал-
ним наранџастим пругама. Преко мајице има огрнут 
зелени плашт. На јарко жутој коси има црни цилиндар. 
Ил Мато јаше на магарцу којем је стављен сламнати 
шешир на главу. Ил Мато има беле панталоне са црвеним 
хоризонталним пругама, црну мајицу, плави сако, а на 
црвеној коси има бели шешир са црном поставом. На 
леђа сакоа су пришивена „анђеоска крила”, део комичног 
аспекта акробатско-кловновске тачке коју изводи. У 
позадини главне сцене је приказан отворени простор, 
који повезује сва три лика у јединствену драмску радњу, 
иако се сцена са Ил Матом дешава у ентеријеру. Текст је 
исписан црном, црвеном и жутом бојом на белој и 
шареној позадини. Комплементарне боје су коришћене 
на плакату, као да је основни циљ био да се апстрактним 
шаренилом привуче пажња пролазника са веће 
удаљености. Овај поступак је истоветан жељи главних 
ликова филма да привуку пролазнике, да виде њихово 
циркуско умеће: „Сва дјела масовне комуникације преко 
различитих и различито успјелих дијалектика, спрежу 

 

11Федерико Фелини, Направити филм, Београд 1991, 49. 12Р. Барт, Реторика слике, у: Пластички знак, Ријека 1981, 82.

ТРИ ПЛАКАТА ЗА ФИЛМОВЕ ФЕДЕРИКА ФЕЛИНИЈА
ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
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 Плакат за филм 8 ½, 1965, 70 x 48,5 cm, офсет
     штампа, МПУ инв. бр. 5781

 Poster for the film 8 ½ , 1965, 70 x 48.5 cm, offset
     print, MAA Inv. No. 5781
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која глуми лик Клаудије, потенцијалне главне глумице 
Гвидовог филма, део је сцене сновиђења које опседа 
Гвида на почетку филма: „Женски егзибиционизам 
налази повлашћено средство изражавања у филмовима 
свих епоха. Значење сексуалне разлике, истицано у вези 
са заводничком улогом жене, достигло је свој врхунац у 

14фетишизацији жена.“
Плакат указује на чињеницу да филм 8 ½ поседује 

одређене карактеристике Фелинијевог ауторског печата, 
неуобичајене за остатак тадашње филмске продукције. 
Надреалистички спој главних јунака Гвида и Клаудије 
наговештава сексуално и психолошки перверзан однос 
Ероса и Танатоса, где на крају негативни психолошки 
порив преовлађује. Приказом дела сцене у којем Гвидо 
замахује бичем, потенцира се садистички однос главног 
јунака према женама у његовом животу: „Човеково 
психосексуално сазревање никад није довршено. 
Сексуалне фантазије се визуализују у филмовима 
фикције и привлаче велики број гледалаца. То надмоћно 

15 приказују филмови Федерика Фелинија.“ Лик Клаудије 
представља фантазам главног јунака у првом делу филма 
– појављује се само два пута без дијалога; тек при крају 
филма добија драмску улогу. С друге стране, меланхо-
личан положај тела и израз лица Клаудије наговештавају 
рањивост женских ликова у филму 8 ½. Спајањем 
Клаудије и Гвида у јединствен садомазохистички однос, 
аутор плаката успева да дефинише односе главних јунака 
филма. Као у Кабиријиним ноћима и у Улици, плакат за 
филм 8 ½ спаја два лика иако у филму они нису у овим 
позама, костимима и сценографији у истом кадру. Тиме је 
видљива жеља аутора плаката да успостави драматичан 
однос ова два лика, и тиме наговести радњу која има 
садомазохистички или трагично-романтични заплет. 

Украс на словима на плакату за филм 8 ½ је исти 
као на уводној шпици филма. Флорални мотиви спајају 
ониричност филма са жељом дистрибутера филма и 
аутора плаката да се додели „магична моћ” штампаној 
речи. Плакат је, као и филм, урађен црно-бело, тј. у једној 
боји, тако да нема колористичких двоумљења као код 
плаката за Кабиријине ноћи. Ликови приказани на 
плакату за 8 ½ не емитују своје емоције и не наговештавају 
радњу филма, као што је то приказано на плакатима за 
филмове Улица и Кабиријине ноћи. На десној страни 
плаката, Клаудија Кардинале је представљена у пози коју 
глумица Клаудија, лик из филма, заузима у једној од сцена 

италијанско-тунижанска глумица Клаудија Кардинале / 
Claudia Cardinale), а у другом плану је део сцене у којој 
филмски режисер Гвидо Анселми (игра га италијански 
глумац Марчело Мастројани / Marcello Mastroianni) 
замахује бичем. Текст на хрватском језику (латиница) је 
смештен изнад и испод ове представе, а садржи 
филмографске податке о филму 8 ½. Текст при врху 
плаката: „režija: Federico Fellini; 8 ½“; текст при дну 
плаката: „U glavnim ulogama: Marcello Mastroianni, 
Claudia Cardinale, Anouk Aimee, Sandra Milo; Croatia film, 
Zagreb“.

Филм 8 ½ је скоро сваке године проглашаван за 
13један од најбољих филмова свих времена.  Уз Трифоов 

филм Америчка ноћ (La Nuit americaine, 1973) сматра се за 
најбољи филм који приказује процес (не)настанка филма. 
Филм 8 ½ је полуаутобиографски и представља 
Фелинијеву жељу да забележи тренутке „редитељске 
блокаде” током снимања филма. Назив филма 8 ½ потиче 
од броја филмова које је Фелини до тада снимио – шест 
дугометражних, два кратка и један у којем је био ко-
режисер. У овом надреалистичком сновиђењу често је 
спајање алтернативних радњи и временских токова. 
Главни лик филма 8 ½ је режисер Гвидо Анселми, кога 
тумачи Мастројани, тј. Фелинијев алтерего у филму. По 
препоруци лекара, Гвидо иде у бању да оздрави, али тамо 
среће људе који хоће да играју у његовом новом филму 
или им треба нека друга услуга. У бањи, али и у Гвидовим 
сновима и сновиђењима, појављују се скоро све жене из 
његовог живота, од мајке до љубавница и жене Карле 
(игра је Анук Еме / Anouk Aimée). На крају, Гвидо одлази 
на место снимања филма, али одустаје од снимања и цела 
сценографија се размонтира. 

Као на плакатима за филмове Кабиријине ноћи и 
Улица, и на плакату за филм 8 ½ су представљени кадрови 
из две сцене филма. У левом кадру, у сцени са бичем се не 
појављује Клаудија, а Гвидо замахује ка докторанткињи 
филозофије Глорији Морин (игра је Барбара Стил / 
Barbara Steele, култна хероина италијанског раног хорор 
филма). Реч је о сцени у којој Гвида опседају све жене 
његовог живота у једном турском купатилу. Да би их се 
отарасио, он узима бич и замахује према Глорији Морин. 
Ова радња је метафора сваке везе у коју се упушта Гвидо, 
који на сличан начин „третира” и остале жене које се 
појављују у филму. Десни кадар, са Клаудијом Кардинале 

13На позив британског филмског часописа Sight And Sound 2002. године, 
најзначајнији редитељи данашњице су изабрали 8 ½ за трећи најбољи филм 
свих времена. Више о овоме видети на интернет страници: 
www.bfi.org.uk/sightandsound/topten/poll/directors.html

14Мартиновић и Ж. Мартиновић, н. д., 31.
15Исто, 35.
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завршници филма је под још већим утицајима 
дисторзивних сила, а он изгледа као да ће прво да убије 
Кабирију па себе. На плакату за филм 8 ½, однос ликова 
нагиње садомазохизму, у којем је садиста Гвидо 
представљен као минијатура над којом се надвија 
(мајчинска) фигура Клаудије. Гвидо замахује бичем, али 
тај покрет не изазива Клаудијину реакцију. На плакату, 
она је симбол Гвидовог односа са женама, недодирљиви 
фантазам који само „постоји” у филмској сцени. Гвидо 
неће успети да заврши филм у којем је требало да игра 
Клаудија. Управо овај однос Ероса и Танатоса се 
појављује на плакату, а аутор плаката надреалистичким 
колажним спајањем кадрова две сцене потенцира 
сексуално и родно амбивалентне ставове аутора филма, 
Федерика Фелинија.

На плакату за филм Улица успоставља се 
поданички однос Ђелсомине према Зампану. Овај однос 
је кључан за радњу филма и једини је разлог зашто 
Ђелсомина не успева да се ослободи његовог садистичког 
господарења. На плакату је Ђелсомина представљена као 
весела добошарка, али је у Зампановој појави приметан 
садистички однос који и у филму има према Ђелсомини и 
Ил Мату. Зампано је приказан у другом плану, све их 
наткриљује, а чини се да ће да их здроби, заједно са 
ланцем. Сузбијањем Ероса, тј. негирањем уобичајеног 
сексуалног и романтичног односа са Ђелсомином, 
Зампано је под утицајем негативног психолошког 
порива, који на крају побеђује. У сва три плаката, 
првенствено позиционирањем главних ликова, успоста-
вљен је однос газда-слушкиња. Овај однос уједно је и 
једна од главних особина раних Фелинијевих филмова и 
најбоље је изнет у ставу Милице Мартиновић и Жарка 
Мартиновића у књизи Психоанализа и филмска 
уметност: „Дихотомија какву намеће улога природне и 
културне селекције можда се најбоље сажима у питању: у 
којој мери су сексуални знаци проистекли из 'гена', а у 
којој из 'мема' (тј. оног што је у вези са памћењем)? Прво у 
моди одевања, пренетој на филм и друге области, ово се 
огледа у менама вредновања женских и мушких 

19сексуалних знакова.“
Као и плакат за Кабиријине ноћи, плакат за филм 

Улица је урађен у духу прото поп-арт фигурације. Реч је о 
неосвешћеном поп-арту, који је пренесен из холивудских 
узора филмских плаката после Другог светског рата. У 
београдској новој фигурацији шездесетих година 
прошлог века, како наводи Лидија Мереник, „дело је 

у првом делу филма, када не изговара ниједну реплику. 
Положај Клаудије наспрам Гвида је заштитнички, као да 
га сажаљева. Она левом руком држи десно раме, у 
положају потпуне немоћи над Гвидовим поступцима. 
Клаудија у неглижеу је фантазам који симболизује 
меланхолију и отуђеност главног јунака филма од свих 
људи који га окружују: „Као врх леденог брега, сузбијена 
сећања, која су истиснута у свесном стању, избијају на 
површину и појављују се на месту где, на пола пута до 
јасноће свесног стања, представе из унутрашњег добијају 

16приступ – у сновима” . Код трауматских доживљаја, 
прави доживљаји се „понављају у сновима или у будном 
стању, муче појединца са сећањима, суочавајући га са 
емоцијама које не могу бити интегрисане у склоп емоција 
и помирити појединца са прошлошћу. Траума је догађај 
који је изван равни његових доживљаја и емоција, па се не 

17може разумети и свесно процесуирати.”  Иако је на 
плакату за 8 ½ овај трауматски однос највише уочљив, он 
је видљив и на друга два плаката, као и у свим 
Фелинијевим филмовима који су овде представљени.

Три плаката направљена за потребе промоције 
филмова 8 ½, Кабиријине ноћи и Улица у Југославији 
могли би да илуструју ставове Сузан Зонтаг о функцији 
плаката: „Плакати нису само јавне обавести, ... плакат, за 
разлику од јавних обавести, претпоставља модеран 
концепт јавности, у коме су чланови друштва 
дефинисани првенствено као посматрачи и потрошачи. 
Јавна обавест има за циљ да обавести или нареди. Сврха 
плаката је да заведе, подстакне, прода, образује, убеди, 
апелује. Док јавна обавест информише заинтересоване 
или будне грађане, плакат се намеће онима који би иначе 

18прошли крај њега не приметивши га...”  Спој порива 
Ероса и Танатоса на филмским плакатима на драстичан 
начин привлачи пажњу пролазника. Плакати за филмове 
Кабиријине ноћи и 8 ½ функционишу на односу ових 
психолошких принципа, тј. приметна је жеља аутора 
плаката да успостави однос Ерос-Танатос између два 
главна лика. На плакату за Кабиријине ноћи, Ђелсомина 
се подмеће Оскару, не слутивши да су његове намере 
усмерене ка њеним финансијама, а не ка телесним 
задовољствима. У сâмом филму, Оскарово лице у 

Газда и слушкиња

16A. Stief i G. Matt, Art & Wound, On the Aesthetics of Dream and Trauma, каталог 
изложбе (Dream and Trauma, Kunstalle Wien i MUMOK), Wien 2007, 19.
17Исто, 21.
18Сузан Зонтаг, наведено у: M. Рикардс, Успон и пад плаката, Београд 1971, 4. 19М. Mартиновић и Ж. Мартиновић, н. д., 31.
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плакат за филм 8 ½ је јединствено уметничко дело које 
концизно дочарава Фелинијеву тежњу да представи 
комплексност односа које овај филмски режисер има 
према женама у свом животу. Посматрани као једна 
целина, ови плакати су средство комуникације односа 
редитељ-медиј-публика, при чему се идеја редитеља 
представља у две графичке димензије. Као што у 
филмовима Улица, Кабиријине ноћи и 8 ½ можемо видети 
моделе представљања мушко-женских односа тог 
времена, на плакатама за те филмове можемо видети 
актуелну рецепцију тих модела у нашој средини. 
Фелинијеви филмови су у то време били веома гледани, а 
део тог успеха се може приписати и ауторима плаката 
који су графички пренели идеје и поруке његових 
филмова на хартију. 

могло да се понавља и тако постане затворен модел који 
је, изашавши путем рециклаже из процеса еволуције дела, 

20остао на позицији ни естетска ствар – ни декорација.”  
Ово је омогућило стварање 'поп' уметности или 
сликарства поп знака, израслог „на бојном пољу 
популарне културе с једне стране, и одбацивања модела 
париске школе, с друге стране, на критичкој ревизији 
специфично југословенске ситуације, то јест модернизма 

21'социјалистичког естетизма'”.  У време појаве нове 
фигурације, Фелинијев филм Слатки живот је био један 
од најгледанијих филмова у Београду. Зато се може 
претпоставити да су плакати за Кабиријине ноћи и Улицу 
један од могућег узора за уметнике нове фигурације. 

Док су плакати за филмове Улица и Кабиријине 
ноћи настали под утицајем холивудске продукције, 

20Л. Мереник, Иконе модерног доба, у: Београд шездесетих година XX века, Београд 
2003, 144.
21Исто, 148.
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Summary

Within its collection of posters and graphic design works, in 
the fund of feature films posters the Contemporary Applied 
Art Department of the Museum of Applied Art in Belgrade 
houses three posters designed for feature films of Federico 
Fellini (1920-1993): La Strada (1954), Inv. No. 6327; Le Notti 
di Cabiria (1957), Inv. No. 3715; and 8 ½ (1963), Inv. No. 5781. 
Fellini received Best Foreign Film Academy Awards (Oscar) 
for work on these films as well as for his Amarcord (1973). 
Films Le Notti di Cabiria, La Strada and 8 ½ represent visual 
metaphors for the inability of the main woman characters to 
be free and this is achieved either by Fellini's neo - realistic me-
thod as in La Strada, surrealistic one as in 8 ½, or even as 
fusion of these two methods as in Le Notti di Cabiria. The pose 
Cabiria's body takes on the poster for Le Notti di Cabiria 
implies her subordinance to Oscar while neurotic expression 
on his face suggests the tragic end of the film. The poster as 
does the film itself combines two fundamental psychological 
motifs – that of Eros and of Thanatos. La Strada is a story of 
Zampanò and Gelsomina, of a street entertainer and his 
assistant. It is exactly that inability to feel free that forces 
Gelsomina not to leave Zampanò in spite of his physical and 
sexual harassment. According to Bataille “eroticism opens 
path to death” at least when the eroticism of body as “violence 
against the very being of the partner” is concerned. By sup-
pressing the Eros, i.e. by denying the normal sexual and 
romantic liaison with Gelsomina, Zampanò is subdued by the 
negative psychological impulse which finally wins over. The 
relation master-servant is established on all the three posters 
in the first place by positioning of the main characters.
Poster for the film 8 ½ indicates that the film embodies certain 
characteristics of Fellini's handwriting, unusual for the 
remaining film production of the period. Surrealistic 

combination of main characters, Guido and Claudia, suggests 
a sexual and perverse relation between Eros and Thanatos 
which ends in dominance of the negative psychological 
impulse. The scene of Guido swinging a whip emphasizes the 
sadistic relation existing between the main character and 
women in his life. In the first part of the film Claudia's 
character is just a phantasm of Guido – she appears only twice 
and without entering a dialogue with him; her role develops 
into dramatic one only at the end of the film. On the other 
hand, the melancholic body position and face expression of 
Claudia indicate the vulnerability of female characters in the 
film 8 ½. Having brought Guido and Claudia into a unique 
sado-masochistic relation the designer of the poster 
successfully defined relation between the main characters of 
the film. Similarly to the Le Notti di Cabiria and La Strada 
poster for 8 ½ joins the two actors although in the film itself 
there is no single frame in which they would take these 
positions, wear such costumes, not even the set is the same as 
the one existing in the film. The author of the poster evidently 
wished to establish dramatic relation between the two 
characters and by this to introduce the plot scheme with a 
sado-masochistic or tragic and dramatic imbroglio.
Taken as a whole these posters represent means of commu-
nication between the director, media and the public using two 
graphical dimensions to exemplify director's idea. The film 
posters for La Strada, Le Notti di Cabiria and  8 ½ bring closer 
the current understanding of male-female relations in our 
society in the same way as the mentioned films illustrate 
models of these relations prevailing in the period. Rating 
figures of Fellini's films were very high and part of the success 
was certainly due to the creators of posters which graphically 
translated onto paper the ideas and messages of his films.

SLOBODAN JOVANOVIĆ*

THREE FEDERICO FELLINI FILM POSTERS FROM 
THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF APPLIED ART

ТРИ ПЛАКАТА ЗА ФИЛМОВЕ ФЕДЕРИКА ФЕЛИНИЈА
ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ МУЗЕЈА ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ


