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АВАНТУРА
ИДЕ ЋИРИЋ

о ком ве ли ке ре тро спек тив не из ло жбе илу
стра ци ја Иде Ћи рић (1932–2007) у Му зе ју 
при ме ње не умет но сти, у окви ру про гра ма 

ани ми ра них фил мо ва, при ка зан је и је дан од пр вих 
бе о град ских цр та них фил мо ва »Аван ту ра« из 1963. О 
овом фил му ве о ма се ма ло зна, а при ка зан је за хва
љу ју ћи Ар хи ву ју го сло вен ске ки но те ке и љу ба зно сти 
го спо ди на Са ше Ер де ља но ви ћа. 

Први анимирани филмови у Србији
Го ди на 1963. ва жна је за срп ски ани ми ра ни филм, јер 
се та да у Бе о гра ду ја вља ју пр ви про фе си о нал ни цр та ни 
фил мо ви. Ра ни ја ау тор ска про дук ци ја ани ма ци је, не 
ра чу на ју ћи ре кла ме, бе ле жи че ти ри лут каани ми ра
на фил ма: »Пи о нир и двој ка« Ве ре и Љу би ше Јо ци ћа 
из 1949. (наш пр ви ани ми ра ни филм), још два њи хо ва 
оства ре ња из 1951, филм »Све тлан и змај« Ра ди во ја Ло
ле Ђу ки ћа из 1957. и ама тер ски пр ве нац Див не Јо ва но
вић »Рок« из 1960. цр тан ди рект но на тра ку. По што су 
до 1993. го ди не сви фил мо ви мо ра ли да бу ду зва нич но 
одо бре ни за јав но при ка зи ва ње, да тум под ко јим су 
за ве де ни био је зва ни чан да тум њи хо ве из ра де. Пр ви 
срп ски цр та ни или тач ни је ре че но цр та ноани ми ра
ни фил мо ви, оба за ве де на да на 22. ма ја 1963. је су два 
фил ма Ни ко ле Мај да ка »Чо век од кре де« и »Со ли ста«. 
»Аван ту ра« је ре ги стро ва на на дан 20. но вем бра, а сле
де још два фил ма у де цем бру. Сви ови фил мо ви ра ђе
ни су кла сич ном тех ни ком »цел ани ма ци је«. 

Цр та ни филм »Аван ту ра«, ра ђен у про дук ци ји Ава ла 
фил ма из Бе о гра да, је филм за де цу еду ка тив ног ка
рак те ра. Тра је 9 ми ну та и по чи ње »жи во« сни мље ном 
сли ком де ча ка ко ји на цр та »чи ча гли ша сте« фи гу ре де
ча ка и де вој чи це и ко ји »од са ња« цео цр та ни филм у 
фор ми пре ли ста ва ња бу ква ра и про ла ска ани ми ра них 
ју на ка кроз сва сло ва абе це де. Они се су ко бља ва ју са 
бр ка тим сна га то ром ко ме се за ме ра ју у по чет ку фил ма 
и он их про га ња кроз књи гу ме ња ју ћи ко сти ме у од но
су на раз ли чи те жан ро ве ко је ну де сло ва абе це де ко ја 
се сме њу ју. 

Овај цр та ни филм, на сце на рио Ђор ђа Ра ди ши ћа, ре
жи рао је и ани ми рао Слав ко Мар ја нац, а глав ни цр теж 
ка рак те ра пот пи сао је То ми слав Бог да но вић. Слав ко 
Мар ја нац (Оси јек, 1922) по сле за вр шет ка Вој не ака
де ми је, од 1950. го ди не по чео се ба ви ти цр та ним фил
мом у За гре бу, про шав ши све фа зе из ра де ани ми ра ног 
фил ма, од цр та чако пи сте, пре ко ани ма то ра, сце на ри
сте, глав ног цр та ча, до ре жи се ра. Ра дио је на јед ном 
од пр вих фил мо ва За гре бач ке шко ле цр та ног фил ма 
»Ве ли ки ми тинг« као фа зер, и као са рад ник на још 
два де се так фил мо ва. Са мо стал но је за За греб филм 
ре жи рао три фил ма из се ри је »Слу ча је ви« у ко ји ма је 
глав ну уло гу имао лик »ин спек тор Ма ска«. Мар ја нац 
се са су пру гом из За гре ба до се лио у Бе о град где је 
остао ма ње од две го ди не и то ком тог пе ри о да на стао 
је филм »Аван ту ра«. 

Приказ мање познатог, трећег београдског цртаног филма
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То ми слав Бог да но вић (1937), наш по зна ти илу стра
тор, сво је вре ме ни до бит ник »Злат ног пе ра Бе о гра да« 
и дру гих на гра да у ино стран ству, из ра дио је и сце но
гра фи ју за наш пр ви цр та ни филм »Со ли ста«. За филм 
»Аван ту ра« ди зај ни рао је, пре ма Мар јан че вим упут
стви ма, глав не ка рак те ре, а по ње го вој пре по ру ци је 
Ида Ћи рић по зва на да из ра ди сце но гра фи је, као спе
ци ја ли ста за деч ју илу стра ци ју. Му зи ку за филм ком
по но вао је чу ве ни Дар ко Кра љић, пи о нир на ше за бав
ни му зи ке (»Де вој ко ма ла«, »Ча мац на Ти си«, му зи ка за 
филм »Љу бав и мо да«).

Београдски круг и Загребачка школа
Ве о ма је те шко раз лу чи ти ко је ли ков ногра фич ке од
ли ке де фи ни шу Бе о град ски круг цр та ног фил ма, а још 
те же де фи ни са ти оне ко је раз ли ку ју Бе о град ску од 
За гре бач ке шко ле. У оба цен тра ау то ре мо же мо раз
дво ји ти на оне ко ји су у ани ма ци ју до шли из ре до ва 
но вин ских ка ри ка ту ри ста и оне ко ји су до шли са ли
ков них ака де ми ја, би ло да су у пи та њу сли ка ри, гра
фи ча ри, гра фич ки ди зај не ри или илу стра то ри. Да кле, 
ако из обе шко ле из у зме мо фил мо ве ра ђе не ка ри ка
ту рал но (ко ји ма је ли ни ја глав но сред ство из ра жа ва
ња, а дра ма тур ги ја окре ну та ка гег по ен ти) и обра ти мо 
па жњу на та козва не »ли ков не« фил мо ве, при ме ћу је мо 

да је нај ве ћи број бе о град ских ау то ра, ве за них за ани
ма ци ју ли ков ног усме ре ња, про ис те као са гра фич ког 
од се ка Фа кул те та (Ака де ми је до 1973) при ме ње них 
умет но сти (Ида Ћи рић, Алек сан дар Пај ван чић Алекс, 
Ра ди вој Бо ги ће вић, Вељ ко Би кић, Ду шан Пе три чић, 
Раст ко Ћи рић, Ду ши ца Жар ко вић и дру ги). 

Ве ли ки број ани ми ра них фил мо ва За гре бач ке шко ле 
ли ков не ори јен та ци је за сни ва се на из ра зи то тек сту
рал ном гра ђе њу по за ди не (»Су ро гат« је је дан од њих, 
али ту од ли ку има ју и фил мо ви Ва тро сла ва Ми ми це, 
Вла де Кри стла, Марк са и Ју три ше, Бо ри са Ко ла ра, 
Па вао Штал те ра, као и ра ни фил мо ви Дов ни ко ви ћа и 
Дра ги ћа). Ути ца ји за ова кво ко ри шће ње тек сту ре до ла
зе по свој при ли ци из сли кар ства, ре ци мо ен фор ме ла 
ко ји је био по пу ла ран то ком пе де се тих, кад је За гре
бач ка шко ла на пу сти ла ути цај Ди зни ја и за по че ла свој 
свет ски по знат опус. 

Цртани филм на ФПУ
Ин сти ту ци јал ну шпи цу САФ (Сту дио ани ми ра ног фил
ма) АВА ЛА ФИЛМ, Бе о град, ко ја се по ја вљу је на по
чет ку овог фил ма ди зај ни рао је Идин су пруг Ми лош 
Ћи рић (1931–1999). У пи та њу је ини ци јал ни знак сту ди
ја (ла ти ни цом) ко ји је јед но став но ани ми ран сук це сив
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ним по ја вљи ва њем три сло ва ко ја чи не знак. Ми лош 
Ћи рић ће сле де ће, 1964. го ди не до ћи на Ака де ми ју 
при ме ње них умет но сти у зва њу до цен та и осно ва ти 
пред мет Гра фич ке ко му ни ка ци је. Ка сни је ће на том 
пред ме ту би ти пре да ва на и ани ма ци ја, нај че шће у 
слу жби ожи вља ва ња гра фич ког ди зај на, што ће Ћи рић 
на зва ти »па сив ном ани ма ци јом«. 

Филм »Аван ту ра« је за ни мљив хи брид ко ји спа ја еле
мен те бе о град ског ли ков ног кру га и За гре бач ке шко
ле цр та ног фил ма. У стил ском по гле ду, на »Аван ту ру« 
сна жно су ути ца ли фил мо ви За гре бач ке шко ле цр та
ног фил ма, на ро чи то фил мо ви Ду ша на Ву ко ти ћа, што 
је пот пу но ра зу мљи во, по што је Мар ја нац био ње гов 
са рад ник и при ја тељ. Прет ход не го ди не Ву ко тић осва
ја Оска ра за филм »Су ро гат« (1961) а ње гов сле де ћи 
филм »Игра« (1962), у ко ме се »жи во сни мље ни« де чак 
и де вој чи ца су ко бља ва ју пре ко сво јих деч јих сти ли зо
ва них цр те жа, та ко ђе до жи вља ва ве ли ки ме ђу на род ни 
успех. »Аван ту ра« је ра ђе на под ди рект ним ути ца јем 
ова два Ву ко ти ће ва фил ма: »жи во сни мље но« де те цр
та сво је »чи чагли ша сте« ју на ке као у »Игри«, а њи хов 
опо нент је сти ли зо ва но на цр тан и ани ми ран у ду ху 

»Су ро га та«. Чак и не ки ге го ви, на при мер онај са ри
бомте сте ром ко ја пре те сте ри ше ча мац у ко ме је не
га ти вац Бр ка, ве о ма ли че на оне из »Су ро га та«. Да кле, 
ре жи ја, ани ма ци ја и цр теж са мо су од јек оно га што се 
већ де си ло у За гре бач кој »шко ли«, али кон цепт и из
глед сце но гра фи је Иде Ћи рић са свим је ау тен ти чан. 
Она ју је из ра ди ла у свом пре по зна тљи вом сти лу ко ји 
се на до ве зу је на ње но илу стра тор ско де ло. Ту сце но
гра фи ју, са илу стра тор ске стра не, од ли ку је жив ко ло
рит, стро га, пло шно по ста вље на и ра ди кал но ге о ме
триј ски сти ли зо ва на ком по зи ци ја, код ур ба них пеј за
жа нај че шће ре шет ка сто ка се ти ра на, а код при род них 
при зо ра све де на на обле ге о ме триј ске фор ме. Тех ни ка 
аква ре ла, сво јом тек сту ром ко ја на ста је по те зом чет ке 
и не до зво ља ва тон ски ујед на че ну по вр ши ну, гра ди 
кон траст но је дин ство са ге о ме три за ци јом у струк ту ри. 
Те аква рел не сце но гра фи је ко је је Ида Ћи рић на по
чет ку сво је ка ри је ре на пра ви ла за овај филм, и ко јих 
има два де се так у фил му, пр ве су и по след ње илу стра
ци је ко је је из ра ди ла за не ки цр та ни филм и до кра
ја сво је ка ри је ре не ће ви ше има ти кон так та са овим 
ме ди јем. То је би ла је ди на Иди на »аван ту ра« у ме диј 
ани ма ци је.
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