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ЗВЕЗДАНО ФИЛМСКО НЕБО

 Филмски сусрети у Нишу одржавају се по 53. 
пут. Шта је специфично за ову годину?
 Ове године је селекциона комисија имала доста 
посла. Требало је направити најбољи могући програм 
како би посетиоци и читава јавност били задовољни 
оним што је понуђено у такмичарском програму на 
Летњој позорници. Веома сам задовољан начином на 
који је то обављено, с обзиром на то да је ово једна од 
слабијих година у продукцијском смислу. Догађа се, по 
циклусима, да на пет или шест година наиђе једна ри-
зична када неки филмови због постпродукцијског рада 
не могу да стигну на наш фестивал. Енергичним напо-
рима могуће је направити успехе, тако да ипак имамо 
четири премијерна филма међу 12 колико је селектова-
но. То су Јужни ветар, Месо, Границе кише и Злогоње. 
Остали филмови су делимично или у потпуности 
прошли биоскопску дистрибуцију код нас, са изузетком 
копродукција и филмова из региона са српским глум-
цима. Тако смо добили програм Филмских сусрета који 
је изнад очекивања, са атрактивним филмовима који га 
чине једним од бољих у последње време. Наравно, ту 
су и гостујући филмови који се по традицији приказују 
последње вечери, после доделе главних награда Фести-
вала. То је пилот-епизода ТВ серије „Корени ,ˮ озбиљна 
драмска серија која ће од октобра бити приказивана 
на РТС-у, са респектабилном глумачком екипом и ве-
ома квалитетном режијом. Ту су и два документарца, 
један посвећен Десимиру Деску Станојевићу, ветерану 
српског глумишта, а други Милу Ђукановићу, великом 
црногорско-српском редитељу који је знатно допри-
нео развоју српске и југословенске кинематографије, а 
нарочито неких популистичких жанрова. Дакле, када 
се уједини такмичарски и гостујући програм, можемо 
рећи да на нашем фестивалу имамо седам премијерних 
остварења, што се одавно није десило.
 
 Пратећи програм Фестивала глумачких 
остварења у Нишу из године у годину је све богатији и 
има публику коју чине прави познаваоци филма. 
 Пратећи програм је ове године богатији 
него икада. Ми смо одувек посебно водили рачуна 
о овом сегменту Фестивала трудећи се да понудимо 
Нишлијама и свим гостима Филмских сусрета што 
квалитетније и разноврсније догађаје у вези са глу-
миштем и кинематографијом. Тако ћемо имати изу-
зетна дела у оквиру програма „Кино регион ,ˮ затим 
промоцију монографије и филма о Светлани Бојковић, 
прошлогодишњој добитници награде „Павле Вуисић ,ˮ 
представићемо монографију о Бати Живојиновићу и 
публикацију посвећену Љубиши Самарџићу као и из-
ложбу „Смоки у филмском Нишу .ˮ Организоваћемо и 
округли сто посвећен Небојши Глоговцу, што показује 
да и те како водимо рачуна о великанима који су обе-
лежили протекле 53 године нашег фестивала. Стекли су 
се услови да ово буду изузетно значајни Филмски сус-
рети у Нишу. 

 Вероватно ће и глумци својим доласком под-
ржати Фестивал глумачких остварења и потврдити 
да је Ниш заиста глумачка престоница Србије?
 Сваке године водимо рачуна и о томе да се на-
кон приказивања филма публици поклони највећи део 
глумачко-редитељске екипе. Глумци се такмиче за 
награде, редитељи су њихови гости, а ове године се у 
остварењима, која су у такмичарском програму, поја-
вљује око 120 глумаца. Више од 80 већ је потврдило до-
лазак на Фестивал. За разлику од ранијих времена, када 
су се премијере филмова темпирале за Пулу и Ниш, а 
планирало да глумци буду слободни од снимања и дру-
гих обавеза како би могли да буду присутни све време 
трајања Фестивала, данас се снима много телевизијских 
серија и реклама, глумци су водитељи различитих 
квизова и програма, а све је већи број копродукција и 
иностраних пројеката у којима су ангажовани наши 
глумци, од САД преко Русије до Аустралије. Ми ула-
жемо максималне напоре да глумаца буде што више и 
да остану што дуже у Нишу, надамо се да ћемо пружи-
ти публици прилику да се упозна са својим филмским 
јунацима. Они који се премијерно приказују довешће 
готово комплетне глумачке екипе, а имамо сличне 
најаве и за већину осталих филмова. Биће ту многе 
звезде, долазак су потврдили Милош Биковић и Дра-
ган Бјелогрлић, очекујемо Срђана Тодоровића и Емира 
Хаџихафизбеговића, приличан број српских, али и глу-
маца из региона. Наши гости биће и представници дру-
гих филмских фестивала, продуценти и дистрибутери, 
филмски критичари и новинари домаћих и страних 
медија, што сведочи о великом угледу који Филмски 
сусрети имају код нас и у свету. 

 Свечано отварање 53. Филмских сусрета 
пратиће и додела Награде „Павле Вуисићˮ .
 То је Радош Бајић и уверен сам да ће он бити на 
Летњој позорници у Тврђави да прими највећу награ-
ду коју додељује Удружење филмских глумаца Србије 
за изузетан допринос уметности глуме. Он је глумац 
са веома озбиљним опусом у југословенској и српској 
кинематографији, од Партизанске ексадриле и Врхова 
Зеленгоре преко Бановић Страхиње и филмова Жике 
Павловића На путу за Катангу и Дезертер, и многих 
других који су имали бројну биоскопску публику. Шира 
публика зна га из ТВ серија, али његов допринос је да-
леко значајнији. 

 Неизбежно је и питање да ли ћете успети да 
затворите финансијску конструкцију Фестивала?
 Град Ниш је добар покровитељ, имамо на 
располагању 18 милиона динара из буџета, 3 милио-
на и 200 хиљада динара смо добили конкуришући за 
пројектно финансирање код Министарства културе Ре-
публике Србије, а оно што недостаје надоместићемо од 
продаје улазница и од спонзорских и донаторских сред-
става. То је укупно 23 милиона динара како би Филмски 
сусрети могли да се организују и да све функционише 
на најбољи могући начин, као у добром филму. 

Велибор Петковић
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ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА, 20.30

Субота, 25. 8. 2018. године
Свечано отварање
Додела Награде „Павле Вуисићˮ
ЈУЖНИ ВЕТАР (125’)
ГРАНИЦЕ КИШЕ (94’)

Недеља, 26. 8. 2018.
ИЗГРЕДНИЦИ (107’)
ПРОКЛЕТИ ПАС (88’)

Понедељак, 27. 8. 2018.
МЕСО (120’)
In memoriam
AГАПЕ (87’)

Уторак, 28. 8. 2018.
ПАТУЉЦИ СА НАСЛОВНИХ СТРАНА (92’)
EDERLEZI RISING (87’)

Среда, 29. 8. 2018.
ЗЛОГОЊЕ (87’)
О БУБИЦАМА И ХЕРОЈИМА (90’)

Четвртак, 30. 8. 2018.
ЖАБА (78’)
COMIC SANS (103’)

Петак, 31. 8. 2018.
Додела награда
Свечано затварање
КОРЕНИ (52’)
ЖИВОТ ЈЕ МЈУЗИКЛ (50’)
НЕПРИЛАГОЂЕНИ ФИЛМСКИ ГРОФ (46’)

ЗВАНИЧНЕ НАГРАДЕ ФЕСТИВАЛА
Гран при Наиса за најбоље глумачко остварење
Царица Теодора за најбољу женску улогу
Цар Константин за најбољу мушку улогу
Повеља за изузетну женску улогу
Повеља за изузетну мушку улогу
Награда за женску епизодну улогу
Награда за мушку епизодну улогу
Награда за дебитантску улогу

Напомена
Жири може доделити плакете глумцима који немају 
држављанство Републике Србије, а играју у филмовима 
у званичном програму.

НОВИНЕ НА ЛЕТЊОЈ ПОЗОРНИЦИ
 И овогодишњи, 53. Филмски сусрети, одржаће 
се на Летњој позорници у нишкој Тврђави, а организа-
тори најављују изненађења.
 Што се техничког дела организације тиче, све је 
спремно за свечано отварање 25. августа. 
 Новина у односу на прошлу годину је да постоје 
два одвојена аудио система: један који ће подржавати 
филмски тон, и други који ће се користити за све оста-
ле перформансе на позорници, укључујући и свечано 
отварање и завршно вече са доделом глумачких награ-
да.
 По речима Саше Ристића Швекија, члана 
Дирекције Фестивала, ове године на Летњој позорници 
постоје и две одвојене нише у којима ће, по први пут, 
бити одвојени мушки и женски тоалет, који су ренови-
рани ове календарске године.
 „Тридесетпетицаˮ , филмска трака је, нажа-
лост, дефинитивно отишла у историју и сви филмови 
ће бити емитовани са дигиталног пројектора. Расвета 
ће бити раскошна, а биће и ватромета, како је нишка 
публика и навикла, закључио је Ристић.
 Да подсетимо, једна од најлепших отворених 
позорница у Србији, реконструисана је прошле, 2017. 
године, када је добила нова, удобна седишта беле боје. 
Летња позорница у Тврђави има око 2.500 седећих ме-
ста, а њен укупни капацитет је око 4.000 људи. 

Оливера Сашек Радуловић

програм фестивала
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Четвртак, 23. 8. 2018. године
21.00 „Марш на Дринуˮ на Нишави(у) – пројекција фил-
ма Жике Митровића „Марш на Дринуˮ (1964)
Кеј на Нишави

Субота, 25. 8. 2018. године
12.00 Уводна конференција за новинаре
Официрски дом
20.00 Пријем за госте фестивала
Градска кућа

Недеља, 26. 8. 2018. 
11.00 Промоција књига Живот и дјело Александра 
Петровића и Критички водич кроз српски филм (изда-
вач: Филмски центар Србије)
Официрски дом
12.00 Разговори с глумцима („Јужни ветарˮ и „Границе 
кишеˮ)
Официрски дом
13.15 Промоција монографије и пројекција филма о    
Светлани Бојковић
Биоскоп Вилин град
18.30 Кино регион: „Челичне ратницеˮ (80')
Биоскоп Cineplexx Ниш
18.00 Кино регион: „Затворска молитваˮ (18')
Биоскоп Вилин град
18.30 Кино регион: „Година мајмунаˮ (112')
Биоскоп Вилин град
22.00 Ретро биоскоп (16 мм): 
„Како је почео домаћи филмˮ (документарни филм)
„Дечко који обећаваˮ (1981)
Башта Официрског дома

Понедељак, 27. 8. 2018. године
12.00 Разговори с глумцима („Изгредници ,ˮ „Проклети 
пасˮ и „Агапеˮ)
Официрски дом
17.00 Кино регион: „Ту поред насˮ (63')
Биоскоп Cineplexx Ниш
18.00 Кино регион: „Хоризонтиˮ (97')
Биоскоп Cineplexx Ниш
17.30 Кино регион: „Петак 13ˮ (55')
Биоскоп Вилин град
18.30 Кино регион: „Министарство љубавиˮ (103')
Биоскоп Вилин град
22.00 Ретро биоскоп (16 мм): „Тајна Николе Теслеˮ 
(1980)
Башта Официрског дома

Уторак, 28. 8. 2018. године
12.00 Разговори с глумцима („Месоˮ)
Официрски дом
12.30 Промоција књиге 1001 филм који мораш да видиш 
пре него што умреш (издавач: „Филип Вишњићˮ)
Официрски дом
18.00 Кино регион: „Сведок једног временаˮ (74')
Биоскоп Cineplexx Ниш
19.30 Кино регион: „Сигуран посаоˮ (20')
Биоскоп Cineplexx Ниш

17.30 Кино регион: „Владимирˮ (16')
Биоскоп Вилин град
17.50 Кино регион: „Дејанˮ (10')
Биоскоп Вилин град
18.00 Кино регион: „Не играј на Енглезеˮ (55')
Биоскоп Вилин град
19.00 Кино регион: „Београдска трилогијаˮ (65')
Биоскоп Вилин град
22.00 Ретро биоскоп (16 мм): „Живот са стрицемˮ (1988)
Башта Официрског дома

Среда, 29. 8. 2018. године
12.00 Разговори с глумцима („Патуљци са насловних 
странаˮ и „Едерлези рајзингˮ)
Официрски дом
13.00 Промоција „Историје филмаˮ (издавач: „Clioˮ)
Официрски дом
17.00 Кино регион: „Panta rei, Љубиша Самарџићˮ (75’)
Биоскоп Cineplexx Ниш
18.30 Кино регион: „Недеља пацоваˮ (45')
Биоскоп Cineplexx Ниш
19.30 Кино регион: „Шкргеˮ (18') 
Биоскоп Cineplexx Ниш
17.30 Кино регион: „Павиљониˮ (75')
Биоскоп Вилин град
18.45 Кино регион: „Ајде слнце зајдеˮ (30’')
Биоскоп Вилин град
22.00 Ретро биоскоп:„Ритам злочинаˮ (1981)
Башта Официрског дома

Четвртак, 30. 8. 2018. године
12.00 Разговори с глумцима („Злогоњеˮ и „О бубицама 
и херојимаˮ)
Официрски дом
13.00 – 16.00 Омаж Небојши Глоговцу – округли сто 
(модератор: проф. Раденко Ранковић – ФДУ)
17.00 Кино регион: „Нас двојеˮ (99')
Биоскоп Cineplexx Ниш
18.40 Кино регион: „Мјузиклˮ (85')
Биоскоп Cineplexx Ниш
17.30 Кино регион: „Конгрес забораваˮ (103')
Биоскоп Вилин град
19.15 Кино регион: „As train go byˮ (5')
19.20 Кино регион: „Отворених очијуˮ Биоскоп Вилин 
град (42')
22.00 Ретро биоскоп (16 мм): „Вечерња звонаˮ (1986)
Башта Официрског дома

Петак, 31.8.2018. године
12.00 Разговори с глумцима („Жаба ,ˮ „Comic Sansˮ и 
гостујући филмови)

Напомена:
Термин отварања изложбе посвећене Љубиши 
Самарџићу – „Смоки у филмском Нишу ,ˮ аутора Јована 
Шурдиловића и пројекције филма на 35 мм „Лито 
виловитоˮ (1964) посвећене Љубиши Самарџићу биће 
накнадно саопштени, као и обележавања 50. годишњице 
филма „Имам 2 маме и 2 тате .ˮ

програм пратећих манифестација
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 „Небојша Глоговац највећи је глумац средње 
генерације на простору Балканаˮ – овако би могао да 
гласи сиже изјава које су стизале из региона на вест да 
нас је фебруара 2018. године напустио. Факултет драм-
ских уметности завршио је у Београду у класи Влади-
мира Јефтовића и, по речима његових класића, од првог 
дана су знали да је предодређен. Рођени Требињац 
(1969), син свешетника, градио је своју каријеру тихо, 
достојанствено и са мером, одигравши, у скоро 25 годи-
на професионалног рада, репертоар који му је обезбедио 
једно од најзначајнијих места у позоришнoj и филмској 
уметности Србије. 
 Први пут стаје на сцену као студент у пред-
стави Атељеа 212 – Велика пљачка у режији Дејана 
Мијача, а само пар година касније постаје стални члан 
Југословенског драмског позоришта коме ће остати ве-
ран до смрти. Играо је и на другим београдским сце-
нама у представама различитог жанра – издвајају се 
улоге у представама Лажни цар Шћепан мали, Троил 
и Кресида, Српска драма, Буре барута, У потпалубљу, 
Ближе, Контузов, Шине, Молијер – још један живот, 
Италијанска ноћ, На дну, Пијана ноћ 1918, Замак, Како 
вам драго, Сабља Димискија, Метаморфозе, Сумњиво 
лице, Рибарске свађе, Вишњик, Сан летње ноћи, Ромео 
и Јулија, Разбијени крчаг. Последњу премијеру имао је 
септембра 2016. године у свом матичном позоришту – 
играо је насловну улогу у Хамлету у режији Александра 
Поповског. Сарађивао је са најзначајнијим редитељима 
Србије и региона: Дејаном Мијачем, Егоном Савином, 
Ленком Удовички, Јагошем Марковићем, Слободаном 
Унковским.
 На телевизији се појавио као дете у серији При-
че из Непричаве, а 1987. године играо је у неколико 
епизода серије Бољи живот. Следи улога у ТВ филму 
Рај а онда и у остварењу Боре Драшковића Вуковар, 
једна прича. Ипак шира публика везује почетак његове 
каријере за улогу Богдана Билогорца у филму Убиство 
с предумишљајем која му доноси Цара Константина на 
Филмским сусретима у Нишу 1996. године. Од тада 
следи блистава филмска и телевизијска каријера че-
сто овенчана домаћим и страним наградама (избор): 

До коске, Покондирена тиква, Спаситељ, Буре барута, 
Рањена земља и Небеска удица (за насловне улоге у тим 
филмовима добија Гран при Наиса на Филмским сус-
ретима у Нишу 2001), Нормални људи, Муње, Бумеранг, 
ТТ синдром, Породично благо, Држава мртвих, Кад по-
растем бићу Кенгур, Лифт, Кошаркаши, Сутра ујутру 
(Награда за епизодну улогу на Филмским сусретима у 
Нишу 2006), Клопка и Хадерсфилд (за насловне улоге у 
поменутим филмовима добија Гран при Наиса на Филм-
ским сусретима у Нишу 2007), Мој ујак, Вратиће се 
роде, Оптимисти, Жена са сломљеним носем (Гран при 
Наиса на Филмским сусретима у Нишу 2010), Мој рођак 
са села, Луд, збуњен, нормалан; Војна академија, Круго-
ви, Жене са Дедиња, Бранио сам Младу Босну, Енклава, 
Ослобођење Скопља, Равна Гора, Убице мог оца, Устав 
Републике Хрватске (Гран при Наиса на Филмским сус-
ретима у Нишу 2017), Немањићи – рађање краљевине. 
Глоговац је увек глумио искрено и истинито а то је 
најтеже постићи на сцени. Од свих бих издвојио уло-
гу Ивана у награђиваној и дуго играној представи Ха-
дерсфилд Југословенског драмског позоришта, коју је 
играо више од деценије а последњи пут на америчкој 
турнеји неколико месеци пред смрт. Лик човека благо 
ометеног у развоју и убијеног од живота, играо је не-
вероватно искрено и тачно: свако ко је икада имао при-
лике да буде близу таквих људи, видео је колико је ве-
лики таленат имао Глоговац – те тако дубоке, истините 
и потресне трансформације ипак нису често својствене 
глумцима па не чуде коментари његових колега да је 
он био најзначајнији глумац у последњих двадесетак го-
дина. Сећам се френетичног аплауза у Нишу, сећам се 
његовог готово изобличеног лица након краја представе 
коју је глумачки изузетно тешко донети: он је у сузама, 
слинама и грчу – том улогом дотакао је уметност!
 И на крају лик Вјекослава Краља у филму Устав 
Републике Хрватске који му, уз много домаћих, доноси 
и иностране награде па тако и Златну арену у Пули. Без 
икакве сујете отишао је на кастинг и на пробна снимања 
у Загреб, а касније су сценариста Анте Томић и редитељ 
Рајко Грлић говорили да нико тако једноставно, благо а 
уверљиво и без великих глумачких ломова, није могао 
да одиграа националисту хомосексуалца, а уз то и вели-
ког србомрсца. 
 Постхумно ћемо видети још пар остварења у 
којима је играо. Био је један од миљеника нишке публи-
ке коју је волео и поштовао – са огромним стрпљењем 
је претходне године стајао испред глумачког бифеа и 
сликао се и делио аутограме. 
 Поред већ поменутих добитник је и Стеријиних 
награда, Награде Ардалион, награда Милош Жутић и 
Зоран Радмиловић(...). Постхумно је добио и Добричин 
прстен за животно дело у позоришној уметности Србије. 
О значају Глоговца у уметности Србије ваљда најбоље 
сведоче речи великог македонског и југословенског 
редитеља Слободана Унковског: „Одлазак Небојше 
Гловца померио је зграду Југословенског драмског, она 
више није на свом месту и тешко да ће икада бити.ˮ

Жељко Жеља

сећање: небојша глоговац 
или о свемогућем
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 Ана Софреновић
 Рођена је у Београду 1972. године. Факултет драм-
ских уметности завршила је у Београду у класи Предрага 
Бајчетића. Слободан драмски уметник – играла на више бео-
градских сцена али издвајају се улоге у представама Тесла, 
Лулу, Кабаре, У пламену страсти, Зојкин стан. Њено прво 
„појављивањеˮ на филму везано је за насловну нумеру коју је 
отпевала у филму Кажи зашто ме остави, а након тога следе 
и улоге у филмовима Убиство с предумишљајем (Повеља за 
изузетну улогу на ФС у Нишу 1996), Балканска правила, Тан-
го је тужна мисао која се плеше Повеља за изузетну улогу на 
ФС у Нишу 1997), Наша Енглескиња, Буре Барута (Награда 
за женску епозодну улогу на ФС у Нишу 1999), Небеска удица 
(Царица Теодора на ФС у Нишу 2000), Волим те највише на 
свету, Пад у рај, Аги и Ема. Пуно је снимала у иностранству 
(избор): The Touch, The Raven, The Brothers Bloom, Strange, 
Ultimate force. Живи и ради на релацији Београд – Лондон. 

 Бојана Маљевић
 Рођена је у Београду 1974. године. Факултет драм-
ских уметности завршила је у Београду у класи Предрага 
Бајчетића. Слободан драмски уметник – играла на многим 
београдским и сценама Србије али издавају се представе 
Дамин гамбит, Осмех Саре Бернар, Дијамантска огрлица, 
Брод љубави, Швабица, Мурлин Мурло. Остварила је запа-
жену филмску и телевизијску каријеру (избор): Лагер Ниш, 
Вук Караџић, Булеар револуције (Повеља за изузетну женску 
улогу на ФС у Нишу 1992), Отворена врата, До коске, Крај 
династије Обреновић, Отворена врата (била и продуцент), 
Нож (Повеља за изузетну женску улогу на ФС у Нишу 1999), 
На лепом плавом Дунаву, Сестре (била и продуцент). Живи и 
ради у Београду. 

 Тихомир Станић
 Рођен је у Шешковицма 1960. године. Академију 
уметности завршио је у Новом Саду у класи Дејана Мијача. 
Одиграо више од сто улога на сценама скоро свих београдских 
позоришта и добио сва могућа признања за свој позоришни 
рад – избор представа: Орестија, Фауст, Дон Жуан, Три се-
стре, Лажа и паралажа, Дивљи мед, Арт, Бог масакра, Бли, 
Очеви и оци, Расправа са Ернестом Че Геваром, Родољупци, 
Краљ Лир, Свети Георгија убива аждаху, Глорија. Велики 
број улога остварио на филму и телевизији (избор): Прогон, 
Велики транспорт, Вук Караџић, Роман о Лондону, Последњи 
валцер у Сарајеву, Крај династије Обреновић, Лифт, Турнеја 
(био и продуцент), Непријатељ (Повеља за изузетну улогу на 
ФС у Нишу 2011), Фалсификатор (био и продуцент, Повеља 
за изузетну улогу на ФС у Нишу 2013), Војна академије, Уби-
це мог оца. Био је уметнички директор Народног позоришта 
Републике Српске у Бањалуци. Обављао је и дужност пред-
седника Удружења драмских уметника Србије. Живи н ради 
у Београду. 

Жељко Жеља

 „Основни критеријум којим смо се водили при 
селекцији филмова био је критеријум квалитета глумачких 
креација српских глумаца, пошто на њима Фестивал почиваˮ 
каже Дејан Дабић, члан Селекционе комисије 53. Фестивала 
глумачких остварења домаћег играног филма. 
 „Ове године смо се у том смислу отворили и пре-
ма простору где се говори језик коме није потребан прево-
дилац), што значи да у обзир потенцијално долазе и филмови 
из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске. Сматрали 
смо да и филмови из тих земаља у којима играју наши глум-
ци треба да се нађу у такмичарском програму, ако квалитет 
глумачких креација то заслужује. Везали смо се за језик, као 
врло битан елемент глуме, јер није свеједно да ли се игра на 
језику који је матерњи или на ономе који није. Можда је, с 
једне стране, и овогодишња домаћа продукција била нешто 
слабија него неких претходних година, а сматрали смо и да је 
потребно да направимо искорак ,ˮ објашњава Дабић, уз кога 
су у Селекционој комисији били глумац Владан Живковић и 
продуцент Огњен Ракчевић.
 У такмичарском програму 53. Филмских сусрета је пет 
филмова који нису већинска српска продукција или уопште 
нису српска продукција. Филмови „Месоˮ Саше Хајдуковића 
и „Границе, кишеˮ  Николе Мијовића и Властимира Судара, 
рађени су у копродукцији Републике Српске (БиХ) и Србије, 
филм „Жабаˮ Елмира Јукића у копродукцији са Федерацијом 
(БиХ), „Comic sansˮ Невија Марасовића је већински хрватски 
филм са мањинском српском копродукцијом (уз епизодне 
улоге Милоша Тимотијевића и Ане Мандић), а филм „Агапеˮ 
Бранка Шмита је чисто хрватски филм, али у њему две запа-
жене улоге играју млади српски глумци. 
 Филм „Comic sansˮ је на фестивалу у Пули добио на-
граду за најгледанији филм, а Јанко Поповић Воларић, регио-
нална звезда, награду за главну мушку улогу. 
 „Верујемо да су то филмови који ће публици бити 
занимљиви и који се уклапају у нашу намеру да направимо 
концептуални искоракˮ  истиче Дабић који је био селектор 
(самостално) и за пратећи програм „Кино регионˮ- 
 „У програму ’Кино регион’ су филмови који немају 
услова да буду у главном такмичарском програму, зато што 
у њима или нема наших глумаца, или су документарни или 
кратки играни ,ˮ наводи Дабић који сматра да ће публици из 
овог програма посебно бити занимљива три филма. 
 „Година мајмунаˮ македонског редитеља Владими-
ра Блажевског, која ће бити приказана премијерно за нашу 
публику, будући да филм није играо у домаћим биоскопима, 
„Челичне ратницеˮ Јелене Миле, које су приказане на Фесту, 
а говоре о хероинима из Првог светског рата, било да је реч 
о женама из Србије или женама из иностранства које су се 
бориле на страни наше војске, као и хрватски филм „Мини-
старство љубави“ (режија Паво Маринковић), који се бави 
једном од табу тема у тој земљи, злоупотребом пензија тзв. 
бранитеља од стране њихових удовица, које су у међувремену 
почеле да живе са новим партнерима.

Александра Гојковић

Дејан Дабић, 
члан селекционе комисије 

жири фестивала

 „Основни критеријум којим смо се водили при 

Дејан Дабић, 
члан селекционе комисије 

КОНЦЕПЦИЈСКИ ИСКОРАК УЗ СРПСКОГ 
ГЛУМЦА КАО ГЛАВНИ КРИТЕРИЈУМ



ДРАГАН

 Студент грађевинског факултета Драган Бјело-
грлић, стигао је до друге године и ту – стао. Одлучио 
је да покуша поново и гле, примају га на ФДУ у прву 
класу глуме професора Владимира Јевтовића. То што 
је са успехом одиграо Сирогојна у филму „Бошко Бухаˮ 
Бранка Бауера и што је до средње школе већ имао девет 
година глумачког радног стажа, за комисију Академије 
није било довољно. Repeticio mater studiorum est, мис-
лио је Драган, и из другог положио. Није ни први ни 
последњи српски глумац који је два пута излазио пред 
строгу комисију. Уосталом, no bodi is perfect. 
 Да ли је грађевина изгубила? Није. После 
Сирогојна, Пурке га зове да игра главну улогу у крат-
ком играном филму „Јабука .ˮ У „Бази на Дунавуˮ био је 
дечак илегалац, да би стигао у „Велики транспорт ,ˮ па 
на „Бањицу ,ˮ био је „Црни бомбардер ,ˮ играо у филму 
„Небеска удица ,ˮ дошле су и „Сенке над Балканом ,ˮ пи-
шем без неког реда…
 Са својим класићима Небојшом Бакочевићем, 
Жиком Тодоровићем заиграо је у „Балу на водиˮ и тако 
стекао поверење да постане најмладђи члан породице 
Попадић у антологијској ТВ серији „Бољи живот .ˮ Да 
је заиста окренуо лист, и кренуо у бољи живот, постоји 
сведочанство, да је овај дрчни клиња пореклом из крше-
вите Херцеговине из Гацка, где је реч тврда и закон, 
једном новинару у брк писаљке, када је био на врхунцу 
славе дословно рекао: ,,Глумом ћу се бавити још десе-
так година, а онда ћу бити или писац или редитељ.ˮ
 Наравно, Драгана нико није озбиљно схва-
тио, па кад је Бјелогрлић једног дана на снимању нове 
антологијске серије, викнуо, у својству редитеља: 
,,Тихо... Тон?... Камера?...  Акција! ,ˮ и највећи скептици 
морали су да сагну главу.
 Прескочио сам значајан део Бјелогрлићеве 
биографије, да, истина није био Хамлет а још мање 

Офелија, али је играо у ЈДП у „Комунистичком рају ,ˮ 
„Сеобамаˮ у неформалној групи „Новелу од Станца ,ˮ 
а са Којом је у највећој могућој инфлацији деведесе-
тих година, када су плате биле 5 марака, у Београд-
ском драмском на Крсту маестрално заиграо Рендлија 
Мекмарфија, кога је на Бродвеју играо Кирк Даглас а у 
филму Џек Николсон „Лет изнад кукавичјег гнезда :ˮ
 „Један мој пријатељ, који баш не залази у по-
зориште, рекао ми је да је он разумео да је мој јунак 
Рендли Мекмарфи Србија, а да су сестра Речид и 
неуропсихијатријска болница Америка и нови светски 
поредак.ˮ
 А где се то млађани Драган задојио филмом? 
Код Серво Михаља који је режирао „Казабланку .ˮ Каже 
да је овај филм натурализованог Мађара, Михаља Кер-
теса, алијас Мајкла Кертиса гледао два пута дневно. 
Лаже? Одакле вам идеја? Бјелогрлић чак и кад лаже го-
вори истину.
 Савладавши све вештине глумачког заната, 
играјући у позоришту, на ТВ, на филму, оснива „Кобруˮ 
и са братом Гораном почиње да се бави продуцент-
ским („Лепа села лепо гореˮ) а убрзо и сценаристич-
ким и редитељским занатом. Прва самостална режија 
„Монтевидео, Бог те видео ,ˮ филм, серија, па други део 
„Монтевидео, видимо се ,ˮ сврстали су га у ред водећих 
српских редитеља, филмских стваралаца.
 Разбарушен и ноншалантан, зајебант у приват-
ном животу, од својих сарадника тражи Ред, рад и ди-
Циплину. Једне године води Глумачке сусрете у Нишу и 
забрањује колегама да у Тврђави излазе пред публику у 
бермуда гаћама и апостолкама. Ко хоће награду, у фун-
дус Народног позоришта Ниш а после куд који мили 
моји. Оснива први Српски фестивал у Новом Саду, 
касније Cinemacyti и бива оснивач  Филмског центра 
Србије. За то време не учествује са својим филмовима 
ни на поменутим фестивалима нити конкурише у ФЦС 
са пројектима.
 У Тврђави се поклањао када је са Весном 
Тривалић проглашен за Глумачки пар године, када је 
добио Гран-при „Ћеле кулаˮ (комада два), Повељу за 
улогу у филму „Др Реј и ђаволи .ˮ У Херцег Новом три 
пута „Златна мимоза ,ˮ добитник је преко 20 главних на-
града за филмове на домаћим фестивалима и преко два-
десет интернационалних признања и гран-прија.
 Да ли ће пропевати у новом пројекту не знам, а 
и не би ме изненадило, јер, припрема филм и ТВ серију 
о Томи Здравковићу. Дакле, за њега се не може, као у 
Томиној песми рећи, „Дотак'о сам дно живота .ˮ
 Напротив.

 P.S.  Приватни живот, супругу Мају и децу  Мију 
и Алексеја, крије од јавности кaо кобра ноге!
 

Милан Д. Шпичек

глумац је глумац је глумац
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