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јуче на фестивалу

Пријем  за глумце у Градској кући 

	 Град	 Ниш	 је	 синоћ,	 53.	 пут	 по	 реду,	 отворио	
своје	капије	глумцима	и	на	традиционалан	начин	им	по-
желео	добродошлицу.	На	свечаном	пријему	у	Градској	
кући	присутнима	се	обратио	заменик	градоначелника,	
проф.	др	Милош	Банђур	.
	 „Град	Ниш	је	поносан	што	баштини	традицију	
најстаријег	 филмског	 фестивала	 у	 Србији,	 једног	 од	
најзначајнијих	 у	 нашем	региону,	 и	што	 је	 овај	фести-
вал	специфичан	по	 томе	што	 је	посвећен	 глумцима	и	
њиховом	 уметничком	 делу.	 Онако	 како	 се	 овај	 град	
буде	развијао,	 а	 то	ће	 се	 јако	добро	видети	у	наредне	
две	године,	нешто	се	већ	примећује	и	данас,	тако	ћемо	
развијати	и	све	културне	манифестације,	па	и	овај	фе-
стивал.	Задржаћемо	све	оно	што	је	добро	и	вредно,	што	
представља	његову	традицију	и	његову	вредност,	али	
подржаћемо	и	сваки	корак	у	правцу	даље	афирмације	
фестивала,	 у	правцу,	 било	 географског,	 било	 језичког	
или	неког	другог		ширег	подухвата.ˮ
	 У	име	Нишког	културног	центра	глумце	је	по-
здравио	 Срђан	 Савић,	 директор	 Фестивала.	 Савић	 је	
истакао:	
	 „Програм	 је	богат,	не	само	такмичарски	већ	и	
пратећи,	видећете	колико	има	пратећих	манифестација	
тако	да	ће	и	цео	град	живети	са	фестивалом.ˮ
	 У	улози	председника	жирија,	ове	године	се	на-
шла	 глумица	 Ана	 Софреновић,	 а	 да	 донесе	 најбољу	
одлуку	 помоћи	 ће	 јој	 Бојана	 Маљевић	 и	 Тихомир	
Станић.
	 Након	свечаног	пријема,	глумци	су	се	црвеним	
тепихом	упутили	ка	нишкој	Тврђави	која	ће	у	наредних	
седам	дана	бити	у	њиховом	власништву.

Драгосава Младеновић

Ниш заслужује велики  
национални фестивал

	 Речима	„Драге	колеге,	Тврђава	 је	наша ,ˮ	које	 је	
изговорила	Ана	Софреновић,	председница	овогодишњег	
жирија,	 уручењем	 Награде	 „Павле	 Вуисићˮ	 Радошу	
Бајићу,	и	величанственим	ватрометом	коме	је,	уз	бројну	
и	расположену	публику,	присуствовало	и	педесет	глума-
ца	на	Летњој	позорници,	синоћ	су	свечано	отворени	53.	
Филмски	сусрети.	
	 У	 првом	 делу	 програма	 наступио	 је	 глумац	
Небојша	Миловановић,	који	је	свој	духовити	стендап	на-
ступ,	током	кога	се	шалио	на	рачун	глумаца	и	публике,	
завршио	цитирајући	Брану	Црнчевића	да	„Ко	не	зна	за	
шалу	треба	га	озбиљно	зезати .ˮ
	 Председници	жирија	53.	Филмских	сусрета,	Ани	
Софреновић,	кључеве	града	предао	је	заменик	градона-
челника	Милош	Банђур,	наводећи	да	 је	град	Ниш	„то-
ком	своје	историје	дуго	био	мета	моћних	освајача	који	
су	кључеве	предавали	једни	другима,	а	пре	140	година	
ти	кључеви	су	постали	наши,	српски .ˮ	
	 „Сваког	 августа	 их	 на	 пар	 дана	 позајмимо	
глумцима	 у	 знак	 поштовања	 према	 њима	 и	 филмској	
уметности ,ˮ	рекао	је	Банђур.
	 „Верујем	да	се	поглед	који	ми	глумци	имамо	са	
Тврђаве	није	ништа	променио	у	протекле	53	године.	Кад	
сам	пре	три	године	била	на	Фестивалу	публика	се	није	
макла	иако	 је	падала	киша.	Обавезујете	нас	да	будемо	
најбољи	што	можемо ,ˮ	 навела	 је	Ана	Софреновић.	Пу-
блици	 су	 се	поклонила	и	 два	преостала	 члана	жирија:	
Бојана	Маљевић	и	Тихомир	Станић.
	 Награду	„Павле	Вуисић ,ˮ	коју	Удружење	Филм-
ских	 глумаца	Србије	 по	 традицији	 додељује	 на	Филм-
ским	сусретима	за	изузетан	допринос	уметности	глуме	
на	филму	и	сродним	медијима,	овогодишњем	лауреату	
Радошу	 Бајићу	 уручио	 је	 Владан	Живковић,	 уметнич-
ки	директор	Фестивала.	Прву	улогу	на	филму	Бајић	 је	
остварио	играјући	Недељка	Чабриновића	у	„Атентату	у	
Сарајеву .ˮ
	 „Равно	пре	42	 године	 ја	 сам	се	први	пут	попео	
на	ову	позорницу	како	бих	се	поклонио	вама,	предивној,	
величанственој	 публици	 која	 воли	 филм,	 која	 му	 се	
радује.	А	пре	пола	века	у	Ниш	је	дошао	један	голобради	
дечко,	и	ту	је	остао	наредне	четири	године,	од	1968.	до	
1972.	Моја	осећања	су	вечерас	слојевита,	снажна,	и	због	
овог,	 најзначајнијег	 домаћег	 признања	 за	 глуму	 и	 због	
тога	 што	 сам	 четири	 године	 младости	 провео	 у	 овом	
дивном	 граду ,ˮ	 навео	 је	 Радош	 Бајић,	 додајући	 да	 му	
је	велика	част	што	је	имао	прилику	да	подели	кадар	са	
Павлом	Вуисићем,	играјући	у	филму	Живка	Николића,	
„црногорског	Фелинија .ˮ
	 „У	великој	сам	части	што	сам	од	вечерас	у	друшт-
ву	бесмртних	који	су	добили	ово	велико	знамење ,ˮ	навео	
је	Бајић.	Награђени	глумац	се	осврнуо	и	на	изглед	града	
Ниша,	наводећи	да	се	„Ниш	променио	набоље ,ˮ	али	и	на	
филмске	фестивале	у	земљи.
																																																																																													►
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данас на фестивалу

Летња позорница, 20.30

ИЗГРЕДНИЦИ	(107’)

Режија:	Дејан	Зечевић
Улоге:	Радован	Вујовић,	Младен	Совиљ,	Марта	Бјелица,	
Светозар	Цветковић

Прича	о	троје	студента	који,	радећи	на	експерименту,	не	
увиђају	да	се	хаос,	настао	због	потреба	пројекта,	увлачи	
и	у	њихове	животе,	а	њихов	професор	их	оставља	да	се	
сами	суоче	са	последицама.

ПРОКЛЕТИ ПАС	(88’)

Режија:	Драган	Пешикан
Улоге:	 Срђан	Жика	 Тодоровић,	 Нина	 Сеничар,	 Јелена	
Галовић,	Маја	Лукић,	Игор	Первић,	Иван	Јевтовић,	Ми-
лош	Влалукин,	Милица	Зарић,	Александар	Шапић

Због	 једног	пса	Александра,	 Јована	и	Марија	долазе	у	
сукоб	 са	 криминалном	 бандом	 коју	 предводи	 Сергеј,	
неумољиви	нарко-дилер.	Криминалци	бивају	доведени	
у	заблуду	мислећи	да	је	реч	о	међународној	полицијској	
акцији.

ПРОГРАМ ПРАТЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

 
11.00	 Промоција	 књига	 Живот и дјело Александра 
Петровића	и	Критички водич кроз српски филм 
(издавач:	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

►	 „Србија	након	распада	велике	земље,	за	разлику	
од	других	који	су	сачували	националне	фестивале,	нема	
прави	велики	национални	фестивал.	Једино	Ниш	и	овај	
фестивал	заслужују	да	постану	централно	место	за	на-
ционални	фестивал ,ˮ	поручио	је	Бајић.
	 Прво	вече	53.	Филмских	сусрета	водио	је	брачно-
глумачки	пар	Софија	Јуричан	и	Раде	Николић.
	 Након	вишеминутног	ватромета	у	коме	је	ужи-
вала	публика	у	Тврђави	али	и	Нишлије	ван	њених	зиди-
на,	приказана	су	прва	два	филма	такмичарског	програ-
ма	−	 „Јужни	ветарˮ	Милоша	Аврамовића	и	 „Границе,	
кишеˮ	Николе	Мијовића	и	Властимира	Судара.

Александра Гојковић
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награда павле вуисић

	 Радош	Бајић,	добитник	Награде	Павле Вуисић	за	
изузетан	допринос	уметности	глуме	у	домаћем	филму	
и	њему	сличним	медијима,	велики	је	зналац	и	познава-
лац	нишког	фестивала.	На	њему	је	присутан	више	од	40	
година	а	своја	сећања	на	Ниш	и	Фестивал	послао	ми	је	
поруком.	
	 „Сећам	се	 великог	узбуђења	и	притајене	радо-
сти.	Први	пут	сам	се	у	Тврђави	поклонио	дивној	нишкој	
публици,	која	стварно	воли	домаћи	филм	и	глумце	као	
његову	највећу	вредност,	далеке	1976.	године.	Имао	сам	
23	 године	 и	 играо	 сам	 једну	 од	 главних	 улога	 у	фил-
му	 великог	 југословенског	 редитеља	 Вељка	 Булајића	
Атентат у Сарајеву.	И	одмах	 за	 улогу	младобосанца	
Недељка	Чабриновића	добио	награду	публике,	која	ће	и	
у	годинама	које	су	уследиле	увек	много	више	подржа-
вати	 и	 награђивати	мој	 рад	 и	моје	 улоге	 од	 стручних	
жирија	фестивала.	Данас,	после	42	године	све	ми	личи	
на	сан,	за	који	могу	да	кажем	да	се	остварио.ˮ 	
	 Рођен	 је	 у	 селу	Медвеђа	 у	 општини	 Трстеник	
1953.	године.	То	своје	порекло	никада	није	крио	већ	је	
показао	да	људи	са	села	имају	право	на	велике	снове,	
а	он	почиње	да	их	сања	уписом	на	Академију	за	позо-
риште,	филм,	радио	и	телевизију	коју	завршава	у	кла-
си	Огњенке	Милићевић.	На	почетку	каријере	играо	 је	
у	 Југословенском	 драмском	 позоришту	 (улога	 Лауре	
у	 представи	Дундо Мароје	 у	 режији	 проф.	Мирослава	
Беловића),	Народном	позоришту	у	Београду	(улога	Зри-
кавца	у	Црвеном шалу	Антонија	Исаковића).	У	Атељеу	
212	у	представи	Дуел,	чији	је	аутор	био,	играо	је	са	ве-
ликим	Јованом	Милићевићем	и	тада	први	пут	открива	
јавности	 списатељски	дар.	Монодраму	Лед	 одиграо	 је	
преко	стотину	пута	на	простору	бивше	Југославије.	Уб-
рзо	 је	 снимљена	и	ТВ	драма	по	истоименом	 тексту,	 а	
много	година	касније	и	ТВ	серија	и	играни	филм	који	је	
режирала	његова	ћерка.	Ту	се	затвара	један	круг.	Иако	
су	критике	на	његов	позоришни	рад	говориле	да	 је	на	
сцену	ступио	значајан	глумац,	Бајић	се	врло	брзо	опре-
делио	за	филм	и	телевизију.	
	 Његово	познавање	живота	и	рада	на	селу	обеле-
жило	је	део	његовог	филмског	а,	пре	свега,	телевизијског	
опуса	 који	 га	 је	 сврстао	 у	 најплодније	 и	 најзначајније	
ауторе.	 Секула	 у	 неколико	 филмских	 наставака	 Дра-
гослава	Лазића	свакако	 је	први	у	низу	ликова	који	му	
је	 обезбедио	 славу	 и	 велику	 наклоност	 гледалаца:	 у	
скромним	продукцијским	условима	осамдесетих	и	де-
ведесетих	година	минулог	века	прича	о	једном	наивном	

и	добром	човеку	брзо	је	нашла	пут	до	срца	гледалаца.	
Много	година	касније	снима	оду	српском	селу	и	чести-
титим	домаћинима	–	серију	која	је	оборила	све	рекорде	
гледаности	Село гори а баба се чешља.	Бајић	улази	у	све	
домове	Србије	али	и	дијаспоре.	Овај	пут	он	је	комплетан	
аутор:	потписује	сценарио,	режију,	 један	је	од	главних	
глумаца	и	продуцената	овог	серијала.	О	њему	као	чо-
веку	говори	и	податак	да	је	све	своје	колеге	са	класе	по-
звао	да	играју	у	серији	и	да	је	неке	готово	заборављене	
српске	глумце	вратио	у	домове	гледалаца.	Овом	серијом	
постао	је	бесмртан	и	своје	име	златним	словима	уписао	
у	историју	српског	глумишта.	
	 Бајић	 је	 добитник	 многобројних	 награда.	 Па	
ипак	Павле Вуисић	 –	награда	 је	 колега	из	његовог	 ес-
нафа.	Питам	га	о	првим	реакцијама	када	су	му	јавили	
вест.	
	 „Они	који	ме	познају	–	знају	мој	професионални	
и	етички	кодекс:	никада	никога	нисам	повукао	за	рукав,	
нити	окренуо	телефон	и	предузео	било	шта	да	би	неко	
приметио	мој	рад	и	евентуално	ме	наградио.	До	моје	пе-
десете	и	неке	године	награде	су	ме	мимоилазиле,	али	у	
последњих	 десетак	 година	 сустижу	 једна	 другу.	Нема	
професионалне	награде	и	већег	друштвеног	признања	
које	већ	нисам	добио.	Ваљда	је	то	нормално.	После	ве-
ликих	залагања,	труда,	муке	и	преданог	рада	–	долазе	
признања.	Када	је	у	питању	Награда	Павле Вуисић	која	
носи	име	једног	од	највећих	српских	и	југословенских	
глумаца	икада,	то	је	збиља	највеће	признање	које	за	свој	
рад	наша	бранша	може	добити.	То	је	сертификат	живот-
ног	дела	једног	човека	и	уметника	и	због	свега	тога	сам	
почаствован.ˮ
	 Постављам	му	и	питање	о	улози	која	му	најлакше	
пада	–	глумац,	редитељ,	писац	или	продуцент?	
	 „Последњих	 година	 најбоље	 се	 осећам	 док	
пишем.	 Ипак	 се	 ту	 ствара	 имагинарни	 свет	 филм-
ске	чаролије	која	продукцијом	и	режијом	добија	своју	
надгрању.	Да	будем	искрен,	не	најављујем	да	ћу	батали-
ти	глуму,	јер	глумац	никада	не	иде	у	пензију	–	али	ми	је	
све	теже	да	облачим	костим,	да	седим	у	шминкерници	
и	да	чекам	док	се	намешта	светло.	Ваљда	је	то	природно	
–	преко	40	година	сам	у	тој	причи.	Као	редитељ	верујем	
да	још	нисам	рекао	последњу	реч,	а	као	продуцент	имам	
велике	планове.	Али,	за	све	–	нека	Бог	да	здравља.ˮ 	
	 Неке	од	његових	најзначајнијих	улога	остварио	
је	у	филмовима	и	серијама	(избор):	Ђавоље мердевине,	
Врхови Зеленгоре,	Бештије,	Стићи пре свитања,	Пар-
тизанска ескадрила,	Жеђ,	Лед,	Настојање,	Сабињанке,	
Бановић Страхиња,	 Ој, Мораво; Луталица,	 На путу 
за Катангу,	Сунцокрети,	Свето место,	Покојник,	Вук 
Караџић,	Држава мртвих,	Бело одело,	Дезертер,	Први 
пут с оцем на јутрење,	Смрт госпође министарке,	Пси 
лају, ветар носи; Шифра Деспот,	Убице мог оца.	
	 Магија	 покретних	 слика	 и	 до	 сада	 је	 била	 на	
Радошевој	 страни.	 Верујем	 да	 му	 аплауз	 који	 добија	
свих	ових	година	даје	снаге	за	нове	филмске	и	ТВ	приче	
које	ће	лако	наћи	пут	до	гледалаца.

  Жељко Жеља

радош бајић



	 Ирена	Мичијевић	 Родић	 рођена	 је	 у	 Београду	
1972.	 године.	 Врло	 млада	 –	 са	 16	 година	 уписује	Фа-
култет	 драмских	 уметности	 у	 Београду	 у	 класи	Арсе	
Јовановића	и	тиме	се	уписује	у	ред	најмлађих	студена-
та	у	историји	тог	факултета.	Како	је	сама	говорила	на	
пријемни	је	дошла	са	жељом	да	види	како	све	то	изгле-
да;	услед	невеликог	оптерећења,	а	сигурна	у	своју	игру,	
бива	примљена	из	прве.	
	 Још	 на	 факултету	 је	 почела	 да	 ради.	 Њена	
прва	професионална	улога	била	је	у	ТВ	драми	Велика, 
мала матура	 1991.	 године.	Убрзо	 након	 дебија	 на	ма-
лим	екранима	добија	позив	Горчина	Стојановића	да	у	
Југословенском	 драмском	 позоришту	 у	Хамлету	 игра	
улогу	Офелије.	Критике	које	је	добила	те	1992.	године	
обећавале	 су	 велику	 каријеру	 и	 ангажман	 у	 неком	 од	
престоничких	позоришта.	Добија	позив	Дарка	Бајића	и	
у	Звездара	театру	игра	глвану	женску	улогу	у	представи	
Живот Јованов.	Одиграла	је	 још	пар	улога	на	даскама	
које	живот	значе	и	нестала	из	београдских	уметничких	
кругова.	За	себе	је	говорила	да	је	номад	у	души	и	да	је	
рат	у	Југославији	допринео	њеном	одласку	–	једно	вре-
ме	живела	 је	у	Шпанији	а	онда	од	2001.	године	са	по-
родицом	у	Лондону.	Последњих	година	често	 је	 зарад	
посла	долазила	у	Београд.	
	 Током	 својих	 номадских	 дана	 снимала	 је	 по-
времено	у	Србији	па	су	из	тог	периода	запажене	њене	
улоге	у	филмовима	Пун месец над Београдом,	Андреа,	
Раскршће.	 Велики	 повратак	 уследио	 је	 филмом	Мали 
свет	2003.	године	у	коме	је	играла	главну	женску	улогу.	
Те	године	била	је	и	на	Филмским	сусретима	у	Нишу	–	
разговарали	смо	и	била	 је	очарана	тиме	да	се	неко	ње	
сећа	и	ван	круга	двојке.	Причали	смо	о	представи	Жи-
вот Јованов	која	је	гостовала	и	у	Нишу	и	била	једна	од	
оних	које	су	обележиле	позоришни	живот	Србије	деве-
десетих	година.	
	 Кратко	 време	 била	 је	 асистент	 на	 Факултету	
драмских	уметности	у	Београду.	Софија	Јуричан,	глуми-
ца	Атељеа	212,	била	је	на	другој	години	Факултета	када	
је	на	класу	Гордане	Марић	за	асистента	дошла	Ирена.	
Тог	времена	се	добро	сећа:	„Ирена	је	примљена	на	ФДУ	
са	само	16	година	што	се	не	дешава	често	а	то	најбоље	
говори	 колико	 није	 било	 дилеме	 око	њеног	 талента	 и	 

аутентичности	коју	је	увек	имала;	као	таква	је	и	дошла	за	
нашег	асистента	када	смо	били	друга	година	глуме.	Жи-
вела	је	у	Лондону	и	у	Шпанији,	била	је	врло	знатижељна	
и	необична	и	другачија;	врло	је	волела	и	плес,	и	покрет,	
и	похађала	је	разне	радионице	широм	света	и	преносила	
нам	своја	искуства.	Била	је	своја	и	другачија,	али	блага	
и	непосредна	и	загледана	у	суштину	нас	студената,	али	
и	материјала	који	је	требало	савладати.	Није	била	скло-
на	пролазним	помодарским	одређењима	у	чију	се	замку	
често	упада.	И	то	је	било	драгоцено	у	преношењу	њеног	
односа	према	глуми	и	шта	значи	бити	глумац.	Сви	су	
то	препознавали	и	ценили	 је	 још	више	због	тога	па	 је	
тиме	губитак	још	већи.	Ирена	је	у	себи	имала	нечег	што	
ово	време	све	мање	негује	и	допушта:	јединственост	и	
непоновљивост...	То	су	моја	сећања	на	дивну	и	надасве	
своју	Ирену	Мичијевић.ˮ 	
	 Играла	је	главну	улогу	у	босанскохерцеговачком	
филму	Фино уштимовани мртваци,	мање	улоге	у	бри-
танским	филмовима	Byron	и	Line out	као	и	у	британској	
серији	Coronation Street.Играла	је	и	у	филму	Флешбек,	
затим	једну	од	главних	улога	у	америчком	филму	The 
Choice,	серијима	MI-5,	The Dream Play,	Silent Witness.	На	
српску	телевизију	враћа	се	римејком	серије	На слово на 
слово,	а	уследиле	су	и	улоге	у	серијама	Жене са Дедиња 
и	у	босанскохерцеговачком	ситкому	Луд, збуњен, нор-
малан.	
	 И	када	су	сви	мислисли	да	се	један	такав	раско-
шан	таленат	вратио	на	српску	сцену,	уследила	је	болест	
која	ју	је	и	коначно	вратила	у	Београд	–	по	сопственој	
жељи,	када	је	схватила	да	је	крај	близу,	вратила	се	у	род-
ни	град	из	кога	је	давних	деведесетих	година	и	отиш-
ла	са	жељом	да	испита	своје	границе.	Отишла	је	тихо,	
мирно	 и	 достојанствено	 септембра	 2017.	 године.	 На	
друштвеним	мрежама	колеге	су	се	опраштале	од	Ирене	
речима	„путуј	ветровита .ˮ	А	сама	је	о	смрти	говорила:	
„Верујем	да	се	кад	умремо	сви	претварамо	у	светлост,	у	
те	фотоне,	и	тако	замишљам	како	нас	данас	сви	они	који	
су	живели	обасјавају	у	виду	сунчевих	зрака	–	тако	без	
смрти	не	би	било	живота.ˮ
	 Њена	 колегиница	 са	 класе	 глумица	 Данијела	
Стојановић	је	рекла:	„За	мене	је	она	била	увек	пример	
слободног	човека	за	кога	не	постоје	границе	ни	у	чему.	
Правила,	условности,	жанр,	они	су	за	Ирену	постојали	
само	да	би	били	нарушени.	У	послу	и	у	животу.	Брутал-
на	и	жествена,	дубока	и	лепршава,	детињаста	и	озбиљна	
–	она	је	умела	да	буде	све	то	истовремено.	Утробом	је	
осећала	живот,	а	љубав	је	била	њена	звезда	водиља.	Она	
је	 тек	 требало	 да	 заблиста...	 Ирена,	 моја	 мила,	 где	 си	
тако	пожурила?!	Недостајеш...ˮ
	 Ових	августовских,	фестивалских	дана	

гледаћемо	у	небо	и	тражити	Њен	непоновљив,	благ	
осмех	и	светлост	којом	је	зрачила.		 	 	 	
       

Жељко Жеља

П.С.	 Аутор	 се	 захваљује	 глумицама	 Софији	 Јуричан,	
Данијели	 Стојановић	 и	 Дубравки	 Мијатовић	 као	 и	
редитељу	 Нарциси	 Даријевић	 на	 помоћи	 око	 писања	
овог	текста.	
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	 Лепа	Новосађанка.	
	 Када	је	реч	о	Нини	Сеничар	овај	придев	је	непо-
требан.	То	се	види	и	са	ове	даљине	одакле	слажем	слова	
да	бих	вам	приближио	ново	лице	(за	нас)	на		малом	али	
и	великом	екрану.	
	 Њено	лице	дуго	није	звучало	познато	нашој	пу-
блици,	 све	 док	 није	 ускликнула	 с	љубављу	 „Ја	 волим	
Србију!ˮ	Можда	је	неко	памти	као	девојчурка	у	реклами	
за	кекс?	Рекао	сам	кекс.	Госпођица	Нина,	дефинитивно	
је	скренула	пажњу	јавности	када	је	пре	16	година	поста-
ла	мис	Војводине.	Била	је	заштитно	лице	познатих	мод-
них	креатора	и	разних	козметичких	производа,	иако	њој	
лично	није	потребна	ни	Павловићева	маст.	У	Италији,	
била	је	учесник	ријалитија	„Острво	звездаˮ	италијанска	
верзија	 „Survivor .ˮ	 Затим	 се	 појавила	 на	 италијанској	
националној	ТВ,	али,	у	центар	пажње,	доспела	 је	због	
сентименталне	везе	с	Еросом	Рамацотијем.	Ко	да	одо-
ли	латинском	љубавнику	који	се	још	зове	Ерос?	Затим	
је	 била,	 ма	 шта	 то	 значило,	 заштитно	 лице	 фудбал-
ског	 клуба	Удинезе.	 Заиграла	 је,	 не	фудбал,	 у	филмо-
вима	Volume O,	Napoletans	и	Tutto molto bello.	Да	обори	
сумњу	како	лепе	жене	нису	и	паметне,	Нина	је	у	Мила-
ну	на	Универзитету	Бокони,	дипломирала	међународну	
економију,	а	две	године	за	редом	боравила	је	у	Авгани-
стану	где	је	помагала	злостављаним	женама.	Глуму	је	
уписала	у	Лос	Анђелесу,	тек	да	утврди	градиво,	а	онда	
је	један	Проклети пас,	редитељ	Драган	Пешикан	позвао	
да	у	његовом	филму	игра	главну	улогу.
	 –	Да	ми	је	неко	пре	неколико	година	рекао	да	ћу	
долазити	из	Лос	Анђелеса	у	Србију	да	снимам	филмове	
и	водим	ТВ	емисије,	не	бих	му	веровала.	Пре	доласка	да	
заиграм	у	Проклетом псу	и	у	Америци	сам	снимила	два	
филма.	Снимајући	филм	у	земљи	где	сам	рођена,	имала	
сам	утисак,	да	поново	враћамо	понос	и	веру	у	Србију.
	 –	А	шта	је	с	пројектом	ТВ	серије	у	Америци?

	 –	Холивуд	је	чудесна	машина	која	глумцима	до-
носи	и	добро	и	зло.	Тамо	у	Свету,	свако	мора	да	засуче	
рукаве	и	заслужи	успех.	Мој	живот	у	Лос	Анђелесу	је	
трка	 по	 аудицијама,	 али	 и	 релаксирајућег	 рада	 на	 ТВ	
серији	коју	сам	написала.	Сан	ми	је	да	је	видим	на	малом	
екрану.	Са	једним	дечком,	зове	се	Џеј	Елисон,	с	којим	
сам	играла	у	„Shortwave ,ˮ	можда	ћу	бити	и	продуцент.
	 Нина	 је	 после	 снимања	 филма	 водила	 две	
најпопуларније	ТВ	емисије	„Ја	волим	Србијуˮ	и	„Твоје	
лице	звучи	познато .ˮ	Упитана,	кога	би	она	радо	имити-
рала	у	овој		емисији,	без	размишљања	је	рекла:	
	 –	Џеј	Ло.	Џеј	Ло	обожавам,	али,	био	би	ми	већи	
изазов	да	имитирам	неког	мушкарца,	рецимо	Фредија	
Меркјурија...	 У	 емисији	 пријатно	 ме	 је	 изненадила	
Гага	Мићаловић	која	сјајно	пева	и	игра,	Лека	са	својом	
упорношћу	и	марљивим	радом,	прелазио	је	све	препре-
ке,	Бане	има	шарм	да	му	никаква	друга	вештина	није	
потребна...	
	 Шта	 јој	 недостаје,	 ако	ишта	може	да	недостаје	
једној	успешној	младој	девојци?
	 –	Највише	ми	недостају	пријатељи,	Дунав,	ма-
мина	 супа,	 ајвар	 и	 колачи	 с	 маком!!	 Проклети пас 
обележиће	Нинину	филмску	 каријеру	 у	Србији.	Нина	
са	успехом	игра	девојку	која	долази	из	Америке	да	по-
сети	мајку	 и	 док	шета	њеног	 (проклетог)	 пса	 	 који	 се	
зове	ФБИ	 „Еф	Би	Ајˮ	 јер	 је	 кева	 залуђена	 америчким	
серијама,	 наилази	 на	 низ	 невоља	и	 препрека	 београд-
ског	 подземља.	Фантастично	 влада	 каратеом,	 пуца	 из	
пиштоља,	као	права,	и	разумљиво	прелази	све	препреке.
	 Како	јој	то	успева?
Гађање	из	пиштоља	није	 јој	страно,	 јер	 је	ту	вештину	
вежбала,	 па	 чак	и	 гађање	луком	и	 стрелом,	 а	 још	као	
девојчурак	бавила	се	скоком	у	даљ.	Зато	са	лакоћом	пре-
скаче	све	препреке.
	 ВМДЗБ,	 вама	 може	 да	 звучи	 бизарно,	 али,	
питајте	је,	чије	је	почетно	слово	имена	истетовирала	на	
левој	руци.
	 Да	не	верујете,	једног	коња!

 Милан Д. Шпичек

глумац је глумац је глумац
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