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јуче на фестивалу

Ансамбл глума – кључ успеха

	 Филмове	 „Јужни	 ветарˮ	 Милоша	 Аврамовића	 и	
„Границе	кишеˮ	Николе	Мијовића	и	Властимира	Судара,	од-
гледала	је	бројна	публика	прве	вечери	53.	Филмских	сусрета,	
а	екипе	ових	остварења	јуче	су,	по	традицији,	поделиле	своје	
утиске	са	новинарима	у	Прес-центру.
	 „Јужни	 ветарˮ	 је	 у	 Нишу	 имао	 своју	 светску	
премијеру.	Редитељ	Милош	Аврамовић	рекао	је	да	су	радећи	
на	филму	били	инспирисани	деведесетим	годинама	(сцена-
риста	 је	Петар	Михајловић),	 током	којих	су	одрастали,	али	
и	жељом	 да	 то	 искуство	 споје	 са	жанр	филмом	 „који	 нема	
велику	 традицију	 у	 нашој	 кинематографији,	 ако	 се	 изузму	
комедије .ˮ	
	 Милош	Биковић,	који	у	филму	игра	Петра	Мараша,	
младића	из	света	криминала,	имао	је,	заједно	са	глумцем	Ми-
одрагом	Радоњићем,	и	улогу	копродуцента.
	 Улазак	у	продуцентске	воде,	Биковић	је	описао	као	
нешто	што	 је	било	логично,	 а	пред	собом	 је,	како	 је	рекао,	
имао	и	„добар	пример	Драгана	Бјелогрлића	који	је,	за	време	
деведесетих	а	и	сада,	када	је	велика	криза	у	кинематографији,	
као	глумац	морао	да	се	бори,	да	постане	и	продуцент	да	би	
имао	боље	услове	за	рад .ˮ	
	 Биковић	 у	 „Јужном	 ветруˮ	 глуми	 антихерија,	 што	
одскаче	од	већине	његових	досадашњих	улога.
	 „За	 сваког	 глумца	 је	 сан	 да	 има	 разноврсне	 улоге,	
једино	је	код	нас	ситуација	нажалост	таква	да	се	мало	снима,	
а	и	када	се	снима	мало	се	ризикује.	Овде	глумац	нема	прили-
ку	да	мења	жанрове ,ˮ	навео	је	Биковић	који	је	у	овом	филму	
први	пут	поделио	кадар	са	Драганом	Бјелогрлићем,	што	му	је	
било	посебно	драго.
	 „Одгледао	сам	овај	филм	два	пута	и	мислим	да	после	
година	суше	у	кинематографији	коначно	имамо	нешто	што	
ће	мало	растрести	ствари,	имамо	један	филм	који	може	да	на-
прави	велики	успех	у	биоскопима,	а	није	чисто	комерцијални	
филм,	 већ	филм	 са	 изразитим	 ауторским	печатом.	Ми	 смо	
стално	у	некој	строгој	подели	на	тзв.	ауторске	филмове	и	тзв.	
биоскопске	филмове,	а	та	подела	је	апсурдна	и	глупа.	За	све	
што	сам	радио	трудио	сам	се	да	буде	прави	и	озбиљан	филм	
који	има	све	квалитете	који	чине	једно	добро	филмско	дело ,ˮ	
рекао	је	Драган	Бјелогрлић.
	 Бјелогрлић	у	филму	игра	човека	који	је	зашао	у	годи-
не	и	покушава	да	се	пензионише	у	свету	криминала,	а	у	једној	
од	сцена	појављује	се	са	Небојшом	Глоговцем.
	 „Мислим	 да	 је	 сцена	 коју	 смо	 снимили	 Небојша	
и	 ја	 у	 кафани	 последња	 сцена	 коју	 је	 он	 снимио ,ˮ	 навео	 је	
Бјелогрлић,	 који	 је	 истакао	 да	 у	 филму	 „Јужни	 ветарˮ	 све	
глумачке	 креације,	 од	 главних	 до	 најмањих	 епизода,	 чине	
једну	ансамбл	игру	која	можда	и	даје	кључни	квалитет	фил-
му.	
	 Глумица	 Јована	 Стојиљковић	 (игра	 Марашеву	
девојку	Софију),	рекла	је	да	је	важно	да	постоје	женске	улоге	
попут	те	коју	је	она	играла.	

	 „Постоји	пар	сцена	у	којима	та	девојка	проживљава	
најстрашније	ситуације.		Кад	сам	погледала	филм	и	ја	сам	по-
веровала	у	тај	свет,	верујем	да	ће	и	гледаоци ,ˮ	рекла	је	млада	
глумица.
	 О	 својим	улогама	у	 „Јужном	ветруˮ	 говорили	 су	и	
Миодраг	Радоњић	(Баћа),	Милош	Тимотијевић	(Ступар),	Сла-
виша	Чуровић	(Инспектор	Рајко)	и	бугарски	глумац	Ивајло	
Захаријев	(Христо).	Најављено	је	да	ће	на	пролеће	2019.	поче-
ти	снимање	десет	епизода	серије	„Јужни	ветар ,ˮ	која	ће	бити	
приказана	на	РТС-у.		
	 Филм	 „Границе	 кише ,ˮ	 прича	 о	љубави	 и	 нади,	 на	
нишком	 фестивалу	 имао	 је	 српску	 премијеру.	 Приказан	 је	
недавно	 претпремијерно	 на	 Сарајевском	 фестивалу	 (где	
је	пре	десет	 година	добио	награду	 за	пројекат	у	развоју),	 а	
праву	 светску	 премијеру	 имаће,	 како	 је	 рекао	 Властимир	
Судар,	 коредитељ	 филма	 (заједно	 са	 Николом	 Мијовићем)	
на	предстојећем	Филмском	фестивалу	у	Монтреалу.	Радња	
филма	је	смештена	у	данас	напуштена	села	између	Црне	Горе	
и	Херцеговине	 у	 близини	 границе	 са	Хрватском,	 и	 говори,	
према	Сударовим	речима,	о	томе	„како	границе	могу	да	буду	
апстрактне,	да	сви	треба	да	се	поштујемо	и	живимо	заједно .ˮ
	 „Никола	Мијовић	и	ја	студирали	смо	заједно	у	Лон-
дону	и	размишљали	смо	да	ли	би	могли	да	урадимо	нешто	
што	би	било	нека	врста	љубавног	писма	пределу	из	кога	до-
лазимо,	благи	поглед	са	стране ,ˮ	објаснио	је	Судар.
	 „Цео	филм	нема	много	дијалошког	већ	се	много	тога	
прочита	између.	Као	глумцу	ми	је	то	било	много	изазовније	
да	урадим.	Кад	смо	почели	да	снимамо	филм,	сећам	се	да	сам	
рекао	'Мене	овај	Здравко	уби'.	Морао	сам	да	будем	све	време	
Здравко,	 не	 само	 у	 кадру.	Убио	ме	 јер	 није	 човек	 који	 има	
великог	контакта	са	људима.	Лепота	је	била	у	томе	да	ухва-
тимо	моменат,	да	се	осети	та	наша	хемија	коју	је	немогуће	да	
гледалац	не	препозна	и	не	осети	и	да	је	камера	не	ухвати ,ˮ	ре-
као	је	Вахидин	Прелић	(Здравко),	који	је	захвалио	посвећеној	
нишкој	публици	што	је	остала	да	гледа	овај	филм	који	је	по-
чео	у	поноћ.	
	 „У	 једном	 тренутку	 сам	 рекао	 Власти	 Судару,	 да	
је	нови	Џејмс	Бонд	не	знам	да	ли	бих	остао	да	га	гледам	од	
дванаест! .ˮ
	 Роберт	Будак	(Никола)	је	истакао	„једноставну	лепо-
ту	сценарија ,ˮ	који	је	„показао	на	суптилан,	а	не	на	нападан	
начин	како	се	често	ради	–	Гледај	овај	проблем,	али	постоји	
и	решење .ˮ		
	 О	 филму	 су	 говорили	 	 и	 Предраг	 Карло	 Калезић	
(један	од	продуцената,	који	се	у	филму	појављује	и	као	глу-
мац),	и	глумци	натуршчици	из	Требиња,	дечаци	 	Недјељко	
Миловић	и	Огњен	Вујовић,	за	које	је	ово	било	упознавање	са	
светом	филма.

Александра Гојковић

РАЗГОВОРИ У ФЕСТИВАЛСКОМ ЦЕНТРУ
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данас на фестивалу

Летња позорница, 20.30

МЕСО	(120’)

Режија:	Саша	Хајдуковић
Улоге:	Игор	Ђорђевић,	Никола	Пејаковић,	Вук	Костић,	
Марија	Пикић,	Бранко	Јанковић

Филм,	 као	 и	 истоимена	 ТВ	 серија,	 говори	 о	 Мирку	
Цвијетићу,	који	 је	играо	фудбал	а	сада	покушава	да	се	
снађе	у	бизнису	у	Бањалуци.	Настају	проблеми,	па	се	он	
обраћа	Славку,	пријатељу	из	детињства	који	 је	 сада	 са	
друге	стране	закона.

In memoriam

AГАПЕ	(87’)

Режија:	Бранко	Шмит
Улоге:	 Горан	Богдан,	Денис	Мурић,	Павле	Чемерикић,	
Иво	Грегуревић

Миран	 је	 неконвенционални	 свештеник	 који	 подучава	
децу.	 Горан,	 тинејџер	 без	 родитеља,	 ужива	 Миранову	
пажњу.	Једнога	дана	се	нови	дечак	досељава	у	њихов	крај	
и	постаје	Миранов	миљеник.

ПРОГРАМ ПРАТЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

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

РАТНИЦЕ СЛОБОДЕ

	 Овогодишњи	 програм	 „Кино	 регионˮ	 у	 нишком	
биоскопу	 Cineplexx	 отворен	 је	 филмом	 „Челичне	 ратницеˮ	
који	 представља	 ауторско	 дело	 Јелене	 Миле	 (Иванишевић	
Пауновић).	 Он	 је	 премијерно	 приказан	 средином	 јануара	 у	
Шведском	 филмском	 институту	 и	 стокхолмском	 биоскопу	
ЗИТА,	јер	редитељка	већ	две	деценије	живи	у	главном	граду	
ове	нордијске	земље.	Основа	за	филм	је	истоимена	монодрама	
„Челичне	ратнице	–	жене	добровољци	у	Првом	светском	ратуˮ	
коју	је	српско-шведска	глумица	Јелена	Мила	написала,	режи-
рала	и	изводила	поводом	стогодишњице	од	почетка	Великог	
рата,	 између	 осталог	 и	 у	 оквиру	 пратећег	 програма	 „Србија	
1914ˮ	у	Историјском	музеју	Србије.	Стицајем	околности,	овим	
филмом	 је	 завршено	 обележавање	 100	 година	 од	 завршетка	
Првог	 светског	 рата	 на	 53.	 Филмским	 сусретима,	 започето	
приказивањем	играног	филма	„Марш	на	Дринуˮ	(1964)	Жике	
Митровића	на	нишавском	кеју	уочи	Фестивала.	
	 Сценарио	за	овај	дугометражни	документарно-играни	
филм	 настао	 је	 на	 основу	 оригиналних	 записа	 хероина,	 ау-
тентичних	 изјава	 и	 делова	 њихових	 биографија.	 Јунакиње	
Великог	и	других	ратова	и	филма	„Челичне	ратницеˮ	су	Ми-
лунка	 Савић,	 Василија	 Вукотић,	 Антонија	 Јаворник,	 Фло-
ра	 Сендс,	 Надежда	Петровић,	 Делфа	Иванић,	 Елси	Инглис,	
Катарина	Клара	Штурценегер,	Диана	Будисављевић,	Зорица	
Сара	Митић,	Софија	 Јовановић,	Жана	Меркус,	 Ребека	Вест,	
Милева	Марић	Ајнштајн	 и	многе	 друге	жене	 добровољци	–	
војници	и	 болничарке,	 хуманитарне	 раднице	из	 различитих	
земаља,	од	Србије	до	Велике	Британије	и	од	Сједињених	Аме-
ричких	Држава	 до	Аустралије	 и	Новог	 Зеланда.	Филмом	 су	
обухваћени	устанци	и	ратови	који	су	претходили	Првом	свет-
ском	рату	–	Невесињска	пушка	1875.	године	и	други	устанци	
поробљених	народа	против	Турске,	Први	и	Други	балкански	
рат,	али	и	они	који	су	следили	–	Други	светски	рат	и	сукоби	у	
бившој	Југославији	деведесетих	година	двадесетог	века	који	
су	довели	до	њеног	распада.
	 Нишкој	 публици,	 поред	 ауторке,	 поклонили	 су	 се	 и	
чланови	филмске	екипе,	Софија	Иванишевић	и	Драган	Негић,	
а	Јелена	Мила	објаснила	је	да	је	ово	њен	уметнички	одговор	
на	 полемику	 о	 узроцима	Првог	 светског	 рата	 и	 покушајима	
њихове	ревизије:
	 „Хајде	да	се	запитамо	како	су	се	појавиле	све	ове	жене,	
спремне	да	се	жртвују	за	слободу	и	оне	које	се	за	њу	боре.	На	
питање	зашто	су	се	бориле,	свака	од	њих	одговара	својим	де-
лом,	речима	и	животом.	Моја	ауторска	интервенција	је	била	
да	спојим	њихове	приче	у	једну	која	ће	увести	модерну	жену	у	
филм	и	која	ће	се	запитати	шта	је	то	за	шта	се	данас	вреди	бо-
рити?	Запад	нас	не	разуме	или	то	неће	и	не	жели,	јер	би	морао	
да	се	запита	и	зашто	је	живот	у	наше	доба	изгубио	или	негде	
затурио	смисао,	храброст,	морал,	спремност	на	пожртвовање	
и	солидарност	са	другима.	Ако	уметник	заборави	своје	коре-
не,	заборавио	је	себе	и	његово	дело	постаје	празна	форма.ˮ
Посебну	вредност	филму	даје	и	употреба	одломака	из	књиге	
„Пет	 прстеноваˮ	 самураја	 Мусашија	 Мијамотоа,	 написане	
у	 једном	 дану	 1645.	 године,	 неколико	 недеља	 пред	 његову	
смрт,	а	такође	и	музика	шведског	хеви-метал	бенда	„Сабатонˮ	
који	 уместо	 стихова	 користи	 говор	 мајора	 Драгутина	
Гавриловића	упућен	браниоцима	Београда	октобра	1915.	
године,	 непосредно	пред	 јуриш	на	 аустријске	положаје	
на	српској	обали	Дунава.	

Велибор Петковић

кино регион 
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фестивалска атмосфера

„Живот и дјело Александра Петровићаˮ  и  
„Критички водич кроз српски филм 2000/2017ˮ

 У	оквиру	пратећег	програма	53.	Фестивала	филмског	
остварења,	у	Официрском	дому	представљене	су	две	књиге:	
„Живот	 и	 дјело	Александра	Петровићаˮ	 	 и	 	 „Критички	 во-
дич	кроз	српски	филм	2000/2017 .ˮ	Реч	је	о	књигама	у	издању	
Филмског	центра	Србије.
	 Александар	 Петровић	 заузима	 значајно	 место	 у	
историји	 југословенског	 али	 и	 светског	 филма	 шездесетих	
и	седамдесетих	година	прошлог	века.	О	својој	књизи,	аутор	
Властимир	Судар	каже:
	 „Ради	 се,	 не	 о	 Александру	 Петровићу	 као	 објекту	
неког	 биографског	 истраживања,	 већ	 се	 ради	 о	Александру	
Саши	Петровићу	као	аутору	филмова,	и	оно	што	можемо	да	
сазнамо	о	њему	кроз	гледање	филмова.ˮ
	 Књига	је	и	специфична	по	томе	што	је	објављена	прво	
на	енглеском	језику,	а	након	тога	је	уследило	и	њено	издање	
на	српском	језику.
	 Други	наслов	 је	 „Критчки	водич	кроз	 српски	филм	
2000/2017 ,ˮ	тројице	аутора:		Ђорђа	Бајића,	Зорана	Јанковића	и	
Ивана	Велисављевића.
	 Књига	 је	 скуп	 критичких	 текстова	 о	 свим	 српским	
дугометражним	играним	филмовима,	приказаним	у	биоско-
пу	или	на	фестивалима,	у	периоду	од	2000.	до	2017.	Иако	је	
њено	стварање	кренуло	2015.	године,	за	ово	кратко	време	до-
стигла	је	друго	издање,	а	у	плану	је	и	објављивање	на	енгле-
ском	језику.
	 „Књига	уопште	није	малициозна,	једноставно,	ту	су	
изнета	 наша	 мишљења	 о	 филмовима,	 била	 она	 позитивна,	
неутрална	или	негативна.	Такође	смо	се	договорили,	 запра-
во,	један	од	начина	на	који	смо	бирали	филмове,	био	је,	да	о	
филму	пише	онај,	којем	се	тај	филм	највише	допао.ˮ ,	рекао	је		
Ђорђе	Бајић,	један	од	аутора	књиге.
	 Ово	су	издања	којима	се	Филмски	центар	Србије,	као	
и	сви	љубитељи	филмске	уметности	могу	поносити.

Промоција монографије и филма 
„Светлана Бојковићˮ

 Добитница	 Награде	 „Павле	 Вуисићˮ	 за	 2017.	 годи-
ну	 је	 легенда	 српског	 глумишта	 Светлана	 Цеца	 Бојковић.	
У	 препуној	 сали	 биоскопа	 „Вилин	 град ,ˮ	 представљени	
су	 монографија	 и	 филм	 о	 њој.	 О	 монографији	 су	 говори-
ли:	 Јадранка	 Блануша	Вучковић,	 из	Центар	 филма,	 Владан	
Живковић,	уметнички	директор	Фестивала,	Тања	Њежић,	ау-
тор	монографије	и		Ана	Марија	Роси,	која	је	режирала	филм.	
	 Монографија	и	филм	о	поменутој	глумици,	настали	
су	као	заједнички	подухват	аутора	Тање	Њежић	и	продукције	
Центар	филм.
	 „Кад	имате	тако	раскошан		опус	и	такву	импресивну	
личност,	онда	је	свакако	јако	тешко	ставити	то	у	корице	једне	
невелике	књиге	од	стотинак	страна,	али	будући	да	 је	веома	
изазовно	и,	пре	свега	лепо,	онда	сва	тежина	пада	у	воду...	Оно	
што	сам	покушла	кроз	ову	књигу	да	дочарам,	јесте	оно	што	
је	ДНК	Светлане	Бојковић	као	уметника	и	човека.	Прелама	
се	неколико	нивоа	њене	роле	у	сва	три	медија,	њене	сцене	из	
живота	које	су	неретко	пуне	духовитости,	и	оно	што	су	неки	
њени	ставови	и	виђења ,ˮ	казала	је	Тања	Њежић.
 Светлана	Цеца	Бојковић	била	је	кратка:
	 „Дирљиво	је	за	мене	јако,	када	видим	да	моје	колеге	
уважавају	мој	рад,	да	га	цене	и	да	га	подржавају.	И	у	том	
смислу,	много	вам	свима,	хвала!ˮ

Драгосава Младеновић

Промоција књига 

	 Гласовима	публике,	глумац	прве	вечери	Филм-
ских	 сусрета	 у	 Нишу	 је	 Милош	 Биковић	 за	 улогу	 у	
филму	Милоша	Аврамовића	 „Јужни	 ветар”.	Да	 ће	 суд	
публике	бити	овакав	могло	се	наслутити	и	по	аплаузу	
који	 је	 овај	 даровити	 уметник	 добио	 након	 прве	 јавне	
пројекције	филма.	Летња	 позорница	 је	 била	 испуњена	
до	последњег	места	те	су	и	очекивања	да	ће	филм	са	овог	
фестивала	понети	бројне	награде.
	 „Нишки	фестивал	је	посебан	по	много	чему	па	
и	по	наградама	које	не	могу	да	вам	не	буду	драге.	Прво,	
оне	званичне	долазе	из	струке,	а	ове	друге	су	од	срца.	
Подједнако	су	ми	важне	обе,	али	нисам	у	Нишу	због	на-
града.	Не	само	 ја,	него	сви	глумци	радо	долазе	у	Ниш	
због	самог	фестивала,	атмосфере	и	емоција	које	он	носи	
са	собом”,	каже	је	Биковић.
	 Навикнута	да	га	гледа	у	филмовима	и	серијама	
где	је	углавном	тумачио	лик	„добрице”,	публика	је	сада	
имала	прилику	да	види	неког	другог	Биковића.	
	 „Сценарији	за	позитивце	често	су	писани	досад-
но.	Са	друге	стране,	захтевно	 је	играти	негативца	зато	
што	морате	да	 га	оправдате.	Код	изразито	позитивних	
морате	да	тражите,	да	идете	супротним	путем	и	да	тра-
жите	 неке	 негативне	 особине	 код	 њега	 како	 бисте	 га	
више	 очовечили.	 Тирке	 и	Мараш	 су	 две	 супротности.	
Надам	се	да	ће	их	публика	једнако	волети”,	објашњава.
Сарадња	са	колегом	Драганом	Бјелогрлићем	донела	му	
је	успех.	Није	га	било	у	„Сенкама	над	Балканом”,	али	све	
је	то	сплет	околности,	каже.
	 „Жао	ми	је	што	у	̓Сенкама̓	нисам	имао	прилику	
да	делим	кадар	са	мојим	драгим	пријатељем	Драганом	
Бјелогрлићем.	Мој	први	пројекат	са	њим	за	мене	има	по-
себан	значај.	Јер	знам,	кад	Драган	прави	пројекат,	он	је	
увек	успешан.	Не	сумњам	да	је	жеља	да	учествујем	у	том	
другом	делу	серије	обострана,	али,	опет,	као	и	у	првом	
делу	у	питању	је	распоред.	Ако	се	на	време	договоримо,	
мислим	да	је	то	могуће.	Надам	се	да	је	то	могуће.	Опет,	
са	 друге	 стране,	 радити	 са	Драганом	 је,	 такође,	 веома	
захтевно	јер	он	тражи	целог	глумца	и	све	његово	време,	
јер	се	максимално	посвећује	да,	у	условима	које	има,	на-
прави	што	је	могуће	бољи	материјал”.

Светлана Цеца Петровић

МИЛОШ БИКОВИЋ 
ГЛУМАЦ ПРВЕ 
ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ 
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разговор: светлана бојковић 
добитница Награде „Павле Вуисићˮ за 2017. годину

	 Светлана	Бојковић	је	рођена	1947.	године	у	Зе-
муну.	Позоришну	академију	завршила	је	у	Београду	у	
класи	 Предрага	 Бајчетића	 1970.	 године,	 а	 две	 године	
пре	 дипломирања	 бива	 примљена	 у	 стални	 ангажман	
у	Југословенско	драмско	позориште	–	била	је	 једна	од	
Бојанових	беба	с	обзиром	на	то	да	ју	је	у	ангажман	при-
мио	велики	Бoјан	Ступица.	Те	1968.	године	имала	је	се-
дам	премијера	–	прва	улога	била	је	у	представи	Мудра 
глупача.	Питам	је	да	ли	је	то	био	велики	изазов	а	уједно	
и	тренинг	за	младог	глумца.
	 „Био	 је	 велики	 тренинг,	 али	 ја	 сам	 била	 то-
лико	 одушевљена	 што	 сам	 примљена	 на	 Позориш-
ну	академију,	што	сам	тако	рано	ушла	у	пзориште	да	
сам	све	 то	издржала	некако	–	 знате	била	 сам	млада	и	
пуна	елана	и	идеала.	Не	знам	ни	сама	како	сам	то	по-
стигла	 јер	 требало	 је	 ићи	 на	 часове	 и	 изгурати	 седам	
премијера.	Морала	сам	да	присуствујем	часовима	глу-
ме.	Сећам	се	да	сам	имала	проблема	са	гласом	–	нисам	
имала	довољно	искуства	у	тој	техници	гласа,	онда	сам	
ишла	због	промуклости	на	разна	лечења	и	инхалације,	
али	сам	се	искалила.ˮ
	 Мухарем	Первић	 је	 написао	 критику	 да	 „мла-
да	 глумица	 Светлана	 Бојковић	 расте	 из	 премијере	 у	
премијеру .ˮ	Тада	се	водило	рачуна	о	младим	глумцима,	
а	данас?
	 „Управо	ту	реченицу	ја	никада	нећу	заборавити	
и	често	је	помињем	као	доказ	о	томе	колико	се	о	мла-
дим	глумцима	тада	водило	рачуна	–	ми	смо	улазили	у	
позориште	и	о	нама	се	водило	рачуна:	улазите	у	тим	и	
тренери	неће	да	вас	пусте	да	седите	на	резервној	клупи	
већ	сте	занат	могли	да	стекнете	само	ако	играте,	ако	сте	
на	терену,	односно	на	сцени.	Водило	се	рачуна	и	о	томе	
шта	 ћемо	 да	 играмо,	 да	 нам	 се	 дају	 глумачки	 задаци	
који	ће	бивати	све	компликованији	како	бисмо	се	ми	ис-
калили	у	свом	занату,	како	бисмо	сазревали	и	напредо-
вали	и	та	реченица	Мухаремова	у	критици	доказује	да	
су	и	критичари	о	томе	водили	рачуна.	Данас	тога	нема,	
данас	се	све	своди	на	случај	и	срећу	и	млади	су	препуш-
тени	сами	себи.ˮ
	 Ваша	каријера	је	ишла	од	Југословенског	драм-
ског	позоришта,	па	онда	Народно	позориште	у	Београ-
ду	и	од	1993.	године	слободни	сте	уметник.	Требала	је	
велика	храброст	те	године	изаћи	из	ансамбла.	Колико	

данас	има	храбрости	међу	уметницима?	
	 „Па	то	је	индивидуална	ствар,	али	нема	је	често,	
нажалост.	Често	глумци	стрепе	од	тога	да	неће	имати	
посла,	да	ће	бити	искључени	и	да	ли	ће	бити	на	црној	
листи	и	то	је	вероватно	и	мудро,	али	ја	сам	увек	пред-
ност	давала	свом	карактеру	који	је	бунтовнички.	Неки	
пркос	се	у	мени	јављао.	Говорила	сам	у	тим	тренуцима	
ако	треба	да	будем	глумица	по	сваку	цену	онда	и	не	мо-
рам	да	глумим	–	до	те	мере	сам	ишла	и	желела	сам	да	
истерам	свој	став,	али	нисмо	сви	такви.	Позориште	мора	
да	буде	ангажовано	у	односу	на	време	у	коме	постоји.ˮ
	 На	почетку	каријере	у	ЈДП-у	имали	сте	част	да	
сарађујете	 са	 великим	 глумцима.	Шта	 сте	Ви	 од	њих	
могли	да	научите,	а	шта	уче	сада	млађе	колеге	од	Вас?
	 „Учила	сам	се	занату	кроз	игру	–	стасавала	сам	
уз	велике	глумце	као	што	су	Рахела	Ферари,	Оливера	
Марковић,	Љиљана	Крстић,	Љуба	Тадић,	Стево	Жигон,	
Бранко	Плеша	и	од	њих	сам	крала	све	што	се	могло	–	
не	да	их	имитирам	већ	да	научим	да	играм	тако	да	се	
глума	не	 види,	 али	 све	 то	мора	да	има	 своју	 технику.
Остваривање	технике	у	глуми	је	најтежа	ствар	и	ту	не	
постоје	правила	и	то	је	потпуно	индивидуално,	али	опет	
је	она	необично	важна	да	бисте	што	боље	и	продорније	
изразили	 своја	 осећања	 и	 своје	 мисли.	На	 томе	 треба	
да	раде	млади	и	некад	траже	савет	–	ради		се	о	тој	тзв.	
говорној	радњи	јер	ми	се	изражавамо	путем	говора	али	
не	само	путем	говора	већ	томе	претходи	мисао,	а	говор	
је	последица	тачне	мисли	и	осећања.ˮ
	 Након	 50	 година	 у	 овом	 послу	 можете	 ли	 ми	
рећи	колико	се	однос	према	глумцима	променио	од	тог	
времена	до	данас?
	 „Било	нас	је	много	мање	а	простор	је	био	већи	–	
била	је	само	једна	Академија	у	Београду	и	само	центри	
републички	су	их	имали.	Сада	има	много	више	тих	при-
ватних	школа	и	много	више	глумаца	а	простор	је	мањи.	
Ситуације	у	позориштима	су	врло	лоше	у	смислу	да	се	
не	могу	ангажовати	млади	глумци,	да	се	тешко	ради	и	
позоришта	се	довијају	некако	–	спремају	се	вероватно	
уговори	и	младим	глумцима	је	данас	неупоредиво	теже	
све.ˮ 	
	 Имате	 ли	 неостварених	 жеља	 када	 је	 глума	 у	
питању?
	 „И	искрено	да	вам	кажем	немам	–	ја	сам	доста	
реална	па	ми	је	сасвим	довољно	ово	у	чему	сам	се	кре-
тала	и	у	чему	се	крећем .ˮ
	 Има	ли	наде	за	Бољи живот?
	 „Не,	нема	га.	То	је	лепа	успомена .ˮ
	 Јесмо	ли	ми	Срећни људи?
	 „Срећни	људи	 јесмо	 колико	 сами	 себи	 обезбе-
димо	да	будемо	и	да	то	одлучимо.	Треба	одлучити	и	ја	
сам	срећна	јер	сам	тако	одлучила	–	има	велике	истине	у	
томе .ˮ
	 Да	ли	је	Породично благо	једино	што	нам	остаје,	
или	ћемо	сви	чекати	Белу лађу	да	се	у	њу	укрцамо	и	на	
сумњив	начин	проведемо	остатке	живота.
	 „Нема	Бела	лађе	и	не	треба	је	чекати	већ	̓у	се	и	
у	своје	кљусе.̓	Треба	научити	да	Вас	ситне	ствари	чине	
срећним	–	то	је	велика	филозофија	живота .ˮ	

Жељко Жеља
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сећање: јелена јовановић жигон  
или o непролазној лепоти

	 Јелена	Јовановић	је	рођена	у	Београду	1933.	го-
дине.	Позоришну	академију	 завршила	 је	у	класи	 Јоже	
Рутића	и	асистента	Стеве	Жигона	који	је,	дошавши	са	
Лењинградске	академије,	постао	један	од	првих	струч-
них	сарадника	на	предмету	Глума.
	 Први	филм	Општинско дете	 снимила	 је	 1953.	
године	и	од	тада,	у	преко	50	филмова	и	телевизијских	
серија,	низали	су	се	ликови	који	су	пленили	лепотом,	
једноставношћу	 и	 одмереношћу.	 Све	 изговорено	 на	
платну	имало	је	меру	баш	као	што	ју	је	Јелена	имала	у	
приватном	животу:	тек	сада	се	може	видети	колико	је	
њен	израз	на	филму	био	савремен	за	оно	време.	У	фил-
му	Први грађанин мале вароши	у	први	план	излази	њена	
аристократска	лепота	а	по	речима	Саше	Ердељановића	
ту	говори	и	најлепшу	изјаву	љубави	у	српском	филму.	
Следиле	су	улоге	у	филмовима	и	ТВ	серијама	Пустолов 
пред вратима,	Судар на паралелама,	Звиждук у осам,	
Инспектор,	 Јутро,	Брат доктора Хомера,	Моја стра-
на свијета,	Клопка за генерала,	Капетан Леши,	У бањи 
једног лета,	Доктор Младен,	Више од игре,	Врућ ветар,	
Тимочка буна,	Ћао инспекторе,	Луталица,	Последњи 
круг у Монци,	Крај династије Обреновић,	Птице које 
не полете,	Пакет аранжман.	У	Аустралији	је	снимила		
два	филма	–	Обећана жена	и	The Picture Show Man.	У	
легендарној	серији	о	Винетуу	имала	је	запажену	улогу	са	
познатим	холивудским	глумцем	Стјуартом	Гренџером.	
Појављивање	у	серији	и	филму		Равна гора	/	За краља и 
отаџбину		2015.	године	је	њено	последње	остварење	на	
великом	платну:	већ	у	позним	годинама,	играла	је	Лујзу	
Мишић,	 снагом	 свог	 талента	и	 сугестивном	мимиком	
остварила	је	још	један	лик	за	памћење:	Јелена	је	играла	
сведено,	тачно,	готово	да	није	глумила.	
	 Парадоксално	звучи	да,	и	поред	значајних	уло-
га	у	антологијским	филмовима	Кокана	Ракоњца	и	Пу-
рише	Ђорђевића,	највећу	популарност	 стиче	улогом	у	
серијалу	 филмова	Луде године	 Зорана	 Чалића	 које	 је	
снимила	од	1977.	до	1992.	године	са	директним	партне-
рима	 Марком	 Тодоровићем	 и	 Драгомиром	 Бојанићем	
Гидром.	Лик	„Прија	Јеленеˮ	 је	послужио	да	се	упркос	
смеху	и	урнебесној	комедији	сачува	одређени	ниво	кул-
туре	и	достојанства	–	њој	је	то,	чини	се,	лако	успевало	
иако	се	морала	држати	жанра.	

	 Рано	 одустаје	 од	 класичног	 позоришта,	 мада	
је	 и	 на	 сцени	 имала	 успеха:	 издвају	 се	 улогe	 Надеж-
де	 у	 Варварима	 Максима	 Горког	 коју	 је	 играла	 у	
Југословенском	 драмском	 позоришту,	 и	 улога	Франц-
ке	 у	Краљу Бетајнове Ивана	 Цанкара	 у	 Београдском	
драмском	позоришту.	Играла	је	главне	улоге	у	Српском	
народном	 позоришту	 у	 представама	 Платонов	 (уло-
га	Војницеве)	и	Сан летње ноћи (као	Титанија)	–	обе	у	
режији	њеног	животног	партнера	Стева	Жигона.	Него-
вала	је	поезију	и	драматизовала	Десанку	Максимовић,	
Драгана	Колунџију,	Душана	Костића.	Са	ћерком,	 глу-
мицом	 Иваном	 Жигон	 основала	 је	 ансамбл	 Косовски 
божури.	Своју	епску	снагу	и	античку	лепоту	исказала	
је	кроз	лик	Мајке	Југовића	а	последња	улога	на	сцени	
(2015)	била	је	у	духу	њеног	порекла	када	се	појавила	као	
Мајка	Његошева.	
	 Велико	 поштовање	међу	 колегама	 и	 публиком	
имала	је	Јелена	Жигон;	дивно	су	говорили	сви	њени	сав-
ременици,	а	најлепше	речи	после	њене	смрти	написала	је	
Риалда	Кадрић	–	њена	филмска	ћерка	Марија	из	серијала	
Луде године.	 „У	 контакту	 с	 Јеленином	 питомошћу	 не	
бисте	ни	приметили	снагу	команде	поштовања	грани-
ца	за	које	је	имала	врло	истанчан	осећај	–	напросто	би	
мислили	да	тај	императив	иде	из	Вас.	Људе	памтите	по	
томе	шта	изазивају	у	Вама.	Ретке	су	појаве	такве	при-
родне	лепоте	и	чулности	које	се	с	лакоћом	опиру	фатал-
ном,	трагичном	и	претераном...	Драгоцено	ми	је	време	
које	сам	на	снимању	провела	с	њом.	Омогућила	ми	је	да	
уочим	разлику	између	моћи	и	снаге.	С	Јеленом	је	било	
угодно	 напросто	 бити.	 Ћутати,	 чекати	 да	 се	 постави	
сцена,	глумити	а	да	се	не	глуми	и	осетити	без	речи	да	
се	лепотом,	квалитетом	емоције	може	одупрети	банал-
ности.	Колико	сам	успела	да	проникнем	у	њену	душу,	
чини	ми	се	да	је	са	свим	тим	својствима	Јелена	без	напо-
ра	одолевала	све	доминантнијим	притисцима	тржишта	
на	глумачку	професију	и	ускогрудом	разумевању	прин-
ципа	женског	у	уметности	на	нашим	просторима.ˮ 	
	 Добитница	је	многобројних	награда:	једна	је	од	
носилаца	награде	за	врхунски	и	трајни	допринос	култу-
ри	Србије,	добитница	је	Сребрне	арене	у	Пули,	награде	
Бондаручук	 у	 Русији,	 Плакете	 Југословенске	 киноте-
ке	 за	 изузетан	 допринос	 филмској	 уметности	 Србије.	
Добитница	 је	 и	 Награде	 Митрополије	 црногорско-
приморске	 као	 и	Његошевог	 ордена	 првог	 степена	 из	
Републике	Српске.	Она	је	при	том	увек	понављала	да	је	
за	њу	највећа	награда	осмех	обичних	људи	те	њена	деца	
и	унуци.	
	 Преминула	 је	 у	 Београду	 после	 краће	 болести	
априла	 2018.	 године.	 Била	 је	 муза	 великих	 сликара	 и	
песника.	 Урбане	 легенде	 говоре	 да	 је	 својом	 лепотом	
заустављала	војне	параде,	да	су	се	приликом	њеног	ула-
ска	у	кафане	Дубровника	заустављали	конобари.Ваљда	
је	Аца	Секулић	написао	најлепши	стих	посвећен	Њој:	
„Кад	падне	свемирска	ноћ,	бар	Ти	буди	вечна.ˮ 	

	 	 	 Жељко	Жеља

	 П.	С.	Аутор	захваљује	проф.	Светозару	Рапајићу	
и	Ивани	Жигон	на	помоћи.	
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игор 

	 –	Имам	 неколиких	 кафана:	Пролеће,	 Каленић,	
Ужице,	 Шабачки	 Слатинац.	 Одем	 и	 на	 роштиљ	 Код	
Вукија̓.	И	 сваки	пут	 када	пређем	преко	прага	 кафане,	
осетим	 да	 нешто	 проструји	 кроз	 мене,	 осетим	 се	 као	
боем	 од	 пре	 два	 века...	 Једем,	 лагана	 нискокалорична	
српска	јела,	зависно	од	годишњег	доба:	сарме,	колени-
це,	кисели	купус!	Шта	певам?	Не	певам,	наручујем:	̓Крај	
извора	 бистре	 воде,̓	 ̓Хаљинице	 боје	 лила̓,	 ̓Милораде	
бекријо.̓..
	 Сад	ће	неко	рећи,	тако	о	краљу?	То	је	краљ	и	то	
не	први,	чак	Трећи.	
	 Ричард.
	 Игор	Ђорђевић,	момак	из	Тополе	са	обода	Бео-
града,	 где	 се	 налази	 Опленац	 и	 краљеви	 виногради,	
завршио	је	Позоришну	академију	у	Новом	Саду	у	класи	
Виде	Огњеновић	и	већину	значајних	позоришних	уло-
га	остварио	 је	у	представама	које	 је	режирала	госпођа	
Огњеновић:	Милева Ајнштајн,	Три сестре,	Цар Едип,	
Дон Крсто, Кањош Мацедоновић.
	 Првак	Народног	театра	у	Београду	постао	је	са	
непуних	тридесет	пет.	После	Мије	Алексића	и	Микија	
Манојловића,	 заиграо	 је	 најпознатијег	 зликовца	 у	
историји	 књижевности,	 злобног,	 грбавог	 али	 интели-
гентног	краља	Ричарда	III	у	драми	Виљема	Шекспира	с	
краја	16	века:
	 –	Ричард	III	 је	био	за	мене	највећи	изазов	због	
филозофије	која	је	веома	блиска	овом	времену.	Ричард	
је	неко	ко	не	поставља	питање	бити	или	не	бити!	Он	је	
војсковођа,	манипулант,	љубавник,	 па	и	неко	 кога	 во-
лимо	и	мрзимо	у	исто	време...
	 На	филму	је	заиграо		2002.	године	у	филму	Кла-
са 2002	 Балше	Ђого.	Не	могу	 да	 кажем	 да	 је	 то	 била	
мања	 улога,	 јер	 мале	 улоге	 не	 постоје,	 постоје	 мали	
глумци.	Игор	је	велики	глумац!	Носи	браду	а	истовре-
мено	и	два	брка:	свој	и	Брк Зорана Радмиловића	који	је	
зарадио	у	Зајечару	за	троструку	улогу	у	комаду	Бизарно 
Жељка	Хубача:	Мартина,	Ричија	и	Дејана:	

	 –	 Зоран	 Радмиловић	 је	 разлог	 зашто	 сам	 по-
чео	да	се	бавим	глумом.	Имао	сам	чувену,	на	дивљака	
снимљену	ВХС	касету	Радована III	 коју	 сам	вртео	до	
изнемоглости	да	је	дошло	дотле	да	сам	почео	да	сањам	
како	ме	 Зоран	 води	на	пријемни	испит,	 па	 сам	награ-
ду	прихватио	као	неко	затварање	круга,	као	испуњење	
мојих	дечачких	снова.	
	 Нема	само	бркове,	власник	је	бројних	награда,	за	
које	ми	треба	Додатак	фестивалским	новинама.	Тек,	два	
пута	је	награђен	на	Националном	театарском	фестива-
лу	у	Подгорици	за	Бруна	у	Дон Крсто	и	Џимија	Порте-
ра	у	Осврни се у гневу	(свира	трубу),	награда	Академије	
уметности	у	Новом	Саду,	у	Мађарској,	Врању,	Ријеци,	
Смедереву,	Нишу	(за	изузетну	улогу	у	Јесен стиже...)	
у	 Београду	 у	 матичној	 кући,	 Петар	 Банићевић,	 Раша	
Плаовић,	et	cetera.	Још	се	памте	његове	улоге	у	М(ј)ешо-
витом браку,	Не скрећи са стазе,	Хамлет,	Ђавоља ва-
рош,	Мирис кише на Балкану,	Шешир професора Косте 
Вујића,	Бела лађа,	Равна гора,	а	дефинитивно	је	освојио	
публику	у	Слепом путнику на броду лудака,	улогом	Пе-
тра	Кочића		и	у	ТВ	серији	Месо	и	у	филму	Месо.
	 Игор	Ђорђевић,	човек,	ту	поред	нас,	рођени	То-
полац,	неко	ко	је	у	првом	основне	знао	да	ће	бити	глу-
мац,	глумац	и	само	глумац:	
	 –	Мој	став	је	да	приватни	живот	не	сме	да	има	
везе	с	неким	ликом.	Иако	је	глума	уметност,	она	превас-
ходно	мора	да	буде	посао.	Граница	мора	да	буде	јасна.	
Џаба	и	сав	таленат	уколико	изгубиш	себе!	
	 Као	сав	нормалан	свет,	Игор	је	у	браку	с	коле-
гиницом	Зораном	Бечић.	Имају	кћер	Петру.	Корене	не	
заборавља	и	често	слободно	време	проводи	у	Тополи.
	 –	После	представе	Цар Едип,	у	којој	играм	глав-
ну	улогу,	чекам	превоз	на	Тргу	Републике.	Прилази	ми	
човек	који	је	те	вечери	очигледно	био	у	публици,	и	каже:	
̓Е	мој	Едипе,	идеш	кући	–	тролом!̓	

Милан Д. Шпичек

	 Игор:	
	 –	Није	 случајно	Шекспир	реч	Савест	дао	 само	
плаћеном	 убици	 у	 комаду	 а	 не	 неком	 политичком	
моћнику.
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