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РАЗГОВОРИ У ФЕСТИВАЛСКОМ ЦЕНТРУ
Два филмска погледа на стварност

Без обзира на кишу која је претила, филмове „Изгредници” Дејана Зечевића и „Проклети пас” Драгана Пешикана, приказане друге вечери 53. Филмских сусрета, погледала је бројна публика на Летњој позорници у Тврђави.
Оба филма су већ имала биоскопску дистрибуцију,
али је разговор у Прес-центру, дан након пројекција, био
прилика да се сумирају утисци.
О филму „Изгредници” говорили су глумци Светозар Цветковић, Радован Вујовић, Марта Бјелица и Младен
Совиљ.
„Живимо у неком несретном добу у коме се
испоставља да је цео тај свет у коме се налазимо једна кула од
карата, у којој је довољно да се измакне једна карта и да кула
крене да се руши. И управо је то најлошија могућа школа
за неке генерације људи који не знају шта је било пре и који
немају времена да се интересују како је свет раније изгледао,
и самим тим, управо захваљујући нама, онима на које би требало да се угледају, имају једну рушилачку амбицију, која се
не односи искључиво на оно што је рушилачка амбиција у физичком смислу, већ и на једну духовну рушилачку амбицију,
која се огледа у томе да се односи међу људима све мање граде а све више разграђују. (…) Своју сатисфакцију налазе у
ономе што су научили од нас: да свет око нас не постаје него
нестаје”, рекао је Светозар Цветковић који у „Изгредницима”
глуми професора манипулатора.
„Сви у себи носимо неку дозу агресивности и нечег
анималног, али и друштво, околина и окружење обликују човека у великој мери, а наше друштво је у неком смислу још
увек поприлично примитивно, и разноразне проблеме решава агресијом уместо разговором или на неки други начин. То
је код нас нормалан и уобичајен начин комуникације”, навео
је Радован Вујовић.
„Троје јунака које играмо долазе из потпуно различитих социјалних услова и васпитања, али постоји нешто
што им је заједничко: апатија, безнађе и огромне количине
беса који нема где да се усмери. То је данас свеприсутна,
генерацијска особина, и нема више везе с тим где је ко одрастао, како је васпитан”, навела је Марта Бјелица.
Глумац Младен Совиљ навео је да је лик Данијела
тумачио на основу назнака које је договорио са редитељем,
„без много филозофије”, уз договор да ће његов лик имати
нешто што прелази преко „црвене линије”.
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Филм „Проклети пас”, дебитантско остварење
редитеља Драгана Пешикана, даје потпуно другачији поглед
на живот, из угла комедије. Глумцима је, како се јуче могло
чути, донео доста забаве на снимању, а позитивна атмосфера
се пренела и на гледаоце.
„Редитељ Драган Пешикан је тачно знао шта хоће,
држао нас је чврсто, није желео да направи јефтини филмски
хумор”, навела је глумица Јелена Галовић, којој је „Проклети
пас” први филм.
„Сва три женска карактера у филму су различита,
а сарађивале смо одлично, без икаквог ега. Ово је специфичан филм јер су углавном мушкарци носиоци главних улога
у нашој кинематографији”, навела је глумица Маја Лукић.
Глумица Маја Шуша посебно се осврнула на нишку
публику „која је дивно реаговала и смејала се на правим местима”.
„Пројекција на Филмским сусретима је била невероватна прилика да овако велики број људи може одједном да
погледа филм”, навела је Шуша.
Глумцу Немањи Јаничићу „Проклети пас” је био врло
занимљиво искуство, чему је допринела и чињеница да је Радослав Владић био ангажован као директор фотографије.
„Кад Раде Владић ради неки филм, знате да ту нема
зиме”, истакао је Јаничић.

Нишка публика као у доба моје младости

У оквиру богатог пратећег програма 53. Филмских
сусрета приказан је и македонски филм „Година мајмунаˮ,
редитеља Владимира Блажевског. Филм је мека политичка
сатира о пријатељству између усамљеног мајмуна и управника зоолошког врта, у наопаком свету транзиције виђене
очима шимпанзе коме полази за руком да побегне из зоолошког врта и тиме постане пркосни херој на суморном Балкану.  Редитељ Блажевски каже да се овај филм широм региона
доживљава исто, „будући да сви делимо исте проблемеˮ.
„Велики утисак на мене оставио је фанатизам публике који сам видео на отварању овогодишњих Филмских
сусрета. Људи су стрпљиво чекали да се пробију кроз гужву
и да виде глумце и филмове. То ретко може да се доживи,
будући да је филм изгубио ореол важне културно-уметничке
делатности. Имао сам утисак као да сам се вратио у доба моје
младостиˮ, навео је Блажевски.
Игор Ангелов, који у филму игра чувара зоолошког
врта Цобета, у лик је улазио интуитивно.
„Немам ја систем да знам како све иде. Не знам
како ћу урадити лик пре него што почнем да глумим. То код
мене иде као слагалица која се слаже, и тек кад завршим сет
добијем грубу слику. Кад сам први пут прочитао сценарио,
осети сам да је Цобе лик који ми је познат, бивши панкер,
анархиста, који је давно живео тај свој живот. Таквих људи
има много на овим просторимаˮ,  рекао је Ангелов.
О филму „Година мајмунаˮ у Прес-центру Филмских
сусрета говорили су и глумци Береда Решит и Фаик Мефаилоски, који су истакли да им је било задовољство да сарађују
са Владимиром Блажевским.

Александра Гојковић
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Летња позорница, 20.30

Хоризонти заборава
Документарни филм „Ту поред насˮ у режији Јусуфа
Јагањца о културно-историјском наслеђу Тузле и дебитантски играни филм „Хоризонтиˮ Светислава Драгомировића,
приказани су у биоскопу Cineplexx трећег фестивалског дана.
Малобројна публика имала је прилику да погледа два изузетно занимљива остварења која би сигурно привукла већу
пажњу гледалаца, да су временске прилике биле повољније, а
навике посетилаца Филмских сусрета другачије и усмерене и
на програме ван Летње позорнице у Тврђави.
Јусуф Јагањац укратко је представио свој филм: „Тема
је култура Тузле, њено настајање и пропадање. Базирали смо
рад на ликовним умјетницима, сликарима и скулпторима који
су оставили дјела по којима је град соли данас препознатљив.
У вријеме њиховог стварања шездесетих и седамдесетих година прошлог вијека, Тузла је добила културно богатство које
је небригом институција и грађана заборављено и дјелимично
или потпуно уништено. То што Тузла асоцира на со, козу и
тоњење старог дијела града преноси се и на потонуће културе. Метафорично, сви наши градови у региону тако тону јер
је нови начин живота, подређен брзини и тржишту, гурнуо
културне вриједности у заборав. Да би се снашао у граду,
пронађи град у себи, порука је нашег филма.ˮ
Продуцент Борис Балта напомиње да је филм реализован минималним финансијским средствима уз велике проблеме са административним дозволама за снимање. На крају,
успели су да пронађу београдског вајара Живорада Циглића
који је 1961. године радио чувени тузлански Капител и доведу га да пред камерама лично поправи оштећене делове.
Снимљени су и многи други уметници који су већини грађана
били непознати, иако свакодневно пролазе поред њихових
дела. Филм који је премијерно приказан на Сарајевском фестивалу дело је и камермана Адмира Мехурића, музику је
компоновао Омер Пепић, а Самир Хидановић је радио монтажу, обраду тона и слике. Мала екипа ентузијаста све је радила
бесплатно, стварајући филмски споменик свом граду.
Светислав Драгомировић је сценариста и режисер
играног филма „Хоризонтиˮ који је премијерно приказан на
последњем Интернационалном фестивалу у Каиру. Ово дебитантско остварење метафорично приказује човечанство
које тоне у глиб кроз распад једне породице огрезле у лажи
и међусобним преварама. Редитељ објашњава да је бављење
породичним темама последица његовог приватног живота
који се рођењем детета драстично променио: „Постао сам
отац и почео да размишљам колико је данас породица на рубу
егзистенције и друштва, изгубивши своје праве, исконске
вредности. То ме натерало да започнем, можда и претенциозно, трилогију, а ово је први филм у том низу. Оно што ће
их повезивати јесте породица и симбол абортуса, не само детета него људског бића у данашњем свету, смисла човековог
рођења и постојања.ˮ
Нишкој публици представили су се и Страхиња
Павловић, директор фотографије, Небојша Рако, један од глумаца и Душан Драгомировић, најмлађи члан екипе. Изванредна глумачка екипа, значајна тема и успешна реализација
дебитантског филма вероватно би се допале фестивалској публици, а протагонисте укључиле у конкуренцију за награде.
Овако, остаје им да се томе надају на предстојећим фестивалима у Монтреалу, немачком граду Котбусу и у Италији, као
и на акредитованим филмским смотрама на свим континентима.

Велибор Петковић

ПАТУЉЦИ СА НАСЛОВНИХ СТРАНА (92’)
Режија: Милорад Милинковић
Улоге: Гордан Кичић, Борис Миливојевић, Александар Радојичић, Тамара Крцуновић, Милена Радуловић,
Јелена Ђукић, Радослав Рале Миленковић
Никола је водећа звезда „ријалитија”. Он је безобзиран
према људима, због чега је јако цењен и добро плаћен.
Живот почиње да му се мења када покуша да од младе
девојке, иза које стоји амбициозна мајка, направи ТВ
звезду.

EDERLEZI RISING (87’)
Режија: Лазар Бодрожа
Улоге: Стоја (Stoya), Себастијан Каваца (Sebastian
Cavazza)
Научнофантастична прича о мисији коју предузима
мултинационална компанија, ангажујући космонаута
Милутина и женског андроида који је програмиран да
испуни све његове жеље.

ПРОГРАМ ПРАТЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
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
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фестивалска атмосфера
кино регион
Комедије „Петак 13ˮ и „Министарство љубавиˮ

Милош Тимотијевић:
Редитељи ми дају улоге ауторитета

У оквиру програма „Кино регионˮ у биоскопу Вилин
град од 17.30 публика је пре пројекције могла да види протагонисте филма „Петак 13ˮ, Мелиту Бихали, Исидору Грађанин
У филму „Јужни ветарˮ који је отворио 53. Филсмке
и Мићка Марковића, а испред филма „Министарство љубавиˮ  
сусрете,
глумац Милош Тимотијевић игра полицијског инХрватске радиотелевизије (ХРТ), поклонио се један од проспектора Ступара, човека камелеона који спаја политику и
дуцената, Станислав Бабић.
„Петак 13ˮ је комедија са елементима фантастике, а криминал, некад понизног, некад агресивног у зависности од
радња филма смештена је у кафану која се налази у предграђу. ситуације у којој се налази. Тимотијевић каже да редитељи у
По речима Исидоре Грађанин, која у филму тумачи коноба- њему виде ауторитет, тако да од почетка каријере глуми офирицу Маријану, филм је сниман углавном ноћу, када кафана цире, тужиоце, инспекторе. Уз осмех каже да он себе никада
није радила, а само снимање трајало је нешто више од недељу није доживљавао на тај начин.
„Десет година сам играо војна лица, сад ми се пало да
дана.
играм
полицијског
инспектора у цивилу, све ликове привржеТетку и власницу кафане глуми Мелита Бихали (1938)  
која је широј публици најпознатија по улози кућне помоћнице не држави. Тако да ме, очигледно, улоге државних службениу култном филму „Маратноци трче почасни кругˮ. Други рад- ка баш хоћеˮ, каже Тимотијевић уз осмех.
Изузетно је задовољан пријемом филма „Јужни
ник је газдаричин сестрић, смушени Борко, кога она жели да
ветарˮ,
будући
да је овај филм на Летњој позорници имао
ожени Маријаном, али безуспешно.
Паралелно, у другој димензији – паклу, Ђаво, кога светску премијеру. У Београду ће премијерно бити приказан
тумачи Аљоша Вучковић,   упада у коцкарске дугове и зато 23. октобра, а траје нешто више од два сата.
„Мислио сам да ће филм мало краће трајати и ја сам
смишља план како да свога сина Гојка (Мићко Марковић)  
га
синоћ
први пут гледао. То је једино што ме мало брине када
пошаље на земљу да га избави из проблема.
„Министарство љубави”, комедија коју је режирао је у питању биоскопско приказивање. У нашим биоскопима
људи не воле много дуго да седе, премда не може да се каже да
Паво Маринковић, прича је о борби бирократије и љубави.
Заплет настаје када држава Хрватска одлучи да удо- је предугачак, јер све што је између 100 и 120 минута је у реду.
вицама хрватских бранитеља укине породичне пензије уко- Та два сата јако брзо прођу, филм је акциони трилер, ̓тече̓ и
лико утврди да живе у ванбрачним заједницама. За „хватање” само вас занима шта ће даље да се деси. Али, једноставно,
удовица у овој врсти љубавног преступа, формирају се, за ту мислим да публика треба да се припреми за два сата седења у
срху обучени инспектори. Они обилазе удовице широм Хрват- биоскопуˮ, објаснио је Тимотијевић.
Иако је филм „Јужни ветарˮ инспирисан дешавањима
ске и на различите, духовите начине покушавају да сазнају да
ли живе са неким, а ипак примају пензије погинулих мужева. током несрећних деведесетих година у Србији, нема никакве
Овај филм је први пут приказан на Пулском филм- везе са тадашњим догађајима и окренут је савременом треском фестивалу пре две године, када је одушевио тамошњу нутку.
„Редитељ Милош Аврамовић јесте одрастао у девепублику.
Оливера Сашек Радуловић дестима, повезан је са тим временом, али прича је савремена.
У Београду увек постоје момци који раде ̓прљаве послове̓,ˮ
истакао је глумац.
О лику инспектора Ступара каже да је негативан лик
и додаје:
„У филму нема ̓чистих̓ ликова, женски лик је
̓најчистији̓, сви остали мушки ликови су или сиви или црни.
Мој лик нагиње оном зифт црном (смех).ˮ
Иако смо сви очекивали да ће тужилац Ђукић кога
је Тимотијевић сјајано тумачио у серији Драгана Бјелогрлића
„Сенке над Балканомˮ бити развојни лик,  он је убијен у осмој
епизоди одсецањем главе.
„Тужиоца Ђукића сам играо као да је главни,  одговоран и да нешто значи у том друштву и времену и у томе је сва
чар тог лика. У суштини је показао да су државни чиновници,
смењиви, заменљиви, да губе главе чак и када су на самом
врху друштвене лествицеˮ, објаснио је.
Тимотијевић каже да се тренутно у Србији снима дванаест серија и филмова,  домаћих и страних.
„Тренутно играм у серији редитеља Душана
Лазаревића која ће за непуна два месеца почети да се
приказује. Не смем много да причам о њој зато што ми уговор
то не дозвољава, али могу да наговестим да ће то бити нова,
узбудљива, криминалистичка серија попут ̓ Убица мог оца̓,
али мислим да ће квалитативно бити далеко изнад ње.ˮ
Оливера Сашек Радуловић
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Срђан Жика Тодоровић
глумац друге фестивалске вечери

Према гласовима публике глумац друге вечери 53.
Фестивала домаћег играног филма је Срђан Тодоровић, за
улогу Сергеја у филму „Проклети пасˮ редитеља и сценаристе Драгана Пешикана.
Због обавеза које има, Срђан је морао да отпутује
тако да се није појавио на прес-конференцији, и новинарима
ускратио задовољство да поразговарају са њим о филму.
Ауторско дело редитеља и сценаристе Драгана Пешикана, направљено без динара републичких пара, држало
је пажњу Нишлија, иако је небо, током филмских пројекција,
обећавало кишу. Ризик да невреме прекине пројекцију био је
већи управо код пројекције филма „Проклети пас”. Иако су
муње и грмљавина парале небо, публика је остала на својим
местима и под кишобранима дочекала крај филма и тренутак
да, уз јак пљусак, поздрави омиљене глумце. Најјачи аплауз
добио је Срђан Тодоровић.
Према коментарима гледалаца било је занимљиво видети Срђана у улози криминалца којој се, како је раније испричао, дуго опирао.
„Никада нису могли да ми подвале да глумим кримоса. Сценарио Дејана Пешикана ме је ̓купио̓ на прво читање.
Чињенице да је Сергеј зајебан лик и да ја тако сигурно не изгледам, натерале су ме да се добро потрудим око улоге.”
Светлана Цеца Петровић

Светозар Цветковић:
Филм треба да има јак ауторски став према животу
Светозар Цветковић, кога је нишка публика могла да види у улози професора социологије Славка Зуровца
у филму „Изгреднициˮ и прошле и ове календарске године
је пуно радио како на филму, тако и у ТВ серијама. У току
јесени почиње приказивање ТВ серија „Жигосани у рекетуˮ
и „Петˮ, а такође очекује се и премијера филма „Краљ Петар
Први у славу Србијеˮ у коме Цветковић тумачи лик легендарног Живојина Мишића. Снимање филма „Воља синовљеваˮ
Немање Ћеранића, прекинуто је због финансијских
потешкоћа, најавио је познати српски глумац.
Светозар Цветковић каже да је велико задовољство
било глумити у филму „Изгреднициˮ, јер се ради о сценарију
Ђорђа Милосављевића који је већ довољно етаблиран сценариста са масом референци. Оно што је за глумца било
узбудљиво је да је Дејан Зечевић редитељ који у својој дубини има органску потребу да направи право ауторско дело.
„Изгреднициˮ су филм који говори о професору
(Светозар Цветковић) и троје његових студената (Марта Бјелица, Младен Совиљ и Радован Вујовић) које увлачи у социјални експеримент којим желе да докажу да просторна деструкција, прављење нереда, временом доводи до
социјалне деструкције. Млада тројка не увиђа на време да
им се хаос који су пројектовали увлачи у животе, а професор
их оставља да се сами суоче са последицама које су катастрофалне по њих.  
„То су филмови који мене занимају, ауторски став
који се изражава јасно, а кроз тај став изражава се и став
према животу, окружењу. Ми смо велико друштво и у њему
постоји много тога. Има култивисаних, васпитаних људи, а
има и агресивности која је најчешће присутна на масовним
окупљањима, спортским или политичким. Та агресивност
је деструктивна и она као лавина повлачи за собом и дру-

фестивалска атмосфера
ге људе, а оно што је најтрагичније, а прича је овог филма,
јесте када та сила повуче генерацију младих људи, који не
знају за другачији живот осим овог у коме одрастају, онда
се то преноси и на њихово потомство. Самим тим нема ни
обећавајуће будућности. У том смислу мислим да је овај
филм јако значајан, упозорајавући траг који ће остати. Нешто
што ће нам се, као друштву, десити касније, а на то смо били
упозорени на времеˮ, објаснио је Цветковић.
ТВ серија „Жигосани у рекетуˮ редитеља Драгана
Бјелогрлића почеће да се емитује сјесени. Цветковић каже
да је то озбиљна и велика серија са 42 епизоде, амбициозно
урађена, а лик који тумачи у овој серију овако описује:
„Дођете у једно доба у животу када вас ангажују за
ликове такозваних антагониста (смех). До овог времена сам
углавном глумио оне који воде радњу у позитивном смеру,
овде сам медијски магнат, манипулатор информацијама које
пласира у његовим новинама. То јесте парадигма неким нашим медијима који пласирају непроверене информације
изазивајући скандале са великим последицама.ˮ
Што се тиче улоге великог војсковође Живојина
Мишића у филму „Краљ Петар Први у славу Србијеˮ, глумац
каже да је на њему била велика одговорност када је од Лазара
Ристовског добио ову улогу.
„Није лако глумити историјску личност која је до те
мере значајна за народ коме припадате, јер обично од тога
публика доста очекује. Није било лако, али бавити се њиме
јесте велика одговорност. Мишић је личност о којој можете
снимити цео филм, а овде је само део једног великог колача. У тим фрагментима у којима се појављује, може да буде
добро или лоше пласиран, то је зависило од мене. Зато није
било лакоˮ, истакао је Цветковић.
У ТВ серији „Петˮ Балше Ђого, која је снимана последњих годину дана, Цветковић глуми са супругом
Јеленом Ђокић. Каже уз осмех да им је то први пут да су им
ликови супротстављени, па је и то било интересантно.
Цветковић је као веома занимљив оценио и филм
„Воља синовљеваˮ Немање Ћеранића чије је снимање почело
ове године, али је  прекинуто због недостатка пара.
„То је футуристичка прича о једној постапокалиптичкој Србији која је преживела тоталну деструкцију и
која се враћа на своје почетке. То су неке породичне заједнице
људи који преживљавају захваљујући томе што гаје поврће
и жито, па то препродају за нафтуˮ, закључио је Цветковић
који у овом филму тумачи лик Абердара.

„Отварањеˮ, а не „затварањеˮ Филмских сусрета
Светозар Цветковић каже да у Ниш, на Филмске сусрете, долази од 1980. године, па је сведок како су се земља
и околности мењале, тако је и фестивал трпео промене.
Отварање према региону оценио је као врло добро.
„Фестивал не треба ̓затварати̓, него о̓ тварати̓. Имао
је тренутке у којима се затварао у тај мали забран у коме је
настајала српска кинематографија, са свим успонима и падовима. Ти падови су нас обично јако болели. Мислим да то
отварање према целом региону јесте заиста нешто што у креативном смислу може да буде и добро и изазовно. Оно што
је значајно за Ниш је да људима пружи прилику да у недељу
дана виде значајне ствари које су направљене у току претходне године. А заправо нико не зна шта је то што се дешава са
друге стране границе, где људи говоре истим језиком, који се
само другачије зове. У тим филмовима глуме и наши глумци,
а има и неких наших прича. У том смислу мислим да је такво
проширивање врло добар пут.ˮ
Оливера Сашек Радуловић
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сећање: Љубиша Самарџић
или о незаборавном Шурди

Деценијама смо веровали да је Љубиша Самарџић
био Нишлија, али он је заправо рођен у Скопљу 1936. године
у породици рудара. Део детињства провео је у Нишкој Бањи
и од тада иде урбана легенда да је он наш. А заправо и јесте
био по непосредности, срдачности и приступачности.
Љубиша Самарџић је уписао Позоришну академију у
Београду у класи Јозе Лауренчића а дипломирао 1962. године у класи Мате Милошевића. И поред понуђене стипендије
Атељеа 212 (у коме је одиграо пар улога) одлучио за филм. И
није погрешио јер широки аудиторијум никада не би спознао
величину његовог талента, једноставности и непосредности
којом је улазио у домове милиона гледалаца на простору
Југославије.
Све је почело 1960. године када се појавио у ТВ филму Сплетка и љубав, а онда већ 1961. године следи већа улога
у филму Игре на скелама. Следи Козара, али свакако пресудна улога у његовој каријери, и памћењу нас гледалаца,
јесте Микајло – симпатичан, простодушан и готово смешан
младић у филму Прекобројна Бранка Бауера из 1962. године.
Ту се створио и први (а време ће показати и прави) филмски
пар у нас – Милена Дравић и он.
Надимак Смоки, који га је пратио целе каријере, добио је након истоимене улоге у филму Пешчани град из 1962.
године. То Смоки деловало је непосредно и срдачно а тако су
га људи и доживљавали – у његовом односу према публици
није било никакве дистанце: он се давао не само на сцени већ
и у сусрету са обичним људима и зато је био велики. Непосредан је био и са децом на Филмским сусретима у Нишу.
Његова блистава филмска каријера трајала је педесет пет година. Сарађивао је са најзначајним редитељима
попут Хајрудине Шибе Крвавца, Пурише Ђорђевића, Ивана
Хетриха, Драгослава Лазића, Софије Јовановић, Александра
Ђорђевића, Горана Марковића, Горана Паскаљевића (...). Незаборавне роле остварио је у филмовима (избор): Десант на
Дрвар, Сутјеска, Мост, Лито виловито, Девојка, Јутро, Сан,
Подне, Орлови рано лете, Голи човјек, Операција Београд,
Валтер брани Сарајево, Бомбаши, Љубавни живот Будимира
Трајковића, Стићи пре свитања, Рад на одређено време, Мој
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тата на одређено време, Развод на одређено време, Партизанска ескадрила, Бошко Буха, Савамала, Шећерна водица,
Јагуаров скок, Није лако са мушкарцима, Мала, Стршљен.
Значајан је и његов телевизјски опус и улоге у серијама (избор): Куда иду дивље свиње, Цео живот за годину дана,
Грађани села Луга, Димитрије Туцовић, Повратак Отписаних, И то се зове срећа, Бољи живот, Виза за будућност,
Јесен стиже, дуњо моја; Мирис кише на Балкану.
Имао је Љубиша сигурно захтевнијих улога, али
она која је остала за сва времена јесте улога Шурде у серији
Врућ ветар. Тај питоми меланхолик који сања своје место у
друштву саставни је део хабитуса људи са југа Србије и зато
га овде публика својата и посебно цени и воли. Репризирана
безброј пута, серија увек бележи рекордну гледаност – у десет епизода на јужном дијалекту успео је да проникне у срж
малог човека пуног великих снова. Самарџић показује сву
раскош свог талента и зрелост глумачког израза – у таквим
улогама, које су на дијалекту написане као комичан карактер, лако се склизне у персифлажу и лик остане без срца а са
пренаглашеним глумачким изразима. Самарџић игра Шурду
за мерак и душу и као оду свима са југа Србије: он је зевзек,
меланхолик, сањар, радник који не би да ради, вагабунда,
заљубљеник, мајстор свог берберског заната.
Први је који је своју богату уметничку архиву завештао Југословенској кинотеци па ће и генерације које долазе
имати прилике да виде сјај и раскош великог глумца велике југословенске кинематографије; ту су похрањене његове
награде и дипломе, лични предмети као и нека сећања на
филмске улоге које су га обележиле.
Љубиша је добитник свих домаћих филмских награда па и оне најзначајније „Павле Вуисићˮ за изузетан допринос уметности глуме у југословенском филму. Један је и од
првих добитника националног признања за трајни и врхунски допринос култури Србије. Добитник је Златног лава у
Венецији за улогу у филму Јутро, Прве награде за мушку
улогу на првим Филмским сусретима у Нишу 1966. године
за улогу у филму Штићеник, Гранд-прија Ћеле кула на ФС
у Нишу за Битку на Неретви, Велике повеље за Бомбаше
на ФС у Нишу. Вишеструки је добитник златних и сребрних
арена у Пули за филмове Бомбаши, Представа „Хамлетаˮ
у Мрдуши Доњој, Сутјеска, Савамала, Доктор Младен,
Специјално васпитање,Рад на одређено време, Кућа поред
пруге.
Не треба заборавити његов продуцентски рад у кући
Синема дизајн из које су изашли филмови и серије (избор):
Ноћ у кући моје мајке, Кажи зашто ме остави, Полицајац
са Петловог брда, Убиство с предумишљајем. Као редитељ
потписао је филмове Небеска удица, Ледина, Наташа, Коњи
врани, Бледи месец, Јесен стиже, дуњо моја.
Последњи пут појавио се у Дому омладине у Београду марта 2017. године на премијери свог филма Panta Rei који
је сведочанство не само блиставе каријере већ и једног времена. Умро је септембра 2017. године.
Сећање на Љубишу Самарџића не може стати у ове
редове. Он је био Capo comico наших дана и одрастања многих генерација. А сад адио, Маестро!
Жељко Жеља

глумац је глумац је глумац
СЕБАСТИЈАН

Тако млад ин же Словенц!
Себастијан Каваца, сагласиће се са мном лепши
пол, у најбољим је годинама (44), али, каже, нажалост
жена, није за женидбу. Истина, има три животна искуства, не рачунају се младалачке лудости, са Сташом И,
с којом има два сина, Луку и Марка, Тином В, од које се
прошле године развео а однедавно је стално у облацима
јер је заљубљен у стјуардесу АА Мају В. Толико о жутим словима данашње рубрике.
Себастијан је рођен у Крању. После завршене
глуме на Академији у Љубљани, уписао је магистарске
студије режије, али никада, бар не до сада, није режирао. Од мајке, редитеља на радију и оца, прослављеног
југословенског глумца Бориса, личе као да су браћа а не
да су отац и син, наследио је таленат и шарм, маркантни
глас и секси поглед. Зато га вероватно пореде са Џорџом
Клунијем.
– Отац је врло јака фигура у мом животу. Недавно сам у Загребу снимао филм са Винком Брешаном.
Винко је мене звао Борис а ја њега – Иво (Иво, Винков
отац). То су јаке етикете које носимо.
– Јесте ли се упитали, ко ме гурну?
– Stoyu нисам знао. Надао сам се да се испред
камере нећу изгубити у силиконима. А пошто Stoya није
пристала ни за Digital Playground да стави вештачке
груди, види ми се лице у крупњацима... Шалу на страну, видео сам њене снимке на Youtube а затим и њене
снимке са аудиције и рекао Бодрожи, да мислим да је
јако добра испред камере и да пристајем на сарадњу.
Искрено речено, мени је било теже него Stoyi. Она ме
је храбрила и за двадесетак дана колико смо снимали,
постали смо и пријатељи. Мислим да смо направили добар филм. Stoya је једна мудрица.
У наше домове и наша срца, Себастијан је дошао кроз ликове у „Монтевидеуˮ где је био Оскар
Емилијан, са „Сенкама над Балканомˮ где је тумачио
лик Габријела Махта из Беча, са серијом „Наша мала
клиникаˮ, као Врабец поред Неде Арнерић.

– Бјела све време слуша и прати глумца али
воли да га помери у глумачкој индикацији. То је предност глумаца редитеља. Ако је нешто добро, другачије,
боље а тачно, он ће пустити глумца да одигра до краја.
Иначе ће да га врати, да тражи оно што он жели. Мени
се то као глумцу свиђа.
Није ми на крај памети било да се бавим глумом. Отац је био мало код куће, више не. Кад је био код
куће – учио је текст. Када је бирао уметничке пројекте,
живело се скромније. Знао сам да је глума тежак посао
и да те узима целог. Међутим, одрастао сам на доброј
кинематографији, на независном америчком филму
Голи у седлу и европској кинематографији. Идол ми је
Стенли Кубрик јер је у свим жанровима направио изванредне филмове, од „2001: одисеје у свемируˮ. У модерним СФ филмовима засмета ми када се у свемиру
чује звук. Ма, какав звук у свемиру, људи? Тамо нема
звука.
Себастијан је пре „Едерлезијаˮ снимио само
један својеврсно ретро-футуристички СФ „The Cloud
Catcher Mihe Knificaˮ, али му је рад са Stoyom био одмор.
Ако га ових дана сретнете у Тврђави или негде око Официрског дома, немојте га питати да ли ће и
када ће почети и сам да режира, јер ће се на то питање
само осмехнути, као и на питање, да ли је с партнерком
Stoyom имао експлицитне сцене секса:
– Нека свако о томе мисли шта жели!
Будући да у Немачкој завршава нови филм
„Винетуˮ, где тумачи лик поглавице Команчија и у
филму говори језиком Индијанаца којим данас говори
свега четрдесетак хиљада људи, завршићу слово о овом
харизматичном словеначком глумцу са: WIČAHUAHA
NITHAUA KELENA OGLE JAKAŠPITKE OTEKTELO,
ма шта то значило.  
Милан Д. Шпичек
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