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Снимање без журбе
даје простор за глумачку креацију

У Прес-центру Филмских сусрета јуче је
представљен део екипе филма „Месо” (рађен у
копродукцији Републике Српске и Србије), који је приказан треће вечери 53. Филмских сусрета. Екипа филма
„Агапе” Бранка Шмита представљена је дан раније.
О филму и ТВ серији „Месоˮ (сценарио Никола Пејаковић), чији је први део приказан на РТС-у, а
недавно је потписан уговор и за приказивање другог
дела планиране трилогије, говорили су глумци Бранко
Јанковић, Љубиша Савановић, Факета Салихбеговић
Авдагић и Мугдим Авдагић.
„Месо” без длаке на језику говори о транзиционом периоду у малој средини. Мирко Цвијетић (глуми га Игор Ђорђевић), бивши фудбалер, покушава да
се снађе у бизнису у Бањалуци. Настају проблеми, па
се он обраћа Славку (Никола Пејаковић), пријатељу из
детињства који је сада са друге стране закона...
„То што је пројекат ̓ Месо’ постао и серија и филм
говори о актуелности тема којима се бави, то су људи
препознали. Било је пуно простора и драматуршког и
сценаристичког, и са глумачке стране у креацијама. Велика је ствар, поготово у данашње време, кад телевизије
и продуценти лете за брзим парама, што је ова серија
споро снимана, са анализом, четири-пет дана једна
епизода. То је онда давало и простора глумцу да са
редитељем изанализира лик и да се дâ за креацију”, навео је глумац Бранко Јанковић, који у филму игра Мићу,
на кога је погибија оца у рату оставила трагичне последице.
„Мени је занимљив био тај контрапункт шта
би с Мићом било да је све нормално било. Замислите
да Мића није имао проблеме и трауме које носи, какав
би то човек био, какав би његов пород био”, навео је
Јанковић.
„Приказати у пар сцена лик дементне мајке,
показати различите развојне фазе те болести, а да се
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притом не претера, да лик буде тачан, уверљив, животан – то је био заиста изазов. У својој ужој породици
сам, нажалост, имала прилику да се сусретнем са том
болешћу, и себи сам поставила питање: Шта је то у ствари, каква је то болест? То је болест, како кажу, да онај
који је болестан нема никаквих проблема, само сви око
њега имају проблема. Његово памћење се брише и он се
враћа у детињство. То је био кључ на основу којег сам
градила лик. Једно од глумачких средстава да се дочара
лик детета заробљеног у телу одрасле особе била је и
дечја песмица коју сам ја лично певала као девојчица,
и њу сам предложила да уградимо у филм и серију, а
редитељ Саша Хајдуковић је то прихватио”, рекла је
Факета Салихбеговић Авдагић, која у филму глуми
Миркову и Мићину мајку.
Глумац Љубиша Савановић, који у „Месу” игра
лик конобара Мише, рекао је да је он „написан као нека
савест, не само роштиљнице него и породице Цвијетић,
бори се за ту роштиљницу, за своје радно место, негде
интуитивно осећа шта се дешава и покушава да не дозволи да све то оде куда не треба”.
„Позван сам од продукције пред крај снимања,
радио сам са сјајном екипом, која је знала од почетка
до краја шта хоће и која је то направила. Срећан сам
што сам радио са људима са којима сам направио добар
филм и серију, а причу о великим и малим улогама можемо занемарити. Мој лик заузима простора таман колико треба, ни више ни мање”, рекао је Мугдим Авдагић
који у серији игра оца једне од јунакиња „Меса”.
Александра Гојковић

Фото ризница:

данас на фестивалу
среда, 29. 8. 2018.

кино регион: Сигурна пролазност времена
Приказивање два документарна филма Игора М.
Тохоља у биоскопу Cineplexx – „Сведок једног временаˮ
и „Сигуран посаоˮ, било је својеврсно ауторско вече које је
публици омогућило да сагледа ширину интересовања и
експериментисање формом у раду овог редитеља. Први филм
обухватио је 60 година дугу историју београдског Дома синдиката, велелепне дворане која је архитектонско ремек-дело
али и место од изузетног значаја за развој културе Србије и
бивше Југославије. Ретке  су и у свету такве мултифункционалне сале које обједињују значајне политичке скупове, научне конференције, уметничке догађаје попут ФЕСТ-а, концерте елитних уметника класичне али и популарне музике,
од Артура Рубинштајна, Луја Армстронга, Еле Фицџералд,
Дјука Елингтона и Мајлса Дејвиса до Ђорђа Марјановића,
Микија Јевремовића и певача народне музике попут Цунета
Гојковића, Тозовца и Мирослава Илића.
Филм „Сведок једног временаˮ је прича о институцији
која је у протеклих шест деценија постала феномен друге половине двадесетог века, а о томе говори 36 учесника и сведока
многобројних дешавања, од концерата на најбољим оргуљама
у овом делу света до шаховског двобоја Корчној – Спаски, финалног меча кандидата за титулу првака света. То шаховско
надмудривање праћено контроверзним оптужбама учесника
довело је и до велике туче њихових навијача испред Дома синдиката. И док дугометражни филм о Дому синдиката тражи
одговоре на питање како ће се он даље развијати и хоће ли скупе оргуље поново бити у функцији за велике концерте, кратки
документарац „Сигуран посаоˮ исијава антрополошким песимизмом, подсећајући да би свет могао да постоји и без људи,
и да би такав можда био далеко бољи. Бавећи се професијом
произвођача погребне опреме као „сигурним посломˮ јер је
смрт неминовност за сваког човека, филм почиње падом дрвета, да би се наставио израдом сандука и завршио опелом и
сахраном. Ова мрачна прича има и своју хумористичку страну јер су произвођачи погребне опреме подржани из фондова
Европске уније, тако да се у кадру копања раке јасно уочава
билборд са 12 жутих звездица које симболизују ЕУ и текст на
плавој позадини којим доминира порука: „Постоји само један
пут.ˮ
По редитељу, постоји главна нит која повезује ова
два филма: „Могло би се рећи да је то проток времена. С тим
што је у првом реч о шест деценија екстензивног периода
значајних догађања у дворани Дома синдиката, а у другом је
време кондензовано у 13 кадрова спознаје животног циклуса који се на крају своди на то да нас неко спакује у дрвену
кутију. Релевантни саговорници у првом филму сведоче о
дометима високе и популарне културе, Београдског пролећа,
Џез фестивала, Фестивала документарног филма, али и
забављачких манифестација различитог типа. Бављење архивом отварало нам је нове путеве у неку врсту лавиринта и
морали смо да се ограничимо на саговорнике који су нам били
доступни. А када је реч о другом филму, он је настао из моје
потребе да сведеним средствима направим минималистички
филм који је алегорија о пролазности живота. Покушао сам
да задржим иронијску дистанцу уз коментар наше судбине на
овим просторима, јер то што ми градимо води нас пречицом у
пропаст.ˮ
Приказивањем два филма Игора М. Тохоља „Сведок
једног временаˮ и „Сигуран посаоˮ у низу добијена је необична
форма у којој друго, знатно краће остварење представља епилог првог дела, што наглашава значај контекста за разумевање
уметности. Иначе, Тохољ више од две деценије снима документарне и експерименталне филмове, занимајући се за посебне људске заједнице и колективног, а не појединачног
јунака. Истовремено је и уредник филмског програма у Дому
културе „Студентски градˮ у Београду.
Велибор Петковић

Летња позорница, 20.30
ЗЛОГОЊЕ (87’)
Режија: Рашко Миљковић
Улоге: Михајло Милавић, Силма Махмути, Јелена Ђокић,
Бојан Жировић, Дубравка Ковјанић, Олга Одановић, Јелена
Јованова, Стела Ћетковић, Милутин Милошевић, Милена
Предић, Матеја Поповић
Јован је десетогодишњи дечак рођен са парцијалном церебралном парализом. У својој машти он бежи у свет фантазија
у којима, неспутан физичким недостатком, може да уради
шта год пожели.

О БУБИЦАМА И ХЕРОЈИМА (90’)
Режија: Петар Пашић
Улоге: Бојан Димитријевић, Слободан Бода Нинковић, Зоран
Цвијановић, Нада Мацанковић
Раша живи са болесним и захтевним оцем. Постаје чувар у
старом хотелу и упознаје Хероја, заробљеног у прошлости, и
дечака из сиротишта који треба да помогне Хероју да се сети
догађаја из прошлости.

ПРОГРАМ ПРАТЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
12.00 Разговори с глумцима
(„Патуљци са насловних странаˮ)
Промоција „Историје филмаˮ (издавач: „Clioˮ)
Промоција Недеље српског филма на Куби
Официрски дом
17.00 Кино регион: „Panta rei, Љубиша Самарџићˮ (75’)
Биоскоп Cineplexx Ниш
18:00 Омаж Љубиши Самарџићу – пројекција филма
„Истим путем се не враћајˮ (35 мм)
Сала Нишког културног центра
18.30 Кино регион: „Недеља пацоваˮ (45')
Биоскоп Cineplexx Ниш
19:00 Отварање изложбе „Смоки у филмском Нишуˮ, аутора
Јована Шурдиловића
Официрски дом
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
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фестивалска атмосфера
кино регион
Горан Богдан
глумац треће фестивалске вечери
Захваљујући гласовима публике,
улога свештеника Мирана у филму Агапе,
хрватском глумцу Горану Богдану донела
је титулу најбољег глумца треће фестивалске вечери Филмских сусрета у Нишу.
Најишчекиванији хрватски филм
Агапе, редитеља Бранка Шмита, говори о
интригантној теми – јесмо ли као друштво
склони да, без ваљаних доказа, етикетирамо, екскомуницирамо људе другачије од
нас или поступамо праведно.
„У филму Агапе се играмо са пар
предрасуда, међу првима је то што, наравно, сви осуђујемо педофилију – као
искоришћавање надмоћи.
Природно је да смо сви против тога, нарочито кад се
ради о деци. Такве ствари изазивају бес и осуду, али морамо
си признати да смо помало и хомофобно друштво. Циљ нам
је био да снимимо добар филм без страха да ће наићи, можда, на осуду или изазвати полемике, јер није наше да л̓ ечимо̓
проблем. Снимамо, јер нас интересују неке теме, а ако се оне
пребаце на ширу јавност, то је супер. Циљ нам није био да
покрећемо побуне. Немамо ми толику моћ”, објашњава популарни глумац.
Овом улогом Горан Богдан је, каже, изашао из зоне
комфора.
„Не желим да угађам публици бирајући само романтичне комедије. Овај посао радим с много љубави и бирао
сам га не да бих се бавио доколицом и уживао. Глума је ипак,
нешто више”, поручује Богдан.
Популарног хрватског глумца спрска публика памти
и по улози шпијуна Мустафе Голубића у серији „Сенке над
Блаканом”.
„Мустафа је био Стаљинов блиски пријатељ и највећа
енигма двадесетог века. Нисам знао ни да је постојао док нисам прихватио улогу и касније доста истраживао и читао о
њему. Чујем да је серија веома гледана и драго ми је што сам
део тога, јер, до сада, нисам имао прилику да радим на сличном пројекту. Бјелогрлић је, продукцијски, направио добар
посао. Све време снимања видело се да је заиста посвећен
раду и просто нисмо могли да га не пратимо. Као на радној
акцији”, наводи Богдан, откривајући да је у међувремену са
Бјелом постао одличан пријатељ.
Горан Богдан није непознат ни светској продукцији.
Глумио је и у култној америчкој серији „Фарго”, што је био
и повод да проговори и о разликама у снимању на нашим и
просторима „преко баре”.
„Често кажемо, лако је њима кад имају много новца. Није то главна разлика. Ми овде увек радимо са новцем
који се добије од државе, мање је ризика, а иако бисмо хтели, тешко можемо остварити велику зараду. Мислим да су
посвећеност, припрема и озбиљне пробе оно што можемо
урадити и кад има и кад нема пара. То је лако достижно. Треба се само отарасити апатије која нам је у костима већ дуго.
Везани смо за инфраструктуру која је повезана са политиком,
те смо, као уметници, са те стране, први на удару тренутних
токова који трају скоро две деценије”, сматра Горан Богдан.
Светлана Цеца Петровић
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Промоција књиге „1001 филм који мораш да видиш
пре него што умреш“

Четвртог фестивалског дана, у оквиру пратећег програма Филмских сусрета, у Официрском дому представљена
је књига „1001 филм који мораш да видиш пре него што
умреш“, издавача Филипа Вишњића. На промоцији су говорили: Драган Јовановић, уредник издавачке куће Филип
Вишњић, и Ђорђе Траживук, сарадник на издању.
Књига која атрактивно изгледа, богатог садржаја,
специфична је по томе што изгледа исто у свим земљама света. Прво издање је објављено пре једне деценије.
Како каже Јовановић: „Садржај се наравно разликује,
то је нешто што се мења од земље до земље, зато што сваки
издавач има право и могућност да у избор филмова који су
изабрали филмски критичари и теоретичари филма, уврсти
и домаће филмове.ˮ
У овој својеврсној енциклопедији, 15 домаћих филмова је нашло своје место. То су филмови: Кад будем мртав
и бео, Лепа села лепо горе, Скупљачи перја, Битка на Неретви, Маратонци трче почасни круг, Лајање на звезде,
WR мистерије организма, Чувар плаже у зимском периоду,
Мајстори, мајстори, Ко то тамо пева, Сећаш ли се Доли Бел,
Како је пропао рокенрол, Национална класа, Ничија земља,
Андерграунд.
Део екипе, која је помагала у одабиру филмова, били
су и Прљави инспектор Блажа и Аца Селтик.
Као одговор на питање, по ком критеријуму су се бирали филмови, Јовановић је казао:
„Када се радило о избору 1001 филма, који наравно
представља проблем за сваког од нас, иако се чини да је то
једноставна ствар, аутори су кренули од оних најбољих листа, 100, 150, најбољих, најгледанијих. Онда су гледали да се
убаци свака национална кинематографија, сваки битни продуцент, режисер, из двадесетих, тридесетих, ере немог филма. Квалитет филмова не мора да буде на уједначеном нивоу
али мора да покрива нешто што се зове прихватљивост, гледаност, трајање, порука коју носи, и све оно што представља
национални дух.ˮ
Ђорђе Траживук, који је књигу представио као
читалац, казао је: „Ово је енциклопедија, која нема никакве везе са оним осталим књигама... Можете да је читате од
краја, од почетка, од средине према крају, било како је читате
запрепастићете се колико има података у њој и колико ћете
касније морати гледати филмова.ˮ
Књига је објављена на 30  језика и продата у милион
и по примерака широм света.
Драгосава Младеновић

фестивалска атмосфера
Глумац коме су увек све козе на броју

У улози благо ретардираног брата Миће, у филму
„Месо“ Саше Хајдуковића, нишка публика је могла да види
Бранка Јанковића, глумца који поред тога што се професионално бави глумом, има и фарму коза у родном селу свог оца.
Каже да подједанко воли и глумачки и фармерски посао.
Бранко Јанковић је трећи пут у Нишу, први пут био
је као један од глумаца популарне ТВ серије, касније филма „Војна академијаˮ. Тада га је нишка публика упознала
и заволела у улози кадета (касније поручника) Живојина
Џаковића.
Друго појављивање везано је за серију, а касније и
филм „Браћа по бабине линијеˮ, Радоша Бајића, у којој је тумачио лик Цветка.
Овогодишњи, његов трећи боравак у Нишу, такође
је везан за серију „Месоˮ која је у Бањалуци постигла велики
успех. Од овог материјала настао је истоимени филм.
Јанковић каже да му је серија дража од филма, јер
се радила полако, темпом који је одговорао и глумцима,
редитељу и целој екипи. Али и зато што обрађује актуелни
друштвени тренутак о коме се не говори у јавности онолико
колико би морало.
„Серија   ̓ Месо̓ обрађује теме које су актуелане по
свим линијама, социјалним миљеима, говори о акутним, политичким, свакодневним и породичним проблемима. Обухвата ширу анализу друштвеног стања, објашњава и расветљава
оно што наш народ не воли да види. И серија и филм говоре
о врбовању од стране банака, људима који се позиционирају
из сенке, показује се да постоје и лажни пријатељи, а превасходна је лична користˮ, објашњава Бранко Јанковић.
Овај млади глумац живи, по савременим мерилима,
веома необичним животом, јер осим љубави према глуми,
гаји и љубав према селу.
„Живим у селу Гуњачи код Ваљева, у ствари на
релацији Београд–Ваљево. У Гуњачи имам фарму коза
на којој производим, осим козјег сира и сурутку. То може
да вам буде занимљиво, јер је козја сурутка деценијама у
̓ Насином̓ програму исхране космонаута. Питам се зашто
до сада то нико није масовније радио, када је толико здраво. Још развијам тржиште, али људи који су једном пробали
овај производ, враћају се. Више је занимљиво људима у иностранству, него нашима. Не могу да се пожалим на тај посао,
нису то неке велике количине, јер је цео процес комплексан и
скуп, али јесам задовољан што и то радимˮ, казао је Јанковић
уз осмех.
У раду на фарми коза и производњи сурутке и козјег

сира помажу радници, али су кључни родитељи, тако да се
то може назвати и породичним бизнисом. Истиче да има и
једанаест газдинастава у окружењу који су му кооперанти и
продају му козје млеко.
На  питање да ли му је план да своју будућност гради паралелно, развијајући се и као глумац и као фармер,
Јанковић је одговорио:
„Позиција позоришта и филма је тренутно на
неозбиљном нивоу. Кога боли уво за уметност? Ја јесам
сањар, али истовремено сам и човек који са апетитом  жели да
живи свој живот. И своје године не желим да прокоцкам у неким заблудама и предрасудама, несадржајно и неузбудљиво.
Све је узрочно-последично. Без садржајног живота не бих
имао шта да кажем ни у кадровима, ни на сцени. Сви људи
са којима долазим у додир, а то су и варалице и необразовани људи, до врхунских професора и лекара, сви они чине
ме богатијим глумцем. Када ми се понуди нека улога, ја не
морам да измишљам, него кажем ̓па, човече, ти си био са таквим ликом̓... Ја га већ имам у свом гепеку, у свом животном
пртљагуˮ, објаснио је укратко Јанковић како два паралелна
света утичу на његову креативност.
Од филмских пројкета Јанковића очекује наставак серије „Месоˮ, коју је Никола Пејаковић замислио као
трилогију, следе „Костˮ и „Кожаˮ, које ће, опет, бити потпуно
другачије од првог дела.
„Глумиће исти глумци, али ће њихове улоге бити
потпуно дијаметралнеˮ, најавио је.
Има позив и од Радоша Бајића за наставак серије
„Шифра Деспотˮ, а почетком октобра очекује га редован позоришни репертоар у Београдском драмском позоришту.
„Има посла и биће га. Људима је потребна магија,
постоји у човеку тај homo ludens који стално тражи игруˮ,
каже овај млади, амбициозни глумац.

Утисци са Филмских сусрета: први пут у Нишу
То што се и глумци из региона ове године такмиче
за награде на 53. Филмским сусретима у Нишу је позитивна прича, сматра глумица из Зенице, која је у филму „Месо”
тумачила улогу дементне мајке. Ово је први боравак у Нишу
Факете Салихбеговић Авдагић.
„Кад се у региону увежу уметности, оне могу да повежу и људе и ми и наше колеге управо то чинимо. Ја долазим
из Народног позоришта из Зенице и радујем се да сам овде
заједно са колегама из Бањалуке, као део екпе и филма ̓ Месо̓.
Први пут сам на Филмским сусретима и мислим да је сјајно и
јединствено у региону имати фестивал који је посвећен само
глумцима. Не само да је сјајно, него је и потребно, а лично
мислим да ће се нишки Филмски сусрети   проширити на
цео регион, па и шире. У ствари, ја овом Фестивалу топло,
од срца желим баш такав развој”, рекла је глумица Факета
Салихбеговић Авдагић.
Оливера Сашек Радуловић
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фестивалска атмосфера
Зашто глумци воле нишки Фестивал,
и зашто му се стално враћају

Оливера Викторовић – Ја у Ниш волим да дођем из
милијон и једног разлога. Било је момената када су ми деца
била врло мала па нисам била баш у ситуацији да дођем, али
прво, мени је ово јако значајно јер сам дебитантску улогу и
дебитнтско представљање имала овде 1989. године када сам
и добила дебитантску  награду.
А други разлог је што мислим да је нишка публика
специфична, дивна, да воли глумце, и зато што је ово баш
глумачки фестивал. Ово је баш дружење глумаца, и волим да
дођем  зато што ми је  лепо, зато што имам утисак да цео град
живи овај фестивал, у том неком смислу да воле да виде, и
сваког глумца уважавају. Ниш је диван домаћин глумцима...

Радован Вујовић – Ниш је једини фестивал у нашој
земљи који је преживео и који је и даље релевантан и има
неку своју, не само историју и традицију, о томе нема потребе
говорити, него неку атмосферу у којој се глумац и филмски
радник осећа посебно. И да то све што се трудимо и радимо
уз помоћ  штапа и канапа, да има неку поенту и неког смисла.

Марта Бјелица – Волим да дођем у Ниш зато што
сам ја из Крушевца, тако да цео овај крај ме подсећа на
детињство, и осећам се увек некако пријатно, своје, слободно. Мислим да је то квалитет овог фестивала, што је просто
некако личнији у смислу атмосфере, топлине, слободе. Нема
неких претераних обавеза, тих неких ситуација које ће вас
учинити да се осећате стиснуто, у грчу. Тако да увек дође као
крај, када филм престаје са својим пројекцијама биоскопсаким, и онда се последњи пут ту видимо, и буде нам дивно...
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Драгосава Младеновић

Марко Гверо

Филм Патуљци са насловних страна приказан је
синоћ пред препуним гледалиштем нишке Тврђаве. Главни
глумац је човек који прави ријалити програме и коме живот
у једном моменту постаје ријалити. Гордан Кичић маестрално је одиграо главну улогу у филму и послао поруку нишкој
публици, јер је био спречен да се поклони.
Причали смо са једним од главних актера Марком
Гвером, једним од оних који закувавају причу Патуљака са
насловних страна.
„Нисам први пут на Фестивалу – био сам и прошле
године и пре неколико година и увек се радујем кад имам
филм да дођем на нишки фестивал. Прва асоцијација на Ниш
ми је свакако оваj фестивала потом колеге лумци и наравно
кафане. Предивно је видети да је свако вече Тврђава скоро
до краја испуњена чак и када пада киша. Асоцијација на овај
град ми је публика која воли филмове и глумце и ових дана
све је у знаку глумаца. И наравно кафане: глава у шкембету,
говеђи репови и сјајно дружење увек.ˮ
У Позоришту на Теразијама Гверо игра једну од
главнох улога у мјузиклу Мистер долар. Питам га има ли
разлике на поклону након представе и након филма и како
себе доживљава на платну.
„Осећај је исти на крају. Све је направљено у циљу
да се задовољи и расположи публика. Њихов аплауз је увек
коначан суд ономе што смо радили. Пред оволико људи је то
посебно велики догађај и веће узбуђење. У позоришту имате ту привилегију да не знате да сте нешто лоше направили (смех) односно можете да исправите ако сте свесни тога.
На филму је све коначно. Имам трему када себе гледам на
платну и гледам кришом као када клинци гледају хорор кроз
прсте. Камера све забележи и нема назад. Кад гледам филмове где не играм само сам гледалац – ништа ту не мислим
ниит процењујем колеге које познајем већ сам само гледалац
и то ме јако радује јер сам иначе велики филмофил те филмове и даље гледам са великом радозналошћу.ˮ
Ко су Патуљци са насловних страна и јесу ли они
наша судбина?
„Па надам се да нису судбина, али је тренутан оквир
у коме се крећемо, то је само један сегмент друштва у коме
живимо.ˮ
								
Жељко Жеља

глумац је глумац је глумац
МИЛОШ

Име Милош, долази од речи мио. Да је МиоМилош мио, потврдиле су прво Српкиње, затим Рускиње
и коначно девојке целог света. Милош Биковић осваја
изгледом, осмехом и само њему својственим шармом.
Како би иначе освојио женска срца и једно колико до
јуче неосвојиво. Срце товаришице Аглај?
МиоМилош Биковић, у основној школи био је
вуковац а у гимназији одличан ђак. Био је првак државе
у рецитовању а глумом је почео да се бави са тринаест
година.
У петнаестој години уписао је глуму!!!
Прву запажењу улогу остварио је у Павићевој
серији Стижу долари. Четири године касније, играо је у
серији Вратиће се роде. Друго појављивање код Павића
било је Белој лађи и то у неколико циклуса. Највећу
популарност стекао је у филму и серији Монтевидео,
Бог те видео тумачећи лик Тиркета. Захваљујући овом
лику, постаје Цар Константин у Нишу 2011. године. Пре
четири године опробао се и као редитељ али ТВ спота
за песмицу Невенице Божовић Бал.
Да није мио и талентован, никада не би добио
позив великог Никите Михалкова да заигра у драми
Сунчаница. Ни предахануо није а добио је нову понуду
за филмове Бездушни 2 и Без границе. А онда је стао
на луди Лед и мало се спотакао о луди камен, не сасвим, јер се снимајући, часна пионирска, заљубљују Он и
партнерка Аглај Тарасова. То превазилази све границе
стрпљења његових обожаватељки а он понесен Амором, не примећује присуство шпанске звезде Антонија
Бандераса у трилеру Изван граница реалности. Штавише, са овом звездом је на per tu.
– Никита, није истина да се добија друго
значење имена Никита када се подели на две речи, јер
НиКита је креативан, динамичан, интелигентан, образован и невероватно надарен. Много даје глумцима, јер
је и сам глумац и још ми не допире до свести да сам
радио са једним од највећих редитеља! Процес кроз који

сам прошао је велика школа. Светска глума и режија
много дугују Русима. Од Станиславског, Антона и Михаила Чехова, па све до Михалкова, сви су били извор
својеврсних глумачких и редитељских метода које је
прихватио цео свет. Између осталих и Марлон Брандо и
Роберт Де Ниро. Код Михалкова сам био у прилици да
пијем знање са извора...
Ученик великог глумца и педагога Драгана
Петровића Пелета, пре одласка на ФДУ похађао је школу глуме и говора Дадов. Данас је МиоМилош глумац
изузетног и неупитног дара који сваку улогу креира
вештином своје игре чиме уписује додатну димензију
лику који тумачи.
Од мајке дефектолога и оца економисте, Милош
је чак 15 година млађи брат архимандрита Михајла који
се замонашио и данас је Игуман манастира Јовања, и
друго је дете из истог брака у којем је рођен и његов
старији брат. Јер, отац, често на привременом раду у
Аустрији, био је ветрогоња, разводио се, женио, разводио, женио, да би се после Милошевог рођења дефинитивно развео али  је до краја живота остао веран
деци, Михајлу и Милошу, мада је за Милошеву милоту
највише заслужна мајка.
– Мој брат Милош имао је шест година када сам
отишао у манастир. Виђамо се
Али сусрети сада зависе од његових обавеза.
Добро ради али превише се даје па се плашим да не заборави на друге аспекте живота. Ипак, свако има право
на свој избор. Млади га воле (пре свих Аглај), и треба да
им буде узор, као Новак, када се на Вимблдону прекрсти пред краљицом, то гледа цео свет и многи помисле:
„Чекај, ако се он прекрстио и ја треба да урадим исто...ˮ
Ускоро ћемо Биковића гледати у још два руска,
(Балканска линија и Кома) и два домаћа филма: Апсурдни експеримент и Јужни ветар. Већ је пред очима радозналих гледалаца.
Ако ових дана видите гомилу клинаца који
окружују стаситог плавушана, знајте да то нишка
дечурлија опседа МиоМилоша Биковића и тражи аутограм, да би се џорали за три друга мање важна.
Чудна ми чуда.
Милан Д. Шпичек
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