53. ФЕСТИВАЛ ГЛУМАЧКИХ ОСТВАРЕЊА ДОМАЋЕГ ИГРАНОГ ФИЛМА
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вечерас на фестивалу

COMIC SANS
ЖАБА

ГЛУМАЦ ПЕТЕ
ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ
МИХАЈЛО МИЛАВИЋ

јуче на фестивалу
РАЗГОВОРИ У ФЕСТИВАЛСКОМ ЦЕНТРУ
Филм о помереним вредностима

У Фестивалском центру 53. Филмских сусрета
јуче су гостовали глумци Оливера Викторовић и Милош
Влалукин, протагонисти филма „Патуљци са насловних
страна” Милорада Милинковића, који је приказан четврте
вечери Фестивала.
Милинковићева црнохуморна комедија, која је већ
имала биоскопски живот, бави се темом ријалитија.
„Ријалити је нешто што живи годинама уназад, а
у њему, нажалост, квалитет није нешто што је меродавно,
већ неке друге ствари. Јунакиња коју играм зна да пева, али
није довољно само да будеш квалитетан, мораш да будеш
екстреман, да имаш изглед. Предајем студентима, и јако је
тешко објаснити у данашње време да је вредност нешто што
је стварно вредност”, рекла је глумица Оливера Викторовић,
која је испричала да је и сама била жртва ријалити културе.
„Пре две године имала сам непријатну ситуацију да
су ме папараци сликали на нудистичкој плажи, на месту где
се подразумева приватност. Помислила сам: ови људи могу
да ме сликају и у мојој спаваћој соби”, навела је глумица.
За редитеља Милорада Милинковића Оливера Викторовић сматра да је најдуховитији редитељ данас.
„Две године пре снимања филма ̓ Патуљци са
насловних страна’ звао ме је Милинковић, који ми је комшија,
и дао ми сценарио чији је наслов преузет из песме Џонија
Штулића ̓ Равно до дна’. То је најчувенија песма групе Азра
са једног од најбољих албума у историји рока, а то је велика
ствар, јер Џони Штулић је човек који је мени обележио
детињство и живот”, рекао је Влалукин.
„Нас ће да поједе ријалити, таква нам је ситуација
у животу, ту се ми не питамо. Ствар је у систему. Систем
је такав да ће ријалити да нас поједе. Оно што остаје нама
глумцима јесте да глумимо и да се бавимо уметношћу, то
нам је привилегија”, сматра глумац.
„Хвала овом граду што подржава и што прави овај
домаћи Холивуд”, рекао је Влалукин осврћући се на значај
Филмских сусрета.
Александра Гојковић
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Промоција домаће кинематографије:
У септембру Недеља српског филма на Куби
У Хавани, главном граду Кубе, од 26. до 30. септембра биће одржана Недеља српског филма, која ће бити
отворена пројекцијом „Круговаˮ Срдана Голубовића у биоскопу „Чарли Чаплинˮ, једном од најексклузивнијих на Куби.
Током трајања манифестације биће приказани и филмови
„Мамарошˮ Момчила Мрдаковића, „Устаничка улицаˮ Мирослава Терзића, „Црни бомбардерˮ и „Балканска правилаˮ
Дарка Бајића. Програм ће затворити два остварења Драгана
Бјелогрлића – „Монтевидео, бог те видеоˮ и „Монтевидео,
видимо сеˮ. Специјалну пројекцију, по жељи Министарства
културе Кубе, имаће и документарни филм Миле Турајлић
„Синема комунистоˮ, који је већ приказан на Куби. Током
октобра у граду Пинар Дел Рио биће репризиран програм
филмова приказаних у Хавани.
„Као селектор сам био доста скучен зато што сам морао да бирам филмове не према некој мојој жељи и личном
утиску већ према томе да ли филм има шпански титл или
нема, јер то појефтињује припрему. Већ самим тим је број
филмова које сам могао да бирам био сужен. Имам још два
филма која се титлују, видећемо да ли ћемо их накнадно приказати или неˮ, рекао је филмски критичар Милан Д. Шпичек, селектор Недеље српског филма, у Фестивалском центру
Филмских сусрета.
Недеља српског филма на Куби организује се, према
Шпичековим речима, на предлог Јелене Живојиновић, ћерке
глумца Бате Живојиновића, која је други секретар наше амбасаде на Куби, и уз помоћ Филмског центра Србије.
Намера је да на Куби сваке године, почетком јесени,
буде приказан репрезентативан програм српских филмова.
Недеља српског филма на Куби организује се уз
подршку Министарства иностраних послова Србије, Министарства културе Кубе, Кубанског националног центра за
кинематографију и Кубанске кинотеке.
Александра Гојковић

кино регион: тако тече слава света
Пројекцијом документарних филмова и отварањем
изложбе слика Јована Шурдиловића „Смоки у филмском
Нишуˮ, 53. Филмски сусрети приредили су омаж Љубиши
Самарџићу, великом глумцу из свог дворишта – Нишке
Бање. У оквиру пратећег програма Кино региона приказан
је филм Panta Rei чија је премијера била на Београдском
фестивалу документарног филма прошле године. Режисер
Карпо Аћимовић Година успешно је сажео једну пребогату
биографију у 76 минута, обухвативши Смокијево детињство
у рударској породици у Јелашници и одрастање без рано преминулог оца са мајком и млађим братом и сестром, одлазак
на студије права у Београд и преломну одлуку да студира
глуму која га је одвела на пут блиставе каријере и највећих
домаћих и страних награда. Забележени су и кључни моменти из приватног живота, од сусрета на Бледу са Миром,
његовом животном сапутницом, до болести и преране смрти
сина Драгана са којим је основао продуцентску кућу и снимио значајне филмове и телевизијске серије. Наратор у филму је сам Љубиша Самарџић што доприноси аутентичности,
о чему је и сам глумац говорио пред прво приказивање 2017.
године:
►
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►
„Увек сам се трудио да искрено пренесем своје
утиске из живота на филм. Ово је сажети део моје богате филмске али и животне приче. Ослањао сам се на
велики број документарних креација великих мајстора.
У мом документарцу је само делић импресија из живота
и мојих дела. Поносим се што сам део филма посветио
ауторима и поштоваоцима филма бивше Југославије“.
Нажалост, било је то и последње појављивање
Љубише Самарџића у јавности, тог 30. марта, на отварању
64. Београдског фестивала документарног филма. Преминуо је неколико месеци касније, 8. септембра у Београду.
Трагично је интониран и документарни филм
Велимира Стојановића „Недеља пацоваˮ који говори о
савезничком бомбардовању Лесковца 6. септембра 1944.
године. На дан када је у граду слављен рођендан краља
Петра II, савезничка авијација је на захтев Фицроја Маклина, британског официра у мисији при Врховном штабу Народноослободилачке војске Југославије, и генерала
Коче Поповића који је радиограмом тражио „озбиљно
бомбардовање Лесковцаˮ, буквално сравњен са земљом,
а погинуло је више од хиљаду цивила, док су се немачке
и бугарске трупе на време извукле према Нишу. Сценарио за филм написао је Драган Марковић који је још у
лесковачкој гимназији 1994. године писао семинарски
рад на тему „Савезничко бомбардовање Лесковцаˮ. Споменувши то истраживање колеги из канцеларије Велимиру Стојановићу, одлучили су да се упусте у авантуру
снимања без икаквог буџета, објашњава редитељ:
„После три године истраживања и снимања саговорника, аутентичних сведока који су тада били деца,
али и историчара Момчила Павловића који је аутор
књиге Савезничко бомбардовање Лесковца 1944. године – студије и документи, Верољуба Трајковића, Живана Стојковића и Хранислава Ракића, снимили смо филм
који подсећа ширу јавност на савезничко бомбардовање
двадесетак градова бивше Југославије, међу којима је и
највише бомбардовани Ниш.ˮ
У завршници вечери у биоскопу Cineplexx приказан је кратки филм „Шкргеˮ Мирослава Ђурђевића,
његов мастер рад настао под менторством професора
Раденка Ранковићана ФДУ. Куриозитет је што је као
основа за сценарио послужила прича Марије Варгаса
Љосе „Недељни данˮ а продуцент је успео да добије дозволу за снимање од агената нобеловца. Филм говори о
одрастању и док је у Љосиној причи реч о ривалству два
пријатеља, у филму су супарници браћа близанци које
тумаче Ђорђе и Никола Рацковић, ученици београдске
Војне гимназије.
Велибор Петковић

Летња позорница, 20.30
ЖАБА (78’)
Режија: Елмир Јукић
Улоге: Емир Хаџихафизбеговић, Александар Сексан, Мирсад
Тука, Власта Велисављевић
Зеко, берберин и бивши војник који пати од посттрауматског стресног поремећаја, позива на празник свог брата и
пријатеља. Наилазећи на неочекивано понашање, постепено
почиње да губи тло под ногама.

In memoriam
COMIC SANS (103’)
Режија: Невио Марасовић
Улоге: Јанко Поповић Воларић, Златко Бурић, Наташа Јањић,
Милош Тимотијевић, Алма Прица, Ана Мандић
Успешни графички дизајнер, после покушаја да обнови везу
са бившом девојком, одлази на острво Вис и схвата да је растрзан између ексцентричног оца, још једне бивше девојке и
њеног вереника.

ПРОГРАМ ПРАТЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
11:30 Промоција књиге о Велимиру Бати Живојиновићу –
Велики филмски знак, аутора Божидара Зечевића
Официрски дом
12.00 Разговори с глумцима („Злогоњеˮ и „О бубицама и
херојимаˮ)
Официрски дом
13.00 – 16.00 Омаж Небојши Глоговцу – округли сто
(модератор: проф. Раденко Ранковић – ФДУ)
17.00 Кино регион: „Нас двојеˮ (99')
Биоскоп Cineplexx Ниш
18.40 Кино регион: „Мјузиклˮ (85')
Биоскоп Cineplexx Ниш
17.30 Кино регион: „Конгрес забораваˮ (103')
Биоскоп Вилин град
18:30 Педесетогодишњица једног филма – пројекција филма
„Имам 2 маме и 2 татеˮ, гост: Игор Гало, глумац
Сала Нишког културног центра
19.15 Кино регион: „As train go byˮ (5')
19.20 Кино регион: „Отворених очијуˮ Биоскоп Вилин град
(42')
22.00 Ретро биоскоп (16 мм): „Вечерња звонаˮ (1986)
Башта Официрског дома
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фестивалска атмосфера
кино регион

Премијера ТВ драме „Павиљониˮ
У биоскопу „Вилин градˮ, уз присуство малобројне
публике, приказана је телевизијска драма чију режију
потписује Драган Николић, студент на постдипломским
студијама режије на ФДУ у Београду. Драму је написала
Милена Марковић, а адаптацију сценарија урадила студент
драматургије Катарина Митровић.
У „Павиљонимаˮ Милене Марковић радња се одвија
на три нивоа, у три стана исте стамбене зграде представљене
су три генерације: најстарија, средња и најмлађа. Све њих
повезује жеља за љубављу, коју траже и не налазе.
Улоге у овој ТВ драми поверене су махом афирмисаним глумцима свих генерација као и студентима глуме
са неколико драмских факултета из Србије. У драми играју
Љубивоје Тадић, Аница Добра, Мира Бањац, Мелита Бихали, Милан Марић, Младен Совиљ, Марта Бјелица, Бранислав Трифуновић, Јулија Петковић, Стефан Вукић и Предраг
Васић.
Премијера телевизијске драме „Павиљониˮ, која траје
75 минута, очекује се до краја ове календарске године.
Иначе, ова драма је једна од три, које су настале у
сарадњи Радио-телевизије Србије (Редакције драмског и
домаћег серијског програма) и Факултета драмских уметности у Београду.

Документарни филм „Ајде слнце зајдеˮ

Докуметнарни филм Владимира Манића напунио је
биоскопску салу „Вилина градаˮ, а публици су се представили аутор филма и композотор оригиналне музике Александар
Петковић.
Иако ради као наставник у Основној школи „Свети
Саваˮ, Владимир Манић је упоредо и заљубљеник у документаристику и природне лепоте Старе планине. За документарац
„Ајде слнце зајдеˮ каже да је наставак филма „Још само тренˮ
који је доживео велики успех и освојио специјалну награду на
Фестивалу етно-филма у Београду.
„Ово је наставак приче о деда Нацку Николову,
материјал који нисам могао да ставим у претходни филм, али
и у овом има много детаља, много тога што је важно деда Нацку. Он живи сам на Старој планини и има 96 година, нажалост
жена му је умрла пре неколико година. Мени је интересантан
детаљ када деда Нацко прича о доласку у Ниш, на претходну
премијеру. Мислим да је филм, пре свега, вредан запис о том
крају, о старим временима и људима који су ту живелиˮ, рекао
је аутор Владимир Манић.
Александар Петковић, композитор, каже да се бавио
музиком, али му је прво писање филмске музике било за документарни филм „Још само тренˮ.
„Драго ми је да сам Владу упознао, он ми је објаснио
шта му треба и заиста ми је била част и задовољство да
компонујем музику за ове филмовеˮ, истакао је Петковић.
„Ајде слнце зајдеˮ траје 30 минута и осим приче о
деда Нацку обилује кадровима природних лепота Старе планине.
Оливера Сашек Радуловић
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Милена Радуловић
глумица четврте вечери

По одлуци публике четврте вечери Филмских сусрета у Нишу, најбоља је била Милена Радуловић која тумачи
лик Жаклине у комедији „Патуљци са насловних странаˮ.
Жаклина је млада девојка која не зна шта хоће у животу и нема никакав став, али га зато има њена мајка која
жели да јој кћерка по сваку цену постане позната и зато је
гура у ријалитије. Све ситуације су пренаглашене са циљем
да прикажу стварност модерног доба, уз ТВ формате који се
данас нуде, и шта нас у том смислу очекује у будућности.
„Драго ми је што сам играла овај лик, јер мислим да
и филм и мој лик, треба да буду поука за неке младе људе да
ово није прави пут и да младе девојке треба да желе много
више од једне популарности, новина или ријалитија. Мени је
било презанимљиво да глумим нешто што је тотално супротно мени. Истовремено, рад на филму ми је био и уживање и
глумачки изазовˮ, каже Милена Радуловић миљеница публике четврте фестивалске вечери.
„Патуљциˮ су први филм у каријери наше саговорнице у којем је заиграла поред Гордана Кичића, Бориса
Миливојевића, Љубомира Бандовића, Александра Радојичића,
Јелене Ђукић, Ралета Миленковића, Тамаре Крцуновић...
„Радила сам са колегама које сам гледала као дете,
који су били моји идоли и чије сам форе из филмова, у школи,
на часу, изговарала. Сарадња са њима је моје драгоцено искуство у сваком смислу. Дивно је кад си млад глумац и кад
се нађеш у таквом радном окружењу јер тако се много може
научити. Снимање је текло јако опуштено. Нисмо трошили
време узалуд, снимали смо циљано, онако како треба, и нисмо били превише уморни, како се често дешаваˮ, каже млада
глумица.
Родила се када је нишки фестивал већ одавно био у
„зрелим годинамаˮ, али је о њему читала, слушала и на крају
постала део њега.
„Нишки фестивал обожавам. Још пре три-четири године, кад сам била студент, долазила сам са мало старијим
колегама да проведем неко време овде. И стварно сам једва
чекала да дође тај тренутак да ја имам филм на фестивалу
и да присуствујем овде. Ниш је град где се глумци најбоље
осећају. Нишлије су дивна публика и то се осећа на сваком кораку, зато овај фестивал глумци много волеˮ, каже Милена.
Упоредо са филмом „Патуљци са насловних странаˮ
Милена Радуловић радила је и на криминалистичкој серији
„Петˮ, која ће свој телевизијски живот започети првог викенда
у октобру на РТС-у. Следеће године на Филмским сусретима,
како очекује, гледаћемо је у филму „Балканска линијаˮ чије
је снимање завршено пре месец и по дана. Настао у српскоруској копродукцији, филм о руској специјалној јединици која
је 1999. године заузела аеродром „Слатина” у Приштини, биће
премијерно приказан 21. фебруара 2019. године у Москви.

Светлана Петровић

фестивалска атмосфера
Бата Живојиновић, знак једне епохе
Kњигa о Велимиру Бати Живојиновићу − Велики
филмски знак, аутора Божидара Зечевића, професора теорије
филма, драматурга и филмолога, члана Европске филмске
академије, данас ће у Фестивалском центру 53. Филмских
сусрета, од 11.30 часова, имати својеврсну претпромоцију,
будући да ово дело још увек није објављено.
„Већ сам направио једну монографију о Бати
Живојиновићу за нишки фестивал која је изашла 1994. године, док је Бата био још у пуној снази. Ми се нисмо знали пре
тога, Бата је то за једну ноћ прочитао, имала је око сто страна, и њему се то јако допало. Онда смо почели да се дружимо
и дошло је време да се прави једна озбиљнија студија о њему.
Ово је једна студија његове појаве у времену и просторуˮ, наводи Зечевић.
Књига се зове Велики филмски знак зато што је Бата
Живојиновић, како каже аутор, „осим што је врхунски глумац, вероватно највећи наш филмски глумац, и знак епохе и
времена у коме је живеоˮ.
„Бата Живојиновић симболизује то доба и својим
филмовима и својим другим врстама активности. Једанпут
је, можда сам ја утицао на то, можда нисам, рекао 'Ја сам
један велики знак'. Мислим да је то коначна и последња истина о њему − да је он постао знак. Све што се догађало у
Југославији и у Србији, у време кад је он почео да друштвено
живи, негде од његове петнаесте године до смрти, пролазило је кроз њега. Иако није учествовао у НОБ-у, он је постао
симбол НОБ-а и народног борца због тога што је објединио
архетипске, примарне, прастаре особине нашег народног
јунака из народне песме и народне бајке. И није случајно
да је у Кини постигао велики успех, јер је бајка о народном
јунаку интернационална, све бајке су интернационалне. Змај
је главно лице наше народне бајке, и змај је главно лице кинеске народне бајке. Ако анализирате Валтера, он није ништа
друго него еманација, дакле представљање у лику, једнога
змаја који је позитиван, оличење снаге, мушкости, борбености, марцијалних особинаˮ, објашњава Зечевић.
„Избегавао сам да понављам оно што сам већ рекао
у монографији из 1994. године, пратио сам главне моменте
у развоју његове личности и развоју тог великог филмског
знака. Обично је кад се раде монографије пуно анегдота и
пуно детаља из живота, а ја сам то настојао да избегнем. О
њему се пуно зна и он сам је толико интервјуа давао и толико
се писало о њему да готово да је непотребно понављати те
ствари. Ја сам тражио дубљу димензију. Мене је занимао, рецимо, антрополошки тип Шумадинца. Наш велики антрополог Јован Цвијић направио је студију о нашим карактерима,
а Бата је архетип Шумадинца онако како га је описао Цвијић.
Па је онда дошао из Кораћице у Београд, па је тамо затекао
једну сасвим другу средину. Београд је био једно врло живописно место у првим годинама после рата кад је он растао,
немаштина, глад, пакети Унре, страна помоћ, Информбиро.
То је било једно тужно време кад су ти млади људи стасавали
практично на асфалту и имали велике проблеме. Бата је доста баштинио од тога, тај његов мангуплук потиче с београдског асфалта и он је исти као и код његових тадашњих другова али је увек настојао да некако буде изнад тога. Он је могао
да, као и већина других, заврши у криминалу, али није. Бата
је био мангаш са стилом, мангаш који је био вођа банде која
није правила никакве изгреде, они су штитили своје девојке.
Члан те банде био је и касније велики певач Цуне Гојковић
кога је Бата увео у свет кафанске музикеˮ, наводи Зечевић.
„Мој приступ је био антрополошки, мене је интересовало шта стоји у позадини тог знака, и онда сам почео

да тражим. И мислим да сам, кроз његове улоге, открио
шта стоји у позадини тог знака, јер он је, једини од наших
глумаца, од хиљаду лица која је имао, имао два лица: једно
је било изразито позитивно, то је био тај народни јунак, заштитник, бранитељ, отац породице, добар радник домаћин,
а друго − потпуна антитеза томе, антијунак, криминалац,
насилник, издајник, двојник и на крају сам ђаво код Саше
Петровића у 'Мајстору и Маргарити'. Ишао је од једног до
другог пола, а врло је ретко да један глумац успе да помири
толике крајности. У исто време кад је играо код Булајића разне позитивне ликове у 'Неретви', 'Сутјесци', 'Козари', 'Валтеру', играо је код Жике Павловића у црном филму тоталне негативце. Како је то могао један човек? То значи да је то један
огроман не само таленат него огроман хуманистички људски
капацитетˮ, закључује Зечевић.
Александра Гојковић

Фото-ризница:
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фестивалска атмосфера
Промоција књиге Историја филма

Још једна промоција се одржала у Официрском дому
у оквиру пратећег фестивалског програма, промоција књиге
Историја филма, Дејвида А. Кука. Издавач је Clio из Београда.
На промоцији су говорили Зоран Хамовић, главни
уредник ИП Clio, Срђан Савић, директор Нишког културног
центра, и Дејан Дабић, уредник Филмског програма.
Историја филма Дејвида А. Кука је комплетни водич
кроз филмску уметност, од најранијих дана па све до данас.
Како је настала и како се развијала филмска кинематографија,
све што је важно у филмском стваралаштву, детаљне анализе најзначајнијих филмских остварења, обухваћено је у два
тома ове фасцинантне књиге.
Ова књига је можда на најкултурнији начин дефинисала све промене које су се на светском филму дешавале у
неколико деценија уназад.
Како каже Срђан Савић: – Историја филма је веома значајна као научна дисциплина филмологије, због тога
што покушава да у сажетом облику представи све оно што
се дешавало од настанка филма па до данашњих дана. Онај
ко пише историју филма мора да буде компетентан, мора да
има знање из области теорије филма, мора да има нечег критичарског у себи.
Савић закључује да онај ко пише једну овакву књигу
мора познавати националну кинематографију у оквиру које
је настао филм. Важан је и контекст епохе, да ли је епоха
немог филма, звучног филма, епоха црно-белог филма или
филма у боји. Морају се познавати све научно-технолошке
карактеристике филма, одређени правци који су се развијали
са другим правцима паралелно са другим уметностима, или
правци који су се развијали само на филму, експресионизам
на филму, импресионизам, неореализам. Важно је и сагледати филм у жанровском смислу, ауторски контекс, морају
се издвојити најрепрезентативнији аутори, и селектовати
њихови најбољи филмови...
– Дејвид А. Кук је у том смислу направио једну од
најбољијих, најзначајнијих, најдрагоценијих историја филма у савременом свету која је на многим местима постала
уџбеник, и посебно је задовољство што се Clio одлучио да
прво изда једно, а онда и друго допуњено издање и да она
буде доступна што већем броју читалаца – казао је Савић
Зоран Хамовић, уредник ИП Clio, је рекао: – Као
и књига, и филм је на известан начин угрожен савременим
медијима, и Дејвид А. Кук покушава заправо да на неки
начин укаже на те врсте опасности, јер читаво последње
поглавље је усмерено на тумачење онога што је савремени
контекст филмске уметности.
За глумце који буду добили две најважније награде
на Фестивалу: Гран при Наиса и награду публике за глумца
фестивалских вечери, обезбеђен је по један примерак овог
репрезентативног издања.
Драгосава Младеновић
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Изложбе фотографија Јована Шурдиловића и
публикација „Смоки у филмском Нишуˮ

Фестивалски центар у Официрском дому од првог
дана улепшавају две изложбе фотографија хроничара Филмских сусрета, Јована Шурдиловића. Поставку чини преко
70 фотографија – 29 посвећено је великом глумцу Љубиши
Самарџићу Смокију који је преминуо септембра прошле
године. У петак, последњег дана Филмских сусрета, шира
јавност моћи ће да види и фото-публикацију у издању Нишког културног центра, која уз Шурдиловићеве фотографије,
садржи и биографију српског глумца, као и његову богату
филмографију коју су приредили Срђан Савић и Дејан Дабић,
најављено је на свечаном отварању Шурдиловићевих изложби фотографија у Официрском дому.
За фотографије посвећене Смокију аутор је раније рекао да их је припремао 52 године, изложба се састоји из три
тематске целине: чине их фотографије са снимања филмова
„Лагер Ниш” и „Анђео чувар”, а трећу целину је аутор назвао
„Смоки у филмском Нишу”. Већина фотографија је у црнобелој техници, јер су настале седамдесетих година прошлог
века и представљају прави раритет.
Посетиоци Фестивалског центра моћи ће да виде популарног Смокија из 1966. године, када је у Нишу добио прву
награду за главну мушку улогу у филму „Штићеник”.
„Мени је јако интересантна фотографија на којој
су Смоки, Зоран Симјановић, Горан Паскаљевић и Шабан
Бајрамовић, јер знам и причу ̓иза те фотографије̓. Тада су
сви покушавали да убеде Шабана да настави снимање филма
Анђео чувар, јер је он, из неких само њему знаних разлога,
хтео да одустане и оде са сета”, присетио се Шурдиловић.
Посетиоцима ће бити интересантна и фотографија
на којој су у колу Љубиша Самарџић, покојна глумица Неда
Спасојевић и Владимир Беара, у то време позната фудбалска
звезда.
„Гран при је Љубиша Самарџић добио на 5. Филмским сусретима, када је Оливера Вучо била председница жирија, а Смоки је ову награду добио за улогу у филму
̓Сутјеска̓ ”, сећања су Јована Шурдиловића, који је и тај тренутак успео својим фото-апаратом да овековечи и прикаже
нишкој публици.
У петак 31. августа, из штампе ће изаћи и кооауторска публикација која прати изложбу посвећену Смокију.
На отварању изложбе, Срђан Савић, директор Филмских сусрета и НКЦ-а, истакао је да је Јован Шурдиловић на
Филмским сусретима од првог дана Фестивала до данас, тако
да нема фотографа у Нишу који се с њим може поредити.
„У том смислу су његове фотографије изузетно
значајне, јер сведоче о томе шта се током деценија дешавало на овом Фестивалу, а са друге стране су и значајна уметничка дела. Размишљали смо да ли да направимо каталог
посвећен Љубиши Самарџићу, а онда смо се одлучили за
фото-публикацију, нешто што ће сваки филмофил пожелети
да има”, казао је Савић.
Он је додао да публикација има око 50 страна,
фотографије су тематски распоређене, а садрже и текстове који се тичу биографије великог глумца, као и податке о
његовом целокупном филмском и телевизијском опусу. Ове
текстове ауторски потписују Дејан Дабић, уредник филмског
програма НКЦ-а и Срђан Савић, директор ове установе културе.
Оливера Сашек Радуловић

глумац је глумац је глумац
ДАР А

У основи имена госпођице Даре Џокић је потврда да је Дар а Дар(овита). Зато не чуди што је жири
за доделу важне глумачке Награде Жанка Стокић, написао панагирик: „Дара Џокић је глумица у пуној снази
која је својим досадашњим улогама, пре свега у позоришту, али и на филму и на телевизији, доказала да је
заслужила сва признања. Са дивљењем констатујемо
да је играла носеће улоге које захтевају поред сценске интелигенције, дара и харизматичности и огромну
енергију...ˮ Мира Ступица, Душан Ковачевић, Манојло
Вукотић, Божидар Ђуровић и Гордана ЂурђевићДимић.
Глумом је почела у XIV београдској гимназији,
затим у Дадову да би на крају дошла на специјализацију
код професора Миње Дедића на ФДУ. После завршених
студија са дипломом мајсторице, игра у позоришту
„Бошко Бухаˮ, одакле је велика Мира (Траиловић) доводи у Атеље 212.
Прву већу улогу на филму, Дара је играла у култном филму Мише Радивојевића Дечко који обећава, а за
улогу Стане Митић у Обећаној земљи Вељка Булајића
освојила је награду за најбољу женску улогу на фестивалу у Авилону (Laceno d̓oro).
Дара је звездарско дете. Одрасла је у бабиној
и дединој кући на Звездари где је завршила основну
школу и гимназију. Није се играла луткама, већ је са
звездарском дечурлијом и гомилом циганчића пикала
– фудбал. Касније се с бабом и дедом и братом преселила у Булевар Краља Александра. Волела је још као
девојчурак да игра, пева, игра балет и имитира познате
личности. На пријемном испиту изговорила је песму Васка Попе „Очију твојих да нијеˮ и монолог из Трамваја
званог жеља Тенеси Вилијемса. И, била примљена.

Прва серија на ТВ била је Повратак отписаних
а онда долази Дечко... У популарној траншизи Милана Караџића М(ј)ешовити брак тумачила је Сњежану
Чаденовић која јој је донела огромну популарност. Ту,
недавно, гледали смо је и у серијалу Мирослава Лекића
Јагодићи – опроштајни валцер...
– Занимљиво, никада нисам маштала о Офелији
или Јулији. Заправо, никада нисам прижељкивала
ниједну одређену улогу. Нисам се качила на неке одреднице глуме...
Најобјективнију и најсубјективнију критику глумачких лудорија Даре Џокић, дао је Богдан Тирнанић,
наше најоштрије и најбоље критичарско перо: „Дара се
убраја у оне глумице које су увек незадовољне собом а
објективна је чињеница, да има невероватну каријеру
која се не догађа свакоме. Играла је у најбољим комадима савремених српских драматичара, играла је Шилера (Кнегињу у Кнегиње из Фоли Бержера), Катарину у
Свети Георгије убива аждаху, Марију Стјуарт... То је за
наше услове, и не само наше, чисто чудо.ˮ
На олако постављено питање, на које је достигнуће најпоноснија, Дара узвраћа. „Што сам упркос разноразним тумачима света и времена у коме живимо, сачувала здрав разум.ˮ
Филмска каријера невелика али упечатљива:
Камионџије опет возе, Последња авантура Мољац,
У затвору, Дечко, Обећана земља, Одумирање, Увек
спремне жене, Азра, Повратак…
„У Црној Гори, у неком маркету, пришла ми је
једна госпођа и рекла: ̓̓ Јаој, морам нешто да вам кажем...̓
Помислим да јој је на уму ТВ серија, па да је предухитрим, кажем: ̓ Знам нешто из М(ј)ешовито брака!...̓ ̓ Не̓,
повика госпођа, ̓већ Катарина из Свети Георгије убива аждаху, гледала сам шест пута док сам живела у
Београду...̓
Милан Д. Шпичек
P. S. Има две скривене слабости: претерано је емотивна
и – чоколада.
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