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јуче на фестивалу
РАЗГОВОРИ У ФЕСТИВАЛСКОМ ЦЕНТРУ
Филмске приче о љубави, за децу и одрасле

	 У	 Фестивалском	 центру	 јуче	 су	 гостовале	 екипе	
филмова	 „Злогоњеˮ	 Рашка	 Миљковића	 и	 „О	 бубицама	 и	
херојимаˮ	Петра	Пашића,	који	су	приказани	пете	вечери	53.	
Филмских	сусрета.
	 Филм	„Злогоње”	је	дебитантско	остварење	редитеља	
Рашка	Миљковића,	и	рађен	 је	у	 српско-македонској	копро- 
дукцији.	 Сценарио	 су	 написали	 Марко	 Манојловић	 и	 Ми-
лош	 Кречковић	 по	 мотивима	 књиге	 „О	 дугмету	 и	 срећи”	
Јасминке	Петровић.	Светску	премијеру	имао	је	на	20.	Фести-
валу	ТИФФ	Кидс	у	Торонту	у	марту	ове	године.	Крајем	сеп-
тембра	ући	ће	у	биоскопску	дистрибуцију.
	 Главни	 јунак	 филма	 је	 десетогодишњи	 Јован,	 који	
је	рођен	са	парцијалном	церебралном	парализом,	и	користи	
чудесни	свет	фантазија	како	би	побегао	из	реалности.	Ухода-
ну	рутину	промениће	ненадано	пријатељство	са	девојчицом	
Милицом.	
	 „'Злогоње'	су	прича	о	пријатељству	и	одрастању,	али	
истовремено	и	прича	о	различитостима	и	прихватању,	одно-
сно	неприхватању	у	контексту	нашег	друштва ,ˮ	рекла	је	про-
дуцент	Јована	Караулић,	којој	је	ово	био	деби	у	продуцент-
ским	водама.	
	 „Успели	су	да	као	дебитанти	невероватно	детектују	
дух	времена,	тренутак	у	коме	живимо,	и	да	свима	нама	треба	
лепота,	 племенитост,	 суптилност,	 нежност.	Пријем	 код	 пу-
блике	на	Филмским	сусретима	је	био	такав	да	сам	помислила	
да	је	у	свима	затреперило	лепо	и	људско ,ˮ	рекла	је	глумица	
Стела	Ћетковић	која	у	филму	игра	докторку	Дуњић.
	 	 	 	 	 	 	Осврћући	се	на	организацију	Филмских	сусрета,	 глу-
мица	 је	навела	да	 је,	по	њеном	утиску,	Фестивал	„у	својим	
најбољим	облицима	и	фазама .ˮ	
	 „Доспео	сам	у	филм	'Злогоње'	игром	случаја.	Нисам	
очекивао	да	ће	ми	се	то	икада	у	животу	десити.	Другар	мога	
тате	је	чуо	за	тај	кастинг,	дошао	је	некако	до	редитеља	Рашка	
и	препоручио	ме,	 а	Рашко	 је	онда	дошао	код	мене	и	питао	
ме	да	ли	заиста	желим	да	пробам.	Рекао	сам	што	да	не,	али	
у	 почетку	 сам	 заиста	мислио	 да	 уопште	 нећу	 успети	 да	 се	
нађем	у	томе.	Кад	 је	кренуо	кастинг,	било	ми	 је	чудно	кад	
сам	узео	да	говорим	тај	текст.	После	два	дана	су	ми	јавили	да	
сам	прошао.	Био	сам	у	шоку	јер	нисам	уопште	то	очекивао.	
Мислио	сам	да	су	шансе	да	дођем	до	тога	толико	мале ,ˮ	рекао	
је	четрнаестогодишњи	Михајло	Милавић.
	 Каже	да	му	није	било	тешко	на	снимању,	иако	је	било	
тешких	сцена.	
	 „Свидело	ми	се,	а	оно	што	волим	да	радим	није	ми	
тешко.	Једна	од	заиста	тешких	сцена	је	кад	Јован	покушава	
да	се	у	сали	за	вежбање	попне	на	степенице.	Мени	није	баш	
толико	тешко	да	се	попнем,	али	некако	ми	је	било	тешко	да	
глумим	да	је	њему	тешко	да	се	попне.	Ипак	сам	успео	да	из-
гурам	ту	сцену.ˮ 	

	 „Ишла	сам	на	часове	глуме	код	Веселина	Илића,	он	
ми	је	рекао	за	кастинг	и	тако	је	све	почело.	Отишла	сам	на	
кастинг	пун	девојчица,	и	већ	је	почела	фрка	да	ли	да	пробам	
или	не,	али,	ето,	пробала	сам ,ˮ	рекла	је	Силма	Махмути,	која	
у	филму	глуми	Милицу.			
	 Као	и	 „Злогоње ,ˮ	 и	филм	о	 „Бубицама	и	херојимаˮ	
спада	на	први	поглед	у	дечје	филмове,	а	у	ствари	је	породич-
но	остварење.
	 Раша,	јунак	овог	филма,	живи	са	болесним	и	захтев-
ним	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.	Сце-
нарио,	осим	редитеља	Петра	Пашића,	потписују	Димитрије	
Војнов	и	Никола	Пејаковић.
	 „Идеја	водиља	је	била	да	сви	трагају	за	љубављу.	У	
филму	има	различитих	љубави,	била	ми	је	идеја	да	покажемо	
да	 је	љубав	 једина	која	ће	на	крају	све	изнети,	што	 је	мени	
неки	генерални	мото	у	животу	да	ако	нема	љубави	нема	ни-
чега”,	рекао	је	редитељ	Петар	Пашић.
	 Као	главне	елементе	за	грађење	лика	Раше	кога	игра	
у	овом	филму	Бојан	Димитријевић	је	навео	његове	опречно-
сти:	отуђеност	и	потребу	за	љубављу.
	 „Отуђеност	ми	је	била	значајна	црта	његовог	карак-
тера,	та	немогућност	испољавања	себе	и	повезивања	са	не-
ким	другим,	што	је	с	једне	стране	неопходно,	јер	сви	имају	
потребу	да	воле	и	да	буду	вољени,	а	с	друге	стране	постоји	
та	немогућност	да	се	изађе	из	сопствених	оквира	и	љуштуре	
како	би	могао	да	тако	нешто	оствариш.”	
	 „Кад	 сам	 прочитала	 у	 сценарију	 одредницу	 за	 мој	
лик	Жена	са	шминком...	Глумац	одмах	почне	да	машта...	До-
ста	ми	је	било	важно	како	ћу	да	изгледам	кад	се	појавим	и	кад	
почнем	да	вршим	радњу	која	је	важна	за	тај	лик.	Јако	сам	се	
потрудила.	Глумац	воли	да	се	нашминка,	јако	ми	је	пријало	и	
што	ћу	да	имам	неке	велике	трепавице...	С	друге	стране,	кад	
дођете	у	неке	године	водите	рачуна	да	нисте	мало	више	на-
шминкани,	да	не	претерате,	међутим,	за	тај	лик	сам	ишла	она-
ко	до	даске.	Имала	сам	и	перику.	Са	великим	задовољством	
сам	урадила	ту	улогу,	наравно	и	уз	помоћ	костимографа	који	
су	ме	баш	окитили”,	навела	је	Бранка	Петрић.
	 „Чујем	 да	 су	 коментари	 да	 сам	 ја	 другачији,	 али	
нисам	 ја	 другачији,	 сваком	 задатку	приступам	 са	највећим	
задовољством	и	у	односу	на	понуђено	ја	сам	понудио	нешто.	
Овај	филм	јесте	потпуно	другачији	својом	естетиком	и	по-
етиком,	и	онда	 је	мени	била	велика	уживанција	да	са	овом	
екипом	то	реализујем”,	рекао	је	Бода	Нинковић.
	 „Са	 Петром	 Пашићем	 сам	 радио	 разне	 пројекте	 и	
имам	утисак	како	 је	ову	идеју	он	највише	желео	да	изгура,	
и	највише	 себе	дао	да	овај	филм	направи.	После	 су	дошли	
неки	други	проблеми	 због	 којих	 овај	филм,	 који	 је	 сниман	
пре	седам	година,	није	могао	да	изађе	раније”,	рекао	је	глу-
мац	Немања	Јаничић.

                  Александра Гојковић 
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КОРЕНИ (52’)

Режија:	Иван	Живковић
Улоге:	Жарко	Лаушевић,	Игор	Ђорђевић,	Слобода	Мићаловић,	
Радован	Вујовић,	Богдан	Диклић,	Ненад	Јездић,	Дара	Џокић,	
Горан	Шушљик

Екранизација	чувеног	романа	Добрице	Ћосића	по	сценарију	
Ђорђа	 Милосављевића.	 После	 Тимочке	 буне	 Аћим	 доводи	
Николу	у	кућу	Катића	у	Прерову.	Он	почиње	да	ради	прљаве
послове	за	свог	газду,	а	истовремено	постаје	свестан	брачне	
драме	Аћимовог	сина	Ђорђа	и	његове	жене	Симке.

ЖИВОТ ЈЕ МЈУЗИКЛ	(50’)

Режија:	Владимир	Ристић
Монтажа:	Бобан	Рајковић
Продуцент:	Оливер	Пауновић

Документарни	филм	о	животу	и	раду	нашег	познатог	глум-
ца	 и	 позоришног	 редитеља	 Десимира	 Станојевића	 Деска.	
Мјузикл	је	жанр	због	којег	је	отишао	из	родног	града,	а	овај
филм	је	мост	између	Ниша	и	Београда	и	представља	нам	чо-
века	који	их	спаја.

НЕПРИЛАГОЂЕНИ ФИЛМСКИ ГРОФ	(46’)

Режија:	др	Радослав	Т.	Станишић
Улога:	Мирослав	Радуловић

Документарно-играни	филм	о	српском	и	црногорском	сцена-
ристи	и	редитељу	Милу	Ђукановићу,	професору	београдског	
Факултета	драмских	уметности	и	живописној	појави	(носио	
је	мантил,	шал	и	качкет	као	Жак	Тати),	која	 је	својим	дели-
ма	исписала	историју	југословенске	филмске	и	телевизијске	
комедије	(Камионџије).

ПРОГРАМ ПРАТЕЋИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

12.00	 Разговори	 с	 глумцима	 („Жаба ,ˮ	 „Comic	 Sansˮ	 и	
гостујући	филмови)

кино регион: 
Чешки 
за почетнике

	 Два	 дугометражна	 играна	 филма	 наше	 Слободан-
ке	Радун	која	 је	пре	четврт	века	завршила	у	Прагу	филмску	
режију	и	остала	да	ради	у	Чешкој,	приказана	су	у	пратећем	
програму	 Филмских	 сусрета	 у	 биоскопу	 Cineplexx:	 најпре	
„Нас	двоје ,ˮ	а	затим	и	„Мјузикл .ˮ	Ова	остварења	су	тематски	
различита,	 први	 је	 провокативно	 задирање	 у	мушко-женске	
односе,	 третирајући	 хетеросексуалност	 и	 хомосексуалност,	
анализирајући	брак	као	институцију	али	и	покушај	да	се	при-
каже	 сва	 тешкоћа	 комуникације	 и	могућности	љубави	међу	
људима.	Снимљен	 је	 2014.	 године	 и	 приказан	 на	фестивалу	
у	Карловим	Варима	и	мада	није	привукао	најширу	публику	
у	биоскопе,	и	данас	има	доста	фанова	који	га	радо	гледају	и	
сматрају	значајним	филмом	који	са	пуно	такта	третира	про-
блеме	 мањинских	 сексуалних	 група	 у	 претежно	 хетеросек-
суалном	 друштву.	Други	филм	 „Мјузиклˮ	 снимљен	 је	 2016.	
године	 и	 припада	 жанру	 који	 се	 у	 Чешкој	 и	 даље	 негује,	 а	
то	 су	 дела	 „седме	 уметностиˮ	 намењена	 младима.	 Он	 је	 и	
својеврсни	 омаж	 култном	 филму	 бивше	 заједничке	 државе	
Чеха	и	Словака	„Старци	на	хмељуˮ	из	1964.	године.	Најближа	
одредница	 у	 југословенској	 кинематографији	 био	 би	 филм	
Љубомира	 Радичевића	 „Љубав	 и	 мода“	 из	 1960.	 године,	 да-
кле	 реч	 је	 о	 музичкој	 комедији	 о	 љубавним	 јадима	 двоје	
седамнаестогодишњака	који	доживљавају	прву	љубав	у	време	
бербе	хмеља	за	познато	чешко	пиво.	Насловом	„Мјузиклˮ	Сло-
боданка	Радун	је	кроз	причу	о	младој	плесној	групи	која	при-
према	наступ,	подсетила	старије	и	указала	млађима	на	конти-
нуитет	у	једној	од	најбољих	европских	кинематографија.	
Обраћајући	се	публици	у	Нишу,	редитељка	је	изјавила:
	 „Ја	сам	једна	релативно	чудна	појава	јер	сам	странац	
који	у	Чешкој	снима	филмове	на	чешком	језику.	То	је	прва	ствар	
која	није	тако	 једноставнa,	а	друга	 је	очигледна	–	жена	сам,	
тако	да	потичем	из	две	мањинске	групе	као	редитељ.	Каријеру	
сам	почела	тамо	где	сам	студирала	и	завршила	факултет,	али	
недавно	 сам	успела	 да	 добијем	назад	 српско	држављанство,	
тако	да	имам	пословне	планове	везане	и	за	Србију.	̓Нас	двоје̓	
је	интимна	драма	са	двоје	глумаца	снимљена	са	мало	новца	
али	сам	се	 трудила	да	буде	урађена	на	високом	продукцио-
ном	и	професионалном	нивоу	и	сматрам	да	смо	у	томе	успели.	
То	је	прича	о	пријатељству	жене	која	бежи	од	насилног	и	не-
верног	мужа	и	њеног	фризера	који	је	хомосексуалац.	Мислим	
да	је	то	филм	на	граници	између	арт	и	мејнстрим	остварења,	
занимљив	и	инспиративан,	али	и	забаван	за	публику.	Други	
филм	̓Мјузикл̓	снимила	сам	захваљујући	томе	што	се	у	чешкој	
кинематографији	труде	да	негују	све	жанрове,	па	тако	има	ме-
ста	и	за	музички	филм	намењен	млађој,	тинејџерској	публи-
ци.	То	је	један	весео,	летњи	филм.ˮ
	 Куриозитет	је	да	су	оба	филма	приказана	без	прево-
да	на	српски,	први	са	енглеским	титлом,	а	други	без	икаквог	
превода,	што	није	сметало	нишкој	публици	да	ужива	у	филм-
ским	сликама	и	провери	сличност	словенских	језика,	чешког	
и	српског.	Je	dobré	se	učit	česky!

Велибор Петковић
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фестивалска атмосфера
кино регион

„Отворених очију ,ˮ о маратонцу који је ушао у 
Гинисову књигу рекорда  

	 Документарни	 филм	 	 „Отворених	 очијуˮ	 редитеља	
Марка	 Новаковића	 је	 прича	 о	 педестогодишњем	 Горану	
Николићу	 из	 Крагујевца	 који	 је	 упркос	 свом	 инвалидитету	
2016.	године	ушао	у	Гинисову	књигу	рекорда	истрчавши	55	
маратонских	 трка	 за	 55	 дана.	 Публика	 у	 биоскопу	 „Вилин	
градˮ	топло	је	поздравила	Горана	Николића,	као	и	редитеља	
филма	Марка	Новаковића.
	 Горан	Николић	је	слабовида	особа,	рођен	је	са	само	
пет	 процената	 вида	 на	 једном	 оку,	 док	 на	 другом	 види	
само	нејасну	светлост.
	 „Ако	хоћеш	да	будеш	паметан-трчи,	ако	хоћеш	да	бу-
деш	леп-трчи,	ако	хоћеш	да	будеш	здрав-трчи ,ˮ	порука	је	овог	
маратонца	који	је	снагом	воље	постигао	да	се	нађе	у	Гинисовој	
књизи	рекорда.
	 Новаковићев	 филм	 паралено	 прати	 трке	 маратонца	
кроз	градове	у	Србији,	БИХ	и	Црној	Гори,	током	којих	је	за	
55	 дана	 претрчао	 2.300	 километара,	 али	и	његову	животну,	
љубавну	причу	и	размишљања	које	овај	храбар	човек	говори	
у	камеру,	трчећи	стазама	спомен	парка	„Шумарице .ˮ
	 Николић	ради	у	Крагујевцу	као	управник	Центра	за	
рехабилитацију	особа	са	инвалидитетом	„Искраˮ	и	како	је	ре-
као,	обарање	рекорда	му	није	био	главни	циљ,	већ	оснаживање	
свих	људи	који	имају	неку	врсту	инвалидитета.
	 Филм	 „Отворених	 очијуˮ	 премијерно	 је	 приказан	
новембра	прошле	 године	у	 оквиру	23.	Фестивала	 ауторског	
филма	(ФАФ)	у	Југословенској	кинотеци	у	Београду.

Оливера Сашек Радуловић

Пола века филма Имам двије мама и два тате

	 Прошло	 је	 педесет	 година	 од	 филма	 Имам двије 
маме и два тате Креше	 Голика.	 Синоћ	 је	 била	 специјална	
пројекција	 поводом	 тог	 великоg	 јубилеја.	Из	Пуле	 је	 дошао	
велики	 југословенски	и	хрватски	 глумац	Игор	Гало	коме	 је	
то	 био	 филмски	 деби.	 Питам	 га	 има	 ли	 треме	 и	 са	 каквом	
емоцијом	гледа	данас	на	то	време	и	шта	се	све	променило.	
	 „Нисам	имао	трему	ни	када	сам	снимао	тај	филм,	а	
данас	нема	треме	али	имам	 једну	носталгију.	 Јуче	када	сам	
улазио	у	Tврђаву	сjетио	сам	се	тога	–	прошло	је	педесет	годи-
на	од	мог	првог	појављивања	–	тада	сам	био	клинац	а	данас	
имам	70	 година.	Велики	 је	 то	циклус	 	 у	људском	животу	и	
сада	сам	поново	на	истом	мjесту.	Организатори	су	ме	позва-
ли	да	обиљежимо	тај	мој	први	сусрет	са	филмом,	са	Нишом	
и	веома	сам	захвалан	на	томе;	то	нисам	доживио	ни	у	мојој	
земљи.	Вера	Чукић	и	ја	смо	живи;	нема	више	Креше	Голика,	
Реље	Башића,	Мије	Оремовић.	Ја	никда	нисам	срео	послије	
филма	Веру	Чукић	–	не	знам	да	ли	је	икада	била	на	пројекцији	
филма	јер	се	на	Арени	1968.	године	није	појавила	–	сумњам	
да	 је	 била	 игдје.	Жао	ми	 је	 да	 није	 успјела	 да	 дође	 овде	 да	
заједно	 на	 глумачком	фестивалу	 обиљежимо	 овај	 велики	 и	
значајан	 јубилеј.	Штета	да	нисмо	успјели	у	томе	 јер	људски	
живот	кратко	траје.	
 Жељко Жеља

 
 У	оквиру	пратећег	програма	Филмских	сусрета	пу-
блика	у	биоскопу	„Вилин	градˮ	могла	је	да	види	документар-
ни	филм	редитеља	Владимира	Пауновића	„Конгрес	заборава ,ˮ	
који	говори	о	времену	када	су	се	у	Србији	дефинитивно	рас-
тали	уметници	и	политика.	Пауновић	се	и	поклонио	публици	
у	нишком	биоскопу,	која	је	показала	велико	интересовање	за	
ово	документарно	остварање.
	 Пауновићев	 филм	 истражује	 друштвене	 промене	 у	
Србији	с	краја	шездесетих	и	почетка	седамдесетих	година	и	
то	са	неколико	аспеката.	Конгрес	у	Крагујевцу,	који	је	одржан	
од	28.	до	30.	октобра	1971.	године	и	данас	представља	највећу	
манифестацију	у	области	културне	политике	икада	одржану	
на	овим	просторима.
	 На	овом	конгресу,	чије	су	теме	биле	децентрализација	
културе,	улагање	у	културу	и	уметничку	продукцију,	култур-
не	потребе,	однос	уметничких	слобода	и	цензуре,	опорезивање	
шунда	и	кича,	учествовало	је	близу	хиљаду	делегата	уз	целе	
Југославије.	Делегат	на	овом	конгресу	била	је	и	глумица	Го-
рица	Поповић,	која	је	и	наратор	у	филму.	
	 О	 значају	 крагујевачког	 Конгреса	 културне	 акције	
говори	 и	 чињеница	 да	 су	 на	њему	 реферате	 имали	 и	 вели-
кани	српске	културе,	попут	Иве	Андрића	и	Оскара	Давича.
Занимљива	је	и	чињеница	да	је	и	публикација	која	је	настала	
од	реферата	са	овог	конгреса,	веома	брзо	нестала	са	библио-
течких	полица	у	целој	СФРЈ.
	 То	што	је	крагујевачки	Конгрес	кулурне	акције	веома	
брзо	по	одржавању	заборављен,	по	мишљењу	Пауновића	про-
изилази	из	чињенице	да	су	српски	либерали	(Марко	Никезић,	
Латинка	Перовић)	који	су	га	организовали,	већ	следеће	године	
смењени	у	једној	од	највећих	политичких	чистки	у	историји	
Србије.	
	 Конгрес	је	стицајем	друштвених	околности	прекрио	
заборав,	 али	питања	која	 су	постављена	 те	далеке	1971.	 го-
дине	ни	до	данас	немају	одговоре	у	српској	културној	поли-
тици.	О	томе	у	филму	сведоче	Латинка	Перовић,	Драгољуб	
Мићуновић,	 редитељ	Желимир	Жилник,	 историчари,	филм-
ски	критичари	и	многи	други.	
	 Део	филма	је	и	догађај	који	многи	повезују	са	овим	
конгресом,	иако	заправо	никада	није	био	његов	део,	 а	 то	 је	
организовано	спаљивање	рото-романа,	еротских	часописа	и	
стрипова,	у	знак	отпора	такозваној	жутој	штампи	и	шунду	у	
култури.	Тих	година	је,	по	речима	једног	од	саговорника,	„на-
родна	музика	протерана	на	Ибарску	магистралу,	са	које	се,	на	
велика	врата	вратила	почетком	деведестих”.
	 Осим	идеје	да	раздвоји	истину	од	конструисане	при-
че,	заборављени	Конгрес	послужио	је	Владимиру	Пауновићу	
да	 у	 филму	 покрене	 питања	 односа	 уметничких	 слобода	 и	
цензуре	у	то	време,	али	и	у	данашњој		Србији.
	 У	овом	документарном	филму,	који	траје	103	минута,	
има	и	играних	секвенци,	а		реализован	је	под	покрвитељством	
Министарства	културе	и	информисања	Републике	Србије	и	
Града	Крагујевца.

„As train go by” / Док воз пролази

	 У	оквиру	пратећег	програма	Кино	регион,	публика	је	
у	биоскопу	„Вилин	град”		могла	да	види	и	играно	остварење	
црногорског	редитеља	Александра	Вујовића	„Аs	train	go	by”,	
а	редитељ	је	и	поздравио	публику	у	сали.	
	 Петоминутно	 Вујовићево	 остварење	 је	 у	 основи	
љубавна	прича,	испричана	уз	романтичне	црно-беле	кадрове	
који	су	снимљени	у	Њујорку.		
	 Иначе,	Вујовић	последњих	година	живи	на	релацији	
Подгорица-Милано.

„Конгрес забораваˮ – прича о цензури, 
уметничким слобадама и српским либералима



Михајло Милавић 
глумац пете фестивалске вечери

	 Гласовима	 публике,	Михајло	Милавић	 главни	 глу-
мац	 у	 филму	 „Злогоње”	 изабран	 је	 за	 глумца	 пете	 вечери	
Филмских	сусрета	у	Нишу.
	 Готово	петоминутни	аплауз	после	одгледаног	филма	
наговестио	је	оцену	публике.	
	 „Мени	је	драго	да	сам	успео	да	направим	нешто	што	
ће	се	допасти	људима	који	то	гледају”,	каже	Михајло	узбуђен	
због	лепе	реакције	публике	након	одгледаног	филма.
	 Тумачећи	 лик	 Јована	 који	 је	 рођен	 са	 парцијалном	
церебралном	парализом,	Михајло	је,	каже,	играо	себе.
	 „Јован	и	ја	имамо	сличан	живот.	И	ја	вежбам,	идем	
редовно	у	школу.	Кад	сам	гледао	себе	у	сцени	кад	он	треба	да	
се	попне	уз	степенице,	баш	ми	је	он	постао	узор	да	наставим	
да	се	борим	и	да	идем	даље.	И	моја	порука	свима	који	имају	
овакав	проблем	је	да	никад	не	одустају”,	каже	Михајло.
	 Док	велики	глумци	чекају	улогу,	деци	је	тај	пут	не-
што	лакши.
	 „Игром	случаја	сам	се	нашао	у	овом	филму.	Татин	
пријатељ	је	чуо	за	кастинг,	предложио	да	покушам,	што	се	
мени	на	неки	начин	није	допало,	с	друге	стране	хтео	сам	да	
пробам.	На	кастингу	нисам	мислио	да	ћу	да	прођем,	чак	сам	
мислио	да	ипак	себе	не	могу	да	пронађем	у	глуми,	али,	ето,	
успео	сам	и	заиста	ми	је	драго	да	сам	довде	догурао”,	каже	
овај	четрнаестогодишњи	дечак.
	 Снимање	филма	му	се,	каже,	допало	јер	 је	упознао	
много	људи	и	стекао	ново	искуство.
	 „Успео	сам	да	се	нађем	у	филму,	можда	и	наставим	
да	 глумим,	што	 да	 не.	 То	 се	 никад	 не	 зна”,	 каже	 уз	 осмех	
Михајло.
	 Филм	„Злогоње”	је	редитељски	деби	младог	Рашка	
Миљковића.	Сценарио	који	је	настао	по	мотивима	књиге	„О	
дугмету	 и	 срећи“	 Јасминке	 Петровић,	 написали	 су	Марко	
Манојловић	и	Милош	Кречковић.

Светлана Петровић
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Десимир Станојевић

	 Старије	генерације	гледалаца	на	Tврђави	памте	Деси-
мира	Станојевића	са	сцене	нишког	Народног	позоришта	где	је	
све	до	почетка	деведестих	година	минулог	века	играо	и	занат	
пекао	уз	великане	Миму	Вуковић	Курић,	Васју	Станковића,	
Драгољуба	 Марковића.	 	 Али	 немирни	 Палилулац	 који	 је	
немајући	гитару,	свирао	на	метли	у	детињству	(гитара	долази	
нешто	касније)	сањао	је	још	један	сан:	да	се	бави	мјузиклом	
те	 почетком	 деведесетих	 година	 након	 озбиљне	 каријере	 у	
драмском	позоришту	креће	за	Београд	и	правац	Позориште	
на	Теразијама.	Филм	Живот је мјузикл	прича	је	о	остварењу	
једног	сна.	
	 „Живот	 јесте	 у	 ствари	 један	мјузикл	 –	 дакле	 не	 ни	
драма,	ни	комедија	ни	трагедија	већ	баш	мјузикл.	Филм	сам	
дочекао	 оберучке	 и	 хвала	 продуценту	 Оливеру	 Пауновићу	
који	 је	све	то	покренуо.	Ретки	су	филмови	о	глумцима	који	
су	живи	и	који	још	увек	раде	а	онда	сам	схватио	да	филм	има	
идеју	и	тему	да	се	исприча	прича	о	дечаку	са	Палилуле	који	
је	остварио	свој	сан	и	драго	ми	је	да	фим	затвара	Фестивал.	
Ја	сам	потпуно	остварио	све	оно	о	чему	сам	маштао	па	и	да	
мјузикл	пређе	јужно	од	Београда	тако	да	сам	до	сада	у	свом	
некадашњем	позоришту	у	Нишу	поставио	два	мјузикла	Вио-
линиста на крову	и	Цигани лете у небо	и	верујем	да	ћу	још	
један	успети	да	реализујем.	У	моје	време	само	 је	друг	Тито	
могао	 да	 има	 улицу	 за	 живота	 а	 сви	 остали	 су	 морали	 да	
чекају	да	умру,	а	 ја	сам	прескочио	то	и	Град	Ниш	и	Оливер	
Пауновић	су	направили	филм	о	мени	и	мом	раду	и	филм	ће	
ићи	на	пуно	музичко-документарних	фестивала.	Ја	сам	у	том	
филму	можда	помогао	неком	клинцу	да	научи	и	поверује	да	
оствари	свој	сан.	Није	лако	било	отићи	на	Теразије	јер	равно-
правно	се	бавимо	глумом,	плесом	и	певањем.	Ја	сам	то	имао	
али	 сам	 поправио	 неке	 од	 тих	 вештина	 са	 професионалци-
ма	који	раде	тамо.	Свакако	ми	 је	значило	искуство	које	сам	
стекао	са	највећим	нишким	глумцима.	Пуно	сам	одиграо	на	
Теразијама	у	скоро	тридесет	година	рада.	Грк	Зорба	је	једна	
од	 највећих	 улога	 коју	 сам	 радио;	 имам	 утисак	 да	 сам	 цео	
живот	радио	на	њему	и	радим	и	сад	и	желим	да	доведем	тај	
мјузикл	у	Ниш.	Био	сам	и	на	гробу	Зорбином;		на	крају	Казан-
цакис	пише	–	̓умро	је	и	сахрањен	Зорба	негде	у	Србији.̓	Ја	сам	
тек	после	схватио	да	је	то	Скопље	које	је	некад	била	Србија.	
Отишао	сам	уз	помоћ	амбасаде	на	његов	гроб.		Сазнао	сам	да	
је	Зорба	једно	време	живео	у	Нишу.ˮ 	
	 На	гробу	Никоса	Казанцакиса	пише	„Не	надам	се	ни-
чему,	не	зависим	ни	од	кога,	слободан	сам.ˮ 	
	 Питам	Деска	је	л̓	он	слободан?
	 „Јесам,	слободан	сам.ˮ 	     
     Жељко Жеља



Округли сто – рођендански омаж Небојши Глоговцу

АЛИ ТО САМО АКО НИСИ ДОВОЉНО ЈАК

	 На	дан	када	му	је	прошле	године	уручена	Наиса	као	
рођендански	 поклон,	 организован	 је	 округли	 сто	 посвећен	
Небојши	 Глоговцу,	 прерано	 преминулом	 глумцу,	 једном	
од	 најбољих	 у	 српској	 кинематографији.	 Модератор	 проф.	
др	Раденко	Ранковић	 са	Факултета	 драмских	 уметности	 је	
подсетио	учеснике	и	публику	да	је	Глоговац	наш	Принц	од	
Наисе	јер	је	четири	пута	добио	највеће	признање	Филмских	
сусрета	у	Нишу:	1996.	године	за	улогу	у	филму	Убиство с 
предумишљајем,	2007.	за	роле	у	филмовима	Клопка	и	Хадерс-
филд,	2010.	за	улогу	у	Жени са сломљеним носом и	30.	августа	
2017.	за	маестралну	улогу	Вјекослава	Краља	у	филму	Устав 
Републике Хрватске.	
	 Округли	 сто	 у	 биоскопу	 „Вилин	 градˮ	 отворен	 је	
кратким	 филмом	 Свадба	 редитеља	 Петра	 Пашића	 који	 је	
присуствовао	 овој	 пројекцији	 и	 учествовао	 у	 раду	 седмог	
симпозијума	 који	 се	 организује	 у	 оквиру	 Фестивала	 глу-
мачких	 остварења	 у	 Нишу.	 Овај	 кратки	 словеначки	 филм	
из	 2005.	 године	 значајан	 је	 по	 Глоговчевом	 незаборавном	
тумачењу	 младожењине	 мајке,	 што	 је	 представљало	 једну	
врсту	припреме	за	улогу	у	филму	Рајка	Грлића	Устав Репу-
блике Хрватске.	
	 О	 Небојши	 Глоговцу	 најпре	 су	 говорили	 редитељ	
Пашић	 и	 глумац	 Бојан	 Димитријевић	 који	 је	 тума-
чио	 младожењу	 у	 филму	 Свадба.	 Затим	 је	 режисер	 Гор-
чин	 Стојановић	 подсетио	 на	 снимање	 филма	 Убиство с 
предумишљајем у	 коме	 је	 Глоговац	 маестрално	 одглумио	
Богдана	 Билогорца,	 саопштивши	 детаље	 са	 снимања	 и	 по-
требу	да	се	због	снаге	неких	сцена	унесу	неке	промене	у	сце-
нарио,	у	односу	на	Селенићев	роман:	„Небојша	Глоговац	је	
био	мајстор	да	дочара	унутрашња	стања	љубави	и	бола,	да	
испреде	 нит	 која	 емоционално	 превазилази	 глумачку	 веш-
тину.	Он	је	трајно	обележио	не	само	кинематографију,	него	и	
наше	животе.ˮ 	
	 Ана	 Софреновић	 присетила	 се	 снимања	 филма	
Небеска удица	 1999.	 године,	 два	 месеца	 после	 завршетка	
НАТО	 бомбардовања	 Србије	 и	 Црне	 Горе.	 Обоје	 су	 били	
млади	родитељи	и	веома	емотивно	су	доживели	и	тај	рат	и	
филм	о	покушају	да	се	човек	супротстави	разарању	и	смрти.	
Закључила	 је	 излагање	 тврдњом	 да	 је	 улога	 Вјекослава	
Краља,	 професора,	 хомосексуалца,	 човека,	 	 много	 већа	 од	
америчког	Оскара.	
	 Тихомир	 Станић	 објаснио	 је	 да	 се	 велики	 глумац	
препознаје	 и	 у	 једној	 сцени,	 као	Глоговац	 1993.	 у	ТВ	фил-
му	Рај,	 где	 само	 подигне	 шешир	 и	 погледа	 у	 камеру,	 баш	
као	и	25	година	касније	када	се	на	коњу	појављује	у	филму	
Ослобођење Скопља.	 „Он	 је	 био	 величанствена	 природна	
појава,	као	муња,	као	гром ,ˮ	са	сетом	је	изговорио	Станић.	
	 Власта	Велисављевић,	његов	партнер	у	позоришту,	
сматра	да	је	филм	само	делић	онога	што	је	Небојша	Глоговац	

пружао	играјући	на	сцени:	„Ми	смо	га	доживљавали	у	цело-
сти,	ми	који	смо	играли	с	њим.	Сачувано	је	само	оно	што	је	
снимљено,	али	он	је	пружао	неупоредиво	више.ˮ
	 Говорили	 су	 и	 Милош	 Влалукин	 о	 приватном	
дружењу	с	глумцем,	млади	Младен	Хрен	који	је	играо	Ђака	
у	Уставу Републике Хрватске,	новинар	Вања	Булић,	а	филм-
ски	критичар	Дејан	Дабић	је	прочитао	текст	написан	поводом	
смрти	 великана.	Управник	Архива	 Југословенске	 кинотеке	
Саша	Ердељановић,	историчар	филма,	навео	је	чињенице	о	
богатој	филмографији	Небојше	Глоговца:	скоро	40	филмова	
за	30	година	каријере,	20	ТВ	серија,	3	ТВ	и	6	кратких	филмо-
ва,	уз	констатацију	да	је	„његова	смрт	велика	трагедија	јер	је	
отишао	на	врхунцу	зрелости .ˮ

	 Филмски	критичари	Горан	Митић	и	Горан	Јовановић	
су	читали	одломке	текстова	припремљених	за	овај	скуп	(сва	
излагања	биће	објављена	у	часопису	Филаж),	а	чуле	су	се	и	
реплике	из	филмова,	попут	Иванове	из	Хадерсфилда:	„Али	
то	 само	 ако	 ниси	 довољно	 јак,	 ако	 си	 јак,	 оне	 ти	 не	 могу	
ништа!ˮ
	 Редитељ	Горан	Вукчевић	 сарадњу	 са	Глоговцем	на	
неким	минијатурама	попут	позива	за	помоћ	обнови	Хилан-
дара	 сматра	 непроцењиво	 вредним	 искуством,	 а	 директор	
Филмских	сусрета	и	НКЦ-а	Срђан	Савић	запажа	битну	ка-
рактеристику	глуме	Небојше	Глоговца:	„То	је	мајсторство	за	
формирање	имплозивних	карактера	који	зраче	унутрашњом	
енергијом	коју	изненада,	попут	вулкана,	нагло	преводе	у	ек-
сплозивност.	Зато	је	његова	глумачка	харизма	изузетна.ˮ
	 Округли	сто	завршен	је	песмом	коју	је	млади	глумац	
Светислав	Марковић	 написао	 и	 изговорио	 у	 част	 Небојше	
Глоговца,	човека	кога	су	се	сетили	и	навијачи	Црвене	звезде	
који	су	пласман	у	Лигу	шампиона	прославили	у	аустријском	
Салцбургу,	развивши	заставу	са	његовим	ликом.	Сећање	на	
Човека	не	може	да	избледи,	ако	смо	довољно	јаки!

Велибор Петковић
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STOYA

	 Најлепше	се	оставља	за	крај.
	 Ко	је	најлепши?
	 Лада	је	била	богиња	лепоте	старих	Словена,	Аф-
родита,	Грчке,	Венера,	Старог	Рима,	а	наша?	Богиња	а	
наша:	Stoya!
	 Истина,	 живуцка	 у	Лос	Ангелесу	 али	 доћи	 ће	
дан	када	ће	се	вратити	мајци	Србији	јер	сунце	туђег	неба	
не	грије	ко	што	наше	грије,	на	радост	редитеља	Лазара	
Бодроже	и	сценаристе	Димитрија	Војнова	и,	публике.
	 Јер	 Miss	 Stoya,	 ово	 је	 true	 and	 only	 truth	 and	
nothing	but	the	truth,	осим	што	воли	мушкарце,	обожа-
ва	бурек,	кајмак,	даје	осмех	за	ајвар,	за	сарму	и	нешто	
више,	па	је	лако	закључити	да	је	госпођица	Stoya	наших	
река	 fish	 и	 то,	 нећете	 веровати	 из	 Свилајнца	 где	 због	
Stoye	из	ината	протичу,	Дунав,	Сава	и	Велика	Морава.	
Има	и	право	Српско	име:	Jessika	Stojadinović-Stoya.

	 На	 које	 питање	прво	да	 вам	одговорим:	 зашто	
је	miss	Stoya	очарала	жири	у	филму	„Ederlezi	Rising”	и	
добила	највишу	награду	за	глуму	на	минулом	Фест-у,	
или	 како	 је	 постала	 најтраженија	 глумица	 у	 (с)порно	
кинематографији?
	 Била	 је,	 каже	 Богиња,	 окружена	 лудацима.	 И	
када	су	 јој	предложили	да	 заигра	у	 том	 (с)порно	фил-
му,	није	се	либила	да	покаже	све	чиме	је	Бог	обдарио	и	
мајка	и	отац	док	су	стварали	новог	човека.	

	 –	Ја	сам	живо	биће,	али	себе	посматрам	у	контек-
сту	свога	рада	а	он	подразумева	експлицитан	садржај	и	
то	дефинитивно	није	оно	са	чиме	се	свако	може	да	носи!		
Пријатељ	мојих	нових	пријатеља	Лазара	и	Димитрија,	
Никола	Таминџић,	сјајан	фотограф	и	писац,	у	Амери-
ци	 је	 направио	 збрку	 са	 својом	 књигом	 „Fucking	New	
York”,	глагољиви	тип,	у	две	речи	наговорио	ме	да	улогу	
у	Ederleziju	прихватим.	
	 Преко	 fucking	 Николе,	 Димитрије	 и	 Лазар	
обећали	су	да	сат	и	по	неће	имати	костим	јер	имају	лову	
за	филм,	али	не	и	за	костимографа.	Све	остало	је	бајка.	
Miss	Stoya	долази	у	Београд	и	баца	се	на	бурек	а	затим	
на	 Кавацу.	 Резултат	 је	 познат.	Жири	Фест-а	 додељује	
силне	награде	овом	првом	српском	СФ	филму	а	Stoyu	
проглашавају	за	глумицу	фестивала.	
	 Лумперајка!	 Мажу	 се	 лепиње	 кајмаком	 у	
Скадарлији.	
	 –	Секс	може	бити	чудесан,	али	исто	тако	може	
бити	и	средство	да	вас	неко	повреди,	случајно	или	на-
мерно	–	са	невиним	осмехом	на	лицу,	између	две	сарми-
це	изјављује	Stoya	окупљеним	радозналцима	углавном	
мушког	рода…	–	Немам	баш	свесно	сећање	о	томе	како	
сам	замишљала	секс,	али,	прва	ствар	које	могу	да	се	се-
тим	је	књига	„Jane	sexses	it	up!”.	Потпуно	ме	је	одува-
ла.	Та	књига	говори	о	женама	и	њиховој	сексуалности	и	
тако	је	женствена,	женствена,	женствена…
	 Богињу,	 а	нашу,	 видећете	 (видели	 сте)	 на	делу	
у	 филму	 „Ederlezi	 Rising”.	 Заборавите	 оно	 (у)пор-
но	 етикетирање	 госпођице	 Stoye.	 Јер,	 miss	 Stoya	 није	
само	с(порно)	глумица	без	маште	и	памети.	Она	је	ин-
телектуалка.	 Дипломирала	 је	 светску	 књижевност	 и	
психологију.	Просек	8,50.	
	 Ја	бих	јој	дао	више.
	 Нашки	речено,	кад	је	човек	погледа,	говори	се-
дам	језика!

Милан Д. Шпичек

P.	S.	Поука:	Читати	затворених	очију	да	бисте	је	боље	
видели	уз	песмицу	„Cross	My	Heart	Hope	to	Die”.	
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