СВЕЧАНОМ ПРЕДАЈОМ КЉУЧЕВА
ГРАДА АНИ СОФРЕНОВИЋ,ПОЧЕЛИ
53.ФИЛМСКИ СУСРЕТИ
Традиционалном предајом кључева града глумцима и пројекцијом
филма „Јужни ветар“ редитеља Милоша Аврамовића, почео је
Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма, Филмски
сусрети Ниш 2018.
Како је то већ уобичајено из Градске куће, где је приређен
пријем за учеснике и госте нишког фестивала, око 50 пристиглих
глумаца и чланова филмских екипа, црвеним тепихом преко
тврђавског моста, са замеником градоначелника проф.др Милошем
Банђуром,
стигли су до Летње позорнице. Заменик
градоначелника Банђур истакао је да је поносан што Град Ниш
баштини традицију најстаријег филмског фестивала у Србији,
најстаријег у региону и што је специфичан управо по томе јер
је посвећен глумцима.
„Колеге глумци, Тврђава је наша!“, чуло се по 53. пут, на
церемонији свечаног отварања фестивала. Пред препуном Летњом
позорницом, кључеве града, председници овогодишњег жирија, Ани
Софреновић предао је заменик градоначелника Ниша проф. др
Милош Банђур. Примивши кључеве града од господина Банђура, Ана
Софреновић је рекла:
„Поглед са Летње позорнице на публику обавезује све глумце да
сваке године буду што бољи. Већ 53 године ви сте ти који нама
глумцима дајете подршку, снагу, гледате нас и по киши, у шта
сам се уверила пре неколико година. Ви сте ти који дајете
разлог глумцима да сваке године дођу у Ниш. Хвала вам на
томе”.
Прве фестивалске вечери, по традицији, уручена је и награда
„Павле Вуисић“. Радошу Бајићу, глумцу и редитељу. Признање је
уручио Владан Живковић уметнички директор фестивала.

„Нема нас много који се можемо похвалити да смо играли са
глумачком громадом какав је био наш Паја. Прошло је више од 40
година, од када сам први пут, заједно с њим, стајао на овој
сцени после приказивања филма „Бештије“ на тадашњим Филмским
сусретима. Вечерас се тај круг затвара и од вечерас сам у
друштву бесмртних”, рекао је Бајић.
Филмске сусрете отворила је светска премијера филма „Јужни
ветар“ редитеља Милоша Аврамовића. Нишка публика имала је
прилику да прва погледа ово филмско остварење, с обзиром на то
да је српска премијера „Јужног ветра“ најављена за 14.
новембар у Београду.
Као други приказан је филм „Границе кише“ аутора Николе
Мијовића и Владимира Судара.

