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Градоначелник обишао „Немањиће“
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је посетио актере на првом
дану снимања телевизијске серије „Немањићи – рађање краљевине“, које је
почело је у среду, 15. марта, у околини манастира Студенице.
„Град Краљево је учинио све што је у његовој моћи како би помогао
снимање серије о Немањићима. То је једна од ретких серија која екранизује српску
средњовековну прошлост и велича српску историју средњег века“, рекао је
градоначелник Краљева.
Ова играна серија, по сценарију Гордана Михића и у режији Марка
Маринковића, један је од највећих пројеката Радио-телевизије Србије, која се први
пут бави српским средњим веком и представљаће важну културну баштину.
Доноси историјске турбуленције везане за српску државу крајем XII и почетком XIII
века, у време које је претходило устоличењу династије Немањића. Важан аспект
приче о Немањићима је подизање манастира Хиландара на Светој Гори.
Дванаест епизода, колико ће бити снимљено на аутентичним локацијама,
међу којима је, поред Студенице, и Црква Светог Петра и Павла у Новом Пазару,
почетак су приче о Немањићима, али укључују и све оно што се касније дешавало
са њима, борбе великих сила за тај терен, унутрашње сукобе, неслагања између
браће, велике борбе око престола и коначно велике успехе у стварању јаке српске
државе. Снимање ће бити настављено на Копаонику, а планирано је да буде
снимано на 240 локација.
У улози Стефана Првовенчаног појавиће се Војин Ћетковић, Стефана
Немању ће тумачити Младен Нелевић, улога Светог Саве поверена је Драгану
Мићановићу, а Вукана Немањића ће играти Небојша Глоговац. У осталим улогама
појавиће се Нада Шаргин, Слобода Мићаловић, Миодраг Мики Крстовић, Горан
Султановић.
У пројекту учествују аутори и филмски радници из земље и региона.
Аутор костима је наш суграђанин Стефан Савковић.
Планирано је да снимање траје четири месеца, а почетак емитовања је
најављен за крај ове године, у којој се обележава 800 година од првог краљевског
крунисања у манастиру Жичи.
Сет је посетио и главни и одговорни уредник Културно-уметничког програма
РТС-а Небојша Брадић.

