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РАЗГОВОР АЛЕКСАНДА Р ИНЂ И

Над табло

Постоје моменти у партији када може да
се примети како се противн
 ик осећа, да ли
му се свиђа позиција или не, да ли је
спреман да преда партију... Добра ствар у
шаху је што позиција увек показује шта
се дешава, тако да и кад противник није
експресиван, онај ко добро игра углавном
зна шта се догађа, каже Инђић

У

15-16. год ин и
је сх ват ио да
с в а к о д н е в н о
нек ол ик о сат и
п р о в од и н а д
шаховском таблом, одг оне
тајућ и шахов ске мис терије
вел икана, а да у игру уноси
веш тин у, бор б ен ост, дозу
агресије и ега с елеганц ијом,
укусом и енергијом. Како ка
же, у право време су дош ле и
прве шансе за напредак. Било
је јасно да младом Алексан
дру Инђићу шах нећ е бит и
пов ремен и хоби, већ жив о
тна пасија. Ове год ине чла
ну Шаховског клуба Итака у
руке је на так м ичењу одржа
ном у Врњач кој Бањи дош ла
и трећа тит ула на првенс тву
Србије у каријери. Претход
ну је освојио 2018.
ИНТЕЛЕКТУАЛНА
ШИРИНА
Дан ас му је 25 год ин а и
каже да су му реак ц ије вр
шњака, али и друг их људ и с
којима се упознаје, на његову
шаховску каријеру забавне.
- Углавном су реак ц ије мо

Слобода уз кокице


Омиљ ен а књига
- “Гроф Монт е Крис то” - фас цин антн а књиг а о
људс ким судб ин ам а и књиг а кој а ми је чес то
дав ал а перс пект ив у кад сам се ја сус рет ао са
раз оч ар ењ им а.
 Мој узор
- Мног и људ и су ми инт ер ес антн и и инс пир а
тивн и, али узор а нем ам, већ некол ико год ин а
не разм иш љам у тим кат ег ор иј ам а.
 Плаш им се
- Болести вез ан их за физичк у беспомоћност и
да ћу касно увидет и да је оно што сам урад ио у
животу различито од оног што сам заправо хтео.
 Најл епш а успомена
- Не мог у да издвој им једн у.
 Најв иш е ме радује
- Слоб од а: да рад им шта хоћу, кад хоћу, с ким
хоћу, колико хоћу... Плус палачинке или пица, уз
много кокица, када гледам неке серије и филмове.

јих врш њак а и људ и с који
ма се упознајем инт ер есан
тне јер је помало егзот ич но
зан имањ е - у свет у има око
1.700 велем ајс тор а. Такође,
чињ ен иц а да је серија “Да
мин гамбит” трен утно ин до
приноси да тит ула шаховски
велемајс тор буде мало више
кул нег о инач е - зап оч ињ е
разг овор Александар.
Још један раз лог због којег
је ова племен ит а игра пос
тала део њег ов ог жив от а је
инт елек т уална ширина која
му се пружа.
- Игра свак ом пруж а оно
са чим чов ек и сам дол аз и.
Пружа опц ију да човек боље
упозна себе и неке генералне
лек ц ије везане за упорност,
рад, истин у, одг ов орност...
Уз то ми је пруж ио прил ик у
за обилаз ак мног их земаљ а
и упознав ањ е људ и из свих
крај ев а свет а - објаш њав а
шах ис та. Из ове перспек т и
ве, са знањ ем и искус твом
кој е је стек ао, чин и му се
да на почет к у свег а није са
свим био свес тан мог ућ нос
ти и ширине света које му се
отварају на та 64 поља.
- Шах ми је донео шансу за
постигн ућем, усавршавањем
и креир ањ ем парт иј а кој е
ми доносе естет ско задово
љс тво. Из данаш ње перспе
кт ив е вел ик а жрт ва је што
нисам неке ствари везане за
свој шаховски развој и живот
уопште схватио неколико го
дина ран ије. На нек и нач ин,
то траћење времена и “лута
ње” је морало да се прође да
бих увидео шта треба. Што
се тиче нешто другачијег жи
вот а од мојих врш њак а, од
неке 15. године наовамо то је
био мој избор - самоуверено
нам поруч ује Александар.
Вел ем ај с тор у трем а ниј е
блиско осећање, али живо се
сећ а парт ија које су у њем у
изазивале праве адренал ин
ске буре због којих је осећао

за знање

ом нема лажи

спре ман да пре да пар тију... ме ђу тим, до бра ствар
у ша ху је што по зи ци ја
увек по ка зу је шта се запра во де ша ва, та ко да и
кад про ти в ник ни је експре си ван, онај ко добро игра углав ном зна
шта се до га ђа - от крива нам А ле к сан дар,
чи је ли це от кри ва да
се жи во се ћа сце на,
ли ца про ти в ни ка и
не стр пље ња да се
до годи оче ки ва ни
крај.
Шах пру жа безброј мо гу ћ нос ти
ис хода, ле к ци ја,
стра те шких за вр зла ма
и Але ксан дар у овом изо биљу ужи ва, ма да приз наје да
пос тоје пар ти је које би најра ди је избри сао из се ћа ња.
- Уз дос та добрих пар ти ја,
креи рао сам и ве ли ки опус
шаховског шу н да. Жал остаје и за пар ти ја ма које су већим делом би ле одличне, али
због грешака у одлу чу јућим
момен тима нису доведене до
прави лног завршетка - прича
Алексан дар.
Уз ужи ва ње у на д му дрива њу и по беда ма, шах заузврат тра жи по свећење, али
наш са говорник има времена и љу ба ви пре ма многим

ФОТОГРАФИЈЕ: ПРИВАТНА АРХИВА

да подрхта ва.
- То је би ло пред крај послед ње пар ти је на Ша мпионату Ср би је 2014. И мој
про ти вник и ја смо зна ли да
је све го то во, али је он наста вио да пру жа от пор. Тих
момената и огром ног адрена ли на пред осваја ње прве
ти ту ле пр ва ка Ср би је се и
да ље сећам. Пос тоје моменти у пар тији ка да може да се
при ме ти ка ко се про ти вник
осе ћа, да л и м у се сви ђа
по зи ци ја или не, да ли је

ства ри ма, а све бла годе ти
све га чи ме се ба ви ули ва
у уку пан осе ћај за до во љства, који, ка ко ка же, до ђе
до изра жаја кад тре ба да се
су че ле цр на и бе ла ар ми ја
дрве них фи гу ра.

ВЛ А Д АТИ СВОЈ ИМ
ВРЕМЕНОМ
За до бру игру по тре б на је
и до за фи зи ч ке спре м ност и - ма л и м де лом, ма да ,
ч и н и м и се да је ко ре лаци ја ви ше у сми слу кад си
до бро фи зи ч к и сп ре ман,
ге не ра л но си за до во љ нији со бом, што се пре ли ва
у све ч и ме се бави мо, него
да је, ш то си
боље физички спре ман, то
ћеш бо ље играти. За до бре резу л та те и до бру
игру најби т ни је је
ра зу ме ва ње онога
што се де ша ва за
та блом - не ма су мњи Але ксан дар.
Иа ко изу зе т но цени
слободу у одлу ка ма и
не ма стро ге ру ти не у
да ну, највећи део ипак
посве ти ша ху. Да ли тако што игра, гледа своје
пар тије или рашчи вијава
потезе најбољих све тских
игра ча... Во ли да чи та и
за ни ма ју га ра зне области нау ке и жи во та. Во ли
да ше та и, уз то, ра зми шља
“о свему и свачему”. Повремено одла зи у те ре та ну и на
трени н ге кик-бокса.
На ј зад, овај мла ди успешни човек има ја сну ви зи ју
у ком пра вцу же ли да води
своји жи вот и шта од ње га
же ли.
- Ла г од на фи на н си ј ск а
не за ви сност, плус ула зак
у сам све т ски врх у ша ху,
п л ус а п со л у т на сло бо да
над сво јим вре ме ном - закљу чу је раз го вор за Бо р бу
ша хов ски ве ле мајстор Алек сан дар Ин ђић.
Е. Б.

 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР

Приче између зидова

Пандемија коронавируса је током претходних месеци из
корена променила свет у ком живимо. Изолација, ванредне
мере, усамљеност и живот под маском само су неке од одлика
нове реалности, коју је пандемија створила у 2020. У жељи
да документује и овековечи новонастале околности, стигао
је занимљив позив из Народне библиотеке Бор.
- Пишете како проводите дане, о чему размишљате или шта
осећате без обзира на дужину записа и језик којим пишете
- позвала је Народна библиотека Бор све заинтересоване да
учествују у стварању споменика нашег времена “Приче између зидова”. У питању је пројекат уметнице Џесфи Џенг, којим
се прикупљају приватни записи о искуству живота у “новој
нормалности”, које сви делимо, и од њих гради растућа архива која би се могла репродуковати у различитим срединама.
До сада су на адресу или лично у Народну библиотеку Бор
пристигли записи из дневника и у виду песама, а дигитална
архива ће остати у трајном власништву библиотеке.
 ФОТО-КОНКУРС

Живот у Србији у доба короне

Историјски музеј Србије је покренуо пројекат у форми фото-конкурса “Живот у Србији у доба короне”.
- Сви заинтересовани грађани, професионалци и аматери,
могу да се укључе у ову акцију и донирају своје фотографије
које приказују промене изазване пандемијом и нову реалност
с којом се суочавамо - наводе из музеја.
Фотографије документарног типа се шаљу на fotokonkursims@
gmail.com са подацима: име и презиме аутора, број телефона,
датум и место настанка фотографије, уз кратак опис. Kустоси
Историјског музеја Србије направиће селекцију и те фотографије ће се трајно чувати у овој установи, која овим конкурсом
започиње формирање Збирке дигитале фотографије, а која ће
током наредних година бити попуњавана фотографијама које
значајем и документарношћу завређују да остану сачуване у
нашем колективном сећању.
 МЕДИЈАНА

Почињу радови, отварање у јуну

Реконструкција зграде музеја на налазишту Медијана требало
би да почне ове недеље и то након више од три месеца пошто је
изабран извођач. Градске власти у Нишу очекују да ће сви радови бити завршени у јуну и да ће тиме Археолошко налазиште
Медијана после 12 година коначно бити доступно посетиоцима.
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