
Преминуо глумац Џон Чалис, чувени Бојси из култне британске серије „Мућке“
недеља, 19 септембар 2021 16:41

Британски глумац Џон Чалис, који је најпознатији по улози Бојсија у култној серији
Мућке, преминуо је са 79 година.

  

  

Како преноси ББЦ, његова породица је рекла да је умро мирно у сну, након дуге битке
са раком.

  

„Увек ће бити вољен због Бојсија. Оставио је за собом велико наслеђе, које ће наставити
да доноси задовољство и изазива осмехе још много година“, навела је Чалисова
породица у саопштењу.

  

Подсетимо, заменик градоначелника Београда Горан Весић је крајем августа саопштио
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да је Чалис поднео захтев да постане држављанин Србије.

  

Џон Чалис је рођен 16. августа 1942. у Бристолу. Са годину дана се са породицом
преселио у Лондон. Након напуштања школе, кратко време је радио као агент за
некретнине док није започео професионалну глумачку каријеру.

  

Највећу славу је постигао улогом у легендарним „Мућкама“ као Бојси, продавац
аутомобила и пријатељ породице Тротер.

  

  

Бојси је био толико популаран да је чак снимљена и спин-оф серија „Зелена, зелена
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трава“ (Тхе Греен Греен Грасс), у којој је поред Чалиса играла и Су Холдернес, која је у
„Мућкама“ играла Бојсијеву супругу Марлин.

  

„Марлин без Бојсија – незамисливо. Џон Чалис је био мој партнер на екрану и сцени 36
година, али и вољени пријатељ. Почивај у миру, драги Џоне, недостајаћеш ми сваког
дана“, рекла је Холдернес.

  

Збогом, легендо: По чему ћемо памтити Бојсија и је ли добио српски пасош

  

Последњи у низу који је изразио жељу да добије српско држављанство је британски
глумац Џон Чалис, познат по улози Бојсија из легендарне серије "Мућке", који је данас
преминуо након дуже болести.

  

Британски глумац Џон Чалис, најпознатији по улози Бојсија у серији „Мућке“, већ два
пута је био у Београду, где је снимио и документарни филм.
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  Повремено „упадајући“ у улогу Бојсија, Чалис је током снимања документарца обишаомноге знаменитости српске престонице, попут Храма Светог Саве, Белог двора,Стадиона „Рајко Митић“ и Музеја аутомобила, где је видео и жути аутомобил на триточка „рилајант регал“, какав у Мућкама возе Дел Бој и Родни Тротер.  Стигао је да проба све врсте ракије, али и да буде гост у једној епизоди популарнесерије „Државни посао“.  Филм „Бојси у Београду“ премијерно је приказан у Србији 15. октобра прошле године,али Чалис, због ограничења услед пандемије коронавируса, није могао да присуствује.    Boycie in Belgrade https://t.co/MDrWTLPJFp  — John Challis (@BeingBoycie) September 18, 2021    Након тога он је у Амбасади Србије у Лондону поднео захтев за пријем у држављанствоРепублике Србије.  „То је за мене заиста нешто посебно, нисам могао да замислим да тако нешто може да седеси“, навео је Чалис својевремено у писаној изјави за ББЦ на српском.  Џон Чалис је рођен у Бристолу 16. августа 1942. године, али се већ наредне сапородицом преселио у југоисточни део Лондона, где је одрастао. Након што је завршиосредњу школу, Чалис је радио као млади агент за продају некретнина, али је убрзо почеода се бави глумом.  Чалис је глумио у више од 70 телевизијских серија, седам филмова и неколикорадио-драма. Имао је значајне улоге и у лондонским и њујоршким позориштима, али јенајпознатији по лику Теренса Обрија Бојсија у британској серији Мућке, која јепремијерно емитована на телевизији Би-Би-Си од 1981. до 1991, уз повремене божићнеспецијале који су приказивани све до 2003. године.  да знате о будућем сународнику…  

  Бојси је био богати продавац половних аутомобила који на све, па и на своје пријатеље,гледа са висине, не пропуштајући ниједну прилику да се нашали на рачун њихове беде.Бојси је остао упамћен и по карактеристичном смеху, који је Чалис, како је сам признао,„покупио“ од једне жене у пабу.  Од 2005. године добио и сопствени спин-оф серијал који у 32 епизоде, подељене учетири сезоне, прати његов живот након што је био принуђен да са супругом и синомпобегне из Пекама и насели се на имању у Шропширу. Неке сцене су снимане на правомЧалисовом имању.  Четири брака, три развода, без деце  Чалис се женио четири пута, три брака је завршио разводом и нема деце. Од 1990.године је у браку са Керол Дејвис, са којом живи на имању у Вигмору. Хоби су му крикет,баштованство и историја, а познато је и да навија за фудбалски клуб „Арсенал“.  Два живота – пре и после Бојсија  Џон Чалис је написао две аутобиографске књиге, Бити Бојси и После Бојсија. У књизиБити Бојси представљен је период Џоновог живота до 1985. године, кад су Мућкепостале популарне у Британији. У друом делу аутобиографије, После Бојсија, Чалисописује врхунац своје славе и популарности, али и открива шта се све дешавало токомснимања Мућки и како се глумачка екипа дружила и проводила. Чалис има и сопственисајт на којем се може прочитати његова биографија, али и купити потписанафотографија, филмови, мајица, дукс, шоља, јастук, али и сет за покер са Бојсијевимликом.  (Н1, Нова.рс)  
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