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ПО ЈА ВА „АФЕК ТА“ У СА ВРЕ МЕ НОЈ  
ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКОЈ ПРО ДУК ЦИ ЈИ

Ово по гла вље се на ста вља на при ли ку за но ва раз ми шља ња ко је су се на мет ну ле на 
сим по зи ју му на Уни вер зи те ту На ва ра под на сло вом „Иден ти тет и осе ћа ња у са вре ме ним 
те ле ви зиј ским се ри ја ма“. Ка ко бе ле жи Ана Мар та Гон за лес, „ме диј ска кул ту ра по ста ла је 
мо ћан чи ни лац емо ци о нал не дру штве но сти, ра ђа ју ћи но ву вр сту соп ства чи ји од нос 
пре ма ствар ном жи во ту као да је ви ше усме рен на ра ти ви ма и фик тив ним ју на ци ма“. 
На ме ра ов де је сте да ис так не од ре ђу ју ће гле да лач ко ис ку ство у од но су на оне ду го веч-
не те ле ви зиј ске се ри је ко је су сре ди шње за кон цепт Џеј со на Ми те ла о „ком плек сно сти 
те ле ви зи је“ (2012–2013), но вој вр сти те ле ви зиј ске тек сту ал но сти. Из не ти ком плек сност 
те оба ве зе и утка ти ми сли уну тар осе ћа ња пред ста вља од ре ђе не ме то до ло шке иза зо ве.

[...] Рад на прет по став ка овог по гла вља је да раз ли чи ти об ли ци те ле ви зиј ских про-
гра ма ну де ле пе зу раз ли чи тих зна че ња и ужи та ка, без сум ње иза зи ва ју ћи раз ли чи та 
осе ћа ња. Ипак, у вре ме ну ака дем ског по врат ка есте тич ком по тен ци ја лу те ле ви зи је 
(Ja cobs and Pe a cock), ово по гла вље ис тра жу је иде ју од ре ђе ног „афек тив ног“ гле да-
лач ког ис ку ства ко је омо гу ћа ва ком плек сна те ле ви зи ја у об ли ку „вр хун ских“, усме ре-
но ре кла ми ра них се ри ја и се ри ја ла ко ји ну ди TV3. За и ста, на ста вљам не си гур но на пред 
и ну дим иде ју по ко јој се квен це оно га што на зи вам „тре ну ци афек та“ са чи ња ва ју би тан 
струк ту рал ни прин цип ко ји одр жа ва укљу че ност гле да ла ца у се ри је ду гог фор ма та и 
ши ре ћи ли не ар не на ра тив не за пле те. Ме ђу соб ни од нос прин ци па гра ђе ња те ле ви-
зиј ских се ри ја дру гог фор ма та и „тре ну та ка афек та“ не мо ра се узе ти као ре кур зив на 
пе тља из ме ђу по твр ђе них успе ха те ле ви зиј ских се ри ја гра ђе них на овај на чин и пра-
вље ња но вих се ри ја ду гог фор ма та.

[...] Под „афек том“1 у гле да њу те ле ви зиј ске се ри је ду гог фор ма та озна ча вам нео-
бич но ин тен зи ван су срет у про це су ди на мич ког ме ђу соб ног ути ца ја из ме ђу осе ћа ња 
и спо зна је ко је по кре ће тек сту ал на ком плек сност и бри га о жи во ту у све ту, ка ко у 
кон тек сту фик ци је, та ко и у кон тек сту гле да ња. [...]

Раз вој те ле ви зи је и „тре ну та ка афек та“

Док је те ле ви зи ја у про шло сти од ба ци ва на као фор ма ни ске умет но сти ко ја је „ма хом 
усме ре на на за до во ље ње осе ћа ња“, ка ко то опи су је Пост ман (88–89), ком плек сна те ле-

1 Кон цепт „афек та“ се у овом тек сту на ста вља на исто и ме ни кон цепт из тек сто ва Ба ру ха де Спи-
но зе, Ан ри ја Берг со на, те Жи ла Де ле за и Фе лик са Га та ри ја, те ће се ко ри сти ти тер мин тих ау то ра. 
Ви де ти: Жил Де лез, Фе ликс Га та ри. „Пер цепт, афект и по јам“. Шта је фи ло зо фи ја?, пре ве ла с фран цу-
ског Сла ви ца Ми ле тић. Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
1995, стр. 205–253. (Прим. прев.)
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ви зи ја зах те ва но ва раз ми шља ња на те му свог по тен ци ја ла. Да на шње се ри је ду гог фор-
ма та зах те ва ју ви сок ни во по све ће но сти то ком ду гих ча со ва свог се риј ског при ка зи ва-
ња (се ри ја По ро ди ца Со пра но [The So pra nos] тра је ви ше од осам де сет са ти, а Из гу бље ни 
[Lost] ви ше од сто два де сет). Њи хо ви мно го стру ки тек сту ал ни па лимп се сти та ко ђе зах-
те ва ју па жњу, тра же ћи од гле да ла ца да све вре ме бу ду све сни од је ка зна че ња. У Сту ди-
ја ма те ле ви зи је, „по глед“, ко ји је ра ни је опи си вао до ми нант но гле да лач ко од ре ђе ње 
те ле ви зи је, до ве ден је у пи та ње ан га жо ва њем ко је је слич ни је би о скоп ском „бу ље њу“, 
али са соп стве ним спе ци фич но сти ма и без тек сту ал ног де тер ми ни зма. Про ду же ни вре-
мен ски оквир по се ду је соп стве не рит мо ве и ка па ци тет за од ла зак у про шлост и бу дућ-
но сти, као и за про ме ну пер спек ти ве, ка ко је Ми тел, из ме ђу оста лих, де таљ но по ка зао.

Де ли мич но због про це са про ви зи је ко ји је при су тан код се ри ја ду жег фор ма та, 
афек тив ни ути цај је на по чет ку при мет ни ји од те ле о ло шког на ра ти ва јер кре а то ри 
се ри ја не мо гу да зна ју да ли сни ма ти јед ну или се дам се зо на. У скла ду са ти ме, на ра-
тив не струк ту ре мо ра ју да бу ду флек си бил не, а сред ства мо ра ју да се про на ђу да се, 
уко ли ко про дук ци ја кре не, на ра тив ни оквир про ши ри но вим обр ти ма и пре о кре ти ма. 
Због тог раз ло га ка сни је пред ла жем иде ју да су тра ди ци о нал ни на ра тив ни лу ко ви ма ње 
ва жни у овом об ли ку те ле ви зи је. С вре ме ном се, ме ђу тим, вер ни и па жљи ви гле да о ци 
на гра ђу ју мо гућ но сти ма да раз у ме ју умет ну те алу зи је и уну тра шње ре фе рен це ко је 
из ве шта ва ју о „тре ну ци ма афек та“. Да би за др жа ли укљу че ност гле да ла ца то ком ду жег 
вре мен ског пе ри о да, „тре ну ци афек та“ су при сут ни у са вре ме ним те ле ви зиј ским се рија-
ма по пут струк ту рал ног прин ци па. Шта ви ше, про цес са мо спо зна је, по ве зан у тра ди ци-
о нал ној ари сто те лов ској дра ми са ју на ком, у овом ви ду те ле ви зи је бли жи је гле да о цу. 
Че сто су ви ше стру ке не при ли ке ју накâ те ко је пре пу шта ју гле да о ци ма при ли ку да са ми 
стек ну увид у текст, а у тим при ли ка ма ка ме ра се успо ра ва ра ди пот пу није спо зна је.

[...] Ме ђу тим, гу сто прот ка ни при ме ри те ле ви зиј ских се ри ја о ко ји ма ће би ти ре чи 
по ка за ће по тен ци јал ко ји „тре ну ци афек та“ има ју ка да не за ви се од по кре та ча на ра ци-
је. Афек тив ни тре ну ци ко ји се про на ла зе уну тар са вре ме них се ри ја мо гу да по слу же 
раз ли чи тим об ли ци ма гле да ња ко ји се по ја вљу ју у ди ги тал ним усло ви ма.

Илу стру ју ћи „кул ту ру при су ства“, мла де ге не ра ци је су се на ви кле на ин тер нет, и 
не са мо да гле да ју те ле ви зи ју пре ко ин тер не та уме сто на уо би ча је ном ТВ апа ра ту, већ 
и исто вре ме но раз го ва ра ју вир ту ел но са сво јим при ја те љи ма о са др жа ју ко ји пра те 
пу тем дру гих уре ђа ја – или дру гих про гра ма на уре ђа ји ма ко ји по др жа ва ју ви ше плат-
фор ми. Ка да је не ко ли ко про зо ра отво ре но и по ста вље но јед но по ред дру гог на екра ну 
ди ги тал ног уре ђа ја, то зах те ва од ре ђен мен тал ни ка па ци тет за пра ће ње ви ше из во ра 
ин фор ма ци ја од јед ном. Осци ли ра ју ћи по крет из ме ђу раз ли чи тих екра на на ме ће ком-
плек сну ди на ми ку, чи ме се по кре ће ка па ци тет гле да о ца да пра ти низ фраг мен тар них 
сли ка на по де ље ном екра ну, исто вре ме но уда љен и при су тан. Мо гу ће је да мла ђе 
ге не ра ци је раз ви ја ју ве шти ји ка па ци тет пер цеп ци је, да ле ко од иде је „по гле да“.

Рад не у ро на уч ни ка Се ми ра Зе ки ја по твр ђу је да се сиг на ли сли ка пре но се до мо зга, 
а да их по том мо зак пре тва ра у зна че ње. У том про це су, мо зак тра жи да „ели ми ни ше 
све што је не по треб но ка ко би иден ти фи ко вао пред ме те и си ту а ци је у скла ду са њи хо-
вим бит ним и не про мен љи вим од ли ка ма“ (245). Но, Зе ки пре по зна је да ви ше екра на 
у окви ру ди ги тал них окол но сти ши ри – а с вре ме ном мо же и да по ве ћа – пер цип тив-
ну функ ци ју мо зга. Да су ми ра мо и при ме ни мо ње го ва за па жа ња: ка да је из бор мо зга 
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јед но ста ван, као што је у епи зо дич ној на ра ци ји ли не ар них се ри ја, већ је по стиг ну то 
от кри ће не по зна ни це. Ка да је мо зак ста вљен у ком плек сни ју си ту а ци ју, као што је у 
ду жим фор ма ма те ле ви зиј ских се ри ја, он про ла зи кроз про цес у ко јем се сва ко мо гу-
ће ре ше ње/од го вор пред ста вља као јед на ко тач но. Мо зак ба ра та мно го стру ко сти ма 
та ко што пре по зна је мо гућ ност по сто ја ња ви ше од јед ног на чи на да се раз у ме не ка 
си ту а ци ја. Исто риј ски гле да но, мо дел ли не ар не на ра ци је: за пле т–ра зре ше ње из гле да 
да по твр ђу је вла да ју ћу те зу да је људ ски мо зак про гра ми ран та ко да раз у ме ства ри. 
Ме ђу тим, Зе ки јев за кљу чак да мо згу не тре ба јед но тач но ре ше ње за би ло ко ји про-
блем отва ра мо гућ ност дру га чи је вр сте пер цип тив ног ма пи ра ња ко ја је при мен љи ва 
на пост мо дер не об ли ке фраг мен тар них и не ли не ар них пост на ра ти ва.

У свом кључ ном де лу Пост драм ско по зо ри ште (Post dra ma tisches The a ter), Ханс-Тис 
Ле ман (Hans-Thi es Leh mann)2 на во ди не ко ли ко ка рак те ри сти ка тен ден ци је из 1960-их, 
по ме ра ња од „драм ског по зо ри шта“ ка „пост драм ском по зо ри шту“, ме ђу ко ји ма је и 
„те мељ ни по мак с дје ла на до га ђај“ (77), по тен ци ра ње ви зу ел не пред ста ве над вер-
бал ним тек стом и не ли не ар ним на ра ти вом без ка дро ва ко ји тво ре сми сао. [...] 

Ме ђу тим, Ле ман го во ри да је на те ле ви зи ји „ва жна story, већ за то што се ни шта не 
тре ба два пут гле да ти, не го се мо же кон зу ми ра ти не ки дру ги про из вод“ (97). Од јек 
за ста ре лих по гле да на ме ди је ко ји се еми ту ју на екра ну до ка зу ју ове ста во ве. Јед но-
крат но гле да ње ви ше ни је слу чај код те ле ви зиј ских се ри ја ду гог фор ма та код ко јих је 
цир ку ла ци ја DVD ди ско ва, као и мо гућ ност ди ги тал них тех но ло ги ја да се из но ва гле да-
ју, про ме ни ла на ви ке гле да ла ца и рас по ред гле да ња на го ре на ве де ни на чин. Об ја шња-
ва ју ћи по ја ву „тре ну та ка афек та“, пред ла жем да је, прем да ли не а ран на ра тив ни ка ко 
ни је од ба чен из те ле ви зиј ских се ри ја, ма ње би тан у те ле ви зиј ским се ри ја ма ду гог фор-
ма та. При ме њу је се Ле ма но ва кон струк ци ја „ста ња“ или „сцен ске ди на ми ке“ из пост мо-
дер ног по зо ри шта. За и ста, ово за со бом по вла чи по све ћи ва ње гле да њу ко је при вла чи 
и одр жа ва низ „тре ну та ка афек та“, пре не го мо гућ ност пра ће ња на ра тив ног по го на. [...]

Пре ми јер ка

У де се тој епи зо ди дру ге се зо не се ри је Пре ми јер ка (Bor gen, DR1, 2010–2013) под на-
сло вом „Ван ред на опа ска“ (“En bem ærk nin gafsær lig ka rak ter”), кључ ни „тре ну так афек та“ 
у овом кон тек сту до ла зи на кра ју епи зо де и це ле се зо не, ка да пре ми јер ка Бир ги те Ни борг 
рас пи су је оп ште из бо ре у Дан ској. Ме ђу тим, на мно го на чи на, ово је тре ну так на ра-
тив не кул ми на ци је: не по знат ис ход пред ло же них из бо ра и по знат на ста вак се ри је 
Пре ми јер ка у тре ћој се зо ни спре ча ва ју би ло ка кав ко на чан осе ћај кра ја. Уме сто то га, 
на гла ша ва ју се дво сми сле ност и тен зи је у две уко ре ње не на ра тив не ни ти.

Илу стру ју ћи још јед ну од ли ку „ква ли тет них“ те ле ви зиј ских се ри ја – уна кр сно упу-
ћи ва ње на јав но и при ват но ис ку ство – при мар ни лук ове епи зо де укљу чу је ва жну 
од лу ку пре ми јер ке Ни борг да се при вре ме но по ву че не би ли мо гла бо ље да се бри не 

2 Ви де ти: Ханс-Тхи е сЛех манн. Пост драм ско ка за ли ште, с не мач ког пре вео Ки рил Ми ла ди нов. 
За греб: Цен тар за драм ску умјет ност; Бе о град: ТкХ– Цен тар за те о ри ју и прак су из во ђач ких умет-
но сти, 2004. Ци та ти из овог де ла да ти су из на ве де ног пре во да, а бро је ви у за гра да ма уз ци та те 
озна ча ва ће бро је ве у пре во ду. (Прим. прев.)
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о сво јој про бле ма тич ној ћер ци, ти неј џер ки Ло ри. Се кун дар ни лук епи зо де пра ти по трагу 
за но вим ста ном дво је бу ду ћих су ста на ра, Ка спе ра Ју ла, јед ног од пре ми јер ки них нај бли-
жих са вет ни ка, и Ка три не Фон смарк, фри лен сер ке ко ја ра ди као ре пор тер ка за Дан ску 
те ле ви зи ју. Сва ки од ових на ра ти ва је по ста вљен у кон текст са вре ме них дру штве них 
пи та ња и мно го број не па ра ле ле из ме ђу њих до при но се гу стој и сло је ви тој тек сту ал но-
сти ко ја до ча ра ва „тре ну так афек та“. Ти аспек ти до зи ва ју жи вот у са вре ме ном све ту.

Ин те лек ту ал но-емо тив ни кон флик ти се про на ла зе у од лу ци пре ми јер ке Ни борг и 
ње ног оту ђе ног су пру га Фи ли па да сме сте Ло ру на пси хи ја триј ско ле че ње у при ват ну 
кли ни ку у истом тре нут ку ка да пре ми јер ка по ку ша ва да „пре и спи та си стем со ци јал не 
по мо ћи у Дан ској“ и „осна жи си стем со ци јал не по мо ћи чи не ћи га не за ви сним од при-
ват ног оси гу ра ња“. По ли тич ки став пре ми јер ке о здрав стве ној и со ци јал ној по мо ћи 
је ан ти те за по ли ти ци бри тан ске кон зер ва тив не вла де да по бољ ша при ват ну здрав-
стве ну за шти ту и сма њи исто риј ски ва жан си стем На ци о нал не здрав стве не за шти те 
пру жа ју ћи бес плат ну не гу сви ма ко ји ма је то нео п ход но. Из тог раз ло га по сто ји од ре-
ђен од јек сва ко днев ног жи во та код бри тан ских гле да ла ца. То што Ни бор гра ди про тив 
сво је соп стве не по ли ти ке и убе ђе ња не би ли ис ко ри сти ла при ват не уста но ве у свр ху 
оно га што се чи ни као нај бо ље за ње ну ћер ку до дат но ис ти че ин те лек ту ал но-емо тив не 
тен зи је, ка ко за ју на ке у све ту те ле ви зиј ске фик ци је, та ко и за гле да о це у ствар ном 
све ту ко ји су укљу че ни у пре го во ре при ват не и јав не сфе ре.

Па ра лел не тен зи је су очи глед не и у се кун дар ном на ра тив ном лу ку. Сит не, али не-
пре кид не не су гла си це из ме ђу Ка спе ра и Ка трин по во дом ку по ви не пре ве ли ког и пре-
ску пог ста на ис пли ва ва ју на по вр ши ну као по ка за те љи ду бљег про бле ма. За Ка трин, 
свр ха озбиљ не ве зе је до би ја ње де це, док је Ка спер, услед не раз ја шње не тра у ме из 
де тињ ства и мо гу ћег зло ста вља ња од стра не оца, стрикт но про тив де це.

По се тив ши мај ку, ко ја је за тво ре на у ста рач ком до му јер па ти од де мен ци је, Ка спер 
ипак осе ћа да се по ми рио са њом и схва та да ни ка да не ће са зна ти исти ну о свом оцу. 
Од лу чу је да на ста ви и, ге стом пу ним зна че ња, скла ња Ка три ни не пи лу ле за кон тра цеп-
ци ју. Си ту а ци ја је пот цр та на до дат ном иро ниј ском чи ње ни цом да је она упра во до би ла 
по ну ду за ста лан по сао ко ју је ду го че ка ла од ше фа те ле ви зиј ске ста ни це са ко јим је 
од у век би ла у сва ђи, али са ко јим је по сти гла до го вор – му ње вит до го вор са ње го ве 
стра не – да га не ће из не ве ри ти остав ши у дру гом ста њу. Сто га, иа ко се фра за „ван ред-
на опа ска“ из на сло ва епи зо де при мар но од но си на зва нич ну об ја ву рас пи си ва ња 
из бо ра у скуп шти ни, она има и ви ше дру гих од је ка. Још јед на обич на опа ска, „пре ста-
ће мо да ко ри сти мо пи лу ле“, ко ја се од но си на Ло ри не ан ти де пре си ве, ис по ста вља се 
као иро нич на су шти на дру гог то ка ба вље ња дру штве ним од но си ма у овој епи зо ди.

Од нос при ват ног и про фе си о нал ног жи во та, са по себ ном па жњом на по ло жај жена, 
кључ на је бри га це ле се ри је Пре ми јер ка, а ов де се очи ту је у обе глав не при че. Хе сел-
бо, во ђа опо зи ци о не пар ти је, ко ри сти при ли ку да у те ле ви зиј ском ин тер вјуу, у ко јем 
пре ми јер ка Ни борг од би ја да уче ству је, про фи ти ра на ње ним ди ле ма ма. Он их пред-
ста вља као не по год ност же на да оба вља ју ви со ке по ли тич ке функ ци је. Слич но то ме, 
упр кос сво јим жу стрим но ви нар ским ста во ви ма, Ка три ни не ам би ци је би ва ју осу је ће не 
од стра не му шка ра ца у си ту а ци ја ма ко је она не мо же да кон тро ли ше. Сва та ком плек-
сност – а ра ди се о ста во ви ма, као и о осе ћа њи ма – по ја ча ва „тре ну так афек та“.



137

Овај тре ну так до ла зи ка да пре ми јер ка Ни борг, на кон што оства ри те сну по бе ду за 
крај њи ста ди јум сво јих ре фор ми со ци јал не за шти те, нео че ки ва но мо ли пред сед ни ка 
пред сед ни штва да из не се ван ред ну опа ску. Скуп шти на је за те че на, а по сла ни ци ко ји 
су кре ну ли да из ла зе, као и при сут ни но ви на ри, жу ре да се вра те на сво ја ме ста. Ка да 
се сви сме сте, Ни борг, у го во ру ду гом ми нут и пе де сет се кун ди, пр во под се ћа на пр ве 
че ти ри же не ко је су по ста ле по сла ни це у дан ској скуп шти ни 1918. го ди не. Она на ста-
вља и рас пи су је из бо ре ко ји не тре ба да од лу че да ли су же не по год не да оба вља ју 
ви со ке по ли тич ке функ ци је, већ ко ће нај бо ље во ди ти Дан ску у бу дућ но сти.

„Тре ну ци афек та“, ка ко је ра ни је ис так ну то, по зи ва ју гле да о це да чи та ју ре ак ци је 
раз ли чи тих ју на ка фик тив ног све та као што то чи не и про та го ни сти. Про ме на угло ва 
из ко јих се по сма тра пре ми јер ка Ни борг у то ку ка дра се ком би ну ју са ка дро ви ма ре-
ак ци ја му шка ра ца и же на у скуп шти ни и ван ње, укљу чу ју ћи Ка спе ра и Ка трин ко ји 
че ка ју у хо лу. Хе сел бо је на мр го ђен, али мно ге же не из ње го ве стран ке скри ва ју осме-
хе или се отво ре но сме ше. Прем да је Ка трин до шла да се срет не са Ка спе ром, она је, 
уз ту жан из раз ли ца, при мо ра на да се вра ти свом по слу и ис тр ча ва из ка дра по што је 
оба ве ште ње пре ми јер ке Ни борг удар на вест. При ме тан је и „по бед нич ки ка дар“ пре-
ми јер ке са ка рак те ри стич ним осме хом ко ји јој на бо ра нос, али ка ме ра пре ла зи пре ко 
це ле сце не та ко да се сви на ве де ни сло је ви до при но се тре нут ку.

Мој ар гу мент по во дом гле да ла ца у овом кон тек сту је тај што њи ма ни је до пу ште но 
јед но став но гле ди ште, без об зи ра на њи хо ве лич не ста во ве или ве ро ва ња, јер су све 
при сут не пер спек ти ве ве ро до стој не и ре ла тив но са о се ћај не. Од би ја ње се ми от ских 
и на ра тив них кра је ва ис кљу чу је би ло ка кву јед но став ну иден ти фи ка ци ју са ста во ви-
ма про та го ни ста као што је то мо гу ће у мејнстрим те ле ви зиј ским се ри ја ма (на при мер, 
Ин спек тор Морс [In spec tor Mor se] и По а ро [Po i rot]). Сто га гле да о ци има ју по зив да се 
ухва те уко штац са ме ша ви ном ста во ва и осе ћа ња ко ји би мо жда мо гли да уз др ма ју 
њи хо во по сто ја ње у све ту.

У мом лич ном слу ча ју, афек тив ни тре ну так до зи ва кон фу зи ју ко ју осе ћам по во дом 
рав но те же из ме ђу по сла и по ро ди це (укљу чу ју ћи и уло гу де це) ко ју осе ћам чи та вог 
жи во та, уло гу же не у мо дер ном вре ме ну, угње та ва ње па три јар ха та са ко јим се не 
сла жем, али чи је су де ло ва ње (као ста ри ји управ ник и му шка рац) ни сам од би јао. На 
ме та ни воу, афек тив ни тре ну так укљу чу је пре и спи ти ва ње уче шћа у струк ту ра ма, не 
са мо мог, већ и дру гих љу ди, на ро чи то же на.

[...] Мо ја на ме ра ов де је би ла да по кре нем но во вред но ва ње по тен ци ја ла од ре ђе-
них те ле ви зиј ских се ри ја мар ки ра њем њи хо вих тек сту ал них од ред ни ца и кул ту ро ло-
шких при ли ка ко је омо гу ћа ва ју „тре нут ке афек та“ као од ли ке мо де ла са вре ме них 
те ле ви зиј ских се ри ја. Нео п ход но је по др жа ти успех и по тен ци јал те ле ви зиј ског ме ди-
ја у ко јем се на ла зе пре о ста ле пред ра су де. Ако се, пре ма за ста ре лом ка ри ки ра њу, 
филм ба ви сно ви ма и сна жним емо ци ја ма, а по зо ри ште иде ја ма и де ба та ма, те ле ви-
зиј ске се ри је ду гог фор ма та би мо гле да цр пе сна гу из оба.

Из вор ник: Ro bin Nel son, “The Emer gen ce of ‘Aff ect’ in Con tem po rary TV Fic ti ons”, Emo ti ons in 
Con tem po rary TV Se ri es, ур. Al ber to N. García (Pal gra ve Mac Mil lian, 2016), стр. 26–51.
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