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ПРЕ ВА РАН ТИ, ПРО РО ЦИ И ДИ ВОВ СКИ  
РО БО ТИ

(из се риј ског днев ни ка у изо ла ци ји)

Док је пла не том ха ра ла епи де ми ја CO VID-19, ври је ме про ве де но у са мо на мет ну тој 
ка ран те ни ни сам ис ко ри стио да на у чим но ви стра ни је зик, да про у чим филм ске кла-
си ке ко је сам ра ни је про пу стио или да уна при је дим сво ју тје ле сну кон ди ци ју. На про-
тив: ули је нио сам се и ти је лом и умом. С ми ни мал не дис тан це ка кву сад за у зи ма ју у 
мо ме сје ћа њу, ти про љет ни да ни при је све га има ју окус ки фли ца с чо ко ла дом у кућ ној 
ра ди но сти мо је парт не ри це. Ки фли ца у ко ји ма сам ужи вао свим чу ли ма, са мо не по-
гле дом – јер по глед је углав ном био за ли је пљен за екран лап то па. Као и у „мир но доп-
ским” увје ти ма, гле дао сам нај ви ше ани меа (ја пан ских цр та них фил мо ва и се ри ја), но 
они су у спо ме ну том раз до бљу до би ли озбиљ ну кон ку рен ци ју у ви ду K-дра ма (ју жно-
ко реј ских игра них се ри ја), а у про гра му су би ле за сту пље не и се риј ске про дук ци је 
још не ко ли ко зе ма ља. Украт ко: јео сам, гле дао се ри је и го ми лао ки ло гра ме. Ка ко овај 
про стор ни је пред ви ђен за га стро ном ске или ме ди цин ске те ме, у на став ку ћу се фо-
ку си ра ти на че ти ри се ри је ко ји ма сам се, ане сте зи ран ма сно ћа ма и ше ће ром, пре пу-
штао на вр хун цу кри зе. 

* * *

Neon Ge ne sis Evan ge lion (Shin se i ki Evan ge rion) по стао је си но ним за ани ме ко јим љу-
ди ма за ко је сма тра те да пот цје њу ју овај ме диј же ли те до ка за ти да је он и те ка ко спо-
со бан за озбиљ не умје тич ке до ме те. Као адо ле сцент сам га гле дао два пут, с опреч ним 
али под јед на ко сте ре о тип ним ре ак ци ја ма: док сам пр ви пут за кљу чио да је ге ни ја лан, 
и да ме то што га „ку жим” де фи ни тив но чи ни со фи сти ци ра ним гле да те љем, дру ги пут 
сам за кљу чио да је Evan ge lion пре ци је њен, и тру био о то ме сва ко ме ко га је те ма ио ле 
за ни ма ла. Тре ба ло је про ћи пет на е стак го ди на и би ти уве де на оп ћа ка ран те на ка ко 
бих на по кон сјео да ма ло хлад ни је гла ве (и си је де бра де) по нов но од гле дам свих 26 
епи зо да ово га бес крај но утје цај ног, а вје чи то кон тра верз ног се ри ја ла.

По свом основ ном жан ров ском ко ду, Eva ge lion при па да mec ha жан ру: сре ди шњи 
дио рад ње чи не дра ма тич не бор бе ди вов ских по лу би о нич ких-по лу ро бот ских стро-
је ва по зна тих као Еве про тив за го нет них би ћа зва них Ан ђе ли, чи ја је по ја ва пет на е стак 
го ди на ра ни је узро ко ва ла гло бал ну ка та кли зму. Ме ђу тим, већ нас су срет с про та го ни-
стом, ти неј џе ром по име ну Шин џи Ика ри – јед ним од све га не ко ли ко осо ба на сви је ту, 
од ре да дје це и адо ле сце на та, ге нет ски по доб них да упра вља ју Ева ма – скре ће у по све 
дру ге и дру га чи је при по вјед не сфе ре. Шин џи не же ли уло гу ко ја му је на ми је ње на, 

ЕКСПОЗИЦИЈА

Дин ко Кре хо



302

сма тра да је то што тје ра ју јед но ди је те да ста не на бра ник цје ло куп ног чо вје чан ства 
не појм љи во не пра вед но, у ви ше на вра та бје жи, те на кон цу то не у ду бо ку де пре си ју. 
У на ра тив ном сре ди шту ро бот ске ак циј ске са ге та ко нас не че ка ју ни ро бо ти, ни ак ци ја, 
не го ег зи стен ци јал ни хо рор јед ног пет на е сто го ди шња ка – уто ли ко пер ти нент ни ји 
што не пре стан це тво ри кон траст с из ра зи то јар ким бо ја ма и ди на мич ном ани ма ци јом 
на ко ји ма се ри ја гра ди свој ви зу ал ни иден ти тет. 

Evan ge lion ни је јед но став на се ри ја за бин џа ње. У ка ран те ни ми се ни је чи ни ла ве се-
ли јом не го ина че, али ни бог зна ка ко де при ми ра ју ћом или „не при мје ре ном” с об зи ром 
на си ту а ци ју. Он крај пи та ња иден ти фи ка ци је, на има нент ни је естет ској рав ни, ми слим 
да сам по пр ви пут до жи вио цје ло куп но на ра тив но и ви зу ал но бо гат ство се ри ја ла – 
без об зи ра што ме је ње го во но тор но хер ме тич но фи на ле оста ви ло по при лич но ре-
зер ви ра ним. 

* * *

За раз ли ку од Evan ge li o na, и да ље ре ла тив но оп скур ног дје ла у очи ма тзв. ши ре 
пу бли ке, но во зе ланд ска се ри ја Пле ме (The Tri be) број ним се мо јим вр шња ки ња ма и 
вр шња ци ма смје ста на мет ну ла као по тен ци јал но шти во за гле да ње – а мо жда још и 
че шће за из бје га ва ње – у ка ран те ни. Се ри ја, ко ја је на са мом по чет ку 21. сто ље ћа била 
ено рм но по пу лар на ме ђу ти неј џе ри ма на на шим про сто ри ма, уво ди нас у бли ску бу-
дућ ност у ко јој је не по зна ти ви рус ис три је био цје ло куп но од ра сло ста нов ни штво 
Зе мље. Оста ли су са мо дје ца и адо ле сцен ти, ко ји се оку пље ни у раз ли чи те бан де и 
ску пи не („пле ме на”) на ру ше ви на ма не и ме но ва ног ме га ло по ли са бо ре за пре власт у 
об ли ко ва њу но го ва сви је та.

Ви ше стру ко на тег ну ту пре ми су на ко јој Пле ме по чи ва пра те под јед на ко кли ма ви 
спе ци јал ни ефек ти и глу ма, па ипак: се ри ја функ ци о ни ра. Шарм број них и ра зно вр сних 
ли ко ва, њи хо вих под јед на ко број них и за мр ше них ме ђу соб них од но са, те јед но став них, 
али до бро по ста вље них и во ђе них при по вјед них то ко ва, Пле ме ну на про сто при скр-
бљу је не ку дру гу вр сту увјер љи во сти. Не ста нак од ра слих сце на ри стич ко је сред ство 
за хва љу ју ћи ко јем кла сич на про бле ма ти ка од ра ста ња и са зри је ва ња – оног ин те лек-
ту ал но га, емо ци о нал ног, сек су ал ног, итд. – до би ја још ку ди ка мо дра ма тич ни је ди мен-
зи је и ве ћу те жи ну но ина че. До дат ну ра зи ну пам тљи во сти оси гу ра ва из ра зи то кемп 
ви зу ал ни иден ти тет се ри је, за сно ван на екс тра ва гант ним ко сти ми ма, ма ска ма и шмин ци 
ко ји ак цен ти ра ју ту ђост и но ви ну сви је та ко ји гле да мо. Та ко ђер, бр зо сам уви дио да 
је се ри ја од већ ме ло дра мат ски ко ди ра на да би ме па ра ле ле с ак ту ал ном си ту а ци јом 
пре ви ше уз не ми ри ле; иа ко ово га пу та ни сам сти гао од гле да ти свих 260 епи зо да, за-
ба ва, уз бу ђе ње и но стал ги ја ни су из о ста ли.

* * *

По че так изо ла ци је се за ме не по кло пио с по чет ком от кри ва ња огром ног и уз бу-
дљи вог сви је та К-дра ма. Иа ко су нај по зна ти ји из дан ци ове ин ду стри је, ко ја у гло бал ним 
окви ри ма не за о ста је пу но за аме рич ком се риј ском про дук ци јом, хи сто риј ске ме ло-
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дра ме (че сто обо га ће не и еле мен ти ма фан та сти ке), К-дра ме об у хва ћа ју ци је ли спек тар 
жан ро ва, од хо ро ра до ро ман тич не ко ме ди је. Кад сам от крио да по сто ји и ју жно ко-
реј ска игра на адап та ци ја фе но ме нал не ман ге Ши но буа Ка и та ни ја Li ar Ga me, а ја већ 
сје дим код ку ће, за кљу чио сам да је крај ње ври је ме да се ма ло упо знам с фор мом 
К-дра ме. И ни сам по гри је шио.

Li ar Ga me (Ra ia Ge im) при мјер је успје ле и кре а тив не адап та ци је: основ на те мат ско-
-мо тив ска по став ка ман ге пре ра ђе на је у скла ду с из ра жај ним сред стви ма и ко до ви-
ма се риј ског ме ди ја на на чин да исто вре ме но дје лу је пре по зна тљи во у од но су на 
из вор ник и по све „огран ски” у но во ме ме ди ју. Про та го нист ки ња се ри је дје вој ка је по 
име ну Да-Ђунг Нам, сту ден ти ца ко ја про тив сво је во ље по ста не су ди о ни цом ри ја ли ти 
про гра ма у ко јем је циљ кон стант но ла га ти и ва ра ти оста ле су ди о ни ке у утр ци за го-
ле мом нов ча ном сво том. Кад је су и грач, њен не ка да шњи про фе сор ко јем је вје ро ва ла, 
пре ва ри и ува ли у ду го ве, очај на Да-Ђунг обра ти се Ву-Ђи ну Хау, ге ни јал ном пси хо ло-
гу-ма ни пу ла то ру и пре ва ран ту ко ји је фри шко иза шао из за тво ра. Прем да Ву-Ђин 
ис пр ва не же ли има ти по сла ни с њом ни ти с на тје ца њем, ри ја ли ти ма ши не ри ја и 
ње га екс пре сно увла чи у шоу и чи ни од ње га „ли ка” у еми си ји. При том се као сре ди-
шњи ан та го нист про фи ли ра ка ри зма тич ни во ди тељ До-Јунг Канг, чи је та јан стве не 
на мје ре по свој при ли ци се жу да ље од то га да за ра чун кор по ра ци је за ко ју ра ди ке-
ши ра на ту ђој му ци.

Уз К-дра ме се сте ре о тип но ве зу је афек ти ра на, хи пе ри зра жај на глу ма и из ра зи то 
„те а тра лан”, ви со ко па ран ре жиј ски ма нир. Ме ђу тим, на из вед бе ној и оп ће ни то фор-
мал ној ра зи ни Li ar Ga me ми ни из бли за ни је пред ста вљао но ви ну ка кву сам оче ки вао; 
мо гу ће је да је мо ја бо га та по ви јест гле да ња ани меа до при ни је ла то ме да ми овај стил 
умно го ме бу де бли зак, и при је не го што сам се с том про дук ци јом К-дра ме имао при-
ли ку су сре сти. Ипак, не ми слим да је ну жно има ти по себ но гле да тељ ско пред зна ње 
или пе ди гре и у јед ном од спо ме ну тих ме ди ја да би се мо гло уро ни ти у Li ar Ga me као 
у на пет и на ра тив но бо гат три лер. 

* * *

Аме рич ка глу ми ца и сце на рист ки ња Брит Мар линг про сла ви ла се уло га ма у филмо-
ви ма Звук мо га гла са За ла Бат ман ли жа и Дру га Зе мља Мај ка Ка хи ла (оба из 2011) – не за-
ви сним про дук ци ја ма ко је ком би ни ра ју жан ров ске по сту ла те SF-а, хо ро ра и три ле ра с 
ко до ви ма „арт” ки не ма то гра фи је. Оба фил ма на и шла су на вр ло по ла ри зи ра не ре ак-
ци је кри ти ке, од оду ше вље ња њи хо вим не кон вен ци о нал ним тре ти ра њем жан ров ског 
ма те ри ја ла до исми ја ва ња њи хо вих умјет нич ких пре тен зи ја. Ипак, не сва ки да шња и 
тај но ви та ка ри зма Мар лин го ве и хип но тич ка ква ли те та ње зи не глу мач ке из вед бе ри-
јет ко су ко га оста ви ли рав но ду шним; за пот пи сни ка ових ре да ка, ње на је из вед ба би ла 
до вољ на да оси гу ра про ту те жу сце на ри стич ким и ре жиј ским не спрет но сти ма ко је у оба 
фил ма по вре ме но из ла зе на ви дје ло. Сто га сам се и ра до вао Нет флик со вој се ри ји The OA, 
ко ја се, осим што је и ина че зву ча ла као да има све што је по треб но да ми се сви ди, исти-
ца ла и чи ње ни цом да глав ну уло гу игра Мар лин го ва. Ме ђу тим, се ри ју ни ка ко ни сам 
сти зао по гле да ти, вр ти ла се при вр ху ли сте го ди ну, дви је, три – а он да је сти гла ко ро на.
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The OA је при по ви јест о Пре ри Џон сон, мла дој же ни ко ја се, се дам го ди на на кон 
што је без тра га не ста ла, јед ног да на по ја ви у ра ди кал но но вом из да њу. Умје сто име-
ном, се бе зо ве на слов ном кра ти цом (ов дје не ће мо спој ла ти ње но зна че ње), на ле ђи ма 
има ожиљ ке, ро ди те љи ма и по ли ци ји од би ја ре ћи гдје је би ла, те, нај ва жни је од све га 
– ви ше ни је сли је па. Пре ри убр зо оку пља ма лу сљед бу, за ко ју по ста је не ка вр ста ре-
зер ви ра ног, али од луч ног гу руа; ма ло-по ма ло упо зна је мо се с ње ним на мје ра ма и 
ци ље ви ма, те, по сред ством флеш бе ко ва, от кри ва мо шта јој се до га ђа ло за сед мо го-
ди шњег од су ства. Осим што на сту па у глав ној уло зи, Мар лин го ва је, за јед но с ре жи се ром 
Бат ман ли жом, и ко сце на рист ки ња се ри је.

Већ од пр вих сце на пр ве епи зо де, ат мос фе ра The OA из ра зи то је са њи ва, а тем по 
при по ви је да ња успо рен – као да је цје ло куп на из вед ба се ри је под ре ђе на сти лу и на-
сту пу глав не глу ми це. На кон цу, при је не го сце на ри јем или кон цеп том, се ри ја ме је и 
(за)др жа ла сна гом сво је ат мос фе ре. Слут ња да је у игри не ка фун да мен тал на ми сте-
ри ја, чи је су раз мје ре мо жда и ко змич ке, а чи ја нам на рав не пре стан це из ми че, остао 
би ми сна жно ути снут на кон сва ке по гле да не епи зо де The OA. Ма ло га за ња по ми стич-
ним и тран сден ден тал ним сфе ра ма на кра ју за и ста и ни је би ло на од мет с об зи ром на 
си ту а ци ју у ко јој ми је се ри ја на по кон до шла на ред за гле да ње.

* * *

Док ис пи су јем ове рет ке, за ра за је из но ва у уз ла зној пу та њи. По сто ји мо гућ ност 
да ћу ба рем дио ље та про во ди ти у че ти ри зи да, у на мет ну тој или са мо про пи са ној 
изо ла ци ји. Сад сам већ до не кле ис ку сан: но ва ли ста се ри ја че ка спрем на.


