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РАЗ ГО ВОР ПО ВО ДОМ СЕ РИ ЈЕ ТАЈ КУН
Ана Ма ри ја Гр бић: Ко ли ко ду го сте ра ди ли на пи са њу сце на ри ја за се ри ју Тај кун?

Ђор ђе Ми ло са вље вић: Де таљ на за ми сао це лог про јек та и си ноп сис се ри је на ста-
ли су пре не ко ли ко го ди на, да би де сет епи зо да би ло на пи са но за шест ме се ци, по том 
до ра ђи ва но још око три ме се ца... Рад на те ле ви зиј ском сце на ри ју под ра зу ме ва стро ге 
ро ко ве, и по њи ма је ра ђен и Тај кун.

А. М. Гр бић: Ко ја је то, по Ва шем ми шље њу, но ва вред ност ко ју је се ри ја Тај кун до-
не ла до ма ћим гле да о ци ма?

Ђ. Ми ло са вље вић: То но во и дру га чи је нај ви ше се мо же иш чи та ти кроз глав ног 
ју на ка се ри је. Они су на на шој те ле ви зи ји по пра ви лу по ста вље ни као сим па тич ни, 
при влач ни ли ко ви, ко ји гле да о ци ма ну де мо гу ћу иден ти фи ка ци ју, не би ли та ко за 
пу бли ку по ста ли „про зор у при чу”. Вла дан Си мо но вић је у том сми слу пот пу но дру га-
чи ји, ни црн, ни бео, те при па да оној драм ског тра ди ци ји ко ја по сто ји у не ким свет ски 
успе лим се ри ја ма, по пут Со пра но вих или Дек сте ра, на при мер.

А. М. Гр бић: Ко ли ко се сам сце на рио ме њао то ком сни ма ња?

Ђ. Ми ло са вље вић: До ста, нај ви ше у сми слу ве ли ких скра ће ња. Ми ша Тер зић, ре-
ди тељ се ри је, про це нио је да је „от па ло” пре ко пе де сет сце на, што би од го ва ра ло 
ду жи ни јед не це ле епи зо де. Ми смо, ме ђу тим, пре са мог по чет ка има ли до го вор да 
се ри ја не тре ба да бу де екс пли цит на, да не мо ра ну жно да об ја шња ва све, и да ста вља 
по клоп че на сва ко отво ре но лон че – док год из но си дра му на је згро вит и упе ча тљив 
на чин. Сто га због тих сил них скра ће ња не мо гу да се љу тим.

А. М. Гр бић: Ова се ри ја је на и шла на од ли чан од зив пу бли ке. Да ли сте то оче ки ва ли?

Ђ. Ми ло са вље вић: На дао сам се, али и пла шио... Пр во, за то што глав ни ју нак и 
ње го ва дра ма, ка ко већ ре кох, иска чу из мо де ла пре по зна тљи вих до ма ћој пу бли ци. 
По том, за то што су оче ки ва ња би ла ве ли ка и про дук ци ја је уло жи ла у про је кат ко ли ко 
год је мо гла. И тре ће, за то што смо се опре де ли ли за при ка зи ва ње у но вом тер ми ну 
на јав ном сер ви су, по не дељ ком уве че. На сре ћу, сва три стра ха су по бе ђе на, успех је 
оправ дао оче ки ва ња, а по не де љак уве че се утвр дио као мо гу ћи тер мин за пре ми је ре 
ам би ци о зног до ма ћег се риј ског про гра ма. 

1 Ђор ђе Ми ло са вље вић је срп ски дра ма тург, стрип ски и филм ски сце на ри ста, ре ди тељ и кри ти чар. 
Ди пло ми рао је дра ма тур ги ју и сце на рио на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. По знат је по 
сце на ри ји ма за фил мо ве Ап со лут них сто, Три пал ме за две би тан ге и ри би цу, На та ша, Уста нич ка 
ули ца и по мно гим дру гим фил мо ви ма и се ри ја ма. Ђор ђе је сце на ри ста и се ри је Тај кун у ре жи ји 
Ми ро сла ва Тер зи ћа.
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А. М. Гр бић: Да ли се се ри ја Тај кун укла па у по сто је ћу есте ти ку до ма ћих се ри ја или 
из ње из ла зи на не ки на чин?

Ђ. Ми ло са вље вић: Ми слим да до брим де лом из ла зи, и то упра во „то тал ним ди-
зај ном” се ри је, у ко ме је сва ка сит ни ца ва жна и ве за на за про ми шље ни из глед це ли не 
– од ко сти ма, ло ка ци ја до из бо ра му зи ка... При сту пом ко ји је то омо гу ћио ба ви ли смо 
се сви, али нај ви ше ре ди тељ Ми ша Тер зић и ди рек тор фо то гра фи је Ра дан По по вић. 

А. М. Гр бић: Да ли пи са ње сце на ри ја за де сет епи зо да да је до вољ но про сто ра за 
спи са тељ ски за мах и ка ко сте осве сти ли ко ји је пра ви тре ну так за крај при че? 

Ђ. Ми ло са вље вић: Пи са ње те ле ви зиј ског сце на ри ја је дуг, на по ран и уз бу дљив 
про цес – кад има те до вољ но ис ку ства, зна те и из ве сне „хе у ри сти ке” ка ко да га лак ше 
са вла да те, а да ус пут не из гу би те ра зум. У слу ча ју Тај ку на, мо ја „хе у ри сти ка” би ла је 
да при чу за ми шљам од са мог кра ја, од но сно од сце не у ко јој Вла дан Си мо но вић уми-
ре на ас фал ту, од ба чен и од гур нут од свих, па и оних ко је во ли. У том сми слу, це ла 
за ми сао би ла је усме ре на на те тре нут ке из де ве те и де се те епи зо де, кад се Вла дан 
су о ча ва са са мим со бом, сво јим про тив ни ци ма, али и они ма ко је во ли, а са њи ма је у 
при кри ве ном, или ла тент ном су ко бу. Сто га ни је по стао про блем кад тре ба це лу ствар 
за кљу чи ти. Тре ба ло је са мо из др жа ти до тог тре нут ка.

А. М. Гр бић: Да ли се ис ку ство ре жи ра ња фил мо ва на не ки на чин осли ка ва и при 
пи са њу сце на ри ја?

Ђ. Ми ло са вље вић: То је исти про цес, на рав но. Је дан од мо јих оми ље них ци та та 
гле де то га је сте онај Ал фре да Хич ко ка, ко ји у раз го во ру са Фран со ом Три фо ом ка же, 
па ра фра зи рам, кад је сце на рио го тов, и филм је, и то у свом нај бо љем из да њу, у ства-
ри го тов. По сле то га се иде у сту дио као у руд ник, из ко га филм тре ба да се „ис ко па” 
у из да њу ко је ће би ти нај бли же оном из сце на ри ја. Што се ме не лич но ти че, ни шта не 
мо же да бу де тач ни је од то га. Пи са ње сце на ри ја зна чи пра ви ти филм у свом оп ти мал ном, 
иде ал ном об ли ку. Ре а ли за ци ја зна чи су о ча ва ње са про бле ми ма, ко ји зна ју да бу ду 
ја ко ба нал ни, ве за ни за не до ста так сред ста ва или дру га „ово зе маљ ска“ огра ни че ња.

А. М. Гр бић: Да ли су на Вас ути ца ле не ке стра не се ри је ко је сте гле да ли и во ле ли?

Ђ. Ми ло са вље вић: Спо ме нуо сам већ Со пра но ве, а ту је, на при мер, и се ри ја Из-
гу бље ни (Lost). Обе су дра ма тич но про ме ни ле на чин на ко ји се пра ве и до жи вља ва ју 
те ле ви зиј ске се ри је. Од оних но вих ис та као бих про јек те по пут се ри је Boys, De us или 
Ser vant. Ка ко је то ре као је дан стра ни кри ти чар, оне до ка зу ју ка ко се на те ле ви зи ји 
да нас мо гу на ћи ин те лек ту ал но про во ка тив ни ји са др жа ји од оних из би о ско па.

А. М. Гр бић: Да ли Вам је, као сце на ри сти, иза зов ни је да пи ше те сце на рио за ду го-
ме тра жни игра ни филм или за се ри ју? Ка ко се раз ли ку ју та два про це са?

Ђ. Ми ло са вље вић: От при ли ке ко ли ко се пи са ње при по вет ке раз ли ку је од пи са ње 
ро ма на. Исти је про цес, али је у пи та њу огром на кван ти та тив на раз ли ка. То не зна чи 
и ква ли та тив ну раз ли ку – мно ге су при че бо ље од мно гих ро ма на, мно ги фил мо ви од 
мно гих се ри ја. Ипак, рад на се ри ји је за и ста мно го зах тев ни ји. Одр жа ти исти ни во 
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кон цен тра ци је на пет сто ти на стра ни ца те ле ви зиј ског сце на ри ја че сто је за да так на 
гра ни ци из во дљи во сти.

А. М. Гр бић: На ко ји на чин су се се ри је у Ср би ји тран сфор ми са ле у про те клих де сет 
го ди на?

Ђ. Ми ло са вље вић: Мно го за и ста, ско ро до не пре по зна тљи во сти. Не та ко дав но, 
сма тра ло се да са мо ко мич на или евен ту ал но сен ти мен тал на при ча мо же да до пре до 
нај ши ре те ле ви зиј ске пу бли ке. А он да се та ствар с вре ме ном по ла ко ме ња ла... Ако ми 
до пу сти те не скром ност, јед ну од пр вих ве ли ких про ме на озна чио је успех те ле ви зиј ске 
се ри је Ја го ди ћи, стил ског и жан ров ског ис ко ра ка ко ји је на ја вио да се укус и те ле ви зиј-
ске пу бли ке и те ле ви зиј ских ства ра ла ца не по врат но ме ња. По том су до шли и мно ги 
дру ги про јек ти... И на ше се ри је да нас ну де жан ров ску и стил ску ра зно вр сност ко ја је 
до не дав но би ла ап со лут но не за ми сли ва. 

А. М. Гр бић: Да ли је до ма ћа гле да лач ка пу бли ка на ви кла да гле да до ма ће се ри је?

Ђ. Ми ло са вље вић: Је сте, и то је оно што до ма ћу про дук ци ју одр жа ва сна жном и 
ви тал ном, и мо гу са мо да се на дам да ће та кво ста ње и по тра ја ти. На рав но, увек има 
пу бли ке ко ја ће ре ћи, да то из не сем нај ди рект ни је и нај гру бље – „ви ше во лим стра но 
гов но не го до ма ћу чо ко ла ду“. Ипак, ма сов на пу бли ка је на стра ни до ма ћег кул тур ног 
про из во да, и то је срећ на окол ност за све нас ко ји се ба ви мо филм ском и те ле ви зиј ском 
про дук ци јом.

А. М. Гр бић: Да ли су се у Ср би ји про фи ли са ли глум ци за се ри је и глум ци за фил мо ве?

Ђ. Ми ло са вље вић: Не, а ве ру јем да и не ће. Ми смо, на жа лост, су ви ше ма ло тр жи-
ште за ту вр сту спе ци ја ли за ци је. Ве ли чи на на шег тр жи шта те ра све нас да бу де мо 
„драм ски умет ни ци оп ште прак се”. Сма трам се бе ја ко при ви ле го ва ним што сам не ка ко 
ус пео да лич ни рад у том сми слу до вољ но пре ци зно фор му ли шем и усме рим пре вас-
ход но ка те ле ви зиј ском сце на ри ју, ко ји за до во ља ва све мо је драм ске апе ти те.


