
320

РАЗ ГО ВОР ПО ВО ДОМ ФИЛ МА И СЕ РИ ЈЕ  
ЈУ ЖНИ ВЕ ТАР

Ана Ма ри ја Гр бић: Kакво је то ис ку ство ра ди ти на жан ров ском/кри ми фил му и 
се ри ји у Ср би ји?

Пе тар Ми хај ло вић: Мо рао бих да ка жем да је би ло под јед на ко при јат но и не при-
јат но. Са тех нич ке, про дук циј ске стра не, од ини ци јал не иде је до пре ми је ре фил ма 
про шло је не ких два на ест го ди на. С дру ге стра не, од ини ци јал не иде је за се ри ју до 
са мог еми то ва ња пр ве епи зо де про шло тек не што ви ше од го ди ну да на. У кре а тив ном 
сми слу, ствар ност у Ср би ји је не пре су шни из вор ин спи ра ци је ка да при ча мо о овом 
жан ру, о овој те ма ти ци, али тре ба ло је „иза бра ти” нај бо љег мо гу ћег ју на ка (тј. ан ти ју-
на ка) и „ис при ча ти” нај бо љу мо гу ћу вер зи ју ње го ве при че. Би ли смо све сни да ће мо 
се ба ви ти жа нр ом ко ји на ша ки не ма то гра фи ја до са да го то во да ни је ни пре по зна ла 
и да, са мим тим, мо ра мо би ти оба зри ви. Али, с дру ге стра не, им пе ра тив је био да, и под 
тим усло ви ма, ипак по ку ша мо да на пра ви мо и од ре ђе ни „ау тор ски ис ко рак”.

А. М. Гр бић: На ко ји на чин сте по сти гли ба ланс из ме ђу раз ви ја ња по за дин ских, 
обич них жи во та ли ко ва и жан ров ских де ло ва фил ма?

П. Ми хај ло вић: На не ки на чин, већ у стар ту сам на пра вио два па ра лел на сто ри-
лај на. Пр ви се ти цао глав ног то ка рад ње, оног ко ји је про и за шао из са ме, ини ци јал не 
иде је, док је дру ги у пот пу но сти био по све ћен „све му оста лом”. То је сва ка ко ви дљи-
ви је у са мој се ри ји. Он да сам их, тра же ћи од го ва ра ју ћа ме ста, дра ма тур шка и рит мич ка, 
укр стио и то је би ло то.

А. М. Гр бић: Струк ту ра фран ши зе је ин те ре сант на: пр ви део је филм, на кон ње га 
сле ди се ри ја, на кон се ри је је на ре ду опет филм. Ка ко је те као про цес про ми шља ња 
ова кве струк ту ре и ко ји су то на ро чи ти иза зо ви са ко ји ма сте се су сре ли?

П. Ми хај ло вић: Да бу дем искрен, с мо је тач ке гле ди шта, нај ве ћи иза зо ви су се ти-
ца ли па ра. Па ре су, да кле, де лом и ути ца ле на ту „ин те ре сант ну струк ту ру фран ши зе”. 
Иа ко је сва ком од ко ле га, ко ји је имао при ли ке да про чи та сце на рио, би ло ја сно да се 
ра ди о по тент ном, ква ли тет но осми шље ном про јек ту, ду го смо че ка ли да то схва ти и 
не ка од ко ми си ја ФЦС-а. Ка да се то ко нач но де си ло и по што је филм про шао од лич но 
у би о ско пи ма, обе руч ке смо при хва ти ли све што нам је тај успех пру жио. Филм је сте 

1 Пе тар Ми хај ло вић је ди пло ми рао дра ма тур ги ју на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. 
По ње го вом тек сту ре а ли зо ва не су мно ге по зо ри шне пред ста ве (Га вран, Пи са ти скал пе лом, Рад-
нич ка хро ни ка итд.) и ви ше од 15 ра дио-дра ма, ра дио-ми ни ја ту ра и крат ких игра них фил мо ва. 
Сце на ри ста је и се ри је и фил ма Ју жни ве тар.
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био осно ва све га, би ће то и убу ду ће, али би ло је ја сно да има сми сла ис ко ри сти ти и ову 
ре не сан су те ле ви зиј ског игра ног про гра ма и пру жи ти гле да о ци ма не што за и ста ква-
ли тет но и, за на ше усло ве, дру га чи је.

А. М. Гр бић: Уз Вас, ре жи сер Ми лош Авра мо вић је ко сце на ри ста фил ма. Ка ко је из гле-
да ла ва ша са рад ња?

П. Ми хај ло вић: До ста ду го смо че ка ли тај пр ви филм па се, сход но то ме, до ста 
ду го и ра ди ло на ко нач ној вер зи ји сце на ри ја ко ја је за кљу ча на бу квал но не ко ли ко тре-
ну та ка пре пр ве кла пе. Мно го ка фа, мно го раз го во ра, на кон ко јих бих сео и на пи сао 
јед ну вер зи ју. Он да, опет ка фе, опет раз го во ри, опет пи са ње... И та ко не ких је да на ест 
го ди на... С јед ном од вер зи ја сам ди пло ми рао, дру га је на гра ђе на на јед ном од кон кур-
са за сце на рио, тре ћу сам рас пи сао у се ри ју чи ја је пр ва епи зо да по ста ла пр ви филм... 
Да, ду го смо че ка ли, али, ето, сре ћом, Ми лош ни јед ног тре нут ка ни је же лео да од у ста не 
од овог фил ма и че ка ње се ис пла ти ло... 

А. М. Гр бић: Да ли је пи са ње сце на ри ја уса мље нич ки по сао?

П. Ми хај ло вић: Ако се под пи са њем сце на ри ја ми сли на сâм про цес где јед на осо ба 
сед не на сво ју оми ље ну сто ли цу, ста ви лап топ (или шта већ) на свој оми ље ни рад ни 
сто, ску ва бо кал сво је оми ље не ка фе (или че га већ) и про ве де од ре ђе ни број да на и 
но ћи бе ле же ћи филм ски кон ци пи ра не ми сли на па пир (или где већ), он да је то за и ста 
уса мље нич ки по сао. Али ако се под пи са њем сце на ри ја ми сли и на све те те ле фон ске 
по зи ве ре ди те ља, про ду це на та, глу ма ца, ра зно ра зне ро ко ве, про јект не до ку мен та ци је, 
слу ша ње пред ло га, оправ да ва ње ли ко ва и ре пли ка, „пе гла ња” пр ве ру ке, дру ге ру ке, 
тре ће ру ке..., он да је то не што са свим дру го. Сце на рио прет по ста вља филм, а филм 
ве ли ки број љу ди ко ји ће на ње му ра ди ти, а ту су не где и сви они ко ји ће тај филм (увек 
се на даш) же ле ти да ви де, та ко да бих се пре опре де лио за ту дру гу вер зи ју.

А. М. Гр бић: Ко је се ри је су Вас ин спи ри са ле, ко је су то се ри је ко је сте гле да ли у свом 
фор ма тив ном жи вот ном пе ри о ду?

П. Ми хај ло вић: На дам се да тај не ки мој „фор ма тив ни жи вот ни пе ри од” још увек тра-
је и да ће тра ја ти до кле год бу дем мо гао да са ужи ва њем пра тим то што се у овом конкрет-
ном по љу бу де де ша ва ло и у бу дућ но сти јер је очи глед но да има по при лич но про сто ра 
за то. Деј вид Сај мон је бог и ми слим да још увек ни је из ми шље но ни шта бо ље и тач ни је 
од тих ње го вих мон та жних се квен ци ко ји ма за вр ша ва се зо не и се ри ја ле. По че ло је са 
Оде ље њем за уби ства и на дам се да ће тра ја ти што ду же. Тај осе ћај да увек под јед на ко 
бу де уда љен од фик ци је и до ку мен та, од са мо за до вољ ног умет нич ког де ла и су ве ка блов-
ске за ба ве, од дру штве не, по ли тич ке ан га жо ва но сти и лич не дра ме „ма лог чо ве ка”, од 
над ме ног про се ра ва ња и ба нал ног ку ку мав че ња... Ње го ве се ри је се под јед на ко чи та ју и 
слу ша ју и гле да ју, а онај, ко то же ли, на кон све га, сва ка ко по ста је „бо љи чо век”. Као да 
ни је до вољ но то га до нео се ри јом Луи ко ју је ра дио за Еф-Екс, Луи Си Kеј ме је оду вао сва-
ким сег мен том сво је „осло бо ђе не” веб-се ри је Хо рас и Пит. Пот пу ну сло бо ду у при сту пу 
и ре а ли за ци ји ну ди по след њих го ди на и ин спи ра тив ни Чар ли Бру кер, али, на рав но, у 
дра стич но дру га чи јем кљу чу... С дру ге стра не, тен ден ци ју да бу ду вр ло ин спи ра тив не 
по се ду ју и оне се ри је ко је ни ко ме не би сте пре по ру чи ли. И сва ка ко их је мно го ви ше...
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А. М. Гр бић: На ко ји на чин се раз ли ку је Ваш про цес ра да ка да ра ди те на сце на ри ју 
за филм и ка да ра ди те на сце на ри ју за се ри ју?

П. Ми хај ло вић: Је сте оп ште ме сто, али, ето, филм је, у по ре ђе њу са се ри јом ко ја 
је ма ра тон, спринт на сто ме та ра (или 110 са пре по на ма). По го то во ако је у пи та њу жан-
ров ски филм где је до ста ства ри уна пред утвр ђе но што, са мим тим, до не кле и олак ша ва 
по сао. Ако се ства ри до бро по ста ве, не ке сце не се го то во са ме пи шу. Та ко ђе, све стан сам 
и да по сто ји до ста сце на („про дук циј ски зах тев ни јих”) ко је ће ипак, у сво јој ко нач ни ци, 
умно го ме да за ви се и од ства ри на ко је не мам по се бан ути цај. Мно го ви ше ужи вам ра-
де ћи на се ри ја ма јер је, ло гич но, мно го ви ше про сто ра, а ја во лим да се рас пи шем. Ужи-
вам ба ве ћи се „спо ред ним ли ко ви ма” за ко је у фил му ина че не би би ло ме ста... Да кле, 
за ме не је про цес ма ње-ви ше исти, али се, ло гич но, раз ли ку је у оби му (и са тис фак ци ји).

А. М. Гр бић: Ко ју до ма ћу се ри ју це ни те и због че га?

П. Ми хај ло вић: Ако при ча мо о се ри ја ма на ста лим у по след њих не ко ли ко го ди на, 
он да бих из дво јио Жмур ке Ми ше Ра ди во је ви ћа јер је про фе сор Ра ди во је вић још јед-
ном до ка зао да је са сво јих осам де сет го ди на мла ђи и сло бод ни ји од свих нас за јед но! 
Ту је и Ме со Ни ко ле Пе ја ко ви ћа ко ји пи ше и ства ра из у зет но жи во тан, еп ски ци ни чан блуз 
са та квом ла ко ћом да бу квал но за су зим и пре не го до ђе та не ка ре пли ка ко јом на ме рава 
да по ен ти ра. Чуо сам да су Ко сти још бо ље! А по ме нуо бих и Мла де на Ђор ђе ви ћа и ње-
го ву до ку мен тар ну се ри ју про ис те клу из про јек та Су мрак у беч ком ха у сто ру. Иа ко сам 
имао при ли ке да по гле дам све га че ти ри од оче ки ва них два на ест епи зо да, ми слим да је 
Мла ден и ово га пу та ус пео да за нас оста ле про ши ри ви зу ру и по ље мо гу ћег де ло ва ња. 

А. М. Гр бић: Да ли ква ли тет се ри је за ви си умно го ме од нов ча ног за ма ха про дук ци је?

П. Ми хај ло вић: Мак си мал но се тру дим да ме, док ра дим, це ла та ствар са „бу џет ским 
кон струк ци ја ма” за о би ђе. Ја сно је да од ре ђе на сво та нов ца до но си или од но си мно го 
то га, по го то во ако је на ме ра ау то ра и да „све то из гле да ску по”, али ипак во лим да 
ми слим да је до бра иде ја осно ва све га и да ће она лак ше по кри ти ма њак нов ца, не го 
што ће но вац на до ме сти ти ло шу иде ју.

А. М. Гр бић: Где ви ди те до ма ћу се ри ју у бу дућ но сти? Ка ко се она раз ви ја?

П. Ми хај ло вић: Тре нут но ми це ла ствар са огром ним бро јем про је ка та ко ји су у фа зи 
сни ма ња и још ве ћим чи ја се ре а ли за ци ја оче ку је у бли ској бу дућ но сти де лу је пот пу но 
ха о тич но, али прет по ста вљам да би то био је дан кла си чан „срп ски мо дус опе ран ди” 
са мо овог пу та при ме њен, кон крет но, на те ле ви зиј ске се ри је. Ко ле ги јал но, на рав но да 
ми је дра го што се ово ли ко сни ма, а си гу ран сам и да за сва ку вер зи ју „исти не” има до-
вољ но пу бли ке. Е сад, да ли је то „до вољ но” до вољ но и за оне ко ји да ју па ре, оста је да 
се ви ди и ми слим да ће се упра во на тај на чин у бу дућ но сти и ис кри ста ли са ти це ла та 
збр ка. На дам се да ће, с про то ком вре ме на, ви ше про сто ра до би ти ти не ки „екс пе ри-
мен тал ни ји, хра бри ји” про јек ти чи ја ре а ли за ци ја не ће за ви си ти од по тен ци јал них 
ше ро ва и реј тин га већ од ау тор ског по тен ци ја ла на ших ства ра ла ца (ко ји сва ка ко има-
ју шта да ка жу) или при ли ка да обра зу је мо пу бли ку пру жа ју ћи јој не што „дру га чи је”.


