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ПИ СЦИ, SHOW RUN NER-И И ТЕ ЛЕ ВИ ЗИЈ СКИ  
АУ ТО РИ: ИДЕ ЈЕ О ЈЕ ДИН СТВЕ НОЈ АУ ТОР СКОЈ  

ВИ ЗИ ЈИ
Те ле ви зиј ска про дук ци ја је сло жен про цес то ком ко јег мно ги уче сни ци да ју свој 

до при нос. Бу ду ћи да се рад ни за да ци оба вља ју тим ски и да је са рад ња оп ште при хва-
ће ни прин цип кре и ра ња но вих се ри ја, те ле ви зиј ске сту ди је су не у по ре ди во ма ње 
за ин те ре со ва не за утвр ђи ва ње по је ди нач них до при но са у окви ру спе ци фич них про-
дук ци ја не го што су то про у ча ва о ци филм ског ме ди ја ко ји тра ди ци о нал но оста вља 
ви ше про сто ра за ин ди ви ду а ли стич ки при ступ и умет нич ки из раз. У оп шир ној ли те-
ра ту ри на те му ка ко пи са ти за филм и те ле ви зи ју, про цес ко ла бо ра ци је се че сто раз-
ма тра од мах на по чет ку књи га ко је го во ре о пи са њу за ма ле екра не. Док кла сич на 
упут ства за пи са ње филм ског сце на ри ја го во ре ис кљу чи во о јед ном пи сцу и рет ко 
обра ћа ју па жњу на об лик про дук ци је, не ко ли ко књи га о пи са њу за те ле ви зи ју по чи њу 
на гла ша ва њем ко лек тив не при ро де про це са. У књи зи Пи са ње ТВ драм ских се ри ја (Wri ting 
the TV Dra ma Se ri es), Па ме ла Да глас (Pa me la Do u glas) ка же да „уко ли ко же ли те да пише-
те за те ле ви зи ју, ни кад не ће те ра ди ти са ми. Се ри је су као по ро ди це и прем да сва ку 
епи зо ду пи ше је дан пи сац, сва ка фа за про це са оба вља се тим ски“ (2007, 11). По врх то га, 
мно ги при руч ни ци за пи са ње те ле ви зиј ских сце на ри ја по све ћу ју па жњу ин ду стриј ском 
кон тек сту и ис ти чу да ни је до вољ но са мо би ти до бар при по ве дач већ тре ба по зна ва ти 
и пра ви ла игре у те ле ви зиј ској ин ду стри ји. У књи зи о успе шном пи са њу за те ле ви зи ју, 
Ли Голд берг и Ви ли јам Раб кин (Lee Gold berg; Wil li am Rab kin) на гла ша ва ју да је ва жно 
раз у ме ти ка ко се идеј на за ми сао се ри је пре пли ће са ли ко ви ма и на ра тив ним струк-
ту ра ма, што је оно што ви ди те на екра ну. Но, још је дан би тан део про це са чи не „сви 
по сло ви ко ји се оба вља ју иза ка ме ре, сав не гла му ро зан по сао ко ји по нај ви ше уоб ли-
ча ва, и пре о бли ча ва, оно што на пи ше те. Ту се ствар ност су че ља ва са кре а тив но шћу“ 
(2003, 7). Те ле ви зиј ски пи сац са ра ђу је са ве ли ким бро јем љу ди од са мог по чет ка про-
це са. Про у ча ва лац фил ма Кри сти на Томп сон (Kri stin Thomp son) при ме ти ла је да иде ја 
ка ко је дан пи сац са мо стал но кре и ра це лу се ри ју – и иза зи ва „ди вље ње“ ко ле га – пред-
ста вља из у зе так (2003, 39–40).

Упр кос оп штем сла га њу да је пи са ње за те ле ви зи ју у нај ве ћој ме ри ко лек тив ни 
про цес, кон цепт је дин стве не ау тор ске ви зи је из ра жен у про дук циј ским прин ци пи ма, 
та ко зва ним „дог ма ма“, Јав ног ра дио-ди фу зног сер ви са Дан ске „Dan marks Ra dio“ (ДР), 
из два ја глав ног пи сца (Head wri ter, глав ни сце на рист, оп. ур.) као осо бу са ви зи јом о 
то ме ка ко и шта тре ба да се на пра ви од по чет ка до кра ја. Као што је већ об ја шње но, 
то не зна чи да глав ни пи сац мо ра све са мо стал но да на пи ше већ да ње го ва или ње на 
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ви зи ја про жи ма све аспек те про дук ци је. Пре ма „си сте му ТВ се риј ске иде је“, струч ња-
ци у по љу мо гу уве сти раз не ме на џер ске иде је и та ко ство ри ти при хва тљив рад ни 
оквир. Пи та ње је, ме ђу тим, ка ко се ове иде је спро во де у прак си и ка ко функ ци о ни шу 
са ин ди ви ду ал ним та лен том и иде ја ма о то ме шта тре ба да се сни ми у до ме ну дан ске 
те ле ви зиј ске дра ме. Сма тра се да је кон цепт је дин стве не ау тор ске ви зи је на стао из 
на ме ре да се опо на ша ју ме то де ра да те ле ви зиј ске ин ду стри је у САД. Не дав на ис тра-
жи ва ња уло ге show run ner-а (нпр. Cor nea, 2009; Mann, 2009; Per ren, 2011, 2013) и сце на ри-
стич ке со бе (Cald well, 2008; Hen der son, 2011; Pha len и Os se la me, 2012) по ка зу ју об но ву 
ин те ре со ва ња за по де лу ра да у аме рич ком те ле ви зиј ском кон тек сту и за раз у ме ва ње 
до при но са раз ли чи тих по је ди на ца у кон тек сту у ко ме се јед на про фе си о нал на уло га 
из два ја као нај ва жни ја у це ло куп ном про це су. У јав но сти се све че шће по ја вљу ју тек-
сто ви о по је ди ним show run ner-има, а има и тек сто ва ко ји не ке твор це се ри ја на зи ва ју 
„те ле ви зиј ским ау то ри ма“ (Mol loy, 2010). 

Show run ner и „до вољ на кон тро ла“

Тер мин show run ner се обич но ко ри сти да озна чи уло гу јед не осо бе ко ја је од го вор-
на за це ло куп ну се ри ју. У не дав ним ана ли за ма ком пе тен ци ја show run ner-а, show run ner 
се де фи ни ше као „глав ни и од го вор ни чу вар кре а тив не ви зи је ТВ се ри је. Нај од го вор-
ни ји за да так show run ner-а је сте да до след но пре не се ту кре а тив ну ви зи ју – че сто од 
пи лот епи зо де до за вр шет ка се ри је“ (CHRC, 2009, 4). У из ве шта ју се за кљу чу је да су 
show run ner-и углав ном „успе шни те ле ви зиј ски сце на ри сти ко ји су на пре до ва ли на 
по слов ној ле стви ци и сте кли од го ва ра ју ће про дук циј ске ве шти не“ нео п ход не за во-
ђе ње те ле ви зиј ске се ри је (2009, 4). У ли те ра ту ри о те ле ви зиј ском пи са њу и про дук ци-
ји show run ner се че сто де фи ни ше као из вр шни про ду цент (нпр. San dler, 2007) ко ји 
„усме ра ва раз вој про гра ма и над зи ре све аспек те“ (Do u glas, 2007, 255). У не ким се 
тек сто ви ма ова од го вор ност де таљ ни је опи су је. У скла ду с тим, ка да го во ри о то ме 
ка ко вр ши ти про дук ци ју јед но ча сов не те ле ви зиј ске се ри је, Ро берт Дел Вал (Ro bert 
Del Val le) ис ти че ка ко је show run ner „кре а тив на сна га се ри је“: „То је пи сац/из вр шни 
про ду цент ко ји пра ви се ри ју и ко ји над гле да сце на ри стич ки тим. Он или она та ко ђе 
сно се глав ну од го вор ност за до ста вља ње за вр ше них епи зо да сту ди ју или мре жи у 
окви ру кре а тив них, бу џет ских и вре мен ских па ра ме та ра“ (2008, 403). Пре ма овој де-
фи ни ци ји, show run ner се сма тра твор цем се ри је, а рад show run ner-а се ди рект но по-
ве зу је са ра дом сце на ри стич ког ти ма, као и са мно гим дру гим за ду же њи ма у са ста ву 
про дук ци је. Али са Пе рен (Ali sa Per ren) утвр ди ла је да на зив show run ner по ти че из 
струч не пу бли ка ци је Ва ра ја ти из 1990. го ди не и да га је Њу јорк тајмс пр ви пут упо-
тре био 1995. го ди не (2013, 1). Она, ме ђу тим, ука зу је на то да по зи ци ја има мно го ду жу 
исто ри ју од са мог на зи ва, ис ти чу ћи да се у кла сич ној струч ној ли те ра ту ри (нпр. Can tor, 
1971; New comb и Al ley, 1983) про ду цен ту до де љу је уло га ак тив ног умет нич ког чи ни о-
ца у окви ру ин ду стриј ских струк ту ра те ле ви зиј ске про дук ци је (2013, 2). Пе ре но ва 
го во ри о то ме ка ко је „по је ди нац или тим пре у зео за дат ке show run ner-а“ ко ји се ти чу 
ан га жо ва ња, ин спи ри са ња и от пу шта ња осо бља и еки пе про дук ци је, за тим пре го ва-
ра ња са управ ни ци ма ТВ мре жа и сту ди ја, као и ор га ни зо ва ња сце на ри стич ког ти ма 
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и де таљ ни јег раз ви ја ња ли ни ја за пле та по је ди них епи зо да и це ло куп не се ри је (2013, 
1–2). Пе ре но ва пред ла же да show run ner-е за ми сли мо као „по сред ни ке“ ко ји то ком 
кре и ра ња и пла си ра ња се ри је сту па ју у од но се са ши ро ким спек тром про фе си ја (2013, 
4). Та по сред нич ка уло га мо же има ти ви ше стру ке им пли ка ци је, као што се раз ма тра 
у де лу Де низ Ман (De ni se Mann) кад го во ри о show run ner-има у по зна тим се ри ја ма, као 
што су Из гу бље ни (Lost, ABC, 2004–2010). Она на ла зи да у „блок ба стер ским усло ви ма 
да на шње те ле ви зиј ске про дук ци је“ ко ји вла да ју у САД ,show run ner не са мо да пред-
во ди сце на ри стич ки тим већ је од го во ран и за упра вља ње се ри јом као тран сме диј ском 
фран ши зом ко ја по сто ји на ви ше раз ли чи тих плат фор ми (2009, 100). Ма но ва по ми ње 
и осо бу из све та про дук ци је ТВ се ри ја ко ја ка же да има све ма ње слу ча је ва ан га жо ва-
ња јед ног show run ner-а и све ви ше при ме ра ан га жо ва ња „па ке та од шест из вр шних 
про ду це на та“. Ау тор ка, за тим, кон струк тив но раз ма тра ка ко је те шко од ре ди ти ау тор-
ство кад је ви ше раз ли чи тих „ау то ра“ укљу че но у ства ра ње се ри је по пут Из гу бље них 
(2009, 100). Слич но то ме, Али са Пе рен (Ali sa Per ren) на во ди при ме ре кон крет них рад-
них ис ку ста ва show run ner-а с ко ји ма је раз го ва ра ла о кре а тив но сти у са вре ме ној ка-
блов ској ин ду стри ји (2011), отво рив ши ти ме про стор за плод не ди ску си је о при ро ди 
про дук ци је и за ака дем ске рас пра ве ко је се, на при мер, ти чу од но са ин ди ви ду ал ног 
и ко лек тив ног ау тор ства. Упо тре ба тер ми на show run ner да озна чи пи сце, про ду цен те 
или идеј не твор це ни је уо би ча је на у европ ској те ле ви зиј ској ин ду стри ји, али је у по-
ра сту. Кри сти на Кор ни ја (Chri sti ne Cor nea) раз ма тра по сте пе но уво ђе ње тог те ми на у 
упо тре бу у Ве ли кој Бри та ни ји у ве зи са се ри јом Док тор Ху (Doc tor Who, BBC, 2005–) и 
сма тра да „до де љи ва ње уло ге show run ner-а Ра се лу Т. Деј ви су по узо ру на аме рич ке 
се ри је“ је сте „по ка за тељ BBC-ије ве на ме ре да се ри ја бу де ран ги ра на као ’ква ли тет на’“ 
(2009, 116). По чев ши од та да, успе шни аме рич ки show run ner-и се ан га жу ју на ве ћим 
европ ским про дук ци ја ма као што су Бор џи је (Bor gia, Ca nal Plus 2011–, Tom Fon ta na) или 
Ло ви на (Hun ted, BBC 2012–, Frank Spot nitz). Но, као што при ме ћу је Френк Спот ниц го-
во ре ћи за не мач ку те ле ви зи ју о свом ис ку ству show run ner-а у Евро пи, ан га жо ва ње 
show run ner-а има сми сла кад тре ба на пра ви ти мно го са ти са др жа ја (Re dvall, 2012а, 16).

У ве ћи ни европ ских зе ма ља про дук ци је су ма лог оби ма, па не ма по тре бе за show-
run ner-ом ко ји би био за ду жен за кре а тив ни над зор це ло куп не про дук ци је. Европ ски 
на чин про дук ци је драм ских се ри ја тра ди ци о нал но се од ви ја та ко што је дан пи сац 
са мо стал но ства ра текст ко ји у јед ној од на ред них фа за про це са ре ди гу ју уред ни ци 
сце на ри ја, а не та ко што сце на ри стич ки тим под над зо ром show run ner-а ства ра ма те ри-
јал то ком про дук ци је. Као што твр ди со ци о ан тро по ло шки ња Џор џи на Борн (Ge or gi na 
Born) ка да у сво јој сту ди ји о BBC-ју го во ри о иде ји „син гу лар ног ау тор ског гла са“ (2005, 
235), у Ве ли кој Бри та ни ји, на при мер, вла да скеп ти чан став пре ма тим ском пи са њу 
(2005, 237). Пи та ње не до стат ка тим ског пи са ња по кре ну ли су и не ки ана ли ти ча ри те-
ле ви зиј ске ин ду стри је, жа ле ћи се на мар ги на ли за ци ју европ ских сце на ри ста на кон 
по ја ве те о ри је о ау то ру (Fin ney, 1996). Но, из гле да да се у не ким европ ским про дук циј-
ским кул ту ра ма та си ту а ци ја по ла ко ме ња, бар кад је у пи та њу Дан ска где је сре ди ном 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка уве ден мо дел ко ла бо ра тив не струк ту ре ко ји по чи ва 
на са рад њи јед ног глав ног пи сца са не ко ли ко сце на ри ста епи зо да на ви со ко про фил ној 
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те ле ви зиј ској дра ми и где је од лу че но да фо кус бу де на јед но ча сов ној драм ској се ри ји 
ба зи ра ној на ли ко ви ма и ори ги нал ном са др жа ју, а во ђе ној ви зи јом јед ног ау то ра.

Пре ма ин сти ту циј ском на ра ти ву Од се ка фик циј ског про гра ма ДР-а, је дин стве на 
ау тор ска ви зи ја зна чи да се пи сац из два ја као нај бит ни ја осо ба у про це су про дук ци је 
за то што се ри ја из ра ста из ње го ве или ње не ори ги нал не иде је и за то што се ње му или 
њој да је кре а тив на кон тро ла од по чет ка до кра ја про це са. Го во ре ћи о ре ди те љи ма у 
филм ској ин ду стри ји, То мас Шац (Tho mas Schatz) твр ди да се филм мо же на зва ти ау тор-
ским је ди но ако је осо ба ак тив но укљу че на у це ли про цес, по чев ши од пи са ња па све 
до пост про дук ци је и сто га има кре а тив ну кон тро лу над фил мом од по чет ка до кра ја 
(2009, 50).Тај еле ме нат кон тро ле био је пред мет жуч них рас пра ва о ау тор ству у ки не-
ма то гра фи ји, у ко ји ма се по ја вио кон цепт „до вољ не кон тро ле“ као не што кон струк-
тив ни ји на чин раз ми шља ња о од но су из ме ђу раз ли чи тих са рад ни ка (нпр. Per kins, 1972; 
Li ving ston, 2009; Ga ut, 2010). Као што твр ди Гот (Ga ut), „стра те ги ја до вољ не кон тро ле“ 
не зна чи да умет ник тре ба да бу де „не ко ко има то тал ну већ са мо до вољ ну кон тро лу 
над умет нич ким де лом. До вољ на кон тро ла се не огле да са мо у оно ме што умет ник 
лич но и ди рект но уне се у де ло већ и у чи ње ни ци да ко ри сти та лан те дру гих љу ди, 
ап сор бу ју ћи их у сво је де ло“ (2010, 112). Та кво по и ма ње ау тор ства у ки не ма то гра фи ји 
омо гу ћа ва да се при зна вред ност по је ди нач ног до при но са свих са рад ни ка а да се 
ау тор ство при пи ше ис кљу чи во ре ди те љу ко ји „кон тро ли ше филм не са мо оним што 
сам сми сли већ и оним што до зво ли глум ци ма, ка мер ма ни ма и дру ги ма да ура де“ (2010, 
112). На тај на чин, као што ис ти че Ли винг стон, про дук ци ја мо же би ти ко лек тив на, али 
ау тор ство не мо ра би ти ко ла бо ра тив но или за јед нич ко (2009, 72–76).

Ана ли зе ки не ма то граф ског ау тор ства мо гу се упу сти ти у те о риј ске и фи ло зоф ске 
рас пра ве о на ме ра ма, ак тив ном уче шћу и кон тро ли би ло да је реч о ре ди те љи ма арт 
фил ма, као што је Инг мар Берг ман (Li ving ston, 2009), или о син гу лар ном ау тор ству у 
ко мер ци јал ним фил мо ви ма (Ga ut, 2010). У кон тек сту те ле ви зи је, до вољ но је ис та ћи 
ко ли ко је ва жно узе ти у об зир кон цеп те по пут „до вољ не кон тро ле“ ка да се го во ри о 
здру же ном спи са тељ ском про це су на те ле ви зи ји и иде ји је дин стве не ау тор ске ви зи-
је. И то не са мо из те о риј ског или ана ли тич ког раз ло га утвр ђи ва ња ве за из ме ђу де ла 
или из но ше ња ар гу ме на та у ко рист по сто ја ња јед ног спе ци фич ног ау то ра са по себ ним 
пла ном за де ло. У све ту пи са ња сце на ри ја и про дук ци је ра ди се и о праг ма тич ним 
пи та њи ма нов ча не на док на де и шпи це где је ва жно зна ти ко је у ко јој ме ри ути цао на 
про из вод. При ана ли зи про бле ма ти ке кон тро ле и кре а тив них ви зи ја на ме ће се очи-
глед но пи та ње ка ко сте ћи увид ста ње ства ри у кон крет ним про дук ци ја ма. Ро берт 
Ка рин гер (Ro bert Car rin ger) за го ва ра ста но ви ште да при утвр ђи ва њу ау тор ства тре ба 
спро ве сти ана ли зу ко ла бо ра ци је у два ко ра ка. У пр вом ко ра ку ана ли зе при вре ме но 
се су спен ду је уо би ча је на фо ку си ра ност на ин ди ви ду ал но ау тор ство док се за то вре ме 
ис тра жу ју кон сти ту тив ни еле мен ти у по за ди ни ства ра ња но вог де ла. У дру гој фа зи 
„глав ни ау тор се по но во ре ги стру је у окви ру но во у ста но вље ног ин сти ту ци о нал ног 
кон тек ста ау тор ства“ (2001, 377). Пре ма Ка рин ге ру, тим се по ступ ком омо гу ћа ва из-
ни јан си ран при ступ пи та њу ау тор ства за раз ли ку од ау то мат ског до де љи ва ња те 
по вла ште не по зи ци је са мо јед ној осо би укљу че ној у про цес. Пеј зли Ли винг стон (Pa i sley 
Li ving ston) из но си не ко ли ко раз ли чи тих иде ја о за јед нич ком ау тор ству, фо ку си ра ју ћи 



83

се на то да ли у то ку са рад ње по сто ји рав но пра ван од но си осе ћај за јед нич ке од го-
вор но сти (2009, 73). Ка рин ге ров и Ли винг сто нов при ступ по и ма њу ау тор ства из и ску-
је кон крет но по зна ва ње про дук циј ског про це са, а упра во то је од у век ком пли ко ва ло 
рас пра ве на те му филм ске и ме диј ске де лат но сти. По треб но је из вр ши ти сту ди је по-
је ди нач них слу ча је ва уко ли ко се же ли де таљ ни је го во ри ти о ау тор ству не ког ин ди ви-
ду ал ног про из во да. Исто вре ди и за те о ри је по пут иде ја о кре а тив ном са рад ни штву 
и ми са о ном ко лек ти ву ко је из но си Ве ра Џон-Стај нер (Ve ra John-Ste i ner, 2000).

Ем пи риј ски по да ци би тре ба ло да ра све тле при ро ду кре а тив ног са рад ни штва и 
на чи на на ко је на ста ју но ве иде је и про из во ди. Ка да се ра ди о се ри ја ма из ДР-а, је дан 
за ни мљив аспект ве зан за ау тор ство и је дин стве ну ви зи ју ти че се од но са из ме ђу глав ног 
пи сца и про ду цен та то ком про це са про дук ци је. Тра ди ци о нал но се сма тра да те ле ви зи-
ја при па да до ме ну про ду цен та (нпр. New comb и Al ley, 1983) а филм до ме ну ре ди те ља, 
иа ко су хо ли вуд ске сту диј ске про дук ци је, та ко ђе, раз ма тра не као де лат но сти у ко ји ма 
би ау тор ство тре ба ло да об у хва ти и про ду цен те (Schatz, 1996). По сма тра но из пер-
спек ти ве пи са ња сце на ри ја, чи ни се пло до твор ним по ста ви ти пи та ње где се пи сац са 
јед ном ви зи јом укла па у ова по и ма ња. Кон цепт је дин стве не ау тор ске ви зи је ста вља 
на гла сак на пи сца, али пр ва дог ма Од се ка фик циј ског про гра ма ДР-а та ко ђе на гла ша-
ва да је ва жно да се пи сци осла ња ју на екс пер ти зу уну тар де парт ма на, при че му су 
про ду цен ти ти чи јим се услу га ма пи сци ре дов но ко ри сте. Сто га је при де таљ ном раз-
ма тра њу је дин стве не ау тор ске ви зи је бит но обра ти ти па жњу на то ка ко пи сци до жи-
вља ва ју кон цепт је дин стве не ау тор ске ви зи је, као и на при ро ду њи хо ве са рад ње са 
про ду цен ти ма, ре ди те љи ма и глум ци ма.

Пре ма ми шље њу не ких про ду це на та, рад ни мо дел ДР-а пред ста вља ви ше „двој ну 
ви зи ју“ за сно ва ну на бли ској са рад њи пи сца и про ду цен та то ком це ле про дук ци је 
(нпр. Cla u sen, 2010).Та кво ту ма че ње ви зи је или кон тро ле у по за ди ни про јек та у ве ли кој 
ме ри пре сли ка ва уло гу show run ner-а ко ја об је ди њу је уло ге пи сца и про ду цен та. Ана-
ли за у на став ку тек ста на сто ји да за ђе иза зва нич ног на ра ти ва о кон цеп ту је дин стве-
не ау тор ске ви зи је та ко што ће ис пи та ти ка ко се та ви зи ја при ме њу је и ту ма чи, а за тим 
је упо ре ди ти са ути цај ним кон цеп том show run ner-а на аме рич кој те ле ви зи ји.

Уво ђе ње кон цеп та је дин стве не ау тор ске ви зи је

Бра ћа Стиг и Пе тер Торс би (Stig Thors boe; Pe ter Thors boe) ме ђу пр вим су сце на ри сти-
ма шко ло ва ним на Дан ској ви шој филм ској шко ли (ДВФШ) ко ји су се за ин те ре со ва ли 
за те ле ви зи ју и ко ји су се то ком ка ри је ре ис кљу чи во ба ви ли те ле ви зи јом. Њи хо ве 
из ра зи то по пу лар не се ри је углав ном су за слу жне за про ме ну гле да лач ког ми шље ња 
о дан ској те ле ви зиј ској дра ми. Осим ве ли ке гле да но сти се ри ја, осво је не ме ђу на род не 
на гра де та ко ђе су по мо гле да се оправ да по сто ја ње ин тер не про дук ци је ДР-а, те су 
са да већ при зна ти глав ни пи сци по пут Ада ма Прај са и Со ре на Све стру па (Adam Pri ce; 
Søren Sve i strup), ра но спи са тељ ско ис ку ство сте кли ра де ћи као пи сци епи зо да на њи хо-
вим се ри ја ма. На кон што су ди пло ми ра ли на ДВФШ-у, Стиг и Пе тер Торс би су ан га жо-
ва ни да у про дук циј ској ком па ни ји „Нор диск филм“ бу ду, ка ко обо ји ца ка жу, „дру га ри 
за игру“ ле ген дар ног спи са тељ ско-ре ди тељ ског тан де ма ко ји су чи ни ли Хе нинг Бахс 
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и Ерик Ба линг. Стиг Торс би то ис ку ство сма тра из у зет но фор ма тив ним јер су од мах на 
по чет ку на у чи ли да све на пи са но увек за тим тре ба „пре ра ђи ва ти, пре ра ђи ва ти, пре-
ра ђи ва ти. По слу се при сту па ло са ста вом да сте да ле ко од ве ле мај сто ра. Пр во је са мо 
тре ба ло не што на пи са ти, а по том ви ше пу та пре ра ди ти“ (Thors boe, 2012). Пре ма ње-
го вом ми шље њу, мно ги пи сци ко ји до ла зе са ви ше шко ле не ма ју та кав ин ду стриј ски 
при ступ, што је про у зро ко ва ло про бле ме у пр вом ор га ни зо ва ни јем по ку ша ју да се 
ство ри си стем у ко ме би се ко ри сти ли пи сци епи зо да с њим у уло зи глав ног пи сца. 
На кон што је за јед но са бра том за ТВ 2 кре и рао се ри ју Landsbyen/Се ло (1991–1996), 
от ку пио ју је ДР, где је на ста вље на као ин тер на про дук ци ја ДР-а. Пи сци епи зо да су анга-
жо ва ни од епи зо де 19. Стиг Торс би је при ме тио да је но вим пи сци ма по треб но ду го 
вре ме на да схва те у ком прав цу се кре ће ма те ри јал, као и да ни су на ви кли ни да са ми 
пре ра ђу ју ма те ри јал ни ти да не ко дру ги пре ра ђу је оно што су они на пи са ли. Ка же да 
је ме ђу тим пи сци ма вла да ла дру га чи ја „кул ту ра“ и да су из ме не ма те ри ја ла вре ђа ле 
њи хо ва осе ћа ња, што мо же да раз у ме али не и да при хва ти у про це су ко ји он над зи ре 
(Thors boe, 2012). 

Овај опис ука зу је на то да дво го ди шња ви ша шко ла за сце на ри сте не пру жа до-
вољ но вре ме на да се на у чи про цес пре ра ђи ва ња ма те ри ја ла. Сце на ри ста Раз мус 
Хај стер берг (Ra smus He i ster berg) је дан је од бив ших сту де на та ко ји кри ти ку је ду жи ну 
обра зо ва ња, јер сма тра да сту ден ти не ма ју вре ме на да на кон по лет ног про це са кре-
и ра ња пр ве вер зи је пре ђу на из у зет но зах те ван про цес кри тич ког иш чи та ва ња и 
пот пу ног раз бу ца ва ња ма те ри ја ла „где се не пре ста но вра ћа те ма те ри ја лу док не 
про на ђе те пра во ре ше ње“ (у Re dvall, 2010а, 93). Че сто се ка же да до бро пи са ти зна чи 
пре ра ђи ва ти, а Хај стер берг твр ди да је по треб но на у чи ти ка ко до бро пре ра ђи ва ти. 
Осим то га, да би се про ни кло у ви зи ју ту ђег де ла по тре бан је и од ре ђе ни мен тал ни 
склоп. Ча со ви прак се на те ле ви зи ји су по ди гли свест о та квим про це си ма код сту де-
на та ко ји су ди пло ми ра ли у про те клих не ко ли ко го ди на, али пре ла зак из школ ског у 
ин ду стриј ско окру же ње и да ље мо же пред ста вља ти шок. Пре ма ми шље њу Сти га 
Торс би ја, иде ја о глав ном пи сцу је за жи ве ла са се ри јом Так си (Ta xa, 1997–1999). Про дук-
ци ја се те ме љи ла на кон цеп ту ан га жо ва ња пи са ца епи зо да, ме ђу ко ји ма су би ли Адам 
Прајс и Со рен Све струп, и се ри ја је укуп но има ла пе де сет и шест епи зо да. Торс би ка же 
да је то се ри ја са на гла ском на ли ко ви ма, али да је сва ка епи зо да ба зи ра на на но вом 
слу ча ју и кон флик ту ко ји се раз ре ши до кра ја епи зо де, што је по ње го вом ми шље њу 
од лич но за рас по ре ђи ва ње спи са тељ ских ду жно сти; те же је има ти не ко ли ко пи са ца 
за се ри ју у ко јој су сит не пси хо ло шке про ме не то ком вре ме на под јед на ко ва жне ко ли-
ко и обр ти у рад њи, као што је то слу чај са по ро дич ном се ри јом Бо ља вре ме на (Krøniken, 
Bet ter Ti mes, 2004–2007) ко ја ка зу је жи вот не при че не ко ли ко ли ко ва то ком два де сет и 
пет го ди на. 

Торс би ни је био за до во љан по став ком Так си ја у ко јој је глав ни пи сац над зи рао рад 
пи са ца епи зо да. Ни је му циљ да кри ти ку је ква ли тет ан га жо ва них пи са ца већ са мо да 
ука же на еле мен те струк тур не при ро де као што је су коб раз ли чи тих рад них кул ту ра 
јер но ви пи сци ни су на вик ну ти на од ре ђе ни про цес ра да. Не ко ли ко пи са ца епи зо да 
хте ло је да раз ви је ма те ри јал у раз ли чи тим прав ци ма, што је знат но оте жа ло по сао 
глав ног пи сца. Ње гов брат Пе тер Торс би и ње го ва са рад ни ца, сце на рист ки ња Меј Бро-
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стром (Mai Brostrøm), ука зу ју на слич не про бле ме ко ји су на ста ли кад је Пе тер Торс би 
ра дио као глав ни пи сац на кри ми на ли стич кој се ри ји Елит на је ди ни ца (Raj se hol det, Unit 
One, 2000–2004), пр вој ве ћој се ри ји по сле Так си ја. Бро стро мо ва је би ла ан га жо ва на 
као пи сац епи зо да и опи су је ка ко је пот пу но при род но да сва ки но ви пи сац ко ји се при-
кљу чи се ри ји жар ко же ли да се ис так не. Нај ве ћи иза зов у ра ду са не ко ли ко пи са ца, 
сма тра она, на ста је за то што кре а тив ни љу ди има ју мно го до брих иде ја ко је је ком пли-
ко ва но усме ри ти у истом прав цу. По треб но је вре ме и уме ће ка ко би се но вим пи сци ма 
епи зо да омо гу ћи ло да по хва та ју ни ти раз во ја рад ње и ли ко ва у не кој се ри ји. У пр вих 
не ко ли ко по ку ша ја ко ри шће ња та кве струк ту ре ма ло се зна ло о спе ци фич но сти ма 
тог про це са и о то ме да је по треб но вре ме да се „на у чи је зик“ се ри је. Пре ма ње ном 
ми шље њу, не по сто ја ње прет ход них ис ку ста ва са но вим мо де лом до ве ло је до ис цр-
пљу ју ћих умет нич ких су ко ба (Brostrøm, 2012). 

По зи ци ја глав ног пи сца зах те ва спо соб ност пред во ђе ња дру гих пи са ца, а Стиг и Пе тер 
Торс би не ис кљу чу ју мо гућ ност да они мо жда и ни су нај бо љи кан ди да ти за тај део 
по сла (Pe ter Thors boe, 2012; Stig Thors boe, 2012).По те шко ће на ко је су на и шли при ме њу-
ју ћи но ви мо дел пи са ња и про дук ци је се ри ја по пут Так си ја и Елит не је ди ни це ука зу ју 
не са мо на ком пли ка ци је на ста ле због то га што пи сци ни су на ви кли да ра де са ту ђим 
ма те ри ја ли ма већ и на ком пли ка ци је на ста ле због то га што је дан пи сац од јед ном мора 
да пре у зме на се бе за дат ке и од го вор ност во ђе ти ма. Си ту а ци ја мо же би ти те шка за 
све уче сни ке, а се ћа ња Сти га и Пе те ра Торс би ја на ис ку ства из ра них да на илу стру ју 
ка ко су мно ги еле мен ти ко ла бо ра тив ног мо де ла мо ра ли да про на ђу пра ви об лик када 
су уве де не но ве про дук циј ске иде је. Још је дан те жак за да так био је об ја сни ти ре ди-
те љи ма да пи сац во ди глав ну реч. Стиг Торс би је за хва лан про ду цен ту Све ну Кла у сену 
(Sven Cla u sen) што је пре у зео на се бе да оба вља не при јат не раз го во ре с ре ди те љи ма 
и ти ме за шти ти Сти га као пи сца (Thors boe, 2012). Пре ма ми шље њу Пе те ра Торс би ја, 
јед на од до брих стра на кон цеп та је дин стве не ау тор ске ви зи је је ста та што од го вор ност 
за се ри ју ја сно до де љу је пи сцу. Уво ђе ње кон цеп та је сто га по мо гло да се ре ди те љи ма 
сиг на ли зи ра да су про дук циј ски про це си у ДР-у раз ли чи ти од про це са у филм ској ин-
ду стри ји и да се ре ди те љи мо ра ју по ми ри ти са чи ње ни цом да пи сци во де глав ну реч 
(Thors boe, 2012). 

На кон рад ног ис ку ства на се ри ја ма Так си и Елит на је ди ни ца Стиг и Пе тер Торс би су 
сво је на ред не се ри је на пи са ли од ку ће у са рад њи са сво јим су пру га ма, Ха ном Лунд блад 
(Han na Lund blad) и Меј Бро стром. До ла зе на са стан ке у ДР и по сле сни ма ња про ве ду 
не ко вре ме у мон та жној со би ка ко би се уве ри ли да је оно што се узи ма за по след њу 
пре ра ду ма те ри ја ла и да ље ба зи ра но на њи хо вој ви зи ји у фи нал ној вер зи ји са др жа ја. 
Освр ћу ћи се на рад на се ри ја ма Елит на је ди ни ца, Орао (Ørnen, The Ea gle, 2004–2006) 
и Обез бе ђе ње (Liv vag ter ne, The Pro tec tors, 2008–2010), Пе тер Торс би на ла зи да је то био 
кон ти ну и ран про цес ко ји се од ли ко вао „пот пу ном умет нич ком сло бо дом“ (Thors boe, 
2012). Меј Бро стром об ја шња ва да се је дин стве на ау тор ска ви зи ја те ме љи на да ва њу 
сло бо де пи сци ма да сле де сво је иде је и же ље. Но, та сло бо да до ла зи са зах тев ним 
ду жно сти ма глав ног и од го вор ног ли ца (Brostrøm, 2012). Да би се одр жао ја сан пра вац, 
огром но вре ме се по све ћу је про це су раз во ја се ри је и рас пи си ва њу „кон цеп та се ри је“ 
с ја сном пре ми сом и опи сом кључ них еле ме на та се ри је, на лик до ку мен ту ко ји се че-
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сто на зи ва „би бли јом“ у про дук ци ји аме рич ких се ри ја. На кон Так си ја и Елит не је ди ни це 
Стиг и Пе тер Торс би су у па у за ма из ме ђу се ри ја увек би ли хо но рар но ан га жо ва ни са 
за дат ком сми шља ња но вих иде ја. Пре ма про дук циј ским дог ма ма Од се ка фик циј ског 
про гра ма ДР-а, њих дво ји ца се мо гу сма тра ти „ин тер ним сце на ри сти ма“ иа ко их та ко 
не зо ву. Но, ка ко је у дру гој де це ни ји овог ве ка до шло до сме не ге не ра ци ја у ДР-у, њих 
дво ји ца са да раз ви ја ју се ри је за дру ге сер ви се. Та ко су два нај про дук тив ни ја и нај-
плод ни ја пи сца ДР-овог мо де ла пр ве де це ни је овог ве ка сце ну пре пу сти ли но вим 
име ни ма ко ја су се об у ча ва ла на њи хо вим се ри ја ма и ка сни је кре и ра ла но ве про дук-
ци је ко је су, ка ко се ис по ста ви ло,на и шле на до бар при јем не са мо код до ма ће ве ћи 
код ме ђу на род не пу бли ке. 

Обу ка за рад у мо де лу са је дин стве ном ау тор ском ви зи јом

Док су Стиг и Пе тер Торс би пр ви пи сци ко ји су пре у зе ли уло гу пред во ђе ња про дук-
ци је са не ко ли ко по моћ них пи са ца, ка сни ји глав ни пи сци у ДР-у, по пут Ада ма Прај са 
и Со ре на Све стру па, ста са ли су уну тар тог про дук циј ског мо де ла на пре ду ју ћи од пи са-
ца епи зо да до глав них пи са ца. Адам Прајс је са мо у ки сце на ри ста ко ји је уче ство вао у 
пр вом по ку ша ју раз во ја се ри је Так си, а ка сни је ра дио на њој као пи сац епи зо да. Идеј ни 
је тво рац се ри је Ни ко лај и Ју ли ја (Ni ko laj og Ju lie, Ni ko laj and Ju lie, 2002–2003), а уз то је 
од 2001. до 2005. го ди не био на че лу Драм ске ре дак ци је ТВ 2, али је на то ме сто под нео 
остав ку да би по стао глав ни пи сац по ли циј ске се ри је Ана Пихл (An na Pihl, 2006–2008) 
у про дук ци ји ТВ 2. На кон то га се вра тио у ДР где је раз ра дио сво ју ори ги нал ну иде ју 
за се ри ју Пре ми јер ка (Bor gen). По окон ча њу по след ње се зо не Пре ми јер ке, 2013. го ди не 
ан га жо ван је да раз ви је но ву се ри ју за ДР ко ја би се ба ви ла пи та њем ре ли ги је, док је 
исто вре ме но ра дио на јед ној се ри ји BBC-ија за јед но са сце на ри стом Ку ће од ка ра та 
(Ho u se of Cards) Мај клом Доб сом (Mic hael Dobbs). Со рен Све струп је 1997. го ди не ди пло-
ми рао на ДВФШ-у на сме ру Пи са ње сце на ри ја. Ра дио је и као епи зод ни пи сац на се-
ри ји Так си, те по што је за ТВ 2 на пи сао епи зо де се ри је Ho tel let/Хо тел Фа бер (2000–2002), 
вра тио се у ДР да ра ди као глав ни пи сац на се ри ји Ни ко лај и Ју ли ја, ко ја је осво ји ла 
на гра ду Еми 2003. го ди не. За тим је кре и рао Уби ство (For brydel sen/The  Kil ling). По окон-
ча њу тре ће се зо не 2012. го ди не, од ДР је до био пла ће но од су ство ка ко би имао вре-
ме на да раз ми сли шта би у бу дућ но сти же лео да пра ви за те ле ви зи ју. Ше фи ца Драм ске 
ре дак ци је Пиф Бернт (Piv Bernth) ре кла је да је ДР пи тао Све сту па да пред ло жи се ри-
ју ко ја би се мо гла на пра ви ти у са рад њи са HBO-ом (Bernth у: Thor sen, 2013). Адам Прајс 
са ра ђу је са сце на ри стич ким ти мом уну тар ДР-а и ге не рал но га сма тра ју пи сцем ко ји 
то ком про це са ра до при ма пред ло ге и са ве те. Прајс твр ди да је кон цепт је дин стве не 
ау тор ске ви зи је кљу чан за одр жа ва ње до след но сти се ри је и да фи ло зо фи ја до де љи-
ва ња над зо ра јед ној осо би за и ста ре зул ти ра ти ме да се ри ја од ра жа ва мен тал ни склоп 
глав ног пи сца (Pri ce, 2012). Но, ис ти че ка ко је стал на раз ме на ми шље ња са не ко ли ко 
са рад ни ка нај ва жни ји еле ме нат ње го вог про це са ра да. Та раз ме на ми шље ња не од ви ја 
се са мо у сце на ри стич кој со би ве ћи са ње го вом ре дов ном про ду цент ки њом Ка ми лом 
Ха ме рих (Ca mil la Ham me rich), као и са ре ди те љи ма епи зо да и глум ци ма у се ри ји. Прајс 
је по знат по то ме што под сти че са рад ни ке да да ју ко мен та ре и твр ди да се кључ ни 
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умет нич ки еле мен ти се ри ја по пут Пре ми јер ке мо ра ју об ли ко ва ти и бру си ти кроз ди-
ску си је и раз ме ну ми шље ња. Упо ре дио је је дин стве ну ау тор ску ви зи ју са ма че ва њем. 
Мо ра те се др жа ти сво је ви зи је, али мо ра те оста ви про стор за са ве те и им про ви за ци ју: 
„Ако су ви ше чвр сто сте же те фло рет, ни кад не ће те би ти до бар ма че ва лац; по кре ти ће 
вам би ти су ви ше кру ти. Исто ва жи за плес. По треб на је из ве сна струк ту ра али и спо-
соб ност им про ви за ци је и пре пу шта ња му зи ци“ (Pri ce, 2012). Прајс је дао до ста про сто-
ра – и при зна ња – пи сци ма са рад ни ци ма Је пеу Гјер ви гу Гра му и То би ја су Линд хол му 
(Jep pe Gje r vig Gram; To bi as Lind holm), али ни ко не оспо ра ва чи ње ни цу да је он тво рац 
се ри је и да је ње го ва реч по след ња кад се ра ди о то ме ка ко на пра ви ти за ни мљи ву 
дра му ко ја ће за ин те ре со ва ти љу де за по ли ти ку. Кад су стра ни но ви на ри пи та ли Прај са 
у че му је тај на успе ха но ви јих дан ских те ле ви зиј ских се ри ја, из ја вио је да ДР схва та ну-
жност умет нич ке сло бо де (у: Gil bert, 2012), па да сто га по др жа ва ју став Пе те ра Торс би ја 
да пи сци тре ба да има ју кре а тив ну кон тро лу над сво јом ви зи јом за но ву се ри ју. Со рен 
Све струп опи су је ка ко му је тре ба ло вре ме на да се на вик не на по зи ци ју „ко о пе ран та“ 
глав ног пи сца кад је од мах на кон за вр шет ка ви ше филм ске шко ле ан га жо ван као епи-
зод ни пи сац за Так си. Ни је му се сви де ло то што су дру ги пре ра ђи ва ли ње гов ма те ри-
јал, али је знао да це ни то што је сте као до ста ис ку ства за крат ко вре ме (Sve i strup у: 
Nordstrøm, 2004, 98). По врх то га, схва тио је ка кво је олак ша ње кад сту пи те на рад но 
ме сто по ми рив ши се с тим да не ко дру ги сно си од го вор ност. Торс би је био тај ко ји је 
про во дио „бе са не но ћи“. Бо ље је за по че ти ка ри је ру као пи сац епи зо да, сма тра Све-
струп, јер је то пра ви на чин да се на у чи ка ко пи са ти за те ле ви зи ју не го од мах на по чет-
ку има ти пу ну од го вор ност за се ри ју (2004, 98). По зи ци ју глав ног пи сца Све струп је 
пр ви пут до био на се ри ји Хо тел Фа бер, што је – по узо ру на Так си – био пр ви по ку шај 
да се из вр ши про дук ци ја ду го ме тра жне се ри је за ТВ 2. Уче ство вао је у про це су раз-
во ја се ри је Хо тел Фа бер ко ју је на пра ви ла про дук циј ска ку ћа Ja ro wi skij. Са че тр де сет 
на пи са них епи зо да го ди шње, тем по и це на те про дук ци је зна чај но су се раз ли ко ва ли 
од на чи на ра да у ДР-у. Пре ма Све стру по вом ми шље њу, то је оста вља ло ма ло вре ме на 
за пре ра ђи ва ње, а због огра ни че ног бу џе та стра те ги ја про дук ци је је ви ше на ли ко ва ла 
са пу ни ца ма не го драм ским се ри ја ма јер је, на при мер, би ло ве о ма ма ло при ли ка за 
сни ма ње на ло ка ци ја ма. Све струп је то ис ку ство опи сао као фру стри ра ју ће и по уч но, 
ре кав ши да је на у чио да ква ли тет ко шта и да јед на осо ба тре ба да во ди про дук ци ју, 
што ни је био слу чај са Хо те лом Фа бер (2004, 99).

Све струп ве ру је да је дин стве на ау тор ска ви зи ја пред ста вља нај а трак тив ни ји об лик 
про дук ци је за пи сце јер пру жа мо гућ ност да се јед на сце на на пи ше три пу та: у сце на-
ри ју, на се ту у са рад њи са ре ди те љем и глум ци ма, и на по слет ку, то ком мон та же. Је дин-
стве на ау тор ска ви зи ја би тре ба ло да се при ме њу је на це ло ку пан про цес, не са мо на 
пи са ње. По сле Ни ко ла ја и Ју ли је, ко ја је би ла ре зул тат ра да не ко ли ко пи са ца епи зо да, 
Све струп је раз ви ја ју ћи но ву се ри ју хтео да по бољ ша рад ни про цес ти ме што је од-
лу чио да укљу чи са мо још два пи сца. То му је омо гу ћи ло да ја сни је по ста ви циљ и да 
са ра ђу је са мо са оним пи сци ма с ко ји ма је мо гао да из др жи ду ге са те стре сног про-
це са пи са ња се ри је про ве де не у сце на ри стич кој со би. Опи су је ка ко је у про дук ци ји 
се ри је Уби ство је дин стве на ау тор ска ви зи ја мо жда при ме ње на у свом нај ек стрем ни јем 
об ли ку јер је био укљу чен у до но ше ње свих од лу ка. То је до ве ло до кон фрон та ци ја са 
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оба из вр шна про ду цен та, глум ци ма и еки пом про дук ци је, али сма тра да је но си лац 
је дин стве не ау тор ске ви зи је ду жан да пре у зме пу ну од го вор ност и да се укљу чи у све 
аспек те се ри је. С тим у ве зи, Све струп де фи ни ше кон цепт је дин стве не ау тор ске ви зи-
је као пот пу но по ве ре ње у пи сца при до но ше њу од лу ка о ра зно ра зним ства ри ма – од 
ви зу ел них аспе ка та пре ко про дук циј ског ди зај на до зву ка (Sve i strup, 2012). Но, као и 
Адам Прајс, Све струп са ра ђу је са пи сци ма епи зо да и при ма са ве те ре ди те ља и глу ма-
ца. Сце на рио сма тра рад ном вер зи јом у ко ју се мо гу уно си ти из ме не све до по след њег 
тре нут ка. Због то га се то ком про дук ци је Уби ства че сто ра ди ло под ве ли ким при ти ском, 
али он сма тра да та ко мо ра би ти уко ли ко се же ли на пра ви ти нај бо ља мо гу ћа се ри ја. 
Прајс и Све струп се мо гу сма тра ти дру гом ге не ра ци јом глав них пи са ца ко ји ра де по 
про дук циј ском мо де лу уве де ном кра јем де ве де се тих го ди на про шлог ве ка са упо тре-
бом пре но сне про дук ци је и пи са ца епи зо да за драм ске се ри је. Та ге не ра ци ја пи са ца 
та ко ђе се од ли ку је бо љим раз у ме ва њем и при ме ном кон цеп та је дин стве не ау тор ске 
ви зи је у ци љу обез бе ђи ва ња по др шке пи сци ма то ком раз ли чи тих фа за пи са ња и про-
дук ци је. Оба пи сца су не ко ли ко го ди на уза стоп но има ла до бру са рад њу са јед ним 
про ду цен том, Прајс са Ка ми лом Ха ме рих, а Све струп са Пиф Бернт, и обо ји ца ис ти чу 
ко ли ко је та са рад ња зна чај на за њи хов рад. Осим то га, Све струп је ре дов но са ра ђи вао 
са глу ми цом Со фи Кра пол (So fie Gråbøl) ко ја је игра ла јед ну од глав них уло га у Ни ко-
ла ју и Ју ли ји пре но што је по ста ла Са ра Лунд у Уби ству. 

Ова два пи сца су се ри је Пре ми јер ка и Уби ство на пра ви ли за до ма ће тр жи ште, а 
због њи хо вог по ма ло из не на ђу ју ћег ме ђу на род ног успе ха у дру гој де це ни ји два де сет 
и пр вог ве ка ак ту ел ни про дук циј ски мо дел на шао се у те шкој по зи ци ји јер је ство рен 
чи тав низ но вих оче ки ва ња од бу ду ћих пи са ца.

Рад у окви ри ма уста но вље ног мо де ла про дук ци је

Из пер спек ти ве „си сте ма ТВ се риј ске иде је“, нео бич на је чи ње ни ца да су се сви 
глав ни пи сци но вих се ри ја у ДР-у, с из у зет ком Ада ма Прај са, шко ло ва ли на Ви шој 
филм ској шко ли, а за тим то ком пр ве де це ни је два де сет и пр вог ве ка гра ди ли ка ри је-
ру на пре ду ју ћи на ле стви ци Од се ка фик циј ског про гра ма ДР-а. Ти пи сци су из пр ве 
ру ке упо зна ти са про дук циј ским мо де лом као и са фун да мен тал ним оче ки ва њи ма од 
се ри је са ман да том јав ног сер ви са. Мо гло би се твр ди ти да по зи ци ја уну тар ДР-а омо-
гу ћа ва лак ши увид у то ка кве се ри је ДР-ови управ ни ци оче ку ју, као и да по сто ји раз-
ра ђе на мре жа пу тем ко је се пред ло зи мо гу сла ти пра вим љу ди ма. Но, чи ни се да је 
основ ни прин цип по ко ме се на ру чу ју но ве се ри је тај да се сле де же ље пи са ца пре не го 
да се од пи са ца уну тар ДР-овог си сте ма за тра жи да кре ну у од ре ђе ном прав цу или да 
по на вља ју по сто је ће фор му ле. Се ри ја На след ни ци (Ar vin ger ne, The Le gacy) ау тор ке 
Ма је Ил си (Maya Ilsøe) за сни ва се на ње ној за ми сли о по ро дич ној се ри ји са на гла ском 
на ли ко ви ма, а глав ни по кре тач рад ње је не сло га ме ђу на след ни ци ма. Око сни цу се рије 
чи ни про бле ма ти ка раз ли чи то сти и од но са из ме ђу ро ди те ља и де це, од но сно из ме ђу 
бун та омла ди не из 1968. го ди не и мо дер них по ро дич них обра за ца. Иде ја Је пеа Гјер-
ви га Гра ма за но ву се ри ју Тра гом нов ца (Be drag, Fol low the Mo ney) ба ви се фи нан сиј ским 
све том – и фи нан сиј ским кри ми на лом – а као ин спи ра ци ја му је по слу жи ла се ри ја 
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До у шни ци (The Wi re, HBO, 2002–2008)1 и на чин на ко ји та се ри ја по сма тра кон флик те 
кроз не ко ли ко раз ли чи тих ви зу ра. Иа ко се мо же ре ћи да ове се ри је има ју исти фо кус 
као и пр во бит не по ро дич не и кри ми на ли стич ке се ри је, оне озна ча ва ју ге не ра циј ски 
за о крет и при ме ри су се ри ја ко је до ла зе од пи са ца ко ји су по за вр шет ку Ви ше филм ске 
шко ле ма хом ра ди ли ис кљу чи во на Од се ку фик циј ског про гра ма ДР-а, а то су Ма ја Ил си, 
ко ја је на пи са ла по пу ла р не по ро дич не бо жић не се ри је Ab sa lons hem me lig hed/Тај на 
Аб са ло на (2006) и Pag ten/Пакт (2009), и Је пе Гјер виг Грам, ко ји је на пи сао епи зо де се-
ри ја Som mer/Ле то (2008–2009) и Пре ми јер ка.

Пи сци има ју ве ли ке ам би ци је и ве о ма су све сни то га да ка да пр ви пут пи шу се рију 
за удар ни тер мин не де љом уве че има ју огром ну од го вор ност ко ја до ла зи са при ли ком 
да се „обра те на ци ји“. Ево ка ко Ма ја Ил си опи су је спи са тељ ски про цес: „По не кад док 
пи шем ка жем се би: Са да имаш при ли ку и про стор да се то ком јед ног са та обра ћаш 
ми ли о ну љу ди. Да ли же лиш баш то да ка жеш?“ (Ilsøe, 2012). Као глав ни пи сац има те 
осе ћај да вам се пру жа при ли ка да ка же те не што ва жно и из не се те не што лич но у фор-
ма ту се ри је, што је уз бу дљи во и за ни мљи во али мо же би ти и стре сно ако сав са др жај 
не пре ста но про це њу је те та ко што во ди те за ми шље ни раз го вор с мно го број ном пу бли-
ком по ку ша ва ју ћи да оправ да ва те су шти ну се ри је. Чи ње ни ца да су се ДР-ове се ри је 
пре се ли ле на ме ђу на род ну сце ну до да ла је још јед ну за ми шље ну пу бли ку, а за хва љу-
ју ћи успе ху прет ход них се ри ја, не ко ли ко зе ма ља је от ку пи ло пра ва еми то ва ња На след-
ни ка чак и пре не го што је про дук ци ја за пра во по че ла. Отуд су пи сци под при ти ском 
да про из ве ду се ри је ко је ће при ву ћи гле да о це ко мер ци јал не те ле ви зи је у зе мљи, али 
чак и пре пре ми јер ног при ка зи ва ња у Дан ској те се ри је од ла зе у свет. У ве зи са „ста са-
ва њем уну тар си сте ма“, Је пе Гјер виг Грам опи су је ка ко је по след њу се зо ну Пре ми јер ке 
про вео „об у ча ва ју ћи“ се за по сао глав ног пи сца (Gram, 2012). Са Прај сом се до го во рио 
да му је на ме ра да на у чи што ви ше о за ду же њи ма глав ног пи сца пре но што осну је 
вла сти ти сце на ри стич ки тим за но ву се ри ју по сле Пре ми јер ке. То је пра ви при мер по-
ро дич не са рад ње у ко јој уче сни ци по ма жу јед ни дру ги ма при ли ком тран зи ци је и 
отво ре но раз ме њу ју зна ње и уме ће (John-Ste i ner, 2000). Грам има са мо ре чи хва ле за 
при ро ду тог про це са и ду бо ко по шту је уло гу глав ног пи сца ко ја по ње го вом ми шље-
њу зах те ва ве ли ко ис ку ство. И то не са мо у по гле ду про це са пи са ња и про дук ци је већ 
и у по гле ду са др жа ја при че. Ка ко твр ди, глав ним пи сци ма по треб на је ве ли ка бан ка 
иде ја ко је се мо гу ком би но ва ти на но ве на чи не или ре ци кли ра ти ка ко би се ма те ри јал 
про из во дио же ље ним тем пом и одр жао кон стан тан про ток ма те ри ја ла кроз сце на-
ри стич ку со бу. По пут оста лих пи са ца епи зо да се ри је Пре ми јер ка, Грам оце њу је про цес 
пи са ња се ри је као ве о ма по вољ но ис ку ство и из ра жа ва за бри ну тост за то да ли ће у но вој 
сце на ри стич кој со би ус пе ти да се по но ви иста „хе ми ја“ као код Пре ми јер ке (Gram, 2012).

Глав ни пи сци по пут Ада ма Прај са и Со ре на Све стру па мо гли су да раз ви ја ју сво је 
се ри је да ле ко од очи ју јав но сти и без прет про дај них ак тив но сти, али се си ту а ци ја 
са да дра ма тич но про ме ни ла за глав не пи сце због па жње ко ју су се ри је ДР-а скре ну ле 
на се бе, као и због оп штег по ра ста ин те ре со ва ња за се ри је и њи хо ве пи сце ка ко на 
до ма ћем та ко и на ино стра ном ни воу. Те про ме не не ути чу увек по вољ но на кре а тив-
ни про цес раз во ја и пи са ња се ри ја. 

1 Се ри ја је на на шим про сто ри ма по зна та и под на зи вом Жи ца. (Прим. прев.)
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Ре ди те љи као са рад ни ци

Прем да ни је би ло јед но став но уве сти про дук циј ску струк ту ру са чи ње ну од глав ног 
пи сца и пи са ца епи зо да, из гле да да је та струк ту ра са да пот пу но ин те гри са на у про-
дук циј ски оквир и да је пи сац при знат као осо ба чи ја ау тор ска ви зи ја усме ра ва про-
дук ци ју. То се ви ди по шпи ци. Та ко, на при мер, од мах на по чет ку Пре ми јер ке пи ше да 
је то три лер Со ре на Све стру па. Глав ни пи сци очи глед но има ју де зиг на ци ју ау то ра, али 
сви глав ни пи сци у ДР-у ис ти чу да је у про це су пре но ше ња њи хо вих иде ја на екран 
би тан ко лек тив ни на пор. Сва ка ко ужи ва ју у сво јој по зи ци ји, али су све сни да она не 
зна чи ни шта без пра вих љу ди ко ји уме ју да удах ну жи вот у пи са ни ма те ри јал. Пе тер и 
Стиг Торс би го во ре са мо о до број са рад њи са ре ди те љи ма, па чак и са ре ди те љи ма 
епи зо да чи ји је пр во бит ни при ступ био тај да ра де на те ле ви зиј ској се ри ји са мо док 
им се ука же сле де ћа при ли ка да пра ве игра ни филм. Тај се при ступ про ме нио и ре-
ди те љи се то ком го ди на бо ље упу ти ли у це ло куп ни про цес про дук ци је. Стиг Торс би 
по ми ње да је имао при ли ку да ис ку си ка ко из гле да кад ре ди тељ од ве де ма те ри јал у 
не ком чуд ном прав цу док је про ду цент на го ди шњем од мо ру и не про ве ра ва шта се 
де ша ва (Thors boe, 2012). Про ду цент Свен Кла у сен се се ћа при ме ра ре ди те ља ко ји су 
при хва та ли им про ви за ци ју и ства ра ли сце не ко је су из гле да ле вер не ма те ри ја лу на 
се ту, али се ни су укла па ле у пред ви ђе ну ши ру при чу (Cla u sen, 2010). У да на шње вре ме, 
сви пи сци ис ти чу да су им ре ди те љи нај бит ни ји са рад ни ци и да они обич но чи та ју и 
ко мен та ри шу ка сни је вер зи је сце на ри ја, чи ме се омо гу ћа ва да њи хо ва за па жа ња ути чу 
на текст. Ре ди те љи ко ји са ра ђу ју на кон цеп ту сва ка ко за у зи ма ју по себ ну по зи ци ју кад 
кре и ра ју ви зу ел ни стил се ри је, али то се све де ша ва у стал ном ди ја ло гу са пи сци ма и 
њи хо во ан га жо ва ње по ве за но је са пи шче вим пла но ви ма за се ри ју. У ве ћи ни про дук-
циј ских по став ки у ДР-у, ре ди те љи сни ме две епи зо де пре но што по сао пре у зме на ред-
ни ре ди тељ. Та кав об лик про дук ци је обич но се сма тра про дук тив ним и ди на мич ним, 
али зах те ва да се сва ком ре ди те љу ја сно пре не се ин фор ма ци ја о основ ној иде ји се ри је, 
као и да сва ки од њих при ста не да ра ди у прет ход но ус по ста вље ном окви ру ра да.

Со рен Краг-Ја коб сен (Søren Kragh-Ja cob sen) ре жи рао је епи зо де Ор ла и Обез бе ђе ња 
и ства рао је ви зу ел ни кон цепт Пре ми јер ке. Пре ма ње го вом ми шље њу, пи сци Од се ка 
фик циј ског про гра ма ДР-а има ју ап со лут ну кон тро лу. Краг-Ја коб сен сма тра да по сто-
ји ве ли ка раз ли ка из ме ђу уло ге ре ди те ља епи зо да и ре ди те ља ко ји ства ра ви зу ел ни 
кон цепт се ри је, по ре де ћи при то ме уло гу ре ди те ља ко ји ства ра ви зу ел ни кон цепт са 
ре ди те љи ма игра них фил мо ва. Но, та си ту а ци ја се ме ња чим поч не про мо ци ја се ри је, 
ка да се сти че чу дан ути сак да ни ко га не за ни ма шта ми сли ре ди тељ јер је пи сац глав-
на зве зда. Ре ди тељ та да гу би сва ки осе ћај вла сни штва јер воз од ла зи без ње га или ње 
(2012, 9). Док ре ди те љи ко ји ства ра ју ви зу ел ни кон цепт се ри је има ју зна тан ути цај на 
де фи ни са ње сти ла се ри је, а ре ди те љи епи зо да сво јом струч но шћу до при но се јед ном 
де лу пре но сне про дук ци је, пи сци су укљу че ни у про цес од по чет ка до кра ја због че га 
их јав ност до жи вља ва као ау то ре. Рет ки су гле да о ци ко ји зна ју ко је ре жи рао шта у 
се ри ји и ко ји мо гу да раз ли ку ју епи зо де по то ме ко их је ре жи рао. Ин тер но је си ту а-
ци ја дру га чи ја: пи сци уо ча ва ју раз ли ке у ко нач ном из гле ду епи зо да раз ли чи тих ре-
ди те ља, ка ко у по гле ду глу ме та ко и у по гле ду ви зу ел ног ути ска. Прај су је би ло од 
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су штин ске ва жно сти да про на ђе ре ди те ље ко ји су вољ ни да „ре а гу ју“ на ма те ри јал 
се ри је Пре ми јер ка, али опи су је и ка ко је то по не кад до ве ло до „умет нич ких, при по ве-
дач ких про ме на“ на ши рем пла ну. Те су про ме не, ме ђу тим, оста ле „у окви ри ма кон-
цеп та“, па су, ка ко сма тра Прајс, до при не ле ди на ми ци се ри је без збу њи ва ња пу бли ке. 
Пре ма ње го вом ми шље њу, код је дин стве не ау тор ске ви зи је ва жно је не пре ста но 
во ди ти ра чу на о кон ти ну и те ту и до след но сти (Pri ce, 2012). Због то га глав ни пи сци тре-
ба не са мо да пи шу већ и да пра те ма те ри јал до са мог кра ја. Кад про дук ци ја от поч не, 
тај за да так од но си до ста вре ме на јер глав ни пи сац та да пи ше но ве епи зо де док исто-
вре ме но ра ди са оста ли ма на прет про дук ци ји, про дук ци ји и пост про дук ци ји.

Глум ци као са рад ни ци

По сле Так си ја ДР је ус по ста вио си стем по ко јем про дук ци ја по чи ње кад се за вр ше 
од јед не до три епи зо де, на кон че га пи сци то ком сни ма ња ра де на про дук ци ји оста лих 
епи зо да, ко јих обич но има де сет у јед ној се зо ни. То омо гу ћа ва да по врат не ин фор ма-
ци је са про дук ци је ути чу на про цес пи са ња, али то је ујед но и раз лог за што се не ки 
ре ди те љи жа ле да ка сно до би ја ју сце на ри је. Тре ћа се зо на Пре ми јер ке је нај све жи ји 
при мер про дук ци је где је због про ме на уно ше них у по след њем тре нут ку до шло до 
за ка сне ле при мо пре да је ко нач не вер зи је.

Пи сци Стиг Торс би и Ха на Лунд блад ка жу да пи са ње то ком про дук ци је на ли ку је 
по ста вља њу ши на ис пред за хук та лог пар ног во за и ка жу да су би ли пот пу но ис цр-
пље ни на кон пи са ња се ри је Бо ља вре ме на (Thors boe, 2012; Lund blad, 2012). Сви се 
пи сци сла жу с тим да је ова кав об лик про це са пи са ња стре сан, али се сви исто та ко 
сла жу да по сто је и мно ге ве ли ке пред но сти овог ви да про дук ци је. Не ким пи сци ма, 
као што је Со рен Све струп, по треб но је да има ју рок за про дук ци ју ка ко би би ли сти-
му ли са ни да са фа зе иден ти фи ко ва ња ци ља и кре и ра ња ве ли ког бро ја иде ја пре ђу на 
тра же ње ре ше ња, јер ства ри по чи њу да до ла зе на сво је ме сто тек кад се при бли жи 
дан по чет ка про дук ци је (Sve i strup, 2012). 

Меј Бро стром сма тра да брз тем по ства ра до бру рад ну ети ку и ужи ва да по сма тра 
ка ко то ком про дук ци је ма те ри јал „по чи ње да ра сте и раз ви ја се“ (Brostrøm, 2012). Пе-
тер Торс би ис ти че ка ко про дук циј ски апа рат ства ра енер ги ју и ка ко та енер ги ја ве ро-
до стој но ожи вља ва текст (Thors boe, 2012).За пи сца је ви ше стру ко ко ри сно да уна пред 
зна за ко је глум це и ло ка ци је пи ше, као и кад ви ди ка ко се од ре ђе ни ли ко ви или од-
но си раз ви ја ју у нео че ки ва ном прав цу. По врх то га, лак ше се сна ћи у не пред ви ђе ним 
окол но сти ма као, на при мер, кад је глав ни глу мац Јенс Ал би нус сло мио но гу пред сам 
по че так сни ма ња Ор ла, па су пи сци мо ра ли да од лу че шта да ра де (Thors boe, 2012; 
Brostrøm, 2012). Сва ки пи сац у из ве сној ме ри укљу чу је глум це у свој про цес ра да. Стиг 
Торс би и Ха на Лунд балд обич но са слу ша ју за па жа ња глу ма ца то ком чи та ња сце на ри-
ја по је ди нач них епи зо да. Ка жу да су њих дво је нај ве ро ват ни је пи сци ко ји ви ше од свих 
дру гих пи са ца у ДР-у сво је сце на ри је чу ва ју за се бе. Са слу ша ју ми шље ње ре ди те ља и 
глу ма ца, али рет ко уне су не ке круп ни је из ме не јер пре то га са ми про че шља ју сце на-
рио мно го пу та и од лу че се за нај бо ља ре ше ња. На кон са стан ка са ре ди те љем оче ку ју 
да текст бу де сни мљен тач но она ко ка ко је на пи сан и глум ци не би тре ба ло да до да ју 
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ни ка кав но ви текст то ком сни ма ња сце на. Ако же ле ишта да из ме не, мо ра ју да по зо ву 
пи сце (Thors boe, 2012; Lund blad, 2012). Овај при ступ да је пред ност пи са ном тек сту. 
Сце на ри ји се сма тра ју ма ње-ви ше за вр ше ним на цр том про дук ци је (e.g. Sta i ger, 2012). 
У рад ном про це су Торс би ја и Лунд бла до ве текст пред ста вља ско ро ком пле тан ре цепт 
за про дук ци ју, при че му кон цеп ту ал не фа зе сце на ри ја пре вас ход но спа да ју у де лат ност 
пи са ца пре по чет ка про дук ци је. Дру ги глав ни пи сци има ју не што отво ре ни ји при ступ 
при ро ди сце на ри ја, ко ји се де ли мич но за сни ва на то ме да глум ци иш чи та ва ју пр ве 
вер зи је и да их ко мен та ри шу, што се у не ким слу ча је ви ма де ша ва и у то ку про дук ци је. 
Та ко, на при мер, Со рен Све струп до зво ља ва глум ци ма да пред ла жу про ме не у по след-
њем тре нут ку. Ка же да је Уби ство обе ле же но ти ме што је глав на глу ми ца Со фи Кра пол 
да ва ла су ге сти је све до са мог сни ма ња сце на (Sve i strup, 2012). Све струп за се бе ка же 
да чвр сто ве ру је у, ка ко се из ра зио, „ди ја лек ти ку са глум ци ма“ ко ја се за сни ва на па ра-
ле ли из ме ђу глав ног пи сца и ди ри ген та ве ли ког ор ке стра. Ка ко ка же: „Уко ли ко хо ћу 
да на пра вим нај бо љу мо гу ћу се ри ју, он да ми тре ба не пре ста на па жња и буд ност глу-
ма ца. Мо ра ју ми се обра ти ти кад год сма тра ју да не где по сто је гре шке, та ко да мо гу 
да их ис пра вим, јер у су прот ном не ма шан се да до бро оба вим по сао. Они мо ра ју да 
обра те па жњу на свој де ло круг ра да ка ко бих ја мо гао да се фо ку си рам на свој и њи хов 
труд об је ди ним са сво јим“ (Sve i strup, 2012). Све струп опи су је Кра по ло ву као до бру 
дра ма тур шки њу са мно го до брих пред ло га. С пу но по хва ла го во ри о ње ном до при-
но су се ри ји Уби ство и же ли да глум ци бу ду кри тич ни и из ла жу но ве иде је. То не зна-
чи да ће се сва ка њи хо ва иде ја при хва ти ти, али ди ја лог увек во ди ка кон струк тив ним 
раз го во ри ма и бо љем раз у ме ва њу ли ка и оно ме че му тре ба те жи ти. По том пи та њу, 
сма тра он, про цес ра да на Уби ству је био до бар упр кос то ме што је мо гао пред ста-
вља ти оп те ре ће ње за не ке глум це ко ји ни су на ви кли на тај на чин ра да и ко ји би мо жда 
ви ше во ле ли да јед но став но до би ју текст ко ји тре ба да из го во ре (Sve i strup, 2012). Пи-
са ње то ком про дук ци је мо же до ве сти глум це у чуд не си ту а ци је као што се, на при мер, 
де си ло глум цу ко ји је у тре ћој се зо ни Уби ства ту ма чио лик уби це али је то от крио тек 
то ком чи та ња сце на ри ја. Иза зов у пр вој се зо ни Уби ства био је одр жа ти при су ство 
глу ма ца то ком два де сет епи зо да пре но што њи хов лик до би је не ки ис ход и Све струп 
опи су је ка ко је то ком пр ве се зо не имао не ко ли ко са ста на ка где би се љу ди на љу ти ли 
и на пу сти ли са ста нак. Иа ко глав ни пи сац мо же не ке глум це по зва ти да са ра ђу ју с њим, 
дру ге мо же др жа ти у пот пу ном не зна њу што се ти че од ре ђе них аспе ка та при че. О 
то ме од лу чу је глав ни пи сац ко ји на тај на чин у ве ћој или ма њој ме ри до зво ља ва дру-
ги ма увид у це ло куп ну ви зи ју у за ви сно сти од то га шта сма тра ис прав ним кре а тив ним 
из бо ри ма. Они ма ко ји не спа да ју у круг по све ће них, као по ме ну ти глу мац са чи та ња, 
мо ра ју да игра ју ка ко дру ги сви ра ви ше не го што има ју при ли ку да да ју вла сти ти до-
при нос, те се по ста вља ва жно пи та ње – ко га глав ни пи сац по зи ва да се укљу чи у до-
но ше ње кре а тив них од лу ка ко је ути чу на текст, а од ко га не оче ку је ни шта дру го осим 
пу ког ре про ду ко ва ња на пи са ног ма те ри ја ла. Као што је при ме ће но то ком про це са 
пи са ња На след ни ка и Пре ми јер ке, је дин стве на ау тор ска ви зи ја та ко ђе зна чи да глав ни 
пи сац мо ра да до но си огро ман број од лу ка и оба вља огром ну ко ли чи ну ко му ни ка ци је. 
Ма ја Ил си у ве зи са На след ни ци ма, што јој је би ла пр ва се ри ја ко ја се еми ту је не де љом 
уве че, опи су је ка ко је по сте пе но на у чи ла да се ви ше за шти ти то ком про це са и да по-
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ста ви стро жа пра ви ла у ве зи са по врат ним ин фор ма ци ја ма, по ру ка ма и са стан ци ма јер 
је то био је ди ни на чин да не по то не у мо ру по сла (Ilsøe, 2012). У ту за штит ну стра те ги-
ју спа да ло је и ор га ни зо ва ње ин ди ви ду ал них са ста на ка са глум ци ма по сле чи та ња 
сва ке епи зо де. Ти ме је глум ци ма да ла при ли ку да из ра зе сво је ми шље ње о сце на ма, 
ди ја ло зи ма и мо ти ва ци ји ли ко ва, али циљ јој је био, об ја шња ва Ил си је ва, да глум ци 
то ком јед ног раз го во ра ка жу све што има ју, а не да ка сни је у ви ше на вра та ша љу ко мен-
та ре и по ру ке (Ilsøe, 2012). Ра де ћи исто вре ме но на пи са њу сце на ри ја и на про дук ци ји 
се ри је, Ил си је ва је схва ти ла да су по врат не ин фор ма ци је од глу ма ца ве о ма дра го це не, 
и то не са мо у ви ду за па жа ња о спе ци фич ном тек сту већ и у ви ду им про ви за ци ја на 
текст. Ре ди тељ ка ко ја је кре и ра ла ви зу ел ни кон цепт На след ни ка Пер ни ла Огуст (Per nil la 
Au gust) ра ди ла је са глав ним глум ци ма на сни ма ју ћим про ба ма та ко што је им про ви-
зо ва ла по сце на ри ју. Пре ма ми шље њу Ил си је ве, то је про из ве ло не ко ли ко ин спи ра тив-
них иде ја, тре ну та ка и ли ни ја раз во ја за да љи про цес пи са ња. Тај вид им про ви за ци је 
не мо ра се увек фо ку си ра ти на ана ли тич ке рас пра ве у ве зи са за да тим тек стом већ 
мо же би ти вид за ба ве ко ји уче сни ци ма до зво ља ва да за ми шља ју мо гу ће сце не, ли није 
за пле та или ток рад ње ко ји, за тим, мо гу по слу жи ти као ин спи ра ци ја за да ље пи са ње.

За па жа ња то ком про це са раз во ја и пи са ња На след ни ка ја сно су ука за ла на то да 
пи сци мо ра ју до бро да раз ми сле о то ме у ко јој ће ме ри би ти отво ре ни то ком про це-
са ра да јер уз кон цепт је дин стве не ау тор ске ви зи је у окви ру по слов ног мо де ла Од се-
ка фик циј ског про гра ма ДР-а до ла зи и опа сност да глав ни пи сац бу де пре пла вљен 
ми шље њи ма и су ге сти ја ма дру гих. За раз ли ку од тре ће се зо не Пре ми јер ке ко ја је 
има ла раз ра ђе ну струк ту ру са ста на ка и при ку пља ња по врат них ин фор ма ци ја, глав на 
сце на рист ки ња Ма ја Ил си је на се ри ји На след ни ци ра ди ла са но вим про ду цен том и 
пр ви пут ор га ни зо ва ла сце на ри стич ку со бу, што јој је ство ри ло број не про бле ме у 
ве зи с тим кад пре ки ну ти ди ску си ју о ма те ри ја лу. По врх то га, ан га жо ва ње чу ве них и 
ис ку сних та ле на та, по пут глу ми це/ре жи ске Пер ни ле Огуст на ме сту ре ди те ља ко ји 
ства ра ви зу ел ни кон цепт се ри је и Три не Дир холм (Tri ne Dyrholm) у уло зи јед не од 
глав них глу ми ца, до ве ло је до то га да је Ил си је ва мо ра ла да уло жи ве ли ки на пор да 
са чу ва сво ју ви зи ју (Ilsøe, 2012; Rank, 2012). И Ма ја Ил си и про ду цент Кри сти јан Ранк 
(Chri stian Rank) ис ти чу ка ко је фа зу раз во ја се ри је де ли мич но обе ле жи ло њи хо во 
огра ни че но ис ку ство ра да на ви со ко про фил ним се ри ја ма, али се обо је сла жу у то ме 
да су ус пе ли да ста би ли зу ју си ту а ци ју кад су раз ја сни ли да Ил си је ва тре ба да има кре-
а тив ну кон тро лу и на по ми њу да су мо ра ли да ве ру ју јед но у дру го чак и кад су дру ги 
сум ња ли у њи хо ве кре а тив не од лу ке; пре ма њи хо вом ми шље њу, лек ци ја ко ју су на у-
чи ли је сте да та кав об лик ви со ко про фил не про дук ци је ни је мо гу ће из ве сти без ап со-
лут ног ме ђу соб ног по ве ре ња пи сца и про ду цен та (Ilsøe, 2012; Rank, 2012).

Пе тер Торс би и Меј Бро стром твр де да се ми шље ње глу ма ца мо ра ува жа ва ти јер глум-
ци су ти ко ји се на ла зе на ис ту ре ној ли ни ји. Ни је ла ко би ти на слов но ли це се ри је ду го 
вре ме на, а глум ци се из ла жу том ри зи ку. Вре ме ном се глу мац сро ди са уло гом и то може 
би ти из вор на дах ну ћа за пи сца. Торс би и Бро стро мо ва опи су ју ка ко се ин спи ра ција 
не мо ра увек ја ви ти то ком не по сред ног раз го во ра пи са ца и глу ма ца. Не кад се де си 
да пи сци у мон та жној со би угле да ју не што што ли ку до да је но ви еле ме нат ко ји им 
ра ни је ни је пао на па мет. Они твр де да пи сци мо ра ју би ти вољ ни да при хва те оно што 
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мо гу да на у че из са рад ње са глум ци ма и опи су ју ко ли ко су би ли ис фру стри ра ни кад 
су пи шу ћи јед ну но ву се ри ју за не мач ко тр жи ште мо ра ли да за вр ше сав ма те ри јал пре 
по чет ка сни ма ња, што ни је оста ви ло ни ка кву мо гућ ност да по сред не или не по сред не 
по врат не ин фор ма ци је од глу ма ца ути чу на пи са ње (Thors boe, 2012; Brostrøm, 2012).

Што се ти че Пре ми јер ке, Адам Прајс твр ди да бли ска са рад ња са глум ци ма омо гу-
ћа ва ства ра ње про во ка тив ни јег ма те ри ја ла јер пи сци спо зна ју ко је су глу мач ке спо соб-
но сти и у че му су на ро чи то до бри. Твр ди да емо ци о нал ну око сни цу Пре ми јер ке чи не 
очи Си се Па пет Кну сен (Sid se Ba bett Knud sen), глас Бри ги те Хјорт Со рен сен (Bir git te 
Hjort Sørensen) и по кре ти Пи лоа Ас бе ка (Pi lou Asbæk) (Pri ce, 2012). Глум ци да ју нај ви ше 
од се бе кад има ју ути сак да се њи хо во ми шље ње ува жа ва и кад осе ћа ју да мо гу да 
оправ да ју по ступ ке сво јих ли ко ва. Ди ја лог са глум ци ма по ма же да се на пра ве ри скант-
ни је сце не, па Прајс твр ди да је сце на рио Пре ми јер ке до ста по бољ шан за па жа њи ма 
глу ма ца, јер су му она по мо гла да уо чи где се ма те ри јал мо же про ду би ти у од но су на 
оно што је пр во бит но на пи са но (Pri ce, 2012). На ве де ни при ме ри по ка зу ју ка ко мо дел 
пи са ња и про дук ци је на Од се ку фик циј ског про гра ма ДР-а до зво ља ва те ку ћој про дук-
ци ји да по зи тив но ути че на про цес пи са ња. Та ко до ла зи до де ли мич ног пре кла па ња 
идеј не и из вр шне фа зе, чи ме се ус по ста вља по врат на спре га из ме ђу про це са про дук-
ци је ка ко бу ду ћих епи зо да та ко и оних чи ја је про дук ци ја у то ку. Та кав на чин ра да 
зах те ва од пи са ца да се но се са огром ном ко ли чи ном при мед би и за па жа ња и из и ску је 
од ре ђе ни тем по про дук ци је, па су по не кад ре ди те љи и еки па про дук ци је ис фру стри-
ра ни јер им за ка сне ли сце на рио ком пли ку је рад. Упр кос стре су иза зва ном та квом 
струк ту ром ра да, ве ћи на пи са ца и про ду це на та се сла же да је то нај бо љи на чин про-
дук ци је се ри је, да текст пред ста вља на црт за са рад њу а не ре цепт ко ји тре ба до след но 
сле ди ти. Ипак, та кав на чин ра да зах те ва и не ко га ко по зна је укуп ни са др жај не са мо 
по је ди не епи зо де већ и по за ди ну рад ње и бу дућ ност ли ко ва или са др жај це ло куп не 
се зо не, што ука зу је на то да вре ди има ти глав ног пи сца ко ји по зна је ви зи ју у це ли ни 
и ко ји пред во ди про цес про дук ци је.

Еле мен ти вре ме на и по ве ре ња

Ве ћи на пи са ца де ли ми шље ње да кад про дук ци ја јед ном поч не, мо же се од ви ја ти 
бр зим тем пом је ди но уко ли ко је до вољ но вре ме на по све ће но де таљ ном раз во ју се ри је 
пре но што се пре шло на са мо пи са ње епи зо да. Се ри је ДР-а се ба зи ра ју на ори ги нал-
ним иде ја ма пи са ца, али – по пут мно гих иде ја у за мет ку – оне су че сто са мо же ља да 
се ис тра жи не ка ми сао, окру же ње или те ма, а не пот пу но фор ми ра на, са вр ше но уоб-
ли че на при ча ко ју са мо тре ба ба ци ти на па пир. Има пи са ца ко ји су ви ше од го ди ну 
да на би ли ан га жо ва ни са мо на то ме да, уз по моћ ве ли ког бро ја са рад ни ка, ис кри ста-
ли шу и раз ви ју те иде је. Пи сци ма је из у зет но ва жно да им се до зво ли да по све те до-
вољ но вре ме на по чет ним фа за ма ко је би се је зи ком кре а тив ног ре ша ва ња про бле ма 
(КРП) на зва ле про на ла же ње ци ља, про на ла же ње чи ње ни ца и де фи ни са ње про бле ма, 
на кон че га сле ди про на ла же ње иде ја (Isak sen и Tref n ger, 2004, 14). Ка да се тај мо дел 
при ме ни на пи са ње сце на ри ја, ис тра жи вач ка и раз вој на фа за би се мо гле сма тра ти 
по чет ним фа за ма то ком ко јих се те сти ра ју раз ли чи ти pitch-еви (крат ке пре зен та ци је 
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иде ја) и пре ми се, ли ко ви, те ме и ло ка ци је пре но што се до не се од лу ка да се кре не у 
од ре ђе ном прав цу, што се, по том, мо же пре ци зи ра ти у са же тим сце но сле ди ма (plot/
sr cipt ou tli ne), сце но сле ди ма и вер зи ја ма сце на ри ја.

Ве ћи на пи са ца ка же да су до ста ду го вре ме на про ве ли на плат ном спи ску ДР-а 
раз ви ја ју ћи кон цеп ту ал ну осно ву за се ри ју пре но што су ствар но по че ли са пи са њем 
вер зи је сце на ри ја. Стиг Тор си и Ха на Лунд блад су про ве ли бар го ди ну да на раз ви ја ју ћи 
Бо ља вре ме на и Сре ћан жи вот (Lykke, Happy Li fe), у до вољ ној ме ри да би се мо гло при-
сту пи ти пи са њу пр ве епи зо де. Кад је по че ла про дук ци ја, има ли су из ме ђу шест и осам 
не де ља за пи са ње јед не епи зо де (Thors boe, 2012; Lund blad, 2012). Со рен Све ступ је у 
са рад њи са још два пи сца раз ви јао Уби ство ви ше од го ди ну да на пре но што је за по-
че ло пи са ње. Пр во бит на иде ја мо же пре тр пе ти круп не про ме не то ком раз вој не фа зе. 
Иде ја за Уби ство је од крат ке се ри је из ра сла у дра му од два де сет епи зо да и пре ме-
сти ла ме сто рад ње из про вин циј ског гра ди ћа у Ко пен ха ген. Три пи сца су де таљ но 
про у чи ла не ко ли ко раз ли чи тих по ли циј ских ис тра га ствар них уби ста ва пре не го што 
су од лу чи ла ка кав слу чај да по ста ве у цен тар при че и пре не го што су од лу чи ла да 
при ча де ли мич но ре кон стру и ше по след њу ноћ јед не ти неј џер ке. Нео п ход но је по-
све ти ти до вољ но вре ме на де таљ ном про у ча ва њу иде је и па жљи вом раз ма тра њу 
глав не пре ми се и драм ског по кре та ча јер, ка ко ка жу пи сци, то им ка сни је по ма же да 
пи шу епи зо де за да тим тем пом. 

Све те ле ви зиј ске се ри је про ла зе кроз фа зе про у ча ва ња и бру ше ња иде ја, али по-
сто је огром не раз ли ке у то ме ко ли ко вре ме на је по све ће но том про це су, као и ко ли-
ко нов ца је по тро ше но на ње га. Ве ћи на пи са ца у ДР-у се сла же да им се оста вља до-
вољ но вре ме на да ство ре со лид ну осно ву за про је кат пре по чет ка пи са ња, а до би ја ње 
пла ће ног од су ства то ком ко јег мо гу раз ми шља ти о бу ду ћим иде ја ма, на рав но, на и ла-
зи на ве ли ку по хва лу оних ко ји ма је пру же на мо гућ ност да по ђу тра гом сво јих иде ја 
(нпр. Pe ter Thors boe 2012; Brostrøm, 2012; Ilsøe, 2012; Sve i strup, 2012). Пи са ње те ле ви-
зиј ске се ри је је ду го роч на оба ве за, те се ис пла ти ан га жо ва ти ви со ко мо ти ви са не пи сце 
ко ји осе ћа ју сло бо ду да иду за сво јим же ља ма. То не зна чи да њи хо ве иде је ус пут не 
на и ла зе на про бле ме. Оне се ка сни је ана ли зи ра ју и раз ма тра ју и мо ра ју да за до во ље 
ло ги стич ке и еко ном ске зах те ве про дук ци је, али не ко ли ко пи са ца опи су је ка ко су их 
по за вр шет ку успе шне се ри је пи та ли на че му би же ле ли да ра де сле де ћи пут. Рад на 
се ри ја ма се та ко из гра ђи вао и уса вр ша вао по чев ши од про бле ма се ри је Так си о то ме 
ка ко ускла ди ти рад не ко ли ко пи са ца на раз ра ди иде је управ ни ка ДР-а. По ћи за ин те-
ре со ва њем пи са ца зах те ва огром ну ве ру у њи хо ву спо соб ност да сми сле сјај не иде је 
и да их пре тво ре у за ни мљив те ле ви зиј ски са др жај. Пи шу ћи о то ме ка ко по спе ши ти 
кре а тив ност у ор га ни за ци ја ма, Го ран Еквал на ро чи то ис ти че по ве ре ње као је дан од 
нај ва жни јих еле ме на та „кли ме у ор га ни за ци ји“ (Ekvall, 1996). Пи сци у ДР-у ужи ва ју 
ви сок сте пен „ин сти ту циј ског по ве ре ња“, о че му де таљ ни је го во рим у сво јим дру гим 
члан ци ма (Re dvall, 2012c). То по ве ре ње се, на при мер, огле да у то ме што про ду цен ти 
и управ ни ци ДР-а као над зор ни ци и струч на ли ца до зво ља ва ју пи сци ма да про ве ду 
до ста вре ме на у по чет ним фа за ма, као и у то ме што су спрем ни да пре у зму ри зик уме-
сто да на по чет ку пи сци ма пре до че про пи са не кри те ри ју ме и за да те ро ко ве за про-
јек те. Адам Прајс твр ди да ДР-ове се ри је свој не дав ни успех ду гу ју то ме што се Од сек 
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фик циј ског про гра ма ДР-а не устру ча ва да од го вор ност за рад не за дат ке усту пи та лен-
то ва ним умет ни ци ма. Сма тра да је про ме њи ву сре ћу оста лих дан ских ра дио-ди фу зних 
сер ви са мо гу ће об ја сни ти ти ме што не ма ју исту ко ли чи ну по ве ре ња у та кав об лик 
де ле ги ра ња за ду же ња. Пре ма ње го вом ми шље њу, умет нич ке од лу ке се не мо гу пре-
пу сти ти фо ку сним гру па ма и пле нар ним ди ску си ја ма, јер ће то за му ти ти драм ско је згро 
про јек та (Pri ce, 2012). Слич но то ме, Со рен Све струм из ја вљу је да је ужи вао „нео гра ни-
че но по ве ре ње“ ше фа Драм ске ре дак ци је Ин гол фа Га бол да. Став му је био: „Ако Со рен 
ве ру је у не што, он да и ја ве ру јем“ (Sve i strup, 2012). Док је ра дио на раз во ју се ри је Уби ство 
ни је му „два де сет и пет љу ди се де ло на гла ви“ же ле ћи да про чи та и ко мен та ри ше. Све-
струп сма тра да је та ква вр ста по ве ре ња нај бит ни ја и да је вре ме ко је је про вео на 
Од се ку фик циј ског про гра ма ДР-а обе ле жи ла ве ра та лен то ва них над зор ни ка у пи сце, 
што је ина че ре дак слу чај у дан ској филм ској и те ле ви зиј ској ин ду стри ји. Ин си сти ра 
на то ме да Од сек фик циј ског про гра ма ДР-а за слу жу је све по хва ле за то што је од лу чио 
да има стр пље ња уме сто да се већ у ра ним фа за ма унер во зи због ве ли ких тро шко ва 
про дук ци је. Пре ма Све стру по вом ми шље њу, том стра те ги јом се, из ме ђу оста лог, ства-
ра ве ли ки осе ћај од го вор но сти код пи са ца и же ља да оправ да ју по ве ре ње; де си се 
не што „фан та стич но“ кад осе ти те „сло бо ду ко ја до ла зи с од го вор но шћу“ (Sve i strup, 2012). 
Но, Све струп на по ми ње да се та вр ста по ве ре ња ука зу је са мо ис ку сним умет ни ци ма 
са из ве сном ре пу та ци јом, али чак и са при зна ти јим име ни ма по сто ји ве ли ка до за ри-
зи ка. У „си сте му ТВ се риј ске иде је“ шко ло ва ност и ре пу та ци ја умет ни ка су од ве ли ке 
ва жно сти, али је од истог зна ча ја и то ка ко се од ре ђе не ме на џер ске иде је про жи ма ју и 
укла па ју с рад ним про це сом умет ни ка. Све струп ка же да се ри ја Уби ство ни кад не би 
на ста ла да не ки љу ди, ме ђу њи ма и про ду цент ки ња Пиф Бернт и Ин голф Га болд, ни су 
би ли спрем ни да се упу сте у ве ли ки ри зик и по ве ру ју му да зна шта ра ди (Sve i strup, 2012). 

Прем да се по ве ре ње ин сти ту ци је у пи сце сма тра ва жним, по треб но је да по сто ји 
и по ве ре ње из ме ђу пи са ца и про ду це на та то ком про дук ци је. Као што је већ по ме ну-
то, ве ли ки број са рад нич ких од но са из ме ђу пи са ца и про ду це на та на Од се ку фик циј-
ског про гра ма ДР-а би ли су ду го веч ни и пи сци не гу ју ту чвр сту са рад њу. Као што је 
по ме ну то у ве зи са На след ни ци ма, мо гу се ја ви ти мно ге по те шко ће у од но су из ме ђу 
но вих пи са ца и про ду це на та, а те шко ће на ста ју и кад има мно го оних ко ји на ис тој 
про дук ци ји пр ви пут пре у зму од ре ђе не про фе си о нал не уло ге. Но ви са рад ни ци лак ше 
по сум ња ју у ком пе тент ност дру ге осо бе, а ве о ма је ва жно от кло ни ти те сум ње пре 
не го што про дук циј ска ма ши не ри ја кре не пу ном па ром. 

Про ду цент као уче сник „двој не ви зи је“?

Сви пи сци сма тра ју да су про ду цен ти од пре суд ног зна ча ја за њи хов рад. Не ки се 
на про ду цен те осла ња ју у по гле ду по ста вља ња окви ра про дук ци је ви ше не го што их 
кон сул ту ју то ком про це са пи са ња. Стиг Торс би хва ли про ду цент ско уме ће Све на Кла-
у се на, али не же ли да га укљу чи у про цес пи са ња (Thors boe, 2012). Ма ја Ил си је бли ско 
са ра ђи ва ла са сво јим про ду цен том Кри сти ја ном Ран ком на про це су раз во ја На след-
ни ка, по зи ва ла га сва ки пут кад се то ком сце на ри стич ких са ста на ка по ја ве иде је ко је 
би мо гле уне ти круп не про ме не и то ком це лог про це са спрем но слу ша ла ње го ве ко-
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мен та ре. Адам Прајс и Со рен Све струп да ју сво јим ре дов ним про ду цен ти ма да чи та-
ју вер зи је сце на ри ја и да има ју увид у ње гов раз вој још од ра них фа за. Ве ћи на пи са ца 
сма тра да по сто ји ја сна по де ла уло га из ме ђу пи са ца и про ду це на та. Као што ка же 
Пе тер Торс би: „Про ду цент има цен трал ну уло гу у про це су, али он не уме да пи ше, а 
пи сци ни су про ду цен ти“ (Thors boe, 2012). Иа ко су пи са ње и про дук ци ја бли ско по ве-
за ни, пи сци ма и про ду цен ти ма при па да ју раз ли чи та за ду же ња у том про це су. На при мер, 
show run ner-и у аме рич ком про дук циј ском мо де лу ни су увек при сут ни у сце на ри стич кој 
со би већ са мо пра ве се лек ци ју ма те ри ја ла ко ји ту на ста не. У дан ском мо де лу глав ни 
пи сци ко ји ра де са сце на ри стич ком со бом увек су при сут ни и уче ству ју у це лом про-
це су, док су про ду цен ти за ду же ни за дру ге аспек те про дук ци је. Но, има и оних пи са ца 
ко ји су вољ ни да укљу че про ду цен те у чи та ву ви зи ју про јек та. Ма ја Ил си твр ди да је 
за са рад њу пи сца и про ду цен та нај ва жни ја же ља да за јед нич ки ра де на од ре ђе ној 
при чи. При ча из ра ста из ори ги нал не иде је пи сца, али про ду цент мо ра све срд но по-
др жа ва ти ту иде ју ка ко би јој омо гу ћио да пре бро ди мно ге пре пре ке на ко је на и ла зи 
у про це су про дук ци је. Као пи сац мо ра би ти си гур на да про ду цент чвр сто сто ји иза кључ-
них еле ме на та про јек та (Ilsøe, 2012). Со рен Све струп ка же да је са рад ња са бив шом про-
ду цент ки њом а са да шњом ше фи цом Драм ског про гра ма Пиф Бернт би ла од ви тал ног 
зна ча ја за ње гов рад. Твр ди да су пи сци ма по треб ни ве шти про ду цен ти да по кре ну про-
је кат с мр тве тач ке, а та кви про ду цен ти се рет ко сре ћу. Све струп ис ти че да му је бит но 
да про на ђе про ду цен та ко ји же ли да ис при ча ње го ве при че и ко ји му ве ру је. Ка да се 
пра ви но ва се ри ја увек на и ла зе пе ри о ди сум ње и у тим тре ну ци ма по ве ре ње про ду цен-
та мо же пред ста вља ти си гур но сну мре жу ко ја др жи све на оку пу и не до зво ља ва про-
јек ту да се рас пад не (Sve i strup, 2012). Стиг Торс би и Ха на Лунд блад та ко ђе на гла ша ва ју 
уло гу про ду цен та до те ме ре да су свој пред лог за но ву се ри ју из не ли дру гом ра дио-ди-
фу зном сер ви су на кон што је њи хо ва бив ша ДР-ова про ду цент ки ња Срећ ног жи во та 
2011. го ди не по ста ла ше фи ца Драм ског про гра ма на ТВ 2. Твр де да је са рад ња кључ на за 
успех про јек та, те кад ус по ста ви те до бар рад ни од нос, вре ди га одр жа ва ти, чак и ако 
тре ба да ра ди те у дру га чи јем про дук циј ском мо де лу (Thors boe, 2012; Lund blad, 2012).

Про ду цент Свен Кла у сен су ге ри ше да би за опис про дук циј ског мо де ла на ДР-у 
уме сто из ра за „је дин стве на ви зи ја“ бо ље би ло упо тре би ти из раз „двој на ви зи ја“ јер 
се ти ме укљу чу је и про ду цен то ва ви зи ја про јек та (Cla u sen, 2010). Као што је ра ни је 
на по ме ну то, те ле ви зи ја се тра ди ци о нал но сма тра до ме ном про ду цен та, а кон цепт 
је дин стве не ау тор ске ви зи је пре ме шта на гла сак са про ду цен та на пи сца. Но, ве ћи на 
про ду це на та укљу че на је у про цес већ од са ме иде је за се ри ју и игра ју кључ ну уло гу 
у ње ном раз во ју и оп стан ку у си сте му. Сви пи сци ра до при зна ју ве ли ки до при нос 
про ду це на та, али иде је за се ри је до ла зе од пи са ца и они су ти ко ји до но се кре а тив не 
од лу ке. Ви зи ја про јек та се отуд те ме љи на пи сцу, али као што је прет ход но ре че но, 
по треб но је мно го ва жних са рад ни ка да се ви зи ја оства ри и про јек ти ни кад не би 
угле да ли све тло да на без ин тер них про ду це на та и ме на џер ских струк ту ра вољ них да 
их по др же и ве ру ју у њи хо ву ви зи ју. 

Свен Кла у сен је уче ство вао у уво ђе њу кон цеп та је дин стве не ау тор ске ви зи је, те 
се про ши ри ва ње са да већ раз ра ђе ног кон цеп та та ко да об у хва ти и про ду цен та мо же 
сма тра ти опа сним јер угро жа ва основ но уве ре ње да је до бро има ти ја сно де фи ни сан 
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глас ко ји сто ји иза про је ка та, уве ре ње ко је за у зи ма цен трал ни зна чај у по слов ном 
мо де лу ДР-а. Дру ги управ ни ци ДР-а, из ван Од се ка фик циј ског про гра ма, слич но се, 
ме ђу тим, за ла жу за про ши ре ње кон цеп та је дин стве не ау тор ске ви зи је, као што то на 
при мер чи ни ко про дук циј ски управ ник Драм ске ре дак ци је СВТ-а Сте фан Ба рон 2013. 
го ди не опи су ју ћи стра те ги ју швед ског ра дио-ди фу зног јав ног сер ви са: Сви ми сли мо 
да је то „је дин стве на ви зи ја“, али ја бих је на звао „дво стру ком ви зи јом“. Скан ди нав ски 
кон цепт под ра зу ме ва јед ног сна жног про ду цен та ко ји са ра ђу је с јед ним сна жним 
пи сцем или с не ко ли ко пи са ца ко ји ма се при дру жу ју ре ди те љи (у: Pham, 2013).

Ба рон об ја шња ва да је те шко опо на ша ти аме рич ке струк ту ре са ве ли ким ти мо ви-
ма ко ји окру жу ју show run ner-е и бу џет аме рич ких се ри ја, али до да је да СВТ ипак функ-
ци о ни ше на сли чан на чин као аме рич ка ин ду стри ја, са мо са ма ње нов ца. СВТ је то ком 
дру ге де це ни је овог ве ка про шао кроз круп не про ме не ма хом због то га што је на сто-
јао да се угле да на про дук циј ски мо дел ДР-а и ста ви на гла сак на јед но ча сов не де се-
то е пи зод не драм ске се ри је (Bon de bjerg и Re dvall, 2011, 104). Пре ма но вој струк ту ри, 
је дин стве на ау тор ска ви зи ја је ин те гри са ни кон цепт, али као што се ви ди из прет ход-
ног на во да, про ду цен ти се зва нич но пред ста вља ју као део ви зи је за раз ли ку од уло ге 
show run ner-а. Тач но је да иде ја „здру же не ви зи је“ или „дво стру ке ви зи је“ умно го ме 
пре сли ка ва уло гу show run ner-а у аме рич кој те ле ви зиј ској ин ду стри ји, али ка ко је већ 
об ја шње но, по сто ји при лич но ја сна по де ла уло га из ме ђу глав ног пи сца и про ду цен та 
у кон тек сту ДР-а и сви се сла жу да је пи сац тај ко ји ви зи ју про јек та др жи на до хват 
ру ке. Ру мле Ха ме рих (Ru mle Ham me rich) твр ди да ни ко у дан ској ин ду стри ји не ма бо-
га то ис ку ство и као пи сац и као про ду цент да би се мо гао на ћи у уло зи show run ner-а 
у скла ду са зах те ви ма аме рич ког кон тек ста. Но, мо же мо уло гу show run ner-а за ми сли-
ти као ве о ма ста би лан са рад нич ки тан дем пи сца и про ду цен та као што су то на при мер 
Пе тер Торс би/Меј Бро стром и Свен Кла у сен, Адам Прајс и Ка ми ла Ха ме рих или Со рен 
Све струп и Пиф Бернт. За јед но, они су „глав ни и од го вор ни чу ва ри“ ко ји се ста ра ју о 
са др жа ју и ли ко ви ма, као и о то ме да мо дел про дук ци је до бро функ ци о ни ше. Мо же 
се ре ћи да је пи сац од го во ран за кре а тив ну ви зи ју, а про ду цент за про дук циј ску ви-
зи ју без ко је пи шче ва ви зи ја ни кад не би до спе ла на ма ле екра не. Про дук циј ски мо дел 
ДР-а по ко јем се пи са ње од ви ја то ком про дук ци је и за ње га је за ду жен глав ни пи сац 
у са рад њи са пи сци ма епи зо да има мно го слич но сти са аме рич ким си сте мом ан га жо-
ва ња show run ner-а, али се тер мин show run ner не ко ри сти да би се опи са ла уло га глав-
ног пи сца ДР-ове се ри је. Со рен Све струп је је ди ни пи сац ин тер вју и сан за ову сту ди ју 
ко ји је ре као да тер мин show run ner на од го ва ра ју ћи на чин опи су је оно што он ра ди. 
Де ли мич но и за то што му се сви ђа ка ко та реч упу ћу је на ак тив ност за раз ли ку од је-
дин стве не ви зи је ко ја зву чи па сив но; не ко се ди по це ли дан са ви зи јом уме сто да 
бу де „про но си лац ви зи је“. Реч „show run ner“ пле ни зву ком де ла ња (Sve i strup, 2012). 
Све струп је исто та ко је ди ни пи сац ко ји о сво јој се ри ји Уби ство го во ри као о „брен ду“ 
где је све ме ђу соб но по ве за но, што под се ћа на не ке аспек те ви ђе ња Де низ Ман да су 
аме рич ки show run ner-и ме на џе ри брен да (Mann, 2009). Нај но ви ја ли те ра ту ра о те о ри ји 
ау то ра раз ма тра ка ко се по сред ством кон цеп та ау то ра ре ди те љи мо гу пред ста ви ти 
као брен до ви (Gra in ge, 2007) и ка ко се „ин ду стриј ска те о ри ја ау то ра“ мо же про ми-
шља ти из угла те ле ви зиј ске про дук ци је (Cald well, 2008). У кон тек сту ДР-а те ле ви зиј ски 
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се пи сци не мо гу сма тра ти ве ли ким брен до ви ма, без об зи ра на то што су не ки од њих 
– по пут До ре на Све стру па и Ада ма Пај са – са да по зна ти пу бли ци и што ће се ри је ко је 
су њи хо вих ру ку де ло ау то мат ски иза зва ти ин те ре со ва ње на до ма ћој сце ни. Но, иа ко 
мо жда њи хо ва име на ни су брен до ви у ау тор ском сми слу, њи хо ве се ри је су по ста ле 
по зна ти брен до ви, при че му је за ни мљи во при ме ти ти да је, ка ко се на во ди у при ка зу 
Пре ми јер ке у Њу јорк тај мсу ци ти ра ном у уво ду ове књи ге (Stan ley, 2012), да је ДР као 
ра дио-ди фу зни јав ни сер вис код ме ђу на род не пу бли ке тај ко ји је сте као из ве сни 
брен ди ра ни иден ти тет, као из вор по себ не вр сте ква ли тет них драм ских се ри ја. Ана-
ли за раз во ја је дин стве не ау тор ске ви зи је уну тар ДР-овог по слов ног мо де ла ука зу је на 
то да су све ДР-ове се ри је слич не по то ме што пи сци ужи ва ју при ви ле го ва ну, цен трал-
ну по зи ци ју у про це су на стан ка се ри је и ве ли ко по ве ре ње ин сти ту ци је. Струк ту ра у 
ко јој глав ни пи сац са ра ђу је са пи сци ма епи зо да да нас је чвр сто ус по ста вље на и пи сци 
од лу чу ју до ко је ме ре же ле да то ком про це са укљу че ра зно вр сне са рад ни ке. Што се 
ти че до вољ не кон тро ле, у про це су уче ству ју мно го број ни љу ди, али га од ли ку је то што 
та ле нат са рад ни ка пот хра њу је оп шту ви зи ју пи сца. Пу бли ци се глав ни пи сац се ри је 
пре зен ту је као ау тор, а про у ча ва ње про це са до во ди до за кључ ка да пи сци у пра вом 
сми слу над зи ру до при нос раз ли чи тих уче сни ка у про це су раз во ја тек ста од по чет ка 
па све до мон та жне со бе.
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