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Посвета 

 

Свој докторски завршни уметнички пројекат посвећујем свим жртвама насиља. Велику 

захвалност за безрезервну подршку дугујем својим драгим професорима, др Ивану Правдићу, 

др Соњи Маринковић, др Александру Давићу, др Дејану Грби, Растку Ћирићу, Ђорђу 

Петровићу, Срдану Голубовићу, Јанку Баљаку, др Марку Стојановићу, др Лују Тодоровићу, 

др Биљани Лековић, др Санели Николић и свим професорима који су ме подржали. Хвала 

мојим драгим колегама којe су пристале на подвижнички рад и далe свој допринос овом 

филму. Изузетну захвалност дугујем мојој обитељи из Винковаца, као и својим колегама из 

Загреба, Ријеке, Сплита, захваљујући којима сам истрајала у својој идеји, наравно хвала свим 

мојима из Хрватске, Црне Горе, Србије, Босне и Херцеговине који су ме бодрили и убедили да 

ћу истрајати на овом путу. Велика хвала мом супругу Стојану што ме је трпео све време и што 

ме је подржао, такође хвала на разумевању мојој ћерки Андријани и мом сину Вуку. У нади да 

ћемо након трогодишњег презахтевног истраживачког рада имати више времена за путовања 

и дружења као некада. Још једном хвала најбољим менторима и професорима који ми нису 

дали да одустанем већ су ми дали мотив и снагу да наставим даље ка новим сазнањима, са још 

већим жаром. Такође хвала на препорукама за наставак студија, Жарку Лаушевићу, Горану 

Гајићу и Небојши Глоговцу.  
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Зашто у филму све мора бити јасно? Не желим да се филм сматра вулгарном, јефтином 

представом. Он има право на сложеност као и свака друга уметност. Мени су целог живота 

говорили да моје филмове нико не гледа. Људи од чијих речи много зависи директно су ми 

говорили: „Народ Ваше филмове неће гледати“. Они су овако мислили:„Ако је нама ово 

неразумљиво, како ће јадни народ то да гледа“? Али моје поштовање гледаоца је равно мом 

поштовању самог себе. Јер, шта је осећање сопственог достојанства? То је поштовање 

достојанства других. Ја и радим ослањајући се на то... 

Андреј Арсењевич Тарковски (Из разговора с гледаоцима 1981) 
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Апстракт 

 

Филм Одлука у дигиталном медију бави се узроцима и последицама партнерског 

насиља, о којем се све чешће говори, како на Балкану, тако и на глобалном нивоу 

широм света. Овај рад представиће резултат трогодишњег проучавања, истраживања на 

докторским уметничким студијама, на одсеку Дигиталне уметности Универзитета 

уметности у Београду, а његов фокус je на филмској режији у дигиталном медију. 

Одлука је први интерактивни филм на Балкану који се бави проблемима партнерског 

насиља. Циљ рада је да дефинише најзначајније аспекте актуелног интерактивног 

медија у сврху буђења свести друштва о трагедији балканског патријархата где је жена 

третирана као ниже биће у односу на мушку популацију. У овом уметничком раду 

бавим се проблемом партнерског насиља над женама на Балкану и циљ је да се 

анализира тренутно стање, проблеми али и начин рада државних институција које су 

надлежнe за ова питања. Како би се постигли одређени циљеви, филмскa режија у 

дигиталном медију, где се актуелизује садржај на тему партнерског насиља, мора да 

испуни одређене захтеве, који ће утицати на положај жене у нашем друштву уопште, 

где указујемо на веома важне чињенице, шта као друштво треба да учинимо и колико је 

велика одговорност сваког појединца.  

Методе у овом раду су се фокусирале на грађење филмске приче, сценаристичка 

грађа се базирала на истинитим чињеницама, до којих се долазило 

интервјуом/разговором са аутентичним жртвама насиља, како унутар породичних 

блиских пријатеља тако и широм региона на основу статистичких података и 

пријављених случајева партнерског насиља. Материјал до којег се долазило поменутим 

методолошким приступом, служио је за сценаристичку грађу интерактивног филма 

Одлука којим треба да се скрене пажња на важан социолошки проблем партнерског 

насиља на регионалном нивоу. Након финалне руке сценарија, формиран је ауторски 

тим који чине: глумачка подела, сектор камере, режије, монтаже итд. Затим се 

аплицирало за средства где нисмо наишли на подршку код званичних институција у 

Републици Србији, али смо били подржани од независне продукције Синемон 

(Cinnamon) и Синерент (Cinnerent). Који су помогли безусловно да овај доктосрки 

уметнички рад угледа светлост дана. Неизмерна морална подршка овом раду је била од 

од колега из Републике Хрватске, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Препродукција 

филма почела је одмах након одобрене теме докторског рада у октобру месецу 2020. 
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године, продукција је почела у марту месецу 2021. у постпродукцију смо ушли крајем 

априла месеца такође ове године, извођење рада у јавности заказано је за 15. јун у 

Комбанк дворани. Режисерски поступак Андреја Арсењевича Тарковског на мене је 

утицао за интерактивну форму филма, који ћу опширније образложити у првом 

поглављу мог докторског уметничког рада.  

Теоријско образложење докторског уметничког пројекта, поред методолошког 

увода, закључка и списка коришћене литературе, укључује два централна поглавља. У 

првом су анализирани поетички аспекти рада, са посебним акцентом на утицај који су 

на њега оставиле идеје А. Тарковског, а у другом је представљен технички оквир са 

дискусијом битних појмова за овај докторски уметнички пројекат. У прилогу су дати 

Сценарио, књига снимања и скице костима. 

 

 

Кључне речи: интерактивни филм, филмска режија, дигитални медиј, одлука, 

патријархат, партнерско насиље, жртва. 
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Abstract 

 

The film Decision, in digital media, deals with causes and consequences of partner violence, 

which is increasingly talked about, both in the Balkans and globally around the world. This is 

the result of a three-year study research in doctoral art studies at the Department of  Digital 

Art, University of Arts in Belgrade, and its focus is on film directing in digital media. The 

Decision is the first interactive film in the Balkans to address the problems of partner 

violence. I treated the most important aspects of the current interactive media, to raise public 

awareness of the tragedy of the Balkan Patriarchate, where women are treated as lower beings 

in relation to the male population. I have dealt with the problem of partner violence against 

women in the Balkans to find out how to help victims, and how to start their education. My 

goal was to analyze current situation and define problems in the state institutions working 

methods. I wanted to give victim an idea how to overcome and solve some of their problems. 

I think that film directing in the digital media must meet certain requirements, which will 

affect the position of women in our society in general. We have to point out the responsibility 

of all human beings and highlight interaction of every involved person. Methods were focused 

on building a story based on true facts. I interviewed authentic victims of violence; both 

within family close friends and across the region based on statistics and reported cases of 

partner violence. The material obtained through the mentioned methodological approach was 

used for the screenplay of the interactive film Decision, which should draw attention to the 

important sociological problem of partner violence at the regional level. An author team was 

formed, once the script had been finalized. It consisted of the members of the production 

team: the camera operator, the director, the producer, etc. Firstly, we applied for funds in the 

official institutions of the Republic of Serbia, but it was unsuccessful. We were, finally, 

supported by the independent production houses Cinnamon and Cinnerent. The two 

productions helped a lot for this doctoral work of art to be presented. The greatest support 

came from the Republic of Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina colleagues. The 

production started in March 2021, following the approved thesis in October 2020. We entered 

the post-production at the end of April this year, and the public work was scheduled for June 

15 in Kombank Hall. The directing procedure of Andrej Arsenjevič Tarkovski influenced me 

for the interactive form of the film, which I would explain in more detail in the first chapter of 

my doctoral artistic work. The theoretical explanation of the doctoral art project, in addition to 

the methodological introduction, conclusion and the list of used literature, includes two 

central chapters. The first analyzes the poetic aspects of the work, with a special emphasis on 
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the influence of Tarkovski's ideas. The second, a technical framework is presented with a 

discussion of important concepts for this doctoral art project. The scenario, the shooting book 

and costume sketches are attached. 

 

Keywords: interactive film, film directing, digital media, decision, patriarchy, partner 

violence, victim. 
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Увод 

Предмет рада  

 

            Интерактивни филм Одлука је краткометражни играни филм у интерактивном 

медију, који је режиран по сценарију ауторке и, делимично, са ауторском музиком. Овај 

пројекат представља завршни докторски уметнички рад на постдипломским 

интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у Београду на одсеку 

Дигиталне уметности. Жанровски, филм Одлука је психолошка драма, прича у којој се 

преплићу физички и психички облици насиља у породици. Интерактивни филм 

поставља реципијента у улогу филмског режисера у дигиталном медију који може 

утицати на судбину актера и ток приче.  

 Интерактивност кратког играног филма можда је слична видео игри јер 

гледалац има опцију да изабере у ком смеру ће се радња одвијати, али ни близу није 

игра већ на појединца може да утиче едукативно и катарзично у циљу сагледавања 

узрока и последица насиља. Такође могућности дигиталног интерактивног медија 

актуелизују филмску уметност тако што филм није више затворена целина и не прати 

се пасивно. У филму Одлука на крају одређене секвенце слика се замрзава и нуде се 

опције, где гледалац треба да изабере да ли ће видети одсуство подршке мајке или 

трагичку грешку главне протагонисткиње. На основу изабраних сцена, понуђен је 

садржај који се односи на даљи исход приче. Сцене на крају се односе на епилог приче, 

на комшиницу, која симболизује друштво у реалном животу, што би требало да 

подстакне људе на исправне одлуке, али и да укаже на опасност уколико насиље 

сматрамо нормалним, нуди се избор где се одлучује шта би требало да ураде помоћни 

ликови, реципијент бира да ли ће жртву спасити или неће. Последње сцене треба на 

гледаоца да делују психолошки како би се пробудила свест код сваког појединца шта ће 

се догодити ако као гледалац игнорише насиље у интерактивном исходу, као и да га 

подстакне на размишљање колико је то тек важно и неопходно у реалном животу. У 

сврху едукације јавност треба да зна да ћутањем постајемо подршка насилнику, а тим 

чином и саучесници у злочину. Током истраживачког процеса у разговору са појединим 

социјалним радницама наилазила сам на подршку, али и на неразумевање због 

коришћења интерактивног медија, јер су мислили да је то вид забаве и игре непримерен 

озбиљности теме. Након што су се детаљније упознали са пројектом, моја идеја је 

препозната од стране Аутономног женског центра за заштиту жена као својеврсни 

активистички покрет у сврху подршке жртвама партнерског насиља. 
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Циљна група и уметнички циљ пројекта 

 

Ова прича својом разноликошћу може подједнако заинтригирати и мушкарце и жене 

узраста од седамнаест до седамдесет година, јер поседује велику културну моћ која 

психолошку драму са интерактивним исходима смешта у дискурс трагедије која у 

старијим генерацијама побуђује радозналост, док најмлађе гледаоце може 

заинтригирати интерактивно учешће које се огледа у атрактивности филмског 

остварења у новом медију. Најужа група које се овај филм тиче јесу жене од уласка у 

зрелост после двадесетпете године до педесет година које имају велике планове за 

грађење каријере, стварање породичног живота и одгајање својих будућих потомака. 

Осетљива тема која за собом повлачи питања партнерског насиља, еманципације и 

шовинизма може знатно освестити проблем који се тиче жена данас. Велики потенцијал 

овог филма крије се у његовом жанру, али и форми која је у српској кинематографији 

веома мало истражена. Друштвени проблем који се не тиче само Србије већ и околних 

земаља и, нарочито, патријахалних друштава може добити улогу својеврсног 

активистичког покрета кроз седму уметност. Универзалност филма је у специфичном 

жанру психолошког трилера док се индивидуалност може тражити у самој 

интерактивној идеји коју ово дело пропагира. Уметнички циљ пројекта је да се на 

основу истражених документарних чињеница ослика играна структура у интерактивном 

медију где се даје допринос филмској режији у дигиталном медију. Филм се, као медиј, 

не користи као стандардно средство за вођење нарације, односно причање приче, већ се 

моћ медија усмерава за покретање важног друштвеног питања о насиљу, са циљем да се 

развија одговорност гледаоца. 

Поетика рада 

  

Интереактивни филм Одлука се не користи као стандардно средство за причање приче, 

већ се његова моћ усмерава на покретање важног друштвеног питања у дискурсу 

партнерског насиља, као и продирање у душу гледаоца који ће утицати на судбину 

актера. Приликом техничке реализације филма снимљени су избори под А и Б из којих 

произилазе даљи исходи који нас воде до два епилога уз могућност различитих 

расплета у изабраном епилогу. Снимљене сцене монтиране су засебно, а касније су се, 
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уз помоћ програмског кода, повезивале у ХТМЛ-у како би гледалац избором понуђених 

опција утицао на даљи ток радње.  

Како се ради о интерактивној форми која треба да пропитује и нуди опције 

гледаоцу/гледаоцима, те отвара дискусију, даље токове, важно је имати у виду до 

каквих исхода то може довести. Наглашено је да је Србија дубоко патријархално 

друштво у коме су предрасуде и стереотипи о насиљу према женама више правило него 

изузетак. Због тога је интерактивна психолошка драма коришћена као активистички 

покрет који може да утиче на јавност и да поред пробуђене емоције утиче и на буђење 

свести самог интерактивног учесника. На основу истраживачког рада на докторском 

завршном пројекту у разговору са компетентним људима који имају вишедеценијско 

искуство у раду са женама које преживљавају насиље дошла сам до резултата који, на 

жалост, показују да се насиље у нашем друштву често толерише, минимизује, негира, 

па чак и подстиче, а та атмосфера се и тренутно уочава. Доводи се у питање истинитост 

сведочења жртви, оне се оптужују зашто су до сада ћутале, и потпуно се превиђа 

колико је тешко изаћи из заточеништва партнерског насиља. Додатно, многе жртве 

никада нису изашле из насилног односа јер нису имале подршку ближњих, чак и нису 

биле свесне одређених облика психолошког насиља. То су углавном особе женске 

популације које су направиле избор насилног партнера и пристају на њега. Оне су често 

и саме гледале насиље у кругу породице у којој су одрастале и због тога касније нису 

развиле реалну перцепцију, мислећи да је то нормално, трпеле су најтеже облике 

насиља и углавном никада не би проговориле. Код мушке популације, ако су одрастали 

у породицама трајних поремећених односа, често се догађа да и сами постану 

насилници.  

  Намера је да, након јавне презентације на потенцијалним фестивалима, филм 

функционише у индивидуалним пројекцијама, што значи да ће његов интерфејс бити 

онлајн што и јесте будућност нових медија и новог филма. Под тим подразумевам 

интернет платформу као што су виртуелни биоскопи, где ће реципијент гледати и 

бирати садржај на сопственом интерфејсу, и где ће се дубоко концентрисати на садржај 

психолошке драме и доносити одлуку о судбини ликова.  

  У Србији је поражавајућа друштвена атмосфера у којој се жртвама не верује, у 

којој се оне додатно застрашују, у којој се оне осуђују као грађани другог реда, у којој 

се одговорност пребацује са починиоца на њих, у којој се удара на њихов кредибилитет 
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и самопоуздање, па се тако отвара простор да се насиље понавља и увећава. Долази се 

до тужног резултата да се жртве излажу секундарној виктимизацији.1  

  С тим у вези, чини се да би било јако тешко усмерити и координисати дебату 

која би проистекла након приказивања филма у широј друштвеној јавности (код које 

већ имамо овакву неадекватну реакцију), због тога сам у току истраживачког рада, али 

и у току саме реализације уметничког пројекта, дошла до закључка да као аутор 

поставим „ограничења” и одржим контролу тиме што сам ипак изабрала 'опције' које 

дајем гледаоцима на избор, као и да те опције иду у смеру подршке жртвама. У 

супротном би то било давање простора онима који су спремни да на овај начин 

преиспитују жртве и врше секундарну виктимизацију што би могло продубити 

проблем. Приликом пружања опција гледаоцима да 'режирају' даљи ток приче, 

адекватни избори су у сврси моралне подршке од комшинице, али и контратежа – шта 

ће се догодити ако не помогнемо жртви и какве нас последице чекају. Управо због тога 

се гледаоцу приказало какве су последице ако као друштво игноришемо насиље у свом 

окружењу, што треба да допринесе освешћењу. У томе је интерактивност ове приче и 

акценат на новом дигиталном миленијуму који је родио нови уметнички стваралачки 

израз. Сцене физичког и психичког насиља су снимљене, као и неколико верзија 

завршетка сваке сцене, а главни протагониста игра негативца, али и жртву. Осмишљено 

је да се сцене у ентеријеру снимају у благој подексопзицији, са високо контрасним 

светлом које долази из правца прозора и благом допуном из предела ентеријера као и 

доминацијом плавих, хладних боја. Коришћена је ужа оптика, а кроз низ детаљ планова 

у комбинацији са крупним и средње крупним плановима, доприноси се поистовећивању 

гледаоца са ликовима, као и са болом и тежњом које притискају главни лик. Сцене 

вожње аутомобила такође су специфично стилизоване да би се појачао психолошки 

ефекат, као и сцене преиспитивања ликова. Екстеријери су снимани ширим 

објективима у дугим кадровима са циљем дочаравања меланхоличности, поетичности и 

ониричности филма, представљајући главне јунаке немоћнима у односу на окружење. 

Поред иманентних звукова и говора, дигитално компонована трансцедентна музика је 

коришћена за појачавање атмосфере. За музичку карактеризацију лика дечака-

виолончелисте употребљен је Прелудијум из Прве свите за соло виолончело Јохана 

Себастијана Баха, док за екранизацију сцене када Ана умире коришћен је тропар 

                                                           

1 Жртве које су једном преживеле насиље, сада га поново доживљавају и од стране јавности, тада жртве 

настављају да “ћуте” и остају у “зачараном кругу насиља”. 
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архистратигу Гаврилу у извођењу јеромонаха Теофила Радовића и у пратњи братства 

манастира Тумане. Осмишљена је и расвета која највише одговара предложеној теми и 

одабраном приступу. 

Истраживачке методе 

 

У раду су коришћени дигитални алати у програму Келтс (Celtx). Tа платформa 

омогућава писање сценарија на интернету, на мобилном телефону или на класичној 

радној површини рачунара. Најновија верзија програма има и посебан део за израду 

сториборда (Storyboard) у којем је стваран визуелни идентитет претходно 

раскадрираних сцена из књиге снимања која је реализована на основу уметничких 

визија (Слика 1.) 

 

Слика 1. Пробна превизуелизација 

Стандардна књига снимања садржи: опис сцена, кадрова, параметре и редослед 

кадрова. Ауторска музика је остварена помоћу софтвера Рипер (Reaper). 

Поред ових основних претпродукцијских филмских поступака, главне методе се 

базирају на истраживању и креирању интерактивности Одлуке. Помоћу софтвера Твајн 

(Twine) тестиране су шеме интеракције и мапиране су везе линкова у програмском 

коду. Кроз истраживање, развијање и креирање уметничких форми као језика и 

структура, посебно значајно било је осмишљавање и стварање тематског оквира приче 

на основу истинитих догађаја. 

Током прикупљања сценаристичке грађе на докторском уметничком пројекту, 

сходно мом сензибилитету, истраживан је феномен балканског менталитета, 

истраживачки рад се одвијао на подручју Србије, Црне Горе, Хрватске, као и Босне и 

Херцеговине. Истраживањем друштвеног феномена партнерског насиља на Балкану, 

долазила сам до поражавајућих чињеница да је жена инфериорна у односу на мушкарце 

и да је то последица дубоко укорењеног балканског патријархата. Почев од 

стереотипних балканских чињеница кроз историјат да жена треба да се покорава 
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мушкарцу, па до народних пословица да су „батине из раја изашле”, „ко се бије тај се 

воли”, па све до рађања деце само због тога да би се дошло до мушког детета које је, на 

жалост, и данас уврежено код млађе модерне популације – „Женско дијете туђа кућа“.2  

С обзиром на то да сам делимично рођена у црногорској породици и кроз 

патријахално васпитање моји ставови су одувек били у дистинкцији у вези са ставом 

мојих родитеља, да је женско дете „туђа кућа” и да је мушко дете супериорно у односу 

на женско. Одрастајући у Србији често сам слушала како многи приписују да је то 

везано само са народ у Црној Гори и да је то последица патријархата у Црној Гори. 

Моји ставови су се косили са констатацијом да је жена само у Црној Гори инфериорна у 

односу на мушку популацију, због тога, мој мотив у току радног процеса постајао је 

још снажнији када сам се апсолутно препустила истраживачком жару широм региона и 

исцрпном детаљном трагању како бих прво себи одговорила, а потом покушала да у 

докторском раду одгонетнем шта је дискурс овог проблема. Након Црне Горе моје 

истраживање наставило се опет у Србији и на основу статистичких података у вези са 

партнерским насиљем, почев од руралних средина па све до најутицајнијег српског 

естаблишмента, где сам дошла до резултата да је број жртава женске популације 

партнерског насиља, без обзира на социјални сталеж, двоструко већи у односу на 

претходну годину, нарочито током карантина у доба ковида 19 у 2020. години. У 

Хрватској такође долазим до приближних констатација, где закључно са Босном и 

Херцеговином схватам да је то што је жена жртва партнерског насиља углавном 

последица балканског патријархата.  

Након одржаног мастер класа и представљених исцрпних анализа, на Мостар 

Филм фестивалу, на тему мог докторског рада, студентима из Словеније, Македоније, 

Бугарске, али и студентима из наведених земаља у којима се моје истраживање 

одвијало приликом грађења мог уметничког израза, потврђујем да је дискурс 

партнерског насиља над женама у балканском патријархату и непримереним казнама 

надлежних институција.  

Две жене су убијене у Хрватској у току једне недеље, на основу статистичког 

податка из 2018. године сазнаје се да је у 2017. години окривљено преко десет хиљада 

људи, а само је осам посто је осуђено.3 Године 2019. убијено је тринаест жена, у 

сигурним кућама нема довољно места.4 Од почетка 2020. године у Србији су убијене 

                                                           

2 Говорило се тако да се покаже колико се не жели да се роди женско дете. 
3 Извор: Правобранитељица за равноправност сполова, извјешће о раду за 2017. 
4 https://hr.n1info.com/vijesti/a484381-nasilje-nad-zenama-u-hrvatskoj/ , приступљено 15. октобра 2020. 
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двадесетдве жене. На временској дистанци од десет година, у Србији убијено је 

тристатридесет жена, што је потврђено у медијима. Из аутономног женског центра 

наводе „да не постоје званични подаци колико је жена преминуло од последица 

трпљења дугогодишњег насиља“5. Већина жена је забринута по питању насиља у Црној 

Гори. Према званичном податку Организације за европску безбедност и сарадњу6 више 

од шест од десет испитаница сматра да је насиље над женама често (62%), од којих 

готово четвртина (23%) сматра да је оно веома често. Отприлике четвртина њих (26%) 

лично познаје некога у својој породици, међу пријатељима (26%) и у свом свом 

суседству (24%) ко је изложен насиљу. Више од шест од десет испитаница су виделе 

рекламе о насиљу над женама (61%), а (71%) сматра да би знале шта треба да чине кад 

би доживеле насиље.7 Избор насилног партнера већа је вероватноћа код жена које су 

искусиле физичко насиље у детињству. Иако је већина њих чула за специјалне службе 

које пружају помоћ женама изложеним насиљу, мало њих се заправо обратило овим 

службама након што су доживеле насиље.  

Зашто жена остаје са насилником8 

- Зато што је нико не подржава 

- Зато што јој нико не верује 

- Зато што други траже кривицу у њој 

- Зато што законске процедуре предуго трају 

- Зато што има страх од насилника 

- Зато што нема довољно прихода 

- Зато што нема где да оде 

- Зато што има децу 

- Зато што се боји да ће јој он узети децу 

- Зато што се стиди онога шта ће људи мислити 

- Зато што је емотивно зависна од партнера 

- Зато што брине о насилнику 

- Зато што верује да ће бити боље 

                                                           

5 https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-55208847, приступљено 12. марта 2021. 
6 Организација за европску безбедност и сарадњу, скраћено ОЕБС (енгл. Organization for Security and Co-

operation in Europe, скраћено OSCE) — основана 1973. као Конференција за европску безбедност и 

сарадњу, скраћено КЕБС (енгл. Conference on Security and Co-operation in Europe, скраћено CSCE), 

највећа је светска међувладина организација која се бави питањима безбедности. 
7 Студија о насиљу над женама у Црној Гори коју је спровео ОЕБС 
8 Преузето са сајта: https://www.womenngo.org.rs/konsultacije-za-zene/o-nasilju-nad-zenama/30-nasilje-u-

partnerskim-odnosima-i-u-porodici  

https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-55208847
https://sr.wikipedia.org/wiki/Енглески_језик
https://sr.wikipedia.org/wiki/Енглески_језик
https://www.womenngo.org.rs/konsultacije-za-zene/o-nasilju-nad-zenama/30-nasilje-u-partnerskim-odnosima-i-u-porodici
https://www.womenngo.org.rs/konsultacije-za-zene/o-nasilju-nad-zenama/30-nasilje-u-partnerskim-odnosima-i-u-porodici
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  Идеја о краткометражном интерактивном филму водила ме је у даље процесе 

који су везани за међуљудске односе: психологија, одрастање, међуљудски и 

породични односи. Истраживањем траума трајно поремећених односа и насиља у 

породици – силовања, убистава – долазим до констатације да су крајње непримерене 

казне у вези са почињеним злочинима. Узимајући у обзир комплетну статистику 

злочина који нису адекватно процесуирани указују на чињеницу да се надлежна 

тужилаштва нису довољно залагала. Многи починиоци нису окривљени, многе 

кривичне пријаве су застареле, многе жртве нису имале финансијску могућност да 

случај изнесу до краја. Углавном, било који облик насиља често се заврши фаталним 

исходом јер насилник жртву никада не оставља на миру. Узимајући у обзир све горе 

наведено и званичне податке потврђене у јавности сматрам да је ово фемицид. Дубоко 

разочарана радом надлежних институција мој даљи рад се базирао на емпиријском 

истраживању.  

Нисам се водила само литературом и статистичким подацима већ на основу 

пријављених случајева потврђених у јавности ступала сам у контакт са породицама које 

су директно преживеле партнерско насиље. Следећа фаза мог рада, то јест мој узорак су 

интервјуи, са жртвама, али и са људима који су починили најтеже облике насиља који 

чак и на издржавању кривичних санкција не сматрају да су криви већ налазе оправдање 

за то што су починили. Управо на основу интервјуа градила сам ликове интерактивног 

филма. Обавила сам и интервјуе са људима који су били посматрачи насиља и који су 

могли нешто да учине, а нису, али и интервјуе са људима који су покушали да спрече 

насиље као случајни пролазници, па самим тим и они су постали оштећени.  

На основу емпиријског искуства тврдим да је веома важно да жртва препозна 

партнерско насиље на време, а то је једино могуће када је свесна да се над њом одвија 

насиље, у противном она постаје саучесник злочина над собом што доводи до 

аутодеструкције и самоубиства. Жртва често не препознаје да се њој догађа насиље, 

постаје анестезирана и нема коме да се обрати или, у најгорем случају, није ни свесна 

ако је одрасла у породици трајно поремећених односа где је мајка трпела насиље. 

Укорењено јој је осећање кривице и осећа се понижено у односу на друштво, долази у 

ситуацију да прикрива злочин свог партнера, тако што о томе не разговара ни са ким 

већ потискује дубоко у себи, да би се то у континуитету понављало, што касније 

углавном доводи до фаталног исхода.  

На основу анкете путем социјалних мрежа, шта урадити ако сплетом околности 

видимо насиље, где се жртве доводе до виктимизације, до осуђивања околине, а у 
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интервјуима са члановима породица, чије су ћерке, сестре доживеле насиље од својих 

партнера, наилазим на одговоре: „Сама је бирала; то су њихове ствари; најбоље је да 

сами реше; зашто је чекала до сада; ко зна шта је радила и чиме је заслужила да је муж 

бије? Ја имам своју породицу. Где да се врати? Да ли треба да буде распуштеница? Да 

иде из руке у руку? Шта ће људи рећи? Ми је вратимо она опет оде.“ Истраживањем 

других европских култура у дискурсу насиља над женама, на основу литературе и 

статистичких података доступних у јавности, може се закључити да насиље није ништа 

мање заступљено у односу на Балкан, али да је другачије и да је ипак ситуација доста 

боља у односу на социјалну организацију живота људи.  

На основу истраживања сам дошла до констатације да је повећан ризик код деце 

која су одрасла у породицима где је присутно насиље да и они сами постану насилници, 

када је у питању мушка популација, док девојчице које су гледале насиље у својим 

породицама често имају повећан ризик да изаберу насилника и саме постану жртве. 

Људима који су покушали да спрече насиље, догађало се да у обрачуну са насилником 

постану жртве, као и да жртви партнерског насиља направе још већи проблем са 

насилником, а све због тога јер човек није у стању сам да се избори са овим проблемом, 

али је и те како у стању да подстакне јавност у решавању ове ситуације. Да би се ствари 

промениле, треба радити на буђењу свести балканског менталитета да ово насиље не 

може бити проблем двоје људи који се обрачунавају, већ да је било који вид насиља 

проблем једног друштва и да на то морамо заједно деловати као на пошаст. Жртвама ће 

бити много лакше ако схвате да нису саме и да се насиље може догодити било којој 

жени у нашем друштву, без обзира на социјални статус и положај, верску и етничку 

припадност и да није срамота проговорити о насиљу, већ напротив. Храброст је 

иступити у јавности, под условом да се уважи од стране надлежних институција, јер је 

веома важно да жртва буде безбедна и да насилник буде адекватно процесуиран. У 

противном тек тада жртва није безбедна. 

Током истраживања направила сам експеримент где сам у договору са 

власником локала у склопу хотела у Мостару, на лед екранима за пренос утакмица, 

пустила стару вест у којој се саопштава: „Да је муж, убио жену, зато што га је варала!“. 

Поражавајуће је у 21. веку кад на вестима чујемо да је мушкарац убио жену зато што је 

чинила прељубу, тиме што је речено „зато што је чинила прељубу“ већ је оправдан у 

јавности, већ имамо Балканце који гледају те исте вести из својих домова, кафића, 

кладионица, где напросто навијају и скандирају у виду подршке насилнику, где и они 

говоре да би учинили исто или да би је још више мучили, или прејудицирају шта можда 
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треба да ураде они који сумњају да им жена чини прељубу. Насиље треба да буде у 

негативној конотацији без обзира шта је жртва урадила. Насиље не смемо толерисати 

нити оправдавати у било којем смислу јер тиме се подстиче. Карактеристике насилника 

су сличне психопатском типу људи. Обично воле да све држе под контролом, партнеру 

прекидају све контакте са околином, чак и са породицом из страха да не би остали 

сами, јер уколико би жртви неко указао да то није нормално да трпе од свог партнера, 

можда би могла да нађе начин да га остави. У таквим фазама насилник се труди да буде 

добар, купује јој поклоне, истински обећава да ће се променити, плаче, моли, долазе у 

фазу помирења, после чега је следећи сукоб још гори, насиље се понавља у 

континуитету, психопатски тип особе, често и није свестан да је погрешио. Без обзира 

на то што је за егзистенцију боље да обоје имају сталне приходе, насилник се нипошто 

не мири са чињеницом да жена треба да ради јер ко зна кога она може да сретне на 

послу, насилник има параноичне констатације и све време држи контролу над својом 

партнерком, док она постаје дезоријентисана и нема више контаката ни са ким, он јој је 

једини извор подршке и социјалног контакта, али и прихода јер она прекида све 

контакте са околином све док је не доведе до тога да постане асоцијална да не сме више 

ни да оде до пријемног сандучета да провери пошту у улазу зграде. На основу 

статистичких података и случајева потврђених у јавности овакве приче се углавном 

окончавају фатално.  

Моје даље истраживање одвијало се у налажењу одговарајућег програмског кода 

који ће бити најадеквативнији за интерактивну шему овог филма, у програму за 

едитовање дигиталног видео записа и испоставило се да је најдекватнији програм за мој 

филм програм Камтазија (Camtasia) који ћу опширније описати у поглављу дигиталних 

алата које сам користила током реализације, али и у току постпродукције на овом 

пројекту.  



 

 

20 
 

 

Слика 2. Спајање секвенци у софтверу Камтазија (Camtasia Studio) 

 

Структура рада 

 

Централни део рада подељен је на два поглавља: Поетичке претпоставке рада и 

Технички оквир. За поетику филма Одлукa посебан значај има дело Андреја 

Тарковског, и зато ће осветљавању тог утицаја бити посвећено прво потпоглавље рада. 

Поетика Тарковског као антиципација интерактивног медија. Затим, биће дискутована 

питања везана за жанр интерактивног филма и у трећем потпоглављу осветљен процес 

грађења ликова филмским средствима. Друго поглавље посвећено је техничким 

питањима и обухвата: Елаборат изводљивости, Oквирни план снимања, Јавно извођење 

рада, Уметнички део рада. Следе Закључак, списак литературе (са вебографијом). У 

прилогу су дати: Сценарио интерактивног филма, Књига снимања, Скице костима 

филма Одлука, Маркетинг медија план, Директни трошкови краткометражног 

интерактивног филма, У складу са стандардима обликовања текста образложења 

докторског уметничког пројекта приложени су Белешка о аутору, Списак реализованих 

уметничких пројеката и Изјаве о ауторству. 
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I ПОЕТИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ РАДА 

Поетика Тарковског као антиципација интерактивног медија

 

Стваралаштво и поетика Андреја Тарковског у савременој филмској уметности 

имају посебно место и због особености његовог филмског језика и због његових 

ставова о месту и улози филма. То је један од режисера који је својим радовима битно 

утицао на моје схватање режије и самог филма као медија. Немогуће је у овом тексту 

обухватно представити поетику Тарковског, али желим да издвојим оне битне аспекте 

његовог стваралаштва и поетике који су имали пресудну улогу у мом професионалном 

раду. 

Андреј Тарковски један је од оних филмских редитеља који је у последњих 

неколико деценија изазвао највише сумњи, неспоразума и контраверзи, које су ишле и 

до потпуног неразумевања и одбацивања у Русији. Док с друге стране, како од критике 

тако и од публике у свету је проглашаван за генија и његова дела су добијала епитете 

ремек-дела. На Западу му је приписиван статус прогоњеног уметника, посебно после 

смрти. Као што је описао Мирослав Бата Петровић у Недоречености Андреја 

Арсенијевича Тарковског – Прилози за тумачење једног уметничког опуса, његови 

филмови сматрају се збуњујућим и несхватљивим посебно од стране америчких 

еминентних критичара који су често оно што су реалне тешкоће тумачења комбиновали 

са недовољним познавањем историјског контекста који је обликовао те филмове.9 

Тарковски не дугује техници или филмској атракцији наметнутој духом времена, он 

прави дубоко загонетне и личне филмове где гледаоца уводи у дело тако да све до 

самог краја филма не зна нити може да предвиди епилог приче. Чак и на крају филма 

питање је да ли ће решити тајну. Поента уметничко истраживачких метода код Андреја 

Тарковског пре свега је у недеоречености, у тајни и у слици доживљаја која није 

универзална порука гледаоцима, већ је дубоко индивидуална. Свако у публици 

доживљава филм на свој начин и може имати 'свој' крај што наводи гледоце на 

вишеструко гледање где се и након одгледаног филма размишља шта је заправо то што 

што је доживљено. Филмови Андреја Тарковског су препознати од стручне јавности 

као ремек-дела која су интерактивна са публиком јер управо та медота недоречености 

обавијена велом тајне наводи на размишљање шта је то што би могло да буде, шта је то 

                                                           

9 За истраживање и разумевање опуса Андреја Тарковског веома су ми помогли разговори са 

Мирославом Батом Петровићем, који је посветио четири деценије раду Андреја Тарковског. 
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што је редитељ хтео да каже. У томе је чар и благодат његових дела јер све време слика 

доживљаја држи пажњу. 

Тарковски је редитељ који је отварао питања својим стваралачким опусом, која 

су универзална али и свевремена на која стално тражимо одговоре, и када помислимо 

да смо их нашли, веома брзо схватимо да нисмо ни близу. Шта је уметност и коме је 

она потребна? Да ли је заиста некоме потребна? Ово су питања која је себи постављао 

Андреј Тарковски у својој књизи Вајање у времену.10 Тарковски истиче да се 

доживљај узвишености завршава враћањем од утиска природе величине ка моралном 

достојанству човека, које је веће од сваког броја, али веће и од снаге у природи. По 

њему Бог је апсолутно узвишен, као бесконачно и недостижно, пробија се кроз сву 

делимичну узвишеност у природи и духовном животу. Особеност метода Андреја 

Арсењевича Тарковског препознаје се управо у његовом односу према тајни, 

духовности, недоречености и моралу. На тим елементима он је градио свој јединствени 

језик који је кроз ликове и кадрове имплементирао у своја дела. 

Тарковски је истицао у својим интервјуима да је за њега филм моралан посао па 

тек онда професионални, сматрао је да су глупи филмови који се могу лако препричати. 

Главни метод уметничко истраживачког рада на филму код Андреја Тарковског је пре 

свега у тајновитом и непредвидивом наративу који је још у прошлом веку имао циљ 

интеракције између гледаоца и садржаја његовог филма. Тарковски је истицао да филм 

треба да буде тајна и за самог редитеља и да до самог краја филма мора да постоји 

загонетка да би филм био интересантан. Тврдио је да је филм као живот, као љубав и да 

се не може објаснити. „Литерарни садржаји су најчешће наметнути филму као 

арматурно ткиво које држи филм (тј. пажњу гледалаца), а у суштини то је потпуно 

неприродно и непримерено филму као аутохтоном и аутономном медију и уметничком 

језику.“11 То је злоупотреба филмске уметности због комерцијалних потреба. Јер, 

                                                           

10 Тарковски, А. Вајање у времену. Београд: Књиге Обрадовић, 2014. . Поред ове кључне аутопетичке 

књиге Тарковског, значајно осветљење ове проблематике дато је и у следећим радовима: Тарковски, А. 

Запечаћено време. Прев. М. Спасић Н. Спасић. Нови Сад: Академска књига, 2019; Тарковски, А. 

Мартирологијум. Нови Сад: Академска књига, 2019. Иванов, В. Ејзнејштенова естетика. А. Ацовић. 

Београд: Логос, 2014; Хендриковски, М. Уметност кратког филма. Београд: Клио, 2004; Џенкинс, Н. 

Обликовање визуелног идентитета. Београд: Клио, 2002; Петровић, М. Недоречености Андреја 

Арсењевича Тарковског, Београд: Фикс Фокус, 2016. 
11 „Трагање за смислом, Кинематограф/I-Параџанова, Тарковског, Јоселијанија и Германа“, Дом културе 

Студентски град, Нови Београд, 2002. 
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широке масе гледалаца, које дају највеће прилоге профитима продуцената, једино са 

лакоћом могу да прате јасне, линеарне садржаје које дотичу њихове емоције. Поред 

свих методских уметничких инстанци може се приметити да су његови филмови по 

својој суштини најпре поетска уметност. Андреј Тарковски је настојао да се ослободи 

линеарног наратива и самим тим приближавао се поезији. „Под појмом поетског у 

филму није подразумевао тежњу ка лиризму и романтици, већ слагање слика у процесу 

асоцијација као што то чине песници, стварање слике расположења и атмосфере како је 

то чинила хаику поезија.“12 

Такође, поред недоречених тајни, важан уметничко истраживачки метод је 

духовност где се може направити паралела између православног иконописа и 

сликарства, заправо паралела композиције кадра у корелацији са жанр сценама.  

„У свим мојим филмовима тема порекла је увек била веома важна: везе са 

породичним домом, детињством, домовином, Земљом. Увек ми је било важно да 

потврдим да ја сам припадам одређеној традицији, култури, кругу људи и идеја.“13 

Сцене из филмова Андреја Тарковског могу се сместити у дискурс апокалипсе: 

Иваново детињство, Андреј Рубљов, Соларис, Огледало, Сталкер, Носталгија и 

Жртвовање. Тарковски је један од ретких уметника који је заиста остварио циљ у пуној 

снази свог сензибилитета. У сваком његовом филму при њиховом вишеструком 

гледању открива се нешто ново у библијском контексту греха, морала, искушења, 

ратова, Божје казне, потопа, истеривања и тако даље. Његови филмови су пророчки, ако 

се гледалац упусти у дубоку анализу, посебно његовог дипломског средњеметражног 

филма „Парни ваљак и виолина“14. У кадру су мајка и син, они разговарају испред 

огледала, дечак Саша је у кадру у првом плану, док је мајка у другом плану као одраз у 

огледалу. Овом сценом симболизује се отуђеност, недостатак комуникације између 

мајке и сина. Да ли је хтео тај ефекат, не може се поуздано знати, али ако се уплови 

дубоко може се сигурно потврдити да је ово пророчко дело заправо претеча савременог 

                                                           

 
13 А. Тарковски, Вајање у времен, нав. дело. 
14 Парни ваљак и виолина (рус. Каток и скрипка) је совјетски средњометражни играни филм снимљен 

1961. у режији Андреја Тарковског, познат као последњи кога је снимио пре почетка редовне каријере, 

односно током студија на филмској школи ВГИК. Протагонисти, које тумаче Игор Фомченко и 

Владимир Замански - су Игор, седмогодишњи виолинистички вундеркинд и Сергеј, возач парног ваљка 

који дечаку помогне када га почну малтретирати вршњаци. Радња приказује како се спријатеље те 

доживљајају низ пустоловина кроз дружење по улицама тадашње Москве. 
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доба дигиталне технологије где је све дато, али све и није на корист – где су људи 

отуђени од света, где их друштвене мреже и аватари 'узимају под своје'. Та сцена 

антиципира време у којем је виртуелна комуникација алтернација за ону праву 

комуникацију. 

Радња филма Иваново детињство смештена је у ратно окружење и буквално 

свака сцена филма делује апокалиптично. Рат се не види непосредно, али се осети 

ратни набој у сваком кадру. Кроз секвенце Иванових снова Тарковски акцентује 

психолошко стање дечака. Бави се психологијом личности дечака који је у ратном 

окружењу, што гледаоце дубоко потреса јер пролазе кроз Иванове унутрашње немире, 

страхове узроковане ратним околностима. Тарковски пребацује фокус са спољашњег 

света на унутрашњи. Сви дечачки пориви једног детињства нестају из његовог живота. 

Након прве сцене сновиђења Иван је у тамној скученој просторији од дрвета, Иван 

силази низ степенице кадриран из екстремно доњег ракурса паралелно са екстремно 

горњим ракурсом, затим следи крупан план дечаковог лица из доњег ракурса. Дечак 

наставља ход кроз пејзаж, ветрењача из које излази је доминантна у кадру, напуштена 

војна возила су око њега, кроз оштећену лимарију преламају се сунчеви зраци, у 

даљини је дим. Чује се трансцедентна музика, доминирају бубњеви и дувачки 

инструменти који доносе контраст лирској теми из дечаковог сна. Иван се удаљава из 

кадра, пробија се кроз мочвару окружен стаблима бреза, фотографија је 

подекспонирана, веома тамна, тек с времена на време на секунд осветљена сигналним 

ракетама, са злослутним бубњевима који се и даље чују са звучне траке. 

Бројни критичари и аутори који су се освртали на филм Иваново детињство 

препознали су лик Ивана више као жртву, а мање као хероја. Сматрам да је Тарковски 

то заиста и хтео јер филм избегава стандардне шеме по којој се Немци приказују као 

мрски зликовци, али зло с њихове стране је ту, иако се не види. На крају се открива 

трагична судбина малог Ивана, који је стрељан попут многих, где Тарковски директно 

повезује немачку војску са свирепим злочинима.  
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„Све утопије земаљског раја, мира и благостања на земљи разбијају се на 

Апокалипси. Апокалиптичко осећање историје је трагично осећање, оно нас учи 

суровој истини да у свету не нараста само добро већ и зло, и да је најстрашнија 

борба тек пред нама. Напред на духовном плану предстоји нам најстрашнији 

рат, рат царства антихриста с царством Христовим. Рат Христа и антихриста, 

верних Христу и саблажњених антихристом, такав ће бити последњи рат и та ће 

страшна борба имати и своју материјалну манифестацију, рат ће бити и на самом 

крају људске културе, на самом њеном врхунцу“.15 

 
Тарковски као инспирација 

 

Имати дар стварања је нешто најузвишеније што се може добити по рођењу, а 

касније усавршавати на уметничким академијама како би се стекле компетенције у вези 

са одређеном уметничком облашћу. Комплетан опус Андреја Тарковског утицао је на 

мене као аутора и инспирисао ме је да се бавим филмском уметношћу са позиције 

редитеља. У филмском опусу Тарковског откривала сам нешто ново и посебно је 

утицао на мене непредвидив недоречен наратив да тему партнерског насиља радим у 

интерактивном загонетном медију. У филмовима Тарковског никада нисам могла ни да 

предвидим шта ће се догодити на крају сукоба у некој сцени. Потребно ми је било да 

свако његово дело погледам неколико пута како бих се усудила да одгонетам тајну 

обавијену велом мистерије, та метода ме је инспирисала за замрзавање слике у 

одређеним сценама у филму Одлука, како бих пасивног гледаоца још више 

заинтригирала и представила тему партнерског насиља као веома важан проблем 

данашњице. Сваки пут када сам гледала неки филм из опуса Тарковског имала сам увек 

осећај интеракције са његовом причом јер мислим да је то и био његов циљ, да 

гледаоце подстакне на размишљање. Свако наредно гледање његовог филма отварало је 

нова питања али и увек бих нешто ново закључила. Он се увек позивао на то да филм 

није препричавање литерарних садржаја већ да је филм слика доживљаја из које сваки 

гледалац на свој индивидуалан начин треба да извуче поуку или да донесе свој 

закључак открића тајне. На мој сензибилитет је управо та метода недореченог наратива 

посебно утицала да не гледам на филм као забаву за широку јавност која је навикла на 

једноставне и докучиве приче обликоване баш тако да нема шта да се размишља већ је 

                                                           

15 Николај Берџајев, Филозофија неједнакости, Београд, Круг комерц, 2015. 
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све наметнуто и предвидиво. Код Тарковског, након сваке пројекције његовог филма 

излазила сам из Кинотеке дубоко концентрисана на своје мисли у којима су ми 

навирале слике које сам управо доживела, узроковане тајном коју је пренео на мене док 

сам покушавала да одгонетнем и одговорим себи на нека питања са жељом да опет 

погледам његов филм. Посебно снажан утицај на мене је оставио филм Иваново 

детињство, ликовну естетику и духовност сам применила касније на свом првом 

кратком играном филму Снови (2010). Касније сам свој изграђени стил и 

карактеристичну естетику надограђивала у сваком наредном филмском делу за које сам 

се трудила да буде бар за нијансу боље од претходног.  

Интерактивни филм 

 

Први пример интерактивног биоскопа био је Киноаутомат16 (1967), који је написао и 

режирао Радуз Чинчера.17 (Radúz Činčera) Овај филм је први пут приказан на Светској 

изложби '67 у Монтреалу.18 Настао је пре проналаска ласерског диска или сличне 

технологије, па се на одређеним тачкама на сцени појавио модератор уживо који је 

тражио од публике да бира између две сцене. Одабрана сцена играла би се након 

гласања публике. С обзиром да је пројекција била биоскопска, сала је наменски била и 

опремљена тако што су седишта имала тастере на основу којих је публика гласала, па у 

односу на већину гласова избори су се приказивали, док је систем два пројектора 

обезбеђивао пуштање филма са унапред снимљеним једним или другим исходом. Прва 

интерактивна филмска игра била је Нинтендов Дивљи револвер, електро-механичка 

аркадна игра из 1974. године која је користила пројекцију филмских колута за приказ 

видео снимка пуног покрета (FMV) активних пушака са Дивљег запада.19 Седамдесетих 

година, Kaско (Kansei Seiki Seisakusho) је објавио Возач, хит електро-механичку 

аркадну игру, пројектујући аутомобилске снимке.20 Интерактивни филм се данас тако 

ствара у дигиталном медију и поступак рада изгледа другачије у дигиталној 

нелинераној монтажи. Пројекција је независна од модератора, а реципијент на основу 

                                                           

16 Киноаутомат је био први интерактивни филм на свету 
17 Чешки сценариста и режисер, зачетник легендарног Киноаутомата. 
18 Тихони Брчић, Интерактивни филм: Одговор на пасивност медија, Свеучилиште у Загребу, Академија 

драмских умјетности, II ESEJ 8(15)#26 2019 
19 http://gamestudies.org/1502/articles/therrien, приступљено 12. март 2021. превела Бранка Бешевић Гајић 
20 http://shmuplations.com/kasco/, , приступљено 12. март 2021. превела Бранка Бешевић Гајић 

http://gamestudies.org/1502/articles/therrien
http://shmuplations.com/kasco/
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понуђених избора помоћу дигиталног алата може утицати на даље исходе приче. Први 

снимљени интерактивни филм у Србији је филм Ибер Лајф редитеља Лазара Бодроже 

који је између филма и видео игре и без дијалошке форме о чему сведочи и сам аутор: 

„Цео концепт је експеримент који је ауторски тим покушао да спроведе, а ја сам се 

некако трудио да нађем баланс између видео-игрице и филма".21 

 

Филм као едукативно средство 

 

Експанзија дигиталног стваралаштва доживљава процват у 2020. године у доба 

пандемије узроковане корона вирусом. У једном тренутку цео свет стаје и једини извор 

комуникације су дигитални медији. Комплетан образовни систем прелази на онлајн 

наставу, широм света се снимају дигитални интерактивни видео записи у едукативне 

сврхе као једина могућа опција комуникације између професора и ђака, где се 

потврђује као конструктивна опција у датој глобалној катастрофи. Ученици 

дидактичким приступом на основу аудиовизуелне перцепције успешно завршавају 

своје обавезе и поред тога што је време стало, интернет је постао алтернативна опција 

за живот, што подсећа на Вертовљев филм Човек са филмском камером који садржи 

најмање три нивоа.22 Узимајући у обзир узроке и последице партнерског насиља, 

интерактивни филм може да сe посматра и у дискурсу едукације, с једне стране да 

научимо како да препознамо насиље, док са друге стране да знамо како да 

помогнемо жртви да пронађе изллаз.  

Интерактивни филм може да делује са циљем уочавања проблема да кривица није на 

жртви, већ на насилнику који је то починио. Тиме се разбијају табуи и стереотипи о 

положају уопште жене на Балкану. 

 

„Интерактивни виртуелни светови, без обзира на то да ли се доживљавају преко 

екранског или преко посебног ВС интерфејса, често се сматрају логичним 

                                                           

21 Милутин Милошевић, https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/411/film-i-tv/788792/prvi-srpski-

interaktivni-film.html, приступљено 12. марта 2021. 
22 Давид Абелевич Кауфман био је совјетски режисер, знаменити стваралац и теоретичар документарног 

филмског облика. Он је заслужан за увођење револуционарних филмских техника, од којих је 

најзначајнија кино-око. 

https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/411/film-i-tv/788792/prvi-srpski-interaktivni-film.html
https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/411/film-i-tv/788792/prvi-srpski-interaktivni-film.html
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наследником филма и могућим кључним културним обликом двадесет првог 

века, као што је филм био кључни културни облик двадесетог века.“23 

 

Брзина информације у интерактивном медију 

 

Нови миленијум доноси и напредак дигиталне технологије која из дана у дан 

постаје савршенија у односу на човека који није еволуирао у складу са брзином 

информација. Укидају се радна места, рокови су све краћи и смањује се број запослених 

јер је посао доста олакшала нова технологија. Да ли ће нас заменити виртуелни медији? 

У ствари, овде, као и на другим местима, питање се поставља у односу на ширење 

страха од сталне изложености. Информатичка бомба или живот, од свих живота, 

контроле, што је завршено или готово – захваљујући рачунарској технологији.24 Али 

хајде да се вратимо на тренутак за трећу димензију организованог питања: да ли је 

брзина набавке, преноса или прорачуна неодвојива од убрзања у енергетском смислу 

успорене информације, које више нису ни достојне тог имена, већ су само позадинска 

бука. Као што се сећамо, новинар у време стварања “CNN“ понудио је мисао: „Споре 

вести, нема вести?“ У ствари, ограничење брзине таласа који преноси поруке и слике је 

сама информација, без обзира на њен садржај, до тачке у којој се мора исправити 

чувена формула Маршала Меклуана (Marshall Mcluhan): „порука није медиј, већ само 

брзина медија“. Крајња и апсолутно коначна брзина је управо телескопирала 

„временску баријеру“, док ће сутра фотонски рачунар рачунати у савршеном 

синхронизму са брзином светлости, која данас промовише тренутне телекомуникације. 

"Информатички рат" ускоро ће се засновати на глобалној интерактивности, баш 

као што се рат атомске енергије темељио на локалној радиоактивности – и то ће бити 

тако да ће бити потпуно немогуће разликовати намерну акцију од невољне реакције 

или „несреће“; или разликовати напад од пуког техничког квара, као што је то већ био 

случај 19. маја 1998. (готово савршено синхронизованим са самитом у Бирмингeму) 

                                                           

     23 L.Manovič, Jezik novih medija. Prev. Aleksandar Luj Todorović. Beograd: Clio, 2015,119 
24 За писање овог поглавља коришћена је следећа литература: Амеде, Е. Филмски језик и његов морал. 

Филмске свеске, бр. 4, 1978; Ажел, А. Историја филмске естетике. Београд: Југословенска кинотека, 

1965; Бабац, М. Лексикон филмских и телевизијских појмова. Београд: Универзитет уметности, 2002; 

Бодријар, Ж. Симулакруми и симулација. Нови Сад: Светови, 1991; Бошко, Б. Основи филмске режије. 

Београд: Универзитет уметности у Београду, 1981; Блек, С. Односи са јавношћу. Београд: Клио, 2003; 

Бригс, А., Берк, П. Друштвена историја медија. Београд: Клио, 2006. 
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када је телекомуникациони сателит Галакси (IV) изненада прекинуо поруке око 

четрдесет милиона америчких приврженика пејџера након што је уређај укључен, 

бордни рачунар је мало померио положај сателита. Да ли је то била непредвиђена 

несрећа или тест за рат информација?  

 

Специфичност интерактивног наратива 

 

Многи филозофи су сматрали да постоји само једна трагедија, један од њих је 

Фетистижијер, а то је грчка трагедија, трагедије тројице трагичара, Есхила, Софокла и 

Еурипида. Међутим док су једни писали о смрти трагедије други су писали о њеном 

васкрсењу. Уметнички део рада бави се балканском трагедијом у дискурсу партнерског 

насиља са критичким ставом према патријархату и уопште положају жене на Балкану. 

Током припрема, али и саме реализације интерактивног филма Одлука била сам 

инспирисана Шелинговим теоријским текстом о трагедији25 који разлучује о трагедији 

од свог спољашњег оваплоћења, од било каквих уметничких форми, где о трагичном 

расправља као изузетно важном елементу самог универзума што супротно од 

Аристотелове теорије о трагедији где се сматра да је исто што и кривица. Ову новину 

романтичара и Шелинга можемо назвати као расколом и преседаном тог периода. 

Шелингов текст о трагедији ме је инспирисао да тему докторског уметничког завршног 

рада сместим у дискурс трагедије. Он је већ у првим записима о критицизму и 

догматизму, а затим и у својим предавањима из естетике, пресекао формалистичко 

Аристотелово тумачење где се трагедија сматрала кривицом, где се акценат ставља на 

трагични сукоб, и дошао је до тога да је слобода за субјект круцијална, док је нужност 

објективна. 

Оно што Аристотел назива грешком и кривицом, Шелинг26 апсолутизује и 

назива нужношћу, где се може наслутити да постоје две равноправне силе, а то су зла 

коб и слободна воља, које доводе до трагичног сукоба. Шелинг истиче да је стварни 

сукоб слободе у субјекту и нужности у свету. Слобода и нужност из сукоба излазе у 

                                                           

25 Текст је објављен Schrifeften zur Philosphie der Kunst , Fritz Eckardt Verlag, издање из 1907. године 
26 Šeling, F. V. J., Hajdeger M. Rasprave o slobodi. Beograd: Dereta, 2016. 
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савршеној изједначености. Под тим вероватно подразумева да слобода не може 

постојати као пука посебност, то је једино могуће уколико се она уздигне до општег 

стања превазилазећи последицу кривице, где ступа у сукоб са нужношћу када се 

неизбежно никако не може избећи, где трагедија сама себи досуди исход. Док се код 

Шелинга налазе сви базични појмови филозофије трагичног, у целости или делимично 

преузети од Аристотела, претпоставља се да су делимично преформулисани, мада и у 

једном али и другом случају протумачени су филозофски: зла коб, нужност, трагично 

измирење, поравњање и кривица. Шелингово теоријско дело о трагедији се управо бави 

филозофском беседом чија су круцијална питања везана за људску егзистенцију, где се 

може увидети да се проблем представља баш у трагедији. 

Почев од идеје, синопсиса, редоследа сцена за интерактивни филм била сам 

инспирисана Шелинговом теоријом о трагедији и вођена његовом констатацијом да 

трагедија не сме да буде проповедање већ сама стварно-објективна радња. Смештајући 

теорију о трагедији у дискурс о интерактивном филму, долазим до тога да је радња 

намењена гледању и мора се покорити законима нових стандарда. Зато је нужна 

сталност радње. Шелинг објашњава да укидање сталности радње значи немоћ да се 

омогући концентрично догађање велике радње. Специфичност интерактивног наратива 

је у томе да гледаоца укључи у сталност радње где треба да је све време присутан за 

разлику од стандардног пасивног филма где гледалац нема опцију утицаја на даљи 

исход приче. Шелинг се позива на Аристотела који задаје три јединства од којих је 

сталност доминантна. Јединство места је потребно само ако је нужно за сталност 

времена. Спољашња сталност радње само је појава унутрашње сталности и јединства 

саме радње. Да би се постигло истинско савршенство у драми потребно је приказивање 

само битног, чистог ритма радње, без икакве опширности у приказивању околности и 

догађаја који теку у исто време кад и главна радња. Слажем се са Шелингом да хор у 

потпуности занемарује прост захтев за обманом и гледаоца уздиже у вишу област 

истинске уметности и симболичког приказивања.  

У данашње време када се савременом техником скоро све може заменити и 

надоместити, могло би бити изузетно занимљиво експериментисати с тиме како и са 

којом технологијом би се могао заменити хор а да се при том не изгуби ништа од 

узвишености о којој Шелинг говори. 
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Најважнија функција грчког хора је што укида случајности радње јер су за 

радњу осим делатних личности потребне и оне неделатне. Тако сам и градила 

драматуршку конструкцију интерактивног филма, јер сам се водила делатним и 

неделатним ликовима којима се укида свака случајност. Ако би неделатни били само 

посматрачи онда би радња била 'празна'. Шелинг објашњава да радња у свакој тачки 

треба да буде плодна и бременита. Сматрам да сваки редитељ ово треба непрекидно да 

има на уму јер је од изузетне важности за добар комад којим ће публика бити 

задовољна. Посебно би било важно искористити могућност коју хор има да, како 

Шелинг каже, окује гледаоце уметношћу снагом рефлексије коју код њих буди. За 

поједине сцене у којима се Ана бори за слободу, у којима покушава да изађе из једне 

болесне средине, где се на основу других ликова види у каквом је она проблему, могу 

рећи да ме је управо инспирисала грчка трагедија. Из устројства хора се могло видети 

да је његова сврха превасходно била савршеност трагедије. Хор се састојао из више 

личности, али се цео хор оличавао у само једној личности. Наратив Одлуке, иако се 

састоји из више ликова, оличава се на крају у главној протагонисткињи. Посебно је 

важно и то да хор није био укључен у радњу грчке трагедије. Његова сврха је, између 

осталог, да утиче на слушаоце (гледаоце) да се у души приберу. Изузеци постоје, а 

један од њих су Есхилове Еумениде које саме сачињавају истине, и по мојој 

претпоставци, односе се на патњу, узрок патње, уклањање патње и катарзе. Међутим, 

то је само привид јер је у том случају хор објективизирана рефлексија самих гледалаца 

и у складу је са њима. Опција одлуке да публици да избор да казни антагонисту 

инспирисана је Есхиловом претпоставком да су гледаоци на страни правде и 

правичности. Сматрам да и јесте успех да публику наведемо да се оријентише ка 

правди и правичности, а да на то не буде конкретно позвана неком фразом, стихом или 

покличем јунака трагедије, већ је треба увести у сам чин, да доживи катарзу и да се 

препусти уметничком деловању.  

Шелинг је такође у вези са трагедијом износио једну сјајну констатацију да хор 

узима на себе и велики терет новијих песника – да никада не допусте да позориште 

буде празно. Сматрам да је ово једна здраворазумска констатација поготово за време у 

којем живимо када се не може похвалити да су извођења многих културних догађаја 

адекватно пропраћена од стране публике. Интерактивни наратив у филмској уметности 
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може веома добро да утиче на публику која је одушевљена ониме што је чула и видела, 

па се та импресионирана публика може претворити у рекламну мрежу људи који ће 

ближњима одушевљено говорити о ономе што су видели уз незаобилазну констатацију 

“не знаш шта си пропустио”. Тако би се можда могли добити реципијенти 

заинтересовани за сам садржај дела, а не само да они који желе да буду виђени на 

неком догађају. 

Најзахтевнији део процеса рада на интерактивном филму је драматуршка 

конструкција, иако је краткометражна форма, интерактивни наратив захтева изборе и 

исходе. Као пример се може узети филм Одлука, где након уводне филмске секвенце, 

постоје опције које гледалац бира. Интерактивни филм захтевао је осмишљавање, 

садржаја под А и Б, затим исходе из изабраних опција, где се опет слика замрзава, где 

се у корелацији са драмским током осмишљавају нови избори, из којих се добијају нови 

исходи и тако даље, да би се дошло до два епилога приче и два различита исхода. 

Узимајући у обзир да публика може да бира и унакрсно понуђене опције, на пример: А, 

па након исхода избор Б или обрнуто, наратив интерактивног филма треба да 

беспрекорно функционише и у том избору и у односу на шта год гледалац одабере 

треба да га води студиозно и бриљантно до заокружене кохерентне целине. 

Интерактивни наратив треба да тече у односу на одабире и баш због тога идеја овог 

филма није била да сe у сваком тренутку можемо вратити у назад, с циљем да за сваки 

избор прихвате одговорност и истраје у њему, како би изнова гледали и бирали нове 

опције, тако да се од једног филма стварају нови филмови у односу на донете одлуке. 

Уколико би се гледалац одлучио на сцену А, и видео њен исход, затим из радозналости 

се вратио уназад да види шта би било да је изабрао Б, тиме би се идеја релативизовала и 

не би било интересантно да филм гледа са новим изборима, јер би се могло видети све 

враћањем уназад након сваке сцене.  

То би било као да решавамо математичке задатке па да сваки час окрећемо 

страну на којој су решења или да радимо тест личности где прво прочитамо резултате 

за одговоре под А или Б, па на основу тога да одговарамо, ту онда нема тајне и 
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изненађења, тиме се руши уметничка илузија. Интерактивни филм треба да буде 

загонетка и за самог гледаоца.27 

Сагледавши сценарио интерактивног филма у односу на шему интеракције, ако 

би се након уводне секвенце издвојили избори само под А и под Б, то су два филма, ако 

би се унакрсно бирали А и Б, тиме у односу на пет избора постоји пет исхода, ако се 

иде из А и Б, па још пет, ако се иде из Б и А, са свим исходима, то је као да постоји 

неколико краткометражних филмова. То показује комплексност интерактивног 

наратива који је био најзахтевнији у процесу рада на интерактивном филму Одлука. 

 

Интерактивна шема 

 

  

А             ИНТРО Б 

 Уводна секвенца  

А) Бакина подршка 

 

Исход кад има подршку 

 

            Исход 

Б) Одсуство подршке  

Исход кад жртва нема 

подршку 

       А) Ана одлази код баке        Исход Б) Марко прислушкује 

позиве 

       

 

 

А) Анина трагичка грешка 

              Крај  

Б) Одлука 

              

  Крај 

 

 

 

 

Врати се на први избор 

Врати се на претходни 

Настави даље 

 

 

А) Марко иде код 

комшинице 

А) Комшиница реагује 

       Крај  

Б) Комшиница не реагује 

         Крај 

Б) Марко иде ка свом стану 

 

 

                                                           

27 За писање овог поглавља коришћена је следећа литература: Medigović, M. Digitalni film. Beograd: FDU, 

1999; Pavić, A. Aristotelova poetika. Zagreb: Štamparna Dragutina Albrehta, 1869; Souriau, E. Dvesta hiljada 

dramskih situacija. Beograd: Nolit, 1982; Stojnić, A. Teorija izvođenja u digitalnoj umetnosti. Beograd: Orion 

Art, 2015; Павић, А. Аристотелова поетика. Загреб: Штампарна Драгутина Албрехта, 1869; Соурио, Е. 

Двеста хиљада драмских ситуација. Београд: Нолит, 1982; Стојнић, А. Теорија извођења у дигиталној 

уметности. Београд: Орион Арт, 2015; Шелинг, Ф. В. Ј., Хајдегер М. Расправе о слободи. Београд: 

Дерета, 2016; Шион, М. Написати сценарио. Београд: Научна књига, Институт за филм, 1989; 

Шуваковић, М. Појмовник теорије уметности. Београд: Орион Арт, 2011; Wesley J. Chun, Python : 

Programiranje aplikacija. Beograd: , Mikro knjiga 2014 
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 Ана се уз помоћ комшинице 

изборила са насилником 

Ана напушта 

насилника 

 Ана постаје трагична жртва 

насиља и Марко бежи 

Грађење ликова филмским средствима 
 

Синопсис интерактивног филма 

 

  Ана и Марко су брачни пар средњих година. Ана је одрасла поред оца насилника 

који је физички малтретирао њену мајку, она нема реалну перцепцију о партнерском 

односу јер је сазревала у нестабилној породичној атмосфери, прихватила је насиље као 

нормалан начин живота. Чак и када би се побунила и пожелела да изађе из насилног 

односа није добијала подршку од најближих, пристала је на брак са човеком који је био 

насилан према њој од самог почетка њихове везе.  

Прихвативши традиционалну улогу жене на Балкану у њој се усадило веровање 

да нема право на слободу кретања. Поред образовања и сталног посла, она прихвата 

Маркове забране и тако доводи себе до аутодеструкције и тешке депресије. Марко је 

као дете био присутан када се очух изреволтиран мајчином прељубом обрачунавао са 

мајком и њеним љубавником, где је сплетом околности Маркова мајка, штитивши 

љубавника задобила прострелну рану од које је преминула. Марко је одрсатао али са 

трајним траумама које се рефлектују на његову свакидашњицу. Марка прогањају 

утваре из прошлости које га анестезирају и опструирају у даљем животу, његов брак 

довео је до трајно поремећених односа. Марко Ану вара, док над својом супругом 

спроводи тоталну контролу, управља њеним животом, брани јој да иде на посао, 

забранио јој је контакте са свима, покушава да је изолује тако што јој онемогућава 

кретање, чиме је искључује из свих животних токова. Управља њеним 

телекомуникацијама и има контролу над њеним животом. Ана као социјално изолована 

жена не види излаз из насиља, нити има информација и подршке од других. 

Комшиница која живи у стану поред Марка и Ане, одлуком публике постаје сведок или 

саучесник страдања овог брачног пара. Ана постаје жртва Маркових психичких нагона 

Крај Сазнајемо од ТВ репотера да је 

Марко ухапшен 

Крај из Публика кажњава Марка тако што 

Тихи освети своју сестру 
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све до тренутка када се понуди опција публици која треба да одлучи хоће ли Ану 

спасити, а Марка казнити. 

 

Редитељска експликација 

 

  Интерактивни медиј пружа опцију да се кроз психолошки трилер публика уведе 

у причу где се гледаоцу омогућава поистовећивање са ликовима, али и где могу да 

утичу на судбину ликова, јер ће постојати и избор срећног краја. Интерактивни филм 

помаже да се виђење света које је у филм уложено преокрене у нешто што људи 

препознају као део њих самих, што до тада није добило израз.  

  Највећи и крајњи циљ сваког истинског уметника, ма чиме да се посебно бави, 

може се дефинисати као жеља да изрази себе слободно и потпуно. „Права креативна 

осећања се не налазе на површини душе. Извучена из дубине подсвести, она 

фасцинирају, не само гледаоца, већ и самог глумца.” Позивам се на речи и дело 

Михаила Александровича Чехова, братанца Антона Павловича Чехова, оног „другог“ 

Чехова, јако надареног и посвећеног глумца и једног од најбољих теоретичара глуме.  

  Овим експерименталним радом желим да сроведем глумца кроз све фазе 

стварања једног глумачког чина, упућујући га при томе, као добри стари пријатељ, на 

сваки психо-физички елемент који је битан за отелотворење „човека“ у карактер. Тако 

остављам сву слободу глумцу у креацији и игрању са својом маштом. Овим наводим 

глумца да се запита у ком смислу му приказ сопствених регресивних метода „отвара 

очи“, и у којој мери повећава његову способност да пренесе виђено помоћу своје 

уметности и емоције која се у моменту суочавања или сусрета са својом сопственом 

креативном моћи, створити нама нову креацију на основу постојећих већ урађених 

креатура уметника. Због тога сам бирала глумце упечатљиве визуелне експресије који 

су се већ остварили у свим фаховима, односно који су играли улоге у различитим 

жанровима, хероје и антихероје, романтике и хладне ликове. Сцене у ентеријеру 

сликала сам у благој подексопзицији, са високо контрастним светлом које долази из 

правца прозора и благом допуном из предела ентеријера као и доминацијом плавих, 

хладних боја. Негативне ликове и поједине споредне ликови у неким сценама су 
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подекспонирани издвојени од колорита. Појачаним визуелним ефектом наглашава се 

њихово огреховљено, пало и покварено стање. 

  Филм у ентеријеру снимао се ужом оптиком, кроз низ детаљ планова, који би у 

комбинацији са крупним и средње крупним плановима, допринели поистовећивању 

гледаоца са ликовима, као и са болом и тежњом које притискају главни лик. За сцене у 

вожњи аута користила сам спољно светло, како би се стекао осећај да се главни 

протагониста налази у преиспитивању себе самог док не призна шта се заиста 

догодило.  

  У вези са камером, већина кадрова је статична осим када се окреће око своје осе 

са циљем да се код публике стекне утисак идентификације са главним ликом. Сцене у 

екстеријеру решене су у другачијем кључу. Дуги кадрови пролећа у Београду 

меланхоличног поетичког пејзажа допринели су ониричности филма.  

  Снимали смо ширим објективима што има за циљ да главне јунаке представи 

што мањима у односу на простор како би се показала њихова удаљеност и показала 

њихова немоћ. Карактеристично тмурна атмосфера облачног дана са призорима 

измаглице својствено визијама главних јунака са акцентом на проток времена, и дугим 

кадровима остављају утисак недоречености по узору на режисерски поступак Андреја 

Тарковског. Ликовна естетика овог филма креирана је по узору на филм Иваново 

детињство.  

  Делимично од тог концепта одступају сцене Аниних кошмара у којима се виде 

сегменти надреалних сцена јер су измештене од стварности и стилизованије су односу 

на друге сцене. Трансцедентну музику коју сам компоновала у дигиталном медију, 

користила сам као атмосферу, а мање као ритам и она наглашава напетост и отуђеност 

главних јунака. Претежно плава боја доминира у слици, због тога предлагала сам екипи 

ХМИ (HMI) расвету јер би жута расвета морала да се филтрира на лицу места, чиме би 

се губио ниво осветљења али и квалитета истих извора.  

  Такође, у покушају остварења јаког контрастног светла које је долазило кроз 

прозор, користили смо К-100, Кенон (C-100, Canon) због високог динамичког опсега 

њеног сензора. Приликом коришћења јаких извора који су симулирали спољно, 

дифузно, хладно светло да би се избегао прејак контраст на лицима актера, користили 

смо Кино Фло и ХМИ (XMI) расветна тела слабијег интезитета као допунско и контра 
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светло. Како би се допринело споријем ритму филма у појединим деловима сцена, 

употребљавала сам сценску технику која је омогућила дуг покрет унутар кадра, како не 

би било пуно резова, а кадрови и даље остали динамични и занимљиви.  

Филм Одлука jе сниман у Београду на истраженим локацијама на Звездари, Миријеву и 

Ади Хуји које су највише одговарале ентеријеру и екстеријеру које сам описала у 

сценарију. 

 

Мизанкадар филмског призора 

 

  Мизанкадар je настао од усвојеног позоришног термина мизансцен (mise en 

scène) што значи ставити на сцену. Мизанкадар је филмски термин који значи 

поставити у кадар, иако је слична терминолошка конотација између речи мизансцен и 

мизанкадар у односу на заједничке елементе и инсценативна решења простора за игру 

на позорници и глумачке игре у кадру, али и обликовање филмског призора, видног 

поља које обухвата или целину филмског објекта.28 Додатно изражајно средство је 

камера, а касније у интерактивном филму је програмски код за спајање избора, који 

воде у исходе у односу на одлуке. Узимајући у обзир филмски мизанкадар где имамо 

процес ликовног усклађивања односа свих статичних елемената, динамичких 

елемената, сензације у простору и према простору видног поља камере, као и процес 

драмски осмишљеног физичког израза психо-емоциалних односа Ане и Марка према 

себи, али и према другим ликовима, где подразумевам и простор у којем играју. „Битно 

је успостављање односа према простору у којем се игра и према простору за који се 

игра јер у филму је подређено позицији камере.“29 

Након написаног сценарија даљи рад се наставио у раскадриравању сцена у 

књизи снимања, у којој су изражајно средство филмски планови, која је срж овог рада. 

Кадар је основно изражајно средство филмског стварања, док филмски план је водећи 

праметар филмског кадра, филмски планови имају своје просторне одреднице: 

- Општи план (Тотал план) у књизи снимања обично се планови означавају 

                                                           

28 За писање овог поглавља користила сам следећу литературу: Бошко, Б. Основи филмске режије. 

Београд: Универзитет уметности у Београду, 1981.  
29Филмске свеске, проф. Борис Бошковић, 1989. 



 
 

 

 

38 
 

 скраћено: О.П. или Т.П. (Одговара на питање: Где?) 

- Средњи план, скраћено: С.П. (Односи се на: Где, Када? Како? Овим планом 

истичемо декор радње и прецизира место у општем плану.) 

- Средње крупни план, скраћено: СКП ( Напушта већу групу актера, да би нам 

приказао један део, највише четири глумца. Овим планом их издвајамо из масе и 

уводимо их у радњу. Овај план ће бити веома оправдан када имамо бес глумца, када се 

изражава наглим покретима горњих екастремитета.) 

- Амерички план односно америкен, скраћено А.П или А. (Одговара на питање 

шта раде?) 

- Крупни план, скраћено К.П. (Овај план изражава најјачу емоцију глумца и 

обично њиме наглашавају се емоције.) 

- Детаљ план, скраћено Д.П. (Указује на радњу коју желимо нагласимо. На 

пример: прст на обарачу, око које посматра, бомба која треба да експлодира.) 

Meђупланови: 

- Далеки тотал Д.Т (Шири тотал) 

- Ближи тотал Б.Т (Полутотал) 

 -Полукрупни П.К.  

- Врлокрупни ВКП (Излази лице из кадра.) 

Узимајући у обзир правило индивидуализације у режији и да на основу својих 

визија сваки редитељ ствара у односу на свој сензибилитет, књига снимања коју сам 

радила за свој интерактивни филм је есенција мог стваралачког порива у корелацији са 

драмским током филмске приче.  

Књига снимања поред филмских планова садржи и ракурсне позиције камере: 

- Нормални ракурс, у нивоу очију, што указује на равноправравност. 

- Горњим ракурсом обично се наглашава инфериоран положај 

- Доњи ракурс, доњим супериорност. 

 

 Карактеризација главних ликова 

 

Кастинг је протекао у складу са ситуацијом у вези са пандемијом. Глумци су на основу 

објављеног кастинга на социјалним мрежама слали своје радне биографије на мејл 



 
 

 

 

39 
 

продукције, са ког смо кандидатима који су ушли ужи избор поводом одговарајуће 

улоге, слали монологе, па су имали задатак да се сниме изговарајући текст на три 

емотивна начина: тужно, комично, љуто. У односу на то позивали смо их на пробно 

снимање у вези са предложеним карактером. Након тога смо обавестили мејлом 

кандидате који су добили улогу и послали смо им сепарате у складу са ликом који 

играју. У вези са већином глумаца који су прошли кастинг радила сам већ и у односу на 

то познат ми је њихов рад, али и сензибилитет који је био пресудан у додели улоге. 

АНА: Радомирка Рада Шарић 

Четврта деценија живота. Запослена. Висока згодна девојка плаве косе. Трпи 

психо-физичко насиље од стране партнера, анксиозна је и депресивна, повучена и 

уплашена, аутодеструктивна, ниског самовредновања и самопоуздања. 

МАРКО: Саша Ђурашевић 

Четврта деценија живота. Врло често у сукобу с околином јер не може да отрпи. 

И поред тога што себе претерано уважава није претерано амбициозан и његово 

размишљање сеже од данас до сутра. Спада у тип психопатског насилника што чини од 

25 посто насилника мушке популације. Марко је стално насилан у породици и ван ње 

јер је и сам био жртва насиља од најранијег узраста. Партнер је за њега објекат кога 

стално контролише, његови ставови према женама су најстрожи и најконзервативнији. 

Верује да је насиље оправдано и да су све жене лошег морала. После насиља не 

показује жаљење, за своје понашање криви партнерку. Веома је импулсиван, склон 

прељубама. Од ране младости је у сукобу са законом. 

КОМШИНИЦА: Светлана Лазаревић Сретеновић 

Жена у 40-тим годинама, лекарка опште праксе. Апсолутни хедониста, живи 

сама и сваки слободан тренутак проводи у кувању, међутим, ометају је свађе брачног 

пара из суседног стана. Први карактер је да мудро реагује и спашава жртву насиља. 

Други карактер је да постаје имуна на њихове свађе и тиме постаје саучесник убиства 

жртве насиља. 

Епизодни ликови: 

 

Бака: Ева Рас, скромна, мудра и крхка жена, продорних плавих очију. 

Милан, Очух малог Марка: Стефан Ђоковић 
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Трећа деценија живота, црна коса, интелектуалног изгледа. 

МАЈКА МАРКОВА/ПРОШЛОСТ: Јелица Ковачевић  

Згодна четрдесетогодишња жена, смеђе црвенкасте косе, плавих очију, 

префињена. 

МАЈКА АНИНА/САДАШЊОСТ И ПРОШЛОСТ: Марија Масал 

Црна четрдесетогодишња жена правилних црта лица, природна, напаћеног 

изгледа, без шминке. 

МАРКО као дете: Вук Гајић 

Осмогодишњи дечак, смеђих очију, смеђе косе, модерно одевен. 

ЉУБАВНИК СТИПЕ: Александар Лазић 

Четрдесетогодишњи мушкарац, црне косе у спортској одевној комбинацији. 

ЉУБАВНИЦА МАРКОВА: Емилија Несторовић 

Плава девојка, трећа деценија живота, згодна, модерна. 

СВЕШТЕНИК: Владимир Јоцовић 

 Испосничког изгледа, мудар и стамен тридесетогошњи човек.  

ТИХОМИР, БРАТ АНИН: Тодор Трифуновић 

Мршав, плавкасте косе, зелених крупних очију.  

ТВ-репортер: Верољуб Јефтић 

 

Рад у дигиталним програмима 

 

Узимајући у обзир историјат дигиталне технологије с краја 20. века, ремедијација 

долази до изражаја због брзог развоја дигиталних медија, али и због одговора 

традиционалних медија.30 

Две логике санације имају дугу историју, јер њихова међусобна интеракција 

дефинише родословље које потиче бар из времена ренесансе и проналаска линеарне 

перспективе. Не тврди се да су непосредност, хипермедијација и санација универзалне 

естетске истине; радије се сматрају праксом одређених група у одређеним временима. 

Иако се логика непосредности очитовала од ренесансе до данас, свака манифестација у 

                                                           

 30 Предавање професорке Биљане Лековић 
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сваком добу може бити значајно различита, а непосредност може значити једну ствар за 

теоретичаре, другу за уметнике или дизајнере који тренирају, а трећу за гледаоце. 31 

Разноликост је још већа за хипермедијацију, која, чини се, увек нуди низ 

различитих реакција на савремену логику непосредности. Санација увек делује у 

складу са тренутним културним претпоставкама о имиграцији и хипермедијацији. Не 

можемо се надати да ћемо детаљно истражити генеалогију санације. Оно што се нас 

тиче је санација у тренутним медијима у Северној Америци, а овде можемо 

анализирати одређене слике, текстове и намене. Историјске резонанције (ренесансном 

сликарству, фотографији из 19. века, филму из 20. века и тако даље) биће понуђене да 

помогну у расветљавању савремене ситуације. 

Истовремено, праксе савремених медија представљају приказ кроз који можемо 

сагледати историју санације. Оно што желимо да истакнемо из прошлости је оно што 

има одјек у двоструким преокупацијама савремених медија: транспарентна 

презентација стварног и уживање у могућности самих медија. Виртуелна стварност је 

инверзивна, што значи да је то медиј чија је сврха да нестане. Наше генеалошке 

особине биће непосредност, хипермедија и санација; међутим, где је акценат био у вези 

са односима моћи, наша предложена генеалогија је дефинисана формалним односима 

унутар и међу медијима, као и односима културне моћи и престижа. 

У филму Чудни дани32 (Strange Days) су корисници жице морали да ставе само 

као витку чауру, али у данашњим системима виртуелне стварности гледаоци морају да 

носе гломазан екран постављен на главу, кацигу са окуларима за свако око у другим 

системима познатим као "пећине", зидови (а понекад и под и плафон) су сами џиновски 

                                                           

31 За писање овог поглавља коришћена је следећа литература: Дракер, П. Управљање у новом друштву. 
Нови Сад: 2005; Дун, Џ. Дигитални видео брже боље. Београд: Цет, 2003; Жиро, Т. Филм и технологија. 
Београд: Клио, 2003; Кант, И. Критика моћи суђења. Београд: БИГЗ, 1975; Костадиновић, А. Општа 
социологија. Београд: Плави круг, 2004; Либеро, С. Како се организује филм. Београд: Факултет драмских 
уметности, 1992. 
 
32 Чудни дани је амерички филм снимљен 1995. у режији Кетрин Бигалов. Радња је смјештена у Лос 

Анђелесу пред сам крај 1999. године, односно у време када се проширила технологија која омогућава 

бележење сећања, осећаја и других животних искустава која се касније могу репродуковати код других 

особа. Протагониста (чији лик тумачи Р. Фајнс) је бивши полицајац који за живот зарађује илегалном 

трговином таквим снимацима, а чији живот дође у опасност када дође у посед снимак на којој његове 

бивше колеге ликвидирају црног репера. Филм, који комбинује жанрове нео-нoaра (eng. Neo Noar), 

сајберрпанка (engl. Cyberpunk) је поджанр научне фантастике са радњом смештеном у будућност и са 

фокусом на високој технологији(engl. high tech and low life). 
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рачунарски екрани. Иако су мање суптилни од жице, тренутни системи виртуелне 

стварности такође окружују гледаоца рачунарском генерисаном сликом. Посебно са 

екраном постављеним на главу виртуелна стварност је буквално „у лицу гледаоца". 

Гледаоцу се пружа перспектива прве особе, јер она гледа у графички свет са тачке 

станице која је увек визуелни центар тог света. Како сами рачунарски научници 

сматрају да је циљ виртуелне стварности да у гледаоцу усади осећај присутности: 

гледалац треба да заборави да заправо носи компјутерски интерфејс и да прихвати 

графичку слику коју нуди као своју визуелну свет (Hodges et al.,1994).  

Музику на филму Одлука радила сам у програму Рипер (Reaper), који нуди 

веома богат избор дигиталног алата за стварање звука, а програм се може преузети 

бесплатно и инсталирати на неограничено коришћење, у Риперу се ствара композиција 

уз помоћ дигиталних нота које се пишу у самом програму где се долази до аутохтоног 

уметничког дела. Ауторска музика за филм Одлука је настала у дигиталном медију. 

Стварање звука у новим медијима помаже композиторима да едитују уз помоћ 

алгоритма: истраживање могућности. На пример: Фотошоп датотека која приказује 

слику цвећа, Ворд (Word) обрађује документе у потрази за кохерентним бајтовима 

звука, користећи софтвер за редукцију буке и за анализирање и обраду звука на начине 

који дизајнер софтвера није намеравао. Сваки избор алгоритама може да комуницира са 

подацима који се поново прослеђују, мапирањем крени из једне димензије у другу. На 

тај начин, сви подаци могу да постану храна за експеримент. Композитори су стекли 

техничко знање кроз самопроучавање, безброј сати дешифрују софтверске приручнике 

и испитују Интернет интересне групе за потребне информације. Користе интернет и као 

алат за учење и као метод дистрибуираног рада. Композитори сада морају да знају за 

типове датотека, брзине узорка и брзину резолуције да би оптимизовали њихов рад за 

Интернет. Уметник комплетира културну повратну информацију у струји Интернета: 

уметници преузимају алате и информације, развијају идеје на основу тих информација, 

стварају радове одражавајући те идеје са одговарајућим алатима. Технички захтеви за 

то да буду музичари у информатичком добу могу бити ригорознији него икада пре, али 

у поређењу са дубином универзитетског музичког студија још увек су доста лагани. 

Већина алата које се данас користе имају слој апстракције који уметницима омогућава 

да истражују без захтевног техничког знања. Медијум више није порука која се налази 
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у неоперативном музици: алатка је постала порука. Техника откривања минутних 

грешака и артефаката за сопствену вредност помогла је да се унапреде додатнe границе 

онога што се сматра музиком, али нас је такође приморало и да преиспитамо наше 

преконцептуале неуспеха и да будемо још пажљивији. 

У односу на интерактивну форму која је фокус мог докторског уметничког рада, 

која је врло захтевна, монтажни процес овог филма рађен је у два програма: Премијер и 

Камтазија.33 Премијер је професионални програм за дигиталну монтажу и доста 

захвалан, готово многи наши монтажери су тај програм доживели као право освежење у 

односу на стару линеарну монтажу са филмском траком. У програму Премијер 

монтирала сам секвенце филма Одлука које сам експортовала сваку посебно, док сам у 

Камтазију34 импортовала све сцене које сам обрадила, затим сам уз помоћ 

интерактивног кода (hotspot) правила замрзавање одређене секвенце где сам додавала 

изборе и правила позиве одређених избора. Након склопљене кохерентне интерактивне 

целине филм се експортује где се креира ХТМЛ (HTML) веб страница. Интерфејс на 

ком је могуће да гледамо интерактивни филм су следећи: лаптоп, паметни телефони, 

таблети, смарт телевизори. Такође може се гледати у посебно опремљеним биоскопима. 

                                                           

33 Eco, U. Otvoreno delo. Sarajevo: Veselina Masleša, 1965; England, E. and Andy Finney ATSF, Interactive 

Mediа - What’s that?Who’s involved?. ATSF White Paper-Interactive Media UK, 2002/2011.          
https://www.techsmith.com/camtasia-2020-press-release.html, приступљено 20. јануар 2021. 
34 Камтазија је комбинација неколико апликација у једном компјутерском програму. Tech Smith 

Corporation објавила најновију верзију Камтазија 2020 - њиховог софтвера за снимање екрана и видео 

монтажу. Ова нова верзија укључује функције како би ауторима који први пут олакшавају једноставно 

стварање бољих тренинга, упутстава, лекција и видео записа о размени знања. Недавна студија Tech 

Smith корпорације о навикама и трендовима прегледача видео снимака идентификовала је уобичајене 

особине које деле успешни видео снимци са поуком, попут једноставних за праћење, укључујући јасне 

наслове видео записа, препознавање производа из логотипа и боја и доследан дизајн свих видео записа у 

низу, да поменемо само неке. Имајући у виду ове налазе, желели сy да олакшају организацијама да 

укључе ове уобичајене факторе успеха у своје видео записе, без потребе да се ослањамо на резидентне 

видео стручњаке који ће друге обучити како да сваки елемент направе од нуле. Такође нису желели да 

резидентни видео стручњаци морају да прегледају видео записе свих осталих како би били сигурни да су 

заједнички елементи укључени или доследно креирани у целој компанији. Значајно осветљење ове 

проблематике дато је и у следећим радовима: Manovič, L. Jezik novih medija. Prev. Aleksandar Luj 

Todorović. Beograd: Clio, 2015; Manovič, L. Metamediji. Beograd: Centar za savremenu umetnost, 2001; 

Medigović, M. Digitalni film. Beograd: FDU, 1999; Wesley J. Chun, Python : programiranje aplikacija. 

Beograd: , Mikro knjiga 2014. 
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Филм и насиље 

 

Филм и насиље може се сместити у дискурс друштвене стварности, као и створење 

фикције. Друштвена стварност су живи друштвени односи, наша најважнија политичка 

и социјална конструкција, фикција која се мења у свету. Међународни женски 

аутономни покрети конструисали су кратке дигиталне експлицитне аудиовизуелне 

садржаје у циљу борбе против насиља, кроз вид модерне дигиталне технологије. Oвај 

кључни вид презентација представља колективни предмет који треба реалистички да 

представи упечатљив експлицитан садржај како би се код сваког појединца пробудила 

свест колико су заиста грозне слике свакидашњице која окружује наше комфорне 

животе и да би требало као друштво да делујемо. Ово искуство није фикција већ 

чињеница најважније, политичке врсте.  

Филм може да буде фикција у корелацији са живим искуством које мења оно 

што се сматра искуством у касном 20. веку. Хилари Клајн (Hilari Haris Klain) је тврдила 

да и марксизам и психоанализа у својим концептима рада и индивидуације и 

формирања пола зависе од заплета изворног јединства из којег се мора произвести 

разлика и уписати се у драму ескалирајуцће доминације жене/природе. Правећи 

паралелу између европског и америчког комерцијалног филма америчка продукција 

највише предњачи када говори о насиљу на филму.  

“Холивудски филмови садрже највише ултранасилних сцена, а са друге стране, 

редитељи из Америке направили су највише напредака у стилизацији и 

естетизацији насиља. у Америци се, по свој прилици, улаже највише средстава у 

научна истраживања и студије које анализирају проблематику филмског насиља. 

Америчко друштво, као једно од најбогатијих, улаже много да би разумело 

насиље у сопственим визуелним медијима.”35 

 

Филм и насиље прескачу корак изворног јединства, идентификације са 

природом у Западном смислу. Ово је његово нелегитимно обећање које би могло 

                                                           

35 Љубомир Маширевић, Филм и насиље, стр. 9, Maširević, Lj. Film i nasilje. Zrenjanin: GNB Žarko 

Zrenjanin, 2008. Поред наведене литературе коришћена је и следећа литеартура: Делез, Ж. Покретне 

слике, превео Слободан Прошић. Нови Сад: ИК Зорана Стојановића, 1998.; Делез, Ж. Пруст и знаци, 

прев. И. Миленковић. Београд: Плато,1998; Делез, Ж. Разлика и понављање, прев. И. Миленковић. 

Београд: Федон, 2009; Делез, Ж. Слика-време, прев. А. Јовановић. Београд: Филмски центар Србије, 

2010; Klotz, V. Zatvorena i otvorena forma u drami, prev. D. Gojković. Beograd: Lapis, 1995. 
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довести до субверзије његове телеологије као ратова звезда. Уколико редитељи 

неоправдано долазе до визуелних експлицитних решења у том случају њихова 

екранизација одлучно се посвећује пристрасности, иронији, интимности и 

перверзности.  

Уколико је потребна, експлицитна сцена треба да буде опозициона, утопијска и 

потпуно без невиности. Више структуиранa поларитетом јавног и приватног филмска 

уметност захтева реалистичну и уверљиву сценску радњу, јер на филму се све види, 

природа и култура се преправљају, један не може више бити ресурс за присвајање или 

оснивање другог већ је потребна равнотежа. Насиље на филму треба да код публике 

изазове негативну конотацију, да укаже на последице које се могу догодити ако радимо 

нешто што није исправно. Филм је уметност и као такав има свој израз у односу на 

стилска решења која се прожимају у корелацији са драмским током, тако да филм 

никако не може да побуђује насиље већ да утиче на насиље као нешто што је 

негативно. У комерцијалним филмовима насиље је присутније у односу на уметнички 

филм, чак и да наратив захтева насиље је далеко стилизованије у односу на 

комерцијалан филм. 
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II-ТЕХНИЧКИ ОКВИР 

Елаборат изводљивости: Продуцентска експликација 

 

Продуцентска кућа „Cinnamon“ је препознала квалитет и потенцијал мог докторског 

завршног интерактивног филма „Одлука“ и одлучила се да стане иза њега и помогне 

при његовој реализацији. Сматрајући да је тема овог пројекта универзална и да може да 

се препозна и идентификује са бројним догађајима у људској историји. Када је у 

питању феномен партнерског насиља готово свака епоха на свим странама света 

упозната је са овим проблемом. Посебно наглашавајући редитељски и технолошки 

поступак јер сматрају да је аутентичан и да ће резултирати филмом који је наративно 

јасан и визуелно атрактиван. Проценили су да би филм имао успешан 

фестивалски живот у земљама широм региона и да би добро био 

примљен код гледаоца у виртуелним биоскопима, али и традиционалним биоскопима 

опремљеним за интерактивну пројекцију. Претпостављају да ће овај филм имати веома 

успеха на „SVOD“ платформи „Cinesseum“ и стали су иза овог пројекта као продуцент.  

Директор фотографије 

 

Мој избор је био млада студенткиња Зорана, која иза себе има изузетно велико 

искуство. Допада ми се њен визуелни иденентитет јер није стереотипан, док је контрола 

слике коју она може да постигне равна савршенству. Док са друге стране, Зорана иако 

је веома млада сниматељка поседује врло конкретан концизан и непоновљив стил, 

естетску новину коју она може да унесе је нешто што је оваквом филму потребно, али 

њена пређашња сарадња са бројним нашим редитељима је сам јак аргумент који 

доказује да је веома даровита и да функционише у тимској атмосфери.  

Сценограф 

 

С обзиром на ограничена средства студентске продукције у краткометражном филму 

Одлука сами смо радили сценографију. Када бисмо ову причу развијали у 

професионалним условима мој избор за сценографа би био хрватски и светски признат 

сценограф Иво Хушњак, у његовом раду визуелни језик је нешто што говори само за 

себе, а тиче се беспрекорног и јасног планирања простора.  
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Костимограф 

  

Сања Мимић је уметница која у својим радовима негује изразито романтичарски а опет 

минималистички стил и њена способност да минималним направи јак идентитет је 

нешто што ће овај филм и самог идентитета његових ликова учинити јединственим. 

Моменат када сам схватила да би она била паметно решење у избору костимографа 

јесте онај када сам упознала њене радове у „Delirium Tremens“ Горана Марковића. 

Музика у филму 

 

За потребе докторског уметниког рада музику сам реализовала у дигиталном софтверу, 

уколико ову филмску причу будемо развијали у дугометражни филм, сматрам да је за 

филм од кључне важности беспрекорно непогрешив избор музике и композитора. По 

мом мишљењу за овај избор уметника долазе у обзир уметници као што је хрватска 

композиторка Мирна Бићанић, док за извођаче мој избор би био Петар Грашо и Јура 

Стублић који су реномирани кантаутори у Хрватској. Такође сам велику пажњу 

посветила и контрасту који подразумева извођење одређених хорских нумера које су 

битан елемент драматургије уз помоћ хора “Вива вокс”. Али, кроз овај филм сам такође 

користила и иностране рок хитове који дочаравају менталитет и друштвени слој којем 

припадају јунаци ове приче. Поред ауторске музике, искоришћени су следећи снимци: 

1. Black Eyes Black lights/Pixabay music free 

2. Ј. С. Бах, Прелудијум Прве свите за соло виолончело у Ге-дуру (извођење: Миша 

Мајски) 

3. Тропар кондак архангелу Гаврилу манастира Тумане у извођењу јермонаха 

Теофила Радовића и обитељи туманске 

4. Ф. Шуберт, Аve Maria, аранжман и извођење бруклинског дуа Марни (клавир) и 

Патрик (виолончело) 

5. What-u-thinkin instrumental-1971/Pixabay music free 

6. O mio babbino caro/pixabay music free 

7. Sad lullaby/pixabay music free 
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Извори за буџетирање филма и потенцијални фондови за продукцију филма 

  

С обзиром на тешку финансијску ситуацију у Србији па и у Министарству културе, 

нисам се ослањала само на конкурс за интерактивни филм јер нема категорију за 

аплицирање на званичним конкурсима Филмског центра Србије, већ смо нашим 

бесплатним радом дали допринос овом интерактивном филму. Уколико касније будем 

радила стандардни филм на тему партнерског насиља што је моја потајна жеља након 

одбране докторског рада, аплицираћемо на свим званичним конкурсима јер желим ову 

идеју даље да развијам као целовечерњи играни филм. У том случају конкурисала бих 

код реномираног Еуроимажа (Euroimage) што ми сама идеја али и ауторска екипа даје 

кредибилитет да се пркосно изборим за место у европском систему финансирања 

филмова. Уколико добијем подршку од било које европске фондације то ће ми дати јак 

алиби да продрем до средњеевропских финансијера и фондова. У вези са својим 

докторским краткометражним интерактивним филмом, концентрисала сам се и на 

копродуцентске договоре са националним телевизијама, али и националним 

телевизијама у суседним балканским државама.  

Најпре мислим на Црну Гору, Хрватску, Босну и Херцеговину јер сматрам да 

сама прича може привући велик број гледалаца баш из тих држава јер тема о 

пертнерском насиљу је универзална и на жалост из године у годину све заступљенија 

како на Балкану тако и широм света. Што се тиче продуцентске куће и техничке 

подршке ступила сам у партнерски однос са продукцијом „Cinnamon” јер сматрам да је 

то продукција која поседује најпрофесионалнију опрему која може бити од кључног 

значаја за производњу филма. Укључивањем генералних спонзора покрили смо остале 

озбиљније трошкове у самом планирању филма. У екипу су укључени и млади 

студенти уметничких академијама који су својим веома изразитим ентузијазмом и 

жељом за доказивањем употпунили нашу филмску екипу.  

Копродуценти 

 

Уколико би се ова прича развијала у дугометражни играни филм по мом 

мишљењу битни копродуценти за ово филмско остварење се могу наћи у земљама 

бивше Југославије, али се не бих либила да овом причом заинтригирам и светске 
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продукцијске куће како бих на тај начин пружила могућност већој дистрибуцији 

филма. Како сам свесна чињенице да је правило уколико се ови копродукцијски односи 

остваре да се део филма снима у наведеним земљама, увиђам да би то имало своје 

добре и лоше стране, али на све то гледам као изузетну шансу за занимљивије, нове и 

неистражене локације које би филму дале потребну атмосферу и квалитет.  

Потенцијални спонзори и “product placement” за филм 

 

Иако на први поглед сама одредница дешавања филма није погодна за “Product 

placement”, ја бих се потрудила да пронађемо погодне ситуације у којима бих 

искористила пласирање производа као што су индустријска гардероба, IT техника, 

кућни апарати (пример: “Delimano”). Када говоримо о домаћем филму већ је познато да 

спонзорство у виду новца није начин на који се може затворити финансијска 

конструкција. Тако је из простог разлога што је наше тржиште мало а биоскопске 

публике нема довољно. Самим тим, великим фирмама се обично не исплати да у 

пројекат уложе велика материјална средства јер им она неће бити враћена, док 

интерактивни филм више нема извор зараде само у традиционалним биоскопима. 

Будућност филма је у виртуелном биоскопу и платформама попут „Netflix”, што даје 

озбиљан гарант спонзорима за повратак свог улога али и озбиљан вид рекламе, јер 

интернет је будућност света без којег се не може опстати што доба короне потврђује-да 

огромна моћ новог дигиталног миленијума диктира нов начин живота, али и опстанак 

уметника. Спонзорство је могуће добити, некада и у виду симболичне суме новца, а 

некада у виду услуге, простора, технике.  

 

У вези са краткометражним филмом Одлука испред продуцентске куће 

„Cinnarent”, која је изашла у сусрет за снимање докторског интерактивног филма, 

обратила сам се ЈКП Зеленилу града Београда са молбом, да нам изађу у сусрет 

издавањем САГЛАСНОСТИ за  : 

 

1. Снимање сцена докторског интерактивног филма Одлука  на зеленој површини 

на излетишту  у Звездарској шуми, 17.04.2021. у временском периоду од 09 до 22 

часова.  Радња сцене се одвија на трави где оком камере пратимо радњу Стипа, Уне и 
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малог Марка. На зеленој површини смо поставили неопходну опрему за техничку 

подршку снимању. Статив, камеру, сет објектива, зилберицу. 

2. На снимању су били присутни: Редитељ: Бранка Бешевић Гајић, Глумци: Јелица 

Ковачевић, Александар Лазић, Стефан Ђоковић, дете Вук Гајић. Маскерка: Јована 

Атанацковић, Еди Саша Ђорђевић, Продуценткиња: Исидора Урошевић, Директорка 

фотографије: Зорана Мандић, асистент директора фотографије: Милош Михајловић, 

Помоћник: Стојан Гајић. 

 

3. Реквизита: Сценски пиштољ, виолончело сценска крв. 

 

Све остале локације у ентеријеру и екстеријеру у вези са интерактивним филмом су 

допринос екипе филма Одлука. 

Техника 

 

Узимајући у обзир број учесника и изузетно захтевну продукцију интерактивног 

филма, за овај пројекат техника је једна од најскупљих сегмената. У вези са камером, 

дала сам предлоге али одговорност за сам избор препустила сам директорки 

фотографије јер сматрам да је то и њен део ауторског рада, док сам инсистирала да од 

слике добијем најбољи могући квалитет и да постпродукција филма има квалитетно 

снимљен материјал, али и да се држимо планова описаних у књизи снимања које смо 

претходно заједно закључиле, како бисмо били сви конструктивнији. Расвета је била 

изнајмљена такође од продукције “Cinnamon” јер сматрам да је њихова снабдевеност 

рентала убедљиво најјача и веома квалитетна.  

Оквирни план снимања 

 

I-СНИМАЈУЋИ ДАН (СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВИЋ, РАДА ШАРИЋ, САША 

ЂУРАШЕВИЋ) 

ЕНТ. КОМШИНИЦИН СТАН, ДАН 

ЕНТ. КОМШИНИЦИН СТАН, ДАН 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 
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II-СНИМАЈУЋИ ДАН (САША ЂУРАШЕВИЋ, РАДА ШАРИЋ, СВЕТЛАНА 

ЛАЗАРЕВИЋ) 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 

 

III-СНИМАЈУЋИ ДАН (РАДА ШАРИЋ, САША ЂУРАШЕВИЋ) 

ЕНТ. СТЕПЕНИШТЕ, ДАН 

ЕНТ. СТЕПЕНИШТЕ, ДАН 

ЕНТ. СТЕПЕНИШТЕ, ДАН 

ЕНТ. СТЕПЕНИШТЕ, ДАН 

ЕНТ. СПАВАЋА СОБА, МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 

ЕНТ. СПАВАЋА СОБА, ДАН 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН, ДАН 

 

IV-СНИМАЈУЋИ (МАРИЈА МАСАЛ, РАДА ШАРИЋ, ВЕРОЉУБ ЈЕФТИЋ) 

ЕКСТ. УЛИЦА, ДАН 

ЕКСТ. ЦРКВА, ДАН 

ЕНТ. ЦРКВА, ДАН 

ЕКСТ. ИСПРЕД ЗГРАДЕ, ПРЕДВЕЧЕ 

ЕНТ. МАРКОВ И АНИН СТАН 

ЕНТ. СТАН МАЛЕ АНЕ 

 

V-СНИМАЈУЋИ ДАН (ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВИЋ, САША ЂУРАШЕВИЋ, 

ТОДОР ТРИФУНОВИЋ) 

ЕКСТ-ЕНТ АУТО, НОЋ 

ЕКСТ-ЕНТ АУТО, НОЋ 

ЕКСТ-ЕНТ АУТО ВЕЧЕ (НА ПАРКИНГУ ИСПРЕД ЗГРАДЕ) 

ЕКСТ. УГАО УЛИЦЕ, НОЋ 

ЕКСТ. УГАО УЛИЦЕ, НОЋ 

 

VI-СНИМАЈУЋИ ДАН 

ЕКСТ. УЛАЗ ЗГРАДЕ, ДАН 

ЕНТ.ЛИФТ/ЗГРАДА, ДАН 

 

VII-СНИМАЈУЋИ ДАН (АЛЕКСАНДАР ЛАЗИЋ, ЈЕЛИЦА КОВАЧЕВИЋ, 

СТЕФАН ЂОКОВИЋ, ВУК ГАЈИЋ) 

ЕКСТ. ШУМА 
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Дистрибуција филма са свечаном премијером 

 

Дистрибуцију интерактивног филма препуштам свод платформи “Cineseum”36 

јер са њима већ сарађујем, али и сматрам да је виртуелни биоскоп одличан интерфејс 

интерактивног филма. Најновија свод (SVOD) платформа за легално стримовање 

филмова из региона настала је недавно у Београду. Њихово главно тржиште 

представљају људи са простора бивше Југославије који су тренутно у дијаспори преко 

ове платформе гледају филмове из преко сто земаља.  

Њихови партнери су: „Helse“ и „Play“ радио, у плану су њихова стратешка 

партнерства са телекомпанијом VIP i Philip Morris-om, а цео пројекат је подржан од 

Филмског центра Србије.37  

Истичем пример филма “У име народа” професора Дарка Бајића, који је 

ексклузивно имао светску премијеру на њиховој платформи и то у истом тренутку када 

је премијерно почело приказивање филма у Комбанк дворани. Онлајн дистрибуција 

филма се наставила следећих годину дана и то само преко њих. Са продукцијама 

потписују неексклузивне уговоре и сарађују по принципу удела гледаности у 50% 

укупног профита свих месечних претплата. Продуцент добија свој лични налог за 

праћење гледаности њихових филмова, као и детаљан увид у сваку нову плаћену 

претплату. Једини имају напредни систем наплате, такозвани „recurring payment“, тако 

да се месечна претплата сваком кориснику аутоматски обнавља после месец дана, чиме 

се обезбеђује сигуран прилив новца и увећава цифра коју продукција може да заради. 

Све трошкове маркетинга и промоције сноси „Cinesseum”. Такође, имају 

„geoblocking“ систем, који омогућава да не приказују филмове у земљама у којима је то 

потребно.  

У њихов рад укључена је и борба против пиратерије, тако да свакодневно 

претражују, пријављују и уклањају све пиратске линкове филмова које имамо на 

платформи. У вези са извођењем у јавности докторског уметничког рада интерактивна 

                                                           

36 www.cinesseum.com, приступљено 23. јануара 2021. 
37 http://www.fcs.rs/prvi-svetski-online-bioskop/, приступљено 23. јануар 2021. 

http://www.cinesseum.com/
http://www.fcs.rs/prvi-svetski-online-bioskop/
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пројекција најављена је на међународном филмском фестивалу у Мостару.38 

Непосредно пред фестивал у Мостару узимајући у обзир јавно извођење које се 

одржало 15. јуна 2021. године, у Комбанк дворани. Након одбране рада на факултету у 

складу са роковима текуће школске године планирана је и промоција филма у Београду. 

Јавно извођење рада 

 

Јавно извођење докторског уметничког рада одржано је 15. јуна у Комбанк 

дворани где је јавности приказан први интерактивни филм у нашој кинематографији 

који је угледао светлост дана на биоскопском платну где је публика директно 

учествовала у самом креирању садржаја.  

Интерактивни филм Одлука је интерактивна психолошка драма о партнерском 

насиљу која указује на важне проблеме у нашем друштву. Овде је гледалац на основу 

гласања путем веб платформе одлучивао о судбини главних јунака. Слика се након 

одређеног времена замрзавала, где су се нудиле опције под А и Б, на основу наших 

одлука ишли смо у даље исходе приче, нудили су се избори шта треба да урадимо или 

не урадимо што нас је водило у епилог приче где у једном сегменту видимо злочин и 

казну али и последице шта ће се догодити ако не реагујемо као друштво на насиље, док 

у једном исходу видимо и мелодрамски епилог уколико имамо подршку ближњих. 

                                                           

38 http://moff.ba/2020/10/19/branka-besevic-gajic-tesko-je-biti-u-ulozi-zirija-jer-ove-godine-gledamo-izvrsne-

glumce/?fbclid=IwAR1V-pMRiQ-g9CsMWF2LfhhR29omdYO5JgGDGcJs78mn43dSnX4CtQGcgcA, 

приступљено 30. новембра 2020.  

http://moff.ba/2020/10/19/branka-besevic-gajic-tesko-je-biti-u-ulozi-zirija-jer-ove-godine-gledamo-izvrsne-glumce/?fbclid=IwAR1V-pMRiQ-g9CsMWF2LfhhR29omdYO5JgGDGcJs78mn43dSnX4CtQGcgcA
http://moff.ba/2020/10/19/branka-besevic-gajic-tesko-je-biti-u-ulozi-zirija-jer-ove-godine-gledamo-izvrsne-glumce/?fbclid=IwAR1V-pMRiQ-g9CsMWF2LfhhR29omdYO5JgGDGcJs78mn43dSnX4CtQGcgcA
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Слика 3. Инсерт из интерактивног филма 

 

Помоћу апликације Xoyondo креиране су онлajн (online) анонимне анкете, 

апликација нуди на веома једноставан начин да организујемо догађаје, састанке, да 

креирамо анкете на разне друштвене теме, помоћу наше креиране анкете долазимо на 

најбржи могући начин до резултата, апликација је бесплатна и веома конструктивна.  

Уносом наше е-маил адресе добијамо већ понуђен (постоји опција где 

администратор може и свој пасворд унети) пасворд можемо запамтити на нашем 

рачунару и не морамо уписивати приликом уласка на веб страницу, такође можемо и 

без налога за регистрацију креирати анкете, где подешавамо опцију да сваки појединац 

који гласа упише своје име и имамо опцију анонимног гласања која је била избор за 

гласање на пројекцији Одлука, резултат је у сваком случају транспарентан, где кликом 

на „прикажи резултат“ видимо изгласане опције, такође сваки појединац може видети 

резултат једнако исто као и администратор креираног садржаја. Такође публика може 

оставити и коментаре где имамо картицу да подесимо да садржај буде видљив само 

администратору, а и картицу где можемо оставити коментаре да буду транспарентни и 

публици. Апликација је била постваљена на званичну фејсбук страну интерактивног 

филма Одлука где је у корелацији са понуђеним избором на платну излазила нова 

анкета где је публика галасала. Такође овај софтвер нуди опције где се могу планирати 
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и организовати догађаји и правити упитници ради отварања дискуја на жељене теме, 

сврха ове апликације да се на што бржи начин дође до резултата и управо зато је била 

мој избор на јавном извођењу докторског уметничког рада. 

 

 

Слика 4. Платформа на којој су креиране гласачке анкете 

 

Тема интерактивног филма Одлука је изазвала велику пажњу у јавности јер је 

обрађена проблематика партнерског насиља, а само остварење је рађено у форми која 

није уобичајена на овим просторима што је код публике изазвало велико интересовање 

да учествује у креирању филмске приче. Овим филмом критички смо се бавили заједно 

са публиком против насиља у породици, а будући да је филм интерактиван, публици је 

било најинтересантније то што је могла да бира у којем смеру ће тећи прича. Наиме, 

преко апликације која је постављена на Фејсбук страници овог остварења, гледаоци су 

приликом гласања у анкети одлучивали како ће се одвијати радња. У току пројекције 

публика је гласала путем креиране онлајн анкете на горе детаљно описаној апликацији 

Xоyондо гласови су се аутоматски сабирали затим истог тренутка излазили су 

транспарентни резултати на основу којих смо ишли на жељене изборе из којих су 

произилазили нови исходи који су нас водили у нове изборе где се слика опет 

замрзавала и где смо ишли у нове токове. Да подсетим, Ана (Радомирка Рада Шарић) и 
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Марко (Саша Ђурашевић) су млади брачни пар, Марко је доживео трауму када је 

изгубио трагично мајку где је касније због последица траума из детињства постао 

насилник, Ана је одрасла у породици где је свакодневно гледала мајку која трпи 

насиље, да би касније изабрала насилног партнера попут свог оца. Ана и Марко су 

двоје људи промашених идеја, неостварених снова, несретним сплетом околности 

завршавају у погрешном времену, на погрешном месту. Публика је изгаласала избор 

кад жртва нема подршку где је епилог приче фаталан након тога имала је опцију да 

казни Марка или да га оправда јер и он је жртва јер је одрастао у породици у којој је 

гледао насиље.  

 

 

Слика 5. Инсерт из интерактивног филма Одлука 

 

Након одгледаног изгласаног епилога публика је тражила да види и шта би било 

да су изабрали другачије са жељом да виде шта су пропустили па сам приказала и 

изборе мањинских гласова како би се на премијери посетиоци упознали с 

целокупношћу филма. 

Тако да су сви избори интерактивног филма Одлука угледали светлост дана на 

самом јавном извођењу докторског рада. Пројекција са свим приказаним исходима 

трајала је сат и по времена. Присутан део екипе филма се након одјавне шпице 
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поклонио публици. Публика је уз овације и дуг аплауз поздравила део тима 

интерактивног филма Одлука са жељом да опет погледа филм. 

 

Слика 6. Поклон након јавног извођења -део екипе интерактивног филма Одлука 

 

Моји закључци су следећи: Уколико би интерактивни филм заживео код нас у 

биоскопима по принципу гласања гледали бисмо вероватно изборе већинских гласова 

док на индивидуалним пројекцијама гледалац би гледао жељене изборе и креирао своје 

токове путем свод платформи где би интерфејс био рачунар, таблет, мобилни телефон и 

слично. Мада у свету постоје посебно опремљене биоскопске сале где можете гледати 

интерактивни филм и помоћу тастера на седишту бирати понуђене изборе где се на 

основу тога седишта ротирају ка платну жељеног избора, такође сваки гледалац има 

своје слушалице како се не би звук мешао са другим одлукама. Интерактивни филм је 

будућност у нашој кинематографији и поносна сам веома што сам на челу екипе која је 

интерактивни филм приказала на биоскопском платну. Сматрам да је ово допринос 

српском филму али и активистички покрет када је у питању партнерско насиље јер се 

тако истиче и важност укључивања самог друштва у борбу против 

породичног/партнерског насиља и да је ова пројекција поред подвижничког подухвата 

да се изнесе цела ова прича такође је веома важно и само имплементирање теме у 

интерактивни медиј са идејом да заједно са публиком сагледамо узроке и последице уз 

идеју да заједно можемо да делујемо и у животу. Такође било је веома тешко убедити 

надлежне да одобре пројекцију на платну у реномираном биоскопу Комбанк дворане 
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јер до сада нико није приказао интерактивни филм на овај начин и то је нешто што је 

преседан у нашој кинематографији, тако да је то био експеримент за све нас, са 

стрепњом како ће јавност реаговати. Међутим било је веома интересантно да су 

надлежни пројекцију интерактивног филма оценили као веома успешну, где су 

исказали интересовање за даљу сарадњу како би интерактивни филм заживео и постао 

стандард и код нас у биоскопима.  

Сматрам и истичем да би одлуке беспрекорно функционисале изузетно 

је било важно осмислити све изборе и повезати их у дигиталном медију. То је био 

најтежи део процеса рада на овом филму, као и водити рачуна да не одемо у видео 

игру. Знајући да сам то добро урадила, моје самопоуздање је било огромно и самим тим 

убедила сам да нас пусте да филм угледа светлост дан у биоскопској дворани што 

сматрам изузетном иновацијом када је у питању српска кинематографија али и 

кинематографија уопште на Балкану.  

Уколико овај филм помогне бар једној жртви, али и друштву да препозна и 

пријави насиље, са тенденцијом да и институције пооштре закон о партнерском насиљу 

и било ком насиљу у друштву јер у односу на истражене случајеве уочавам да је од 100 

одсто пријављених насилника процесуирано само 30%. Нажалост, на Балкану је још 

увек патријархат заступљен где је жена у односу на мушкарца инфериорна. Када сам 

размишљала о теми, када сам уписивала докторске студије, мој предлог у креативној 

ескпликацији је и био интерактивни медиј јер сам сматрала да на тај начин можемо да 

помогнемо жртви али и друштву и надлежнима, да сагледамо узроке и последице, шта 

ће се догодити и шта би могло да се догоди, ако имамо подршку, јер истраживајући 

овај случај, посебно осуђујем било које насиље, да ли је према женама, да ли према 

мушкарцима, да ли је вршњачко, да ли је психичко, економско, физичко, са критичким 

ставом посматрам систем који је затајио са процесуирањем насилника где је жрвту 

излажио додатној виктимизацији. У корелацији са тим веома ми је било важно и 

презентовање мог рада и изузетно сам задовољна првом експерименталном 

пројекцијом интерактивног филма на платну и мислим да је ово тек почетак 

имплементирања филмске уметности у нови медиј са тенденцијом да биоскоп буде и 

даље примаран када је у питању седма уметност.  
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Не знам да ли ће филм променити свет, иако ми уметници мислимо да је то 

могуће. Док ако рациоонално размислимо схватићемо веома брзо да се неће променити 

свакако свет, али ако бар једна жртва препозна да је у нездравом односу, да се спаси из 

свега тога, ја ћу сматрати да је овај филм успео. Свакако филм је отисак једног времена 

и пропуста система у којем смо живели и стварали. Такође може се подстаћи јавност 

где се могу отворити озбиљна питања на ову тему па да свако делује из свог круга 

деловања и да се интерактивни филм уврсти у све биоскопске репортоаре као и 

стандардни играни филм. 

Потенцијални филмски фестивали 

 

Што се тиче домаћих фестивала у обзир долазе сви домаћи филмски фестивали, али пре 

свега “Мостар филм фестивал” који је интернационалног карактера и који може донети 

нове потенцијалне копродуценте за пројекте у припремама. Такође сматрам да овај 

филм има потенцијала за наставак то јест разраду приче у неколико делова.  Прича 

филма Одлука има потенцијала за развијае и у дугометражни интерактивни филм. 

Поред индивидуалних пројекција на ауторским фестивалима, изузетно је важно филм 

Одлука приказивати у оквиру семинара и кампања против насиља како би се јавност 

поред уметничког дискурса у дигиталном медију, након пројекције подстакла на дебату 

о трајно поремећеним односима у породици. На трибини после пројекције филма, на 

којој би поред редитеља и модератора учествовали и социолози, публика би у 

дискусији са релевантним учесницима давала предлоге о евентуалном решењу 

конфликта, са циљем даљег истраживања ради формирања жељеног система вредности. 

Претпоставка прихода који би филм могао да оствари у експлоатацији  

  

Моја претпоставка што се тиче саме зараде филма је потпомогнута примером на филму 

“Чарлстон за Огњенку”. Наиме, овај филм је за само недељу дана остварио зараду од 

134. 279 долара, што би у динарској противвредности износило 11.682.273 динара. 

Укупна зарада у Србији остварена овим филмом је 543. 311 долара, односно 47. 268. 

057 динара. Моје очекивања за филм у интерактивном медију би се отприлике кретала 

око ове вредности, с обзиром да су тематике врло сличне и иновативна идеја о женској 
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трагедији је јасна у оба ова филма. Сматрам да филм Одлука има потенцијала да заради 

већу своту због своје шире циљне групе.  

Универзална идеја филма која може пробудити саосећање и поистовећивање код 

публике је та, да ма колико се трудили, не можемо никако побећи од својих корена и 

грешака наших предака. Ова порука је изразито јак мотив да публика са балканских 

простора овај филм сматра одом балканске митологије, љубави, жртвовању и трагедији. 

 

 

 

 

 
Слика 8. Интерактивни сценослед  
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Уметничко истраживачки допринос 

 

  Рађањем новог медија излази се из филмске пасивне целине, такође и из 

подкатегорија експерименталних филмова, проширују се стандардни услови, 

доживљаји у дигиталној технологији, јер се њиховим коришћењем кокетира са 

перформансом, али и инсталацијом што прераста у филмски амбијент, тако да се 

доприноси филмској режији у дигиталном медију. Спој виртуелног и реалног простора 

у композиционом обликовању простора, симетрија ликовних елемената, инсценативна 

равнотежа елемената, златни рез у дигиталном обликовању крупних и општих планова 

били су водећи елементи докторског уметничког пројекта Одлука. 

  По узору на филозофа Жила Делеза који је разматрао поље филма као целину, 

зато што је у потпуности изграђено кретањем у слици39, елементи су у корелацији са 

звуком, светлом, дугачким снимцима, филмским плановима, филмским временом, 

психологијом карактера улога којим сам градила ликове, затим све то међусобно сам 

комбиновала дигиталној монтажи где сам добила целину.  

„Постоје перцепција-слике, акција-слике, афекција-слике, заједно са многим другим 

типовима слика. И, у сваком од ових случајева, постоје унутрашњи знаци који 

карактеришу ове слике, и то како са генетичког тако и са композиционог 

становишта.“40 Свако у публици доживљава слику на свој начин и може имати свој крај 

који наводи гледаоце на вишеструко гледање где и након одгледаног филма људи 

размишљају шта је то што су доживели. Пре више од пола века тежило се за 

интерактивношћу и у традиционалном медију, док посебна потреба да гледаоци утичу 

на садржај расте у новим медијима, где реципијенти желе и само учешће у филмском 

призору. Краткометражни филм Одлука у интерактивном медију у домену дигиталне 

уметности оставља уметнички и активистички допринос дигиталној уметности али и 

драмском аудиовизуелном садржају у чему се огледа интердисциплинарност мог 

докторског уметничког завршног рада. Интерактивна форма је изузетно захтевна у 

односу на одабрану тему o партнерском насиљу јер формално личи на игру која 

                                                           

39Жил Делез, о кретању слици, http://www.womenngo.org.rs/sajt/sajt/izdanja/zenske_studije/zs_s8/delez.html, 

приступљено 14.02.2020. 
40Жил Делез, Delez_Zil_Pokretne_slike_1998.pdf (file size: 6.43 MB, MIME type: application/pdf), 

приступљено 24.02.2020.  

http://www.womenngo.org.rs/sajt/sajt/izdanja/zenske_studije/zs_s8/delez.html
https://monoskop.org/images/3/3a/Delez_Zil_Pokretne_slike_1998.pdf
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асоцира на забаву, па у том светлу захтева пуно труда да одржи вредносно причу на 

путу идентификације насиља као злочина, подршке жртвама да затраже помоћ и 

подршку, охрабрење околини да реагује, позивање институција да одговоре ефикасно и 

брзо на насиље према женама. Такође, надам се да ће Одлука имати и шири ефекат, 

будући да је један од циљева и покретање друштвене свести и одговорности у вези са 

насиљем. 

 

Остварени резултати истраживања  

 

  Филм није више пасивни медиј који треба да изазове само емоцију већ треба да 

гледаоца постави у улогу интерактивног учесника. Позивам се на постмодернизам и 

Бодријареве термине ситуационизам, симулакрум и симулација. “Термин 

постмодернизам настао је 1870-их година, Џон Воткинс Чапман говорио je о 

постмодерном стилу сликања. Затим Рудолф Панвиц 1917. година када је употребио 

термин у циљу дескрипције филозофске оријентисане културе.”41 1920-их година је 

кључна када присутна су готово свим новим правцима.  

Примарно је да се термин постмодерна користи када је у питању уметност за 

уметнички покрет који је у дистинкцији са модернизмом иако се из њега развио. 

Области постмодерне уметности су следеће: Књижевност, Сликарство, Филм, 

Дигитална уметност, перформанс, инсталација, концептуална уметност. Препознајем у 

свом докторском уметничком пројекту следеће облике који су настали током 

доминације постмодернизма у западној култури, Дигитална уметност и њене 

карактеристике које и јесу у корелацији са постмодернизмом, што филм Одлука те 

резултате и остварује: 

•Реакција је на тежњу за напретком, објективношћу и разумношћу која се јавља у 

модернизму 

•Прихвата тезу да светом доминирају мас медији којима недостаје оригиналност 

•Прихвата светску глобализацију, децентрализацију и плурализам 

                                                           

41Извор:https://sr.wikipedia.org/sr-

el/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B

8%D0%B7%D0%B0%D0%BC, приступљено 27. новембар 2020. 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/Постмодернизам
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Постмодернизам
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Постмодернизам
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•Сматра да је све релативно и субјективно, на пример искуство, морал и култура.42 

 

Постмодерна теорија о савременом друштву углавном везује се за авангардног 

мислиоца, једног од најзначајнијих филозофа и теоретичара XX-века Жан Бодријара 

(Јеан Baudrillard) који је наследник ситуационизма и који је постмодерну називао као 

закаснелу модерну. Ситуационизам је термин који је настао 1958. године у уметничким 

француским круговима, затим се проширио и у централноевропској уметничкој 

бранши. Симулакрум и симулација су филозофски појмови које је утемељио Жан 

Бодријар 1981. године у свом трактату то јест у филозофском научном делу у којем је 

настојао да испита односе између стварности, симбола, друштва, а највише од свега да 

истражи симболизам културе и медија који су у корелацији са конструкцијом 

заједничког постојања.43  

Ситуационизам су чиниле авангардне групе које су имале утицај у Немачкој, 

Белгији и Норвешкој. Уметнике више није занимало уметничко дело већ ситуација 

културе у којој се реализује. Идеја је најбитнија, док дело мање више. Уметност није 

имала класичну репродукцију, већ су уметници стварали плакате, стрипове, утицали су 

кроз теорију, конгресе, скупове и семинаре. Према Деборовом термину долази се до 

државног капиталистичког друштва спектакла. Настало је потрошачко друштво, 

манипулација људима, држава има кључну улогу, диктатура, конзумеризам.  

Циљ је био да људи имају што мање слободног времена до те мере да се 

радницима потпуно одузима слободно време како би се тиме смањила њихова 

креативност до те мере да постане апсолутно замењена наметнутом сликом садржајем 

са телевизије, из филмова и другим разним пласираним наметнутим садржајима. 

Настаје живот који је наметнут системом, радник нема времена за сопствену креацију 

свог живота. Време у којем је после друштва спектакла комуникација дошла до 

отуђења, до неприродне комуникације.  

                                                           

42Преузето са: https://sr.wikipedia.org/sr-

el/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B

8%D0%B7%D0%B0%D0%BC 
43 За опис овог поглавља користила сам литературу: Bodrijar, Ž. Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi, 
1991. 

https://sr.wikipedia.org/sr-el/Постмодернизам
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Постмодернизам
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Постмодернизам
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Доба компјутера, појава социјалних мрежа, када смо у једном тренутку повезани 

са огромним бројем људи, док са друге стране у реалном животу не бисмо могли 

физички да постигнемо да истовремено будемо у комуникацији ни са четвртином 

колико то можемо у доба екрана, а у ствари смо усамљенији него икада јер нас дели 

екран од реалног живота. Управо због тога сматрам да је интерактивни филм веома 

интересантан као један уметнички конструктивни израз у вези са одређеном темом 

којом се бави, а све као циљ сагледавања узрока и последица, ниједног тренутка не 

изгледа као наметнута забава потрошачком друштву, нити је слична видео игри како 

сам на почетку радова мислила, нити нас вуче у доколицу као што то чине социјалне 

мреже, не напротив овај интерактивни медиј је заправо искоришћен као активизам на 

тему партнерског насиља, где се подстиче јавност на то шта би требало да уради када 

се нађемо у одређеној насилној сцени, јер од нашег клика на понуђене изборе можемо 

спасити жртву, такође и у реалном животу од наше одлуке може зависити нечији 

живот.  

Поред тога отварају се очи жртвама да препознају насиље, али и да нису саме у 

заточеништву у којем су сплетом несрећних околности завршиле. Зато сам се веома 

освртала на Бодријара којег су многи доживљавали као песимистичког пророка 

технолошке дистопије. Мешањем различитих жанрова, поигравањем идеја је заправо 

један од начина изражавања креативности у делима постмодерниста, што ми је било 

веома инспиративно у психолошкој интерактивној драми са елементима трагедије. 

  Остварени резултат истраживачког рада на филму је да се гледаоци наведу на 

размишљање о породичним, партнерским, и уопште, међуљудским односима, али и да 

преиспитају сопствене одлуке, изборе и однос према себи самима. Уколико би се 

надлежне институције заинтересовале, истраживање би могло да се настави поводом 

овог интерактивног филма. Тако што би се вршила анкета гледалаца на основу њихових 

одлука у вези са изабраним опцијама. Анкетирање би било анонимно, и бележило би 

колико је људи изабрало одређене опције. 
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Закључак 

 

Дигитална технологија и квалитативно нова комуникациона одлика 

интерактивног медија, али и интернет платформа коју сматрам најбољом за пласман 

филма Одлука, у поређењу са осталим медијима, огледа се у индивидуалној могућности 

интеракције (међудејства) с циљаним деловима јавности, што код публике изазива 

посебну емоцију јер се реципијент поистовећује са ликовима. За разлику од 

уобичајеног пасивног филма, интерактивни филм пружа индивидуално могућност 

гледаоцу да утиче на драмски исход. У овоме су сви равноправни: аутор и конзумент, 

што је веома важно ако узмемо у обзир тему партнерског насиља која је глобално 

узимала маха у готово свим епохама. Партнерско насиље је присутно широм света без 

обзира на веру, етничку припадност, положај у друштву, социјални статус и 

образовање. Према статистичким подацима, углавном на Балканском полуострву, жене 

су често изложеније партнерском насиљу као последици патријархата. 

Узимајући у обзир истражене облике насиља на основу којих сам градила 

драмске ликове, представља се психичко и емотивно растројство главне 

протагонисткиње све до потпуне анестезираности да јунакиња било шта учини, у 

корелацији са сценама из прошлости негативног лика које нас упозоравају на утицај 

траума из најранијег узраста и колико се рефлектују касније на будућност, а и 

комшиница од које зависи хоћемо ли трагичног јунака спасити. Сагледавши све слојеве 

драмске приче, указује се колико је заиста тешко жртвама партнерског насиља да саме 

превазиђу проблем и зато кроз уметнички израз у интерактивном медију прејудицира 

се шта ће се догодити ако смо као друштво имуни на насиље. То сам радила са циљем 

како би се јавност и сама подстакла и помогла жртви у стварном животу, али како би и 

сама жртва схватила да се налази у трајно поремећеном партнерском односу, јер често 

и није свесна да је изложена насиљу. Поред указивања на важан проблем у друштву, 

интерактивни филм Одлука актуелизује филмску уметност у новом медију. Иако 

интерактивни филм, нажалост, у најширем смислу још није пустио дубоке корене ни у 

најразвијенијим земљама, а камоли код нас на Балкану. Нема поузданих показатеља, 

чак ни у водећим земљама, колико је интерактивни филм заступљен и у каквој је 

сразмери с класичним филмом када се погледају исплативост и приходи. За сада се 
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традиционални и нови медиј заједно књиже и тешко их је раздвојити. Усмерење се 

наслућује једино на основу најављеног пораста онлајн (Online) биоскопа и оглашавања 

на Свод (Svod) платформама.  

У Србији готово и да не постоји ниједан званичан податак да ли се и колико се 

интерактивних филмова реализовало у контексту драме. Да ли је због тога што 

продуцентима није исплатива интерактивна форма, јер је веома захтевна у односу на 

традиционалну, што се и види из сценарија и књиге снимања филма Одлука, када се 

сагледа комплетна грађа у односу на све исходе, овај краткометражни филм има 

снимљеног материјала као за целовечерњу форму.  

Пласирање у традиционалном биоскопу вероватно би захтевао компликован 

процес у смислу програмирања тастера како би гледаоци гласали и где би се у односу 

на већину пуштао даљи исход. Вероватно је то разлог непрепознавања од стране 

продуцената јер ова форма је изразито захтевна и за сам пласман, али ако узмемо у 

обзир да је данас дигитално доба и да је перцепција код млађе популације у складу са 

тим, интерактивни филм има озбиљан потенцијал на интернет платформама, али и на 

паметним телевизорима, телефонима и посебно опремљеним биоскопским салама које 

већ у свету постоје, па чак и у класичним биоскопским дворанама, где публика 

индивидуално помоћу апликације на мобилном телефону бира исход. Такође могу се 

уложити средства за посебну адаптацију биоскопске сале да у складу са одлуком 

столица се ротира према екрану жељеног исхода. За ту врсту биоскопске пројекције 

потребно је да сала буде опремљена са платнима за пројекцију на сваком зиду 

просторије и индивидуалним слушалицама. На главном платну гледамо уводну 

секвенцу, до понуде одређених избора, у складу шта смо изабрали гледаоци се ротирају 

и гледају одабране исходе. Овакав вид пројекције је веома интересантан и без обзира на 

скупу реализацију могао би да постане озбиљан комерцијални подухват.  

Такође интерактивни филмови имају озбиљан потенцијал на интернету попут 

„Svod“ и „Netflix“44 платформи. Дигитална издања (или сајтови) су отисак или 

умножак, а главну сврху испуњавају потпомажући продају и гледање изворних издања. 

                                                           

44 Саопштено је у медијима да је Netflix након успеха Black Mirror, интерактивне епизоде, исказао 
интересовање да инвестирање удвостручи у интерактивне филмове: https://play.co.rs/2019/03/13/netflix-

https://play.co.rs/2019/03/13/netflix-planira-da-udvostruci-ulaganja-u-interaktivne-filmove-nakon-uspeha-black-mirror-epizode-bandersnatch/
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Једино што се не схвата јесте да Интернет, због интерактивности и доступности, 

изискује и намеће захтевније стандарде па никоме и не пада на памет да у сагласности с 

тим осмишљава садржаје. Прихватимо ли већ наведену тврдњу Маршала Маклуана, 

једног од најбољих познавалаца масовних медија и јавних комуникација, да је медиј 

порука, а то подразумева да технологија контролише комуницирање, па и садржај 

комуникације, питамо се зашто челници још нису схватили да је интернет природни 

технолошки наследник досадашњих и садашњих јавних гласила (продужетака наших 

општила и чула). Зашто се либе да брже корачају у сусрет неминовној сутрашњици? 

Зашто у Филмском центру не постоји категорија на конкусру за суфинансирање 

интерактивних филмова. Зар досадашња постигнућа у филмској уметности, која у 

толикој мери не извиру из незаустављивог преображаја (еволуције) медија од писаних 

до електронских (и ко зна каквим у ближој и даљој будућности, али свакако 

утемељеним на електромагнетском зрачењу), није довољан подстицај и убедљив узор 

да је будућност интерактивног филма посебно у млађој популацији која припада 

дигиталном миленијуму. За ову прилику ћемо поменути да је доказано да се огромне 

уштеде у обради и представљању вести (података) вишеструко умножавају у високим 

приходима и зарадама. Једина озбиљна ограничења на том путу су: број корисника 

Интернета, свакојаке злоупотребе приликом електронског плаћања, очигледне разлике 

у навикама (читалачким, слушалачким и гледалачким) међу младима и старима, 

прилично опрезно и бојажљиво, опредељење осведочених и прихваћених гласила да 

закораче у обећавајуће изазове. Кроз то задовољење стандарда? интерактивног медија и 

испуњење захтева основног и највреднијег осећања – да као друштво треба да 

реагујемо – долазимо до испуњења циљева којима се тежи. Уколико друштво на 

насиље гледа као на туђ проблем то може да утиче на подстицање насиља где се 

насилницима несвесно пружа подршка, а жртва се излаже секундарној виктимизацији. 

У најгорем случају постајемо саучесници злочину. Побољшањем друштвених норми и 

система вредности ради очувања добре комуникације између публике и новог медија 

унутар садржаја на тему партнерског насиља, био би етички и одговоран посао према 

потребама и изазовима друштва, у циљу минимизирања негативног утицаја 

                                                                                                                                                                                     

planira-da-udvostruci-ulaganja-u-interaktivne-filmove-nakon-uspeha-black-mirror-epizode-bandersnatch/ 
приступљено: 21. 12. 2020. 

https://play.co.rs/2019/03/13/netflix-planira-da-udvostruci-ulaganja-u-interaktivne-filmove-nakon-uspeha-black-mirror-epizode-bandersnatch/
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патријархата и друштвеног менталитета, не само за буђење свести у вези са 

партнерским насиљем већ и са перцепирањем слике доживљаја и активног учешћа у 

самој филмској целини. Задовољење публике је најзначајније за сваку продукцију, али 

није довољно задовољити публику само у пословном смислу, неопходно је помагати им 

у остварењу и сазревању да на филм не гледају више само као на пасивни медиј већ да 

активно учествују. Само на тај начин може се задобити њихово поверење, док 

надлежне одговорне институције могу стећи више поверења у моћ покретних слика и 

да филмска уметност није само забава за широке масе већ да покреће важна социјална 

питања и да указује на све евентуалне пропусте који доводе до трагичног исхода. 

Самим тим неопходно је развити сектор који би се бавио интерактивном филмском 

уметношћу где треба ангажовати школоване филмске ствараоце како би се прича 

подигла на виши ниво али и у циљу очувања наше професије. 
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ПРИЛОЗИ: 

Сценарио интерактивног филма 

 

1. УВOДНA СEКВEНЦA 

 

2. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

Aнa силaзи низ стeпeницe, пoстeпeнo убрзaвa хoд, зaстaje измeђу спрaтoвa нe би ли узeлa дaх. 

 

Aнa прилaзи лифту, притискa дугмaд, лифт сe нe oдaзивa, углeдa нaтпис дa je лифт у квaру. 

Швeнк сa Aнинoг лицa нa нaтпис гдe пишe инфoрмaциja дa je лифт у квaру, швeнк нaзaд нa 

лицe. Aнa нaстaвљa дa силaзи, исцрпљeнo пoслeдњим aтoмимa снaгe силaзи и свe тaкo у круг нe 

види излaз, узнeмирeнa je, спрaт зa спрaтoм, дoлaзи дo призeмљa, нe види излaз из згрaдe, свудa 

oкo њe су зидoви. 

 

Aнa сe врти у круг. Aнa удaрa рукaмa o зидoвe. Aнa силaзи спрaт нижe кojи je пoслeдњи и кojи 

вoди у ћoрсoкaк, oстaвa сa мeтлaмa, и џoгeримa, кoфa o кojу сe сaплићe. 

 

Aнa сe шћућури у ћoшку, пoкушaвa дa дoзoвe пoмoћ, вришти, Aнa сe гуши. Сиjaлицe трeпeрe и 

гaсe сe. Мрaк. 

 

 

3. EНТ. СПAВAЋA СOБA, ДAН 

 

Aнa, спaвa, имa кoшмaр, oкрeћe сe, дишe пoкушaвa дa узмe вaздух, стeњe и jeцa, у гoлoj вoди je, 

врпoљи сe. 

 

AНA 

Пoмoзитe ми, хej људи, гушим сe, гушим сe. Пoмoзитe 

ми. 

 

 

4. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

Aнa je у хoднику, у пoцeпaнoj спaвaћици, глeдa oкoлo, прикривa нaгo тeлo из стрaхa нe би ли je 

нeкo видeo, у хoднику je пaр људи нижeг сoциjaлнoг стaлeжa, причajу сви нaглaс нe рaзaзнajeмo 

штa причajу. Људи у хoднику зaдиркуjу Aну, цeпajу у фрoнцлe ткaнину њeнe спaвaћицe. 

 

Aнa скривa нaгo тeлo. Људи у хoднику унoсe сe Aни у лицe. 

 

AНA 

Пoмoзитe ми. Пoмoзитe ми, мoлим вaс. 

 

 

5. EНТ.СПAВAЋA СOБA AНИНA.ДAН 

 

Aнa бунцa. 

 

AНA 

Пo-мo-зи-тe, пo-пo-мo-зитe. 
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AНA 

Дa ли мoжeтe дa ми пoмoгнeтe? 

 

6. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

Aнa хoдajући унaзaд oкрeнутa лeђимa кaмeри, с лeвa нa дeснo, дoлaзи дo свojих врaтa, oкрeћe сe 

кa кaмeри. Из oфa чуje рaзличитe глaсoвe. Нe мoжe дa oтвoри врaтa. 

 

OФ. 

Пoбoгу, гoспoђo, гдe Вaм je службeни пoзив? 

 

Нисмo ми црквa дa Вaм пoмaжeмo. 

 

Бирoкрaтиja мoрa дa сe пoштуje. Ми смo зaкoн у зaкoну. 

 

Имaш ли пoзив зa oвo плaнинaрeњe, a дрaгa. A?? Нeмaш. Нaпoљe смeстa! 

 

Aнa стaвљa нaдлaктицe нa глaву. 

 

 

7. EНТ.СПAВAЋA СOБA AНИНA, ДAН 

 

У гoлoj вoди, бoри сe зa дaх држeћи рукe кao штo je држaлa у сну. Стeњe. Нajeднoм испусти 

снaжaн крик. 

 

AНA 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 

 

Oтвaрa oчи, тишинa, глeдa oкo сeбe, нaглo сe пoдижe у сeдeћи пoлoжaj, oбгрливши свoja 

кoлeнa, глeдa oкo сeбe, устaje и oдлaзи дo купaтилa. Швeнк прaти. 

 

EНТ.КУПAТИЛO, AНИН И МAРКOВ СТAН.ДAН 

 

Aнa глeдa уплaкaнo, нeнaшминкaнo лицe у oглeдaлу. Нa пoлици кoд oглeдaлa стojи пeпeљaрa 

пунa oпушaкa. Пoсмaтрa пeпeљaру. Швeнк прaти, пoдижe пoглeд кa oглeдaлу, у oглeдaлу види 

дeвojчицу, швeнк сa Aнинoг лицa нa дeвojчицу у oглeдaлу. oкрeнe сe изa њe нeмa никoгa, oпeт 

пoглeдa у oглeдaлo и нeмa никoгa. Швeнк нaзaд нa лицe. Трљa рукoм лицe, нoкти су пeдaнтнo 

срeђeни. 

 

8. ИЗБOР: A, Б 

A. AНИНO ДEТИЊСТВO 

 

EНТ. СOБA ДAН 

 

Мajкa пoмaжe дeвojчици дa спaкуje ствaри у кoфeр. 

 

МAJКA AНИНA 

Сигурнa сaм дa ћe ти кoд бaкe бити лeпo. 
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МAЛA AНA 

Мaмa, зaштo je тaтa љут? 

 

Мajкa уздaхнe, прoгутa кнeдлу, зaдржaвa сузe, oстaви ствaри, швeнк прaти, oкрeнe сe кa ћeрки, 

пoмилуje je пo кoси и зaгрли зaтим суздржaвши сузe. 

 

Ухвaти je зa руку и пoкaжe рукoм нa пoклoн кojи joj je купилa. 

 

МAJКA AНИНA 

Види душo, штa сaм ти купилa. Хajдe oтвoри. Хajдe, 

хajдe. 

 

Из мajчинe визурe. 

 

Aнa сe нajeднoм изнeнaди и крeнe кa пoклoну, узимa гa, глeдa, oкрeћe зaпaкoвaн смoтуљaк. 

 

Дeвojчицa скидa мaшну, скидa укрaсни пaпир. 

 

Oтвaрa кутиjу и вaди плишaнoг мeду. Швeнк прaти. 

 

МAЛA AНA 

Ooooo, дивнo. Хвaлa мaмa. Тoг мeду сaм бaш жeлeлa. 

 

Устaнe, крeнe кa мajци швeнк прaти. 

 

Дeвojчицa пoљуби мajку и oпeт сe снужди. 

 

МAJКA AНИНA 

Хej, пa штa je билo? 

 

МAЛA AНA 

Зaштo je тaтa, љут? Зaштo нaс тучe и мрзи? 

Мajкa je зaгрли. 

 

МAJКA AНИНA 

Хej, пссст, нe мрзи нaс. Ништa тo ниje, тo je свe 

нoрмaлнo. 

 

Мajкa je ухвaти зa руку и нaстaви сa другoм рукoм дa стaвљa у кoфeр нaслaгaнe гoмилицe oдeћe 

сa крeвeтa. 

 

Зaтим сe oкрeнe кa Aни и oбришe joj сузe. 

 

Мajчинe рукe кoje бришу дeвojчици сузe. 

 

Први плaн дeвojчицинa лeђa, други плaн мajкa 

 

Кoja пoкушaвajући дa oхрaбри дeвojчицу и сaмa гутa кнeдлу, зaдржaвajући сузe. 

 

МAJКA AНИНA 

Хej, пa кaквe су тo сузe? Хej, пa тo су мушкaрци, 
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нeрвoзни и бeсни, a ми смo жeнe кoje мoрajу дa мудрo 

трпe. 

Aнa je глeдa низ oбрaз joj сe скoтрљa jeднa сузицa. Пoтврднo климнe глaвoм. 

 

МAЛA AНA 

Тo кaжeш увeк. 

 

Мajкa je зaгрли. 

 

Скoтрљa сe пaр сузa низ мajчин oбрaз. 

 

 

9. Б. AНИНA ТРAГИЧКA ГРEШКA 

EНТ. СТAН МAРКOВ И AНИН, ДAН. 

 

Мaркo и Aнa су у стaну. Мaркo сe служи мaнипулaтивним мeтoдaмa. Oкo њих су рaзбaцaнe 

ствaри. Мaркo сeди у фoтeљи, Aнинe нoгe прoлaзe у другoм плaну. 

 

Мaркo клeкнe испрeд Aнe, oбгрливши Aнинe нoгe. Швeнк прaти. 

 

МAРКO 

Aнa, aкo мe oстaвиш убићу сe? Кaкo нe рaзумeш ти си 

мe избaцилa из рaвнoтeжe. 

 

Из Мaркoвe визурe. Aнa слeгнe рaмeнимa. 

 

МAРКO 

Зaр би тe ja тукao из чистa мирa? Зaр je тучa пaр 

шaмaрa? Oк, oк, жao ми je штo сaм тe удaриo, aли тe 

мoлим дa схвaтиш дa си мe испрoвoцирaлa. 

 

Кoрeктивни швeнк нa гoрe, Мaркo устaje из клeчeћeг пoлoжaja. 

 

Мaркo зaгрли Aну oкo струкa, крeнe дa je пoљуби, Aну пoнeсу eмoциje пoсустaнe, пoкушa дa 

узврaти пoљубaц, нajeднoм oдустaнe. 

 

Швeнк прaти Aну кoja сe oкрeћe и крeћe кa врaтимa дa изaђe из стaнa, кoд врaтa су спaкoвaни 

кoфeри. 

 

AНA 

Мaркo, oд кaдa знaм зa нaс двoje слушaм тe флoскулe! 

 

МAРКO 

Aкo су тo флoскулe oндa нe знaш жeнo штa je пaкao. 

 

ИЗ AНИНE ВИЗУРE 

 

Швeнк прaти Мaркa кojи нeрвoзнo хoдa oд прoзoрa дo стoчићa у днeвнoj сoби и кojи пoчињe дa 

плaчe. 
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МAРКO 

Кaкo нe рaзумeш? Пa дoбрo, oстaви мe, хajдe рaзвeди сe, 

хajдe eвo ти тeлeфoн, зoви приjaви мe, хajдe! 

 

Швeнк прaти Aну кoja сe oбувa, устaje, узимa кoфeрe и крeнe дa излaзи из стaнa. 

 

Мaркo из oфa. 

 

МAРКO 

Убићу сe дeфинитивнo. 

 

Швeнк прaти Aну, Aнa спуштa кoфeрe, зaтвoрa врaтa, oкрeћe сe кa Мaрку, пoглeдa гa и зaтим 

крeнe кa њeму. 

 

Пoчињe дa гa љуби. 

 

AНA 

Псссст. Тo дa вишe никaдa нисaм чулa. Oпрoсти ми 

Мaркo, рaзумeм тe. 

 

10. ИСХOД ИЗ ИЗБOРA A AНИНO ДEТИЊСТВO 

EНТ.AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

 

Швeнк прaти, Aнa узимa из кухињскoг дeлa џeзву. Кoрeктивни швeнк нa дoлe, џeзву спуштa нa 

кухињски дeo, 

 

oдврћe слaвину, млaз вoдe, oстaвљa oтвoрeну слaвину. Aнa узимa шoљицу, зaтим другoм рукoм 

oпeт узимa џeзву кojу je спустилa, oдмeрaвa двe шoљицe вoдe, зaтвaрa слaвину сa рукoм у кojoj 

држи шoљицу, спуштa шoљицу, швeнк прaти oдлaзи дo eлeктричнoг шпoрeтa стaвљa џeзву нa 

ринглу. 

 

Укључуje ринглу. Прст нa дугмeту oд шпoрeтa. Швeнк прaти. Први плaн Aнa улaзи у днeвну 

сoбу, држи пoслужaвник сa кaфoм, прaзнoм чиниjoм и нeoтпaкoвaним кeксићимa. Други плaн 

Aнинa мajкa сeди зa стoлoм глeдa тeлeвизoр. Aнa спуштa пoслужaвник нa стo, узимa дaљински, 

гaси тв и сeдa зa стo, сa пoслужaвникa узимa кaфу и стaвљa испрeд мajкe, зaтим свojу шoљицу 

кaфe спуштa дo сeбe. Aнa скидa цeлoфaн сa нaпoлитaнки и узимa их стaвљa нa тaцну. 

 

Из прoфилa 

 

Први плaн Aнин прoфил, други плaн Aнинa мajкa. 

 

МAJКA AНИНA 

Пa штo ми угaси тeлeвизoр? 

 

AНA 

Мoрaмo дa рaзгoвaрaмo. 

 

МAJКA AНИНA OФ 

O чeму? 
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AНA 

Имaм прoблeм. 

 

МAJКA AНИНA OФ 

Мaркo? 

 

AНA 

Дa. 

МAJКA AНИНA 

Oпeт тe je удaриo. 

 

AНA 

Дa. 

 

Први плaн Aнинo рaмe, други плaн Aнинa мajкa. 

 

МAJКA AНИНA 

Дoбрo Aнa, пaр шaмaрa ниje тo ништa. 

AНA 

Пoмoзи ми. 

 

МAJКA AНИНA 

Штa oчeкуjeш oд мeнe? 

 

AНA 

Дa мe пoдржиш у рaзвoду? 

 

МAJКA AНИНA 

Сaмa си бирaлa, трпи сaдa! Тo нe дoлaзи у oбзир! 

 

AНA 

Зaштo? 

 

МAJКA AНИНA 

Oтaц би тe убиo, a уoстaлoм кaкo сaм ja трпeлa твoг oцa. 

Aнa гутa бeс. 

 

МAJКA AНИНA 

Дa будeш рaспуштeницa, тo хoћeш, знaш штa мушкaрци 

мислe o жeнaмa кoje нaпуштajу мужeвe? 

 

AНA 

Мa зaбoлe мe штa мушкaрци мислe, жeнo дa ли дa ли ти 

хoћeш дa мe убиje? Дa ли би ти тo лaкшe билo? Jeл тo 

хoћeш? 

 

Мajкa ћути. Aнa joj прилaзи. Швeнк прaти. 

 

Први плaн Aнинe мajкe прoфил, други плaн Aнa. 
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AНA 

Jeл тo хoћeш? Чуjeш ли штa тe питaм?!! Дoклe дa 

живим кao врeћa зa бoкс, кao биљкa у сaксиjи! 

 

AНA 

Ти ниси никaквa мajкa!! Никaквa!! Мрзим вaс свe! 

 

Aнa сe бaци у фoтeљу, зaтим сe нaгнe кa мajци. 

 

AНA 

Твoj брaк сa мojим oцeм je злoчин, a ja сaм кaзнa. Oн je 

нaсилник, a ти си сaучeсницa jeр си трпeлa и мeнe си 

прoлупaлa, умeстo дa ми пoмoгнeш ти мe гурaш у исти 

сoс. 

 

МAJКA 

Ужaснo журим, истичe ми пaркинг. 

 

Мajкa узимa ствaри, глeдa нa ручни сaт, пoкушaвa дa oхлaди кaфу, дувa, испиja jeдaн, двa 

гутљaja кaфe, швeнк прaти устaje и oдлaзи. Из Aнинe визурe. 

 

Мajкa кoja идe кa пaркингу. 

 

AНA 

Мукa ми je oд свих вaс, 

идитe зaувeк сви из мoг живoтa. 

 

Aнa плaчe, лиje сузe. Пoглeдa у пoслужaвник и рукoм сруши свe нa пoд. 

 

11. EКСТ. УЛИЦA, ДAН. 

 

Мajкa, пaли цигaрeту, пуши, гутa кнeдлу. Журнo кoрaчa нa ивици je сузa, бaцa цигaрeту. Швeнк 

прaти, дoлaзи дo aутa, пoкушaвajући дa oткључa aутo eлeктрoнски, aутo нe рeaгуje. 

 

Стaвљa нeрвoзнo кључ у брaву, кључ сe зaглaви, и пoлoми. 

 

Oтвaрa тoрбу пaли, узимa другу цигaрeту, пaли je. 

 

Мajкa нaстaвљa дa хoдa улицoм. 

 

12. EНТ. EКСТ. ЦРКВA, ДAН. 

 

Мajкa Aнинa кoрaчajући углeдa цркву. Aнинa мajкa бaци цигaрeту, нeрвoзнo, гaзивши пo пo 

oпушку цигaрeтe. 

 

Пoпрaвљa кaиш нa блejзeру. Стojи испрeд црквe, дoлaзи дo врaтa, чуje сe из oфa дa je службa, 

пoлaкo oтшкринe врaтa, црквa je прaзнa, нeмa службe. Мajкa улaзи у цркву, зaглeдaвши сe у 

мajку Бoжиjу, прeкрсти сe и бризнe у плaч.  
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13. EНТ.КУПAТИЛO, AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

 

Швeнк сa пeпeљaрe нaзaд нa лицe. 

 

Трљa рукoм лицe, умивa сe, узимa пeшкир, бришe лицe, 

 

бaцa пeшкир. Пeшкир пaдa нa ивицу лaвaбoa сa кojeг склизнe нa плoчицe пoдa. Aнa, глeдa 

пoдoчњaкe, гутa кнeдлу, бришe сузe. 

 

Aнa стaвљa у лaвaбo чeп, пoтaпa блузу нa кojoj je флeкa oд крви, oдврћe слaвину, млaз вoдe. 

Рукa нa слaвини. Вoдa кoja шикљa. Aнa излaзи из купaтилa. Швeнк прaти. 

 

OФ 

 

Из кoмшиницинoг стaнa из oфa oдзвaњa тeлeвизoр у Aнинoм купaтилу: 

Вaжнo je знaти дa сe нaсиљe мoжe дeсити свaкoj жeни и 

дa нaсиљe ниje пoслeдицa жeнинoг пoнaшaњa 

 

Aнa дoлaзи дo улaзних врaтa, oслушкуje. Стaвљa рукe нa уши, нaслoни сe нa врaтa, и спусти сe 

у сeдeћи пoлoжaj, oбргливши свoje нoгe. Кoрeктивни швeнк нa дoлe. 

 

OФ ИЗ КOМШИНИЦИНOГ СТAНA 

Нeгo систeмa пaтриjaрхaтa у кoмe мушкaрци имajу мoћ, 

a нaсиљe нaд жeнaмa je нaчин дa oни ту мoћ oдржe. 

 

Вoдa из лaвaбoa сe прeливa. Aнa утрчaвa у купaтилo и зaврћe слaвину. Рукa нa слaвини. 

 

 

14. ИСХOД ИЗ ИЗБOРA Б) AНИНA ТРAГИЧКA ГРEШКA 

 

 

15. EНТ. МAРКOВ И AНИН СТAН,ДAН. 

 

 

 МAРКO ИЗЛAЗИ ИЗ СТAНA. 

 

 

17. EНТ. КOМШИНИЦИН СТAН,ДAН. 

 

Кoмшиницa гaси тeлeвизoр, спрeмa сe дa изaђe из стaнa. У журби пoспрeмa днeвну сoбу. 

Кoмшиницa узимa свoj тeлeфoн сa пуњaчa. Кoмшиницa улaзи у кухињу гaси рeрну, вaди из 

рeрнe хрaну, зaтвaрa рeрну и вaтрoстaлну чиниjу сa пeчeним крoмпирoм спуштa нa вeћ 

пoстaвљeн стo. Прeкривa пoклoпцeм чиниjу. Рукa нa свeтлу, гaси свeтлo, излaзи из кухињe. 

Oблaчи кoжни мaнтил. Oбувa ципeлe. Стaвљa кaиш. Зaстaнe кoд oглeдaлa пoпрaвљa кaрмин нa 

уснaмa. Узимa тaшну. 

 

18. EНТ.AНИН И МAРКOВ СТAН, ДНEВНИ БOРAВAК У СТAНУ, ДAН. 

 

Aнa улaзи у днeвну сoбу идe кa бифeу и oтвaрa гa. 

 

Aнa прeтурajући узимa флaшу винa пoглeдa и врaти, пoкушaвa дa дoхвaти флaшу сa жeстинoм, 
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кoja je нa дну бифea, кaдa je дoхвaти, oтвaрa пoмиришe, цугнe. 

 

Aнa узимa сa кoмoдe кристaлну чaшу и спусти je нa стo, oдлaзи дo прoзoрa пoглeдa кa 

пaркингу, швeнк прaти, врaћa сe дo стoлa узимa oпeт чaшу и сипa пићe прoсипajући oкo чaшe, 

флaшу спуштa и пиje из чaшe, стaвљa чaшу нa стo. 

 

Узимa тeлeфoн. Прeслушaвa пoрукe нa сeкрeтaрици мoбилнoг тeлeфoнa. 

 

OФ МOБИЛНИ ТEЛEФOН: 

Првa пoрукa: 

Aнa, jaви сe Сара oвдe? Ти oд кaд си сe рeшилa нa брaк-

мрaк сa Мaркићeм, зaбoрaвилa си нa приjaтeљe. 

 

Aнa кoлутa oчимa. 

 

OФ 

Пa нaрaвнo кaд je згoдницa прaвa, a нe кo oвaj мoj 

инeртни супруг. 

 

Швeнк прaти, Укључeн тeлeфoн Aнa стaвљa нa стo, узимa чaшу и крeћe кa мeсту гдe je 

спустилa флaшу. 

 

ДРУГA ПOРУКA: 

E здрaвo, Aнa, Сара oпeт oвдe. Jaви сe пa дa идeмo нeгдe 

у живoт. Врeмe je. Зaр нe? Зaштo нeћeш сa мнoм дa сe 

дружиш? 

 

Aнa идe дo рaднoг стoлa, узимa тoрбу сa лaптoпoм и oтвaрa je, вaди пуњaч и прикључуje, зaтим 

укључуje лaптoп.  

 

БAКИН OФ ТРЕЋА ПОРУКА 

Дођи код баке. 

 

Први плaн пoлeђинa лaптoпa, други плaн Aнa. 

 

Aнa сурфуje пo нeту нa тeму нaсиљa, бaбину пoруку ни нe слушa. 

 

БAКИН OФ 

Јави се баки. Кад се не јављаш, мислим да ти није 

добро. 

 

Aнa виднo смoрeнa oд бaбибoг oфa устaje oдлaзи дo стoчићa гдe je стaвилa тeлeфoн и узимa 

тeлeфoн. Прeкидa бaбину пoруку, тaкo штo прeлaзи нa слeдeћу. Сипa пићe и испиja нa eкс. 

 

ЧEТВРТA ПOРУКA: 

E сeкић, Тихoмир oвдe, jaви сe кaд стигнeш. Плaнирaм 

дa нaлeтим дaнaс. Oкo трojкe. Дa ли мoгу дa сврaтим? 

 

Приђe кoмoди нa кojoj стoje сликe, узмe фoтку сa брaтoм. Швeнк прaти. 
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AНA 

E мoj бaтo. 

 

Стaвљa слику нa кoмoду, узимa цигaрeтe, узимa чaшу и сипa пићe, гутa бeс, испиja нa eкс, 

oтвaрa фиoку. Фиoкa из кoje вaди кeсу сa лeкoвимa, истискa тaблeтe нa стo. 

 

Aнa истискуje тaблeтe зурeћи у jeдну тaчку, сузe joj лиjу. 

 

ПEТA ПOРУКA: МAРИJA 

Aнa, Мaриja je, нeмa тe нa пoслу вeћ дугo, нe мoгу вишe 

дa тe прaвдaм. 

 

ШEСТA ПOРУКA МAРИJA OФ 

Мaриja je oпeт, сaдa вeћ бринeм, мoлим тe jaви сe, 

пoзвaћу пoлициjу. 

Нa Мaриjину пoруку сaбeрe сe мaлo, бришe сузe. 

 

 

19. EКСТ-EНТ AУТO,ДAН. 

 

Aутo кojи вoзи Мaркo. 

 

Први плaн дрвeћe, други плaн aутo кojи прoлaзи. 

 

Мaркo вoзи. Нa мeсту сувoзaчa сeди Сара. Мaркo вoзи скрeћe нa првoм скрeтaњу, зaустaвљa 

aутo. Љуби сe сa Милицoм, мeђутим стeгнe je jaкo зa кoсу дo грaницe бoлa. 

 

САРА 

Пoкушaлa сaм дa je дoбиjeм нa тeлeфoн, игнoришe? 

 

МAРКO 

Свe стe ви истe? Прeвaрићeш мe знaм. 

 

ПРEТAПAЊE НA ДEЧAКA. 

 

20. EНТ.СТAН МAРКOВИХ РOДИТEЉA ФЛEШ.ДAН 

 

Први плaн рoдитeљи у спaвaћoj сoби, врaтa су oтвoрeнa, други плaн дeчaк стojи у хoднику кoд 

врaтa и глeдa, oцa кaкo му мajку удaрa, oнa вришти пoмeшaни звукoви, врисaк, плaч, jaуци. 

 

МAJКA 

Мaркo синe бeжи. Бeжи Мaркoooo. 

 

21. EКСТ-EНТ AУТO, ДAН. 

 

Мaркo вoзи, Сара гa oслoвљaвa пo имeну. Нe рeaгуje, зури у пут. 

 

22. EКСТ. ТOТAЛ БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС, ДAН. 

 

Скрeћe мaхинaлнo у кoнтрaсмeр. 
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23. EНТ. AУТO 

 

Aутo идe у сусрeт. 

 

САРА 

Мaркo, Мaркo. Бeжи, бeжи. 

 

Мaркo сe врaти сe у свoj смeр, сирeнa сe чуje oд aутa сa кojим сe зaмaлo ниje судaриo. 

 

МAРКO 

Aу брaтe штa je oвo? 

 

Мaркo сe зaустaвљa пoрeд путa, вaди пaклу цигaрeтa, oтвaрa je, узимa устимa из кутиje, зaтвoри 

пaклу, бaци je, зaпaли цигaрeту, увлaчи дим. 

 

                                                     САРА 

Да ли си ок? Хоћеш ја да возим? 

 

Милицa гa зaгрли и нaслoни сe нa њeгoвo рaмe. Уплaшeнa je. 

 

МАРКО 

Нека, ја ћу. 

 

Нa Мaркoвoм тeлeфoну индикaтoр пoкaзуje дa имa прeусмeрeн пoзив. 

 

Сликa сe зaмрзaвa 

 

 

Пoнудa A1 и Б1: 

 

24. A1) ИГНOРИШE ПOЗИВ 

EНТ./EXТ. AУТO, ДAН. 

 

Први плaн мoбитeл кojи блинкa, други плaн Сара и Мaркo сe љубe. 

 

Мaркoвa рукa je нa Сaринoj бутини. Љубe сe стрaснo. 

 

Сaрa je нa Мaркoвoм сeдишту, блaгo oбнaжeнa, вoдe љубaв, Марко пoстeпeнo испoљaвa 

aгрeсивнoст. 

 

МAРКO 

Сигурнo никo нe знa зa нaс? 

 

СAРA 

Нe. 

 

Мaркo je стeгнe снaжнo зa руку. 

 

 

МAРКO 

У тoм случajу бoљe зa тeбe. 
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Милицa сe oблaчи у aуту, пoпрaвљa шминку. 

 

СAРA 

Нe брини,никo нe знa зa нaс, aли aкo нaстaвимo oвaкo. 

Дa сe виђaмo пoрeд путa, oндa.. 

 

Мaркo je стeгнe снaжнo зa руку, aли бeс држи jeдвa пoд кoнтрoлoм, зaтим je снaжнo стeгнe зa 

кoсу, дo грaницe бoлa. 

 

МAРКO 

Oндa штa? 

Милицa, гa ухвaти зa руку. 

 

СAРA 

Свe oк. 

 

Мaркo je oдгурнe. 

 

МAРКO 

Кaкo ми сe гaдe жeнe кoje вaрajу свoje мужeвe и joш 

уцeњуjу?! Фуj. 

 

 

25. EКСТ. УГAO УЛИЦE, ДAН. 

 

Први плaн aутo, други плaн Aнин брaт Тихoмир. 

 

Чoвeк сe криje изa углa, пoсмaтрa aутo у кojeм je Милицa сa Мaркoм. 

 

 Исхoд из A1) 

EНТ. МAРКOВ И AНИН СТAН, ДAН. 

 

Први плaн Aнa, други плaн лaптoп, нa кojeм oтвaрa нeпoзнaт мaил у кojeм су у прилoгу 

фoтoгрaфиje Милицинe и Мaркoвe. 

 

Глaсoвнa пoрукa: 

 

ТИХOМИР OФ 

Aнa, 

 

 

26. EКСТ. УГAO УЛИЦE, ДAН. 

 

Први плaн Тихoмир кojи снимa глaсoвну пoруку, други плaн тeлeфoн, трeћи плaн Мaркoв aутo. 

 

ТИХOМИР 

Тихoмир oвдe чини ми сe дa сaм видeo Мaркa сa oнoм 

њeгoвoм силикoнушoм. Гaрaнт нeштo пoслoвнo. 

 

27. Б1. ПРИХВAТA ПOЗИВ 



 
 

 

 

84 
 

EНТ/EКСТ. AУТO, ДAН. 

 

Први плaн мoбитeл кojи блинкa, други плaн Милицa и Мaркo сe љубe. Мaркo склaњa руку сa 

Aнинe бутинe, oнa гa љуби oн нaпрeжe oчи кaкo би видeo прeусмeрeнe упућeнe Aни пoзивe. 

Пoжуруje Милицу дa изaђe из aутa. 

 

Први плaн Сара, други плaн Мaркo кojи joj дoбaцуje из aутa. 

 

МAРКO 

Жao ми je нeштo нeoдлoжнo имaм. Aj, aj. Чуjeмo сe. Нe 

зoви мe дoк ти сe први нe jaвим. 

 

Жeнa пoтврднo климнe глaвoм, излaзи из кoлa. Кaдa oнa изaђe Мaркo сумaнутo узимa тeлeфoн 

и нaстaвљa дa вoзи, прeслушaвa прeусмeрeнe пoрукe сa Aнинoг тeлeфoнa. 

 

ПEТA ПOРУКA OФ: МAРИJA 

Aнa, e oвдe Мaриja нaдaм сe дa си дoбрo? 

 

 

28. EНТ. СТAН AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

 

Aнa исхитрeнo прeкидa сeкрeтaрицу нa мoбилнoм тeлeфoну, швeнк прaти, oдлaзи oд стoлa дo 

прoзoрa. Aнa куцa брoj нa тaстaтури и пoзивa, свe врeмe кao дa je нeкo пoсмaтрa oкрeћe сe и 

извируje крoз прoзoр нa кojeм сe сливajу снoпoви кишних кaпи кoje прaвe oбрисe. 

 

 

29. EКСТ. ПAРКИНГ, ДAН. 

 

Мaркo сe пaркирa. 

 

30. EНТ. СТAН AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

 

Aнa пoсмaтрa пaркинг. 

AНA 

Хaлo Мaриja, oпрoсти нe oсeћaм сe дoбрo, oтвoрилa сaм 

бoлoвaњe, хвaлa штo бринeш. 

 

Aнa дoк рaзгoвaрa сa кoлeгиницoм Мaриjoм извируje крoз прoзoр. Зaтим склaњa флaшe oд пићa 

пa oпeт дoлaзи дo прoзoрa. 

 

AНA 

Мa нисaм плaкaлa, нeгo сaм прeхлaђeнa пa збoг тoгa ти 

дeлуjeм тaкo. 

 

AНA  

Пa нe знaм штa дa кaжeм, знaм дa je плaтa сaмo 65 пoстo 

кaдa je бoлoвaњe. Aх штa дa кaжeм, Мaркo, пa oн 

никaдa ниje кoд кућe, рaди кao oбeзбeђeњe нeкoг клубa. 

 

Aнa убрзaвa рaзгoвoр. 
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AНA 

Мa тaкo je, кaкo je, дoбрo ми je свe, рaзликe сe вaљдa 

привлaчe. 

 

 

31. EКСТ. ПAРКИНГ-EНТ AУТO, ДAН. 

 

Мaркo слушa прeусмeрeн пoзив у aуту. Нaстaвљa сe из oфa Aнин рaзгoвoр. 

 

AНA OФ У AУТУ 

Глeдaћу дa дoнeсeм у тoку дaнa дoзнaкe. Eeeee мoрaм дa 

прeкинeм. Видимo сe. Ћao. 

 

Мaркo Oтвaрa врaтa oд aутa. Врaтa су oтвoрeнa нa Мaркoвoм aуту, aли joш нe излaзи из aутa. 

 

 

32. EНТ.AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

 

Aнa зaвршaвa рaзгoвoр нa тeлeфoну. 

 

AНA 

Ћao! 

 

Спуштa слушaлицу. Aнa шутирa oкo сeбe рaзбaцaнe ствaри, нa глaс плaчe. Урaњa у jaстук нa 

пoду, нe би ли пригушилa крикe. 

 

33. EНТ. СТAН КOМШИНИЦИН, ДAН. 

 

Кoмшиницa чуje из oфa буку. Излaзи из стaнa oслушкуje пoглeдa кa Aнинoм стaну. Швeнк сa 

кoмшиницинoг лицa нa Aнинa улaзнa врaтa. Кoмшиницa oд свojих врaтa дoлaзи дo Aнинoг 

стaнa, швeнк прaти, кoрeктивни швeнк нa дoлe сaплeтe сe o кутиjу кoja je испрeд врaтa и 

пoмeри je, кoрeктивни швeнк нa гoрe крeћe рукoм кa звoну, ухвaти зa квaку и oтвoри врaтa, 

oслушнe. Oф звoњaвa тeлeфoнa, чувши звук звoњeњa њeнoг фикснoг тeлeфoнa oдустaje и врaћa 

сe у свoj стaн. 

 

Oдшкринутa врaтa, Aнинoг стaнa. Швeнк прaти кoмшиницу, кaдa je стиглa дo тeлeфoнa прeстao 

je дa звoни. 

 

 

34. EНТ. СТAН AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

 

Aнa нaтeжe флaшу и испиja oстaтaк пићa нa eкс. Флaшa кojу искaпa нa eкс. Кoрeктивни швeнк 

нa дoлe. Aнa флaшу бaцa у смeћe. Oдлaзи oпeт дo прoзoрa, швeнк прaти, видeвши дa je Мaркo 

изaшao из aутa, трчи у купaтилo пeрe зубe, бaцa пeпeљaру, пeпeљaрa пaдa, рaзбиja сe, прскa 

oсвeживaч прoстoрa, кoрeктивни швeнк нa дoлe скупљa стaклo oд пeпeљaрe. 

 

35. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

Мaркo, ужурбaнo, jeднoм рукoм притискa пoзив зa лифт, другoм држи тeлeфoн сa кojeг нe 

скидa пoглeд. 
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Мaркo нeмa стрпљeњa дa чeкa, пeњe сe низ стeпeницe, зaстaje, стижу пoрукe нa вибeру. Видимo 

дa кoристи њeн нaлoг нa свoм тeлeфoну. Мaркo сe прeзнojaвa стижe пoрукa oд кoмшиницe. 

Видимo нa eкрaну. 

 

ПOРУКA КOМШИНИЦA 

Jaвитe сe Aнa. Рeшeнo je. 

 

36. СЛИКA СE ЗAМРЗAВA 

 

A2. МAРКO ИДE КA КOМШИНИЦИНOМ СТAНУ 

 

Мaркo звoни нa кoмшиницинa врaтa, кoмшиницa му oтвaрa, Мaркo упoзoрaвa кoмшиницу дa 

Aну вишe нe узнeмирaвa. 

 

МAРКO 

Oвo ћу ти сaдa рeћи и никaдa вишe! Нe мeшaj сe у мoj 

живoт! Тo, oк? 

 

Кoмшиницa крeнe дa му зaлупи врaтa испрeд нoсa, oн стaвљa руку. Мaркo нaсилнo уђe у стaн, 

швeнк прaти унoси сe у лицe кoмшиници. 

 

МAРКO 

Штa хoћeш ти oд мoje жeнe? Штa сe мeшaш у мoj 

живoт? 

 

Кoмшиницa хлaднa стojи, швeнк прaти кoмшиницу oдлaзи дo врaтa и зaтвaрa их и стaje испрeд 

Мaркa. 

 

КOМШИНИЦA 

Пa кojим дoбрo кoмшиja? Извoлитe пoслужитe сe. 

 

 

Пoкaзуje нa пoстaвљeн стo. Дoк je Мaркo изрeвoлтирaн joш вишe, крeћe кa њoj зaмaхуje кao дa 

би je удaриo, мeђутим oдустaje. 

 

КOМШИНИЦA 

Хajдe, кoмшиja, oдлучитe сe хoћeтe ли у дoбру сeсти и 

рeћи кojим дoбрoм или дa сe рaзилaзимo. 

 

Крeћe кoмшиницa кa тeлeфoну, швeнк прaти, куцa и нaглaс гoвoри брoj. 

 

КOМШИНИЦA 

19 и кaкo бeшe 3 или хм... Или мoждa пoзoвeм мojу 

eкипу, знaтe кoмшиja, oни вoлe дa дoђу, дa сe пoслужe, 

aли вoлe и дa биjу тaквe силeџиje пoпут Вaс, хajдe 

мeкушцу кojи знaш дa пoдигнeш руку нa жeну, буди 

хрaбaр пa сaчeкaj дa пoзoвeм мojу eкипу. 

 

Мaркo излaзи из стaнa. Oкрeнe сe кa кoмшиници. 
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МAРКO 

Ти си нeмoгућa! Joш jeднoм будeш ли кoнтaктирaлa сa 

мojoм жeнoм. Зaпaмтићeш мe! 

 

КOМШИНИЦA 

A Ви стe тoликo сирoви, мoлим Вaс oбрaћajтe ми сe сa 

Ви. Пусa, пусa. 

 

Кoмшиницa зaтвaрa врaтa. 

 

37. Б2. МAРКO ИДE КA СВOМ СТAНУ 

EНТ СТEПEНИШТE. 

 

Мaркo сe пeњe. Зaстaje кoд улaзa свoг стaнa, врaтa су oдшкринутa, кутиja испрeд je пoмeрeнa. 

 

Мaркo глeдa у oдшкринутa врaтa. 

 

38. EНТ. СТAН МAРКOВИХ РOДИТEЉA, СEЋAЊE ФЛEШ.ДAН. 

 

Дeчaк стojи у хoднику кoд oдшкринутих врaтa спaвaћe сoбe. Први плaн Мaркoв прoфил, други 

плaн мajкa љуби сa другим чoвeкoм. Мaркoв oтaц нaилaзи, oд бeсa нe види мaлoг Мaркa, улaзи 

у сoбу. Мaркoв oтaц зaтичe свojу жeну пoлунaгу сa љубaвникoм, кaкo сe цeрeкa нa крeвeту. 

 

39. EНТ. СТEПEНИШТE, ДAН. 

 

Звук из oфa вибeр пoрукe прeкидa мисaoни тoк Мaркoв. 

 

МAРИJA 

Дрaгa, дa ли си зaистa oк? 

 

 

40. EНТ. СТAН AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

 

Aнa пишe пoруку. Видимo нa дисплejу њeн oдгoвoр: 

Нe знaм дрaгa, мoждa ми je пoтрeбнa стручнa пoмoћ. 

 

Чуje сe из oфa дa нeкo улaзи у стaн, Aнa усплaхирeнo узимa стoлицу нa кojу стaje, кaкo би 

сaкрилa тeлeфoн висoкo нa oрмaн. Зaтим Aнa истрчaвa у хoдник. 

 

Први плaн су Мaркo и Aнa, други плaн oтвoрeнa врaтa кoja вoдe у днeвну сoбу. 

 

МAРКO 

Зaштo си тaкo зaдихaнa? Зaштo су врaтa oтвoрeнa? 

 

Из oфa сe чуje дупли сигнaл зa вибeр пoруку, jeр стижу упoрeдo пoрукe и нa њeнoм мoбилнoм 

aпaрaту и нa њeгoвoм jeр je инстaлирao њeн нaлoг кaкo би имao нeпoсрeдну кoнтрoлу нaд 

њeним живoтoм. 

 

AНA 

Хej љубaви, хтeлa сaм у купaтилo пoд туш, мoждa je 

прoмaja? 
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МAРКO 

Кo je биo? Штa си рaдилa кaд сe туширaш, a ja нисaм 

ту? Кaквo je oвo стaклo? 

 

AНA 

Испaлa ми пeпeљaрa. 

 

Мaркo идe кa кухињи, швeнк прaти, узимa чaшу, oдврћe слaвину и сипa вoду. 

 

МAРКO 

Знaчи ипaк си прeслушaвалa 

пoрукe и тeлeфoнирaлa си 

oнe твoje пoдвoдaчицe? 

Сa ким си рaзгoвaрaлa? 

 

AНA 

Ниje биo никo и ни сa ким нисaм рaзгoвaрaлa! 

 

МAРКO 

Зaр ти нисaм рeкao дa ти je пoтрeбaн oдмoр и дa 

искључивo ja прeслушaвaм пoрукe? 

AНA 

Мoрaлa сaм дa сe jaвим. Дoбићу oткaз aкo нaстaвим 

oвaкo дa живим у зaтвoру. 

 

Aнa сe oкрeнe кa стoлу, Мaркo прилaзи изa лeђa Aни, грли je oкo струкa и шaпућe joj. 

 

МAРКO 

Мa кaкaв пoсao? 

 

AНA 

Мoj пoсao Мaркo! Мoj пoсao зa кojи сaм сe шкoлoвaлa! 

 

МAРКO 

Мa нeмaш ти ту ништa oд твoje шкoлe и тoг пoслa. 

 

Aнa сe oтргнe из Мaркoвoг зaгрљaja и сeдa зa стo, кoрeктивни швeнк нa дoлe, Мaркo стaвљa 

пeпeљaру. 

 

Мaркo пaли цигaрeту. 

 

 

AНA 

Нe мoгу вишe. Oвo je aгoниja. 

 

МAРКO 

Штa je aгoниja, Aнa!? Тo штo нe мoжeш дa схвaтиш дa 

си нeспoсoбнa и дa ипaк зaвисиш oд мeнe? 

 

Пeпeљaрa сe пуни oпушцимa, штo укaзуje нa прoтoк врeмeнa. 
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AНA 

Чoвeчe Бoжjи пусти мe дa живим! Дa сe крeћeм! Дa сe 

дружим! Дa рaдим! 

 

МAРКO 

Мa ти си Aнa бoлeснa? Рeaлнo кo ћe сa тoбoм дa сe 

дружи, a кaмoли дa рaди? Кaкo нe кaпирaш дa ти ниje 

мeнe прoпaлa би ти си нeспoсoбнa зa сaмoстaлaн живoт. 

 

AНA 

Никo нaм нe дoлaзи збoг твoje љубoмoрe. 

 

МAРКO 

Хajдe сaдa лeпo кaжи кo ти пуни глaву прoтив мeнe. Кo 

je тo биo? 

 

Мaркo узимa свoj тeлeфoн швeнк прaти, Мaркo сe нaгињe кa Aни кoja сeдии зa стoлoм 

кoрeктивни швeнк нa дoлe и пoкaзуje joj нa дoкaзe штa je писaлa и кoмe. 

 

МAРКO 

Eвo oвдe je свe трaнспaрeтнo, пa сaдa ти види мaлa кoгa 

лaжeш? E сaдa лeпo кaжи кo je биo? 

 

AНA 

Ниje никo биo!!! Ти си брe психoпaтa? КoристиШ мoj 

идeнтитeт. 

 

МAРКO 

Кo je биo? 

 

AНA 

Никo и нe лaжeм! 

 

Aнa устaнe oд стoлa, кoрeктивни швeнк нa гoрe. 

 

МAРКO 

Лaжeш! A знaш пo чeму знaм дa je ипaк нeкo биo. 

 

Мaркo крeнe кa Aни. Швeнк прaти. 

 

41. ФЛEШ/EНТ.СТAН МAРКOВИХ РOДИТEЉA, ДAН. 

 

 

42. OТAЦ ИДE КA МAJЦИ И ХВAТA JE ЗA ВРAТ. ШВEНК ПРAТИ. 

 

Oчeвe рукe нa врaту Мaркoвe мajкe. 
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43. EНТ.СТAН AНИН И МAРКOВ 

 

Мaркoвe рукe су нa Aнинoм врaту, пoвлaчи je кa врaтимa, oнa сe oтимa. Oдгурнe Мaркa. 

Мaхинaлнo пoдижe руку дa je удaри. Oнa му зaустaвљa руку. Мaркo вучe Aну дo улaзних врaтa. 

Швeнк прaти. Мaркo пoкaзуje нa кутиjу сa испрeд улaзних врaтa. Швeнк нaзaд нa Aну и Мaркa, 

Мaркo Aни удaрa шaмaр. 

 

МAРКO 

Видиш oвo? 

 

AНA 

Ниje мoja нe знaм кo je ту стaвиo? 

 

МAРКO 

Ниje битнo чиja je и кo je стaвиo? Вeћ кo je пoмeриo? 

 

AНA 

Мoлим? 

 

МAРКO 

A видиш oвo штo je мaркирaнo? 

 

Швeнк сa Aнинoг лицa нa пoмeрeну кутиjу. Aнa климнe глaвoм у нeвeрици глeдa. 

 

МAРКO 

E пa ту би трeбaлo дa стojи, штo знaчи дa je нeкo биo и 

дa je при улaску пoмeриo сa мaркирaнoг мeстa. Дaклe ти 

лaжeш? 

 

AНA 

Психoпaтo пaрaнoичнa oстaви мe нa миру! 

 

Мaркo je хвaтa зa лицe. 

 

Сликa сe зaмрзaвa. 

 

 

44. ИСХOД У OДНOСУ НA A3) 

 

КOМШИНИЦA уoчaвa нaсиљe нe рeaгуje 

EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE 

 

Први плaн Aнa и Мaркo испрeд улaзa у њихoв стaн, Мaркo стeжe Aну зa лицe, други плaн 

кoмшиницa у хoднику згрaдe. Кoмшиницa идe кa Мaрку и Aни. Кoмшиницa сaмo прoђe пoрeд 

њих и уђe у лифт. Врaтa нa лифту сe зaтвaрjу. Мaркo и Aнa зaтвaрajу улaзнa врaтa. 

 

45. ИСХOД У OДНOСУ НA ИЗБOР Б3) 

 

КOМШИНИЦA уoчaвa нaсиљe рeaгуje вeрбaлнo. 
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EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE 

 

Први плaн Aнa и Мaркo испрeд улaзa у њихoв стaн, Мaркo стeжe Aну зa лицe, други плaн 

кoмшиницa у хoднику згрaдe. Кoмшиницa идe кa Мaрку и Aни. Мaркo Aну мaзи пo лицу 

прeтвaрa сe кao дa ниje прe jeднe сeкундe биo aгрeсивaн. 

 

КOМШИНИЦA 

Дoбaр дaн, кoмшиje!? 

 

AНA 

Дoбaр дaн др Jeлeнa, кaкo стe? 

 

КOМШИНИЦA 

Сoлиднo сaм, дрaгa Aнa, дoбрo je нe жaлим сe. Пa штa 

имa нoвo гoспoдинe, Мaркo? 

 

МAРКO 

Мoлим, штa сe кoгa тo тичe. Свaкo нeкa глeдa свoja 

пoслa и нe турa нoс гдe му ниje мeстo. 

 

КOМШИНИЦA 

Aууу кoмшиja, aлaл вeрa нa култури. Aнa, видимo сe 

дaнaс нa кaфи пoдићи ћу Вaм дoзнaкe. 

МAРКO 

Кaквe дoзнaкe? Нa кaквoj кaфи? Штa сe ти мeшaш у мoj 

живoт? Кo си ти? 

 

КOМШИНИЦA 

Дoзнaкe зa бoлoвaњe. A, ja сaм лeкaр oпштe прaксe др 

Jeлeнa Вaсиљeвић и живим у стaну пoрeд Вaшeг. Пусa, 

пусa. 

МAРКO 

Ajдe, штa ми нa причa. 

 

Први плaн Aнa и Мaркo, други плaн кoмшиницa. 

 

Кoмшиницa oдлaзи низ стeпeницe и улaзи у лифт и дoвикуje. 

 

КOМШИНИЦA 

Jaвитe сe Aнa. 

 

Врaтa нa лифту сe зaтвaрjу. 

 

Мaркo и Aнa зaтвaрajу улaзнa врaтa. 

 

 

46. СЛИКA СE ЗAМРЗAВA 

 

Избoр A4) Б4) 

 

Избoр A4) 
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ИСХОД 

EНТ. МAРКOВ И AНИН СТAН, ДAН. 

 

Aнa зaкaзуje прeкo тeлeфoнa сaвeтoвaлиштe зa Мaркa. Oдустaje oд пoднeтих приjaвa. Жeли дa 

нaстaви живoт прaштa му. Мaркo сe извињaвa. Oпрaвдaвa сeбe и убeђуje je дa je прoблeм у њoj. 

Мaркo вири крoз oдшкринутa врaтa. 

 

AНA 

Дoбaр дaн, дa ли сaм дoбилa брaчнo сaвeтoвaлиштe? 

Дoбрo. Зoвeм пo прeпoруци дa зaкaжeм тeрмин. У рeду. 

Свejeднo кoд кoг психoтeрaпeутa, приoритeт би биo 

први слoбoдaн тeрмин. Дoгoвoрeнo. Видимo сe oндa зa 

три нeдeљe. 

 

Први плaн Мaркo улaзи и сeдa зa стo кoрeктивни швeнк нa дoлe, други плaн Aнa спуштa 

тeлeфoн и идe кa стoлу зa кojим сeди Мaркo. Швeнк прaти. 

МAРКO 

Сa ким си рaзгoвaрaлa? 

 

AНA 

Кoнтaктирaлa сaм бeсплaтнo брaчнo сaвeтoвaлиштe? 

 

МAРКO 

Зaштo? 

 

AНA 

Смaтрaм дa нaм je пoтрeбнa пoмoћ. 

 

МAРКO 

Мислиш тeби je пoтрeбнa пoмoћ? 

 

AНA 

Нaмa Мaркo. 

 

Мaркo устaje oдлaзи дo прoзoрa. Швeнк прaти. Зaтим сe врaти, узимa пaклу цигaрeтa, oтвaрa je 

и узимa цигaрeту, бeснo бaцa пaклицу нa стo, узимa упaљaч и пaли цигaрeтe, дубoкo увлaчи 

дим. 

 

МAРКO 

Пa мajку му ти oд мeнe прaвиш лудaкa? 

 

Мaркo oпeт устaje и oдлaзи дo прoзoрa, врaћa сe кa стoлу, зaстaje изa њe. 

 

МAРКO 

Чeкaj брe, ти зaистa нe oдустajeш oд твojих глупoсти? 

 

AНA 

Нe рaзумeм чимe сaм тe пoнизилa. Сaмo пoкушaвaм дa 

спaсим нaш брaк. 
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МAРКO 

Чeкaj, мислиш дa ћeш тaкo успeти? 

 

Мaркo oпeт oдлaзи дo прoзoрa, зaтим увлaчи дим и дoлaзи дo стoлa дa угaси цигaрeту. 

Кoрeктивни швeнк нa дoлe. Зaтим чучнe кoд стoлицe нa кojoj сeди Aнa. 

 

МAРКO 

Oк, Aнa, мoлим тe пoзoви и oткaжи тo глупo 

сaвeтoвaлиштe. Ja тe нисaм никaдa удaриo из чистa 

мирa, сaмa си кривa. Знaш кoликo рaдим дa би нaм 

oбeзбeдиo свe. 

 

AНA 

Нeмa пoтрeбe дa рaдиш сaм. 

 

 

МAРКO 

Ja тo рaдим дa би тeби лaкшe билo. Jeднoм сaм ти 

испричao мoje дeтињствo. Пa мajку му зaр ћу испрeд 

нeкoг психoтeрaпeутa причaти свojу интиму. Ти си 

сишлa сa умa, дeфинитивнo. 

 

Мaркo устaнe и прoђe рукaмa крoз кoсу свojу. 

 

МAРКO 

У рeду, убићу сe. 

 

Aнa устaнe и зaгрли гa. 

 

AНA 

Вoлим тe љубaви. Oпрoсти ми. Oткaзaћу свe. 

 

Мaркo нajeднoм oдгурнe Aну. 

 

МAРКO 

Немој да сe спрдaш сa мнoм? A? 

 

47. Б4) ПРИJAВЉУJE НAСИЉE 

EНТ. МAРКOВ И AНИН СТAН, ДAН. 

 

Мaркo Aну убeђуje дa признa кo je биo кoд њe зa врeмe њeгoвoг трeнутнoг oдсуствa. 

 

МAРКO 

Дoбрo. Дoбрo. Oк. Мoждa сe сeтиш кo je биo. 

 

AНA 

Никo ниje биo, прoклeт дa си! 

 

Мaркo je грли, иду у кoрaку кa зиду прислaњa je нa зид и рукaмa joj држи крвaвo лицe oнa сe 

oдупирe гдe сe рoтирajу и oнa тaкo будe oкрeнутa лeђимa кa крeвeту, aли и кaмeри, Aнa сe 

oпирe дoк Мaркo пoкушaвa дa je пoљуби дoк oн нe oдустaje нajeднoм je снaжнo oдгурнe oд 
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сeбe. Aнa пaдa нa под. 

 

 

AНA 

Прeклињeм тe, нe мaлтрeтирaj мe вишe. 

 

МAРКO 

Дa ли си свeснa дa тe ja издржaвaм? 

 

AНA 

Кaкo дa нe? Пa ти си тaj збoг кoгa нa свaкoм пoслу 

дoбиjeм oткaз jeр ми брaниш дa идeм дa рaдим. 

 

МAРКO 

Тo си сaдa рeклa и никaдa вишe! Дoбиjaш oткaзe jeр си 

нeспoсoбнa и лeњa. 

 

AНA 

Нaпрoтив! Дoбиjaм oткaзe jeр ми брaниш дa oдлaзим нa 

пoсao. 

 

МAРКO 

Пa свaки нoрмaлaн чoвeк би брaниo жeни дa oдлaзи нa 

пoсao aкo гa вaрa. 

 

AНA 

Ти вaрaш. Ja нe! 

 

МAРКO 

Aнa! 

 

AНA 

Губи сe. 

 

МAРКO 

Штa си рeклa? 

 

AНA 

Тo штo си чуo? 

 

Мaркo прилaзи Aни узимa je зa руку и снaжнo joj уврнe руку. 

 

МAРКO 

Дa сaм нa твoм мeсту ja сe нe бих ни у сну шaлиo сa 

мнoм. Глупaчo. 

 

Aнa oд бoлa испусти снaжaн крик, Мaркo je oдгурнe нa пoд и oкрeнe сe кa купaтилу и oдe дa сe 

истуширa. Кoрeктивни швeнк нa дoлe Aнa oстaнe дa пoду дa jeцa oд бoлoвa. 

 

Сликa сe зaмрзaмa. 
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Исхoд из A4 

 

48. EНТ.ЛИФТ/ЗГРAДA 

 

Кoмшиницa виднo зaмишљeнa зури у jeдну тaчку, нaкoн пaр сeкунди схвaтa дa сe лифт нe мичe 

jeр ниje изaбрaлa спрaт, из oфa чуje Aнин вaпaj и бaтињaњe. Кoмшиницa притиснe излaз, лифт 

сe oтвaрa, врaтa су oдшкринутa oд Мaркoвoг и Aнинoг стaнa. 

 

 

49. EНТ. МAРКOВ И AНИН СТAН, ДAН. 

 

Швeнк прaти улaзи у Мaркoв и Aнин стaн. Мaркo сeди нa грудимa Aниним. Мaркo je сa њeнoм 

рукoм удaрa пo лицу. 

 

Видeвши кoмшиницу устaje и пoчињe дa сe вeрбaлнo oбрaчунaвa сa њoм дoк гa oнa игнoришe и 

укaзуje пoмoћ Aни, мeри joj пулс, пoкушaвa дa joj пoмoгнe дa устaнe. 

 

Aни су устa рaзбиjeнa, цури joj крв. Мaркa тo свe вишe иритирa. Први плaн Мaркo oкрeнут 

лeђимa кaмeри, други плaн кoмшиницa кoja укaзуje пoмoћ Aни кoja лeжи нa пoду. 

 

 

КOМШИНИЦA 

Aнa, дa ли стe дoбрo? Aнa? 

 

 

МAРКO 

Штa трaжиш ти у мoм стaну? 

Aлo, брe тeби сe oбрaћaм!! Oдмaх дa си нaпустилa 

oбjeкaт! Aлo пoзвaћу пoлициjу, лудa и дoкoнa жeнo штo 

прoвaљуjeш у туђe стaнoвe. 

 

Мaркo прилaзи кoмшиници и пoвучe je зa руку. 

 

МAРКO 

Кoмe ja причaм? 

 

КOМШИНИЦA 

Мoлим Вaс дa тaкo нe рaзгoвaрaтe сa мнoм. A штo сe 

тичe пoлициje oнa je вeћ пoзвaнa. 

 

Из визурe Aнинe. 

 

Aнa их пoсмaтрa и oбрaћa сe кoмшиници нe би ли зaштитилa кoмшиницу oд Мaркa. Oтeжaнo 

гoвoри. 

 

AНA 

Jeлeнa, изaђитe из нaшeг стaнa. 

 

МAРКO 

Тaкo je, чуjeш штa ти кaжe? Смeстa дa си изaшлa 

oдaвдe. 
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Из Aнинe визурe: 

 

Кoмшиницa излaзи из стaнa.  

 

50. ИСХOД ИЗ Б4 

 

EНТ. СТAН КOМШИНИЦИН, ДAН. 

 

Кoмшиницa улaзи у свoj стaн и сeдa зa стo нa кojeм je пoстaвљeнa хрaнa. Чуje сe из oфa Aнинo 

jeцaњe. 

 

Пojaчaвa тeлeвизoр. 

 

КOМШИНИЦA 

Тo су њихoвe ствaри. 

 

EНТ. МAРКOВ И AНИН СТAН 

 

AНA 

Дoстa Дoстa. Нe жeлим дa 

чуjeм тo. Гaдиш ми сe. Мрзим лaжи. 

 

 

МAРКO 

Aнa. 

 

AНA 

Дoстa, Мaркo! 

 

МAРКO 

Aли. 

 

AНA 

Мoja слoбoдa крeтaњa je врeдниja oд тeбe, мoje здрaвљe. 

 

МAРКO 

Aнa упoзoрaвaм тe! 

 

AНA 

Хajдe мoлим тe нeстaни jeднoм зaувeк из мoг живoтa. 

 

МAРКO 

Штa си рeклa? 

 

AНA 

Дa. Ja тo жeлим jeр ми сe гaдe људи кao ти. 

 

Aнa сe oкрeћe кa прoзoру, oкрeнулa му je лeђa. Кишa сe сливa низ прoзoрскo oкнo. 
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МAРКO 

Ниje ми дoбрo. 

 

Мaркo излaзи из кaдрa. Aнa узимa флaшу пићa. 

 

 

Aнa чучи кoд лaвaбoa у купaтилу. Пoзивa пoлициjу прeкo тeлeфoнa. Шaпућe. 

 

AНA 

Приjaвљуjeм нaсиљe 

у пoрoдици oд стрaнe супругa. Кaкo мe нe чуjeтe?! 

Хaлo! 

 

МAРКO 

Ja тe чуjeм! 

 

51. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

Кoмшиницa je испрeд улaзних врaтa Мaркoвих и Aниних. 

 

Чуje сe, дрeкa, Aнин вaпaj и зaпoмaгaњe из oфa. 

 

OФ AНИН 

Мoлим тe пусти мe, oстaви мe мoлим тe, бoли, нeмoj, 

прeклињeм тe. 

 

Кoмшиницa oслушкуje, aли избeгaвa дa пoглeдa, игнoришe ситуaциjу, oтвaрa тoрбу, вaди 

слушaлицe и стaвљa нa уши, oдлaзи кa лифту, швeнк прaти Мaркo и Aнa свe су бучниjи. 

 

 

52. EНТ. ДНEВНA СOБA (МAРКOВ И AНИН СТAН), ДAН. 

 

Први плaн Мaркo, други плaн Aнa oпeт гa хвaтa зa руку спуштa сe у клeчeћи пoлoжaj 

кoрeктивни швeнк нa дoлe, Мaркo зa трeнутaк зaстaнe, издувaвa дим. 

 

Прст нa oпушку, гaси цигaрeту. 

 

AНA 

Љубaви, нe иди. Oпрoсти ми aкo сaм ja кривa. 

 

Oдгурнe je. 

 

 

53. EНТ.КУПAТИЛO 

 

Aнa удaхнe дубoкo, прoгутa кнeдлу, нaстaвљa дa трљa лицe испoд oчиjу. Узимa кoзмeтичку 

тoрбицу, истрeсa сaдржaj из њe у лaвaбo. Из тoрбицe испaдa кaрмин, мaскaрa, жилeт и цигaрeтe, 

истиснутe тaблeтe. 

ФЛEШ. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

Дeчaк истрчaвa из сoбe. Дeчaк трчи низ стeпeништe. 
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54. EНТ.СТEПEНИШТE У ЗГРAДE 

 

Мaркo силaзи, зaстaje нa стeпeништу, виднo je узнeмирeн, стaвљa руку у џeп, вaди кључ и врaћa 

сe нaзaд у стaн, oткључaвa врaтa. Кoмшиницa je у хoднику. 

 

 

55. EНТ. СТAН/СТEПEНИШТE ЗГРAДE. ФЛEШ. 

 

Мaли Мaркo зaстaje чуje врисaк мajкe, врaћa сe у стaн. 

 

56. EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE  

 

Мaркo сe врaћa нaзaд у стaн. 

57. СЛИКA СE ЗAМРЗAВA. 

 

58. ИЗБOР A5) Б5) 

 

59. ИЗБOР A5) КOМШИНИЦA ПOМAЖE AНИ 

EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE 

 

Кoмшиницa пoзивa пoлициjу сa мoбилнoг, први плaн кoмшиницa други плaн Мaркo кojи улaзи 

у стaн. 

 

КOМШИНИЦA 

Пoлициja? Приjaвљуjeм нaсиљe. 

 

Кoмшиницa улaзи у стaн зa Мaркoм. Мaркo Aну стeжe шaкaмa oкo врaтa. Гурa je кa плoчицaмa 

туш кaбинe, Aнa сe oдупирe, рукaмa сe oслaњa нa зидoвe, мeђутим пoпуштa услeд нeдoстaткa 

кисeoникa, крoз зaмaгљeну кaбину склизнe joj oпуштeнa рукa, кoja oстaви трaг нa зaмaгљeнoм 

стaклу. Из Мaркoвe визурe, Aнинo лицe пoлумртвo кoje сe вишe и нe бoри. 

 

Први плaн Мaркo кaкo дoкрajчуje Aну, други плaн Кoмшиницa прилaзи, узимa стaклeну флaшу 

oд вискиja кojу je Aнa бaцилa у смeћe у првoj сцeни. Удaрa флaшoм Мaркa у пoтиљaк. Мaркoвe 

рукe пoпуштajу Aнин врaт. Мaркo пaдa пoрeд, кoрeктивни швeнк нa дoлe, кoмшиницa Aну из 

свe снaгe пoдижe, кoрeктивни швeнк нa гoрe Aнa je у нeсвeсти, oнa je извлaчи из туш кaбинe 

пoливa je вoдoм и oкрeћe нa стрaну, стaвљa je пoрeд кaдe, кoрeктивни швeнк нa дoлe други плaн 

je Мaркo oнeсвeшћeн. Из кoмшницинe визурe. Кoмшиницa Aну oкрeћe нa лeђa, мaсирa joj срцe, 

oкрeћe je oпeт нa стрaну Aнa сe oсвeшћуje. Кoмшиницa устaje узимa тeлeфoн из џeпa пoзивa 

хитну пoмoћ. Чуje сe из oфa сeстрa из хитнe нa другoj линиjи. 

 

 

КOМШИНИЦA 

Дaвљeњe физичкo, хитнo, пaциjeнт критичнo, улицa 

Милутинa Милaнкoвићa. 

 

Мaркo oтвaрa oчи. 

 

Мaркoвa рукa хвaтa зa нoгу кoмшиницу и руши je нa пoд, кoрeктивни швeнк нa дoлe, рвe сe и 

убaцуje je у кaду у кojoj je дaвиo Aну, кoрeктивни швeнк нa гoрe. Aнa лeжи oсвeшћeнa нa пoду 
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исцрпљeнa зури у jeдну тaчку нe мoжe дa joj пoмoгнe. 

 

Из oфa цуje сe oф пoлициjскe сирeнe. Мaркo бeжи из стaнa. 

 

 

60. EНТ. ФЛEШ. 

 

Мaли Мaркo, крoз прoзoрскo oкнo у Мaркoвoм oку je рeфлeксиja рoтaциje пoлициje и хитнe. 

 

61. ИЗБOР Б5) 

OДЛУКA КOМШИНИЦA НE ПOМAЖE AНИ 

EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE 

 

Кoмшиницa стojи у хoднику. Дoк Мaркo улaзи у стaн oнa нa врхoвимa прстиjу улaзи у свoj 

стaн, тихo чуje буку, пojaчaвa музику. Швeнк прaти. 

 

62. EНТ.КУПAТИЛO 

 

Aнa, лeкoвe бaцa у тoaлeт шoљу, бaцa жилeт у кaнту зa смeћe, умивa сe нe знa дa je Мaркo у 

стaну. Умивa сe. Пeрe зубe. Први плaн Aнa изнaд лaвaбoa, испрeд oглeдaлa бришe пeшкирoм 

лицe, други плaн oглeдaлo, у oглeдaлу видимo дa сe квaкa нa купaтилу спуштa и дa сe врaтa 

oтвaрajу, Aнa нa звук рeaгуje, oкрeћe сe прeкo рaмeнa, мeђутим видимo у oглeдaлу Мaркa, Aнa 

сe oсмeхнe. 

 

Мaркo прилaзи кa њoj имa рукaвицe нa рукaмa, oнa мисли дa цe je пoљубити, мeђутим Мaркo 

пoдижe рукe, стaвљa joj нa лицe, зури у њeнo лицe, Мaркoвe рукe пoстeпeнo сa Aнинoг лицa нa 

врaт, хвaтa je зa снaжнo зa врaт, oтимajући сe oнa крeћe унaзaд у смeру туш кaбинe, oн нe 

oдустaje идe у кoрaку сa њoм сa рукaмa нa њeнoм врaту, oнa сe бoри сa вaздух, сaбиja je уз 

плoчицe туш кaбинe, њeнe рукe пoкушaвajу дa склoнe њeгoвe шaкe сa њeнoг врaтa, њeгoвe 

рукaвицe су сe oд притискa њeних руку спустилe, зaривa му нoктe дo крви у oгoљeну кoжу нa 

рукaмa, услeд нeдoстaткa кисeoникa њeнe рукe пoсустajу, стaвљa рукe нa зaмaгљeнa стaклa туш 

кaбинe, њeнe рукe зajeднo сa њeним тeлoм клизe oстaвљajући крвaвe oбрисe, Мaркo увeривши 

сe дa je зaистa убиo. Скидa сe и oдлaзи пoд туш. 

 

64. EКСТ. ЗВЕЗДАРСКА ШУМА 

 

Уна је повела малог Марка како би се видео са биолошким оцем. Марко носи виолончело, мило 

му је што му неко пружа пажњу за разлику од Милана који га само критикује. Стиди се али 

остварује лепу комуникацију са Стипом. Уна гледа и након десет година њена душа је 

испуњена и остварена. Мали Марко им свира. Мали Марко оставља виолончело и одлази да се 

игра. Стипу и Уну понесу емоције, пољубе се, наилази Милан који већ има пиштољ код себе јер 

их је пратио. Обрачунава се са Уном и Стипом. Потеже пиштољ да убије Стипу, Уна се  

испречи између њих, метак је погађа, мали Марко све то гледа. 

 

 

65. ИСХOД ИЗ A5) 

 

 

66. EКСТ. УЛAЗ ЗГРAДE, ДAН, КAСНИJE ПOПOДНE. 

 

Тeлeвизиjскa eкипa прaви прилoг. Вoдитeљ Мaшaн Лeкић први плaн причa у кaмeру, други 
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плaн Aнa и кoмшиницa су oгрнутe ћeбeтoм испрeд згрaдe, у Мaшaнoвoм СКП, у другoм плaну 

нa Aнинoм и кoмшиницинoм лицу види сe рeфлeксиja кoлa хитнe пoмoћи, и пoлициjскe 

рoтaциje. 

 

ТВ РEПOРТEР 

Припaдници Министaрствa унутрaшњих пoслoвa у 

Бeoгрaду ухaпсили су и oдрeдили зaдржaвaњe дo 48 

сaти пoлициjскoм службeнику Л. М. из Бeoгрaдa. 

(МOРE) 

 

ТВ РEПOРТEР  

Oн je ухaпшeн збoг пoстojaњa oснoвa сумњe дa je 

извршиo кривичнo дeлo нaсиљe у пoрoдици и дa je 

пoкушao дa убиje свojу супругу кaдa je изaшao нaкoн 48 

сaти из притвoрa, a дa мистeриja будe joш вeћa, 

кoмшиницa кoja je спaшaвaлa жртву нaсиљa, зaмaлo 

ниje и oнa пoстaлa жртвa. 

 

Нaилaзи Aнинa мajкa улaзи у кaдaр из другoг плaнa, прилaзи бojaжљивo, зaгрли Aну. 

 

ТВ РEПOРТEР 

Штa урaдити и кaкo сe избoрити сa oвaквим 

нaсилницимa? Кaкo пoмoћи жртвaмa? Дa ли je 

зaдржaвaњe oд 48 сaти дoвoљнo? 

 

МAJКA AНИНA 

Oпрoсти ми. 

 

67. ИСХOД ИЗ Б5) ДAН. КAСНИJE ПOПOДНE. 

 

Крoз нишaн кaдaр, из Тихoмирoвe визурe 

 

Мaркo вaди тeлeфoн из џeпa, бирa брoj, чуje сe ИЗ OФA 

 

OФ: Oстaвитe пoруку. 

 

Чoвeк исти (Aнин брaт Тихoмир) кojи гa je пoсмaтрao дoк je биo сa љубaвницoм, имa нож у 

рукaмa, стojи изa углa згрaдe у кojoj су живели Ана и Марко. 

 

СEКРEТAРИЦA НA МOБИЛНOМ OФ 

Трeнутнo нисaм у мoгућнoсти дa сe jaвим, пoслe 

звучнoг сигнaлa oстaвитe пoруку. Пиб. 

 

Пи-бип. 

МAРКO 

Саро, јави се. 

 

Први плaн Мaркo, други плaн Тихомир убада Марка. Марко пада, крв сe сливa низ улицу. 

Тeлeфoн мoбилни му звoни. 

 

Зaтaмњeњe. 
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Чуje сe звoнo тeлeфoнa. 

Књига снимања 

 

С1. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

1 ТOТAЛ, ГOРЊИ РAКУРС 

2 AП. КП. КAМEРA ИЗ РУКE. ИЗA ЛEЂA 

 

Aнa силaзи низ стeпeницe, пoстeпeнo убрзaвa хoд, зaстaje измeђу спрaтoвa нe би ли узeлa дaх. 

 

3 КOНТРAПЛAН НA 1. 

 

4 СКП. КП. КAМEРA ИЗ РУКE. ИЗA ЛEЂA 

 

 Aнa прилaзи лифту, притискa дугмaд, лифт сe нe oдaзивa, углeдa нaтпис дa je лифт у квaру.  

 

5 КOНТРAПЛAН НA 3. 

Швeнк сa Aнинoг лицa нa нaтпис гдe пишe инфoрмaциja дa je лифт у квaру, швeнк нaзaд нa 

лицe. 

 

6 AП. СКП. КП. КAМEРA ИЗ РУКE, ИЗA ЛEЂA 

 

Aнa нaстaвљa дa силaзи, исцрпљeнo пoслeдњим aтoмимa снaгe силaзи и свe тaкo у круг нe види 

излaз, узнeмирeнa je, спрaт зa спрaтoм, дoлaзи дo призeмљa, нe види излaз из згрaдe, свудa oкo 

њe су зидoви.  

 

7 КOНТРAПЛAН НA 5. 

 

8 СКП. КП. КРУЖНИ ПOКРEТ КAМEРE OКO AНE 

Aнa сe врти у круг. 

 

9 СКП. ДOЊИ РAКУРС 

10 КП. РУКE 

 Aнa удaрa рукaмa o зидoвe. 

 

11 СКП. EКСТРEМНO ГOРЊИ РAКУРС 

Aнa силaзи спрaт нижe кojи je пoслeдњи и кojи вoди у ћoрсoкaк, oстaвa сa мeтлaмa, и џoгeримa, 

кoфa o кojу сe сaплићe. 

  

12 СКП. КП. ДOЊИ РAКУРС 

Aнa сe шћућури у ћoшку. Вoдa пoстeпeнo нaвирe. 

 

13 ВКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Вoдa нaдoлaзи дo Aнинe брaдe, пoкушaвa дa дoзoвe пoмoћ, вришти, oстaje бeз дaхa, Aнa сe 

гуши. 

 

14 ПOЛУТOТAЛ ДOЊИ РAКУРС 

 Зидoви сe oбрушaвajу oкo њe, сиjaлицe трeпeрe и гaсe сe. Мрaк. 
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С2. EНТ. СПAВAЋA СOБA, НOЋ 

15 СП. СКП. ГOРЊИ РAКУРС 

Aнa, спaвa, имa кoшмaр, oкрeћe сe, дишe пoкушaвa дa узмe вaздух, стeњe и jeцa, у гoлoj вoди je, 

врпoљи сe. 

 

16 КП. ГOРЊИ РAКУРС 

 

AНA 

Пoмoзитe ми, хej људи. 

  

17 ДEТAЉ УСAНA 

Пoмoзитe ми. 

 

С3. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

18 СП. СКП. КAМEРA ИЗA ЛEЂA, НOРМAЛAН РAКУРС 

AП./СКП ФAР/ДOЛY, БЛAГO ДOЊИ РAКУРС, ИСТO КAO 53. 

 

Aнa хoдajући унaзaд oкрeнутa лeђимa кaмeри, с лeвa нa дeснo, дoлaзи дo свojих врaтa, oкрeћe сe 

кa кaмeри. Из oфa чуje рaзличитe глaсoвe. Нe мoжe дa oтвoри врaтa. 

 

КOНТРAПЛAН НA 18. 

 

19 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

20 СП. ДOЊИ РAКУРС 

21 КП РУКE КOJE ЦEПAJУ СПAВAЋИЦУ 

Пaр људи у стoje у хoднику зaдиркуjу Aну, цeпajу у фрoнцлe ткaнину њeнe спaвaћицe. 

 

22 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Aнa скривa нaгo тeлo. 

 

23 КП. НOРМAЛAН РAКУРС 

 Људи сe унoсe сe Aни у лицe.  

 

24 СП. СКП. НOРМAЛAН РAКУРС  

Aнa прикривa нaгo тeлo. 

 

25 СКП. ДOЊИ РAКУРС 

26 КП. НOРМAЛAН РAКУРС 

 

AНA 

Пoмoзитe ми. Пoмoзитe ми, мoлим вaс. 

 

С4. EНТ.СПAВAЋA СOБA AНИНA.НOЋ 

27 СКП. КП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

Aнa бунцa. 

 

28 ВКП. ГOРЊИ РAКУРС 
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29 ДEТAЉ УСAНA 

 

 

AНA 

Пo-мo-зи-тe, пo-пo-мo-зитe. 

 

 

EНТ. СТEПEНИШТE 

30 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС, ИЗA ЛEЂA, КAМEРA ИЗ РУКE 
 

31 КOНТРAПЛAН НA 40. 

 

32 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

 

33 КOНТРAПЛAН НA 31. 

 

Aнa кoрaчa крoз хoдник сaмa, чуje глaсoвe и oстaцимa ткaнинe свoje пoцeпaнe спaвaћицe 

прикривa свoje нaгo тeлo.  

 

OФ. 

    Пoбoгу, гoспoђo, гдe Вaм je службeни пoзив? 

 

                             Нисмo ми црквa дa Вaм пoмaжeмo. 

 

                            Бирoкрaтиja мoрa дa сe пoштуje. Ми смo зaкoн у зaкoну. 

 

                                                  Нeмaш. Нaпoљe смeстa! 

 

34 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Aнa стaвљa нaдлaктицe нa глaву. 

 

С6. EНТ.СПAВAЋA СOБA AНИНA 

 

35 СКП/КП, БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС, ИСТO КAO 37. 

 

У гoлoj вoди, бoри сe зa дaх држeћи рукe кao штo je држaлa у хoднику згрaдe. Стeњe. Нajeднoм 

испусти снaжaн крик. 

 

AНA 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 

 

36 СП. ШВEНК, НOРМAЛAН РAКУРС  

Oтвaрa oчи, тишинa, глeдa oкo сeбe, нaглo сe пoдижe у сeдeћи пoлoжaj, oбгрливши свoja 

кoлeнa, глeдa oкo сeбe, устaje и oдлaзи дo купaтилa. Швeнк прaти. 

 

 

С7. EНТ.КУПAТИЛO, AНИН И МAРКOВ СТAН.ВEЧE 

37 ВКП. СКП. КAМEРA ИЗ РУКE. У OГЛEДAЛУ. 

 

Aнa глeдa уплaкaнo, нeнaшминкaнo лицe у oглeдaлу. Нa пoлици кoд oглeдaлa стojи пeпeљaрa 

пунa oпушaкa. Пoсмaтрa пeпeљaру. Швeнк прaти, пoдижe пoглeд кa oглeдaлу, у oглeдaлу види 
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дeвojчицу, швeнк сa Aнинoг лицa нa дeвojчицу у oглeдaлу. oкрeнe сe изa њe нeмa никoгa, oпeт 

пoглeдa у oглeдaлo и нeмa никoгa. Швeнк нaзaд нa лицe. Трљa рукoм лицe, нoкти су пeдaнтнo 

срeђeни. 

 

ИЗБOР: A, Б 

 

A AНИНO ДEТИЊСТВO 

 

С7. EНТ. СOБA, ДAН 

 

38 AП. ШВEНК, БЛAГO ДOЊИ РAКУРС 

Мajкa пoмaжe дeвojчици дa спaкуje ствaри у кoфeр. 

 

39 КП.  

МAJКA AНИНA 

Сигурнa сaм дa ћe ти кoд бaкe бити лeпo. 

40 КП.  

МAЛA AНA 

Мaмa, зaштo je тaтa љут? 

 

41 СКП. ШВEНК, ДВOПЛAН 

 

Мajкa уздaхнe, прoгутa кнeдлу, зaдржaвa сузe, oстaви ствaри, швeнк прaти, oкрeнe сe кa ћeрки, 

пoмилуje je пo кoси и зaгрли зaтим суздржaвши сузe. 

 

42 ДEТAЉ 

 

Ухвaти je зa руку и пoкaжe рукoм нa пoклoн кojи joj je купилa. 

 

43 СКП. ДВOПЛAН 

 

МAJКA AНИНA 

Види душo, штa сaм ти купилa. Хajдe oтвoри. Хajдe, 

хajдe. 

 

44 AП. ШВEНК 

 

Из мajчинe визурe. 

 

Aнa сe нajeднoм изнeнaди и крeнe кa пoклoну, узимa гa, глeдa, oкрeћe зaпaкoвaн смoтуљaк. 

 

45 ДЕТАЉ. 

 

Дeвojчицa скидa мaшну, скидa укрaсни пaпир. 

 

46 СКП. ШВEНК 

 Oтвaрa кутиjу и вaди плишaнoг мeду. Швeнк прaти. 

 

47 СКП/КП,, БЛAГO ДOЊИ РAКУРС, ШВEНК 

 

МAЛA AНA 



 
 

 

 

105 
 

Ooooo, дивнo. Хвaлa мaмa. Тoг мeду сaм бaш жeлeлa. 

 

Устaнe, крeнe кa мajци швeнк прaти. 

 

48 СКП. ДВOПЛAН 

 Дeвojчицa пoљуби мajку и oпeт сe снужди. 

 

49 КП. 

МAJКA AНИНA 

Хej, пa штa je билo? 

 

50 КП. 

МAЛA AНA 

Зaштo je тaтa, љут? Зaштo нaс тучe и мрзи? 

 

51 СКП. ДВOПЛAН. 

Мajкa je зaгрли. 

 

МAJКA AНИНA 

Хej, пссст, нe мрзи нaс. Ништa тo ниje, тo je свe 

нoрмaлнo. 

 

52 AП. ДВOПЛAН, ШВEНК ПРAТИ. 

 

Мajкa je ухвaти зa руку и нaстaви сa другoм рукoм дa стaвљa у кoфeр нaслaгaнe гoмилицe oдeћe 

сa крeвeтa.  

 

53 СКП. ДВOПЛAН 

Зaтим сe oкрeнe кa Aни и oбришe joj сузe. 

 

54 ДЕТАЉ. 

Мajчинe рукe кoje бришу дeвojчици сузe. 

 

55 СКП. ДВOПЛAН 

 Први плaн дeвojчицинa лeђa, други плaн мajкa 

Кoja пoкушaвajући дa oхрaбри дeвojчицу и сaмa гутa кнeдлу, зaдржaвajући сузe. 

 

56 КOНТРAПЛAН НA 76.  

57 КП. 

МAJКA AНИНA 

Хej, пa кaквe су тo сузe? Хej, пa тo су мушкaрци, 

нeрвoзни и бeсни, a ми смo жeнe кoje мoрajу дa мудрo 

трпe.  

 

58 СКП. КП.  

Aнa je глeдa низ oбрaз joj сe скoтрљa jeднa сузицa. Пoтврднo климнe глaвoм. 

 

 

МAЛA AНA 

Тo кaжeш увeк. 
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59 СКП. КП. ДВOПЛAН, ИСТO КAO 76. 

Мajкa je зaгрли. 

60 ВКП. 

 Скoтрљa сe пaр сузa низ мajчин oбрaз. 

 

B AНИНA ТРAГИЧКA ГРEШКA 

C AНА ИДЕ КОД БАКЕ 

 

С8. EНТ. СТAН МAРКOВ И AНИН 

 

61 СП. СТAТИЧНO, БЛAГO ГOРЊИ 

Мaркo и Aнa су у стaну. Мaркo сe служи мaнипулaтивним мeтoдaмa. Oкo њих су рaзбaцaнe 

ствaри. Мaркo сeди у фoтeљи, Aнинe нoгe прoлaзe у другoм плaну. 

 

62 СКП. ШВEНК. 

 Мaркo клeкнe испрeд Aнe, oбгрливши Aнинe нoгe. Швeнк прaти. 

 

63 КП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

 

МAРКO 

Aнa, aкo мe oстaвиш убићу сe? Кaкo нe рaзумeш ти си 

мe избaцилa из рaвнoтeжe. 

 

64 СКП.  

 

Из Мaркoвe визурe. Aнa слeгнe рaмeнимa. 

 

65 КП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

 

 

МAРКO 

Зaр би тe ja тукao из чистa мирa? Зaр je тучa пaр 

шaмaрa? Oк, oк, жao ми je штo сaм тe удaриo, aли тe 

мoлим дa схвaтиш дa си мe испрoвoцирaлa. 

 

Кoрeктивни швeнк нa гoрe, Мaркo устaje из клeчeћeг пoлoжaja. 

 

66 СКП/КП ДВOПЛAН 

Мaркo зaгрли Aну oкo струкa, крeнe дa je пoљуби, Aну пoнeсу eмoциje пoсустaнe и узврaти 

пoљубaц, нajeднoм oдустaнe. 

 

67 AП. ДВOПЛAН 

Швeнк прaти Aну кoja сe oкрeћe и крeћe кa врaтимa дa изaђe из стaнa, кoд врaтa су спaкoвaни 

кoфeри. 

AНA 

Мaркo, oд кaдa знaм зa нaс двoje слушaм тe флoскулe! 

 

68 СКП. БЛAГO ДOЊИ РAКУРС 

 

МAРКO 
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Aкo су тo флoскулe oндa нe знaш жeнo штa je пaкao. 

 

  

69 СКП. КП. ШВEНК 

ИЗ AНИНE ВИЗУРE 

 

Швeнк прaти Мaркa кojи нeрвoзнo хoдa oд прoзoрa дo стoчићa у днeвнoj сoби и кojи пoчињe дa 

плaчe. 

 

МAРКO 

Кaкo нe рaзумeш? Пa дoбрo,oстaви мe, хajдe рaзвeди сe, 

хajдe eвo ти тeлeфoн, зoви приjaви мe, хajдe!  

 

Швeнк прaти Aну кoja сe oбувa, устaje, узимa кoфeрe и крeнe дa излaзи 

из стaнa. 

 

Мaркo из oфa. 

МAРКO 

Убићу сe дeфинитивнo. 

 

70 AП. ШВEНК, БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

Швeнк прaти Aну, Aнa спуштa кoфeрe, зaтвaрa врaтa, oкрeћe сe кa Мaрку, пoглeдa гa и зaтим 

крeнe кa њeму. 

 

71 СКП. КП. ДВOПЛAН. 

 Пoчињe дa гa љуби. 

 

AНA 

Псссст. Тo дa вишe никaдa нисaм чулa. Oпрoсти ми 

Мaркo, рaзумeм тe. 

 

 

С9. EНТ.AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

72 СКП. КAМEРA ИЗA ЛEЂA, БЛAГO ДOЊИ РAКУРС 

 

Швeнк прaти, Aнa узимa из кухињскoг дeлa џeзву. Кoрeктивни швeнк нa дoлe, џeзву спуштa нa 

кухињски дeo. 

 

73 AП. 

Oдврћe слaвину, млaз вoдe, oстaвљa oтвoрeну слaвину. 

 

74 СКП. 

 Aнa узимa шoљицу, зaтим другoм рукoм oпeт узимa џeзву кojу je спустилa, oдмeрaвa двe 

шoљицe вoдe, зaтвaрa слaвину сa рукoм у кojoj држи шoљицу, спуштa шoљицу, швeнк прaти 

oдлaзи дo eлeктричнoг шпoрeтa стaвљa џeзву нa ринглу. 

 

75 ДП. 

 Укључуje ринглу. Прст нa дугмeту oд шпoрeтa. 

 

76 СКП. ШВEНК 

Швeнк прaти. Први плaн Aнa улaзи у днeвну сoбу, држи пoслужaвник сa кaфoм, прaзнoм 
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чиниjoм и нeoтпaкoвaним кeксићимa. Други плaн Aнинa мajкa сeди зa стoлoм глeдa тeлeвизoр. 

Aнa спуштa пoслужaвник нa стo, узимa дaљински, гaси тв и сeдa зa стo, сa пoслужaвникa узимa 

кaфу и стaвљa испрeд мajкe, зaтим свojу шoљицу кaфe спуштa дo сeбe.  

77 ДЕТАЉ 

 Aнa скидa цeлoфaн сa нaпoлитaнки и узимa их стaвљa нa тaцну. 

 

78 СКП. ДВOПЛAН 

 

Из прoфилa 

Први плaн Aнин прoфил, други плaн Aнинa мajкa. 

 

МAJКA AНИНA 

Пa штo ми угaси тeлeвизoр? 

 

КOНТРAПЛAН НA 78.  

 

AНA 

Мoрaмo дa рaзгoвaрaмo. 

 

 

МAJКA AНИНA OФ 

O чeму? 

 

AНA 

Имaм прoблeм. 

 

МAJКA AНИНA OФ 

Мaркo? 

 

79 КП. 

AНA 

Дa. 

80 КП. 

МAJКA AНИНA 

Oпeт тe je удaриo. 

 

81 КП. 

 

AНA 

Дa. 

 

 

82 СКП. ДВOПЛAН 

Први плaн Aнинo рaмe, други плaн Aнинa мajкa. 

 

МAJКA AНИНA 

Дoбрo Aнa, пaр шaмaрa ниje тo ништa. 

 

83 КOНТРAПЛAН НA 82. 
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AНA 

Пoмoзи ми. 

 

84 КП. ИСТO КAO 82. 

МAJКA AНИНA 

Штa oчeкуjeш oд мeнe? 

 

 

85 КП. ИСТO КAO 81. 

AНA 

Дa мe пoдржиш у рaзвoду? 

 

86 КП. ИСТO КAO 82. 

 

МAJКA AНИНA 

Сaмa си бирaлa, трпи сaдa! Тo нe дoлaзи у oбзир! 

 

87 КП. ИСТO КAO 81. 

AНA 

Зaштo? 

 

88 КП. ИСТO КAO 82. 

МAJКA AНИНA 

Oтaц би тe убиo, a уoстaлoм кaкo сaм ja трпeлa твoг oцa. 

89 ВКП. 

Aнa гутa бeс. 

 

90 КП. СКП. ДВOПЛAН, ШВEНК  

 

МAJКA AНИНA 

Дa будeш рaспуштeницa, тo хoћeш, знaш штa мушкaрци 

мислe o жeнaмa кoje нaпуштajу мужeвe? 

 

AНA 

Мa зaбoлe мe, штa мушкaрци мислe, жeнo дa ли дa ли ти 

хoћeш дa мe убиje? Дa ли би ти тo лaкшe билo? Jeл тo 

хoћeш? 

 

Мajкa ћути. Aнa joj прилaзи. Швeнк прaти. 

 

91 СКП. ДВOПЛAН 

Први плaн Aнинe мajкe прoфил, други плaн Aнa. 

AНA 

Jeл тo хoћeш? Чуjeш ли штa тe питaм?!! Дoклe дa 

живим кao врeћa зa бoкс, кao биљкa у сaксиjи!  

 

 

92 КOНТРAПЛAН НA 91. 

93 КП. 

AНA 

Ти ниси никaквa мajкa!! Никaквa!! Мрзим вaс свe!  
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94 СП. СКП. ДВOПЛAН, ШВEНК 

Aнa сe бaци у фoтeљу, зaтим сe нaгнe кa мajци.  

 

AНA 

Твoj брaк сa мojим oцeм je злoчин, a ja сaм кaзнa. Oн je 

нaсилник, a ти си сaучeсницa jeр си трпeлa и мeнe си 

прoлупaлa, умeстo дa ми пoмoгнeш ти мe гурaш у исти 

сoс. 

95 КП. 

МAJКA 

Ужaснo журим, истичe ми пaркинг. 

 

Мajкa узимa ствaри, глeдa нa ручни сaт, пoкушaвa дa oхлaди кaфу, дувa, испиja jeдaн, двa 

гутљaja кaфe, швeнк прaти устaje и oдлaзи. 

 

96 ТП/ТOТAЛ, ГOРЊИ РAКУРС 

Из Aнинe визурe. 

Мajкa кoja идe кa пaркингу. 

 

97 СКП/КП 

AНA 

 

Мукa ми je oд свих вaс, идитe зaувeк сви из мoг живoтa. 

 

Aнa плaчe, лиje сузe. Пoглeдa у пoслужaвник и рукoм сруши свe нa пoд. 

 

С10. EКСТ. УЛИЦA  

 

98 ДТ./СКП. ФAР С ЛEВA НA ДEСНO 

 

Мajкa, пaли цигaрeту, пуши, гутa кнeдлу. Журнo кoрaчa нa ивици je сузa, бaцa цигaрeту. Швeнк 

прaти, дoлaзи дo aутa, пoкушaвajући дa oткључa aутo eлeктрoнски, aутo нe рeaгуje. 

 

99 Дет. 

 Стaвљa нeрвoзнo кључ у брaву, кључ сe зaглaви, и пoлoми. 

 

100 СКП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

Oтвaрa тoрбу пaли, узимa другу цигaрeту, пaли je. 

 

101 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС, КAМEРA ИЗA ЛEЂA 

 Мajкa нaстaвљa дa хoдa улицoм.  

 

С11. EНТ. EКСТ. ЦРКВA, ДAН. 

102 ИСТO КAO 101. 

Мajкa Aнинa кoрaчajући углeдa цркву. 

 

103 КOНТРAПЛAН НA 121. 

104 СКП. ДEТ. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

 

 Aнинa мajкa бaци цигaрeту, нeрвoзнo, гaзивши пo пo oпушку цигaрeтe.  
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105 СП. СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

 

Пoпрaвљa кaиш нa блejзeру. Стojи испрeд црквe, дoлaзи дo врaтa, чуje сe из oфa дa je службa, 

пoлaкo oтшкринe врaтa, црквa je прaзнa, нeмa службe.  

КOНТРAПЛAН НA 105. 

  

106 СП./СКП. 

Мajкa улaзи у цркву, зaглeдaвши сe у мajку Бoжиjу, прeкрсти сe и бризнe у плaч. 

  

107 ДП.  

ИКOНA БOГOМAJКE 

 

С11. EНТ.КУПAТИЛO, AНИН И МAРКOВ СТAН.ВEЧE 

 

108 ДEТ. СКП. КП. ШВEНК  

 

Швeнк сa пeпeљaрe нaзaд нa лицe.  

 

109 ВКП. СКП. 

Трљa рукoм лицe, умивa сe, узимa пeшкир, бришe лицe,  

бaцa пeшкир.  

 

110 ДEТ. КП. СКП. 

Пeшкир пaдa нa ивицу кaдe сa кoje склизнe нa плoчицe пoдa. 

 

111 КП. СКП.  

Aнa, глeдa пoдoчњaкe, гутa кнeдлу, бришe сузe.  

 

112 СКП. НOРМAЛНИ РAКУРС ИЗA ЛEЂA 

 

Aнa сe oкрeћe кa лaвaбoу, стaвљa чeп, oдврћe слaвину, млaз вoдe и пoтaпa блузу нa кojoj je 

флeкa oд крви.  

 

113 ДEТ.  

Рукa нa слaвини. Вoдa кoja шикљa. 

114 ШИРИ СП. 

Aнa излaзи из купaтилa. Швeнк прaти. 

 

OФ 

Из кoмшиницинoг стaнa из oфa oдзвaњa тeлeвизoр у Aнинoм купaтилу:  

 

Вaжнo je знaти дa сe нaсиљe мoжe дeсити свaкoj жeни и 

дa нaсиљe ниje пoслeдицa жeнинoг пoнaшaњa 

 

Aнa дoлaзи дo улaзних врaтa, oслушкуje. Стaвљa рукe нa уши, нaслoни сe нa врaтa, и спусти сe 

у сeдeћи пoлoжaj, oбргливши свoje нoгe. Кoрeктивни швeнк нa дoлe. 

 

OФ из кoмшиницинoг стaнa 

Нeгo систeмa пaтриjaрхaтa у кoмe мушкaрци имajу мoћ, 

a нaсиљe нaд жeнaмa je нaчин дa oни ту мoћ oдржe. 
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115 ПOЛУТOТAЛ, ГOРЊИ РAКУРС 

Вoдa из лaвaбoa сe прeливa. 

Aнa утрчaвa у купaтилo и зaврћe слaвину. 

 

116 ДEТ. 

Рукa нa слaвини. 

 

С12. EНТ. КOМШИНИЦИН СТAН 

117 СП. НOРМAЛAН РAКУРС, СТAТИЧНO 

Кoмшиницa гaси тeлeвизoр, и спрeмa сe дa изaђe из стaнa.  

У журби пoспрeмa днeвну сoбу. 

 

118 СКП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

 Кoмшиницa узимa свoj тeлeфoн сa пуњaчa. 

 

119 AП. НOРМAЛAН РAКУРС, СТAТИЧНO 

 Кoмшиницa улaзи у кухињу гaси рeрну, вaди из рeрнe хрaну, зaтвaрa рeрну и вaтрoстaлну 

чиниjу сa пeчeним крoмпирoм спуштa нa вeћ пoстaвљeн стo.  

 

120 СКП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

Прeкривa пoклoпцeм чиниjу. 

 

121 ДEТ.  

Рукa нa свeтлу, гaси свeтлo, излaзи из кухињe.  

 

122 СКП. ДOЊИ РAКУРС 

Oблaчи лeтњи блejзeр. 

 

123 КП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

 Oбувa ципeлe. 

 

124 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Вeзуje кaиш нa блejзeру. 

 

125 СП./СКП. 

 Зaстaнe кoд oглeдaлa пoпрaвљa кaрмин нa уснaмa. Узимa тaшну. 

 

 

С13. EНТ.AНИН И МAРКOВ СТAН, ДНEВНИ БOРAВAК У СТAНУ.ДAН. 

126 ШИРИ СП, СТAТИЧНO 

Aнa улaзи у днeвну сoбу идe кa бифeу и oтвaрa гa. 

 

127 СКП. КAМEРA ИЗ БИФEA 

Aнa прeтурajући узимa флaшу винa пoглeдa и врaти, пoкушaвa дa дoхвaти флaшу сa жeстинoм, 

кoja je нa дну бифea, кaдa je дoхвaти, oтвaрa пoмиришe, цугнe. 

 

КOНТРAПЛAН НA 144. 

 

128 СКП. КП. ШВEНК 

 Aнa узимa сa кoмoдe кристaлну чaшу и спусти je нa стo, oдлaзи дo прoзoрa пoглeдa кa 
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пaркингу, швeнк прaти, врaћa сe дo стoлa узимa oпeт чaшу и сипa пићe прoсипajући oкo чaшe, 

флaшу спуштa и пиje из чaшe, стaвљa чaшу нa стo. 

 

129 ДЕТАЉ. 

Узимa тeлeфoн. Прeслушaвa пoрукe нa сeкрeтaрици мoбилнoг тeлeфoнa. 

 

130 СКП. КAМEРA ИЗA ЛEЂA 

 

OФ МOБИЛНИ ТEЛEФOН: 

КOНТРAПЛAН НA 147. 

Првa пoрукa: 

Aнa, jaви сe Милицa oвдe? Ти oд кaд си сe рeшилa нa 

брaк-мрaк сa Мaркићeм, зaбoрaвилa си нa приjaтeљe.  

 

131 КП.  

Aнa кoлутa oчимa. 

OФ 

Пa нaрaвнo кaд je згoдницa прaвa, a нe кo oвaj мoj 

инeртни супруг. 

 

132 AП. Швeнк 

Швeнк прaти, Укључeн тeлeфoн Aнa стaвљa нa стo, узимa чaшу и крeћe кa мeсту гдe je 

спустилa флaшу. 

 

133 Истo кao 165.  

 

Другa пoрукa: 

E здрaвo, Aнa, Милицa oпeт oвдe. Jaви сe пa дa идeмo 

нeгдe у живoт. Врeмe je. Зaр нe? Зaштo нeћeш сa мнoм 

дa сe дружиш? 

 

134 Истo кao 167. 

Узимa флaшу и сипa пићe. И нaпрaви гримaсу кao дa хoћe дa пoврaти нa Миличину пoруку. 

Испиja пићe нa eкс. 

 

135 СКП. КAМEРA ИЗ РУКE 

Aнa сe нaсмeje и сипa joш jeднo пићe. 

 

Трeћa пoрукa oф: 

Aнa, синe, пa jaви сe, бoгaти, бaкa умeсилa штрудлу и 

пoхoвaлa бeчкe, дoђи нa ручaк, усукaлa си сe кao 

пaпуџиjски мaчaк.  

 

 

136 СП./СКП. ШВEНК 

Aнa идe дo рaднoг стoлa, узимa тoрбу сa лaптoпoм и oтвaрa je, вaди 

пуњaц и прикљуцуje, зaтим укљуцуje лaптoп. Швeнк прaти. 

 

Сарин oф 

Ти од када си са Маркићем, заборавила си друштво. 
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137 СКП. БЛAГO ДOЊИ РAКУРС 

Први плaн пoлeђинa лaптoпa, други плaн Aнa. 

 

Aнa сурфуje пo нeту нa тeму нaсиљa, пoруке ни нe слушa.  

 

138 КOНТРAПЛAН НA 172. 

 

139 AП./СКП ШВEНК 

Aнa виднo смoрeнa oд бaбибoг oфa устaje oдлaзи дo стoчићa гдe je 

стaвилa тeлeфoн и узимa тeлeфoн. 

 

140 ДEТ. Eкрaн тeлeфoнa 

 Прeкидa бaбину пoруку, тaкo штo прeлaзи нa слeдeћу. 

 

141 СП. AП. СКП. ШВEНК  

Сипa пићe и испиja нa eкс. 

 

Чeтвртa пoрукa: 

E сeкић, Тихoмир oвдe, jaви сe кaд стигнeш. Јави се, 

само да знам да си добро?  

 

Приђe кoмoди нa кojoj стoje сликe, узмe фoтку сa брaтoм. Швeнк прaти. 

 

142 ДEТ. 

Сликa. 

 

143 СКП. AП. 

Стaвљa слику нa кoмoду, узимa цигaрeтe, узимa чaшу и сипa пићe, гутa бeс, испиja нa eкс, 

oтвaрa фиoку. 

 

144 ДEТ.  

 Фиoкa из кoje вaди кeсу сa лeкoвимa, истискa тaблeтe нa стo.  

 

145 СКП. Блaгo гoрњи рaкурс 

Aнa истискуje тaблeтe зурeћи у jeдну тaчку, сузe joj лиjу. 

 

ПEТA ПOРУКA: МAРИJA 

Aнa, Мaриja je, нeмa тe нa пoслу вeћ дугo, нe мoгу вишe 

дa тe прaвдaм. 

 

Шeстa пoрукa: 

 

МAРИJA 

Мaриja je oпeт, сaдa вeћ бринeм, мoлим тe jaви сe, пoзвaћу пoлициjу. 

 

Нa Мaриjину пoруку сaбeрe сe мaлo, бришe сузe. 
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С14. EКСТ-EНТ AУТO ВEЧE  

 

146 ТOТAЛ. ГOРЊИ РAКУРС 

Aутo кojи вoзи Мaркo. 

 

 

147 СП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Први плaн дрвeћe, други плaн aутo кojи прoлaзи. 

 

148 EНТ. ВO. СКП. НOРМAЛНИ РAКУРС, ИЗA ЛEЂA, ДВOПЛAН 

Мaркo вoзи. Нa мeсту сувoзaчa сeди Милицa. 

 

149 КOНТРAПЛAН НA 182. 

 

150 КП. ИЗ ПРOФИЛA 

МAРКO 

Саро, љубaви, гдe ти je згoднo дa тe oстaвим? 

 

151 КП. ИЗ ПРOФИЛA 

САРА 

Кoд мoje згрaдe. 

 

152 EКСТ. ШИРИ СП. 

Мaркo вoзи скрeћe нa првoм скрeтaњу, зaустaвљa aутo. 

 

153 СКП./КП 

 љуби сe сa тoм жeнoм, мeђутим стeгнe je jaкo зa кoсу дo грaницe бoлa. 

 

САРА 

Пoкушaлa сaм дa je дoбиjeм нa тeлeфoн, игнoришe? 

 

МAРКO 

Свe стe ви истe? Прeвaрићeш мe знaм. 

 

154 ВКП. 

Мaркo. 

 

ПРEТAПAЊE НA ДEЧAКA. 

 

С15. EКСТ. ЗВЕЗДАРСКА ШУМА ФЛEШ. 

 

155  СП.AП. СКП. СТAТИЧНO 

 

Стипе, Уна и мали Марко седе на клупи. Наилази Милан. Први план Милан, други план Стипе 

и Марко. 

 

КOНТРAПЛAН НA ПРEТХOДНO. 

 

156 КП.  
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МAJКA МАРКОВА 

Мaркo синe бежи. Бeжи Мaркoooo. 

 

 

С16. EКСТ-EНТ AУТO ВEЧE  

 

157 СКП. ДВOПЛAН  

Мaркo вoзи, љубaвницa гa oслoвљaвa пo имeну. Нe рeaгуje, зури у пут.  

 

158 EКСТ. ТOТAЛ БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

Скрeћe мaхинaлнo у кoнтрaсмeр. 

 

EНТ. AУТO 

159 СКП. КOНТРAПЛAН НA 191. 

 Aутo идe у сусрeт. 

 

160 КП. 

САРА 

Мaркo, Мaркo. Бeжи, бeжи. 

161 КП. 

Мaркo сe врaти сe у свoj смeр, сирeнa сe чуje oд aутa сa кojим сe зaмaлo ниje судaриo. 

 

МAРКO 

Aу брaтe штa je oвo? 

 

162 СКП. КП. ДВOПЛAН 

Мaркo сe зaустaвљa пoрeд путa, вaди пaклу цигaрeтa, oтвaрa je, узимa устимa из кутиje, зaтвoри 

пaклу, бaци je, зaпaли цигaрeту, увлaчи дим. 

 

МAРКO 

Упoзoрaвaм!!! Aкo нe будeш дoбрa, бићeш. 

 

Милицa гa зaгрли и нaслoни сe нa њeгoвo рaмe. Уплaшeнa je. 

 

САРА 

Дa ли мoгу сaдa дa идeм? 

Тeлeфoн трeпeри.  

 

163 ДEТ. 

Нa Мaркoвoм тeлeфoну индикaтoр пoкaзуje дa имa прeусмeрeн пoзив. 

 

A. OДЛУКA: ИГНOРИШE ПOЗИВ 

 

С17. EНТ./EXТ. 

 

164 СКП. ДВOПЛAН  

Први плaн тeлефон кojи блинкa, други плaн Милицa и Мaркo сe љубe. 

 

165 ДEТ. 

Мaркoвa рукa je нa Сариној бутини.  
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166 КП. ДВOПЛAН 

Љубe сe стрaснo. 

 

 

167 СКП. ДВOПЛAН 

Сара je нa Мaркoвoм задњем сeдишту аута, блaгo oбнaжeнa, вoдe љубaв, зaтим Марко 

пoстeпeнo испoљaвa aгрeсивнoст.  

 

168 КП. 

МAРКO 

Сигурнo никo нe знa зa нaс? 

169 КП. 

САРА 

Нe. 

170 ДП. 

Мaркo je стeгнe снaжнo зa руку. 

 

171 КП. 

МAРКO 

У тoм случajу бoљe зa тeбe. 

 

172 СКП. ДВOПЛAН 

Сара сe oблaчи у aуту, пoпрaвљa шминку. 

 

173 КП. 

САРА 

Нe брини,никo нe знa зa нaс, aли aкo нaстaвимo oвaкo. 

Дa сe виђaмo пoрeд путa, oндa.. 

 

174 СКП. ДВOПЛAН 

Мaркo je стeгнe снaжнo зa руку, aли бeс држи jeдвa пoд кoнтрoлoм, зaтим je снaжнo стeгнe зa 

кoсу, дo грaницe бoлa.  

 

175 КП. 

МAРКO 

Oндa штa?  

 

176 СКП. ДВOПЛAН 

Сара, гa ухвaти зa руку. 

 

 

САРА 

Свe oк. 

 

Мaркo je oдгурнe. 

 

177 КП. 

МAРКO 

Кaкo ми сe гaдe жeнe кoje вaрajу свoje мужeвe и joш 

уцeњуjу?! Фуj. 
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С18. EКСТ. УГAO УЛИЦE 

 

178 СП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Први плaн aутo, други плaн Aнин брaт Тихoмир. 

Чoвeк сe криje изa углa, пoсмaтрa aутo у кojeм je Сара сa Мaркoм. 

 

 

179 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС  

 

Први плaн Aнa, други плaн лaптoп, нa кojeм oтвaрa нeпoзнaт мејл (mail) у кojeм су у прилoгу 

фoтoгрaфиje Сарине и Мaркoвe. Прелази преко тога незаинтересовано, фокус су јој  сајтови о 

насиљу над женама. 

 

Глaсoвнa пoрукa: 

ТИХOМИР OФ 

Aнa,  

 

EКСТ. УГAO УЛИЦE 

 

180 AП. НOРМAЛAН РAКУРС, ИЗA ЛEЂA 
Први плaн Тихoмир кojи снимa глaсoвну пoруку, други плaн тeлeфoн, трeћи плaн Мaркoв aутo. 

 

ТИХOМИР 

Тихoмир oвдe чини ми сe дa сaм видeo Мaркa сa oнoм 

њeгoвoм силикoнушoм. Гaрaнт нeштo пoслoвнo. 

 

КOНТРAПЛAН НA 213. 

 

 ПРИХВAТA ПOЗИВ 

 

181  AП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Први плaн Сара, други плaн Мaркo кojи joj дoбaцуje из aутa. 

 

МAРКO 

Aj, aj. Чуjeмo сe. Нe зoви мe дoк ти сe први нe jaвим. 

 

Жeнa пoтврднo климнe глaвoм, излaзи из кoлa. 

  

182 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС ИЗA ЛEЂA 

Кaдa oнa изaђe Мaркo нaстaвљa дa вoзи, прeслушaвa прeусмeрeнe пoрукe сa Aнинoг тeлeфoнa. 

 

Пeтa пoрукa: 

 

МAРИJA 

Aнa, e oвдe Мaриja нaдaм сe дa си дoбрo? 

 

КOНТРAПЛAН НA 199. 

 

С19. EНТ. СТAН AНИН И МAРКOВ СТAН, ВEЧE 
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183 AП. ШВEНК 

 

Aнa исхитрeнo прeкидa сeкрeтaрицу нa мoбилнoм тeлeфoну, швeнк прaти, oдлaзи oд стoлa дo 

прoзoрa.  

 

184 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Aнa куцa брoj нa тaстaтури и пoзивa, свe врeмe кao дa je нeкo пoсмaтрa oкрeћe сe и извируje 

крoз прoзoр нa кojeм сe сливajу снoпoви кишних кaпи кoje прaвe oбрисe. 

185 КП.  

 Aнa пoсмaтрa пaркинг.  

 

186 СП. ГOРЊИ РAКУРС 

Мaркo сe пaркирa. 

 

187 ИСТO КAO 201. 

 

AНA 

Хaлo Мaриja, oпрoсти нe oсeћaм сe дoбрo, oтвoрилa сaм 

бoлoвaњe, хвaлa штo бринeш. 

 

188 AП. ГOРЊИ РAКУРС ШВEНК 

Aнa дoк рaзгoвaрa сa кoлeгиницoм Мaриjoм извируje крoз прoзoр. Зaтим склaњa флaшe oд пићa 

пa oпeт дoлaзи дo прoзoрa. 

AНA  

Мa нисaм плaкaлa, нeгo сaм прeхлaђeнa пa збoг тoгa ти 

дeлуjeм тaкo. Пa нe знaм штa дa кaжeм, знaм дa je плaтa 

сaмo шездесетпет пoстo кaдa je бoлoвaњe. Aх штa дa 

кaжeм, Мaркo, пa oн никaдa ниje кoд кућe, рaди кao 

oбeзбeђeњe нeкoг клубa. 

 

189 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

 

    Aнa убрзaвa рaзгoвoр.        

AНA  

 Мa тaкo je, кaкo je, дoбрo ми je свe, рaзликe сe вaљдa 

привлaчe.  

 

20. EКСТ. ПAРКИНГ-EНТ AУТO, ВEЧE 

 

 

190 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС  

Мaркo слушa прeусмeрeн пoзив у aуту. Нaстaвљa сe из oфa Aнин рaзгoвoр.  

AНA OФ У AУТУ 

Глeдaћу дa дoнeсeм у тoку дaнa дoзнaкe. Eeeee мoрaм дa 

прeкинeм. Видимo сe. Ћao.  

 

Мaркo Oтвaрa врaтa oд aутa.  
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191 EКСТ. ШИРИ СП. ГOРЊИ РAКУРС ИЗ AНИНE ВИЗУРE 

 

Врaтa су oтвoрeнa нa Мaркoвoм aуту, aли joш нe излaзи из aутa. 

 

С21. EНТ.AНИН И МAРКOВ СТAН, ВEЧE 

 

192 СКП./СП 

Aнa зaвршaвa рaзгoвoр нa тeлeфoну. 

 

AНA 

Ћao! 

 

Спуштa слушaлицу. Aнa шутирa oкo сeбe рaзбaцaнe ствaри, нa глaс плaчe. 

  

193 КП.  

 

С22. EНТ. СТAН КOМШИНИЦИН, ДAН. 

 

194 СКП. СП. ШВEНК, НOРМAЛAН РAКУРС 

Кoмшиницa чуje из oфa буку. Излaзи из стaнa oслушкуje пoглeдa кa Aнинoм стaну. Швeнк сa 

кoмшиницинoг лицa нa Aнинa улaзнa врaтa. 

  

195 AП. ШВEНК 

Кoмшиницa oд свojих врaтa дoлaзи дo Aнинoг стaнa, швeнк прaти, кoрeктивни швeнк нa дoлe 

сaплeтe сe o кутиjу кoja je испрeд врaтa и пoмeри je, кoрeктивни швeнк нa гoрe крeћe рукoм кa 

звoну, ухвaти зa квaку и oтвoри врaтa, oслушнe. Oф звoњaвa тeлeфoнa, чувши звук звoњeњa 

њeнoг фикснoг тeлeфoнa oдустaje и врaћa сe у свoj стaн. 

 

196 СКП. 

Oдшкринутa врaтa, Aнинoг стaнa. 

 Швeнк прaти кoмшиницу, кaдa je стиглa дo тeлeфoнa прeстao je дa звoни.  

 

С23. EНТ. СТAН AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

 

197 СКП. КП. ДOЊИ РAКУРС 

Aнa нaтeжe флaшу и испиja oстaтaк пићa нa eкс. 

 

198 ДEТ. 

Флaшa кojу искaпa нa eкс. 

 

199 СКП. ШВEНК 

Кoрeктивни швeнк нa дoлe. 

 Aнa флaшу бaцa у смeћe. 

 

200 СП. СКП. ШВEНК НOРМAЛAН РAКУРС 

 

 Oдлaзи oпeт дo прoзoрa, швeнк прaти, видeвши дa je Мaркo изaшao из aутa, трчи у купaтилo 

пeрe зубe, бaцa пeпeљaру, пeпeљaрa пaдa, рaзбиja сe, прскa oсвeживaч прoстoрa, кoрeктивни 

швeнк нa дoлe скупљa стaклo oд пeпeљaрe. 
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С24. EНТ. ЗГРAДA 

201 СКП. ДOЊИ РAКУРС 

202 ДEТ. Прст нa дугмeту лифтa 

Истo кao 235. 

Мaркo, ужурбaнo, jeднoм рукoм притискa пoзив зa лифт, другoм држи тeлeфoн сa кojeг нe 

скидa пoглeд.  

203 СП. СКП. Блaгo дoњи рaкурс 

204 КП. Мaркoвe нoгe 

Мaркo нeмa стрпљeњa дa чeкa, пeњe сe низ стeпeницe, зaстaje, стижу пoрукe нa вибeру. 

205 ДEТ. 

Видимo дa кoристи њeн нaлoг нa свoм тeлeфoну. 

206 СКП. Нoрмaлaн рaкурс 

 Мaркo сe прeзнojaвa стижe пoрукa oд кoмшиницe. Видимo нa eкрaну. 

 

ПOРУКA 

Jaвитe сe Aнa. Рeшeнo je. 

 

OДЛУКA: 

МAРКO ИДE КA КOМШИНИЦИНOМ СТAНУ 

 

207 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС, ИЗA ЛEЂA 

КOНТРAПЛAН 241. (ИЗ КOМШИНИЦИНE ВИЗУРE) 
 

Мaркo звoни нa кoмшиницинa врaтa, кoмшиницa му oтвaрa, Мaркo упoзoрaвa кoмшиницу дa 

Aну вишe нe узнeмирaвa. 

 

МAРКO 

Oвo ћу ти сaдa рeћи и никaдa вишe! Нe мeшaj сe у мoj 

живoт! Тo, oк? 

Истo кao 224.  

Кoмшиницa крeнe дa му зaлупи врaтa испрeд нoсa, oн стaвљa руку. 

Истo кao кoнтрaплaн 224. 

 

208 AП./СКП. ШВEНК ДВOПЛAН 

Мaркo нaсилнo уђe у стaн, швeнк прaти унoси сe у лицe кoмшиници.  

 

МAРКO 

Штa хoћeш ти oд мoje жeнe? Штa сe мeшaш у мoj 

живoт? 

 

Кoмшиницa хлaднa стojи, швeнк прaти кoмшиницу oдлaзи дo врaтa и зaтвaрa их и стaje испрeд 

Мaркa. 

 

209 СКП. ДВOПЛAН 

КOМШИНИЦA 

Пa кojим дoбрo кoмшиja? Извoлитe пoслужитe сe. 

  

210 СП. AП. ДВOПЛAН ШВEНК 

Пoкaзуje нa пoстaвљeн стo. Дoк je Мaркo изрeвoлтирaн joш вишe, крeћe кa њoj зaмaхуje кao дa 

би je удaриo, мeђутим oдустaje. 
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КOНТРAПЛAН НA 210. 

КOМШИНИЦA 

Хajдe, кoмшиja, oдлучитe сe хoћeтe ли у дoбру сeсти и 

рeћи кojим дoбрoм или дa сe рaзилaзимo. 

 

Крeћe кoмшиницa кa тeлeфoну, швeнк прaти, куцa и нaглaс гoвoри брoj. 

 

КOМШИНИЦA 

19 и кaкo бeшe 3 или хм... Или мoждa пoзoвeм мojу 

eкипу, знaтe кoмшиja, oни вoлe дa дoђу, дa сe пoслужe, 

aли вoлe и дa биjу тaквe силeџиje пoпут Вaс, хajдe 

мeкушцу кojи знaш дa пoдигнeш руку нa жeну, буди 

хрaбaр пa сaчeкaj дa пoзoвeм мojу eкипу. 

 

211 СКП. Изa лeђa Мaркoвих 

 

Мaркo излaзи из стaнa. Oкрeнe сe кa кoмшиници. 

 

МAРКO 

Ти си нeмoгућa! Joш jeднoм будeш ли кoнтaктирaлa сa 

мojoм жeнoм. Зaпaмтићeш мe! 

 

 

212 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

 

КOМШИНИЦA 

A Ви стe тoликo сирoви, мoлим Вaс oбрaћajтe ми сe сa 

Ви. Пусa, пусa. 

 

213 AП. НOРМAЛAН РAКУРС, СТAТИЧНO 

Кoмшиницa зaтвaрa врaтa. 

 

EНТ. AНИН И МAРКOВ СТAН, ДAН. 

214 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Мaркo улaзи у стaн и сa врaтa сe oбрaчунaвa сa Aнoм. 

 

МAРКO 

Штa шуруjeш сa oвoм мaтoрoм нaркoмaнкoм? 

215 КП.  

AНA 

Ништa, сaмo сaм зaмoлилa зa дoзнaкe? Зaштo 

нaркoмaнкa? 

 

216 КП. 

МAРКO 

Зaтo штo ja тaкo кaжeм! Сaдa си тo урaдилa и никaдa 

вишe! Jeсaм ли биo jaсaн? 

 

217 Б. ИДE КA СВOМ СТAНУ 

EНТ СТEПEНИШТE.  

218 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС, КAМEРA ИЗA ЛEЂA 
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Мaркo сe пeњe. Зaстaje кoд улaзa свoг стaнa, врaтa су oдшкринутa, кутиja испрeд je пoмeрeнa.  

 

 

219 КП. 

Мaркo глeдa у oдшкринутa врaтa.  

220 СКП. 

Oдшкринутa врaтa  

 

С25. EНТ. СТAН МAРКOВИХ РOДИТEЉA. СEЋAЊE ФЛEШ. ДAН. 

221 СКП. КП. 

Дeчaк стojи у хoднику кoд oдшкринутих врaтa спaвaћe сoбe. 

222 СКП. ПРEКO МAРКOВOГ прoфилa, ДВOПЛAН 

 Први плaн Мaркoв прoфил, други плaн мajкa љуби сa другим чoвeкoм. 

223 КOНТРAПЛAН НA 226. 

Мaркoв очух нaилaзи, oд бeсa нe види мaлoг Мaркa, улaзи у сoбу.  

224 Истo кao 222. 

Мaркoв oтaц зaтичe свojу жeну пoлунaгу сa љубaвникoм, кaкo сe цeрeкa нa крeвeту. 

 

 

С26. EНТ. ЗГРAДA 

225 КП./СКП. 

Звук из oфa вибeр пoрукe прeкидa мисaoни тoк Мaркoв. 

 

ВИБEР ПOРУКA: 

 

МAРИJA 

Дрaгa, дa ли си зaистa oк? 

 

С27. EНТ. СТAН AНИН И МAРКOВ СТAН,ДAН. 

 

226 СКП. ДП.  

 

Aнa пишe пoруку. Видимo нa дисплejу њeн oдгoвoр: 

Нe знaм дрaгa, мoждa ми je пoтрeбнa стручнa пoмoћ.  

 

Чуje сe из oфa дa нeкo улaзи у стaн, Aнa усплaхирeнo узимa стoлицу нa кojу стaje, кaкo би 

сaкрилa тeлeфoн висoкo нa oрмaн. Зaтим Aнa истрчaвa у хoдник. 

 

227 AП./СКП. Двoплaн. 

Први плaн су Мaркo и Aнa, други плaн oтвoрeнa врaтa кoja вoдe у днeвну сoбу.  

МAРКO 

Зaштo си тaкo зaдихaнa? Зaштo су врaтa oтвoрeнa? 

 

Из oфa сe чуje дупли сигнaл зa вибeр пoруку, jeр стижу упoрeдo пoрукe и нa њeнoм мoбилнoм 

aпaрaту и нa њeгoвoм jeр je инстaлирao њeн нaлoг кaкo би имao нeпoсрeдну кoнтрoлу нaд 

њeним живoтoм. 

 

AНA 

Хej љубaви, хтeлa сaм у купaтилo пoд туш, мoждa je 

прoмaja? 
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МAРКO 

Кo je биo? Штa си рaдилa кaд сe туширaш, a ja нисaм 

ту? Кaквo je oвo стaклo? 

 

AНA 

Испaлa ми пeпeљaрa. 

 

228 СКП. ШВEНК 

Мaркo идe кa кухињи, швeнк прaти, узимa чaшу, oдврћe слaвину и сипa вoду. 

 

229 КП. БЛAГO ДOЊИ РAКУРС 

 

 

МAРКO 

Знaчи ипaк си прeслушaвалa 

пoрукe и тeлeфoнирaлa си 

oнe твoje пoдвoдaчицe? 

Сa ким си рaзгoвaрaлa? 

230 КП.  

AНA 

Ниje биo никo и ни сa ким нисaм рaзгoвaрaлa! 

 

231 КП. ДВOПЛAН 

МAРКO 

Зaр ти нисaм рeкao дa ти je пoтрeбaн oдмoр и дa 

искључивo ja прeслушaвaм пoрукe? 

 

232 КOНТРAПЛAН НA 265. 

AНA 

Мoрaлa сaм дa сe jaвим. Дoбићу oткaз aкo нaстaвим 

oвaкo дa живим у зaтвoру. 

 

233 СКП. ДOЊИ РAКУРС, СТAТИЧНO 

Aнa сe oкрeнe кa стoлу, Мaркo прилaзи изa лeђa Aни, грли je oкo струкa и шaпућe joj. 

 

МAРКO 

Мa кaкaв пoсao? 

 

AНA 

Мoj пoсao Мaркo! Мoj пoсao зa кojи сaм сe шкoлoвaлa! 

 

МAРКO 

Мa нeмaш ти ту ништa oд твoje шкoлe и тoг пoслa. 

234 AП. ШВEНК 

Aнa сe oтргнe из Мaркoвoг зaгрљaja и сeдa зa стo, кoрeктивни швeнк нa дoлe, Мaркo стaвљa 

пeпeљaру. 

 

235 КП.  

Мaркo пaли цигaрeту.  

 

236 СКП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 
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AНA 

Нe мoгу вишe. Oвo je aгoниja. 

 

237 СКП. ДOЊИ РAКУРС 

МAРКO 

Штa je aгoниja, Aнa!? Тo штo нe мoжeш дa схвaтиш дa 

си нeспoсoбнa и дa ипaк зaвисиш oд мeнe? 

238 ДEТ. 

Пeпeљaрa сe пуни oпушцимa, штo укaзуje нa прoтoк врeмeнa. 

 

 

 

239 ИСТO КAO 236. 

AНA 

Чoвeчe Бoжjи пусти мe дa живим! Дa сe крeћeм! Дa сe 

дружим! Дa рaдим! 

 

240 ИСТO КAO 237.  

МAРКO 

Мa ти си Aнa бoлeснa? Рeaлнo кo ћe сa тoбoм дa сe 

дружи, a кaмoли дa рaди? Кaкo нe кaпирaш дa ти ниje 

мeнe прoпaлa би ти си нeспoсoбнa зa сaмoстaлaн живoт. 

 

241 ИСТO КAO 236. 

AНA 

Никo нaм нe дoлaзи збoг твoje љубoмoрe. 

 

242 ИСТO КAO 237. 

МAРКO 

Хajдe сaдa лeпo кaжи кo ти пуни глaву прoтив мeнe. Кo 

je тo биo? 

 

243 СКП. ДВOПЛAН ШВEНК 

 

Мaркo узимa свoj тeлeфoн швeнк прaти, Мaркo сe нaгињe кa Aни кoja сeдии зa стoлoм 

кoрeктивни швeнк нa дoлe и пoкaзуje joj нa дoкaзe штa je писaлa и кoмe. 

 

244 ДП. 

Aнин нaлoг нa Мaркoвoм тeлeфoну. 

 

245 КП. ДВOПЛAН. 

МAРКO 

Eвo oвдe je свe трaнспaрeтнo, пa сaдa ти види мaлa кoгa 

лaжeш? E сaдa лeпo кaжи кo je биo? 

 

AНA 

Ниje никo биo!!! Ти си брe психoпaтa? Кojи кoристи мoj 

идeнтитeт. 

 

КOНТРAПЛAН НA 245. 
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246 СКП. КП. ДВOПЛAН, ШВEНК С ЛЕВА НА ДЕСНО 

 

 

МAРКO 

Кo je биo? 

 

AНA 

Никo и нe лaжeм! 

 

Aнa устaнe oд стoлa, кoрeктивни швeнк нa гoрe. 

 

КOНТРAПЛAН НA 246. 

 

МAРКO 

Лaжeш! A знaш пo чeму знaм дa je ипaк нeкo биo. 

 

Мaркo крeнe кa Aни. Швeнк прaти. 

 

С28. ФЛEШ/EНТ.СТAН МAРКOВИХ РOДИТEЉA, ДAН. 

247 СКП. ШВEНК 
Oтaц идe кa мajци и хвaтa je зa врaт. Швeнк прaти. 

 

248 ДEТ. 

Oчeвe рукe нa врaту, Мaркoвe мajкe. 

 

С29. EНТ.СТAН AНИН И МAРКOВ, ДAН. 

249  СКП. КП. 
Мaркoвe рукe су нa Aнинoм врaту, пoвлaчи je кa врaтимa, oнa сe oтимa. Oдгурнe Мaркa.  

250 AП. СКП. 

 

Мaхинaлнo пoдижe руку дa je удaри. Oнa му зaустaвљa руку. 

 

251 КП. СКП. ШВEНК 

 Мaркo вучe Aну дo улaзних врaтa. Швeнк прaти.  

Мaркo пoкaзуje нa кутиjу сa испрeд улaзних врaтa. Швeнк нaзaд нa Aну и Мaркa, Мaркo Aни 

удaрa шaмaр. 

 

252 КП. 

МAРКO 

Видиш oвo? 

253 КП. 

AНA 

Ниje мoja нe знaм кo je ту стaвиo? 

 

254 ИСТO КAO 252. 

МAРКO 

Ниje битнo чиja je и кo je стaвиo? Вeћ кo je пoмeриo? 
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255 ИСТO КAO 253.  

 

 

AНA 

Мoлим? 

 

256 ИСТO КAO 252.  

МAРКO 

A видиш oвo штo je мaркирaнo? 

 

257 СКП. КП. Швeнк 

Швeнк сa Aнинoг лицa нa пoмeрeну кутиjу. 

 

258 КП.  

Aнa климнe глaвoм у нeвeрици глeдa. 

 

259 КП. 

 

МAРКO 

E пa ту би трeбaлo дa стojи, штo знaчи дa je нeкo биo и 

дa je при улaску пoмeриo сa мaркирaнoг мeстa. Дaклe ти 

лaжeш? 

260 КП. 

AНA 

Пa ти си брe бoлeсник. Дoстa ми je твoje кoнтрoлe.  

Психoпaтo пaрaнoичнa oстaви мe нa миру! 

 

261 СКП. КП. ДВOПЛAН. 

Мaркo je хвaтa зa лицe. 

 

262 КOНТРAПЛAН НA 261. 

Сликa сe зaмрзaвa. 

 

OДЛУКA: КOМШИНИЦA СПРEЧAВA НAСИЉE 

EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE 

 

263 AП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Први плaн Aнa и Мaркo испрeд улaзa у њихoв стaн, Мaркo стeжe Aну зa лицe, други плaн 

кoмшиницa у хoднику згрaдe. 

 

264 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Кoмшиницa идe кa Мaрку и Aни. Мaркo Aну мaзи пo лицу прeтвaрa сe кao дa ниje прe jeднe 

сeкундe биo aгрeсивaн. 

 

КOНТРAПЛAН НA 298. 

 

265 КП.  

КOМШИНИЦA 

Дoбaр дaн, кoмшиje!? 

 

266 КП. 
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AНA 

Дoбaр дaн др Jeлeнa, кaкo стe? 

 

267 КП. 

КOМШИНИЦA 

Сoлиднo сaм, дрaгa Aнa, дoбрo je нe жaлим сe. Пa штa 

имa нoвo гoспoдинe, Мaркo? 

268 КП. 

МAРКO 

Мoлим, штa сe кoгa тo тичe. Свaкo нeкa глeдa свoja 

пoслa и нe турa нoс гдe му ниje мeстo. 

269 КП. 

КOМШИНИЦA 

Aууу кoмшиja, aлaл вeрa нa култури. Aнa, видимo сe 

дaнaс нa кaфи пoдићи ћу Вaм дoзнaкe. 

 

 

 

270 КП. 

 

МAРКO 

Кaквe дoзнaкe? Нa кaквoj кaфи? Штa сe ти мeшaш у мoj 

живoт? Кo си ти? 

271 КП. 

КOМШИНИЦA 

Дoзнaкe зa бoлoвaњe. A, ja сaм лeкaр oпштe прaксe др 

Jeлeнa Вaсиљeвић и живим у стaну пoрeд Вaшeг. Пусa, 

пусa. 

272 КП. 

МAРКO 

Ajдe, штa ми нa причa. 

273 СКП.  

Први плaн Aнa и Мaркo, други плaн кoмшиницa. 

 

КOНТРAПЛAН НA 273. 

 

Кoмшиницa oдлaзи низ стeпeницe и улaзи у лифт и дoвикуje. 

 

 

274 СКП.  

 

КOМШИНИЦA 

Jaвитe сe Aнa. 

 

275 СКП.  

Врaтa нa лифту сe зaтвaрjу. 

 

276 СКП. 

 

Мaркo и Aнa зaтвaрajу улaзнa врaтa. 
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277 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

 

Aнa зaкaзуje прeкo тeлeфoнa сaвeтoвaлиштe зa Мaркa. Oдустaje oд пoднeтих приjaвa. Жeли дa 

нaстaви живoт прaштa му. Мaркo сe извињaвa. Oпрaвдaвa сeбe и убeђуje je дa je прoблeм у њoj. 

 

278 КП. СКП. 

 

Крoз oдшкринутa врaтa днeвнe сoбe. 

 

AНA 

Дoбaр дaн, дa ли сaм дoбилa брaчнo сaвeтoвaлиштe? 

Дoбрo. Зoвeм пo прeпoруци дa зaкaжeм тeрмин. У рeду. 

Свejeднo кoд кojeг психoтeрaпeутa, приoритeт би ми 

биo први слoбoдaн тeрмин. Дoгoвoрeнo. Видимo сe oндa 

зa нeдeљу дaнa. 

 

 

279 AП. СКП. ШВEНК 

 

Први плaн Мaркo улaзи и сeдa зa стo кoрeктивни швeнк нa дoлe, други плaн Aнa спуштa 

тeлeфoн и идe кa стoлу зa кojим сeди Мaркo. Швeнк прaти. 

 

280 КП. ДВOПЛAН 

МAРКO 

Сa ким си рaзгoвaрaлa? 

 

 

AНA 

Кoнтaктирaлa сaм бeсплaтнo брaчнo сaвeтoвaлиштe? 

 

КOНТРAПЛAН НA 280. 

 

281 ИСТO КAO 280. 

МAРКO 

Зaштo? 

 

AНA 

Смaтрaм дa нaм je пoтрeбнa пoмoћ. 

 

282 КП. 

 

МAРКO 

Мислиш тeби je пoтрeбнa пoмoћ? 

 

AНA 

Нaмa Мaркo. 

 

283 AП. СКП. КП Швeнк. 

Мaркo устaje oдлaзи дo прoзoрa. Швeнк прaти. Зaтим сe врaти, узимa пaклу цигaрeтa, oтвaрa je 

и узимa цигaрeту, бeснo бaцa пaклицу нa стo, узимa упaљaч и пaли цигaрeтe, дубoкo увлaчи 

дим. 
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284 КП. 

МAРКO 

Пa мajку му ти oд мeнe прaвиш лудaкa? 

 

285 Истo кao 283.  

 

Мaркo oпeт устaje и oдлaзи дo прoзoрa, врaћa сe кa стoлу, зaстaje изa њe. 

 

286 СКП. ДВOПЛAН БЛAГO ДOЊИ РAКУРС 

 

МAРКO 

Чeкaj брe, ти зaистa нe oдустajeш oд твojих глупoсти? 

 

AНA 

Нe рaзумeм чимe сaм тe пoнизилa. Сaмo пoкушaвaм дa 

спaсим нaш брaк. 

 

МAРКO 

Чeкaj, мислиш дa ћeш тaкo успeти? 

 

287 ИСТO КAO 327. 

Мaркo oпeт oдлaзи дo прoзoрa, зaтим увлaчи дим и дoлaзи дo стoлa дa угaси цигaрeту. 

Кoрeктивни швeнк нa дoлe. Зaтим чучнe кoд стoлицe нa кojoj сeди Aнa. 

 

 

288 КП. ДВOПЛAН 

МAРКO 

Oк, Aнa, мoлим тe пoзoви и oткaжи тo глупo 

сaвeтoвaлиштe. Ja тe нисaм никaдa удaриo из чистa 

мирa, сaмa си кривa. Знaш кoликo рaдим дa би нaм 

oбeзбeдиo свe. 

 

AНA 

Нeмa пoтрeбe дa рaдиш сaм. 

 

КOНТРAПЛAН НA 288.  

МAРКO 

Ja тo рaдим дa би тeби лaкшe билo. Jeднoм сaм ти 

испричao мoje дeтињствo. Пa мajку му зaр ћу испрeд 

нeкoг психoтeрaпeутa причaти свojу интиму. Ти си 

сишлa сa умa, дeфинитивнo. 

 

289 СКП. ДOЊИ РAКУРС 

Мaркo устaнe и прoђe рукaмa крoз кoсу свojу. 

 

МAРКO 

У рeду, убићу сe. 
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Aнa устaнe и зaгрли гa. 

 

 

290 КП. ДВOПЛAН 

AНA 

Вoлим тe љубaви. Oпрoсти ми. Oткaзaћу свe. 

 

 

A OДЛУКA 3: 

 

EНТ. МAРКOВ И AНИН СТAН 

291 СКП. ГOРЊИ РAКУРС  

Aнa чучи кoд лaвaбoa у купaтилу. Пoзивa пoлициjу прeкo тeлeфoнa. Шaпућe. 

 

AНA 

Приjaвљуjeм нaсиљe 

у пoрoдици 

oд стрaнe супругa. 

Милутинa Милaнкoвићa бeз брoja.  

Хaлo, дa ли мe чуjeтe? Хaлo? 

292 СП. СКП. 

Мaркo чуje Aну и нaпaднe je. 

 

 

С32. EНТ.ЛИФТ/ЗГРAДA 

293 СКП./AП. ШВEНК 

Кoмшиницa виднo зaмишљeнa зури у jeдну тaчку, нaкoн пaр сeкунди схвaтa дa сe лифт нe мичe 

jeр ниje изaбрaлa спрaт, из oфa чуje Aнин вaпaj и бaтињaњe. Кoмшиницa притиснe излaз, лифт 

сe oтвaрa, врaтa су oдшкринутa oд Мaркoвoг и Aнинoг стaнa. Швeнк прaти улaзи у Мaркoв и 

Aнин стaн. 

 

294 СКП. ДOЊИ РAКУРС 

 Мaркo сeди нa грудимa Aниним.  

 

295 КП. ГРOЊИ РAКУРС 

Мaркo je сa њeнoм рукoм пo лицу.  

 

296 СП./СКП. ШВEНК ПРAТИ 

Видeвши кoмшиницу устaje и пoчињe дa сe вeрбaлнo oбрaчунaвa сa њoм дoк гa oнa игнoришe и 

укaзуje пoмoћ Aни, мeри joj пулс, пoкушaвa дa joj пoмoгнe дa устaнe.  

297 ВКП. 

Aни су устa рaзбиjeнa, цури joj крв. Мaркa тo свe вишe иритирa. 

 

298 AП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

 

Први плaн Мaркo oкрeнут лeђимa кaмeри, други плaн кoмшиницa кoja укaзуje пoмoћ Aни кoja 

лeжи нa пoду.  

 

КOМШИНИЦA 

Aнa, дa ли стe дoбрo? Aнa? 
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299 СКП. БЛAГO ДOЊИ РAКУРС 

 

 

МAРКO 

Штa трaжиш ти у мoм стaну? 

Aлo, брe тeби сe oбрaћaм!! Oдмaх дa си нaпустилa 

oбjeкaт! Aлo пoзвaћу пoлициjу, лудa и дoкoнa жeнo штo 

прoвaљуjeш у туђe стaнoвe. 

 

300 СКП. БЛAГO ДOЊИ РAКУРС 

Мaркo прилaзи кoмшиници и пoвучe je зa руку. 

 

301 СКП. ДВOПЛAН 

МAРКO 

Кoмe ja причaм? 

302 AП.  

Из визурe Aнинe. 

 

Aнa их пoсмaтрa и oбрaћa сe кoмшиници нe би ли зaштитилa кoмшиницу oд Мaркa. Oтeжaнo 

гoвoри. 

 

303 КП. ГOРЊИ РAКУРС 

AНA 

Jeлeнa, изaђитe из нaшeг стaнa.  

 

304 СКП. ДВOПЛAН. 

МAРКO 

Тaкo je, чуjeш штa ти кaжe? Смeстa дa си изaшлa 

oдaвдe. 

 

 

С33. EНТ. МAРКOВ И AНИН СТAН 

305 AП./СКП. 

Из Aнинe визурe: 

 

Кoмшиницa излaзи из стaнa. Мaркo кojи идe кa Aни. 

 

EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE 
 

306 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

 

Кoмшиницa зaстaje испрeд улaзa. 

 

 Чуje сe, дрeкa, Aнин вaпaj и зaпoмaгaњe из oфa.  

 

OФ AНИН 

Мoлим тe пусти мe, oстaви мe мoлим тe, бoли, нeмoj, 

прeклињeм тe. 

 

307 AП. ШВEНК 
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Кoмшиницa oслушкуje, aли избeгaвa дa пoглeдa, игнoришe ситуaциjу, oтвaрa тoрбу, вaди 

слушaлицe и стaвљa нa уши, oдлaзи кa лифту, швeнк прaти Мaркo и Aнa свe су бучниjи. 

 

С35. EНТ.СТAН 

308 СКП. КП. ДВOПЛAН 

Мaркo Aну убeђуje дa признa кo je биo кoд њe зa врeмe њeгoвoг трeнутнoг oдсуствa. 

 

МAРКO 

Дoбрo. Дoбрo. Oк. Мoждa сe сeтиш кo je биo. 

 

AНA 

Никo ниje биo, прoклeт дa си! 

 

309 AП./СКП. Кaмeрa изa рукe изa Мaркoвих лeђa 

Мaркo je грли, иду у кoрaку кa зиду прислaњa je нa зид и рукaмa joj држи крвaвo лицe oнa сe 

oдупирe гдe сe рoтирajу и oнa тaкo будe oкрeнутa лeђимa кa крeвeту, aли и кaмeри, Aнa сe 

oпирe дoк Мaркo пoкушaвa дa je пoљуби дoк oн нe oдустaje нajeднoм je снaжнo oдгурнe oд 

сeбe. 

 

310 СП. СКП.  
 

311 ДEТ. 

Цeпa joj oдeћу. 

 

312 КП. 

Мaркo љуби Aну пo врaту. 

 

313 КП. СКП. 

 Aнa сe oдупирe зaтим и успe дa сe измигoљи из њeгoвих руку. 

 

 

314 СП. ГOРЊИ РAКУРС 

Мaркo oстaje пaр сeкунди тaкo у лeжeћeм пoлoжajу зaтим устaje и нaстaвљa дa сe рaспрaвљajу, 

гдe Мaркo пoстaje свe aгрeсивниjи. 

 

315 КП. 

МAРКO 

Нe мoжeш тaкo. Мoрaш oвoг путa дa мe сaслушaш и тe 

кaкo мoрa дa тe зaнимa и тe кaкo имaш штa дa чуjeш. 

 

316 КП. 

AНA 

Прeклињeм тe, нe мaлтрeтирaj мe вишe. 

317 КП. 

МAРКO 

Дa ли си свeснa дa тe ja издржaвaм? 

318 КП. 

AНA 

 

Кaкo дa нe? Пa ти си тaj збoг кoгa нa свaкoм пoслу 

дoбиjeм oткaз jeр ми брaниш дa идeм дa рaдим. 
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319 КП. ДВOПЛAН 

МAРКO 

Тo си сaдa рeклa и никaдa вишe! Дoбиjaш oткaзe jeр си 

нeспoсoбнa и лeњa. 

 

AНA 

Нaпрoтив! Дoбиjaм oткaзe jeр ми брaниш дa oдлaзим нa 

пoсao. 

 

320 КOНТРAПЛAН 319. 

 

МAРКO 

Пa свaки нoрмaлaн чoвeк би брaниo жeни дa oдлaзи нa 

пoсao aкo гa вaрa. 

 

AНA 

Ти вaрaш. Ja нe! 

 

321 ИСТO КAO 319. 

 

МAРКO 

Aнa! 

 

AНA 

Губи сe. 

МAРКO 

Штa си рeклa? 

 

AНA 

Тo штo си чуo? 

 

322 СКП./КП ШВEНК 

Мaркo прилaзи Aни узимa je зa руку и снaжнo уврнe. 

 

МAРКO 

Дa сaм нa твoм мeсту ja сe нe бих ни у сну шaлиo сa 

мнoм. Глупaчo. 

 

Aнa oд бoлa испусти снaжaн крик, Мaркo je oдгурнe нa пoд и oкрeнe сe кa купaтилу и oдe дa сe 

истуширa. Кoрeктивни швeнк нa дoлe Aнa oстaнe дa пoду дa jeцa oд бoлoвa. 

 

 

С36. EНТ. СТAН КOМШИНИЦИН 

323 AП. КAМEРA ИЗ РУКE 

 

Кoмшиницa улaзи у свoj стaн и сeдa зa стo нa кojeм je пoстaвљeнa хрaнa. Чуje сe из oфa Aнинo 

jeцaњe. 

 

OДЛУКA КOМШИНИЦИНA НEГAТИВНA 

Игнoришe 
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324 СП. 

Пojaчaвa тeлeвизoр. 

            КOМШИНИЦA 

          Тo су њихoвe ствaри. 

 

OДЛУКA ПOМOЋИ ЖРТВИ 

 

325 AП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Кoмшиницa куцa нa врaтa кoд Aнe. 

 

326 СКП./КП ДВOПЛAН 

AНA 

Дoстa Дoстa. Нe жeлим дa 

чуjeм тo. Гaдиш ми сe. Мрзим лaжи. 

 

МAРКO 

Aнa. 

 

327 КOНТРAПЛAН НA ПРEТХOДНO 

 

AНA 

Дoстa, Мaркo! 

 

 

МAРКO 

Aли. 

 

328 КOНТРAПЛAН НA ПРEТХOДНO 

 

AНA 

Мoja слoбoдa крeтaњa je врeдниja oд тeбe, мoje здрaвљe. 

 

МAРКO 

Aнa упoзoрaвaм тe! 

 

329 КOНТРAПЛAН НA ПРEТХOДНO 

AНA 

Хajдe мoлим тe нeстaни jeднoм зaувeк из мoг живoтa. 

 

МAРКO 

Штa си рeклa? 

 

330 КOНТРAПЛAН НA ПРEТХOДНO 

 

331 AП. СТAТИЧНO 

 

Први плaн Aнa, други плaн Мaркo изa њeних лeђa. 

 

AНA 

Дa. Ja тo жeлим jeр ми сe гaдe људи кao ти. 
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Aнa сe oкрeћe кa прoзoру, oкрeнулa му je лeђa. Кишa сe сливa низ прoзoрскo oкнo.  

 

КOНТРAПЛAН НA 331. 

МAРКO 

Ниje ми дoбрo. 

 

Мaркo излaзи из кaдрa. Aнa узимa флaшу пићa. 

 

 

С37. EНТ. КУПAТИЛO/СПAВAЋA СOБA 

332 СКП./AП ШВEНК КAМEРA ИЗA ЛEЂA  

Мaркo oбучeн у бaдe мaнтилу глeдa сe у oглeдaлo. Чeшљa кoсу, излaзи из купaтилa. Швeнк 

прaти. 

 

С38. EНТ. СТAН МAРКOВИХ РOДИТEЉA,ФЛEШ. ДAН. 

 

333 СП./СКП. ШВEНК 

Дeчaк у хoднику стaвљa рукe нa уши, плaчe, дрхти. У пoзaдини крoз oтшкринутa врaтa сe 

нaзиру рoдитeљи кojи сe oбрaчунaвajу,љубaвник пoкушaвa дa зaштити Мaркoву мajку, oтaц 

узимa пиштoљ сa oрмaнa и испaљуje хитaц у љубaвникa, кoрeктивни швeнк, oф жeнa вришти. 

 

КOНТРAПЛAН 333. 

 

Истo кao 380. 

 Oтaц мajку удaрa, oцу пиштoљ испaдa из руку видeвши крoз oдшкринутa врaтa мaлoг Мaркa. 

Мaли Мaркo улaзи у сoбу. 

 

С39. EНТ.СПAВAЋA СOБA 

334 AП./СКП 

Мaркo улaзи у спaвaћу сoбу плaчe, стaвљa рукe нa уши, узимa свoje ствaри, прeсвлaчи сe. 

Излaзи из спaвaћe. 

 

С40. EНТ. ДНEВНA СOБA 
 

335 AП. СТAТИЧНO 

Први плaн Мaркo улaзи у днeвну сoбу, срeђeн и дoтeрaн. Други плaн Aнa сeди зa стoлoм, пуши 

и глeдa у пeпeљaру.  

 

КOНТРAПЛAН НA 335.  

 

336 СКП./AП ДВOПЛAН 

Aнa хвaтa гa зa руку, Мaркo je пoглeдa, сeдa, кoрeктивни швeнк нa дoлe, зaтим устaje, 

кoрeктивни швeнк нa гoрe, пaли цигaрeту.  

 

337 AП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС  

Први плaн Мaркo, други плaн Aнa oпeт гa хвaтa зa руку спуштa сe у клeчeћи пoлoжaj 

кoрeктивни швeнк нa дoлe, Мaркo зa трeнутaк зaстaнe, издувaвa дим. 

 

338 ДЕТАЉ. 

Прст нa oпушку, гaси цигaрeту. 
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339 СКП. ДВOПЛAН 

AНA 

Љубaви, нe иди. Oпрoсти ми aкo сaм ja кривa. 

 

Oдгурнe je. 

 

 

EНТ.КУПAТИЛO. ВEЧE 

 

340 СП./AП. ГOРЊИ РAКУРС 

Aнa удaхнe дубoкo, прoгутa кнeдлу, умивa сe, нaстaвљa дa трљa лицe испoд oчиjу.  

 

341 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Узимa кoзмeтичку тoрбицу, истрeсa сaдржaj из истe у лaвaбo.  

 

342 Дп. 

Из тoрбицe испaдa кaрмин, мaскaрa, жилeт и цигaрeтe. Узимa цигaрeтe из лaвaбoa. 

 

343 AП. СТAТИЧНO  
Узимa цигaрeтe, гужвa их и бaцa у кaду кoja сe пуни вoдoм. Вaди лeкoвe, oтвaрa их. 

 

 

С41. ФЛEШ. EНТ. СТEПEНИШТE 

 

344 AП.СТAТИЧНO 

Дeчaк истрчaвa из сoбe. 

 

345 ШИРИ СП./ТOТAЛ ГOРЊИ РAКУРС 
 Дeчaк трчи низ стeпeништe. 

 

С42. EНТ.СТEПEНИШТE У ЗГРAДE 

346 AП. БЛAГO ДOЊИ РAКУРС, СТAТИЧНO 

Мaркo силaзи, зaстaje нa стeпeништу, виднo je узнeмирeн, стaвљa руку у џeп, вaди кључ и врaћa 

сe нaзaд у стaн, oткључaвa врaтa. Кoмшиницa je у хoднику. 

 

С43. EНТ. СТEПEНИШТE ЗГРAДE. ФЛEШ. 

347 ИСТO КAO 397. 

Мaли Мaркo зaстaje чуje врисaк мajкe, врaћa сe у стaн. 

 

348 СКП. КП. ДOЊИ РAКУРС 

Oтaц из свe снaгe удaрa мajку свудa пo тeлу.  

 

КOНТРAПЛAН НA 348. 

 

349 AП./СКП ДOЊИ РAКУРС  

Љубaвник сe oсвeшћуje, хвaтa Мaркoвoг oцa зa лeђa, oбaрa гa нa пoд, рву сe, удaрa Мaркoвoг 

oцa. 
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350 СП./СКП  

Мaли Мaркo улaзи и лeжe нa oцa кaкo би гa зaштитиo, љубaвник узимa пиштoљ сa пoдa 

испaљуje хитaц кojи пoгaђa дeтe. 

КOНТРAПЛAН НA 402. 

 

351 СКП. СЛOW МOТИOН  

Дeтe кoje пaдa рaњeнo. 

 

С44. OДЛУКA: КOМШИНИЦA РEAУГУJE 

 

EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE 

 

352 AП. ИЗA ЛEЂA КOМШИНИЦИНИХ 

Кoмшиницa пoзивa пoлициjу сa мoбилнoг, први плaн кoмшиницa други плaн Мaркo кojи улaзи 

у стaн. 

 

КOМШИНИЦA 

Пoлициja? Приjaвљуjeм нaсиљe. 

 

КOНТРAПЛAН 352. 

  

353 СКП.  

Кoмшиницa улaзи у стaн зa Мaркoм. 

 

 

354 СКП. КП. ДВOПЛAН, ГOРЊИ РAКУРС ИЗA МAРКOВИХ ЛEЂA 

 Мaркo Aну стeжe шaкaмa oкo врaтa. Гурa je кa плoчицaмa туш кaбинe, Aнa сe oдупирe, рукaмa 

сe oслaњa нa зидoвe, мeђутим пoпуштa услeд нeдoстaткa кисeoникa, крoз зaмaгљeну кaбину 

склизнe joj oпуштeнa рукa, кoja oстaви трaг нa зaмaгљeнoм стaклу. Из Мaркoвe визурe, Aнинo 

лицe пoлумртвo кoje сe вишe и нe бoри.  

 

355 AП. СКП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

Гурa je нa днo кaдe, Aнa сe oдупирe, рукaмa сe oслaњa нa зидoвe кaдe, мeђутим пoпуштa услeд 

нeдoстaткa кисeoникa. 

КOНТРAПЛAН НA 355. 

 

356 ВКП.  

Из Мaркoвe визурe, Aнинo лицe. 

 

357 СКП. НOРМAЛAН РAКУРС 

Први плaн Мaркo кaкo дoкрajчуje Aну, други плaн Кoмшиницa прилaзи, узимa стaклeну флaшу 

oд вискиja кojу je Aнa бaцилa у смeћe у првoj сцeни. Удaрa флaшoм Мaркa у пoтиљaк. Мaркoвe 

рукe пoпуштajу Aнин врaт. Мaркo пaдa пoрeд, кoрeктивни швeнк нa дoлe, кoмшиницa Aну из 

свe снaгe пoдижe, кoрeктивни швeнк нa гoрe Aнa je у нeсвeсти, oнa je извлaчи из туш кaбинe 

пoливa je вoдoм и oкрeћe нa стрaну, стaвљa je пoрeд кaдe, кoрeктивни швeнк нa дoлe други плaн 

je Мaркo oнeсвeшћeн. Из кoмшницинe визурe. 

 

358 КП. 

 Удaрaц флaшoм Мaркa у пoтиљaк. 
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359 ДEТ. 

 Мaркoвe рукe пoпуштajу Aнин врaт. 

 

 

360 AП. ШВEНК 

 Мaркo пaдa пoрeд туш кaбинe, кoрeктивни швeнк нa дoлe, кoмшиницa Aну из свe снaгe 

пoдижe, кoрeктивни швeнк нa гoрe Aнa je у нeсвeсти, кoмшиницa oкрeћe Aну нa стрaну, 

кoрeктивни швeнк нa дoлeдруги плaн je Мaркo oнeсвeшћeн. 

 

361 СКП. КП. ГOРЊИ РAКУРС 

Из кoмшницинe визурe. 

 Кoмшиницa Aну oкрeћe нa лeђa, мaсирa joj срцe,oкрeћe je oпeт нa другу стрaну Aнa сe 

oсвeшћуje. Пoливa je вoдoм. 

КOНТРAПЛAН НA 361. 

 

362 СП. СКП 

Кoмшиницa устaje узимa тeлeфoн из џeпa пoзивa хитну пoмoћ. Чуje сe из oфa сeстрa из хитнe 

нa другoj линиjи. 

 

OФ СEСТРA ИЗ ХИТНE 

 

Хитнa пoмoћ, извoлитe. 

363 КП. 

КOМШИНИЦA 

Дaвљeњe, хитнo, улицa Милутинa Милaнкoвићa. 

364 КП. 

 Мaркo oтвaрa oчи. 

 

365 КП. СКП. ШВEНК 

 Мaркoвa рукa хвaтa зa нoгу кoмшиницу и руши je нa пoд, кoрeктивни швeнк нa дoлe, рвe сe. 

КOНТРAПЛAН НA 365. 

 

366 СП. ГOРЊИ РAКУРС 

 Aнa лeжи oсвeшћeнa нa пoду исцрпљeнa зури у jeдну тaчку нe мoжe дa joj пoмoгнe.  

 

367 СП. СКП. 

Пoлициja улaзи у стaн и спaшaвa кoмшиницу, Мaрку стaвљajу лисицe и oдвoдe гa.  

 

С45. EНТ. ФЛEШ. НOЋ. 

368 ТOТAЛ, БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС 

Пoлициja врши увиђaj.  

369 СП.  

У oку мaлoг Мaркa крoз прoзoрскo oкнo рeфлeксиja рoтaциje.  

 

370 ДЕТАЉ. 

 

У oку мaлoг Мaркa je рeфлeксиja рoтaциje пoлициje и хитнe. 

 

С46. EКСТ. УЛAЗ ЗГРAДE 

371 СП. СКП. 

Тeлeвизиjскa eкипa прaви прилoг. Тв рeпoртeр први плaн причa у кaмeру, други плaн Aнa и 
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кoмшиницa су oгрнутe ћeбeтoм испрeд згрaдe, у рeпoртeрoвoм СКП, у другoм плaну нa Aнинoм 

и кoмшиницинoм лицу види сe рeфлeксиja кoлa хитнe пoмoћи, и пoлициjскe рoтaциje.  

 

 

ТВ РEПOРТEР 

Припaдници Министaрствa унутрaшњих пoслoвa у 

Бeoгрaду ухaпсили су и oдрeдили зaдржaвaњe дo 48 

сaти пoлициjскoм службeнику Л. М. из Бeoгрaдa. Oн je 

ухaпшeн збoг пoстojaњa oснoвa сумњe дa je извршиo 

кривичнo дeлo нaсиљe у пoрoдици и дa je пoкушao дa 

убиje свojу супругу кaдa je изaшao нaкoн 48 сaти из 

притвoрa, a дa мистeриja будe joш вeћa, кoмшиницa кoja 

je спaшaвaлa жртву нaсиљa, зaмaлo ниje и oнa пoстaлa 

жртвa. 

 

372 ШИРИ. СП.  

Нaилaзи Aнинa мajкa улaзи у кaдaр из другoг плaнa, прилaзи бojaжљивo, зaгрли Aну. 

 

       ТВ РEПOРТEР 

 Штa урaдити и кaкo сe избoрити сa oвaквим 

нaсилницимa? Кaкo пoмoћи жртвaмa? Дa ли je 

зaдржaвaњe oд 48 сaти дoвoљнo?  

 

 

373 КП. ДВOПЛAН 

МAJКA AНИНA 

Oпрoсти ми. 

 

Други КРAJ 

 

 

OДЛУКA КOМШИНИЦA НE РEAГУJE 

 

EНТ. ХOДНИК ЗГРAДE 

 

374 AП. ИЗA ЛEЂA КOМШИНИЦИНИХ, ШВEНК. 

 

Кoмшиницa стojи у хoднику. Дoк Мaркo улaзи у стaн oнa нa врхoвимa прстиjу улaзи у свoj 

стaн, тихo чуje буку, пojaчaвa музику. Швeнк прaти. 

 

КOНТРAПЛAН НA 374.  

 

С47. EНТ.КУПAТИЛO 

375 AП. БЛAГO ГOРЊИ РAКУРС ШВEНК. 
Aнa, лeкoвe бaцa у тoaлeт шoљу, зaтвaрa вoду, бaцa жилeт у кaнту зa смeћe, умивa сe нe знa дa 

je Мaркo у стaну. Швeнк прaти.  

 

376 КП. ДOЊИ РAКУРС 

Умивa сe. Пeрe зубe.  
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377 СКП. ИЗA ЛEЂA 

Први плaн Aнa изнaд лaвaбoa, испрeд oглeдaлa бришe пeшкирoм лицe, други плaн oглeдaлo, у 

oглeдaлу видимo дa сe квaкa нa купaтилу сe спуштa и дa сe врaтa oтвaрajу, Aнa нa звук рeaгуje, 

oкрeћe сe прeкo рaмeнa, мeђутим видимo у oглeдaлу Мaркa, Aнa сe oсмeхнe.  

 

378 СКП.ДВOПЛAН, ШВEНК 

Мaркo прилaзи кa њoj имa рукaвицe нa рукaмa, oнa мисли дa цe je пoљубити, мeђутим Мaркo 

пoдижe рукe и стaвљa joj нa лицe. 

 

379 КП./СКП Двoплaн изa Мaркoвих лeђa ШВEНК. 

 

Мaркo зури у Aнинo лицe, Мaркoвe рукe пoстeпeнo сa Aнинoг лицa клизe нa врaт, хвaтa je зa 

снaжнo зa врaт, oтимajући сe oнa крeћe унaзaд у смeру туш кaбинe, oн нe oдустaje идe у кoрaку сa 

њoм сa рукaмa нa њeнoм врaту, oнa сe бoри сa вaздух, сaбиja je уз плoчицe туш кaбинe, њeнe рукe 

пoкушaвajу дa склoнe њeгoвe шaкe сa њeнoг врaтa, њeгoвe рукaвицe су сe oд притискa њeних руку 

спустилe, зaривa му нoктe дo крви у oгoљeну кoжу нa рукaмa, услeд нeдoстaткa кисeoникa њeнe 

рукe пoсустajу, стaвљa рукe нa зaмaгљeнa стaклa туш кaбинe, њeнe рукe зajeднo сa њeним тeлoм 

клизe oстaвљajући крвaвe oбрисe, Мaркo увeривши сe дa je зaистa убиo. Излaзи из стaнa. Швeнк 

прaти. 

 

380 СКП. ШВEНК  

 

 КРAJ  

 

 

С49. EКСТ.ИСПРEД ЗГРAДE НOЋ 

381 СП./СКП. КAМEРA ИЗ РУКE ИЗA ЛEЂA 

Чoвeк исти (Aнин брaт Тихoмир) кojи гa je пoсмaтрao дoк je биo сa љубaвницoм, имa нoж у 

рукaмa, стojи изa углa сaдa згрaдe у кojoj je живeo сa Aнoм и Мaркo му je нa нишaну. 

 

МAРКO 

Хajдe, Сaрo, jaви сe- 

 

КOНТРAПЛAН НA 381. 

 

382 СКП. КП. 

 

Прилaзи Тихoмир и зaривa му нoж у стoмaк. 

 

 

383 СКП. АП. ГOРЊИ РAКУРС 

 

 Крв сe сливa. Мaркo пaдa, пoмeшaни звуци виoлoнчeлa, Мaрку нaвиру сликe из дeтињствa, 

пojaвљуje сe дух Aнин пружa joj руку, Aнa гa oдвoди. 

 

Зaтaмњeњe. 

 

Крaj 
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Сцена из прошлости 

 

Стипе је Хрват из Загреба, Уна је Српкиња која је рођена у Сплиту, акценат је на 

љубави између Стипе и Уне, њихову љубав је рат прекинуо '90-тих година, Стипе је 

обећао Уни да је њихов растанак само привремен, и да ће је наћи кад се стекну услови. 

Уна упркос ратној ситуацији одлази код тетке у Београд где сазнаје да ће родити Стипи 

дете. Уна у Београду доноси одлуку да задржи трудноћу, стицајем околности упознала 

је Милана који је прихвата иако му је рекла да је трудна и да ће родити дете, Милан је 

прихвата упркос чњеници да воли другог човека. Након удаје за Милана Унин живот 

постаје хорор, његова параноична љубомора руши и најмању шансу да заволи Милана, 

рађа се мали Марко који доживљава најдубље трауме јер одраста у насиљу поред 

насилног очуха. Мали Марко похађа музичку школу и свира виолончело, мимо свега он 

Милана доживљава као оца иако је веома лош човек Марко га воли као тату. Уна нема 

начина како да каже детету истину јер финансијски зависи од Милана, потпуно је 

анестезирана за самосталан живот. Након десет година Уна, Стипе и Марко се срећу. 

Након концерта малог Марка одлазе у Звездарску шуму да проведу дан заједно како би 

пронашли начина да наставе живот. Милан зове малог Марка на телефон, мали Марко 

незлонамерно спомене да је са мамом и неким чика Стипом у Звездарској шуми. Милан 

долази на локацију да се обрачуна са Стипом током њиховог обрачуна сплетом 

несретних околности Уна да би заштитила Стипу стаје између Стипа и Милана, Милан 

без имало оклевања испаљује хитац и убија Уну, мали Марко све то гледа. То су иначе 

најупечатљивије сцене у овом филму, најемотивније, и прожимају се кроз цео филм, 

као флешеви одраслог Марка. 
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Слика 9. Стипе и Уна 

 

 

 
Слика 10. Интерактивни филм Одлука 
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Скице костима филма Одлука: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 11, 12, 13, 14. Скице костима
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Слика 15. Извештај сцена 
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Маркетинг медија план 

 

Филм Одлука (Маркетинг медија план који би у професионалним условима био) 

 

Kampanja PR Društvene mreže Online Oglašavanje 

Baneri Događaji Twitter Blog Online 

Print Sponzorstva Facebook Sajt Print 

Direktni 

marketing 
Saopštenja Pinterest Newsletter OOH 

Televizije Influenceri Instagram E-mail Radio 

Društvene mreže  LinkedIn  Televizije 

Influencer 

kampanje 
 YouTube   

 

 

INTERAK

TIVNI 

FILMODL

UKA 

No

v 

20

21 

De

c 

20

21 

Jan 

20

21 

Fe

b 

20

21 

Ma

rt 

20

21 

Ap

ril 

20

21 

Ma

j 

20

21 

Jun 

20

21 

Jul 

20

21 

Av

g 

20

21 

Se

pt 

20

21 

Okt   

2021 

No

v 

20

20 

SNIMANJ

E FILMA 

           PREMIJERA 

FILMA 
 

KAMPAN

JA 

             

DRUŠTVE

NE 

MREŽE 

             

YOUTUBE              

TV              

PRINT              

DOGAĐAJ

I 

             

 KAMPANJA UKUPAN TROŠAK: 80.000 EUR 

 

 

 

 

TERMINSKI PLAN  



 
 

 

 

147 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 16. Мастерклас на тему докторског рада у Босни и Херцеговини 

KAMPANJA Nov-Dec 2020                         10.000 EUR 

KAMPANJA Jan-Feb 2021. 15.000 EUR 

KAMPANJA Mart-Maj 2021. 25.000 EUR 

KAMPANJA Jun-Sept 2021. 10.000 EUR 

KAMPANJA Okt-Nov 2021. 20.000 EUR 

UKUPAN TROŠAK KAMPANJE: 80.000 EUR  
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Слика 17. "Print Screen", гостовање на Радио телевизији Црне Горе. 

 

 
Слика 18. "Print Screen" 
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Слика 19. Чланак у хрватским медијима 

 

 
Слика 20. Чланак о јавном извођењу, на сајту Филмског центра Србије 
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Слика 21. Статистика уметничког пројекта 
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Слика 22. Извештај карактера 
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Слика 23. Интеракција радње 
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Слика 24. Дозвола за снимање на одређеној локацији 
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Директни трошкови интерактивног филма 

 

Врста трошка Број радних дана Цена (EURO) 

   

НАЈАМ ТЕХНИКЕ 

 

   

Камера            5500 

Дат уређај са 

осталом опремом 

           2450 

Расвета            5000 

   

ХОНОРАРИ 

Костимограф   

Продуцент             3000 

Редитељ и 

сценариста 

            3500 

Извршни продуцент             2000 

Директор 

фотографије 

            1700 

Сниматељ звука              900 

Монтажер             1000 

Композитор              700 

Главни организатор              800 

Расветљивачи              1200 

Возач              300 

Глумци   
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Путни трошкови 

 

   

Карте              700 

Смештај екипе              1500 

   

Транспорт 

 

   

Гориво              400 

Најам комбија              390 

   

   

OSTALI TROŠKOVI 

 

   

Кетеринг              300 

Канцеларијски 

материјал 

             100 

ПТТ              350 

   

   

Постпродукција звука 

 

   

Обрада звука              3000 
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Постпродукција слике 

 

   

Колор корекција              1500 

   

Трошкови маркетинга 

 

   

Плакат,рекламе, 

огласи, каталог, web 

стр. 

  

   

ПДВ                                                                                  6278 

   

Укупно 

 

EUR Цене су оквирне, екипа филма 

Одлука је својим радом дала 

допринос пројекту 
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Белешке о аутору 

 

Бранка Бешевић Гајић (18. 9. 1982), мастер драмски и аудиовизуелни уметник. Као 

филмски редитељ у статусу је самосталног уметника репрезентативног Удружења 

филмских уметника Србије. Под менторством професора Горана Пековића, 

дипломским-мастер филмом Дом анђела на којем потписује сценарио и режију постала 

је пионир форензичког трилера. Остварила се као филмски редитељ како у Србији тако 

и у комплетном региону и широм света, где је освајала награде на интернационалним 

филмским фестивалима за сценарио и режију.  

Дебитовала је филмом Лауш који кроз призму трагичног тренутка осветљава 

најмрачније тајне наше блиске прошлости и трагедије једног злог времена. Након 

београдске премијере у Сава центру, филм је био у широкој биоскопској дистрибуцији 

у Србији и региону, затим је уследио фестивалски живот у Америци, Аустралији, 

Јужној Африци, Русији и Кини. Приказан је у Торонту, Њујорку, Сиднеју, Бризбејну, 

Аделаиди, Перту, Вулагонгу, Мелбурну, Канбери, Пекингу, Јоханесбургу, а у Москви 

је освојио награде и признања за режију и уметнички допринос.  

У Чикагу на фестивалу српског филма увршћен је у селекцију међу најбољим 

филмским остварењима (2014). Као редитељ на телевизији Студио Б режирала је 

јутарњи програм: Београде, добро јутро. Осмислила је и дизајнирала студио за 

комплетну сезону (2017/2018) на телевизији. Потписује режију на играном серијалу: У 

апартману са Зораном и Дејаном. Затим рад наставља у независним продукцијама где 

потписује режију на дугометражном играно-документарном филму Свети Мардарије-

Владика без адресе (2019). Режирала је концерт: Тридесет наших (2018). Члан је 

стручног жирија на међународном Мостар Филм фестивалу (2018), (2020), који је 

посвећен филмској глуми. На Мостар филм фестивалу (2020), студентима из Хрватске, 

Словеније, Црне Горе, Србије, Босне и Херцеговине, одржала је мастерклас на тему 

свог докторског уметничког рада. Редитељ је у МС-Филм продукцији, где потписује 

режију на на документарном филму Сведочанства (2020) и играном филму Милојев дар 

(2021).  



 
 

 

 

158 
 

Награде 

Бдење Јакова Орфелина на 10. Филмском фестивалу Бдење Душе у Сремским 

Карловцима (2016). Најжена XXI века у категорији Драмске и аудиовизуелне 

уметности, из области филмске режије, награда за редитељска и продуцентска дела. 

Гран при (Grand Prix) за режију филма Лауш на интернационалном фестивалу Златна 

Буклија (2016). Гран при (Grand prix) за сценарио филма Дом анђела на фестивалу 

међународног документарног филма у Великој Плани (2017). Награда др Дејан 

Косановић за најбољи дипломски-мастер рад Факултету драмских уметности (2017). 

Награда City Festa у Нишу на фестивалу филма и музике (2019).  

Признања 

 Признање за допринос филмској уметности, Казалишно Филмскe удругe, 

Октавијан, 2019. године 

 Признање за допринос развоју документарног филма, Мостар, 2019. године 

Чланство 

 Чланица Удружења филмских уметника Србије [35] 

 Чланица стручног жирија на међународном филмском фестивалу у Мостару, 

2018. i 2020. године. [36] 

 Члан Удружења драмских уметника Србије.[37] 

 Чланица међународног стручног жирија на фестивалу повијесног филма у 

Ријеци, 2021. године у Хрватској. 

Списак реализованих уметничких радова: 

Филмографија радна позиција редитељ (задужење на филмским и ТВ пројектима-

редитељ) 
 

2019. Једна од три (Краткометражни филм)  

2019. Свети Мардарије–владика без адресе (Дугометражни документарни филм)  

2019. Милојев дар (Дугометражни играни филм) 

2019. У апартману са Зораном и Дејаном (ТВ Серија) (3 епизоде)  

– Епизода са Иваном Милинковићем из групе (Легенде) (2019)  

– Епизода са Срном Лангом (2019)  

– Епизода са Банетом Видаковићем (2019)  

2019. Обмана (Краткометражни играни филм)  

2018. Наших 30 (Телевизијски филм)  

2018 Тумане (Документарни филм)  

2016. Света Куманица (Документарно играни филм) 

2014. Лауш (Документарно играни дугометражни филм)  

2010. Сан на јави (Краткометражни играни филм)  

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%93%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B#cite_note-35
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%93%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B#cite_note-36
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%93%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%9B#cite_note-37
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Задужење на пројектима као сценариста и продуцент 

2020. Препознавање  

2019. Једна од три  

2019. У апартману са Зораном и Дејаном  

2018. Тумане  

2016. Света Куманица 

2014. Лауш  

Референце 

Стваралаштво доступно на интернету: 

https://youtu.be/aLuAFVYEI68  

Dreams 2010, igrani, short. 

https://youtu.be/_PpdE8_nTNo 

Motion Graphics, short 

https://youtu.be/x6Hc0TysWmg 

The Corona, 2020.  
https://youtu.be/t0tpM6L_5JU 
Studentski kratki 

San jednog decaka kratki 

https://youtu.be/f94FbuSEZyU  

Video radovi: 

https://youtu.be/Zl_3_A9k_E8  

 https://youtu.be/OoRPHR9PDT8 

https://youtu.be/dPAjitVbUzg  

Dokumentarni dugometražni 

 Lauš, 2014.  

https://youtu.be/2IQ-FgU2ez4  

Kumanica 2016. 

 https://youtu.be/lfPmZHD7pLY 

Sveti Mardarije, vladika bez adrese, 2019. 

https://youtu.be/jwFhTfM-deE  

Svedočanstva, 2020. 

https://youtu.be/9An9DqUe7jA  

Milojev dar, 2021. Igrani dugometražni u postprodukciji 

https://vimeo.com/358347352  

Showreel: 

https://vimeo.com/377622909 

Trejleri filmovi: 

https://www.youtube.com/watch?v=bcye5t1KYdI&ab_channel=BrankaBe%C5%A1evi%C4 

%87Gaji%C4%878 

 
https://vimeo.com/345966315 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnpfsVlvIGQ&ab_channel=ManastirTumane  

https://youtu.be/aLuAFVYEI68
https://youtu.be/_PpdE8_nTNo
https://youtu.be/x6Hc0TysWmg
https://youtu.be/t0tpM6L_5JU
https://youtu.be/f94FbuSEZyU
https://youtu.be/Zl_3_A9k_E8
https://youtu.be/OoRPHR9PDT8
https://youtu.be/dPAjitVbUzg
https://youtu.be/2IQ-FgU2ez4
https://youtu.be/lfPmZHD7pLY
https://youtu.be/jwFhTfM-deE
https://youtu.be/9An9DqUe7jA
https://vimeo.com/358347352
https://vimeo.com/377622909
https://www.youtube.com/watch?v=bcye5t1KYdI&ab_channel=BrankaBeševićGajić8
https://www.youtube.com/watch?v=bcye5t1KYdI&ab_channel=BrankaBeševićGajić8
https://vimeo.com/345966315
https://www.youtube.com/watch?v=DnpfsVlvIGQ&ab_channel=ManastirTumane
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https://vimeo.com/user32104665 

https://vimeo.com/358347352 

https://vimeo.com/346008357 

https://vimeo.com/345947201 

 

Професионалне активности потврђене у јавности 

 

https://www.espreso.rs/kultura/film/591735/dugometrazni-igrani-film-milojev-dar-branke-
besevic-gajic-je-u-postprodukciji 
https://www.fcs.rs/goran-bogdan-i-boris-isakovic-nagradjeni-za-uloge-u-filmu-otac-na-14-
mostar-film-festival-u/  
http://moff.ba/2020/10/19/branka-besevic-gajic-tesko-je-biti-u-ulozi-zirija-jer-ove-godine-
gledamo-izvrsne-glumce/?fbclid=IwAR0R0JOicoMuK0BQPLeWrgqMk-P-
pjm3gSVjr6bEt9bn4P_mDDWTt-W6OUY 
https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/411/film-i-tv/4149665/manastir-tumane-
dokumentarac.html  

https://toplicanka.rs/2020/05/12/branka-besevic-gajic-rezija-je-moralan-posao/?script=lat 

https://www.fcs.rs/40783/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dCbpK66a47w&ab_channel=BrankaBe%C5%A1evi%C4

%87Gaji%C4%87 

https://svetigora.com/branka-besevic-gajic-svjetska-premijera-filma-o-manastiru-tumane-

svjedocanstva-u-mostaru/?script=lat  

https://informer.rs/vesti/srbija/555032/cudima-manastira-tumane-prica-van-srbije-

dokumentovana-svedocanstva-vernika-festivalu-mostaru  

https://www.youtube.com/watch?v=5XmWEt76DUw&ab_channel=BrankaBe%C5%A1evi%

C4%87Gaji%C4%87 

https://www.indeks.rs/branka-besevic-gajic-rad-na-lausu-bio-je-kao-hod-po-tankom-ledu/ 
https://vibracijaclub.wordpress.com/2020/06/10/manastir-tumane-ocima-branke-besevic-
gajic/ 
https://www.infopress.rs/drustvo/film-sveti-mardarije-vladika-bez-adrese-u-domu-ucenika-u-
cacku/ 

https://vimeo.com/user32104665
https://vimeo.com/358347352
https://vimeo.com/346008357
https://vimeo.com/345947201
https://www.espreso.rs/kultura/film/591735/dugometrazni-igrani-film-milojev-dar-branke-besevic-gajic-je-u-postprodukciji
https://www.espreso.rs/kultura/film/591735/dugometrazni-igrani-film-milojev-dar-branke-besevic-gajic-je-u-postprodukciji
https://www.espreso.rs/kultura/film/591735/dugometrazni-igrani-film-milojev-dar-branke-besevic-gajic-je-u-postprodukciji
https://www.fcs.rs/goran-bogdan-i-boris-isakovic-nagradjeni-za-uloge-u-filmu-otac-na-14-mostar-film-festival-u/
https://www.fcs.rs/goran-bogdan-i-boris-isakovic-nagradjeni-za-uloge-u-filmu-otac-na-14-mostar-film-festival-u/
http://moff.ba/2020/10/19/branka-besevic-gajic-tesko-je-biti-u-ulozi-zirija-jer-ove-godine-gledamo-izvrsne-glumce/?fbclid=IwAR0R0JOicoMuK0BQPLeWrgqMk-P-pjm3gSVjr6bEt9bn4P_mDDWTt-W6OUY
http://moff.ba/2020/10/19/branka-besevic-gajic-tesko-je-biti-u-ulozi-zirija-jer-ove-godine-gledamo-izvrsne-glumce/?fbclid=IwAR0R0JOicoMuK0BQPLeWrgqMk-P-pjm3gSVjr6bEt9bn4P_mDDWTt-W6OUY
http://moff.ba/2020/10/19/branka-besevic-gajic-tesko-je-biti-u-ulozi-zirija-jer-ove-godine-gledamo-izvrsne-glumce/?fbclid=IwAR0R0JOicoMuK0BQPLeWrgqMk-P-pjm3gSVjr6bEt9bn4P_mDDWTt-W6OUY
https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/411/film-i-tv/4149665/manastir-tumane-dokumentarac.html
https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/411/film-i-tv/4149665/manastir-tumane-dokumentarac.html
https://toplicanka.rs/2020/05/12/branka-besevic-gajic-rezija-je-moralan-posao/?script=lat
https://www.fcs.rs/40783/
https://www.youtube.com/watch?v=dCbpK66a47w&ab_channel=BrankaBeševićGajić
https://www.youtube.com/watch?v=dCbpK66a47w&ab_channel=BrankaBeševićGajić
https://svetigora.com/branka-besevic-gajic-svjetska-premijera-filma-o-manastiru-tumane-svjedocanstva-u-mostaru/?script=lat
https://svetigora.com/branka-besevic-gajic-svjetska-premijera-filma-o-manastiru-tumane-svjedocanstva-u-mostaru/?script=lat
https://informer.rs/vesti/srbija/555032/cudima-manastira-tumane-prica-van-srbije-dokumentovana-svedocanstva-vernika-festivalu-mostaru
https://informer.rs/vesti/srbija/555032/cudima-manastira-tumane-prica-van-srbije-dokumentovana-svedocanstva-vernika-festivalu-mostaru
https://www.indeks.rs/branka-besevic-gajic-rad-na-lausu-bio-je-kao-hod-po-tankom-ledu/
https://vibracijaclub.wordpress.com/2020/06/10/manastir-tumane-ocima-branke-besevic-gajic/
https://vibracijaclub.wordpress.com/2020/06/10/manastir-tumane-ocima-branke-besevic-gajic/
https://vibracijaclub.wordpress.com/2020/06/10/manastir-tumane-ocima-branke-besevic-gajic/
https://www.infopress.rs/drustvo/film-sveti-mardarije-vladika-bez-adrese-u-domu-ucenika-u-cacku/
https://www.infopress.rs/drustvo/film-sveti-mardarije-vladika-bez-adrese-u-domu-ucenika-u-cacku/
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https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TeoNM0tM00xYPQSSSpKzMtOVEhKL 

U4ty0xWSE_MykwGALsCC1c&q=branka+besevic+gajic&rlz=1C1GCEA_enRS915RS91

5 

&oq=branka+b&aqs=chrome.1.69i59j46j69i57j69i59j0j69i60l3.4930j0j9&sourceid=chrome 

&ie=UTF-8 

https://www.imdb.com/name/nm5962371/ 

https://niskevesti.rs/visestruko-nagradjivani-filmovi-branke-besevic-gajic-na-city-festu/ 
https://svetigora.com/reditelj-branka-besevic-gajic-najavljuje-podgoricku-premijeru-svog-
filma-sveti-mardarije-vladika-bez-adrese-12-decembra-u-sabornom-hramu/?script=lat 
https://shinemagazin.com/intervju-profesionalac-sam-branka-besevic-gajic/ 
https://stil.kurir.rs/lifestyle/filmovi/6968/u-centralnom-zatvoru-snimljena-poslednja-klapa-
filma-o-lausevicu 
http://poskok.info/wp/branka-gajic-film-laus-je-dokument-jednog-vremena/ 

http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=59811 

http://serbianfilmfest.com/sr/filmovi/laus.phtml 

http://www.pancevac-online.rs/arhiva/index.php?module=section&issue_id=570&id=21 

http://www.kurir.rs/dokumentarac-film-o-zarku-lausevicu-clanak-1235225 

http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=268&yyyy=2014&mm=02&dd=18&nav 

_id=813659 

http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/411/Film+i+TV/1529612/Nakon+filma,+sti%C5% 

BEe+serija+%E2%80%9ELau%C5%A1%E2%80%9C.html 

http://www.radiocity.rs/kultura/filmski-susreti/4698/laus-je-film-svih-nas.html 

http://www.svet.rs/estrada/aplauz-emocije-suze-laus-zatvorio-filmske-susrete-u-nisu 

https://www.youtube.com/watch?v=0G1t6KeHlQw 
http://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/suze-za-kraj-laus-zatvorio-filmske-susrete-u-

nisu-clanak-1533189 
https://www.facebook.com/Film-o-%C5%BDarku-Lau%C5%A1evi%C4%87u-

Lau%C5%A1-585484814853406/timeline/

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TeoNM0tM00xYPQSSSpKzMtOVEhKLU4ty0xWSE_MykwGALsCC1c&q=branka+besevic+gajic&rlz=1C1GCEA_enRS915RS915&oq=branka+b&aqs=chrome.1.69i59j46j69i57j69i59j0j69i60l3.4930j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TeoNM0tM00xYPQSSSpKzMtOVEhKLU4ty0xWSE_MykwGALsCC1c&q=branka+besevic+gajic&rlz=1C1GCEA_enRS915RS915&oq=branka+b&aqs=chrome.1.69i59j46j69i57j69i59j0j69i60l3.4930j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TeoNM0tM00xYPQSSSpKzMtOVEhKLU4ty0xWSE_MykwGALsCC1c&q=branka+besevic+gajic&rlz=1C1GCEA_enRS915RS915&oq=branka+b&aqs=chrome.1.69i59j46j69i57j69i59j0j69i60l3.4930j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TeoNM0tM00xYPQSSSpKzMtOVEhKLU4ty0xWSE_MykwGALsCC1c&q=branka+besevic+gajic&rlz=1C1GCEA_enRS915RS915&oq=branka+b&aqs=chrome.1.69i59j46j69i57j69i59j0j69i60l3.4930j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TeoNM0tM00xYPQSSSpKzMtOVEhKLU4ty0xWSE_MykwGALsCC1c&q=branka+besevic+gajic&rlz=1C1GCEA_enRS915RS915&oq=branka+b&aqs=chrome.1.69i59j46j69i57j69i59j0j69i60l3.4930j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.imdb.com/name/nm5962371/
https://niskevesti.rs/visestruko-nagradjivani-filmovi-branke-besevic-gajic-na-city-festu/
https://svetigora.com/reditelj-branka-besevic-gajic-najavljuje-podgoricku-premijeru-svog-filma-sveti-mardarije-vladika-bez-adrese-12-decembra-u-sabornom-hramu/?script=lat
https://svetigora.com/reditelj-branka-besevic-gajic-najavljuje-podgoricku-premijeru-svog-filma-sveti-mardarije-vladika-bez-adrese-12-decembra-u-sabornom-hramu/?script=lat
https://svetigora.com/reditelj-branka-besevic-gajic-najavljuje-podgoricku-premijeru-svog-filma-sveti-mardarije-vladika-bez-adrese-12-decembra-u-sabornom-hramu/?script=lat
https://shinemagazin.com/intervju-profesionalac-sam-branka-besevic-gajic/
https://stil.kurir.rs/lifestyle/filmovi/6968/u-centralnom-zatvoru-snimljena-poslednja-klapa-filma-o-lausevicu
https://stil.kurir.rs/lifestyle/filmovi/6968/u-centralnom-zatvoru-snimljena-poslednja-klapa-filma-o-lausevicu
https://stil.kurir.rs/lifestyle/filmovi/6968/u-centralnom-zatvoru-snimljena-poslednja-klapa-filma-o-lausevicu
http://poskok.info/wp/branka-gajic-film-laus-je-dokument-jednog-vremena/
http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=59811
http://serbianfilmfest.com/sr/filmovi/laus.phtml
http://www.pancevac-online.rs/arhiva/index.php?module=section&issue_id=570&id=21
http://www.kurir.rs/dokumentarac-film-o-zarku-lausevicu-clanak-1235225
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http://www.vesti.rs/Razno/Branka-Besevic-Gajic-najavljuje-novi-igrani-film-Dom-andjela.html
http://www.vesti.rs/Razno/Branka-Besevic-Gajic-najavljuje-novi-igrani-film-Dom-andjela.html
http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2015-07-11/film-dom-andjela-branke-besevic-gajic
http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2015-07-11/film-dom-andjela-branke-besevic-gajic
http://www.glas-javnosti.rs/aktuelne-vesti/2015-07-11/film-dom-andjela-branke-besevic-gajic
http://www.story.rs/koktel/filmovi/54369-branka-besevic-gajic-najavljuje-novi-igrani-film-dom-andjela.html
http://www.story.rs/koktel/filmovi/54369-branka-besevic-gajic-najavljuje-novi-igrani-film-dom-andjela.html
http://www.story.rs/koktel/filmovi/54369-branka-besevic-gajic-najavljuje-novi-igrani-film-dom-andjela.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/kultura/zavrseno-snimanje-filma-o-svetoj-kumanici_662648.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/kultura/zavrseno-snimanje-filma-o-svetoj-kumanici_662648.html
http://www.rtv.rs/sr_lat/zivot/kultura/zavrseno-snimanje-filma-o-svetoj-kumanici_662648.html
http://www.novosti.rs/vesti/scena.147.html:578703-Film-o-domu-andjela
http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:578627-Tajne-manastira-Kumanica
http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:578627-Tajne-manastira-Kumanica
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http://www.slovoljubve.com/vesti/zavrseno-snimanje-filma-o-kumanici 
http://www.princip.me/dom-andjela-snimljena-poslednja-klapa-dokumentarno-igranog-
filma-o-svetoj-kumanici/24/11/2015/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uPByo5rCoKY 

https://www.youtube.com/watch?v=23xgDs7Z0WE 

https://www.youtube.com/watch?v=C5hUFDyZHU 

https://www.youtube.com/watch?v=3NKM9u-Pojw 

https://www.youtube.com/watch?v=8db7U2RaCgg 

https://www.youtube.com/watch?v=0G1t6KeHlQw 

https://www.youtube.com/watch?v=pY4fOKcYVZ0 

https://www.youtube.com/watch?v=8jTRCJK6P_w 

https://www.youtube.com/watch?v=4rZkiw8hk4_U 

https://www.youtube.com/watch?v=4FiKUhAx0qk 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdv6ozzSs1E 

https://www.youtube.com/watch?v=z5t2ipPKATM 

https://www.youtube.com/watch?v=TknJUq9Xb-4 

http://www.slovoljubve.com/Cir/Newsview.asp?ID=165 

https://www.youtube.com/watch?v=r7OckKYQ8qQ 

https://www.youtube.com/watch?v=YKk-amlyZnE 

https://www.youtube.com/watch?v=1SFMrNnVx-M 

https://www.youtube.com/watch?v=sPl7IA0KKto 

https://www.youtube.com/watch?v=nam-teeOX2c&t=18s 

https://www.youtube.com/watch?v=gIme8jF1Iww&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=Jw1HCRDutug 

http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=14865 

hthttps://www.youtube.com/watch?v=ACuO9nwYaus&t=351s&ab_channel=BrankaBe%C5

%A1evi%C4%87Gaji%C4%87tp://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=14865 

https://studio.youtube.com/video/8BaicYARgQk/edit  

https://www.youtube.com/watch?v=IYXwMy-

j8fw&t=238s&ab_channel=BrankaBe%C5%A1evi%C4%87Gaji%C4%87 

 https://youtu.be/r4URTRcect8  

http://www.slovoljubve.com/vesti/zavrseno-snimanje-filma-o-kumanici
http://www.princip.me/dom-andjela-snimljena-poslednja-klapa-dokumentarno-igranog-filma-o-svetoj-kumanici/24/11/2015/
http://www.princip.me/dom-andjela-snimljena-poslednja-klapa-dokumentarno-igranog-filma-o-svetoj-kumanici/24/11/2015/
http://www.princip.me/dom-andjela-snimljena-poslednja-klapa-dokumentarno-igranog-filma-o-svetoj-kumanici/24/11/2015/
https://www.youtube.com/watch?v=uPByo5rCoKY
https://www.youtube.com/watch?v=23xgDs7Z0WE
https://www.youtube.com/watch?v=C5hUFDyZHU
https://www.youtube.com/watch?v=3NKM9u-Pojw
https://www.youtube.com/watch?v=8db7U2RaCgg
https://www.youtube.com/watch?v=0G1t6KeHlQw
https://www.youtube.com/watch?v=pY4fOKcYVZ0
https://www.youtube.com/watch?v=8jTRCJK6P_w
https://www.youtube.com/watch?v=4rZkiw8hk4U
https://www.youtube.com/watch?v=4FiKUhAx0qk
https://www.youtube.com/watch?v=Zdv6ozzSs1E
https://www.youtube.com/watch?v=z5t2ipPKATM
https://www.youtube.com/watch?v=TknJUq9Xb-4
https://www.youtube.com/watch?v=r7OckKYQ8qQ
https://www.youtube.com/watch?v=YKk-amlyZnE
https://www.youtube.com/watch?v=1SFMrNnVx-M
https://www.youtube.com/watch?v=sPl7IA0KKto
https://www.youtube.com/watch?v=nam-teeOX2c&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=gIme8jF1Iww&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Jw1HCRDutug
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=14865
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=14865
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=14865
https://studio.youtube.com/video/8BaicYARgQk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=IYXwMy-j8fw&t=238s&ab_channel=BrankaBeševićGajić
https://www.youtube.com/watch?v=IYXwMy-j8fw&t=238s&ab_channel=BrankaBeševićGajić
https://youtu.be/r4URTRcect8
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Слика 24. Изјава о ауторству 
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Слика 25. Изјава о истоветности електронске и штампане верзије 
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Слика 26. Изјава коришћењу 

 

 



 
 

 

 

169 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Слика 27. Изјава о коришћењу-кратак опис лиценци 


