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не само о Послу  ЧЕДОФИЛИПОВИЋ

У 
ар хи ви ма РТСа на ла
зе се сил ни дра го це ни 
ау дио и ви део ма те ри
ја ли о кул ту ри Ср би
је и све та, на ста ли у 

про те кле че ти ри де це ни је, чи ји 
је ау тор Че до Фи ли по вић, те ле
ви зиј ски сни ма тељ, пр ви ко ји је 
ста вио ка ме ру на ра ме и от по
чео еру елек трон ског сни ма ња 
ве сти, ка жу, пр ви у Евро пи.

– Те ле ви зи ја Бе о град је 1969. 
го ди не ку пи ла пре но сни маг не
то скоп и елек трон ску ка ме ру 
аме рич ке фир ме „Ам пекс” за 
сни ма ње до га ђа ја на те ре ну. 
По сле нас су то ура ди ли Ита ли

По глед на  
свет оком  
ка ме ре
Ис пред објек ти ва Че де  
Фи ли по ви ћа, сни ма те ља, 
ина че ис пи сни ка  
бе о град ске те ле ви зи је,  
про шли су ца ре ви, кра ље ви,  
др жав ни ци, умет ни ци,  
спор ти сти... Дра го це ни  
ау дио и ви део ма те ри јал  
о кул ту ри Ср би је и све та  
ко ји је сни мио већ је   
у ар хи ви ма РТСа

Ка дар
За че ти ри де це ни је ра да 
Че до Фи ли по вић је про
ме нио ви ше ка ме ра на 
ра ме ну. А ко ли ко је са 
њи ма ки ло ме та ра пре
шао, не зна се. За то ис ти
че да сни ма тељ тре ба да 
бу де фи зич ки и пси хич ки 
здрав, об у чен, да во ли 
свој по сао, да има сми сла 
и осе ћај за тим ски рад.
За све го ди не ра да ни
је му се де сио пех да не 
успе сни мак: – Сва ки пут 
бих све пре кон тро ли сао, 
а би ло је ма ло и сре ће.
Јед на од ца ка овог за на
та је сте ду жи на тра ја ња 
ка дра:
 – О то ме по сто ји те о ри ја. 
Не сме да бу де ни пре ви
ше кра так, да не би ири
ти рао гле да о це, ни ти дуг, 
да их сма ра. По то ме се 
пре по зна је мај стор.

ја ни 1972. го ди не, а ка сни је и 
Ен гле зи, ако се не ва рам 1974 
– ка же на по чет ку раз го во ра до
а јен те ле ви зиј ске ка ме ре Че до 
Фи ли по вић.

– Тај маг не то скоп је био пр
ви уре ђај за маг нет но сни ма ње 
сли ке и то на, и то син хро но, а до 
та да се ра ди ло филм ском тра
ком и тон је сни ман одво је но. 
Мо же из гле да ти сме шно, али 

маг не то скоп је у оно вре ме био 
до бро до шао за сни ма ње Ти то
вих го во ра, јер су шан се за гре
шку би ле мно го ма ње – при се ћа 
се Фи ли по вић, мо гло би се ре ћи 
ис пи сник бе о град ске те ле ви зи
је. Она је осно ва на 1958. го ди
не, а Че до је у њу до шао го ди ну 
да на ка сни је и остао јој ве ран 41 
го ди ну, све до пен зи о ни са ња.

Че сто се ка же да „чо век сну је, 

а бог од ре ђу је”. Ме ђу тим, наш са
го вор ник ни у сно ви ма ни је мо гао 
да за ми сли свој жи вот ни пут. Ро
ђен је на Или џи 1938. го ди не, је
дан од три си на Јо ве и Јо ван ке. 

– Био сам од ли чан ђак, па је 
стриц Не ђо, ко ји је жи вео у Бе о
гра ду, од лу чио да ме по ве де са 
со бом на да ље шко ло ва ње. Су
срет са пре сто ни цом 28. ав гу ста 
1953. го ди не уре зао ми се у се ћа

ње као да је био ју че. По кло пио 
се са по то ну ћем бро да „Ниш” на 
ушћу Са ве у Ду нав, ка да се уто
пи ло мно го љу ди. И не са мо по 
то ме, та да сам пр ви пут сео у так
си – при ча наш са го вор ник.

По за вр ше ној Елек тро тех нич
кој шко ли „Ни ко ла Те сла”, од сек 
те ле ко му ни ка ци је, Че до се вра
ћа у за ви чај, да оду жи сти пен ди
ју. Та ко се де си ло да је био над

Рођен на Илиџи На снимању 1970. камером „Ампекс”

Са сином Бранком на аеродрому „Батајница” 1995. Син Бранко, снаја Вања и унука Софија
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зор ни ор ган ка да су по ста вља ни 
те ле фон ски ка бло ви са Пу пи но
вим ка ле мо ви ма од Са ра је ва до 
Или џе, пр ви у бив шој СФРЈ. 

Овај сни ма сво је

Вој ска је по себ но по гла вље и 
ту би Че до имао шта да нам ис
при ча, јер је из Ба ња лу ке пре ме
штен у Ти то ву гар ду. Крај слу же

ња вој ног ро ка се по кло пио са 
кон ку р сом ТВ Бе о гра да. По чео 
је да ра ди као ви деомик сер 
1960. го ди не, ка да се цео про
грам еми то вао „ужи во”. По сле 
осам го ди на је пре шао у оде ље
ње сту диј ских маг не то ско па.

– У ре жи ји сам учио ка дри ра ње, 
мон та жу од ис ку сних ре ди те ља 
по пут Со је Јо ва но вић, Вла де Пе
три ћа, Са ве Мрм ка, Ба те Ко ње

ви ћа, Аце Ђор ђе ви ћа, Ра ва си на, 
Шо тре и дру гих, а нај ви ше од Ра
ди во ја Ло ле Ђу ки ћа, ра дио сам 
10 ње го вих се ри ја – при ме ћу је 
ТВ сни ма тељ за ко га је суд бо но
сна би ла 1970. го ди на. У ру ке 
је до био атрак ти ван пре но сни 
маг не то скоп са елек тр он ском 
ка ме ром, ко ји је пред ста вљао 
пра ву ре во лу ци ју за сни ма ње ин
фор ма тив ног про гра ма. Са тим 

маг не то ско пом је 1971. сни мао 
и про сла ву три де се то го ди шњи
це фор ми ра ња Пр ве пр о ле тер
ске бри га де у Ру дом, ко јој је при
су ство вао и пред сед ник Јо сип 
Броз Ти то, а цео до га ђај је од мах 
еми то ван из Те ле ви зи је Са ра
је во. Пра тио је Ти та на мно гим 
пу то ва њи ма, те истом ка ме ром 
за бе ле жио и три де се то го ди шњи
цу де сан та на Др вар, отва ра ње 

Му зеј ско бла го 
За Му зеј по зо ри шне умет но сти 
у Бе о гра ду Че до Фи ли по вић је 
сни мио 24 по зо ри шне пред ста ве 
ко је се чу ва ју као му зеј ско бла го. 
Јед на од њих је и „Ра до ван III” са 
Зо ра ном Рад ми ло ви ћем у глав ној 
уло зи. Све ове пред ста ве сни ма
не су са мо јед ном ка ме ром.
На по зив Културnопро свет не за
јед ни це Бе о гра да, већ не ко ли ко 
го ди на бе ле жи ка ме ром до де лу 
на гра да и при зна ња као што су: 
Ву ко ва на гра да, Злат на знач ка, 
Злат ни бе о чуг, као и од ли ко ва ња 
ко је уру чу је пред сед ник др жа ве. 
А сам је но си лац пре сти жног – 
Ор де на ра да.
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И данас снима

Тито и генерал Љубичић на Тари

И Слободан Милошевић пред његовим објективом
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спо ме ни ка на Ко за ри, са њом је 
ишао у Хел син ки, 1975. го ди не, 
на Кон фе рен ци ју европ ске без
бед но сти, ко јој је при су ство ва ло 
35 др жав ни ка из це ле Евро пе.

При зна је да му је би ла част ка
да је од ре ђен да сни ма Ти та, али 
је о тој де це ни ји сво га ра да шкрт 
на ре чи ма: „Ја сам са мо до бро 
оба вљао свој по сао и дру ги су љу
ди пра ти ли Ти та”, уз ко мен тар да 
је пред сед ник СФРЈ био не по сре
дан, да је умео да се на ша ли. Пре
при ча ва се анег до та ка ко је Че до 
јед ном при ли ком окре нуо ка ме ру 

на оста ле сни ма те ље и фо торе
пор те ре да би сли ком до ча рао ва
жност до га ђа ја, што је Ти то од мах 
при ме тио и, на ње го ву сре ћу, уз 
осмех про ко мен та ри сао: „Ви ди 
га, бо га ти, овај сни ма сво је!”

Пр ви у Евро пи

Пре лаз са филм ских на елек
трон ске ка ме ре за сни ма ње 
ве сти ни је би ла са мо обич на 
за ме на јед ног уре ђа ја дру гим, 
био је то по че так ства ра ња но
вог ау ди о ви зу ел ног је зи ка. 

„Че до Фи ли по вић је био не 
са мо је дан од пр вих ЕНГ (елек
трон ско при ку пља ње ве сти) 
сни ма те ља у Бе о гра ду већ је 
био ве ро ват но и пр ви у Евро пи 
ко ји се хра бро упу стио у рад са 
овом но вом тех но ло ги јом, док 
су дру ги окле ва ли. Као и сви 
пи о ни ри у обла сти ау ди о ви зу
ел ног ства ра ла штва, он је исто
вре ме но ства рао но ви је зик и 
при ме њи вао га у прак си”, за пи
сао је про фе сор Алек сан дар Луј 
То до ро вић, углед ни струч њак за 
те ле ко му ни ка ци је.

То је у та да шњој Ју го сла ви ји 
био ду го је ди ни пре но сни уре ђај 
са ко јим је Фи ли по вић, пу ту ју ћи по 

зе мљи и све ту, сни мао нај ва жни
је до га ђа је из по ли ти ке, кул ту ре, 
умет но сти, спор та... Ис пред објек
ти ва ње го ве ка ме ре про шли су 
др жав ни ци Бре жњев, Ча у ше ску, 
Хо не кер, Ре за Па хла ви, Му ба рак, 
Ара фат, Ка стро, Ин ди ра Ган ди, че
тво ри ца аме рич ких пред сед ни ка 
– Форд, Ник сон, Кар тер, Ре ган, 
ен гле ска кра љи ца... А сти гао је 
да сни ми и Ми ло ше ви ћа, Ко шту
ни цу, по кој ног пре ми је ра Ђин ђи
ћа и мно ге умет ни ке.

Се ћа се све га као да је би ло 
ју че:

– На пр вом бе о град ском ФЕСТу 
у До му син ди ка та 1971. го сто ва
ла је и Ђи на Ло ло бри ђи да. Сни
мим је и по ка жем јој сни мак, а 
њој дра го јер Ита ли ја ни још ни су 
има ли елек трон ске ка ме ре. 

Ко би за бо ра вио су срет са Ро
линг стон си ма, Шир ли Ме клејн, 
Џејн Фон дом, Ен то ни Кви ном, 
Реј Чар лсом или Кирк Да гла сом. 
Ме ђу тим, наш са го вор ник ис ти че 
да по сле са мо не ко ли ко ка дро ва 
за сва ки сни мак зна „где је и ка
да на пра вљен”. Као сли кар ко ји 
пре по зна је сво је сли ке. 

– Мо же би ти да је та ко због мо
јих при пре ма за сни ма ње, кон цен
три са ња на ка дар, по пут лов ца. 

За хва љу ју ћи ка ме ри и по слу ко
јим се ба вио, сни мио је Ер ми траж, 
Бољ ши те а тар, Кон церт ну дво ра ну 
Чај ков ског, за тим Лу вр, Еги пат ски 
му зеј, Ка ир ску опе ру…

Го ди не 1980. по зван је у опе
ра тив ну гру пу Евро ви зи је на XI II 
Зим ске олим пиј ске игре у Лејк 
Пле си ду. Та да је сни мао за по
тре бе свих зе ма ља Евро ви зи је. 
Сни мао је Бал кан ске атлет ске 
игре у За гре бу 1973, Ме ди те
ран ске игре у Спли ту 1979, 
Олим пиј ске игре у Са ра је ву 
1984. За пра во лак ше би би ло 

ре ћи шта ни је за бе ле жио оком 
сво је ка ме ре. 

Је сте Фи ли по вић ка ме ру имао 
у ма лом пр сту, али је по сле 18 
го ди на ста жа на ТВ ипак ре шио 
да уз рад упи ше Фа кул тет драм
ских умет но сти – од сек ка ме ра, 
и успе шно га је за вр шио, за три 
и по го ди не! – Па ми смо хте ли 
да те зо ве мо да пре да јеш – ре
кли су му пр о фе со ри.

– Са ка ме ром сам имао прак су, 
али и да нас мла ди ма са ве ту јем 
да за вр ше фа кул тет, јер те о риј ска 
пот ко ва ност пу но зна чи за по сао 
– на гла ша ва наш са го вор ник, до
да ју ћи да во ли да сво је ис ку ство и 
зна ње пре но си мла ди ма. Др жао 

је мно го број на пре да ва ња, из ме
ђу оста лог и прак тич ну на ста ву за 
ТВ ка ме ру у Ви со кој стру ков ној 
шко ли елек тро тех ни ке и ра чу нар
ства у Бе о гра ду. Ра дио је по вре
ме но на по зив уз акре ди та ци ју за 
све свет ске те ле ви зи је. Имао је 
и по ну да да пре ђе дру где, али је 
остао ве ран РТСу.

– Ту сам за по чео ка ри је ру и 
на у чио све што се да ло на у чи
ти, до био стан и сма трао сам да 
то не тре ба да из не ве рим.

Оче вим сто па ма је кре нуо и син 
Бран ко. Тра ди ци ја се на ста вља. 

– Ни сам же лео да то ра ди, чак 
сам га и од го ва рао. Био је упи
сао Са о бра ћај ни фа кул тет, на 
ком је пре ки нуо сту ди је и вра
тио се ка ме ри. Ра ди за Рој терс 
– ка же по но сни отац.

Го спод стве ног из гле да и исто 
та квих ма ни ра не укла па се у 
сли ку да на шњих ка мер ма на: – 
Ни је се мо гло у фар ме ри ца ма и 
па ти ка ма на Бе ли двор! А о то
ме ка кви су љу ди, с об зи ром на 
то да их ско ро по ла ве ка гле да 
кроз објек тив,  ка же: – Као са то
ви: не ки жу ре, не ки ка сне, има 
их и по ква ре них.

Ка ме ра је и да нас на Че ди
ном ра ме ну, али уме сто да сни
ма естрад не зве зде, а би ло је 
и то га, умет ни ке, на уч ни ке или 
по ли ти ча ре, он се опре де лио за 
Со фи ју.

– Сни мам за сво ју ду шу из за
до вољ ства нај ра ди је и нај че шће 
сво ју че тво ро го ди шњу уну ку са 
ко јом су пру га Ани ца и ја про во
ди мо нај ви ше вре ме на док су 
син и сна ја Ире на на по слу. Кад 
год бих су пру гу пи тао шта же ли 
да јој до не сем са пу та, ре кла ми 
је не ку лут ки цу, и до но сио сам. 
Сад су оне Со фи ји не.

С. Бе рић

У тренуцима предака са децом из Гане

Снимање протокола, никад без одела и 
кравате

Увек пратио нове технологије

Младима саветује да се школују јер теоријско знање пуно значи
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