
Кључ тајни 

ПИНК 2, 
22.02

Драма – Керолајн се затиче усред 
морбидних вуду дешавања. Она је 25-
годишњакиња која се стара о старим, 
немоћним и болесним људима како 
би лакше поднела сопствену грешку, 
пошто је игнорисала свог оца који је 
био на самрти у време док је она била 
рокенрол менаџерка... 
Режија: Јан Софтли. 
Играју: Кејт Хадсон, Ђина Роуландс, 
Џон Харт...

Роки 5 

РТС 1, 
22.05

Акција – После тешке борбе са шампи-
оном СССР-а Иваном Драгом, због пов-
реда задобијених у мечу, Роки мора у 
пензију. Враћајући се у домовину, схва-
та да је менаџер на Волстриту изгубио 
све његово богатство. Иако су његови 
дани у рингу завршени, Роки тренира 
нову наду бокса Томија Гана... 
Режија: Џон Џи Авилдсен. 
Играју: Силвестер Сталоне, Томи Мо-
рисон, Стејџ Сталоне, Талија Шајер, 
Берт Јанг...

Убице из 
будућности 

ТВ ПРВА, 
23.00

Акција – Џозеф Симонс је члан групе 
убица који себе називају Луперс и раде 
за криминалну организацију у будућ-
ности. Њихови шефови враћају мете у 
прошлост, а посао убица је да их убију 
и реше се тела. Мета нестаје из будућ-
ности, а убице се решавају тела која 
технички не постоје. Џо ужива у новцу 
и благодатима посла, но ствари се ком-
пликују када схвати да је његова сле-
дећа мета он – Џо из будућности...
Режија: Рејн Џонсон. 
Играју: Џозеф Гордон Левит, Брус Ви-
лис, Емили Блант...
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Афера Ружди
РТС 2, 22.20 – Деведесетих година прошлог века афе-
ра Ружди протресла је свет – 1989. због „хуљења исла-
ма, Мухамеда и Курана” Ајатолах Хомеини је против 
Руждија изрекао фатву – смртну казну и позвао мусли-
мански свет да то спроведе у дело. Ружди ће због тога 
годинама живети у највећој илегали: чуваће га агенти 
специјалних служби а због контроверзи које су прати-
ле роман, убијено је на десетине људи широм света. 
Иако се званични Иран још 1998. оградио од фатве, 
она није повучена, те је претња још увек „на снази”. 
Вероватно је и због тога тешко доћи до Руждија који 
и данас живи у специјалном режиму живота, па је овај 
разговор вођен у посебним околностима.  

Рођен 1947. у Бомбају у Индији, Салман Ружди 
завршио је студије у Енглеској. За свој други наслов 
„Деца поноћи” објављен 1981. добио је награде „Бу-
кер”, а затим „Букер над Букерима”. Аутор је и број-
них прозних наслова међу којима су и романи „Сра-
мота”, „Сатански стихови”, „Мавров последњи уздах”, 
„Кловн Шалимар”, „Чаробница из Фиренце”, као и 
„Две године, осам месеци и двадесет осам ноћи” – 
дело које се појавило и код нас. 

ТВ ПРВА, 13.00 – Гошћа „150 минута” је 
глумица Катарина Марковић која ће 
причати о српској играној веб се-
рији „Прва тарифа” која ће се од 
јесени емитовати на сајту Прва.
рс. Ауторску екипу чине сцена-
риста Тадија Милетић, редитељ 
Филип Чоловић, а главне уло-
ге тумаче Марко Живић, као 
таксиста и Катарина Марко-
вић, као фризерка. Они иг-
рају бивши брачни пар који 
је на ратној нози и који са 
муштеријама воде урне-
бесне разговоре.

Реч је о кратком хумо-
ристичком веб форма-
ту, насталом по узору 
на сличне светски поз-
нате хит ситкоме, по-
пут „Карпул караоке”. 
Свака епизода траје из-
међу осам и 10 минута и свака 
је прича за себе. 

У њима се преплићу ситуа-
ције из таксија и салона лепо-
те, тако да ћемо пратити двос-
труку радњу, набијену хумором. 
Богатство ликова, радње и брзог 
хумора – одлике су које „Прву 
тарифу” чине занимљивом и 

пријемчивом и породичном свету, али и 
тинејџерима јер свако воли да се добро 
насмеје. Такође, свако у тим ситуација-

ма може да препозна или себе или људе 
из блиског окружења.

Уз Марка Живића и Катарину Марко-
вић, играју и многи афирмисани глум-
ци из Србије и региона.

Репортерска екипа „150 минута” 
налази се на Филмским сусретима 

на нишкој Летњој позорници у 
Тврђави, где ће разговарати 

са Светланом – Цецом Бој-
ковић, овогодишњом 

добитницом награ-
де „Павле Вуисић” 

за животно дело. 
Друга екипа 

је и даље на 
Златибору и 
доноси приче 

са планине у 
летњем периоду. 

Данашње гошће су 
и близнакиње Ма-

рија и Марина Гобо-
вић које ће певати ужи-

во у студију.
Водитељи су Марија Рад-

мановић и Дејан Пантелић.

Мери Билић

На 59. годишњицу почетка рада експеримен-
талног програма ТВ Београд, гост Јутарњег 

програма (среда РТС 1) и водитељке Душице 
Спасић били су сниматељ у пензији Чедомир 
Филиповић и др Татјана Ћитић, помоћница извр-
шног директора за развој РТС-а, дакле историја 
и будућност јавног сервиса.
Чедомир Филиповић је жива енциклопедија, 
учесник и сведок развоја не само телевизија, 
већ и важних историјских, политичких, спорт-
ских и многих других догађаја и сусрета широм 
света, сниматељ који је камером бележио све 
протоколарне догађаје у Белом двору, сачеки-
вао и испраћао Титове госте, снимао четири 

америчка председника, Кастра, Индиру Ганди и 
друге светске лидере, био на зимским олим-
пијским играма у Солт Лејк Ситију… Између 
осталог, Чеда Филиповић је за Музеј позориш-
не уметности снимио 250. извођење „Радова-
на Трећег” коју је касније као видео касету из-
дао ПГП и која је постала саставни део сваког 
носталгичног пртљага са којим су генерације 
одлазиле у „бели свет”… у ТВ Београд, Фили-
повић је примљен на конкурсу 1960. прво као 
видео миксер, касније камерман и сниматељ а 
још касније и директор фотографије. Кад је 
купљена прва електронска камера (1970) чудо 
технике, које у то време нису имале ни водеће 
европске телевизије, рекоше „дај онога што 
зна са струјом” – што ће рећи Чеду који је до-
био стипендију за студије електротехнике а за 
своју душу је завршио Факултет драмских умет-
ности (смер камера)… Са том преносном каме-
ром на рамену скренуо је пажњу Тита који је 
питао: „Како се код тебе ништа не чује а код 
Дракчета (из „Филмских новости”) зуји?”… Са 
богатом каријером и импресивним памћењем 
сваког имена и презимена колеге, не само 
београдских новинара, уредника и чланова 

техничке екипе већ и оних из других ТВ цента-
ра, Чедомир Филиповић је гост вредан колико 
и – грумен чистог злата. Али, тешко је отети се 
утиску да је водитељка Јутарњег програма, иа-
ко га је пристојно слушала, без упадица, све 
време размишљала колико је времена „исцу-
рело” и да ли је већ потрошено више минута 
него што је, на рођендан телевизије, предвиђе-
но за ове госте.
Протекле недеље смо у „Експлозиву” (Прва ТВ) 
видели причу о сестрама из села Долово на 
Пештеру, Нусрети и Сабахети Суљић. Живе му-
котрпним животом, најближа продавница је 
удаљена 12 километара а једини извор прихода 
им је продаја дрва која секу у шуми. Једна мо-
торном тестером, друга секиром.
О Нусрети и Сабахети су већ писале новине, би-
ло је и раније ТВ прилога о њима, али је „Екс-
плозив” дао лични печат, рецепт позајмљен од 
„сестринске” емисије „Ексклузив”.
Они су сестрама Суљић на лаптопу показали 
провокативне слике Јелене Карлеуше а онда их 
пропитивали шта мисле о силиконима, да ли би 
их оне икада уградиле… То је, вероватно, треба-
ло да покаже да немају све жене исти систем 
вредности али је само скренуло пажњу са слике 
реалног живота у естрадизацију. у сваком слу-
чају, ружно и неумесно. ¶
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Веб серија „Прва тарифа” 
ускоро на сајту Прве
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