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Да бисте снимили историјски филмски пројекат о краљу Петру, морате најпре схватити
историјску улогу председника Вучића, мада је код људи који би да снимају филм о краљу
Петру, најважније да схвате историјску улогу краља Петра.

  

Лазар Ристовски је те филмске предрадње први спровео у дело у историји светске
кинематографије, али је у схватању историјске улоге председника Вучића отишао
предалеко, скоро у Мајчину, мало село близу Бескраја.

  

  

Ако је филм о краљу Петру историјска драма базирана поред осталог и на преласку
Албаније, филм о Лази Ристовском који ће неко снимити једног дана, биће комедија о
невероватној способности једног глумца да пред сваке изборе пређе код оних који су на
буџету.

  

И неће се звати „Чарапе краља Петра“, већ „Гаће Лазара Ристовског“.
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Лазар Ристовски, дакле, схватио је историјску улогу председника Вучића, па смо одмах
после тог историјског тренутка сазнали да у филму о краљу Петру насловну улогу
тумачи Лазар Ристовски, док се захтевног редитељског посла латио његов син Петар
Ристовски, а главне женске улоге се латила супруга тумача насловне улоге и извршна
копродуценткиња редитеља Петра Ристовског, такође Ристовски, Даница.

  

Копродуцент филма је Зилион филм, чији је власник неки Лазар Ристовски, а филма
уопште не би било без једног човека.

  

Не, тај човек није Лазар Ристовски, иако би из списка свих Ристовских ангажованих око
„краља Петра“ то дало наслутити. Па ко је онда тај човек?

  

– То је председник државе господин Вучић – изјавио је Лазар Ристовски на
конференцији за штампу где се могао уочити пресудан утицај председника Вучића на
Лазара Ристовског: потцењивао је нашу новинарку, ниподаштавао је Данас и показао да
је у великом Лазару Ристовском све ове године чучао мали напредњак.

  

Ствар је личног избора и личне хигијене да ли ћете од великог глумца у 65. години
постати мали напредњак са великим филмским буџетом, само да би снимили неки филм
у кругу породице.
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  Кључна реченица филмског пројекта о краљу Петру била је она предизборна, од пренеку годину, о Вучићу као великом политичару и осталим мрсомудима који нису таковелики политичари јер, ваљда, тренутно не могу да ти обезбеде велики филмски буџет.  Све је од почетка саге о Вучићу и мрсомудима било провидно, као што је провидан имали кућни породични кастинг, који не схватају једино они који су дефинитивно за Лазу.  И кад се Данас сасвим оправдано упитао – какав је то филм за који се карте продајуунапред по напредњачким општинама ко станови у Београду на води, замерите сеЛазару Ристовском у снимању овог породичног филма од националног значаја. Који ће усваком случају расветлити улогу једне познате српске династије. Не тол’ко династијеКарађорђевић колико династије Ристовски.  Да бисте снимили филм о краљу Петру који кошта ко Светог Петра кајгана у данашњојСрбији, морате, дакле, бити свесни информеровске сентенце да један човек има муда,док су сви остали мрсомуди.  А кад то једном изговорите, догураћете и до филма о Краљу Александру.  ( Дража Петровић – Данас )  Видети још:  Ђорђе Вукадиновић у Скупштини: Да ли је тачно да се на градове и општине поСрбији врши притисак да у претплати купују по неколико хиљада карата за филм'Чарапе краља Петра' Лазара Ристовског чије снимање још није ни завршено?  Лазар Ристовски: Вучић је бескомпромисан у борби за бољу Србију, он је јединиозбиљан политичар данас  СНС власт у Чачку потрошила из градског буџета милион динара на 4.300биоскопских улазница за филм Лазара Ристовског "Чарапе краља Петра" - којијош није снимљен  Контроверзе око новог филма Лазара Ристовског - Војници плаћени мање одволова и коња  
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