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Да ли пратите неку од многобројних домаћих серија на малим, средњим и великим
екранима? Поред већ добро познатих кардиоваскуларних („Непобедиво срце“),
елитноурбанистичких („Жене са Дедиња“), географских („Будва на пјену од мора“),
наутистичких („Бела лађа“), издвојио бих једну серију која се по мени издваја од свих. То
је убедљиво серија са најдужим емитовањем код нас. То су „Парламентарци“.

  

„Парламентарци“ су серија која се емитује више од 20 година, углавном на другом каналу
РТС. Серија окупља велику екипу глумаца, њих 250. Што због дуговечности серије, што
због многобројних других околности, кастинзи за овај пројекат се одржавају отприлике
на сваке четири године. Интересантно је да је ово једина серија где гледаоци сами могу
да гласају за оне глумце које желе да гледају. Додуше, не буду сви после изабрани да
играју у серији, јер је број глумаца строго утврђен Уставом. Тако да је ово серија од
националног значаја за ову земљу.

  

Кад смо код глумаца, поставу чине како ветерани овог посла тако и младе снаге. Они
који су у овој серији дуги низ година постали су већ препознатљива лица, а популарност
им је толика да буквално не силазе са ТВ екрана. Гостују мало у Дневнику, мало код Лее
Киш. Наравно да им је ово друго драже јер је боља клопа, а буде и музике. Такође,
глумци ове серије су углавном позавршавали разноразне школе, и само мали број их је
завршио Факултет драмских уметности. Ипак, то се никако не одражава на њихову
глуму, која је понекад у рангу Холивуда или Бродвеја.

  

Што се тиче амбијента у коме се „Парламентарци“снимају, треба истаћи да су сцене
углавном урађене у ентеријеру, осим када неком од глумаца широке народне масе
организују неки дочек на Тргу, Газиместану, Теразијској чесми, или, једноставно, са
својим омиљеним драмским уметником прошетају улицама града. Тада се радња сели у
екстеријер, али због компликоване организације те сцене се ретко снимају.
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Костими су, може се рећи, доста једнолични и некако униформисани. Глумци су
углавном у елегатном издању, мада се дешава да поједини дођу на снимање у мајцама са
разним апликацијама, па тада снимање серије обично буде отежано а дешавало се и да
се привремено обустави.

  

Радња ове домаће серије се претежно врти око тема које су од изузетне важности за
нашу земљу, а утицај „Парламентараца“ је толики да се оно што се одиграва пред
камерама веома често рефлектује и на стварни живот у Србији. Иако су многе епизоде
досадне и у правом смислу речи статичне (јер углавном сви седе), дешава се да поједине
сцене обилују чак и насиљем. Иначе, псовке, насиље, и било каква врста вређања,
дисквалификације и дискриминације, према правилнику о понашању на снимању су
недопустиве, али пошто снимање иде уживо то је тешко спречити. Дешавало се да се
глумци поштено почасте псовкама, поливају водом, гађају ципелама, прете једни
другима. Неке од њих су чак и износили са снимања, јер нису желели да напусте сет,
док појединима нису дозвољавали да присуствују снимању.

  

„Парламентарци“ се тешко могу жанровски одредити. Ради се, наиме, о драми са
примесама хумора, хорора и трагедије. Серија је, иначе, високобуџетни пројекат за чије
снимање се одваја из џепова свих грађана Србије. Хонорари, за разлику од других
домаћих серија, нису тајна па тако глумац у „Парламентарцима“ у просеку зарађује око
1.000 евра. Уз то иду и многе бенифиције које остали наши глумци немају.

  

Све у свему, „Парламентарци“ су серија која се не може избећи. Последице које она
производи у нашем друштву увек ће бити у центру друштвено-политичких збивања у
Србији. Народ, углавном, без обзира на радњу која се одиграва у серији, ћути и гледа.
Није било већих, ако се изузме догађај од пре дванаест година. Главни режисер који је
био у то време, хтео је да и за наредне четири године прогура сличан сценарио, попут
оног који се показао лошим у јавности, желећи да остави индентичну групу глумаца.
Народу се то толико није допало, да је одлучио да упадне на сет и запали целокупну
сценографију, после чега је на чело филмске екипе дошао нови редитељ који је довео и
нову глумачку гарнитуру.

  

Било како било, „Парламентарци“ се упркос свему и даље ревносно снимају, а
предвиђено је да на пролеће ове године буде организован редовни кастинг за глумачку
екипу ове најдуговечније серије у Србији.
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