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ПЕРСПЕКТИВЕУСРБИЈИ
Сажетак: Циљ овог ра да је сте да ис тра жи фе но мен лај фстајл 
те ле ви зиј ског фор ма та као спе ци фич ног сег мен та ри ја ли ти те
ле ви зиј ских про гра ма. Кор пус чи не при ме ри еми си ја на два ко
мер ци јал на ино стра на ТВ ка на ла „Fi ne Li ving” и „HGTV” као и 
емисијe С Та ма ром у ак ци ји и Пр ва ба шта Ср би је на на ци о нал ном 
јав ном ме диј ском сер ви су РТС. Је ди ни це ана ли зе су ТВ еми си је, 
као це ли не. Teоријско по ла зи ште ра да чи ни Те о ри ја ко ри сти и за
до вољ ства. Ана ли за је по ка за ла ка ко по сма тра ни аме рич ки лај
фстајл ри ја ли ти про гра ми, као на мет нут стан дард по ста вља ју, 
по пра ви лу, са мо је дан стил уре ђе ња са оба ве зним ком по нен та ма 
на ме шта ја и про сто ри ја уну тар ста на/ку ће  и не при хва та ју као 
до бар мо дел ни шта што од сту па од та квог сти ла. При мет но је 
да се та кав стил уре ђе ња, пре ко лај фстајл те ле ви зи ја, на мет нуо 
као мо дел и кад се уре ђу ју/ку пу ју не крет ни не и у дру гим де ло ви ма 
све та (нпр. Евро па, Сред ња Аме ри ка и Ка на да). Ана ли зи ра ни до
ма ћи фор ма ти раз ли ку ју се у ве ли кој ме ри од аме рич ких, бу ду ћи да 
има ју ху ма ни тар ни или так ми чар ски ка рак тер и дру ге аспек те 
ко ји ни су са мо есте ски.

Кључнеречи: ри ја ли ти про гра ми,  лај фстајл те ле ви зи ја, пре у ре
ђе ње, јав ни ме ди ји, ко мер ци јал ни ме ди ји 

Циљ ра да и де фи ни са ње  
пред ме та ис тра жи ва ња

Циљ ра да је сте да се ис тра жи фе но мен лај фстајл те ле ви
зиј ског фор ма та као спе ци фич ног сег мен та ри ја ли ти те ле
ви зиј ских про гра ма.
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У срп ском је зи ку, у кон тек сту те ле ви зиј ске фор ме, не
ма пре ци зно об ја шње ног и пре ве де ног пој ма ен гле ске ре
чи li festyle , осим син таг ми „на чин жи во та”, од но сно „стил 
жи во та”1. Сто га ћу у ра ду, за на зив на ве де ног ме диј ског 
феномена, кори сти ти тај ан гли ци зам. 

У стра ној ли те ра ту ри по сто је број на ис тра жи ва ња2 и сту ди
је у ве зи са исто ри ја том, зна ча јем и раз ли чи тим ти по ви ма 
лајфстајл ри ја ли ти про гра ма. Сма тра се да во ди по ре кло од 
до ку мен тар них обра зов них про гра ма. Ме ђу тим, са вре ме на 
вер зи ја, ка кву да нас по зна је мо, на ста ла је у Ве ли кој Бри та
ни ји де ве де се тих го ди на 20. ве ка, да би се по том про ши ри ла 
по За пад ној Евро пи: у Дан ској, Не мач кој, Хо лан ди ји, Фран
цу ској, Ита ли ји, Нор ве шкој и Швед ској, као и ан гло сак сон
ским зе мља ма: Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Kанади, 
Ау стра ли ји и Но вом Зе лан ду, али и у Ју жној Афри ци.

„Лaјфстајл те ле ви зи ја ба ви се сва ко днев ним жи во том обич
них љу ди. Жа нр укљу чу је про гра ме о ди зај ну ин тер и је ра  и 
пре у ре ђе њу ку ће, пре о бра жа ју лич но сти, ку ва њу, тре ни ра
њу и чи шће њу. Та кви про гра ми су у ве зи са сва ко днев ним 
на чи ном жи во та и по на ша њем. Овај жа нр, за јед но са ри ја
ли ти јем, при па да  гру пи за бав них ме диј ских са др жа ја и у 
осно ви је еду ка тив ног ка рак те ра  јер ну ди прак тич не са ве те 
и ин спи ра ци ју у ве зи са ис хра ном, мо дом, здра вим те лом, 
ба што ван ством и уре ђе њем ку ћа”.3

Иа ко је од 2006. и по ја ве Ве ли ког бра та, као пр вог фор ма
ти ра ног4 ри ја ли ти про гра ма у Ср би ји, про шло го то во 15 

1 Ва сић, В., Пр ћић, Т. и Неј ге ба у ер, Г. (2001) Ду ју спе ак ан гло срп ски?  
Но ви Сад: Змај, стр. 144.

2 Mo se ley, R. (2000) Ma ke o ver Ta ke o ver on Bri tish Te le vi sion, Screen 41 (3) 
рр. 299–314; Gi les, D. C. (2002) Ke e ping the Pu blic in The ir Pla ce: Au di en
ce Par ti ci pa tion in Li festyle  Te le vi sion Pro gram ming, Di sco ur se & So ci ety 
13(5), рр. 603–628; Taylor, L. (2002) From Ways of Li fe to Li festyle  The 
‘Or di na riiza tion’ of Bri tish Gar de ning Li festyle  Te le vi sion, Eu ro pean Jo
ur nal of Com mu ni ca tion 17(4), рр. 479–493; Brun sdon, C. (2004) Ta ste and 
Ti me on Te le vi sion, Screen 45(2), рр. 115–29; Bell, D. and Hol lows, J. (eds.) 
(2006) Hi sto ri ci zing Li festyle : Me di a ting Ta ste, Con sump tion and Iden tity 
from the 1900s to 1970s, Al der shot: As hga te Pu blis hing; Maj britt Jen sen, P. 
(2008) The In ter na ti o nal Ex tent and Ela sti city of Li festyle  Te le vi sion, Me di
e Kul tur 45, pp. 3750; Smith, A. (2010) Li festyle  Te le vi sion Pro gram mes and 
the Con struc ti ons of the Ex pert Host, Eu ro pean Jo ur nal of Cul tu ral Stu di es 
13(2), pp. 191–205; Whi te, M. (2012) Gen der Ter ri to ri es: Ho u se Hun ting 
on  Ame ri can Real Esta te TV, Te le vi sion & New Me dia 14(3), pp. 228–243; 
Red den, G. (2018) Is Re a lity TV Neo li be ral? Te le vi sion & New Me dia 19(5),  
pp. 399 –414.

3 Maj britt Jen sen, P. (2008) The In ter na ti o nal Ex tent and Ela sti city of Li festyle  
Te le vi sion, Me di e Kul tur 45 р. 38.

4 Под на зи вом Цир кус во а јер, у вр ло скром ној про дук ци ји, без зна чај не 
ме диј ске па жње и по пу лар но сти, ри ја ли ти про грам по ја вио се у Ср би ји 
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го ди на, у на шем је зи ку до да нас ни је про на ђен аде ква тан 
срп ски на зив, од но сно пре вод за тај по јам. Та ко је до да нас 
тај на зив „по стао одо ма ћен, а ри ја ли ти про гра ми са мо су се 
умно жа ва ли”.5

„По пу лар но на зва на те ле ви зи ја са чи ње ни ца ма (fac tual TV) 
ри ја ли ти је сме штен на гра ни ци из ме ђу ин фор ма ци је и за
ба ве, до ку мен тар ца и дра ме”.6 За та кав тип за бав ног ме диј
ског са др жа ја мо же да се ка же да је у пи та њу „про мен љив, 
при ла го дљив и вр ло от по ран ме диј ски фе но мен у тој ме ри 
да се по ста вља пи та ње да ли је мо гу ће го во ри ти о жан ру 
ка да је реч о не че му што не мо же ја сно да се огра ни чи ни ти 
ка те го ри зу је”.7

Tеоријско по ла зи ште

Те о риј ско по ла зи ште ра да чи ни Те о ри ја ко ри сти и за до вољ
ства. Пре ма тој те о ри ји, пу бли ка ће пра ти ти од ре ђе ни ме
диј ски са др жај у ме ди ји ма „јер ће на тај на чин за до во љи ти 
не ку сво ју по тре бу, би ло по тре бу за ин фор ма ци јом, за ба вом 
или не чим тре ћим”8. Уте ме љи вач ове те о ри је Ила ја Kац 
(Eli a hu Katz) сма тра да по је дин ци ко ри сте ме ди је ка ко би 
се по ре ди ли са дру ги ма, до би ли ин фор ма ци је и са ве те за 
сва ко днев ни жи вот те да се „при пре ме на кул тур не зах те
ве успо на на дру штве ној ле стви ци”9. На осно ву то га мо же 
се за па зи ти да по је дин ци – гле да о ци за до во ља ва ју сво је по
тре бе за ин фор ми са њем, али и обра зо ва њем ка да је у пи та
њу ства ра ње вред но сних иден ти те та, спе ци фич ног жи вот
ног сти ла и кул тур них вред но сти, ка кви се мо гу ви де ти у 
лајфстајл про гра ми ма.  

Те ле ви зи ја и ин тер нет, по след њих го ди на све ви ше, „игра ју 
огром ну уло гу у лич ном, по ро дич ном, па и про фе си о нал ном 
струк ту ри ра њу вре ме на и об ли ко ва њу на ших по ли тич ких и 
кул тур них ре ал но сти”10. Због сво је ве ли ке по пу лар но сти и 

на не ка да шњој ТВ Ко ша ва још 2001.
5 Пра ли ца, Д. (2011) Од нос јав но сти и не за ви сног ре гу ла тор ног те ла пре

ма ри ја ли ти про гра ми ма у Ср би ји: Сту ди ја слу ча ја ’Двор’, Кул ту ра бр. 
133, Бе о град: За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, стр. 307.

6 Hol mes, S. and Jermyn, D. (eds.) (2004) Un der stan ding Re a lity TV, New 
York: Ro u tled ge, p. 2.

7 Ми лин Пер ко вић, С. и Ма то вић, М. (2014) Ри ја ли ти про гра ми у Ср би ји 
и ’не при ме ре ни са др жа ји’, Го ди шњак Фа кул те та по ли тич ких на у ка, 8 
(11), стр. 134. 

8 Će re pin ko, D. (2011) Ko mu ni ko lo gi ja – kra tak pre gled naj va žni jih te o ri ja, 
poj mo va i prin ci pa, Va ra ždin: Ve le u či liš te u Va ra ždi nu, str. 142143.

9 Исто, стр. 142143.
10 Kроња, И. (2006) Ур ба ни жи вот ни сти ло ви и ме диј ска ре пре зен та ци ја 

град ског жи во та и омла дин ске кул ту ре пот кул ту ра ’Си ли кон ске до ли не’ 
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све при сут но сти у жи во ту нај ве ћег бро ја љу ди, те ле ви зи ју 
не ки ау то ри на зи ва ју и кул тур ном аре ном, а „у са вре ме ном 
пост мо дер ном дру штву, ова кул тур на аре на, да ле ко пре не го 
ви со ка кул ту ра, ус по ста вља кул тур не стан дар де и об ли ку
је по пу лар ни укус”11, што је упра во и од ли ка ана ли зи ра них 
фор ма та, на ро чи то оних аме рич ке про дук ци је. 

За лај фстајл ТВ про гра ме мо гло би се ре ћи да при па да ју 
жан ро ви ма по пу лар не кул ту ре. Не ки ау то ри, пак, сма тра ју 
да ин ду стри ја кул ту ре и за ба ве, у овом слу ча ју те ле ви зи ја, 
не ма то ли ко ди рект ног ути ца ја на ства ра ње по пу лар не кул
ту ре. По сто је опреч ни ста во ви у ве зи са тим ко ли ко љу ди/ 
пу бли ка има ути ца ја ја на фор ми ра ње по пу лар не кул ту ре. 
Фиск (Fi ske) на во ди да по пу лар ну кул ту ру ства ра ју љу ди, а 
не ин ду стри ја кул ту ре: „Све што ин ду стри ја кул ту ре мо же 
да про из ве де је сте ре пер то ар тек сто ва или кул тур не гра ђе 
ко ју ће раз ли чи те фор ма ци је љу ди ко ри сти ти или од ба ци ти 
у трај ном про це су ства ра ња по пу лар не кул ту ре”12. Са дру ге 
стра не Де Сер то (De Ser to) сма тра да „’ко ри сни ци’ по пу лар
не кул ту ре ни су у мо гућ но сти да уче ству ју у ства ра њу са ме 
кул ту ре и је ди но на шта мо гу да ути чу је на чин на ко ји ће ту 
кул ту ру кон зу ми ра ти”.13

Ана ли за лај фстајл фор ма та по ка за ла је да је упра во про
дук циј ски ода бир на чи на пре у ре ђе ња ку ће/дво ри шта у тим 
еми си ја ма на мет нуо од ре ђе ни стил уре ђе ња ко ји у ка сни јим 
еми си ја ма сви уче сни ци же ле. 

Ме то до ло ги ја и кор пус ис тра жи ва ња

Ме то де ко је су ко ри ште не у овом ра ду су: де скрип тив на и 
ком па ра тив на ме то да ка ко би се дао што бо љи пре глед ста
ња лај фстајл про гра ма у све ту и код нас, од но сно ка ко би 
се уо чи ле слич но сти и раз ли ке до ма ћих у од но су на стра не 
при ме ре. У при ку пља њу де ла по да та ка при ме њен је и ме
тод сту ди је слу ча ја тех ни ком на уч ног ин тер вјуа с ци љем 
да се до дат но по ја сне мо де ли функ ци о ни са ња два до ма ћа 
при ме ра. Ин тер вјуи са про ду цен ти ма и уред ни ци ма еми си
ја С Та ма ром у ак ци ји и Пр ва ба шта Ср би је оба вље ни су 

и филм ска три ло ги ја Ра ди во ја Ра ше Ан дри ћа, Збор ник ра до ва Фа кул те
та драм ских умет но сти, бр. 10, стр. 89.

11 Cra ne, D. (1992) The Pro duc tion of Cul tu re – Me dia and the Ur ban Arts. 
Lon don: Sa ge Pu bli ca ti ons, p. 50.

12 Фиск, Џ. (2001) По пу лар на кул ту ра, Бе о град: Клио, стр. 32.
13 Ра ђе но вић, М. (2016) Еле мен ти по пу лар не кул ту ре у ’Ве ли ком Гетсбију’, 

На сле ђе бр. 33, стр. 211.
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електрон ским пу тем 5. и 6. апри ла 2020. Том при ли ком са
го вор ни ци су од го во ри ли на уна пред по ста вље на пи та ња14. 

Кор пус чи не при ме ри по је ди нач них еми си ја о ку по ви ни и 
пре у ре ђе њу ку ће/ста на  Упад у дво ри ште (Yard Cras hers) 
на ТВ ка на лу  Fi ne Li ving, Скри ве ни по тен ци јал (Hid den Po
ten tial) на ТВ ка на лу HGTV (Ho me Gar den TV), С Та ма ром у 
акци ји и Пр ва ба шта Ср би је на РТСу (та бе ла 1):

Та бе ла 1: При ме ри лај фстајл ТВ еми си ја
Ана ли за и ре зул та ти

Кон текст еми си ја

 Сли ка 115                                            Сли ка 216

Упад у дво ри ште (Yard Cras hers)17 (сли ка 1) у про се ку тра
је 22 ми ну та. Еми ту је се на кал бов ском ТВ про гра му Фајн 
Ли винг (Fi ne Li ving TV), али и HGTV и DIY Net work, у вла
сни штву ТВ кор по ра ци је Дис ка ве ри (Di sca very Net works In
ter na ti o nal) од 2008. До са да је би ло 17 се зо на и ви ше сто
ти на епи зо да. Про ме ни ла су се тро ји ца во ди те ља Ах мед 
Ха сан (Ah med Has san), Ме тју Бле шоу (Mat thew Blas haw) и 
Ке вин Вуд (Ke vin Wo od). Сце на рио је та кав да во ди тељ, ко
ји је ујед но и  пред у зет ник, на по чет ку еми си је тра жи осо бе 
ко ји ма би пре у ре дио дво ри ште. Сво је по тен ци јал не кли јен
те  про на ла зи у гар денцен три ма где они до ла зе у ку по ви ну. 
На кон до го во ра, од ла зи са кли јен том да про ве ри у ка квом 
је ста њу ње го во дво ри ште и до го ва ра де та ље. Пред ла же му 
опци ју об но ве, ко ју кли јент, по пра ви лу, без по го во ра и с 
оду ше вље њем увек при хва та. Ком плет на об но ва дво ри шта 
тра је два да на. Уче ству ју еки па про фе си о на ла ца ко ју до ве де 

14 Пи та ња и од го во ри да ти су на кра ју ра да у при ло зи ма 1 и 2.
15 Из вор за сли ку: DIY net work.
16 Из вор за сли ку: HGTV.
17 https://www.diynet work.com /shows/yardcras hers (по се ће но 05. 04. 2020).

ТВ канал емисија трајање 
(просек) 

Fine Living Упад у двориште  (Yard Crashers) 22 мин. 
HGTV Скривени потенцијал   (Hidden Potential) 22 мин. 
РТС С Тамаром у акцији 55 мин. 
РТС Прва  башта Србије 50 мин. 
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во ди тељ (мај сто ри, ар хи тек те и сл.) и са дру ге стра не чла
но ви по ро ди це и/или при ја те љи, ком ши је оно га чи је се дво
ри ште сре ђу је. Ак це нат је на за јед нич ком ра ду и до при но су 
ло кал не за јед ни це. Кли јент – вла сник дво ри шта при су тан 
је све вре ме ра до ва, уче ству је у ре но ви ра њу и не по сто ји 
ефекат из не на ђе ња.

Скри ве ни по тен ци јал (Hid den Po ten tial)18 (сли ка 2) у про се
ку тра је 22 ми ну та. Еми ту је се на ТВ про гра му HGTV од 
2017. До са да је сни мље но пре ко 30 епи зо да. Ин ве сти тор
ка и ди зај нер ка из Ка ли фор ни је Џа смин Рут (Ja smi ne Roth) 
оби ла зи та мо шња пред гра ђа са тип ским ку ћа ма и пре у ре ђу
је ин тер и јер и ек стeријер од ре ђе не ку ће. Кли јент – вла сник 
ку ће нај пре јој са оп шти ко ли ки бу џет има на рас по ла га њу, 
и спрам то га, ди зај нер ка се по тру ди да уре ди ку ћу на кре
а ти ван на чин. Због огра ни че ног нов ца, уре ђу је се спо ља
шњост ку ће, док се уну тар ку ће пре у ре ђу је углав ном ку хи
ња, днев ни бо ра вак, ку па ти ло и евен ту ал но јед на спа ва ћа 
со ба. Ком плет но пре у ре ђе ње тра је ви ше да на. У пре у ре ђе њу 
ку ће уче ству ју са мо чла но ви ти ма пред во ђе ни Ру то вом, док 
чла но ви по ро ди це до ла зе на кон што се ку ћа пре у ре ди, те је 
у фо ку су и ефе кат из не на ђе ња, од но сно ус хи ће ња, што је и 
вр ху нац еми си је.

    Сли ка 319                                               Сли ка 420

С Та ма ром у ак ци ји21 (сли ка 3) у про се ку тра је 55 ми ну та. 
Еми ту је се на ка на лу РТС1 од 2016. До са да је еми то ва но 
се дам се зо на са пре ко 100 епи зо да. Ау тор ка и во ди тељ ка је 
Та ма ра Гру јић, ко ја је пре ове еми си је во ди ла слич ну под 
на зи вом Рад на ак ци ја. Про ду цент еми си је је Вук Ђо ко вић. 
Иа ко је по фор ма ту ри ја ли ти лај фстајл, у осно ви је ху ма
ни тар ног ка рак те ра. Еки па пред во ђе на во ди тељ ком ода би ра 
по ро ди цу скром ни јег со ци јал ног ста ту са ко јој је по треб на 
адап та ци ја ку ће. Услов је да је ку ћа у вла сни штву по ро ди
це и да ни је ве ћа од 80 ква драт них ме та ра. Адап та ци ја и 

18 https://www.hgtv.com/shows/hid denpo ten tial (по се ће но 05. 04. 2020). 
19 Из вор за сли ку: РТС.
20 Исто.
21 http://sta ma ro mu ak ci ji.rs (по се ће но 05. 04. 2020). 
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ентери је ра и екс те ри је ра тра је 5 да на. Чла но ви по ро ди це не 
уче ству ју ди рек тно у пре у ре ђе њу, већ до ла зе на кон што се 
по сао за вр ши, уз ефе кат из не на ђе ња на кра ју. Спон зо ри сно
се све тро шко ве уре ђе ња, од но сно об но ве. По ред ху ма ни
тар ног ка рак те ра, еми си ја има и кул тур нообра зов ну и дру
штве но од го вор ну функ ци ју бу ду ћи да је је дан сег мент увек 
по све ћен и  кул тур ном на сле ђу кра ја у ко ме се на ла зи ку ћа, 
а че сто се и уз по моћ ло кал них са мо у пра ва уре ди не ки обје
кат од јав ног ин те ре са у тој оп шти ни (спорт ско игра лиште, 
здрав стве на уста но ва, шко ла и слич но). 

Пр ва ба шта Ср би је22 (сли ка 4) у про се ку тра је 50 ми ну та. 
Еми ту је се на РТС1 од 2018. До са да је еми то ва но две се зо не 
са 25 епи зо да. Ау тор и уред ник еми си је је Јо ван Мар ко вић, 
а во ди тељ ба што ван Де јан Дра ги ће вић. Кон цепт је та кав да 
се у сва кој епи зо ди так ми че по две по ро ди це, из истог ме
ста, са ци љем да за три да на уре де сво је дво ри ште/те ра су. 
У ку по ви ни би ља ка и са ве ти ма обе ма по ро ди ца ма по ма жу 
пеј за жне ар хи тек те и во ди тељ. Бу џет за пре у ре ђе ње оба дво
ри шта обез бе ђу ју спон зо ри. Чла но ви по ро ди це уче ству ју у 
пре у ре ђе њу. Жи ри од лу чу је о то ме ко је бо ље уре дио дво
ри ште и по бед ник до би ја на гра ду (нпр. зи да ни ро штиљ). 
По бед нич ке по ро ди це се зо не иду у фи на ле где жи ри би ра 
три нај леп ше уре ђе на дво ри шта. Вла сни ци по том до би ја ју 
за да так да за 30 ми ну та кре а тив но уре де си му ли ра не ба ште, 
а на рас по ла га њу им је исти број би ља ка. Нај бо ље оце њен 
про је кат до би ја ком плет но опре мље ну зи да ну лет њу ку хи
њу, дру го пла си ра ни до би ја др ве ну ку ћи цу за ба шту или са
ле тлу, а тре ће пла си ра ни тен ду. Еми си ја по ред так ми чар ског 
има и кул тур ни и еду ка тив ни ка рак тер јер пеј за жне ар хи тек
те и бо та ни ча ри да ју прак тич не са ве те о уре ђе њу око ли не и 
вр ста ма сад ног ма те ри ја ла. 

Ком па ра тив на ана ли за

По ре ђе ње че ти ри лај фстајл ри ја ли ти се ри ја ла оба вље но је 
на осно ву се дам кри те ри ју ма ко ји су прет ход но по ста вље
ни. По сма тра но је  при су ство, од но сно од су ство сле де ћег 
(та бе ла 2):

• фи нан си ра ње (пре)уре ђе ња: о тро шку вла сни ка / о 
тро шку спон зо ра;

• со ци јал ни ка рак тер (пре)уре ђе ња: ху ма ни тар ни / так
ми чар ски/ естет ски;

• обим (пре)уре ђе ња: ком пле тан / де ли ми чан;

22 https://www.rts.rs/pa ge/rt s/sr /rt spred sta vlja/story/267/naj no vi je/3262020/pr
vaba stasr bi je.html (по се ће но 05. 04. 2020).
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• обје кат (пре)уре ђе ња: ку ћа и стан / дво ри ште;

• на чин (пре)уре ђе ња: тип ско23 / сло бод но;

• уче шће у (пре)уре ђе њу: кре а тив ни тим / вла сник с по
ро ди цом/ ло кал на за јед ни ца;

• аспект еми си је: кул тур нообра зов ни / дру штве но
одго вор ни/ за бав ни.

Ком па ра тив на ана ли за по ка за ла је да код са мо три кри те
ри ју ма по сто ји по кла па ње у це лом кор пу су, а то је да сви 
се ри ја ли има ју естет ски ка ра тер, да у пре у ре ђе њи ма увек 
учеству ју кре а тив ни ти мо ви на че лу са во ди те љем/во ди тељ
ком и да у сва че ти ри се ри ја ла до ла зи и до пре у ре ђе ња дво
ри шта, од но сно ба ште, де ли мич мо или пот пу но. 

За јед нич ко за три од че ти ри се ри ја ла је сте да спон зо ри фи
нан си ра ју пре у ре ђе ње и да се ком плет но пре у ре ђу је про
стор, док је ди но код Скри ве ног по тен ци ја ла то фи нан си ра 
вла сник спрам сво јих мо гућ но сти, од че га за ви си и обим 
пре у ре ђе ња. Ана ли за је та ко ђе по ка за ла и да су за јед нич
ке ка рак те ри сти ке срп ских лај фстајл фор ма та та ко зва ни 
сло бо дан стил уре ђе ња ку ће/дво ри шта спрам про це не про
дук ци је (С Та ма ром у ак ци ји), од но сно у до го во ру са вла
сни ци ма (Нај леп ша ба шта Ср би је). Још јед на за јед нич ка 
ка рак те ри сти ка до ма ћих фор ма та је сте да у свом са др жа ју 
има ју кул тур нообра зов ни и дру штве но од го вор ни аспект. 
По ред фо ку са на пре у ре ђе ња од ре ђе не ку ће/дво ри шта део 
еми си је усме рен је и на кул тур но на сле ђе, оби ча је и про мо
ци ју ло кал не сре ди не (С Та ма ром у ак ци ји), од но сно кул ту
ру не го ва ња зе ле ни ла, са ве та за уре ђе ње дво ри шта и очу ва
њем при ро де и сре ди не у ко јој жи ви мо (Нај леп ша ба шта 
Ср би је). 

Са дру ге стра не, ана ли за је по ка за ла тип ски на чин пре у ре
ђе ња и ку ће и д во ри шта у аме рич ким фор ма ти ма. Ка да је 
у пи та њу пре у ре ђе ње уну тра шњо сти ку ће у цен тру па жње 
је увек тзв. отво ре ни кон цепт, од но сно за јед нич ки, раз гра
ђен про стор ку хи ње, тр пе за ри је и днев не со бе. У фо ку су ве
ли ке ку хи ње, по пра ви лу, је ку хињ ски еле ме нат – остр во, 
шпо рет и ду пли фри жи дер од нер ђа ју ћег че ли ка, ис кљу чи
во мер мер ни пулт на до њим ку хињ ским еле мен ти ма. Ку
хи ња оба ве зно мо ра да бу де по ве за на у јед ну ве ли ку про
сто ри ју са днев ном со бом и тр пе за ри јом. Сма тра се да је 
„днев ни бо равак по стао обе леж је са вре ме ног ста на у дру гој 

23 У сми слу да су уо че ни не ки стан дар ди по пут: отво ре ног за јед нич ког 
про сто ра ку хи ње, днев не со бе и тр пе за ри је, оба ве зни ка мин (ку ће); са
вре ме но ог њи ште – ва тра, елек трич ни ро штиљ, са ле тла (дво ри шта).
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половини 20. ве ка и сре ди ште по ро дич ног жи во та”.24 У сре
ди шту аме рич ког днев ног бо рав ка увек је ка мин, чак и ка да 
ни је у функ ци ји. Уко ли ко има ви шка про сто ри ја (су те рен, 
пот кро вље), по пра ви лу, тај део се ре но ви ра у свр ху за ба ве 
– то јест као, ка ко ка жу, му шка ја зби на. Ти ме се по твр ђу је 
сте ре о ти пи за ци ја му шких и жен ских про сто ри ја. „Му шка 
вер зи ја сва ко днев ног под ра зу ме ва про стор до ма као про во
ђе ње вре ме на осло бо ђе ног од ра да, док је жен ском вер зи јом 
сва ко днев ног, ујед но и де фи ни ци јом же не, схва ће но до бро 
во ђе ње до ма ћин ства, те бри га о се би.”25 Ка да је у пи та њу 
пре у ре ђе ње дво ри шта, при ме тан је аспект за ба ве и опу шта
ња, спрам сад ње зе ле ни ла и цве ћа. По жељ но аме рич ко дво
ри ште тре ба да има та ко зва но са вре ме но ог њи ште на плин 
са клу па ма око ње га, са ле тлу, спољ њи по крет ни/зи да ни ро
штиљ са рер ном, и ако има ме ста, ку так за игра ње де це или 
кућ них љу би ма ца. 

Ху ма ни тар ни ка рак тер је осо бе ност је ди но се ри ја ла С Та ма
ром у ак ци ји, док так ми чар ски ка рак тер има је ди но Нај леп
ша ба шта Ср би је. Ка да је у пи та њу ан га жо ва ност вла сни ка 
у ра до ви ма, она је пред ви ђе на у аме рич ком Упа ду у дво
ри ште и у Пр вој ба шти Ср би је, док је при су ство вла сни
ка оста вље но за крај с ефек том из не на ђе ња и оду ше вље ња 
код Скри ве ног по тен ци ја ла и С Та ма ром у ак ци ји. Со ли дар
ност као обе леж је ло кал не за јед ни це мар ки ра но је код Упа
да у дво ри ште где про ду цент ском ти му и вла сни ку по ма же 
по ро ди ца и ком ши лук. У Пр вој ба шти Ср би је так ми че се 
две по ро ди це, па је уче шће ро ђа ка, чла но ва по ро ди це или 
пријате ља не ми нов ност.

За кључ не на по ме не

Те ле ви зиј ски лај фстајл ри ја ли ти про гра ми вр ло су по пу
лар ни, што до ка зу је њи хо во ви ше де це ниј ско еми то ва ње у 
све ту и по след њих го ди на код нас. 

Ана ли за је по ка за ла ка ко су по сма тра ни аме рич ки фор ма ти 
из гра ди ли је дан стил уре ђе ња као по же љан стан дард ко ји 
сви кли јен ти же ле. Иа ко је сва ка ку ћа/стан уре ђе на на дру
га чи ји на чин, стил уре ђе ња са оба ве зним ком по нен та ма на
ме шта ја и уну тра шњим рас по ре дом и по ве за но сти про сто
ри ја на мет нут је као стан дард: за јед нич ки отво ре ни простор 
кухи ње, тр пе за ри је и днев не со бе; мер мер не пло че на 
доњим де ло ви ма ку хињ ских еле ме на та, ку хињ ски еле менат 

24 Du da, I. (2010) Pro na đe no bla go sta nje: Sva ko dnev ni ži vot i po tro šač ka  
kul tu ra u Hr vat skoj 1970ih i 1980ih, Za greb: Sred nja Eu ro pa, str. 127.

25 Per kec, M. (2016) Sta no va nje u so ci ja li zmu – kla sno kul tur ni aspek ti – di
plom ski rad, Za greb: Sve u či liš te u Za gre bu – Fi lo zof ski fa kul tet, str. 26.
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острво, елек трич ни уре ђа ји од нер ђа ју ћег че ли ка, ка мин као 
оба ве зни део днев не со бе, ви ше ку па ти ла, а глав но ку па ти ло 
са два ла ва боа, му шка со ба за за ба ву и та ко да ље. Ка да су у 
пи та њу пре у ре ђе ња дво ри шта пред ност је да та про сто ру за 
ужи ва ње у од но су на про стор са зе ле ни лом и цве ћем: са вре
ме но ог њи ште са плин ским пла ме ном и клу пе око ло, зи да ни 
ро штиљ са рер ном, са ле тла, деч ји ку так за за ба ву или ку так 
за кућ не љу бим це, по пра ви лу, по ста ли су не из о став ни еле
мен ти сва ког пре у ре ђе ног дво ри шта.  Иа ко то ни је био пред
мет овог ра да, гле да њем и не а ме рич ких лај фстајл се ри ја ла, 
уо че но је да се аме рич ки стан дард лај фстајл уре ђе ња до ма 
пре нео и као мо дел ко ји кли јен ти тра же у про гра ми ма и у  
Ка на ди, Сред њој Аме ри ци и За пад ној Евро пи. 

Та бе ла 2. Кри те ри ју ми за по ре ђе ње лај фстајл ТВ еми си ја

назив Упад у 
двориште 

Скривени 
потенцијал 

С Тамаром у 
акцији 

Прва башта 
Србије 

буџет власника  +   
спонзори +  + + 
хуманитарни 
карактер 

  +  

такмичарски 
карактер 

   + 

естетски 
карактер 

+ + + + 

комплетно 
уређење 

+  + + 

делимично 
уређење 

 +   

уређење 
куће/стана 

 + +  

уређење 
баште/дворишта 

+ + + + 

типско уређење + +   
слободно 
уређење 

  + + 

учешће 
креативног тима 

+ + + + 

учешће власника +   + 
учешће локалне 
заједнице 

+  +  

забавни аспект + +  + 
културно-
образовни 
аспект 

  + + 

друштвено-
одговорни 
аспект 

  + + 
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Ана ли зи ра ни до ма ћи фор ма ти раз ли ку ју се у ве ли кој ме
ри од аме рич ких, бу ду ћи да има ју ху ма ни тар ни или так ми
чар ски ка рак тер, као и кул тур нообра зов ни и дру штве но
одговор ни аспект. 

Ком па ра тив на ана ли за по ка за ла је да од се дам по ста вље
них кри те ри ју ма по ре ђе ња са мо три по ка зу ју по кла па ње у 
це лом кор пу су – сви се ри ја ли има ју естет ски ка ра ктер, у 
пре у ре ђе њи ма увек учествју ју кре а тив ни ти мо ви на че лу 
са во ди те љем/во ди тељ ком и у сва че ти ри се ри ја ла до ла зи 
и до пре у ре ђе ња дво ри шта у од ре ђе ном оби му. На рав но, 
чи ње ни ца је да сва ком уче сни ку у про јек ту оста је леп ши 
и уре ђе ни ји про стор за бу ду ћи жи вот. На кра ју мо же мо да 
кон ста ту је мо да „сва ко днев ни дис кур си про сто ра” мо гу да 
по ста ну „по пу лар ни дис кур си про сто ра чи ја зна че ња про
из во де по је дин ци у за ви сно сти од дру штве ног по ло жа ја”26, 
а на ме ћу их ме ди ји, као сво је вр сни стан дард ле жер ног и 
хедони стичког жи во та.
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ПРИ ЛОГ 1

Ин тер вју с про ду цен том ТВ се ри ја ла С Та ма ром у ак ци ји 
Ву ком Ђо ко ви ћем (ВЂ):

1. Основ не осо бе но сти се ри ја ла:  

ВЂ: ТВ еми си ја С Та ма ром у ак ци ји по сто ји од 2016.  До 
са да (април 2020) сни мље но је осам се зо на: јед на на се
ве ру Kосова и Ме то хи је, две на ју гу, две на ис то ку и  јед
на на за па ду Ср би је, две у цен трал ној Ср би ји и са да се 
сни ма ју две се зо не у Вој во ди ни. Укуп но је сни мље но 110 
епи зо да. Еки па се са сто ји од  шест мај сто ра и ше фа гра
ди ли шта, ко ји су у стал ној по став ци, док се по по тре би 
ан га жу је још мај сто ра. Сва ка од ре кон стру и са них ку ћа 
сре ђи ва ла се од по не дељ ка до пет ка. У не ко ли ко слу ча је
ва ра до ви су по чи ња ли и не што ра ни је због оби ма по сла.

2. Да ли је еми си ја ра ђе на по ли цен ци или је ори ги нал на?

ВЂ: Еми си ја С Та ма ром у ак ци ји је ра ђе на по узо ру на 
аме рич ки Ho me Ma ke o ver, али је ли цен ца на ша.

3. Kо су Вам (ино стра ни) узо ри (ако има)?

ВЂ: Не ма мо узо ра. 

4. Ко од лу чу је о то ме чи ји стан/ку ћа ће се сре ђи ва ти?

ВЂ: На ка стинг по ро ди ца и ку ћа иду ар хи тек та, шеф гра
ди ли шта и про ду цент. Све ку ће ко је се оби ла зе, де таљ но 
се из ме ре и фо то гра фи шу и раз го ва ра се са свим уку ћа
ни ма. На кон то га до но си се од лу ка ко ме ће се сре ђи ва ти 
ку ћа. 

5. У ко јој ме ри пре у ре ђе ње за ви си од из гле да ку ће (рас по
ре да про сто ри ја), а у ко јој ме ри ар хи тек та има сло бо ду 
да не што ме ња?

ВЂ: Ар хи тек та има пу ну сло бо ду у про јек то ва њу ку ће, у 
до го во ру са ше фом гра ди ли шта ка ко би се ви де ло шта је 
из во дљи во, а и да уну тра шњост бу де функ ци о нал на у од
но су на број уку ћа на ко ји ту жи ве.  

6. Да ли се не кад раз га ђу ју/пре гра ђу ју про сто ри је, или се 
са мо ре но ви ра по сто је ће ста ње?

ВЂ: На рав но да се пре гра ђу ју. Ру ше се ста ри зи до ви, зи
да ју се но ви пре град ни зи до ви. Има ли смо и до зи ђи ва ња 
и над зи ђи ва ња.

7. Kолико че сто ме ња те на ме ну про сто ри ја или то га 
нема?
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ВЂ: Го то во у сва кој епи зо ди има то га. Мно ге ку ће ко је 
смо сре ђи ва ли ни су има ле ку па ти ло, та ко да од мо гућ
но сти и ме ста уво ђе ња во де за ви си и где ће се пра ви ти 
купати ло и ку хи ња.  

8. Да ли вла сни ци ку ће/ста на мо гу и у ко јој ме ри да ути
чу на опре ма ње (из бор ма те ри ја ла, бо ју зи до ва, де зе не) 
или то ис кљу чи во за ви си од спон зо ра, од но сно из бо ра 
продукци је?

ВЂ: Вла сни ци не мо гу да уче ству ју у ода би ру јер ко нач ни 
из глед ку ће ви де тек на усе ље њу. Ме ђу тим, то ком ка стин
га има ју мо гућ ност да уче ству ју у ода би ру не че га или да 
са оп ште не ку по себ ну же љу ко ју, уко ли ко смо у мо гућ но
сти, им пле мен ти ра мо у про је кат. Из глед ку ће за ви си од 
ар хи тек те и про дук ци је еми си је. Спон зо ри се не ме ша ју 
у из глед ку ће.

9. Да ли и у ко јој ме ри сре ђу је те окућ ни цу (трав ња ци, 
тера се)?

ВЂ: На рав но, што се и ви ди у сва кој епи зо ди где по сто је 
усло ви за то.

ПРИ ЛОГ 2

Ин тер вју с ау то ром и уред ни ком TВ се ри ја ла Пр ва ба шта 
Ср би је Јо ва ном Мар ко ви ћем (ЈМ):

1. Основ не осо бе но сти се ри ја ла: 

ЈМ: Ово је дру га се зо на се ри ја ла Пр ва ба шта Ср би је. 
Сам про је кат на пи сан је 2016. Про је кат је осми шљен као 
ве ли ко над ме та ње у то ме ко ји так ми чар ће пре у ре ди ти 
сво ју ба шту леп ше од про тив ни ка. Глав ни аспект шо уа  је 
у так ми ча ри ма и њи хо вим иде ја ма за пре у ре ђе ње у ци љу 
по бе де, у че му се овај фор мат раз ли ку је од дру гих кла сич
них Ho me Ma ke o ver еми си ја где је аспект на со ци јал ном 
еле мен ту (не ка да ру жно са да ле по).  У епи зо ди уче ству ју 
две по ро ди це. У пр вој се зо ни је би ло 13, а у дру гој 12 епи
зо да. По след ња епи зо да је фи нал на где би ра мо прва три 
ме ста у кон ку рен ци ји прет ход них по бед ни ка. 

Ра до ви, у про се ку, тра ју два до три да на по по ро ди ци. 
Kритеријуми за ода бир уче сни ка су број ни. Из ме ђу оста
лог, ва жно је да по ро ди це бу ду за ни мљи ве, да се ме ђу соб
но по зна ју, да во ле цве ће, да има ју нор мал но дво ри ште.

1. Да ли је еми си ја ра ђе на по ли цен ци или је ори ги нал на?

ЈМ: Еми си ја је ори ги нал на. За ни мљи во је да је бри тан ски 
Chan nel 5 на пра вио сли чан фор мат две го ди не ка сни је, 
али у том фор ма ту се так ми че ар хи тек те, а не по ро ди це.
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3. Kо су Вам (ино стра ни) узо ри (ако има)?

ЈМ: Не ма их.

4. Ко  од лу чу је о то ме чи је дво ри ште ће се сре ђи ва ти?

ЈМ: Kреативни тим уну тар про дук ци је од лу чу је.

5. У ко јој ме ри пре у ре ђе ње за ви си од из гле да дво ри шта, а 
у ко јој ме ри пеј за жни ар хи тек та има сло бо ду да не што 
ме ња?

ЈМ: У ве ћи ни слу ча је ва пре у ре ђе ње за ви си од афи ни те та 
так ми ча ра и из гле да њи хо вог дво ри шта. Ар хи тек та да је 
ве ли ки број са ве та јер зна да ле ко ви ше од так ми ча ра и од 
не се бич не је по мо ћи.

6. Да ли се не кад пре на ме њу ју де ло ви дво ри шта или се 
са мо ре но ви ра по сто је ће ста ње?

ЈМ: Не ма мо из ри чит став, али до са да је био слу чај да се 
по сто је ће ста ње ре но ви ра.

7. Да  ли вла сни ци мо гу и у ко јој ме ри да ути чу на  пре у
ре ђе ње/ опре ма ње (из бор ма те ри ја ла, бо ју и де зен огра
де, из бор би ља ка, де ко ра ци је) или то ис кљу чи во за ви си од 
спон зо ра?

ЈМ: Вла сни ци у ве ли кој ме ри ути чу на пре у ре ђе ње.

8. Да ли сви уче сни ци/так ми ча ри има ју исти бу џет за 
уре ђе ње или је тај део раз ли чит?

ЈМ: Сви уче сни ци има ју исти бу џет на рас по ла га њу.
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