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Вечерас је у Југословенској кинотеци одржана београдска премијера документарног
филма "Лица Лафоре" који  говори о судбини породице Гајић и њиховој вишегодишњој
борби за проналазак лијека против Лафоре – ријетке болести, од које су обољеле
њихове кћерке.

  

  

Када су Татјана и Милана обољеле од неизљечиве Лафорине болести њихови родитељи
Сњежана и Витомир Гајић нису се препустили очају већ су кренули у лавовску борбу да
пронађу лијек за своју дјецу. Нису одустали ни када Татјана није издржала борбу за
живот, већ су уложили додатне напоре да спасе Миланин живот.

  

Када сте свакодневно у њиховој близини и свједок тих патњи морате наћи снагу да
нешто учините и да помјерите границе, каже Сњежана Гајић.

  

- Жељно очекујемо ми и наша мала породица, рјешење. Искрено се надам да ће наша
млађа ћерка Милана дочекати рјешење и сачувати успомену на своју старију сестру
Татјану и да ће сва остала дјеца свијета дочекати лијек и да више ни један тинејџер на
свијету неће страдати због ове болести - каже Сњежана.

  

Резултат ангажовања породице Гајић јесте велики помак у свијету медицине да се
након вишедеценијске потраге открије лијек. Прича је значајна јер ће лијек за Лафорину
болест бити употребљен и за шири спектар неуролошких обољења као што су
Паркинсконова и Алцхајмерова болест.
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Порука филма јесте да нема предаје, каже његов аутор Денис Бојић.

  

- Порука је да у животу нема предаје и да само узимајући ствари у своје руке можете
ријешити проблем, ма колико он изгледао нерјешив. Оно што изгледа немогуће
данас-сутра је ипак оствариво - истиче Бојић.

  

Димензија вјере породице Гајић слична је грчкој трагедији, јер то није само лична већ
универзална борба, рекао је рецензент филма глумац Бранислав Лечић.

  

- Филм је одличан, вишезначајан, ово није само прича о дубини једне породице већ
доказује до које мјере је вјера и упорност потребна да би човјек побједио, у овом случају
болест - каже Лечић.

  

Након пројекта филма "Дјеца" Радио-телевизија Републике Српске подржала је идеју
Дениса Бојића да уради и филм "Лица Лафоре".

  

- Република Српска велику захвалност дугује породици Гајић која поред свих својих
проблема, које су прошли и које и данас пролазе, ипак налази снаге и даље да се бори
за своју ћерку - рекао је Срђан Џајић, замјеник директора Дирекције РТРС-а.

  

  

Промоцији филма присуствовали су представници дипломатског кора и културног и
јавног живота Србије, а многи посјетиоци потресени аутентичношћу приче, у сузама су
испратили пројекцију.
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Пројекцију је организовала Радио-телевизија Републике Српске уз подршку
Представништва Републике Српске у Србији.
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