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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

0.24 % OHB 4,733.78 1.13 % RZUS 112.00 1.35 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %
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ИГОР ТОШЕВСКИ JA ИСМЕЈУВА ЦЕНЗУРАТА ПРЕКУ „ФЕЈСБУК“

„Oдговорноста за отстранувањето на делото на ОПА треба да се бара кај
компанијата што стопанисува со билбордот“ се огласи Миодраг Костиќ

Катерина Богоева

Помина скоро една недела од скандалот со цензурирањето на делото-

билборд на уметничката група ОПА, „Ги чисти и најнедостапните површини“,

кое беше поставено во центарот на градот, а се' уште никој јавно не

обелодени кој ја издаде фамозната наредба за негово симнување поради

наводно навредување на чувствата на верниците. Во меѓувреме на „Фејсбук“,

иницијативата „Кооперација“, која беше и меѓу првите што го осуди овој чин

на атак врз уметноста, го привлече вниманието со интервенциите на

уметникот Игор Тошевски на дел од светските, но и на домашните уметнички

дела. Тој преку нив и директно прашува кој е одговорен за цензурирањето на

уметноста во Македонија, но и бара каде се крие директорот на „Скопје

Креатива“ Миодраг Костиќ. 

А Миодраг Костиќ, како што самиот изјави вчера, поради целосно и успешно

завршување на Фестивалот „Скопје креатива“, досега не сакал да дава изјави

и решил да го преземе товарот на цензор. „Билбордите на Институтот за

култура и уметност ’Арс Акта’ беа дел од Фестивалот, што значи дека јас како

негов директор не сум го цензурирал делото - билборд на групата ’ОПА’,

односно со самото негово прифаќање во програмата не сум ни имал намера

за отстранување од неа. Немав намера за негово отстранување ни откако

поголема група на граѓани и МПЦ почнаа да реагираат на ’спорниот билборд’.

Одговор за тоа кој го отстрани делото и на кој начин, треба да се бара од

компанијата што стопанисува со билборд-површината каде што делото беше
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

СДСМ ГИ ПОДГОТВИ ИЗМЕНИТЕ ЗА
УКИНУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА
ПАРТИЦИПАЦИЈА
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и поставено, а со која комуницираше ’Арс Акта’“, рече тој. 

Иако запознаен со реакциите на „Кооперација“ на „Фејсбук“, тој не сакаше

како што рече, „да ги коментира јавните напади на одредени групи на

уметници на социјалните мрежи, иако смета дека тие, со непотврдени факти

го извалкале неговото име и го прогласиле за главен цензор“. А познато е

дека компанијата што стопанисува со билборд-површината е „Акцент медија“,

но вчера поради недостапност на одговорните од таму не можеше да се

добие одговор во врска со случајот кој се' уште привлекува внимание. 

Групата „ОПА“, пак, во овој период ги разгледува сите правни регулативи по

однос на нивна натамошна акција. „Делото е уништено на 13 јуни, се' уште е

мистерија кој дал налог истото да се отстрани/уништи. ’Арс Акта’ како

организатор на овој проект (изложба на дизајн-решенија во јавен простор)

упатија писмо до Град Скопје за да се разјасни кој и зошто го отстрани делото.

До сега одговор на тоа писмо нема. Нашите права за слобода на изразување

и слободата на говор се повредени - делото е цензурирано, иако цензурата е

забранета според Уставот на Македонија. Според некои, ’чувствата на дел од

граѓаните се повредени’, додека друг дел од граѓаните смета дека ова дело го

изразува токму нивниот став по одреден општествен проблем или конкретна

општествена случка. Чувствата на секој од нас се понекогаш повредени, но

тоа не треба да ја сопре здравата комуникација во општеството и потребата

за дискусија, ниту да ја скрати слободата на говор“, велат од „ОПА“.

Статијата е прочитана 3635 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Софиската филхармонија вечерва го отвора „Скопско лето“

Сандра Соломонова изложува 40 графики

Традиционални предмети од метал

Женскиот младински хор при МКЦ освои две први награди во Хрватска

Почина виртуозот на кларинет Тале Огненовски

Македонскиот јазик издржа

КОМЕНТАРИ

Toso, 21.06.2012 01:30:43
Kakva glupost. Koja e taa umetnost koja gi navreduva custvata na odredena grupa luge? Dali slobodata
na izrazuvanje znaci navreduvanje i ponizuvanje? Dali so aktot na cenzura citiranite umetnici navistina
se diskriminirani, a nivniot stav deka na site nam ponekogas ni se povredeni custvata treba da ja zapre
zdravata komunikacija? Aloooo. Ne kazuvajte basni! Procitajte ubavo sto znaci i pottiknuvanje verska,
rasna etnicka diskriminacija, a ne samo parcijalno da citirate delovi koi se odnesuvaat na cenzurata. I
ne samo vo ovoj i za ovoj slucaj, vo sekoj slucaj i za sekogo! Ili za vas najlesno e da si igrate so custvata
na pravoslavnite vernici i tuka kulturno da se dokazuvate??? Mnogu zosto, a odgovorite moze da se
najdat vo realniot, a ne imaginarniot svet....

Кликнете за оценка:    43  |    48

Ангелина, 21.06.2012 08:53:24
Зад ваквите реакции на уметниците се крие пополнување на црната дупка на недостатокот од
креативност кај нив, кој како општество неверојатно долго го чувствуваме. Па иако невкусот,
креативната мрзеливост, безидејната слободоумност, епигонството и многу други недостатоци во
нивната работа токму на образуваниот дел од општеството (кого не можат лесно да го залажуваат
со т.н. уметничка остроумност на своите шлакотници) макотрпно ги трпи веќе со децении, никој се’
уште не посегна да рече ’стоп’ на бедната уметничка догма и да им го покаже местото. Затоа што
овој народ е и човекољуб ив и родољубив, па знае да си го цени своето. Единствени ли се
уметниците што успејаа да покажат отсуство на секакво чувство за поинаквите доживувања на
другите, дури и кога се работи за отворена Божја интервенција, т.е. кога тие ’други’ се сведоците на
Божјото дејствување во овој свет и век?

Кликнете за оценка:    47  |    55

citatelka, 21.06.2012 09:35:59
Pocituvani Toso i Angelina i site slicni na vas, so komentarite pokazuvate deka nemate POIM od U od
zborot umetnost, I od istorija, D od demokratija, K od kultura, O od obrazovanie. Toa ne e strasno, se
dodeka takvite ko Vas ne se na odlucuvacki pozicii. Zatoa sto Makedonija umre od malogragjanstina i
prostotilak. Za zal, vasite istomislenici na pozicii i toa ne mozat da go poimat, kamo li sfatat.

Кликнете за оценка:    41  |    54

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Slavko, 21.06.2012 12:38:37
Jas sum za slobodata na izrazuvanje. Dajte im uste pogolema sloboda na umetnicite. A ne cenzuri i
ogranichuvanja. Sovremeniot vernik treba da ima i umetnichka smisla a so toa i tolerancija na nekoja
ideja na umetnikot

Кликнете за оценка:    44  |    65

maja, 21.06.2012 12:51:10
neverojatno e, nezamislivo na koe nivo e nasiot narod... i toa go razbiram, deka ne se razbira, deka ne
izlegle od drzavava za da vidat sto se ima nadvor, ne procitale, ne gi interesira, no taa samobendisanost
i sigurnost vo sebe i pokraj toa nisko nivo, toa ne mozam da go razberam!

Кликнете за оценка:    41  |    37

Петроније Велики, 21.06.2012 14:50:37
Отстранувањето и уништувањето на билбордот е директна последица на атмосферата која се
креира последниве неколку години во државава и сериозниот интелектуален дефицит на
општеството во кое живееме. Нека ни е со среќа со модерниве талибанци, ова нема да е
последната цензура со оваа власт... По чистката на медиумите и невладините, на ред се сите други
општествени чинители. Тражили сте - гледајте!

Кликнете за оценка:    48  |    45

Марко, 21.06.2012 16:51:47
Така, мора да се почитуваат чувствата на православните верници, кои се мнозинство во државата.
По малку и на муслиманите, оти и нив ги има во голем број. Согласно нивните желби и чувства и
нивната волја која треба да биде на земјата како што Божјата е на небото веднаш да се прогласи
Македонија за православна џамахирија!
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период од-до 2006    2014

mailto:contact@utrinski.com.mk
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=949BD734C9636745BB341FAE825F5AC3
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=B9576453AFE00143AA23E4A1C47A122C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=185C4BABCAB06F46BB02B79C1D513D43
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3DA6F21213D45A4988F3633F950CC479
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=266FC95FF9D919498920B33F052CC266
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7222B6C58554FA40B49B66325F96C6D1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=16DC4B75901DCE45BB4B14F8C680CB0C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9AA49812DCBA194C902F57D50AF2CC97
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4A0ECC5CD641364AA1DC65C0FDCCB29A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=BCA9E20E83EE3045AE54F261867CC952
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CE647E1C7FFE294F96D74628E5BFEB75
http://www.dnevnik.com.mk/
http://www.vest.mk/
http://www.teamoderna.com.mk/
http://www.oglasnik24.mk/
http://www.nextsense.com/
javascript:void();
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD6559FF0EC0B046B61A4791643777CB&commentID=481807&pLikeVote=1#commNo481807
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD6559FF0EC0B046B61A4791643777CB&commentID=481807&pLikeVote=0#commNo481807
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD6559FF0EC0B046B61A4791643777CB&commentID=481809&pLikeVote=1#commNo481809
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD6559FF0EC0B046B61A4791643777CB&commentID=481809&pLikeVote=0#commNo481809
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD6559FF0EC0B046B61A4791643777CB&commentID=481826&pLikeVote=1#commNo481826
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD6559FF0EC0B046B61A4791643777CB&commentID=481826&pLikeVote=0#commNo481826
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD6559FF0EC0B046B61A4791643777CB&commentID=481840&pLikeVote=1#commNo481840
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=FD6559FF0EC0B046B61A4791643777CB&commentID=481840&pLikeVote=0#commNo481840
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik

