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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

ALK 5,857.50 1.03 % GRNT 749.09 3.26 % KMB 2,714.12 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 %

15.06.2012, 17:59

ПОГЛЕД

ЦЕНЗУРА ЗА УМЕТНОСТА

Катерина Богоева

Неделава во областа на културата навистина неочекувано ќе помине во

знакот на симнувањето на делото - билборд на уметничката група ОПА во

Скопје, дело кое по наводното повредување на чувствата на верниците

некој едноставно нареди да го снема од градските улици. 

Тоа требаше да биде дел од првиот фестивал на креативни индустрии

„Скопје креатива“, чие одржување Градот го финансира за да ја поттикне

токму креативноста, слободниот дух на изразување на младите луѓе. Делото

симнато, а јавноста, и покрај многуте написи во медиумите, обвинувањата за

цензура од уметниците, новинарите, граѓанските организации, корисниците

на социјалните мрежи не доби одговор кој ја издаде фамозната наредба. А

на „спорното дело“ имаше само претстава на светци од црквата „Свети

Димитрија“ со слоган од реклама за чистење „Ги чисти и најнедостапните

површини“. 

Надлежните од Град Скопје не почувствуваа потреба да им се обратат на

граѓаните, туку топката ја префрлија на годинешниот извршен продуцент на

фестивалот, Здружението за култура и уметност „Сплунг автори - Театар 007“.

А тие, пак, едноставно, си решија да не даваат никакви коментари за тоа кој

ја издал наредбата. 

И Институтот за уметности и култура „Арс акта“, кој стои зад изложбата

„Визуелни индустрии“ и одлучи да го прекине учеството на фестивалот и по

неколку дена од оваа директна атака врз уметноста и уметничкото

изразување, вчера не беше удостоен со одговор. И никому ништо. 

Фестивалот „Скопје креатива“ во Градскиот парк си продолжи со својата

програма, билбордите со деветте дела на останатите уметници ќе останат на

скопските улици додека некој друг корисник од „Акцент медија“ не го откупи

просторот. А опасноста од прераснување на цензурата во автоцензура во
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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

 

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА
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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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уметноста на ваков начин, и со молк во јавноста, само ќе се зголеми. 

Статијата е прочитана 1854 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Парите се скапи и тешко се наоѓаат

„Бечка школа – балкански смер“

Крајот на светот каков што го знаеме

Бугарија и спорот околу името

КОМЕНТАРИ

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели
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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();
javascript:void()
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=2B8E79D31B41494EB2DA18C8CDD646B0
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=82CC4392B00FE640971E027C202FB760
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=187722CB93B91449A6C9DC8ABA98703B
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=5D02E5CB73AE254F8816C7F6929312C6
http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dM1Q?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dLai?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D02B255DF8591EA4D92E131D1CF93D966&display=popup&ref=plugin&src=share_button
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

