
Београд: Одржан протест испред зграде Филозофског факултета због постављања споменика Стефану Немањи, паралелни протест и у близини Савског трга, полиција заустављала грађане
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Два сата пре свеченог откривања споменика Стефану Немањи на Савском тргу, у 18
часова је испред Филолошког факултета у Београду одржан протест на ком су се
окупљенима обратили визуелни уметник и писац Дејан Атанацковић, историчарка
уметности и активисткиња Аида Ћоровић и Ирина Суботић историчарка уметности.
Наиме, Ћоровић је истакла "да је Стефан Немања споменик Александру Вучићу, његовој
ароганцији и бахатости".

  

  

Аида Ћоровић: Ово је заправо споменик Александру Вучићу, његовој ароганцији и
бахатости”

  

Два сата пре свеченог откривања споменика Стефану Немањи на Савском тргу, у 18
часова је испред Филолошког факултета у Београду почео протест на ком су се
окупљенима обратили визуелни уметник и писац Дејан Атанацковић, историчарка
уметности и активисткиња Аида Ћоровић и Ирина Суботић историчарка уметности.
Наиме, Ћоровић је истакла "да је Стефан Немања споменик Александру Вучићу, његовој
ароганцији и бахатости".
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“Ово што видимо није никакав споменик Стефану Немањи. То је све супротно од онога
што је наша традиција и наша култура”, рекла је Аида Ћоровић окупљеним грађанима и
додала:

  

“Онај ко је до сада ушао макар у једну грађевину из тог периода, зна да Немања никад
није приказан овако”.

  

  

Ћоровић је истакла да она није против културе и традиције већ против тога да се наша
култура и традиција на овако скарадан начин тумачи.

  

“Ово на тргу је заправо споменик Александру Вучићу и његовој ароганцији и бахатости”,
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казала је Ћоровић.

  

Ирина Суботић историчарка уметности, рекла је да је споменик Стефану Немањи није
питање естетике већ питање етике.

  

  

“У тренутку када имате тако тешке проблеме као што је болест, када се великодшно
грађанима нуди 50 евра, отварамо нешто чија се цена не зна, а што је коштало најмање
10 милиона евра. А да не знамо ни зашто ни коме су паре отишле. Знамо само да је у
питању једна велика корупција”.

  

“Тај споменик није само ругло него и срамота и мене занима да ли ће црква која је до
сада пала на свим испитима нешто рећи. Он је у одори монаха а држи мач према небу.
према Богу. Он није ни џихадиста ни темплар. Он је једна комбинација која не постоји”,
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рекла је Суботић.

  

  
  

Ирина Суботић: Он је у одори монаха а држи мач према небу. према Богу. Он није ни
џихадиста ни темплар. Он је једна комбинација која не постоји

    

На протесту је био и председник Нове странке Арис Мовсесијан и карикатуриста Душан
Петричић.

  

У другом делу града, на Савском тргу, све је спремно за званичну државну свечаност
која је предвиђена за 20 сати.
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Подсетимо, у најави окупљања наведено је да постављање овог ‘споменика’ од почетка
прате многе контроверзе и противљење стручне јавности.

  

“Још увек грађани Београда и Србије нису сазнали колико су платили постављање
мегаломанског ‘споменика’ који својим изгледом и величином одудара од историјске,
архитектонске и урбанистичке целине овог дела Београда. Подигнути ‘споменик’
представаља један од најбизарнијих и најеклатантнијих израза урбанистичког,
архитектонског и естетског насиља власти над главним градом”, навели су огранизатори
протеста.

  

Подсећају да је градначелник Београда Зоран Радојчић 7. јануара изјавио да не зна
колико тачно кошта споменик Стефану Немањи, али да ће грађани то на време сазнати
“као што је Влада и обећала”.

  

Истовремено, град Београд се оглушио о налог Повереника за информације од јавног
значаја, да Дејану Атанацковићу достави тражене податке о цени која је плаћена за
откуп дела, изградњу и постављање споменика, а Законом прописани рок за
достављање информација је одавно истекао. Према царинској документацији у коју су
поједини медији имали увид и о томе информисали јавност, грађани Србије споменик су
до сада платили најмање девет милиона евра, док стручњаци упозоравају да ће крајња
цена пројекта бити много већа.

  

  

“Све су ово разлози да се окупимо и изразимо противљење као овом тако и свим
штетним пројектима који су одраз самовоље, као и да позовемо друге актере на
политичкој сцени Србије да у будућности учине све да санирају насталу штету и
успоставе процедуре које ће дугорочно онемогућити злоупотребе”, наведено је у позиву
грађана на протест.

  

Грађани и опозициони политичари незадовољни актуелном политичком и друштвеном
ситуацијом у Србији вечерас су организовали протест, а иницијална каписла била је
откривање споменика Стефану Немањи на Савском тргу. Међутим, полиција их је
зауставила тик поред Савског трга.
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- На крају смо Немањине према Савском тргу. Полиција не пушта даље. Против изборне
крађе - написао је председник Покрета за преокрет Јанко Веселиновић на свом твитер
налогу.

  

Паралелно са овим скупом, организован је још један протест против овог споменика
испред Филозофског факултета у Београду. Окупило се стотинак грађана, а
окупљенимма ће се обратити визуелни уметник и писац Дејан Атанацковић, као и
историчарка уметности и активисткиња Аида Ћоровић.

  

У најави окупљања наведено је да постављање овог споменика од почетка прате многе
контраверзе и противљење стручне јавности.

  
  

Јанко Веселиновић: На крају смо Немањине према Савском тргу. Полиција не пушта
даље. Против изборне крађе

    

- Још увек грађани Београда и Србије нису сазнали колико су платили постављање
мегаломанског "споменика" који својим изгледом и величином одудара од историјске,
архитектонске и урбанистичке целине овог дела Београда. Подигнути "споменик"
представаља један од најбизарнијих и најеклатантнијих израза урбанистичког,
архитектонског и естетског насиља власти над главним градом - навели су огранизатори
протеста.

  

Да подсетимо, вечерас се огласио и заменик градоначелника Београда Горан Весић,
који је навео да цена споменика "није тајна", те да ће "бити обелодањена када за то да
сагласност вајар".

  
  

Na kraju smo Nemanjine prema Savskom trgu
  Pplicija ne pušta dalje
  Protiv izborne krađe pic.twitter.com/iNloB96qp7
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  — Janko Veselinovic (@j_veselinovic) January 27, 2021    

Протест испред Филозофског због постављања споменика Стефану Немањи

  

Испред Филозофског факултета у току је протест организације Кораци и грађана које
се противе споменику Стефану Немањи чије је отварање планирано вечерас.

  

Протест због постављања споменика Стефану Немањи, организује Друштво за одрживу
будућност Кораци, које уз неколико десетина грађана окупљених на платоу, протестују,
предвођени визуелним уметником и писцем Дејаном Атанацковићем.

  

Они се не буне због потребе да се у Београду подигне споменик Стефану Немањи, која
је, како кажу оправдана, већ сматрају да је такав споменик мегаломански и да
симболизује апсолутизам садашње власти у Србији.

  
  

Hrabra ekipa @PokretPreokret  bila je večeras kod Savskog trga. Policija nam je blokirala put,
ali ne i odluku da jasno kažemo šta mislimo.
  Slobodni i pošteni izbori i ništa ispod toga. pic.twitter.com/zY5HEPpUjU

  — Janko Veselinovic (@j_veselinovic) January 27, 2021    

Споро им је и место на које је споменик постављен, на Савском тргу, где радови још нису
завршени, као и то што нису откривени подаци о томе која је цена споменика.

  

У другом делу града, на Савском тргу, све је спремно за званичну државну свечаност
која је предвиђена за 20 сати.

  

(Н1, директно.рс, Нова.рс)
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