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Нова карикатура чувеног Предрага Кораксића Коракса шаље провокативну, директну
слику и поруку. На њој је насликан председник Србије Александар Вучић који сламчицом
пије крв из главе младића којег за то време батинају. У изјави за наш портал Коракс
каже да је карикатура инспирисана последњим насилним дешавањима у Новом Саду и
снимцима који су узнемирили јавност. Реч је, објашњава Коракс, о метафори која
осликава данашњу власт и првог човека државе.

  

  

“Та карикатура има једну предисторију. Врло сличну карикатури сам нацртао 1996. када
су на демоснтрацијама пребијани студенти. Сад су само ликови промењени, на тој првој
карикатури била је нацртана полиција која туче студенте и доле лежи студент, а његову
крв је пио Слободан Милошевић”, каже Коракс и подсећа да је тада крв на цртежу била
црна, јер није било колора за штампање.

  

Касније је сазнао да је због те карикатуре постојала иницијатива да се против њега
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подигне оптужница, али то се, ипак, није догодило.

  

“Карикатуру сам поновио, потпуно исту сцену. Асоцирало ме је на причу са момком који је
претучен, све је то производ ове власти. Ко је овде главни зна се”, каже Коракс.

  

На питање да ли мисли да би неко данас могао да због ове карикатуре иницира
оптужницу, Коракс каже де не зна да ли би се неко уопште усудио да то  уради, јер
такви поступци на крају испадну конрапродуктивни.

  

  

“Уместо да нешто истерају, они уствари испадају глупи”, примећује Коракс.
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Упитан да прокоментарише суштину његове карикатуре, чувени цртач наше стварности
објашњава: “Он се храни читавим тим пребијањем, то је храна његова. тако сам ја то
разумео”, каже Коракс.

  

Аутор додаје да је и са главним уредником данас разговара  карикатури, а Дража
Петровић му је рекао да је цртеж уреду и да је реч о метафори.

  

“То и јесте метафора, само не знам како ће ово мудро руководство то да схвати”,
констатује Коракс.

  

Ова карикатура изазвала је и бројне коментаре на друштвеним мрежама, а констатција
је углавном да је Коракс погодио у мету и да је то прав слика актуелне власти.

  

“Ма тако је, треба људи да схвате бруталност овог режима, Коракс дао гас на
време,треба га стићи и ако је у годинама”, један је од коментара.

    

Ипак има и оних којима се карикатура учинила сувише бруталном, па су упутили критике
Кораксу и уреднишву листа Данас који је објавио карикатуру: “Срамота је ово да
објављујете због жртаве”, коментар је једног корисника Фејсбука.

  

(Нова.рс)
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