
Блиц: Бљувотине, увреде и звонце у емисији „Упитник“; Вукадиновић: Покушавам да будем „глас разума“ у српском театру апсурда
среда, 16 октобар 2019 23:36

Емисија "Упитник" која је синоћ емитована на РТС-у показала је и у живом програму како
изгледа политичка сцена Србије и друштва уопште - мучно, непријатно, без дијалога, још
мање договора о било ком питању.

  

  Водитељка Оливера Јовићевић, којој су синоћ многи спочитали да није била
непристрасна и да је фаворизовала госте из власти, у изјави за Блиц објашњава како је
дошло до тога да гости говоре углас, називају се пајацима и да звоне звонцетом.   

"Нисам сигурна шта је могло да се уради"

  

- У условима синоћње емисије, у којој су гости решени да говоре углас, називају се
пајацима, звони се звонцетом као у ријалитију, нисам сигурна шта је могло да се уради -
рекла је Јовићевић.

  

Она је овако одговорила "Блицу" на питање о томе како види оно што се догодило у
синоћној емисији у којој су представници власти и опозиције требало да разговарају о
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бојкоту и изборним условима. Међутим, већ на самом почетку било је јасно да ће прича
отићи у другом правцу.

  

  

Зато су се синоћ у живом програму чуле прозивке, оптужбе, тапшање, звонце и још
штошта, али најмање оно што је требало да буде тема емисије - бојкот избора и промена
изборних услова.

  

Због свега тога, друштвена мрежа Твитер синоћ је "горела" од критика, што на рачун
посланика и заменика шефа посланичке групе СНС Владимира Орлића, што на рачун
потпредседнице ССП и посланице Маринике Тепић, али и на рачун водитељке Оливере
Јовићевић, коју су твитераши махом оптуживали да није радила свој посао како треба.

  

Најдаље је отишао лидер ПСГ Сергеј Трифуновић, који је Оливеру Јовићевић упоредио
са проститутком.

  

- Емисија коју води Оливера Јовићевић, постоји искључиво да Оливера Јовићевић не би
радила за 150 еура на сат, на позив - написао је на Твитеру.

  
  

Emisija koju vodi Olivera Jovićević, postoji isključivo da Olivera Jovićević ne bi radila za 150
eura na sat, na poziv. Ali i to će se promeniti. Pored legalizacije marihuane, PSG će se boriti za
legalizaciju prostitucije i onda će mnoge redakcije biti ostavljene novinarima.

  — Sadick Whistler (@WhistlerDick) October 16, 2019    

На овакву оцену реаговао је РТС, УНС и НУНС захтевајући од њега извињење, уз опаску
да овакви коментари представљају радикализацију обрачуна политичара са новинарима.

  

Ни твитераши нису били благонаклони, па су коментари на Трифуновићев твит били да
је то што ради јако лоше и да би требало да се извини новинарки РТС.
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А како је почела цела прича? Од емисије Упитник, у којој су "најупечатљивији" наступ
имали посланици Орлић и Тепић, који малтене нису престајали да причају ни онда када
су они имали реч, али и када су други говорили на задату тему.

  

Причали су готово све што им је пало напамет. Владимир Орлић (СНС) је у готово свакој
реченици говорио о томе како су "Ђиласове присталице" палиле књиге, инсинуирајући
на снимак који се пре две вечери појавио на друштвеним мрежама након инцидента
испред галерије "Прогрес" када су се присталице СНС и Савеза за Србију (СзС)
вербално сукобили, али и кошкали након промиције књиге заменика градоначелника
Горана Весића "Kњига о Београду".

  

- Ђиласове присталице су палиле књиге, и то говори шта мисле о дијалогу и грађанима
ове земље. То у Србији никада није рађено, а књиге су се палиле 1933. године - рекао је
Орлић.

  

Тепић је на то покушала да му одговори, рекавши да је посреди "скандалозна лаж". И ту
је, заправо, на самом почетку емисије, дошло до онога што се целим њеним током
дешавало, да Тепић и Орлић говоре у исто време.

  

Тако се у њиховом "дијалогу" моглочити да су "Београђани бесни", да је Весић "унаказио
све што је дотакао", да су присталице СзС палиле књиге... На питање водитељке
упућено Тепићевој да ли је тачно да су књиге паљене, одговорио је Орлић: "Јесте".

  

- Ви палите новинарима куће - рекла је на то Тепићева.

  

Тепићева је и 24 сата после емисије, твитовала на ту тему, рекавши да се "за другачију
Србију нећемо изборити уз исти вулгарни речник режима".

  

"Мислите да ја нисам могла? За све године колико ме вређају и прете? И за мирис
трулежи у РТС-у? О, да, могла сам. Али нисам. Ми морамо бити другачији", написала је
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Тепић.

  
  

Za drugačiju Srbiju se nećemo izboriti uz isti vulgarni rečnik režima.
  Ni prema političarima,niti prema novinarima. Ne valja to.
  Mislite da ja nisam mogla? Za sve godine koliko me vređaju i prete?
  I za miris truleži na RTS-u?
  O, da, mogla sam. Ali nisam.
  Mi moramo biti drugačiji.

  — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 16, 2019    

Аплауз у студију

  

Иако је водитељка у једном тренутку покушала да их обоје заустави, то се није догодило,
а ово двоје посланика су наставили да дебатују о фашизму, нацизму, пребијању људи,
претњама...
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Тепићева је у једном тренутку рекла да су "овај Орлић и његов Мартиновић девет жена у
Вишој медицинској школи у Ћуприји послали на улицу, од којих су неке самохране мајке,
за ваших четири или пет плата". И док је ово изговарала, њен колега из Скупштине је
такође говорио у исто време, па је Тепићева сугерисала Јовићевићевој да јој дозволи да
говори, "или да почнем да предузимам мере да бих дошла до речи".

  

- Само немојте да палите ништа - казао је Орлић, који је током емисије устврдио и да
"смо ми центар света када је реч о парламенту".

  

Вешала и тестере

  

Тепић је током емисије показивала фотографије претучених људи по политичкој основи
у последњих годину дана, оптуживши СНС за то. На то је Орлић упитао да ли она
показује фотографије вешала и тестера.

  

Тепићева је рекла да опозиција разговара са партнерима из ЕУ, уз опаску да нису они
(опозиција) рекли да је Србија најкорумпиранија у ЕУ, да је лоше стање у парламенту, да
нема слодобде медија...

  

- Причам о вашим колегама које критикују, не мислим на вашу кућу - рекла је Тепић
водитељки "Упитника" алудирајући на РТС.

  

Док је говорила, Орлић је наставио да говори упоредо са њом, па му је она сугерисала:
"савладајте се Орлићу, стварно сте смешни". Ово је, међутим, изиритирало Оливеру
Јовићевић, која је Тепићевој поручила да не вређа свог колегу, и да "ово нису речи за
јавни простор".

  

Расправљало се и о томе ко је колико заступљен на јавном сервису, па је посланица ССП
у те сврхе понела и фотографије са програмском шемом, појаснивши да "бик Јаблан има
две емисије, али не и опозициони политички лидери". На то је Јовићевић упитала да ли
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она жели да уређује емисије, на шта је одговорио Орлић: "Хоће".

  

- Не будите Весић, кажем вам, помазиће вас Вучић - рекла је Тепићева Орлићу.

  
  

Olivera Jovicevic: Gospodjo Tepic ne pravite cirkus, izvolite gospodine Orlicu. #upitnik #krete
n

  — Dobar Loš Vučić (@AsomakumBrother) October 15, 2019    

У "Упитнику" су учествовали и посланици Ђорђе Вукадиновић (члан посланичке групе
Нова Србија - Покрет за спас Србије) и Жарко Обрадовић (СПС), али оно што су они
говорили једва се могло чути јер је, између осталог, усред излагања Вукадиновића
Мариника Тепић зазвонила звонцетом које је унела у студио.

  
  

Orlić je za tren bio nepažljiv u zaustavnom vremenu i kroz nogu mu je proturena priča o ćaći,
ministru, oružju i uzbunjivaču... @djordjenspm  manirom rasnog strelca volejom pod prečku
donosi tri boda za opoziciju na vrućem gostovanju a 
@MarinikaTepic
  vadi zvonce... #upitnik pic.twitter.com/pGDsql78XM

  — МУРАЛ ЛЕВОМ РУКОМ (@IvanGunjic) October 15, 2019    

- Госпођо Тепић, па није ово циркус, не правите га - рекла је водитељка, на шта је
Тепићева њу замолила да води емисију, "ви сте направили цикрус".

  

Тепићева је ауторку емисије "Упитник" упитала и зашто не позове лидера ССП Драгана
Ђиласа у емисију, на шта је ова одговорила да он није учествовао на изборима.

  

- Да ли је Душко Kнежевић учествовао на изборима, па сте одлетели у Лондон да
урадите интервју - упитала је Тепић, док је Јовићевић одговорила да "нисте дошли са
мном у дуел, него у дебату са колегама".
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На то се надовезао Орлић, који је упитао: "Шта ви очекуејте, Ђилас овде улази са
моторним тестерама".

  
  

Olivera Jovićević u pauzi #Upitnik  kaže mi: NI OVOLIKO ne biste govorili DA JA ne vodim
emisiju!
  
  Bik Jablan bio više u političkim emisijama RTS-a od opozicije,
  bik dobio čak 2 emisije "Oko"
  jer im Nenada Lj.Stefanovića u informativi i penzionera Bujoševića drže na v.d.povocu?!

  — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) October 16, 2019    

Ово је само део разговора који се синоћ могао чути, а врло гласне су биле и критике на
рачун Оливере Јовићевић за коју су корисници Твитера наводили да је отворено стала
на страну владајуће већине, да представника СНС није ни прекидала ни опомињала, да
је била безобразна према Тепићевој...

  

Очекујем тензије, могуће ескалацију

  

Она, међутим, за "Блиц" наводи да је емисија показала да је у Србији у којој нема
дијалога власти и дела опозиције ни у једној институцији, од парламента до локала,
тешко очекивати да ће политичари на телевизији показати толеранцију за другачије
мишљење и одређен ниво политчке културе.

  

- Разочаравајуће је што је јавни дијалог сведен на ниво говора мржње, пијачне расправе
или потпуне опструкције било каквог разговора. У сусрет изборима, процењујем да су
могуће јос веће тензије и, могуће је, ескалација насиља у јавном простору уколико се
политички актери не договоре какву Србију желе - казала је она, истакавши да то
показује и изјава лидера ПСГ Сергеја Трифуновића "у којој најављује шта ће ми се
догодити уколико он дође на власт".
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  Kако је казала, није раније обраћала пажњу на увреде које је на њен рачун "износио лошглумац, са још лошијом дикцијом".  - Међутим, пошто је данас у питању политички лидер са подршком једног дела грађана,због јавности, због моје породице и личног интегриетета, Трифуновић ће својебескрупулозне увреде морати да објасни на суду. Немам више никакав коментар јерТрифуновића лично не познајем. Kо не зна о каквој појави је реч нека прочита шта је онекадашњем колеги са Академије, а сада политичару који шири мржњу кад год стигне,написала Биљана Србљановић. Или Весна Пешић - рекла је Јовићевић за "Блиц" .  Она је навела и да свако може да критикује њен рад, али и да је "најгори судија себисама".  - Неке ствари бих некада урадила боље, али у условима синоћње емисије у којој су гостирешени да говоре у глас, називају се пајацима, звони се звонцетом као у ријалитију,нисам сигурна шта би се још могло урадити - навела је она.  "Дечије болести" и транзиција  На питање о томе да ли је попустљива према представницима актуелних власти, негопрема опозицији, она каже да си "странке на власти својевремено тврдиле дадисциплинујем њихове представнике, а да сам попустљива према опозицији".  - Али није моје да угађам политичким партијама и политичарима, моје је да радим својпосао ма колико се чинило у овом тренутку да телевизијске дебате немају много смислаи користи за грађане. Гледам то као дечју болест друштва у транзицији која ће свакакопроћи - истакла је она.  Упитана да ли је тачно оно што је навела Мариника Тепић, односно да јој јеЈовићевићева поручила у паузи емисије да не би "ни оволико говорила да ја не водимемисију", Јовићевић каже да "Блиц" да не зна "шта је и како разумела госпођа Тепић, алиимам најмање три сведока да не говори истину".  Ђорђе Вукадиновић: Било је мучно и мени као учеснику, а вероватно и гледаоцима   На синоћње гостовање осврнуо се и посланик Ђорђе Вукадиновић, који је за "Блиц"рекао да је његов први утисак био да је било мучно и непријатно и њему као учеснику, авероватно и гледаоцима.  

  - То је одговорност и учесника, пре свега Орлића, али и водитељке која изгледаније имала ни снаге, ни жеље, ни вољу да га обузда - каже он, уз опаску да сеосећао помало  као„између чекића и наковња“јер јепокушао да звучи као „глас разума у театру апсурда“.  Вукадиновић каже да је, без обзира на то,у пар наврата успео да пласира инеколико ствари које се не могу чути на РТС-у, почев од данашњег стања у медијима и третмана који је, својевремено,као опозициони лидер имао Александар Вучић, па доафере са извозом оружја оца српског министра полиције – али да су га, у том пренутку, заједнички прекинули  Орлић и водитељка – као и"звонце" Маринике Тепић.  - Све у свему, стандардан наступ представника владајуће већине, вишестуко претеран, који, по мом мишљењу, постаје чак и за њих контрапродуктиван - рекао је Вукадиновић за "Блиц".  (Блиц, НСПМ)  
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