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Група Требињаца окупила се јуче на брду Страч изнад Требиња, одакле су радници из
Вишеграда који су радили за редитеља Емира Кустурицу покушали да одвезу камен са
аустроугарске куле Петриња за потребе изградње Андрићграда у Вишеграду.
Становници Требиња су аутомобилима блокирали пут и зауставили радове.

  

  

- За потребе аутентичног изгледа Андрићграда покупили смо улегло камење обрасло
коровом уз вербално допуштење Доброслава Ћука, начелника општине Требиње. Моји
Херцеговци би рекли да се „од мухе прави међед“ - каже за „Блиц“ Емир Кустурица.

  

Начелник општине Требиње Доброслав Ћук је покушао да објасни окупљеним грађанима
ситуацију и признао да је знао за цео пројекат, али да је био уверен да је у питању „лоше
стање тврђаве“.

  

Наиме, Кустурица је добио дозволу да сруши више старих објеката на подручју Требиња
и Херцеговине, како би искористио клесани камен за градњу објекта који ће му
послужити за снимање филма.

  

Тако се након напуштених старих кућа и штала које су срушене у селима Гребци,
Драчево и у Поповом пољу, Кустурица окомио и на аустроугарско утврђење Петриња
изнад града, које представља културно-историјски споменик.
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- Недавно док сам био у Београду, поново ме је звао Кустурица и питао да ли може да
узме камење са неке порушене тврђаве, за коју је тврдио да је у веома лошем стању и да
је раније срушена. Рекао сам да може ако му то дозволе и друге надлежне институције -
казао је Ћук.

  

Он наводи да је одмах по сазнању да се скида камен отишао на терен и зауставио
радове и да ниједан камен није однесен.

  

Светски признати редитељ каже да зна из чије „кухиње“ долазе оптужбе да уништава
културну баштину Босне и Херцеговине и да ти људи опсесивно прате сваки његов
корак.

  

- Андрићград ће бити место мира и просперитета. Простор у којем људи тргују и
размењују идеје, где се спајају Отоманско царство и Византија, неокласицизам и
ренесанса - појашњава Емир Кустурица.

  

(Блиц)
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