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Новинарка Радио-телевизије Србије и ауторка емисије "Упитник" Оливера Јовићевић,
рекла је за "Недељник" да пролази "топлог зеца" на страницама таблоида и у иступима
политичара, некада као "жута Оља", а некада као "напредњачки бот" или као
"проститутка на позив". Говорећи о емисији која је била повод за твит Сергеја
Трифуновића, каже да је свесна да је посланик СНС Владимир Орлић дошао да минира
емисију, али И да је неспорно да је Мариника Тепић понела звонце.

  

  

Оливера Јовићевић је у интервјуу Недељнику рекла да је као новинарка Студија Б,
уредница политичке рубрике Блица и Гласа јавности деведесетих, заједно са групом
новинара три пута отпуштана с посла, да је двехиљадитих тражено да се њена емисија
забрани, а да данас пролази кроз "топлог зеца".

  

Ауторка емисије "Упитник" прошле недеље била је у жижи јавности после твитова
Сергеја Трифуновића, који је написао да емисија Упитник постоји само да њена ауторка
не би радила на позив за 150 евра.
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Јовићевић каже да је "Упитник" тренутно једина емисија на свим телевизијама у којој се
суштински води, или се барем покушава водити, какав-такав дијалог између власти и
опозиције. Истиче да је као таква, емисија посебно занимљива странкама да покажу,
"као у уметничком клизању, не само обавезни и слободни састав него и егзибиције у
којима учествују највештији - страначки револвераши са унапред припремљеном
стратегијом да дијалога не буде".

  

Поручује да је за такав обрачун потребно двоје.

  

"Неспорно је да је Орлић дошао да минира емисију, али је такође неспорно да је
посланица Тепић називала Орлића 'пајацем', аплаудирала, понела је и звонце за ту
егзибицију. Наравно да нисам поносна на такву емисију", навела је Јовићевић.

  

Упитала је шта може новинар да уради у таквој ситуацији и сама понудила једно од
решења - да новинар изађе из студија и препусти емисију гостима.

  

"Чула сам неколико идеја. Да опомињем госте да не говоре углас. Да им искључим
микрофон? Па ми смо већ имали проблем са реглерима. Да 'избацим' госта из емисије?
Додајем још једну идеју – да новинар изађе из студија и препусти емисију гостима.
Можда би се неки отрезнили. Размислићу", казала је Оливера Јовићевић у интервјуу за
Недељник.

  

(РТС)

  

Видети још:  Друштво је у кризи, сцена је поларизована, мржња је велика
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http://www.nspm.rs/politicki-zivot/drustvo-je-u-krizi-scena-je-polarizovana-mrznja-je-velika.html
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Блиц: Бљувотине, увреде и звонце у емисији „Упитник“; Вукадиновић: Покушавам
да будем „глас разума“ у српском театру апсурда
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http://www.nspm.rs/hronika/blic-bljuvotine-uvrede-i-zvonce-u-emisiji-upitnik-vukadinovic-pokusavam-da-budem-glas-razuma-u-srpskom-teatru-apsurda.html
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