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 Карикатуриста Предраг Кораксић - Коракс позвао је грађане Шапца да изађу на
локалне изборе и тиме "сачувају то језгро демократије и слободе, да гласају за власт
која је већ тамо и тако сачувају своју слободу".

  

  Кораксић (86) је, гостујући на РТВ Шабац, рекао да исто мисли и за Параћин, где је
опозиција такође на власти. Он је објаснио да су "у читавој причи о томе да ли изаћи или
не изаћи на изборе, Шабац и Параћин кап у мору која неће нарушити општу слику о
бојктоту, а људи ће сачувати своју слободу" у тим градовима.   

"Ја то заиста подржавам: морају се сачувати те оазе слободе, тамо су друге околности,
други изборни услови, тамо заиста слободно људи бирају а не као на другим местима,
где долазе џипови и деле се поклони. То ће наравно бити и у Шапцу, али у Шапцу постоји
језгро људи који су изгласали садашње руководство које сјајно ради и било би штета да
се изгуби", казао је Кораксић.

  

Он је рекао да сматра "да власт може да се сруши само на локалном нивоу - тако је
срушен режим Слободана Милошевића".

  

"Смучило ми се да се бавим Вучићем"

  

На питање о томе када је било најтеже бити карикатуриста, Кораксић је одговорио да у
време владавине Јосипа Броза Тита "није било дозвољено да се у карикатурама
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приказују било какви функционери, па ни најнижи", предмет карикатура су биле
углавном људске слабости.

  

Касније, у време власти Слободана Милошевића, Кораксић је рекао да је серијом
карикатура о њему могао да "исприча шта се све дешавало". Поводом тога му је један
функционер близак Милошевићу рекао да су тадашње власти кроз његове карикатуре
браниле себе - доказивале "да постоји слобода штампе", што му је, како је рекао "можда
сачувало живот".

  

О карикатурама које сада објављује у београдском дневном листу "Данас", Кораксић је
рекао да представници владајућих странака "углавном ћуте", сем што је "било неких
реакција у вези с Хитлером и Гебелсом" - како је на неким карикатурама била
престављена актуелна власт у Србији.

  

"Већ ми се смучило да се бавим Вучићем и његовим поступцима, то је постало само по
себи карикатура. Не може да се црта карикатура на карикатуру коју већ видите. Ово је
једно лудило, ово је стварно лудница то су све психијатријски случајеви, има удворица
који из свог неког личног разлога глуме и бодре вођу, а шта вођа ради то је сумануто и
невероватно", казао је Кораксић.

  

Он је казао да "не воли да му се ико меша у посао, па ни уредници", а да ако му одбију
карикатуру коју је нацртао, "престаје да ради за тај медиј". Рекао је да је увек
инсистирао "да карикатуре буду без речи, али да имају поруку која погађа у мету, као
ироничан коментар који треба да посрами некога ко ради неке непоћудности".

  

Казао је и да је "имао гомилу понуда да ради за једну опцију или за другу", али да никада
није хтео да пристане на то.

  

(Бета)
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