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Не коментаришем хормоналну прдњаву.

  

 За одговор треба да се обратите најпре ендокринологу, то су пре свега проблеми са
хормонима, а онда и гастроентерологу, он решава пробавне проблеме, одговорио је
писац и редитељ Синиша Ковачевић на текст који је прекјуче на свом Фејсбук профилу
поделио заменик градоначелника Горан Весић.

  

У поменутом тексту Весић је, између осталог, написао да би Ковачевић, некадашњи
добитник Златног беочуга Културно-просветне заједнице Београда, награду могао да
врати због представе Свети Сава, коју је окарактерисао као „бљувотину“ и „скарадно
ругање српском идентитету и цркви“.

  

Весић је у поруци на друштвеној мрежи Ковачевићу замерио „што стално жели да буде
власт“, називајући га „умишљеним елитистом“, који „за туђе интересе, стидећи се своје
националне припадности, мисли и говори најгоре гадости о српском народу увијене у
обланде сатире и уметности“.

  

„Замерам му ругање Србима, нашем идентитету и нашој цркви, истовремено глуматајући

 1 / 2



Синиша Ковачевић: Весићу треба ендокринолог
среда, 30 септембар 2020 13:25

великог патриоту. Синиша Ковачевић је написао најскараднију драму против
утемељивача српске цркве и државности – против Светог Саве. Ковачевићева драма је
толико скандалозна, а Свети Сава је представљен као вашљиви сексуални манијак,
настран и перверзан до крајњих граница, а на исти начин су представљени и остали
Немањићи“, написао је Весић.

  

Заменик градоначелника се нашироко осврнуо и на политички активизам Синише
Ковачевића, још од 90-их година, наводећи да је Ковачевић „све државне привилегије
остварио својом уникатном особином да мења партије и идеологије успевајући скоро
увек да буде власт“.

  

У томе га је упоредио са Иваном Ивановићем, Зораном Кесићем, Дубравком Стојановић,
Душаном Теодоровићем и Ољом Бећковић.

  

Заменик градоначелника, овогодишњи добитник плакете „за трајни допринос култури
Београда“, на писање овог текста био је испровоциран најавом некадашњег лауреата
Златног беочуга, Синише Ковачевића, да ће вратити награду, јер не жели да стоји уз
добитнике попут Весића.

  

Видети још:

  

 Горан Весић: Синиша Ковачевић би награду "Златни беочуг" требало да врати због
представе Свети Сава, која је скарадно ругање Србима, нашем идентитету и цркви

  

(Данас)
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