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 На Твитеру је дошло до новог фајта и то око Јужног ветра.

  

  

Познати редитељ Стеван Филиповић жестоко је оплео по ауторима серије. Онда је
уследио и одговор од његовог колеге Срђана Драгојевића, а затим се и у целу причу
укључио и сам Милош Биковић.

  
  

Čekaj, praviš Južni vetar, reklamu za škaljarski klan za IDJ klince, gde je glavni glumac
homofob, nacionalista i Vučićeva/Putinova pudla, a onda se čudiš što ti isti klinci hejtuju gejeve,
i što ne mogu da razlikuju dramsku seriju od rijalitija, pa nemojmo se zajebavati, kolege

  — Stevan Filipovic (@SejtanovRadnik) April 3, 2020    

 - Нема педагошку улогу, свакако. али претера га. То је веома добро урађен жанр филм
и веродостојан је. Огледало времена. Некако хомофобију не могу бас ту да учитам.
Хомофобија се појачала због анимозитета према особи која статира на месту Премијера,
да ли је то плански, не знам... - рекао је Драгојевић.

  

Филиповић је даље написао:
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https://twitter.com/SejtanovRadnik/status/1246160160625737733?ref_src=twsrc%5Etfw
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- Хомофобија је у изјавама главног глумца… и политикама које промовише. Сам филм је
као да си узео Ране и дао им хаппy енд. Може, ал' онда знаш ко ће да се ложи на то.

  
  

Nema pedagosku ulogu, svakako ali pretera ga. To je veoma dobro uradjen zanr film i
verodostojan je. Ogledalo vremena. Nekako homofobiju ne mogu bas tu da ucitam. Homofobija
se pojacala zbog animoziteta prema osobi koja statira na mestu Premijera, da li je to planski, ne
znam...

  — Srdjan Dragojevic (@srdjandrago) April 3, 2020   
  

Drugo, Rane sam ja gledao kao klinac mandril sa Voždovca. Ložili smo se, istina, al malo nam
je bila i frka u stomaku, malo nas je sjebavao onaj ceo drugi deo. To je poenta. Ovo je
proračunato targetirana IDJ publika, a bez želje da se vodi pravi dijalog sa malim mandrilčićima.

  — Stevan Filipovic (@SejtanovRadnik) April 3, 2020    

 А затим је и Биковић оштро одговорио...

  
  

Ti nisi ni pročitao taj članak (od 4 rečenice) koji ovde navodiš kao dokaz za homofobiju ali si
pohitao da me pljuneš. Da jesi, ne bi ga navodio. Seriju nisi gledao, kako sam priznaješ...  bolje
da ne ulazimo u raspravu, jer izgleda da je nešto lično u pitanju. Poz

  — Милош Биковић 1244 (@Bikovic) April 4, 2020   
  

Trebalo bi da uđem u raspravu ali ne mogu. Čovek se nije potrudio ni da odgleda seriju, ni da
pročita taj članak koji navodi kao dokaz za homofobiju, a za ,nacionalizam’ i ove ,pudla’ uvrede
da i ne govorim. Izgleda da je lično. Samo neće da prizna. https://t.co/Myseq2n4vi

  — Милош Биковић 1244 (@Bikovic) April 4, 2020    

 (Еспресо)
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