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Александар Вучић је јуче најавио оснивање „Музеја апсолутизма и Вучићеве диктатуре“
у коме ће изложити све критичне насловне стране извесних новина на његов рачун, како
би показао да су новине у земљи заправо опозиционе и да је лаж да спроводи медијску
тортуру и цензуру. Исто је 2013. урадио и црногорски диктатор Мило Ђукановић, који је,
са истим циљем, организовао конференцију „Ријеч, слика и непријатељ“, на којој су
изложене насловне стране опозицоних листова Дан, Вијести и Монитор.

  

  

- Видећете новине у којима се на 62 од 64 стране говори о мени и мојој породици. Где се
вређам и називам проститутком и педером. Такође, у државним новинама ме пореде са
Хитлером – каже Вучић.

  

Незванични главни уредник медија који свакодневно објављују оптужнице и пресуде,
хапсе и сатанизују политичке противнике, овим триком намерава да изазове сажаљење
јавности и да још једном одигра улогу људождера-вегетаријанца.

  

Мултимедијални начин за замену теза смислио је и већ једном применио Вучићев
саветник Владимир Поповић, звани Беба. С истим циљем, да црногорског господара
Мила Ђукановића представи као жртву негативних медијских кампања, Поповић је у
новембру 2013. године у Подгорици одржао вишедневну конференцију „Ријеч, слика и
непријатељ “. Уз
изложбу насловних страна црногорских новина „Дан“, „Вијести“ и „Монитор“, на којима су
црвеним маркером истакнути наслови с критичким ставовима о Ђукановићу, одржана је
и дебата у којој су београдске медије репрезентовали Бошко Јакшић („Политика“), Петар
Луковић („Е-новине“) и Весна Малишић (НИН).
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Беба Поповић је сада идеју позајмио Вучићу. Наравно, њему се свидело, тако да је
спреман да оснује „Музеј апсолутизма и диктатуре“. Отварању изложбе ће, сигурно,
присуствовати и главни јунаци са спорних насловних страна, актери бројних срамних
афера које су обележили прве три године Вучићеве владавине. Вођин брат Андреј,
кумови Никола Петровић, Петар Панић Пана, Небојша Стефановић, па Братислав Гашић,
Александар Вулин, Жељко Митровић и Драган Ј. Вучићевић – својом појавом они ће
оправдати назив музеја.

  

( Узбуна.рс )
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http://www.uzbuna.rs/index.php?id=vui-i-beba-popovi-osnivaju-muzej-apsolutizma-i-diktature

