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Жељко Митровић: Министар Вукосављевић је површна незналица, хтео би да
натера грађане да плаћају свој омиљени ријалити програм

  

На изјаву министра културе Владана Вукосављевића да би ријалити програми требало
да се емитују на посебним каналима који се плаћају и да су срамота за медијску сцену, да
духовно и ментално уништавају народ, реаговао је власник и генерални директор Пинк
медија групе.

  

  

- Министар, као и свака површна незналица, овим предлогом хоће да додатно обогати
произвођаче ријалити садржаја. Сад би још да натера грађане да плаћају свој омиљени
програм. Да није толико површан и глуп, знао би да снага оваквог садржаја не зависи од
места приказивања, јер је Пинк успео у Црној Гори да за само 10 дана, а после продаје
националне фреквенције, са потпуно новим каналом Пинк Медиа М, на коме се емитује
углавном Задруга 2, постане најгледанија телевизија у категорији свих канала,
укључујући и националне канале Црне Горе, и то као страни кабловски канал. Не разуме
министар да више платформа приказивања или емитовања није кључна ствар и да
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садржај већ дуго влада свим медијским платформама, а поготово од када је интернет
постао доминантан медиј. Али, Боже мој, мала смо земља па није лако ни пронаћи
способне и паметне министре тако да ови из каменог доба још увек морају да прочитају
доста литературе из области либералног медијског тржишта. До тада нека нам је
министар здраво и добро.
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  На тврдње министра Вукосављевића, да нема оправдања да народ жели ријалитипрограме, јер ово није народ лудака, Жељко Митровић каже:  - Ако министар себи дозволи да за народ каже да је то"народ лудака", онда он нијеникакав министар већ "инквизитор" савременог доба, а ја бих рекао и један несолиданчовек који би да намеће и санкционише без уважавања да живимо у демократскојлибералној епохи која није савршена, али има своја правила. У тим правилима народ је,на његову жалост, тај који врши избор свега па и телевизијског програма.  Вукосављевић Митровићу: Наставићу да позивам на смањење простаклука умедијима  Поводом изјаве властика ТВ Пинк Жељка Митровића да је предлог министра културе иинформисања Владана Вукосављевића да се на ријалити програме уведу посебнепретплате „из каменог доба“, Вукосављевић је одговорио да ово друштво „заслужује дабуде поштешено од тога“. Његов одговор преносимо у целости.  
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  Чувајући достојанство Министарства културе и информисања, и своје лично, нисам уприлици да господину Митровићу одговорим на начин и језиком који се негује у делупрограма његове телевизије, а који би језик, несумњиво, сасвим прецизно разумео.Овако, свесно ризикујући да останем несхваћен, охрабрујем га да, упркос неслагању сасаговорницима, почне да обликује своје изражавање у складу са општеприхваћенимнормама комуникације, које и даље важе у јавном простору. Тај процес, иако започетнике тежак и мукотрпан, на крају увек даје позитивне резултате.  Такође, надам се да су когнитивни капацитети господина Митровића били самотренутно у кризи, када ми је приписао управо супротно од онога што сам рекао. Дакле,уз наду да је криза била пролазног карактера, обавештавам га да сам рекао да СрбиНИСУ народ лудака, упркос његовим вишегодишњим запаженим напорима да тучињеницу промени.  Наставићу да позивам и Митровића и све друге кориснике националних фреквенција дау својим програмима смањују количине простаклука, вербалне и телесне порнографије идругих скаредних облика понашања.  Ово друштво заслужује да буде од тога поштеђено, а „либерални модели“ у медијимапружају довољно могућности за производњу забавних програма доличног садржаја.Наравно, неопходан предуслов за то је укупна друштвена и морална артикулисаностпроизвођача таквих програма.  Коначно, ако ме Митровић због ставова које износим сматра „инквизитором“ неукуса,духовне беде и простаклука, онда то схватам и као неку врсту комплимента, на чему мусе захваљујем. О солидности наших карактера нека суди јавност, дали смо, свакипонаособ, довољно аргумената за процену.  Узвраћам му жеље за добро здравље.  Одговор Жељка Митровића министру културе: Никада ми није било баш скрозјасно зашто поједини министри презиру и ниподаштавају сопствени народ!  Власник и генерални директор Пинк медија групе Жељко Митровић реаговао је наизјаву министра културе Владана Вукосављевића да би ријалити програми требало да сеемитују на посебним каналима који се плаћају и да су срамота за медијску сцену, дадуховно и ментално уништавају народ.  

  Реакцију власника и генералног директора Пинк медија групе Жељка Митровићапреносимо у целости:  Да будем скроз искрен, никада ми није било баш скроз јасно зашто поједини министрипрезиру и ниподаштавају сопствени народ.  Каже министар културе Вукосављевић да није рекао да је ово народ лудака, али кажеда је рекао "не треба народ да гледа ријалити јер то није народ лудака". И сад етопотпуне конфузије. Велика већина народа решила је да гледа ријалити и сад ја морам дапитам министра, како се по вама зове народ који вам ништа није скривио, алиједноставно воли да гледа ту врсту програма.  Дакле министре, ја сам вам већ јуче рекао да знам да нисте претерано паметни, алинема разлога да се правите глупљим него што јесте и да не разумете да сте рекли засвој сопствени народ, а рекли сте, да је то народ лудака. А кад један министар таковређа сопствени народ онда то није добар министар, али свакако ни добар човек.  То што сте ви поштовани министре Вукосављевићу добили излив опере у мозак, не значида ће ваша елитистичко-херметизована политика било кога фасцинирати, чак напротив.Ако треба некога да вређате, вређајте мене, ја уживам кад ме нападају незналице имоћници, а и да будем искрен радо би се са вама такмичио у познавању рецимо музичкеили филмске уметности.  Још увек се надам, да сте у области филмске уметности само обичан дилетант, јер упротивном би скандалозно било ваше финансирање изразито антисрпског Главонићевогфилма “Терет”.  Како би био сигуран да ме добро разумете, не мислим ја да овакве теме не треба даимају своје место у српској кинематографији, али ваљда су за државно финансирањеприоритетнији филмови попут филма ”Дјеца Козаре” Лордана Зафрановића који говорио страдању српске деце у усташким логорима током другог светског рата, за којинаравно нисте имали ни времена ни слуха.    Било како било, ви изговористе у вашем журном и нервозном саопштавању како стеинквизитор вербалне и телесне порнографије, а како тих садржаја нема на Пинку, а ивидим да коментаришете програме које нисте ни гледали, што је пре свега неодговорнои непрофесионално, није ми преостало ништа друго већ да разумем да ви ноћу, алегенда каже и дању на послу, гледате неке друге плаћене и скрембловане адултфилмове за које сте мислили да се емитују код нас.  То није никакав проблем јер то понекад радимо сви, али то господине министре нисууметнички филмови, осим ако ви мислите да је познавање глумаца и глумица у тимфилмовима значајно за човека који управља културом у једној земљи.  И на крају поштовани министре Вукосављевићу, не бих ја ни придавао значај овим вамаочаравајућим филмовима за одрасле да нисте афирмисали и јавно демонстрирали вашуфасцинацију порно индустријом некористећи ваше надлежности да спречите еротскусцену између два Дизнијева лика, Паја Патка и Мики Мауса на изложби скулптура усрпском културном центру Паризу под називом "Крај и Почетак".  Ја се слажем да уметност нема границе, али министре Вукасивљевићу, баш ви јучерекосте другачије.  Одговор министра Вукосављевића: Да ли забрањени суплементи утичу наМитровићево понашање и наводе га да вређа све оне са којима се не слаже?  Разлози који Митровића наводе да, путем своје медијске машинерије, вређа све оне сакојима се не слаже, нејасне су природе и можда дају за право многим грађанима Србијекоји то приписују коришћењу суплемената што надражују нервни систем и производечитав низ непријатних додатних епифеномена. Ипак, не верујем у те сумњивепретпоставке све док не буду поуздано доказане.  
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  Престали су да постоје сви разумни разлози за наставак изнуђене полемике сапустоглавим Жељком Митровићем.  Предуслов за било какву цивилизовану дебату је уздржавање од лажи и клевета, абудући да је то у његовом последњем обраћању изостало, не преостаје ништа друго негода на ову преписку ставим тачку.  Разлози који Митровића наводе да, путем своје медијске машинерије, вређа све оне сакојима се не слаже, нејасне су природе и можда дају за право многим грађанима Србијекоји то приписују коришћењу суплемената што надражују нервни систем и производечитав низ непријатних додатних епифеномена. Ипак, не верујем у те сумњивепретпоставке све док не буду поуздано доказане.  Оно у шта заиста верујем јесте да власник медијске империје треба скрупулозно дакористи алате којима располаже и да у јавном простору, када процени да је потребно,дебатује и оштро и јетко ако треба, али да не прелази осетљиву границу личног вређањаи клеветања.  Нажалост, због функције коју обављам, дужан сам да штитим добро кућно васпитање иморалну узоритост убедљиве већине грађана ове земље, па не смем и не желим да муодговорим на једини начин који Митровић може да разуме. Задржаћу право да тоучиним у неким другим, будућим околностима.  До тада, сматрам својом обавезом залагање да у програмима са националномфреквенцијом буде што мање садржаја у којима се афирмишу речник са маргинејезичког регистра и понашања која се обично сматрају недоличним. Такве претпоставкене спречавају никога да производи квалитетан и радо гледан забавни програм.Митровић, као искусни медијски посленик, то добро зна и охрабрујем га да своја знања истечена искуства користи у значајнијој мери на добробит гледалаца, а не на афирмацијунеукуса. Што се тиче предпубертетског позива на надметање у познавању појединихобласти културе, могао бих без гриже савести да га одбијем и да кажем да „орао нелови мушице“, али сам спреман да ту детињарију прихватим, када и ако се Митровић зању буде квалификовао, пристојним понашањем и обуздавањем својих искошених нагона,и то у дужем временском периоду.  Желим му успех у том захтевном подухвату.  (Пинк.рс - Министарство културе)  Видети још:  Владан Вукосављевић: Ни једна телевизија са националном френквенцијом не бисмела да емитује ријалити програм
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