Поштоване колеге, пријатељи, знанци и незнанци,
Јављам се поново са алармантном ситуацијом у култури Београда,
која на жалост има директне везе и са претходном молбом коју сам
слала поводом петиције за смену секретарке за културу Града
Београда – Ивоне Јевтић:

Графички колектив до краја јуна треба да напусти простор који
је користио на Обилићевом венцу СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА. Ова
потпуно скандалозна ситуација заслужује најбоље могуће
решење које Графички колектив завређује – простор најмање
у рангу овог који је Графички колектив до сада користио.
Град Београд, Министарство културе, као и уметничка
удружења која већ располажу правом коришћења имовине –
атељеима – већ годинама окрећу главу на другу страну.
Срамота!
До краја јуна МОРА да се нађе не било какво, већ достојно
решење за Графички колектив. Јер, забога, зашто добијају
плате армије људи који раде административне послове у
области културе ако не да реше оваква питања????

Ово је кратки видео-увид:
https://www.facebook.com/podrskagrafickomkolektivu/videos/589226151
450237/?t=1

Више информација о ситуацији у Графичком колективу на
релевантном Си-калту: http://www.seecult.org/vest/poslednji-apel-zagraficki-kolektiv

Овде можете да преслушате цео говор Душана Петричића са отварања
изложбе поводом затварања простора Графичког колектива (траје 7
min)
https://www.mixcloud.com/bobaart/otvaranje-izlo%C5%BEbe-povodomzatvaranja-prostora-grafi%C4%8Dki-kolektiv-du%C5%A1anpetri%C4%8Di%C4%87/

Актуелне информације о Графичком колективу:
https://www.facebook.com/podrskagrafickomkolektivu/?hc_ref=ARRSfPv
QEVf2gDjH8gEpfdzhzKWgbS2MqAFzy9zlU1jKjZklgcZiJ7EWGoZ8JCMjHA&fref=nf

Мој прилог на Радио Београду 2 поводом отварања изложбе „Отисак
времена. Фрагменти из историје” (од 12 мин 30 сек):
http://www.rts.rs/page/radio/ci/story/28/radio-beograd2/3151974/kulturni-krugovi.html
•
Дотична Сузана Перић, на чији случај смо се осврнули прошли пут као
на добитницу невероватних 400.000 Дин. (нпр. подршка ГОДИШЊИХ
програма галерија износи 500.000 дин) за обележавање 20 година
раде „Сузане Перић доо” на годишњем конкурсу Секретаријата за
културу Града Београда, у међувремену је постала уредница
Политикиног Базара. Прикачен је цео уреднички текст из једног од
бројева у коме она лично пише: „(узвраћам) енергијом и харизмом,
јер су то категорије које превазилазе образовање и стручност.”
Она је, јадна, дала симптом општег стања.

Култура ће преживети и ове јавашлуке!
ПОДРШКА ГРАФИЧКОМ КОЛЕКТИВУ!!

Срдачно,
Боба
7. jun 2018.

