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Skulptura prikazuje „Beskonačni niz“ afera gradske vlasti

Двери су у саопштењу изразиле слагање са тумачењем стварности од стране академског
сликара господина Бранислава Николића из Шапца, аутора скулптуре – Бесконачни низ, која
се у форми инсталације поставља на Градском тргу у Чачку.

Оно, како наводе Двери, проистиче из тумачења самог
аутора, да је главни циљ ове инсталације постављање
питања појединца самом себи, као и колективу, докле
смо ми стигли.

— По нама концепт инсталације и сам назив
„Бесконачни низ“ рађа директну асоцијацију и потребу
на тумачење инсталације као бесконачног низа афера

било локалне, или власти на републичком нивоу.

Сам избор елемената који творе инсталацију – вц шкољке – дају право конзументу ове
ангажоване уметности да их у равни свакодневице поистовети са, благо речено,
нехигијенским понашањем појединаца из актуелне локалне власти који су актери афера, које
наслагане једна на другу неодољиво подсећају на уметниково виђење стварности. Надамо се
да ће скорија будућност обликовати једну скулптуру која ће по габаритима надвисити
скулптуру господина Николића, саздану од регистратора пуних судских списа и дати
допринос у решавању нагомиланих афера из бесконачног низа.

У домете уметничког дела аутора поменутог у тексту, начина презентације истог,
корисницима културног садржаја у нашем граду не желимо да коментаришемо, јер мера
нашег кућног васпитања је по оној старој – о укусима се не расправља – али се увек треба
подсетити бројних афера ове власти:
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Prethodni članak
Ilić sa trubačima počeo kampanju 

Naredni članak
Narodna: SNS je ma�jaška organizacija

Приватизација града, страначко запошљавање, невалидне дипломе руководства града,
загађење Мораве, гашење ФК Борац, припрема терена за насељавање миграната,
урбанистички хаос, скандалозно понашање директора Дома ученика, укидање демократије,
новогодишња јелка од 30 000 евра, средства за репрезентацију, срушени биоскоп „Сутјеска“…

Због свега наведеног – бојкот избора, — закључује са у саопштењу Двери.

27 komentara

zeljko damjanovic  11/12/2019  u 10:38  Odgovorite

Dok u bolnici nema lekova,igli,pelena,peskira,sapuna itd, dok se deca lece smsom ovi
javno ponizavaju gradjane Cacka !

radovantreci  11/12/2019  u 11:06  Odgovorite

Jel Zoran Lekic i dalje direktor?kuku lele ala su se naprednjaci osilili 

Preko skajpa  11/12/2019  u 11:14  Odgovorite

Umetnik Nikolić je sve rekao,a šta gradjani ove kasabe vele čućemo.
Šta je,zaista,otišlo kroz WC šolju iz Čačka?
-Veliki novac iz budzeta (jednog dana tačno će se znati KO i za ŠTA je potrošio?
Kupljene diplome(od KOGA su kupljene i od ČEGA plaćene?)One će najpre otići u
kanalizaciju.
-Neznanjem i sujetom oduzeli ste mladima pravo na optimizam.Sve i da mogu bih
oprostio,ali što mi dete oteraste-NEĆU I NE MOGU.
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Bresa  11/12/2019  u 11:26  Odgovorite

Za pocetak Lukovic unistio FRA, pa pisite dalje o aferama

posmatrač  11/12/2019  u 11:31  Odgovorite

Bravo za umetnika ove neobične instalacije.Hvala ti,čoveče,što si direktno u brk rekao
vlasti obe jadne varoši da je sve otišlo dođavola(čitaj: u kanalizaciju)posmatrac

Гледамо вас  11/12/2019  u 11:40  Odgovorite

Списак афера подугачак,али има још.Хајде да га допунимо!Где год завириш оно
незгодација.(Запошљавање родбинско,партијско,љубавно)

Ognjena  12/12/2019  u 06:15  Odgovorite

Tačno je vi samo znate da gledate a sadašnji menadžment grada da radi i gradi, da
zapošljava i vraća nekadašnj i sjaj grada. Sve ono što su prethodnici uništitli i sve što
nisu znali da urade sada je urađeno
Brana Svračkovo
Poslovna zona Preljina
Industrijska zona Konjevići
Vorverk
Wieland
Lidl
Asfaltirani putevi ka manastirima Vaznesenje, Stjenik, Blagoveštenje,
Asfaltirani putevi Trnava-Viljuša, u Katrzi, Vujetincima, Gornjoj Trepči, Prislonici,
Mršincima, Rošcima, Brezovicama, Bresnici, Jezdini,, Obrežu, U MZ
Trbušani,izgrađen Kameni most, Ježevica-Rajac, Vrnčani – vidikovac na Kablaru,
Asfaltirane ulice. Stara pruga, Gvozdena paunovića, Ovčarsko-kablarskih manastira,
Danila Mitrovića Avrama, ulica 10, Aleksandra Savića, Veselina Milikića
Nova zgrada Biblioteke
Novi Dom učenika
Rekonstrukcija Skupštinske sale
Nova sala Zračak i ŠOSO 1. Novembar
Rekonstrukcija vrtića Poletarac
Otvoren STARTAP centar
Renoviran Dom kulture
Rekonstrukcija OŠ u Gornjoj Gorevnici
Rekonstrukcija OŠ Ratko Mitrović
Renovirano odmaralište u Ulcinju
Nova mehanizacija javnih preduzeća
Ulaganje u elektro-distrubutivnu mrežu
Vodosnabdevanje i kanalizacija
Ulaganje u zdravstvo Rekonstruisano porodiliste Angio sala
Uspešno sprovedene aktivne mere zapošljavanja
Aktivne mere za poljoprivrednike
Sredjen Gradski park
Decija igralista
Atletska staza
Rimski trg
Prostor ispred opstine
Prostor ka gradskoj rupi
Prostor oko fonda PIO i Pelivana
Gradska rupa
Sve fasade na gradskim objektima u centru grada
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Bandoooo  11/12/2019  u 11:44  Odgovorite

Skandalozno ponasanje i malverzacije direktora Doma Zdravlja i njemu bliskih partiskih
ljudi u toj ustanovi.

Dragoslava  11/12/2019  u 12:14  Odgovorite

Jedino je sudstvo bez afera

Luka Laban  11/12/2019  u 19:51  Odgovorite

”The-end” or “Come baby light my fire ” ?

koСара Кеј  11/12/2019  u 12:41  Odgovorite

Наши живори и оптимизам одоше кроз ВЦ шољу.Збогом памети.

Чекам и чекаћу  11/12/2019  u 12:45  Odgovorite

Како уметност(овог пута и клозетске шоље) могу да поруче боље и више од стотину
речи.

bu  11/12/2019  u 12:58  Odgovorite

The Doors
The Doors
The Doors

Milisav M  11/12/2019  u 14:49  Odgovorite

Nemoj da zaboravite novu aferu, Robajac dao Tihomiru Djurovicu tacnije njegovom sinu
neverovatnih pola miliona dinara za deset teladi ispada
Da tele kosta 900eur

Kaplarevic  11/12/2019  u 18:14  Odgovorite

Ehhhh pa Djurovic je sve uzeo sto je moglo da se uzme,od Masiskog parka u
Mrsincima,do unistio Slatinsku zadrgu,pa Osnovao svoju privatnu,pa dobio sedam
miliona za privatnu zadrugu bezpovratnih sredstava,Ali neka !!!!,dok je takvih pre ce
da padnu sa vlasti!.

JovoB  11/12/2019  u 22:31  Odgovorite

Umeš li ti da računaš? Ospada tele 50.000 din a to je malo više od 400e

Haha  11/12/2019  u 14:54  Odgovorite

Nisu džabe wc šolje postavljene ispod prozora Dverjana 

Čitav mandat  11/12/2019  u 15:11  Odgovorite

Iskopine pored Gimnazie.

Bilja  11/12/2019  u 17:23  Odgovorite
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Ako se malo razmisli WC solje su na pravom mestu i imaju poruku bas onima koji se
najvise bune.

podrigusa  11/12/2019  u 23:04  Odgovorite

da li i vama turaju alpsku kobasicu

***  11/12/2019  u 18:51  Odgovorite

Platite Davida Cernija da postavi Vucicevu bistu u fontanu. Svakako urinira po Srbiji, ali
ne samo on…ima ih previse, mozda da se postave biste u Moravu.

Luka Laban  11/12/2019  u 19:29  Odgovorite

Ostalo je samo da pustimo vodu i da se umjetnici zajedno sa “kolegama” iz SNS-a
gradskom fekalnom izbace u Prelicima gde im je i mesto !!!

Samo fale.slike na soljama.  11/12/2019  u 23:31  Odgovorite

Ovo „umetnicko“delo je SNS Cacka,zloupotrebilo i ucenilo tvorca da WC solje bas postavi
pod prozorom Dveri.
Vidi se politicka ostrasnjenost i mrznja prema ne istomisljenicima.I to placaju gradjani.

Ovo je umetnicki skandal,i promasaj osoblja galerije Nadezde Petrovic,to jest kadra SNS.

Ni priblizno nije zadovoljena ni kopija ni ideja poznatog Rumunskog umetnika.

Svaka istalacija,skulptura kada se postavlja na otvorenom mora da se odabere,prilagodi
podloga.Kao sto je od presudnog znacaja ram slike
I parspatu.

Ova postavka na travi i to ne posredno pred gratckim odborom DVERI?

Asocijacija moze da bude svasta?

Moze da bude da postoje gradjani koji koriste travnjake za olaksanje,a da drugi samo oni
imaju pravo na WC solju.

Ili da je toliki smrad,da vlast SNS, „spasava “
gradjane od podele unutar stranke,od smrada jeftinim WC soljama,koje ima nameru da
zidaju do neba.

Ove WC solje su mnogo jeftine,narodcke WC solje.

Narod prica da su ovo solje,koje je Kole izbacijo iz lokala,i prodao galeriji.

Postari strajkuju,a mi Cacani finansiramo,Kolive
Solje.

Stevan  12/12/2019  u 07:14  Odgovorite

Zalosno je sto sve sto vredi pretvorite u politicka nadmudrivanja. Pustite bar umetnost da
bude to sto jeste.

Solje su vase umetnicko delo,samo jos da se slikate pored njih da vam se DIVIMO.  12/12/2019  u 22:14

Odgovorite

Stevane koliko si ti doniro ,wc solja.
Lako je tebi,i tvojoj pozadini,siroko ti polje.
Nama si dogno solje pred nos.




