
20.12.2016. Новости | Седмица умјетности: Дан други  Јавна дебата

http://www.gimnazijabanjaluka.org/Novosti.aspx?id=915 1/2

eng | ћир | lat | e‐Learning | login

Новости

Седмица умјетности: Дан други ‐ Јавна дебата   0:0  
Категорија: Гимназија 6. децембар 2016. године

Посјети фото галерију >>

Фото

Други дан Седмице умјетности, 29. новембар, био је посвећен јавној дебати на тезу "Укус формира
тржиште".

Дана 29. новембра 2016.године одржана је јавна дебата под називом „ Укус формира тржиште
(рокенрол  vs.  турбо  фолк)“.  Дебату  су,  наравно,  припремили  чланови  нашег Дебатног  клуба
"Горгије". Афирмацијски тим представљали су Софиа Миљатовић и Александар Бакмаз док су
негацијски  тим  представљале  Софија Мијовић  и  Александра  Јовандић.  Након  излагања  оба
тима, која су врло увјерљиво изнијела своје аргументе на тему оба музичка правца односно да
ли  и  је  укус  тај  који  формира  тржиште  или  је  обрнуто,  у  дискусију  се  могла  укључити  и
публика. Било је различитих мишљења, жустрих противника турбо фолка односно оних који су
се  залагали  за  то  да  укус  формира  тржиште,  али  и  оних  који  су  проналазили  мане  и  у  том
"укусу"  те  тврдили  да  је  тржиште  то  које  формира  нас  и  наш  укус.  Међутим,  једно  их  је
ујединило, а то је да свака врста музике има за циљ да опусти и орасположи слушаоца те да је
величина  умјетности  у  томе  да  је  свако  и  увијек  доживљава  на  свој  и  себи  својствен  начин.
Након двочасовне  дискусије која је укључила све присутне, што вербално што мисаоно, други
дан хуманитарне седмице је завршен, иако су размјене мишљења настављене.
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