Vzemite denar in pobegnite pred krizo!

4/1/09 10:44 AM

Mehika živi v primežu mamilarskega nasilja

Foto: Ugasnimo naprave, pomagajmo Zemlji

V iskanju grešnega kozla za finančno krizo

Francija se ne vrača v Nato, da bi ugodila ZDA
IZBOR

Za otroke

Multimedijski predvajalnik

Podcast
domov / novice / svet / vzemite denar in pobegnite pred krizo!

Vzemite denar in pobegnite pred krizo!
Vsakoletna parada norcev v New Yorku
Svet, pred 7 urami
New York - MMC RTV SLO
V New Yorku se vsako leto zberejo vsi "norci" sveta in se udeležijo parade ob dnevu norcev. Letos
bodo udeleženci po ulicah New Yorka lovili stodolarske bankovce.
Parada se že od leta 1986 vsako leto 1. aprila vije od 23. ulice pa vse do Union Square parka, kjer poteka
velik družabni dogodek. Letošnja tema parade, "Vzemite denar in tecite", odseva gospodarsko krizo, ki je
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zavzela ves svet in prizadela na milijone ljudi. Parada bo potekala ob zvokih pesmi Beatlesov Money
(denar), vodila pa jo bo maska Bernarda Madoffa, finančnika, ki je zakuhal eno največjih investicijskih
prevar v zgodovini. Parade se bodo udeležili številni politiki, bančniki, borzni posredniki, direktorji in
predsedniki zavarovalnic, ki bodo prepevali: "Dajte mi denar, to je vse, kar želim."

Poiščite MMCjeve prvoaprilske
potegavščine!

Parada se bo končala v Union Square parku, kjer bodo organizatorji udeležencem ponudili glasbo, hrano in
pijačo ter vsesplošno zabavo. V sporočilu za javnost so zapisali, da bodo udeležencem ponudili prigrizke s
kikirikijevim maslom, odgovorni pri zavarovalnici AIG bodo gostili stojnico za masaže, eno stojnico bosta
gostila guvernerja Rod Blagojevich in Bill Richardson, na eni od stojnic pa bo marihuano kadil Michael
Phelps. Poleg tega bodo organizirali še delavnice metanja čevljev v nekdanjega predsednika Georgea Busha
in modno revijo z modeli, ki zgledajo kot Sarah Palin. MMC se je ob tej tradicionalni paradi pogovarjal z
organizatorjem parade, Joeyjem Skaggsom.
Kje se je rodila ideja, da vsako leto organizirate parado? Kdaj je bila prva parada in kaj je namen
vsakoletne parade ob dnevu norcev? Koliko in kakšni ljudje se udeležujejo parade? Se zamaskirajo?
Imate kakšne sponzorje?
Leta 1986 sem kot newyorški umetnik iskal priložnost, da bi lahko v javnosti osmešil najpomembnejše
družbene in politične dogodke zadnjega leta. Tako sem izkoristil praznik, ki je znan po potegavščinah in
drugih norostih, in se odločil, da organiziram vsakoletno prvoaprilsko norčevsko parado. Glavna ideja je
bila, da bi naš gnev nad norostmi, ki se dogajajo v svetu, obrnili v nekaj kreativnega. Povabil sem javnost,
naj se nam pridruži pri praznovanju, kar se je med ljudmi prijelo. Tako se nam vsako leto pridruži več ljudi,
in to dela parado čudovito. Nikoli ne vemo, kaj naj pričakujemo, saj ljudi povabimo, naj sodelujejo v
kostumih ali brez njih. Tudi mediji vse bolj dejavno poročajo o paradi, kar še povečuje število gledalcev in
sodelujočih v paradi. Imamo nekaj sponzorjev, največji sponzorji parade pa so udeleženci. Oni ustvarjajo,
prenašajo in prikazujejo vse kostume in šale. Poleg tega se ljudje zbirajo na pločnikih ulic, kjer navijajo za
parado.
Ali parada vsako leto odseva dogajanje v družbi in politiki? Ste vedno kritični do družbe?
Na paradi se lahko norčujemo iz razmer v družbi, svetovnih voditeljev, vodij svetovnih korporacij, ljudi iz
sveta filma in glasbe, pa tudi navadnih norcev. Parada je vsako leto številčnejša, nikoli pa ne vemo, koliko
ljudi lahko pričakujemo. Sploh letos naj bi bila naša parada nezaslišana, zbadljiva in smešna.
Joey Skaggs je nekaj časa
pisal tudi blog na Mojem
spletu.
Organizirate parado kot dogodek, ki pomaga ljudem pozabiti na vse težave sveta vsaj za trenutek, ali
ima parada še kakšen drug namen?
Parada je namenoma satirična, satira pa zbode. Zato moramo biti sposobni norčevati se tudi iz samih sebe.
Brez lahkomiselnosti in norčevanja je resnost sveta in trenutnih razmer preveč depresivna. Nekateri ljudje
so sicer uželjeni, a če ne preneseš šale na svoj račun ...
Letošnja tema, Vzemite denar in pobegnite, se norčuje iz svetovne gospodarske krize. Kakšne posebne
šale pripravljate za letos?
Letošnja tema "Vzemite denar in tecite" se norčuje iz trenutne gospodarske krize. Udeležence smo pozvali,
naj si natisnejo kar se da veliko stodolarskih bankovcev, ki naj bi jih nato metali s streh in balkonov hiš,
mimo katerih bo šla parada. Ob koncu paradne poti, ki je v Union Square parku, se zbere množica ljudi, ki
nato med vzkliki in ploskanjem, imenuje norca leta, ki nato vlada do 31. marca naslednje leto.
Brina Tomovič
brina.tomovic@rtvslo.si
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Parade se vsako leto udeleži več ljudi. Nekateri med njimi se zamaskirajo in se s soudeleženci norčujejo iz
sveta. Foto: http://cache.daylife.com

Joey Skaggs je parado prvič organiziral leta 1986. Foto: MMC RTV SLO

Na newyorškem Union Squaru se bo parada končala, tam bo potekalo tudi slavje. Foto: EPA
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Letošnja tema parade je gospodarska kriza, sicer pa ima parada vsako leto neko družbenokritično noto. Foto:
www.flickr.com
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1. BorutMaja (01.04.2009 || 15:43:12) [Prijavi neprimerno vsebino]
To pa je mogoče res prvoaprilska potegavščina ... Ker tega še nisem nikjer slišal, da bi kar tako
denarci leteli po tleh, in to kar 100 dolarski, še bolj neverjetno se mi pa zdi, da bi kaki politiki,
in poslovneži peli to pesem in da bi ta prevarant bil v klovna oblečen. Sicer pa zanimiv članek.
Če je to res ... tudi v sloveniji se lahko kdaj kaj takega spomnijo ... samo ne set v Ljubljani.
Oddaj svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV
Slovenija.
Prosimo, da se pri komentiranju držite teme, ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate
pravila.
Svet - ostale novice VEČ NOVIC >>>

Obama in Medvedjev prvič iz oči v oči
Barack Obama in Dmitrij Medvedjev sta na svojem prvem srečanju naredila prve korake k boljšim odnosom
med ZDA in Rusijo.
>>>

Lahko voditeljem G-20 uspe rešiti svet?
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