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Сеп тем бар
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Иа ко ова стра ни ца, по кре ну та 2011. го ди не, зва нич но пред ста вља 
лич ни блог Ра до ми ра Ми три ћа, по зна тог и на гра ђи ва ног пе сни ка из Кра
гу јев ца, она још од са мог по чет ка ва жи за је дан од нај бо љих ин тер нет 
арт ма га зи на. Зна лач ки је во ђен ру ком свог осни ва ча и са свим му при
ли чи сло ган ис так нут на ло го ти пу стра ни це – „Hyper bo rea, арт бло га зин, 
са мо за ода бра ну пу бли ку”.
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Реч је о сај ту са тек сто ви ма хип хоп пе са ма „ко ји је ка рак те ри сти
чан по то ме што пу тем за ни мљи ве хи пер тек сту ал не струк ту ре омо гу
ћу је ко ри сни ци ма да чи та ју и по ста вља ју соп стве на ту ма че ња пе са ма. 
Да кле, за ни мљив микс мо дер ног ин тер не та и пле ме ни те ди сци пли не 
ту ма че ња по е зи је” (М. Јо цић). 
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Осни вач ове стра ни це је Ни шли ја Де јан Ог ња но вић, филм ски тео
ре ти чар и пи сац, па си о ни ра ни љу би тељ хо ро ра. Ње го ва По е ти ка хо ро ра 
(2014) сма тра се ка ме ном те мељ цем за ака дем ско про у ча ва ње хо ро ра на 
(пост)ју го сло вен ском кул тур ном про сто ру. Сво ју страст пре ма овом жан ру 
пре нео је и на стра ни цу ко ју уре ђу је, те вас по ње ном отва ра њу оче ку ју 
„стра ва, ужас, мрак, лу ди ло, хо рор књи жев ност и филм”.
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