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УКП:: Биоскопи: повратак отписаних

Aкција Још само ГСП не зна да биоскопа више нема, 2011.
У непосредној околини биоскопа Одеон

Шта су саме акције?
Интервенције које смо направили на и у околини неколицине београдских биоскопа не сматрамо
уметничким акцијама већ покушајем тематизације односа друштва спрам нестанка биоскопских сала.
Саме акције укључују постављање налепница на аутобуско стајалиште Одеон Још само ГСП не зна да
биоскопа више нема, обзиром да једино још назив станице подсећа на угашени биоскоп.
Испред биоскопа Балкан смо на месту где су биле планиране звезде за великане кинематографије исцртали
четрнаест црних звезда, за све биоскопе Београд филма. Акцију смо назвали Булевар звезда или гробље
биоскопа.
На табли на којој су се најављивали филмови испред биоскопа 20. октобар искористили смо постојећи
натпис и додали остатак како би дошли до Данас нема представа, дођи јуче.
Плакат филма Славица залепили смо на пано биоскопа Славица као упозорење партизанског суперхероја, да
неће трпети да биоскоп не ради. Акција се зове Вратиће се Славица.
Још акција је у плану, а оне треба не само да укажу на овај велики проблем, већ и да наведу на налажење
решења.
Како је до свега дошло?
Ђивановић, власник предузећа Lajt blu trejding Bahamas Ltd са Бахама, сумњичи се да је у продаји Београд
филма, које је купио у поступку приватизације 2007. године, починио злоупотребу положаја, чиме су
оштећени мали акционари и држава. Београд филм је на аукцији у фебруару 2007. за 730.000.000 динара,
односно тадашњих 9.200.000 евра продат Ђивановићу.
Он је постао власник седамдесет посто Београд филма, док је остатак припао радницима фирме, односно
малим акционарима.
Предузеће Београд филм тада је у свом саставу имало четрнаест београдских биоскопа - Козара, Звезда,
Јадран, Балкан, Одеон, 20. октобар, Космај, Централ, Славица, Авала, Јединство, Дрина, Партизан и
Вождовац.

У саопштењу Тужилаштва за организовани криминал наводи се да су петоро ухапшених и осумњичених
у договору, а после формирања пет зависних предузећа, поменутих пет биоскопа продали привредном
друштву Shutnel Ltd чије је седиште у Никозији на Кипру. Само десет посто новца од ове купопродаје
уплаћено је на рачун Београд филма, док је остатак симулованим пословима „припао” овој кипарској
фирми, за коју се сумња да је Ђивановићева. На рачун кипарске фирме „легло” је 16.300.000 евра. Власник
предузећа Shutnel компанија MTM nomines Ltd, са седиштем на истој адреси, је ову фирму продала Идеи.
Малим акционарима је нанета штета већа од 4.000.000 евра, док је републички буџет на име пореза
оштећен за више од 1.500.000 евра, поред овога нанета је немерљива штета културној понуди града
Београда.
Цео процес праћен је тезом да локације биоскопа нису подобне за модерну биоскопску делатност, као и
причом о смрти биоскопа у ери модерних технологија.
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Никола Ђивановић је 2008. године продао пет биоскопа Ивици Тодорићу, власнику хрватског Агрокора
(трговине Идеа у Србији) за 18.000.000 евра. Реч је о ексклузивним локацијама - биоскоп Јадран на Тргу
Републике у срцу Београда, бисокоп Вождовац у Улици војводе Степе, биоскоп Партизан код Железничке
станице Београд, биоскоп Козара на Теразијама, и биоскоп Славица на Карабурми.

Шта је заправо централно питање?
Затварање биоскопских дворана није реткост ни у другим земљама. Неколико фактора утичу на то али
се најдоминантнијим чини тржишна неконкурентност самих биоскопских дворана. Логика капитала је
једноставна: некретнина у центру града доноси више профита као коцкарница него као арт биоскоп. Сходно
томе, није тешко претпоставити шта ће се десити са биоскопима у власништву „Београд филма“ невезано од
тога у чијем приватном власништву заврше након окончања спора против Ђивановића и других оптужених.
Са друге стране ситуација није лоша само у Београду. Због недостатка пара, интереса за саме објекте и
биоскопску делатност, као и корупције пропала је и већина биоскопских дворана по Србији. Министарство
културе, информисања и информационог друштва је покренуло акцију Опет ради биоскоп, са циљем да
опреми старе биоскопске дворане и тако „врати биоскопе у живот” али је одзив на ову акцију веома слаб.
Само пет општина се одазвало. 1
Нестајање биоскопа не утиче само на културну понуду самог града већ и на услове за развој националне
кинематографије. Оно што се намеће као питање самом друштву јесте: да ли жели и на који начин може
да сачува сопствене интересе (у овој сфери) у контексту тржишне економије?
1

http://sumadijapress.co.rs/index-p65-ni20671-c65.html

О пројекту на Интернету:
http://povratakotpisanih.wordpress.com/
https://www.facebook.com/BioskopiPovratakOtpisanih

Питања за публику:
1. Како је дошло до занемаривања биоскопских дворана?
2. Да ли постоји простор за биоскоп у времену Интернета?
3. Да ли би биоскопи преживели и да није било корупције и лоше приватизације?
4. Колика је одговорност струковних удружења, а колика саме публике?
5. Који су могући модели за управљање независним биоскопима?
7. Шта један такав “нови” биоскоп треба да понуди?
8. Које су могућност да се тако нешто оствари у формално-правном смислу?
9. Постоји ли могућност привременог коришћења простора?
10. Да ли је ситуација са биоскопима слична оној у осталим просторним пољима?
11. Може ли савремена уметност покренути и остале сегменте друштва да се боре за своја права?
12. Колико грађани могу да утичу на решавање евидентних проблема?
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6. Да ли се посећеност фестивала може сматрати добрим знаком?

Видео документација акције:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5qQOhLrU5gI
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Aкција Данас нема филмских представа - дођи јуче, 2011.
Испред биоскопа 20. октобар
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Aкција Булевар звезда или гробље биоскопа?, 2011.
Испред биоскопа Балкан

Aкција Булевар звезда или гробље биоскопа?, 2011.
Испред биоскопа Балкан
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Aкција Вратиће се Славица, 2011. испред биоскопа Славица
Видео документација акције: http://vimeo.com/33091830

Како да се дође до ИнексФилма?
Адреса: Вишњичка 76, близу скретања за Карабурму, прекопута Аде Хује
Аутобуси ГСП: 16, 23, 25, 32, 35, 202
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