Zajedničko otvoreno pismo - reakcija kulturnih ustanova u Rijeci:
HNK Ivana pl Zajca
Gradsko kazalište lutaka Rijeka
Gradska knjižnica Rijeka
HKD na Sušaku
Muzej Grada Rijeke
Muzej moderne i suvremene umjetnosti
Medijima
Poštovani predstavnici medija, molimo Vas da objavite naše zajedničko otvoreno pismo koje predstavlja
našu reakciju na jučer donesenu odluku o obustavi održavanja kulturno-umjetničkih programa.

Zajedničko pismo kulturnih ustanova u Rijeci kao reakcija na objavljenu odluku nacionalnog
Stožera civilne zaštite o obustavi održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi i programa, kino
projekcija i izložbi u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.
Temeljem posljednje donesene Odluke o provedbi epidemioloških mjera na području PGŽ koja
uključuje kompletnu obustavu održavanja profesionalnih umjetničkih izvedbi i programa, kino
projekcija i izložbi u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima, šaljemo otvoreno
pismo predstavnicima županijskog i nacionalnog Stožera te javnosti u kojem izražavamo svoju
zaprepaštenost strogoćom koja je ovim mjerama primijenjena na djelatnost kulture.
Sasvim smo svjesni trenutne epidemiološke situacije u PGŽ kao i nužnog zaoštravanja mjera, ali
nam je posve nejasno zašto se zatvara kultura dok ostaju otvoreni ugostiteljski objekti? Zašto se
zatvaraju muzeji i kazališta, dok je u vjerskim objektima dopušteno okupljanje čak 25 osoba.
Javna okupljanja i događanja koja ne prelaze 10 ljudi ovom su odlukom dozvoljena, ali,
primjerice, posjet muzeju u jednakoj brojčanoj skupini – nije dozvoljen. U trgovačkim centrima
na 100 m2 dopušten je boravak 10 osoba. Kada bi mjere bile ujednačene, u gledalištu kazališta
koje ima 1.500 m2 bio bi dopušten boravak stotinjak ljudi u publici. Pritom publika u gledalištu
ne hoda, ne razgovara, nema međusobnu interakciju, kakva je u trgovinama česta, u
ugostiteljskim objektima još češća.
Obustavom koja je propisana onemogućen nam je rad i dovedeni smo u posve nepravednu
situaciju spram mnogih drugih djelatnosti. Tim više što kultura, odnosno kulturna događanja
nisu do sada nikada bila žarišta širenja virusa. A nisu bila jer smo se striktno pridržavali svih
mjera koje je stožer propisivao, pazili na publiku i na naše djelatnike. Bili smo izuzetno odgovorni
i ovu obustavu našeg rada u situaciji u kojoj nema još ni govora o kompletnom lockdownu
shvaćamo kao nepravednu kaznu upućenu kulturi.

Intendant HNK Ivana pl. Zajca, Marin Blažević
Ravnateljica Gradskog kazališta lutaka Rijeka, Magdalena Lupi Alvir
Ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka, Niko Cvjetković
Ravnatelj Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, Edvin Liverić
Ravnatelj Muzeja Grada Rijeke, Ervin Dubrović
Ravnateljica Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Branka Benčić

