
Двери: „1000 интелектуалаца“ који су подржали Вучића на београдским изборима да дигну глас против скандалозног постављања Дамира Хандановића за директора ЦЕБЕФ-а
среда, 04 јул 2018 18:03

Круг београдских уметника запањено је примио вест да ће „хитмејкер“ Дамир
Хандановић, ког је Град Београд именовао на функцију директора ЦЕБЕФ-а, у
наредном периоду организовати фестивале елитне културе у граду Београду попут
ФЕСТ-а, БЕМУС-а, БИТЕФ-а, БЕЛЕФ-а, СОФЕСТ-а и других манифестација. Дамира
Хандановића, успешног естрадног „хитмејкера“.

  

  

Двери позивају интелектуалце који су дали подршку Вучићу на београдским изборима да
подигну глас против постављања Дамира Хандановића за директора ЦЕБЕФ-а.

  

Из Двери истичу да Хандановић нема биографију која би га квалификовала за такво
руководеће место у култури, а да међу 1.000 потписника подршке Вучићу, међу којима
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има и значајних уметника и радника у култури, има довољно компетентних и стручних
људи чије биографије подржавају руководећу позицију у ЦЕБЕФ-у, "подигну свој глас
против скандалозног кадрирања или заувек заћуте".

  

"Сада је прави тренутак да тај свој потпис јавно и повуку, или да се у органима своје
странке изборе за достојније кадрирање на српској уметничкој сцени", наведено је у
саопштењу.

  

  

Двери питају и да ли је тако скандалозна вест за београдске и српске културне
посленике "пуцањ СНС-а себи у ногу и дефинитивно одрицање од интересовања за
мишљење уметничке и културне елите, или се ради о још једном у низу бахатих
показивања надмоћи Пинковске субкултуре у посткултурној, естрадизованој Србији?"

  

Из те странке међутим оцењују да је ипак реч о постављењу човека од "поверења" на
место где годишње протиче велики буџетски новац.
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Двери подсећају да је ЦЕБЕФ институција која поред фестивала високе културе,
организује и манифестације у граду које имају изразито популаран карактер попут
новогодишњих концерата, Бир-феста и других, а у које се сливају значајна средства која
увелико премашују новац који се издваја за високу културу.

  

"Та тужна чињеница (сетимо се афере са јелком и новогодишњом расветом) можда
објашњава разлоге за постављење естрадног хитмејкера на ову позицију. Изгледа да
СНС-овској власти фестивали високе културе нису ни битни, и изгледа да је културна
Србија сада и под фактичком окупацијом естраде и промотера комерцијалног кича",
каже се у саопштењу.

  

  

Српски покрет Двери изражава дубоку сумњу да је „подршка“ коју су поједине јавне
личности (академици, уметници, професори Универзитета) пружиле Вучићу сасвим
аутентична, и да није изнуђена или дата за краткорочне уступке.
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„Изгледа да међу потписницима подршке СНС нема активне сараднике, јер би они у
противном били најизгледнији кандидати за позицију директора ЦЕБЕФ-а. Уметници
чија имена можемо наћи на списку су или уцењени да пруже подршку због задржавања
неке своје позиције, или су за подршку добили краткорочна или дугорочна стабилна
буџетска финансирања установа или фестивала које воде. Малобројни од њих, добили
су огромне бенефиције и одрешене руке у управљању непримерено великим буџетима у
установама културе, или пак монополску позицију на уметничкој сцени. А многи нису
добили ништа. Ипак, нико од њих није постављен за директора ЦЕБЕФ-а“, закључује се
у саопштењу покрета Двери.

  

(Агенције)

  

Видети још:

  

Естрадни композитор и уредник на ТВ Пинк Дамир Хандановић изабран за
директора Белефа, ФЕСТ-а, Бемуса: Поносан сам што сам члан СНС и сагласан са
свим што Вучић и његова странка раде за нашу државу

  

Иван Јовановић: Избор Дамира Хандановића за директора Центра београдских
фестивала израз "перверзне потребе" СНС да се руга

  

Листу "Александар Вучић - Зато што волимо Београд" подржало 1.158 јавних
личности - међу њима неколико академика, Светлана Ражнатовић и Аца Лукас
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