
�Viitorul cinematografului Arta e incert�
Tendinta la nivel national in 2006 a fost ca din ce in ce mai putina lume sa mearga la cinematograf.
Cinema Arta nu face exceptie. Cu toate acestea, cinematograful sibian este inca rentabil. De rentabilitatea
lui si posibilitatea unei afaceri bune se arata interesate si Hollywood Multiplex sau Cinema Pro. Solomon
Samoila, directorul cinema-ului sibian explica... 
  
  Reporter: Ministerul Culturii si Cultelor vinde cinematografele din tara pentru ca nu mai sunt rentabile.
Ce viitor are in conditiile acestea Cinema Arta?
  Solomon Samoila: Viitorul cinematografului Arta e incert. Fiind singurul cinematograf construit de
Regie (n.r. Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor), pe banii acesteia, inca nu se stie daca
va fi scos la vanzare sau nu. Din spusele ministrului culturii, se pare totusi ca o parte din cinematografe
vor ramane in proprietatea Regiei. Daca se va proceda in acest fel cinema Arta va fi cel mai sigur ca va
ramane in proprietatea Regiei.
  Rep.: Cum vedeti posibilitatea ca cinematograful Arta sa fie cumparat de companii mari precum
Hollywood Multiplex sau Cinema Pro?
  S. S. : Hotararea guvernamentala prevede ca se vor vinde cinematografe la un investitor strategic, ceea
ce ar insemna sa preia toate cinematografele in functiune la ora actuala. Intr-o conferinta de presa a
ministrului culturii s-a dedus ca daca nu se va gasi un investitor strategic intentia ministerului este ca
acestea sa se vanda in bloc, respectiv 2-3 cinematografe.
  Rep.: Puteti face o evaluare acum a pretului cinematografului Arta?
  S. S.: Nu, nu pot, pentru ca evaluarile se vor face de catre o comisie mixta a Ministerului Culturii si
Cultelor si Regia Autonoma de Distributie a Filmelor.
  Rep.: Cati spectatori ati avut in anul trecut?
  S.S.: Chiar daca la nivel national si in 2006 a fost o scadere a numarului de spectatori, la nivelului
Cinematografului Arta si municipiului Sibiu scaderea nu a fost prea mare. Astfel ca incasarile realizate au
acoperit in totalitate cheltuielile de organizare, cinematograful fiind rentabil.
  Rep.: Care a fost filmul cu cel mai mare succes in 2006?
  S.S.: In 2005 a fost " Patimile lui Hristos" , iar in 2006 au fost " Codul lu DaVinci"  si " Piratii din
Caraibe" .
  
  
  Ştefan DOBRE  
  

Pagina 1 / 1


