"BENČIĆ, POVJERLJIVO"
U četvrtak, 4. svibnja 2017. godine, u 17.30 sati, u kompleksu "Benčić",
održat će se "Benčić, povjerljivo", događanje namijenjeno informiranju
građana o kompleksu Benčić i programima koji će se u kompleksu odvijati u
okviru Europske prijestolnice kulture 2020. godine.
Na početku događanja građane će pozdraviti gradonačelnik Rijeke Vojko
Obersnel, direktorica tvrtke Rijeka 2020 Emina Višnić i zamjenica župana Primorskogoranske županije Marina Medarić koji će zajedno s ostalim sudionicima događaja
dočekati građane kod parka nasuprot buduće zgrade Muzeja moderne i suvremene
umjetnosti, tzv. H objekta, gdje će biti organiziran šank s pićem, DJ i info pult putem
kojeg se građani mogu informirati oko samog projekta.
Potom će se, uz stručno vodstvo, obići Ciglena kuća i H – objekt, a nakon
toga započet će razgovori o projektu revitalizacije kompleksa Benčić i projektu
Rijeka – europska prijestolnica kulture koji će se odvijati u tzv. Palači Šećerane,
Krešimirova 28, a okupljeni će moći razgovarati sa sljedećima:
 Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke
 Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke
 Emina Višnić, direktorica tvrtke Rijeka 2020 koja provodi projekt
Europske prijestolnice kulture u Rijeci (EPK)
 Slaven Tolj, direktor Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te
umjetnički direktor projekta EPK
 Vuk Ćosić, direktor komunikacija u Rijeka 2020
 Irena Kregar Šegota, međunarodni odnosi u EPK
 Valerij Jurišić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i
tehničku kulturu Primorsko-goranske županije
 Jelena Kovačić, ravnateljica Drame HNK Ivana pl. Zajca
 Niko Cvjetković, ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka
 Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja Grada Rijeke
 Slobodanka Mišković, ravnateljica Art-kina
 Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
 Petar Škarpa, direktor Turističke zajednice grada Rijeke
 Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Direkcije za zaštitu kulturnih
dobara Grada Rijeke
 Vedrana Balen Spinčić, dramaturginja Gradskog kazališta lutaka
 Kristian Benić, Gradska knjižnica Rijeka
 Saša Randić, arhitekt
 Irma Huić, arhitektica
 Dinko Perarčić, arhitekt
 Biserka Dumbović-Bilušić, pročelnica Konzervatorskog odjela
 Velid Đekić, publicist i novinar
 Damir Medved, predstavnik EPK projekta 27 susjedstava
 Nika Rukavina, umjetnica

Naime, u sklopu događaja građani će biti u mogućnosti postaviti pitanja svim
gore navedenim osobama u obliku kratkih razgovora po principu "jedan na jedan".
Osobe koje će odgovarati na pitanja bit će smještene na 1. i 2. katu Palače
Šećerane, stoga će građani pri obilasku kompleksa nailaziti na pojedine čelne ljude i
na taj način biti u mogućnosti saznati odgovore na svoja pitanja ovisno o domeni
sudionika programa.
Kompleks Benčić je dio projekta Europske prijestolnice kulture kroz kojeg će
postati novo kulturno središte grada. U obnovljeni kompleks će useliti Muzej grada
Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Dječja kuća i Gradska knjižnica
Rijeka.
Predviđeno trajanje ovog dijela događanja je do 19.30 sati, a potom slijedi
fakultativni obilazak dijela objekata (uključivo i T – objekt) te nastavak druženja u
parku kod buduće zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti uz DJ-a i piće.
Taj dio programa završava u 21 sat.

