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Opråb fra Bíó Paradís´ søsterbiograf i Danmark - Øst for Paradis 
 
 
Island uden sin unikke Arthouse Biograf, Bíó Paradís, er en kulturel umulighed. 
 - og i en af verdens mest toneangivende byer, på så mange kulturelle platforme, vil det være ren 
katastrofe! 
 
Øst for Paradis er en Art House biograf i Danmark. 
I 41 år har den vist diversiteten i verdens filmbillede. Formidlet film, filmfestivaler, skolefilm, oplæg og 
events fra hele verden. Den har en vigtig kulturel identitet og rolle i Danmark, der understøttes igennem 
årelang støtte fra både byens kommune og staten. 
 -udover navnet er vi ikke forbundet af andet end kulturel og gensidig respekt igennem årene. 
 
Hvis Bíó Paradís forsvinder fra landkortet i Reykjavik, vil ikke kun byen, men også hele Island miste en 
filmkulturel, unik og i alle henseender betydningsfuld filminstitution. 
EU vil miste sin eneste Islandske EuropaCinema.  
Island vil ikke blot miste den eneste biograf der viser skolevisninger for børn, og har gjort det siden 2011. En 
vigtig filmimportør, vil den også miste, der har taget chancer igennem hele dens virke, med vigtige film fra 
hele verden. Lige fra den koreanske film ”Parasite” - 4 x Oscarvinder– der ellers ikke ville have været vist 
noget sted på Island. Men også franske, tyske, asiatiske, sydamerikanske og grønlandske film vil næsten 
aldrig finde sin vej til Island uden Bíó Paradís. 
 
Reykjavik uden en kunst biograf i byens hjerte vil være som at tømme havet omkring Island for fisk. 
En kulturel umulighed og en stor, stor sorg og katastrofe for kulturen i almindelighed. 
Hvis Bíó Paradís med sin modige direktør og sit fantastiske personale ikke eksisterer vil der mangle en 
kulturel, vigtig og unik kultur - og biografperle på Island. 
Den har positioneret sig som både fremadskuende og bagud perspektiverende igennem filmhistorien og er 
en vigtig modvægt til amerikansk oversvømmelse.  
Bíó Paradís er en vision for fremtiden i en multikulturel verden. 
Og ikke mindst et mødested for filmentusiaster, en cafe og et samlingspunkt. 
 
Lad Bíó Paradís bestå.  
Islandske folk, kommune og stat, stå ved jeres pligt og understøt en filmkulturel perle, der absolut ikke er 
en selvfølgelighed og ikke vil opstå igen hvis I ser væk nu.! 
Det er nu der skal handles - lad filmkulturen fortsat blomstre på Island. Den er alt for vigtig til at lade dø. 
 
 
Kind regards 
 
Line Bjørn Daugbjerg Christensen 
Managing Director 
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