Zapisnik sa sjednice Godišnje skupštine Hrvatskoga društva kazališnih
kritičara i teatrologa odrţane 26. rujna 2020.

Mjesto i vrijeme: Vila Arko, Basaričekova 24, Zagreb, dolazak članica i članova u
11 sati, početak sjednice u 11.30 sati.

Prisutni: Acija Alfirević, Snjeţana Banović, Kim Cuculić, Vesna Cvjetković,
Zdenka ĐerĎ, Giga Gračan, Ozana Iveković, Petra Jelača, Tomislav Kurelec,
Lucija Ljubić, Martina Petranović, Višnja Kačić Rogošić, Mira Muhoberac,
Gordana Ostović, Igor Ruţić, Ivana Slunjski, Ljubomir Stanojević, AnĎela
Vidović, Leon Ţganec-Brajša
Ispričali su se: Ljubica
Livija Kroflin, Suzana
Matan, Stijepo Mijović
Vlatko Perković, Sibila
Lidija Zozoli

AnĎelković, Alen Biskupović, Antonija Bogner-Šaban,
Marjanić, Mladen Martić, Tihomil Maštrović, Branko
Kočan, Davor Mojaš, Sanja Nikčević, Helena Peričić,
Petlevski, Boris Senker, Igor Tretinjak, Olga Vujović,

Odavanje počasti minutom šutnje od prethodne Skupštine preminulim članovima
HDKKT-a Mani Gotovac i Borisu B. Hrovatu.

1. Prihvaćanje Dnevnog reda i izbor zapisničara/zapisničarke
Predsjednica Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa (u daljnjem tekstu:
HDKKT) Mira Muhoberac otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne članove,
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ujedno napominjući kako je prijedlog Dnevnog reda istovjetan s onim koji su
članovi primili u elektroničkoj poruci kojom su pozvani na sjednicu Skupštine.
Nitko od članova nema primjedbi na prijedlog Dnevnog reda te se on usvaja
jednoglasno.
Predsjednica Muhoberac predlaţe da se za zapisničara, kao najmlaĎi prisutni član
Skupštine, izabere Leon Ţganec-Brajša, što je jednoglasno prihvaćeno.

2. Izbor Radnoga predsjedništva
Predsjednica Muhoberac predloţila je da se u Radno predsjedništvo izaberu
Tomislav Kurelec, Igor Ruţić i Ivana Slunjski. Prijedlog su prisutni članovi
Skupštine jednoglasno prihvatili.

3. Programsko i financijsko izvješće o radu u 2019. godini
a) Programsko izvješće za 2019. godinu
Podnoseći Programsko izvješće o radu u 2019., predsjednica HDKKT-a istaknula
je kako je HDKKT u redovitim ciklusima provodio dva programa predavanja,
naslovljena Portreti i Kazališna putovanja. Predavanja su se odrţavala u različitim
prostorima kulturnih institucija u Zagrebu, a predavači su bili članovi HDKKT-a i
ugledni gosti, kazališni praktičari i teoretičari. Sva predavanja najavljivana su i
biljeţena nakon odrţavanja na mreţnim stranicama HDKKT-a te su ih popratili
relevantni mediji.
Članovi i članice HDKKT-a birani su tijekom 2019. na funkcije
izbornika/izbornica te u ţirije više festivala i nagrada, poput Marulićevih dana,
Nagrade Vladimir Nazor i Nagrade Marko Fotez. Sudjelovali su i na više
znanstvenih i stručnih skupova, poput Krleţinih dana u Osijeku ili Dana
Hvarskoga kazališta.
Tijekom 2019. izdano je više od 180 potvrda o članstvu u HDKKT-u potrebnih za
ostvarivanje prava iz autorskih ugovora i ugovora o djelu.
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Vodstvo HDKKT-a sudjelovalo je na sastancima o mjerama za pomoć
umjetnicima i kulturnim radnicima tijekom pandemije koronavirusa, odrţanima u
Ministarstvu kulture, a tijekom kojih je osigurana mogućnost sudjelovanja članova
i članica koji ispunjavaju uvjete u provedbi mjera.
U suradnji s Gradom Zagrebom osigurane su besplatne ulaznice za predstave
gradskih kazališta za članove koji nisu na akreditacijskim listama.
b) Financijsko izvješće
Unatoč teškoj općoj situaciji, predsjednica HDKKT-a je, podnoseći Financijsko
izvješće, istaknula kako je HDKKT u 2019. poslovao pozitivno te je uspješno
aplicirao za sredstva Ministarstva kulture u okviru nekoliko programa, a što je
zahtijevalo obiman posao u pripremi dokumentacije, koji je uspješno obavljen.
Nakon izlaganja Predsjednice, prisutni članovi Skupštine jednoglasno su podrţali
Programsko i financijsko izvješće za 2019. godinu.

4. Izvješća Nadzornog odbora i Suda časti
a) Izvješće Nadzornog odbora
Predsjednica navodi kako je Nadzorni odbor u 2019. radio u sastavu: AnĎela
Vidović, Slobodan Prosperov Novak (predsjednik) i Igor Tretinjak te predaje riječ
članici Nadzornog odbora AnĎeli Vidović.
Članica Nadzornog odbora AnĎela Vidović ističe kako je Nadzorni odbor zaključio
da su u 2019. uspješno provoĎeni raznoliki programi predavanja, predstavljanja
knjiga te su interesi članova štićeni izdavanjem potvrda o članstvu, sudjelovanjem
na sastancima u Ministarstvu kulture i drugim aktivnostima. Nadzorni odbor
zaključio je kako poslovanje HDKKT-a voĎeno uredno, aţurno i bez dugova te
nema primjedbi na rad HDKKT-a u 2019. godini.
b) Izvješće Suda časti
Predsjednica navodi kako je Sud časti u 2019. radio u sastavu: Acija Alfirević
(predsjednica), Branko Matan, Ozana Iveković. U ime Suda časti Ozana Iveković
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konstatira kako u 2019. nije bilo prituţbi ni zahtjeva po kojima bi Sud časti trebao
postupati.
Nakon podnesenih Izvješća, prisutni članovi Skupštine jednoglasno su ih prihvatili.

5. Primanje novih članova/članica
Predsjednica Muhoberac navodi kako se više osoba zanimalo za članstvo u
HDKKT-u tijekom 2019., no tri su kandidatkinje za članstvo poslale potpunu
prijavu i cjelovitu dokumentaciju. To su Snjeţana Banović, Zdenka ĐerĎ i Mirna
Sindičić Sabljo. Stoga je Upravni odbor, primivši njihove prijave, utvrdio kako
ispunjavaju sve uvjete za primanje u članstvo u HDKKT-u te predlaţe Skupštini da
potvrdi tu odluku i primi ih kao nove članice HDKKT-a.
Članovi Skupštine jednoglasno su podrţali ovaj prijedlog Upravnog odbora te su
Snjeţana Banović, Zdenka ĐerĎ i Mirna Sindičić Sabljo primljene u članstvo u
HDKKT-u.
Predsjednica Muhoberac navodi kako je za članstvo zainteresirano još nekoliko
osoba i da Ivica Buljan i Antun Pavešković ispunjavaju sve uvjete za primanje u
članstvo u HDKKT. No, kako do odrţavanja ove sjednice Skupštine nisu dostavili
potrebnu dokumentaciju, predlaţe se Skupštini da donese odluku kako će biti
primljeni u članstvo nakon što dostave dokumentaciju.
Nakon iznesenog prijedloga, Ljubomir Stanojević navodi kako misli da je Ivica
Buljan već ranije bio član HDKKT-a.
Giga Gračan navodi kako joj je stalo do forme te bi trebalo, u slučaju Antuna
Paveškovića, pričekati s primanjem u članstvo do trenutka kada Upravni odbor
primi potrebnu dokumentaciju, s obzirom na to da se radi o novom članu, koji do
sada nije bio u članstvu HDKKT-a. U slučaju Ivice Buljana, ako se radi o
ponovnom primanju u članstvo, predlaţe da se donese odluka kako ne mora
ponovno dostavljati dokumentaciju.
Gordana Ostović predlaţe da se Ivica Buljan i Antun Pavešković ipak prime u
članstvo na ovoj sjednici Skupštine, pod uvjetom da uskoro dostave potrebnu
dokumentaciju.
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Višnja Kačić Rogošić se slaţe s tim kompromisnim prijedlogom, navodeći kako
Skupština time iskazuje benevolentan stav. Kada kandidati za članove dostave
dokumentaciju, njihovo se članstvo moţe formalizirati.
Nakon rasprave, prijedlog je prihvaćen glasovima većine prisutnih članova
Skupštine (18 glasova za, 1 protiv).

6. Program rada u 2020./2021. godini
Predsjednica HDKKT-a predlaţe da se i u narednom razdoblju nastavi s oba
središnja programa predavanja, Kazališnim putovanjima i Portretima. Prvo
predavanje u ciklusu Portreti trebalo bi biti posvećeno nedavno preminulom
scenografu Dragi Turini Charlieju, a odrţat će ga članicea HDKKT-a Martina
Petranović i Mira Muhoberac te pridruţeni predavači. TakoĎer, predsjednica
navodi kako je HDKKT aplicirao na natječaje za razvoj publike, za objavljivanje
novih knjiga u okviru Teatrološke biblioteke te za redovnu djelatnost (program
redovne djelatnosti udruga u kulturi). Predsjednica još jednom navodi kako prijave
na te i slične natječaje iziskuju velik angaţman vodstva HDKKT-a oko pripreme
natječajne dokumentacije.
Snjeţana Banović predlaţe da HDKKT bude, kao udruga, predlagatelj za
odlikovanje Nicolasa Raljevića Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića.
Naime, Raljević je ostvario brojne prijevode hrvatskih dramskih tekstova na
francuski te njihova izdanja, a nedavno je objavio i Petit dictionnaire du théâtre
croate kao pregled najvaţnijih bibliografskih podataka o hrvatskom kazalištu na
francuskom jeziku.
Prijedlog Programa rada u 2020./2021. godini, kako ga je iznijela predsjednica
Mira Muhoberac te prijedlog Snjeţane Banović prihvaćeni su jednoglasno.
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7. Razno
Predsjednica Muhoberac navodi kako će troškovi prijevoza za članove koji su na
sjednicu Skupštine pristigli iz mjesta izvan Zagreba biti plaćeni iz sredstava
HDKKT-a. TakoĎer, zahvaljuje članovima Upravnog odbora i tajnici Gordani
Ostović na angaţmanu u prethodnom razdoblju.
Kako prisutni članovi Skupštine nisu imali daljnjih prijedloga, time je Dnevni red
iscrpljen te je predsjednica Mira Muhoberac pozvala sve članove da pljeskom
čestitaju Gigi Gračan, ovogodišnjoj dobitnici Demetrove nagrade te se zadrţe u
prostoru odrţavanja sjednice Skupštine radi sudjelovanja na Svečanoj dodjeli
Demetrove nagrade.
Završeno u 11. 55 sati.

Zapisnik sastavio:
zapisnika:
Leon Ţganec-Brajša

Ovjeroviteljice:
Ozana Iveković

AnĎela Vidović

U Zagrebu, 26. rujna 2020.
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