GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT
Tončićeva 1

ZAPISNIK
dvadesetitreće sjednice Kazališnog vijeća GKL-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 27. listopada 2016. u kancelariji u
Tončićevoj 1, s početkom u 13,00 sati.
Prisutni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marijana Carevski Balić, predsjednica Vijeća,
Ana Đeldum, zamjenica predsjednice Vijeća
Sanja Vidan, članica Vijeća
Zorica Stošić, članica Vijeća
Marin Mazić, član Vijeća
Marija Tudor, ravnateljica
Irena Bitanga, tajnik, zapisničar

DNEVNI RED
1. Ovjera zapisnika 22. sjednice Kazališnog vijeća,
2. Razmatranje i usvajanje devetomjesečnog programskog i financijskog izvješća
3. Razno
Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i dnevni red sjednice.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.
Točka 1.
Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće ovjerilo je zapisnik prethodne sjednice.
Točka 2.
Ravnateljica gđa Tudor detaljno je obrazložila devetomjesečno programsko izvješće
Gradskog kazališta lutaka istaknuvši kako smo u promatranom razdoblju odradili dvije
premijere te jednu obnovu. Premijerna hit predstava Tri praščića uvrštena je u program
umjesto planirane Som na cilome svitu, od koje se, uslijed opravdanih razloga na strani
redateljice predstave, odustalo u 2016., no naslov će biti produciran u 2107.
Navedena zamjena reflektirala se i na financijsko izvješće, budući je trošak zamjenske
predstave znatno manji od planirane Som na cilome svitu.
U promatranom razdoblju od redovnih programa odrađeni su i Jazz u veljači te Festival Mali
Marulić koji su obrađeni u šestomjesečnom izvješću, te Ljetno kazalište za djecu čiji je
program ove godine, kroz suradnju s Galerijom umjetnina te udrugom KAM-HRAM, proširen
radionicama za djecu.
Radi se o manifestaciji velikih potencijala, ali naši su resursi ograničavajući, tako da za
sljedeću godinu planiramo ostati u postojećim okvirima. Najveći problem je cijena smještaja u
ljetnom razdoblju, što rezultira manjim brojem izvedbi gostujućih ansambala.

Vizija ove manifestacije jest da postane festival umjetnosti za djecu, no za to su potrebni,
kako je već istaknuto, znatno veći ulozi.
Novost u programu Kazališta su i tribine na kojima se raspravlja o problematici
kazališta za najmlađe, s ciljem da se kroz dijalog sudionika umjetničke i pedagogijske
provenijencije postignu unapređenja u radu, odnosno iznjedri repertoar koji ispunjava dvije
podjednako važne uloge kazališta za djecu – umjetničku i odgojnu.
Iz izvješća je također vidljivo da je broj programa uz najam dvorane GKL-a manji u
odnosu na prošlu godinu. Uzrok tome vjerojatno leži u povećanju cijene najma dvorane, no
ovu pojavu treba promatrati kroz prizmu činjenice da Kazalištu ionako nedostaje slobodnih
termina za probe i izvedbe, tako da se ovaj broj ukazuje kao optimalan u postojećim uvjetima.
U nastavku izlaganja gđa Tudor iskazala je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, te se
još kratko dotakla programa koji nas očekuje do kraja godine.
Nakon izlaganja gđe Tudor, gđa Stošić je podnijela financijsko izvješće, detaljno ga
obrazloživši po kontima.
U odnosu na promatrano razdoblje prošle godine, prihodi su manji za cca 2%, a tako i rashodi.
U ovoj godini, Kazalište je u prvih devet mjeseci ostvarilo višak prihoda poslovanja.
Razlog ostvarenim uštedama prvenstveno leži u činjenici što u ovoj godini nije producirana
predstava Som na cilome svitu, o čemu je u svom izlaganju govorila gđa Tudor.
Na pitanje vijećnika gdina Mazića zbog čega su sredstva Ministarstva kulture u 2015.
bila veća, Ravnateljica odgovara da je to zbog toga što smo prošle godine, kao program javne
potrebe u kulturi prijavili i tiskanje Zbornika, koji se izdaje svako 3 godine.
Iz financijskog izvješća vidljivo je da su sredstva ostvarena od sponzora manja, razlog
čemu je prestanak sponzorskog ugovora s Hypo bankom. Banka se nalazi u procesu
mijenjanja sustava poslovanja, no, prema riječima Ravnateljice, očekujemo nastavak suradnje.
Nakon dovršenih izlaganja, izvješća su stavljena na glasanje:
Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka jednoglasno je usvojilo devetomjesečno
programsko izvješće (odluka I/XXIII).
Kazališno vijeće Gradskog kazališta lutaka jednoglasno je usvojilo devetomjesečno
financijsko izvješće (odluka II/XXIII).
Točka 3.
Pod točkom 3. nije bilo tema za raspravu.
Sjednica zaključena u 13,45sati.
MARIJANA CAREVSKI BALIĆ, predsjednica Vijeća

______________________

IRENA BITANGA, zapisničar

______________________

