
ZAPISNIK

6. SJEDNICE PROGRAMSKOG SAVJETA
 br. 06-03/2016

Datum i vrijeme održavanja: 23. kolovoz 2016., od 10:00 do 12:00
Mjesto održavanja: sjedište Pogona, Kneza Mislava 11, Zagreb

Prisutni:
a) članovi Savjeta: Sunčica Ostoić, Monika Pažur, Tamara Curić, Sanjin 
Hasanefendić, Ivet Ćurlin
b) zaposlenici Pogona: Emina Višnić, Sonja Soldo, Matea Munitić Mihovilović, 
Željko Bašković

Zapisničarka: Matea Munitić Mihovilović

Prihvaćen je sljedeći dnevni red:
1. Odabir programa prema Pozivu za dodjelu besplatnih termina za kazališne i 

plesne produkcije i umjetnička istraživanja u 2017. godini
2. Pridruživanje Galerije Nove Pogonu
3. Razno



Ad 1
Temeljem "Poziva za dodjelu besplatnih termina za kazališne i plesne produkcije i 
umjetnička istraživanja u 2017. godini" pristiglo je 11 prijava (5 produkcija i 6 
istraživanja), koje su članovi Savjeta proučili prethodno sjednici. Prijave su 
razmatrane svaka pojedinačno. Pri donošenju zaključka Savjet je prije svega 
razmatrao značaj programa za programski profil Pogona, a uzimala se u obzir i 
dosadašnja suradnja nositelja programa s Pogonom. Doneseni su sljedeći zaključci:

Savjet je odredio rang listu prihvatljivih projekata, kako slijedi:
1. Roberta Milevoj – "Slonovi", istraživanje
2. Udruga za audio-vizualnu kulturu Kamera - "Mali tango", produkcija
3. Udruga Cirkorama - "I do you do" (radni naslov), istraživanje
4. Eni Vesović i Dora Kokolj – "Granice vječnosti", produkcija
5. Plesni studio Hip Hop House – "Okviri i granice", produkcija
6. Ivana Rončević – "I want nothing. I do nothing. I am nothing." radni 

naslov, istraživanje
7. Udruga za prevenciju stigmatizacije i edukaciju teatrom – "UPSET teatar", 

istraživanje i "Dosta!", istraživanje 
8. Cirkuska udruga Razbibriga – "YAA / You Are Alice", produkcija
9. NJIH ŠEST – "Njih šest", produkcija

Voditelj Pogona Jedinstvo će s prijaviteljima dogovoriti konačne termine, slijedeći 
rang listu, a do popunjavanja svih raspoloživih radno-produkcijskih termina. 
Savjet je zaključio da se termini pojedinih produkcija i istraživanja trebaju svesti 
na maksimalno tri tjedna uz mogućnost produživanja i korištenja Male dvorane 
Pogona Jedinstvo.
Svi potvrđeni projekti bit će prijavljeni na javne pozive Ministarstva kulture i 
Grada Zagreba u sklopu Pogonovog programa podrške nezavisnim kazališnim i 
plesnim projektima u 2017. (Pogonator).

Savjet je zaključio da jedan prijavljeni projekt nije na dovoljno jasan način 
predstavljen da bi se o njemu moglo odlučivati.  Zaključeno je da se takav projekt 
ne može prihvatiti. Ovaj se zaključak odnosi na istraživački projekt Martine Kartelo 
"E-MOTION: BEHIND THE SCENES" 



Ad 2
Ravnateljica Pogona E. Višnić je stavila prijedlog pridruživanja Galerije Nove Pogonu
na raspravu. Članica Savjeta Ivet Ćurlin je izuzeta iz rasprave i glasovanja o 
prijedlogu zbog sukoba interesa. Ostali članovi Savjeta su jednoglasno podržali 
prijedlog pridruživanja Galerije Nove Pogonu.

Ad 3
Nije bilo dodatnih tema koje bi se raspravljale pod ovom točkom.

  U Zagrebu, 23. kolovoza 2016. 

Predsjednica Savjeta, Sunčica Ostoić __________________________________

Zapisničarka,  Matea Munitić Mihovilović     ________________________________


