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Predmet: Prijedlozi izmjena odluka o razrješenju i imenovanju članova kulturnih 
vijeća Grada Rijeke

I. U Prijedlogu odluke o razrješenju i imenovanju članice Kulturnog vijeća za dramsku 
umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke mijenja se točka II. tako da sada glasi:

„Za članicu Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuje se 
AGATA JUNIKU.“

Obrazloženje

Člankom 7. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke propisano je da član kulturnog 
vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja kulturnog vijeća o pitanju koje se 
odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po 
krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili 
umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član kulturnog vijeća ili s njim povezane 
osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.

S obzirom na činjenicu da je jedna od članica Kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i 
pokret Jelena Lopatić, zaposlena u HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, a uvažavajući činjenicu da je 
predložena kandidatkinja za buduću članicu istog Kulturnog vijeća Maša Kolar, također zaposlena 
na mjestu ravnateljice Baleta u istoj javnoj ustanovi, predlaže se promjena kandidatkinje kako bi se 
u budućnosti izbjegle potencijalne situacije onemogućenog rada predmetnog kulturnog vijeća u 
situacijama u kojima bi se raspravljalo o kulturnom i umjetničkom projektu ili drugom pitanju koje se 
tiče njihovog zajedničkog poslodavca, HNK Ivana pl. Zajca, a na koji način bi se onemogućilo i 
raspravljanje i odlučivanje o toj temi. Stoga se predlaže da se umjesto Maše Kolar u Kulturno 

vijeće za dramsku umjetnost, ples i pokret Grada Rijeke imenuje Agata Juniku 

AGATA JUNIKU (1974) Zaposlena je kao docentica na Odsjeku za dramaturgiju –
Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. 

Nakon studija filozofije i komparativne književnosti na Filozofom fakultetu i Zagrebu, 
završila je poslijediplomski studij na Odsjeku za filozofiju Universite Paris 8 Vincennes-St-Denis, a 
2014. doktorirala je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Teme njenog užeg 
znanstvenog interesa su: suvremene teorije kazališta, konstrukcija i izvedbe identiteta u teatru, 
procedure i strategije političkog djelovanja u kontekstu izvedbenih praksi, izvedbeni potencijal 
radija.

Objavila je teatrološke radove u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima o 
zbornicima (Performance Research Journal, Theatrum mundi, Zbornik akademije umetnosti Novi 
Sad, Zbornik Fakulteta dramskih umjetnosti Beograd, Devedesete-kronika jedne dekade) te 
žanrovski raznolike tekstove u drugim časopisima i medijima (Radio 101, Treći program Hrvatskog 
radija, Frakcija, Zarez, Quorum, Kretanja, Kulturpunkt.hr, Beton, Untitled, Fantom slobode, 
BalcanCan Contemporary…).

Specijalizirane emisije o kazalištu i plesu uređivala je na Radiju 101 ( 1988-1998), a na 
Trećem programu Hrvatskog radija uređivala je tjednu teatrološku emisiju Kazalištarije/Odeon 
(2002-2013). bila je članica  uredništva magazina za izvedbene umjetnosti Frakcija (1996-2006) i 



dvotjednika za kulturna i društvena zbivanja Zarez ( 1999-2007). više godina uređivala je 
programske knjižice te vodila okrugle stolove Eurokaza, Tjedna suvremenog plesa, Queer 
festivala, Zagreb Film festivala i Human Rights Film Festivala.

Kao suosnivačica udruge za razvoj neprofitnih medija „Nemeza“, bavila se javnim 
zagovaranjem neprofitnog medijskog sektora te promoviranjem dokumentarne radio-drame i 
radijsko-aktivističkih umjetničkih žanrova. Sudjelovala je u realizaciji nekoliko međunarodnih 
radijsko-umjetničkih, izvedbenih i aktivističkih projekata te u nekoliko drugih umjetničkih projekata.

Izlagala je na nekoliko međunarodnih konferencija. Više godina predavala je u 
Kulturpunktovim edukacijskim programima. Sudjelovala je u radu žirija Jugoslavenskog pozorišnog 
festivala Bez prevoda  u Užici (2012) i Festivala bh.drame u Zenici (2018).

Od 2000.2003. sudjelovala je u radu Vijeća za urbanu kulturu i mlade, Gradskog ureda za 
kulturu grada Zagreba.

Od 2012. do 2016. bila je članica prvog Upravnog odbora Zaklade Kultura nova.
Piše i govori francuski i engleski jezik, a pasivno se služi njemačkim. Prevela je s francuskog 
odabrane eseje Jeana Baudrillarda iz knjige La transparence du mal (Godine nove, 1995).

II. U Prijedlogu odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
glazbenu djelatnost Grada Rijeke mijenja se naziv tako da sada glasi:

„Odluka o imenovanju članice Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost Grada Rijeke“.

Točka I. Prijedloga odluke mijenja se tako da sada glasi:
„Utvrđuje se da je IVICI VRKIĆU prestala dužnost člana Kulturnog vijeća za glazbenu 

djelatnost Grada Rijeke.“

Obrazloženje

Izmjena Prijedloga odluke o razrješenju člana i imenovanju članice Kulturnog vijeća za 
glazbenu djelatnost Grada Rijeke predlaže se temeljem zaključka Odbora za Statut, Poslovnik i 
propise od 23. travnja 2019. godine.

G R A D O N A Č E L N I K

                                                                                                    mr.sc. Vojko OBERSNEL
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