














Predmet: Obrazloženje Prijedloga odluke o imenovanju intendanta HNK Split za mandatno 

razdoblje od četiri (4) godine 

 

Temeljem članaka 25. - 29. Zakona o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 

20. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Split, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta 

Split na svojoj redovitoj sjednici dana 27. listopada, 28. listopada, 31. listopada i 2. studenog 

2022. godine donijelo je odluku da se Gradskom vijeću Grada Splita uputi prijedlog za 

donošenje odluke o imenovanju Vicka Bilandžića za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta 

Split u trajanju od 4 godine, počevši od dana kada se steknu uvjeti, a najkasnije od 1. srpnja 

2023. godine. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Na Natječaj za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Split 

objavljenog 23. rujna 2022. godine u NN 110/2022, u Slobodnoj Dalmaciji i na web stranicama 

HNK Split pristiglo je (6) šest pravovaljanih prijava. Nakon detaljnog proučavanja ponuđenih 

programa te razgovora s predloženikom, Kazališno vijeće sukladno članku 20. Statuta 

Hrvatskog narodnog kazališta Split predlaže Vicka Bilandžića za intendanta Hrvatskog 

narodnog kazališta Split. 

Svoj stav članovi Kazališnog vijeća obrazložili su kako slijedi: 

Vicko Bilandžić pokazao je visok stupanj motiviranosti te izuzetnu informiranost o stanju 

unutar Hrvatskog narodnog kazališta Split. Uspješno je uočio i analizirao mnoge probleme te 

ponudio uvjerljivu strategiju njihovog rješavanja. Visoko na listi prioriteta unutar strategije 

poslovanja postavljeno je korištenje svih kazališnih resursa, proces digitalizacije poslovanja 

kazališta (izrada sustava za statističko praćenje poslovanja, uvođenje novog objedinjenog 

software-a), izrada novih pravilnika, osnivanje umjetničkih vijeća te izrada detaljnog plana 

aktivnosti nakon dubinske analize i službenih razgovora sa svim dionicima (Grad, MK, RV, 

Sindikat, KV). U programskom dijelu ističe se potreba razrade kreativne i partnerske produkcije 

te proširenje aktivnosti u užoj i široj regiji, kao i koprodukcije s kazalištima u Hrvatskoj i izvan 

Hrvatske. Posebnu ulogu ima uključivanje šire društvene zajednice u sve kazališne aktivnosti 

kao i interakcija sa suvremenom scenom. Osim redovite sezone predlaže se i povećanje broja 



festivala kao i produženje izvođenja predstava na otvorenom s ciljem što većeg uključivanja 

HNK u turističku promidžbu Grada. 

U svom programu predloženik je detaljno (po fazama) razradio Projekt Plinara kojim bi se 

dugoročno riješilo pitanje „druge scene“. Osim toga, a svjestan moguće dugotrajnosti Projekta 

Plinara, predloženik je iznio niz potencijalnih novih lokacija za izvedbe tijekom redovne 

sezone i predstava na otvorenome tijekom ljetnih mjeseci. Istaknuo je važnost ulaganja u 

obnovu zgrade HNK te predložio vrlo intenzivan rad na pripremanju prijava na EU projekte. 

Također je istaknuo važnost uske suradnje Kazališta sa svim kulturnim i obrazovnim 

institucijama u Gradu i Županiji te potrebu jače međusektorske i međuinstitucionalne suradnje. 

Iz prijedloga četverogodišnjeg programa vidljiva je namjera da se privuče nova kazališna 

publika kroz jasno razrađenu strategiju integrirane marketinške komunikacije. Predloženik 

ističe potrebu odgajanja i razvoja publike od malih nogu. Uz redovni program predložio je 

razvoj „foruma“ koji bi publiku pripremali za gledanje predstave ili poticali na diskusiju o 

odgledanome, vikend matineje za djecu, programe koji izlaze iz zgrade kazališta i dolaze do 

onih kojima je kazalište teže dostupno. Iz prijedloga programa jasno je vidljivo da je namjera 

stvoriti zanimljiv repertoar koji bi se bavio aktualnim društvenim problemima poštujući visoke 

umjetničke standarde. Potiče se diversifikacija programa, uključivanje obrazovnih sadržaja te 

dodatno korištenje kapaciteta, prostora i fundusa kazališta. 

Slijedom gore navedenog, Kazališno vijeće predlaže Gradskom vijeću odluku o imenovanju 

Vicka Bilandžića za intendanta HNK Splita.  

 

dr. sc. Magdalena Nigoević, 

predsjednica Kazališnog vijeća HNK Split 
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