
LISINSKI OPEN AIR 24×7

Od petka, 8. svibnja, neprestance 24 sata, iz tjedna u tjedan, 

prkosno i ponosno pa sve do trenutka kada ćemo ponovo 

nesmetano i radosno s publikom moći ući u naše prostore, 

Lisinski za slučajne ili namjerne prolaznike okružujemo 

glazbom.  U Ulici grada Vukovara i na Trgu Stjepana Radića 

slušat će se klasika, popularna, jazz, tradicijska glazba...

h�p://www.lisinski.hr

KREĆE FILMSKI PROGRAM NA LJETNOJ POZORNICI 

TUŠKANAC

Ljetna pozornica Tuškanac, omiljena zagrebačka ljetna 

des�nacija početkom lipnja otvara svoja vrata. S boga�m 

filmskim i glazbenim sadržajima te s novim programom i 

gostujućim manifestacijama, Ljetna pozornica Tuškanac će u 

naredna 3 ljetna mjeseca posta� središnje mjesto svih 

zaljubljenika u kulturu. Program tradicionalno otvara 

Svjetski fes�val animiranog filma Animafest Zagreb koji će 

od 5. do 7. lipnja  najavi� i svoje jesensko izdanje. Nakon 

toga program će ponudi� presjek zagrebačke fes�valske 

scene, a zaključit će ga „Film u šumi“, kombinacija 

popularnih, umjetničkih i kinotečnih naslova �jekom koje će 

svi ljubitelji filma pronaći nešto za sebe. 

h�ps://ljepotu.hr/

GAVELLINA DALEKOVIDNICA

Kazalište Gavella je 27. travnja započelo s projektom 

Gavellina daleKOVIDnica. Svakog ponedjeljka od 18:00 pa do 

četvrtka do 24:00, dostupno je sedam Gavellinih predstava, i 

to bez nakanade. Od ponedjeljka, 1. lipnja online se 

prikazuje predstava Mislava Brečića Malena. 

h�p://www.gavella.hr

ODABRALI SMO ZA VAS…

Dragi Zagrepčani, drage Zagrepčanke,

nakon potresa i dok još uvijek traje naša borba s posljedicama 
epidemije koronavirusa, ali u skladu s mjerama popuštanja, u naše se 
kuturne ustanove  vraćaju umjetnici. Kultura nam se vra�la u grad, a 
dio programa zaživjet će i na našim ulicama, trgovima i u parkovima.

Kako biste se što lakše odlučili kamo da odete po svoju “dozu kulture”, 
donosimo vam saže� tjedni pregled iz bogate kulturne ponude u 
našem gradu.
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ŽAR PTICA OD SRCA ZAGREBU - PROGRAMI NA 

OTVORENOM

Gradsko kazalište Žar p�ca se svojoj publici poslije duže 

pauze vraća s predstavom Ti i ja mali medo u subotu,  30. 

svibnja u 11:00 u Paviljonu parka Zrinjevac u sklopu 

manifestacije Žar p�ca od ❤Zagrebu. Potom, za sljedeću 

subotu, 6. lipnja u 11:00 zakazuju još jedan susret na 

Zrinjevcu i to u društvu najomiljenijeg čudaka Antuntuna, a 

kojega uprizoruje Ante Krstulović po predlošku iz poznate 

pjesme Grigora Viteza Kako živi Antuntun. Manifestaciju 

nastavljaju i u nedjelju, 14. lipnja u 11:00 u Bijeničkoj ulici 

97, ispred  kazališta, kako bi svoj kvartovskoj djeci i svima 

koji dođu darovali još jednu izvedbu Antuntuna.

h�p://www.zar-p�ca.hr

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT

Dan grada Zagreba 31. svibnja 2020. MUO posvećuje ciklusu 

Herman Bolle graditelj Zagreba iz objek�va Maria Krištofića 

h�ps://www.muo.hr/blog/2020/04/24/ciklus-herman-

bolle-graditelj-hrvatske-metropole-muzej-za-umjetnost-i-

obrt-i-obrtna-skola/

GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

Galerija Klovićevi dvori ovaj tjedan posvećuje dječjoj 

likovnoj krea�vnos� pa organizira Povratak u ar�onicu.  

Osim ar�onice, može se posje�� i recentna izložba Miljenko 

Domijan – od oka k srcu, Biljezi sjećanja u atriju Galerije 

Klovićevi dvori, 1. – 5. lipnja, 17 – 18:30

h�p://gkd.hr/2020/05/26/povratak-u-ar�onicu-galerije-

klovicevi-dvori/

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ

Uz Dan grada Zagreba – objava prigodnih, starih i novih 

fotografija sa zagrebačkim mo�vima 

Dostupno od 31. svibnja na:

h�p://www.hsmuzej.hr/hr/aktualnos�/

h�ps://www.facebook.com/hrvatskiskolski.muzej/
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MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI

Predavanje: (An�)materija u činu nestajanja 

U utorak, 2. lipnja u 18:00, u povodu izložbe Tome Savića 

Gecana Retrospek�va 2020,  će se u izravnome prijenosu što 

ga možete pra�� na Facebook stranici MSU-a održa� 

predavanje (An�)materija u činu nestajanja. U uvodnome 

dijelu, kustosica izlože Radmila Iva Janković će nas upozna� 

s nekim do Gecanovih eksponata, a  izložbu u MSU-u 

možete razgleda� do 14. lipnja 2020.

h�ps://www.facebook.com/MSUzagreb/

CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE 

SJEĆANJA NA HOLOKAUST

Online ciklus tribina u organizaciji Centra za promicanje 

tolerancije

Nakon Zašto se mrzimo?, iznimno uspješna ciklusa javnih 

tribina koji je otvarao relevantne i kontroverzne društvene 

teme, kreće novi Snaga ljubavi koji tema�zira ljubav i 

pozi�vno nasljeđe ljubavi, a organizira ga Centar za 

promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust.

h�ps://www.centartolerancije.hr/

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA

DANI DUBRAVE 2020. 

Tradicionalna manifestacija Dubrave i ove godine obiluje 

mnogobrojnim kulturnim, sportskim i društvenim 

događajima, a započinje  5. lipnja. 

h�ps://ns-dubrava.hr/

Zagreb
živikulturu

https://www.facebook.com/MSUzagreb/
https://www.centartolerancije.hr/
https://ns-dubrava.hr/

	Page 1
	Page 2
	Page 3

