ODABRALI SMO ZA VAS…
Dragi Zagrepčani, drage Zagrepčanke,pred vama je još
jedan saže tjedni pregled iz bogate kulturne ponude u
našem gradu.

Zagreb
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USTANOVA ZAGREB FILM
Otvoren Natječaj za produkciju kratkometražnih igranih
ﬁlmova
Ustanova Zagreb ﬁlm objavila je 26. siječnja 2021. godine
Natječaj za produkciju kratkometražnih igranih ﬁlmova. Na
natječaj se prijavljuju scenariji za kratkometražne igrane
ﬁlmove. Natječaj je otvoren do 26.veljače 2021. godine.
Više informacija o natječaju na poveznici ovdje.

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
Premijera predstave “Neprijatelj naroda“
Zagrebačko kazalište mladih najavljuje premijeru predstave “
Neprijatelj naroda“ Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana
Penovića, koja će se održa u subotu, 6. veljače 2021. u 20
sa . Premijera je najavljena i videom u kojem redatelj Ivan
Penović govori o tome kako se poigrao s pitanjem– Što je
narod i tko mu je neprijatelj? – a ZKM-ovi glumci Anđela
Ramljak kao Katarina Stockmann i Adrian Pezdirc kao
Hovstad/Billing govore o svojim ulogama u novoj predstavi, te
o kazalištu koje je više nego ikad iznimno mjesto u kojem
možemo bi skupa.
Više informacija na poveznici ovdje.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Poetski performans “Ne čitaš žene“
Drama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu nastavlja s
programima predstavljanja poezije kojima publici želi približi
pjesničko stvaralaštvo. Prva večer pod naslovom “ Ne čitaš
žene“ donosi glasove suvremenih hrvatskih pjesnikinja u
izboru Monike Herceg i scenskoj postavci Ivice Buljana održat
će se 5. veljače u 19.30 sa . U sklopu druge večeri
humanitarnog karaktera HNK u Zagrebu za Petrinju koja se
održava, 6. veljače u 20.30 sa predstavit će panoramu
banijskih pjesnika od početka stoljeća do danas u izboru
pjesnika Miroslava Kirina.
Više informacija na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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GRADSKO KAZALIŠTE "ŽAR PTICA"
Online predstave nastavljuju se i u veljači
Kazalište “Žar p ca“ nastavlja prikazivanje besplatnih online
predstava srijedom u 19 sa i kroz veljaču. Predstava će svake
srijede u 19 sa bi postavljenje na Facebook stranici Žar
p ce, a nakon toga sele se na mrežne stranice kazališta pod
Online sadržaj gdje su dostupne narednih mjesec dana. Iako
smo i dalje stava kako ništa ne može zamijeni izvedbu uživo i
naš ste neophodan kotač za život i rad, na ovaj način
pokušavamo doves barem malo kazališne čarolije u vaš dom.
Više informacija na poveznici ovdje.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Izložba Bojan Mrđenović: Priroda, kemija I društvo
U fotografskom radu “Priroda, kemija i društvo“ Bojan
Mrđenović promatra i prikazuje ”kruženje tvari u prirodi”.
Pritom, uz biokemijske, u obzir uzima i društvene, ekonomske
i ekološke faktore. Izložba pra različite međusobno
isprepletene fenomene koji su uvjetovani djelovanjem
kemijske industrije u jednom malom gradu - Ku ni. Izložba se
može razgleda do 21. ožujka 2021.
Više informacija na poveznici ovdje.

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
Knjižnica Marije Jurić Zagorke započela s radom
Zbog procjene štete od potresa, knjižnica Marije Jurić
Zagorke je bila privremeno zatvorena zaključno s četvrtkom,
28. siječnja. Od petka, 29. siječnja 2021. knjižnica radi prema
uobičajenom radnom vremenu, od 8 do 20 sa . Zakasnina
nastala jekom razdoblja u kojem knjižnica nije radila neće se
naplaćiva .
Više na poveznici ovdje.

TJEDAN U KINOTECI
25 godina Farga
Ciklus „Zimske priče“ zaključujemo s projekcijom ﬁlma Fargo
(1996), antologijskim ostvarenjem Joela i Ethana Coena o
policajki iz grada u naslovu koja rješava nespretan slučaj
otmice i ubojstva. Fargo pam mo po prekrasnim zimskim
pejzažima, neočekivanom srazu humora i nasilja te
nadahnutom nastupu Frances McDormand, kojoj je uloga
Mardge donijela i Oscara za najbolju glumicu. Povodom 25.
obljetnice ﬁlma prisje t ćemo se ovog klasika 1990-ih koji će
na platnu kina zasnježi u svojoj 4K inačici. U programu
zimske priče prikazat ćemo i psihološki triler Misery (1990) i
hladnoratovsku špijunsku pustolovinu Polarna stanica Zebra
(1968).
Više na poveznici ovdje.
*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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CENTAR ZA KULTURU NOVI ZAGREB
Izložba i koncert Vedrana Ružića “Forbidden Melody“
Nagrađivani riječki vizualni umjetnik i jazz-glazbenik Vedran
Ružić, potaknut globalnim lock-down-om koji na
čovječanstvo utječe kako na ekonomskoj tako i osobnoj
razini, u organizaciji Galerije Vladimir Bužančić i Centra za
kulturu Novi Zagreb, predstavlja izložbu Forbidden Melody i
jazz-koncert Forbidden Live. Otvaranje izložbe i koncert
održat će se u četvrtak, 4. veljače 2021. godine u 19 sa .
Izložba se može razgleda do 25. veljače 2021., radnim
danom od 10 do 18 sa te subotom od 10 do 13 sa .
Više informacija na poveznici ovdje.

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
Upisi u online dramsku radionicu
Teatar na Trešnjevci organizira online dramsku radionicu koja
će se bavi pričanjem priča tj. mitova i to onih s Odisejevih
putovanja. Sudionici će se nauči govorenim vrednotama tj.
kako interpreta vno čita i koris glas. Gostujući predavač
bit će pozna glumac Robert Kurbaša. Krajnji produkt
radionice bit će radiodrama. Radionicu vodi Mia Matasić, prof.
hrvatskoga jezika i dramska pedagoginja, a počinje 9. veljače i
traje do 30. ožujka 2021.
Više informacija na poveznici ovdje.

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
Online glazbeno-plesna radionica "Snjeguljica"
Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad i ovaj tjedan
nastavlja sa online programom želeći razveseli mališane.
Uključite u online glazbeno-plesnu radionicu "Snjeguljica" budite krea vni, upotrijebite maštu, pročitate priču
Snjeguljica i zaigrajte se kroz osam plesnih zadataka uz linkove
glazbe. Osigurajte djetetu slobodan prostor za kretanje i
potaknite ga na plesnu improvizaciju.
Više informacija na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa

