
Uz podršku Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, 
Muzej suvremene umjetnosti Zagreb poziva umjetnike, 
ustanove kojima je osnivač Grad Zagreb, umjetničke i 
kulturne organizacije, pojedince s prebivalištem u Gradu 
Zagrebu i udruge sa sjedištem u Gradu Zagrebu, a koji 
djeluju na području kulture i umjetnosti te sve kreativce koji 
su realizirali online projekte/programe u razdoblju od 19.3. 
do 31.5.2020. da se prijave na Natječaj za najbolji 
zagrebački online projekt. Cilj ovog Natječaja je podupiranje 
najbolje osmišljenih i vođenih online projekata koji su 
pridonijeli boljoj komunikaciji s publikom.  Natječaj je 
otvoren do 28.6.2020.
http://www.msu.hr/clanci/natje%C4%8Daj-za-najbolje-za
greba%C4%8Dke-online-projekte-2020/57.html

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
NATJEČAJ ZA NAJBOLJE ZAGREBAČKE ONLINE PROJEKTE 

Dragi Zagrepčani, drage Zagrepčanke,

pred vama je još jedan sažeti tjedni pregled iz bogate kulturne 
ponude u našem gradu.

ODABRALI SMO ZA VAS…

GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
OSMI HRVATSKI BIENNALE ILUSTRACIJE

Dosadašnji velik odaziv umjetnica i umjetnika na 
manifestaciju koja je sedam puta uspjela okupiti najbolje, 
među njima brojne mlade autore bez objavljenih 
ilustratorskih radova ne začuđuje, jer je u pitanju jedna od 
rijetkih, ako ne i jedina manifestacija koja im omogućava 
predstavljanje u renomiranom galerijskom prostoru, te u 
pratećem dvojezičnom katalogu. Prvu cjelinu 2020. g. 
predstavljaju radovi autora iz Hrvatske i Slovenije prispjeli na 
javni natječaj koji je objavila Galerija Klovićevi dvori, ovoga 
puta s pozivom umjetnicama i umjetnicima da pokušaju 
odgovoriti na pitanje „Kako vidim budućnost“. Izložba se 
može razgledati do 26. srpnja 2020.
 http://gkd.hr/

Zagreb
živikulturu



Na Youtube kanalu Umjetničkog paviljona postavljena je 
virtualna izložba Duje Jurića održana u okviru ciklusa 
Ambijentalne izložbe hrvatskih suvremenih umjetnika 
osmišljene posebno za Umjetnički paviljon.
https://www.youtube.com/watch?v=GX9XCE9p9Ak&t=6s

UMJETNIČKI PAVILJON
VIRTUALNA IZLOŽBA DUJE JURIĆA

Kazalište Mala scena i Muzej grada Zagreba od subote, 13. 
lipnja izvedbom predstave Ivica Šimić-Roberto Frabetti: 
Priča o oblaku, započinju novu suradnju pod imenom 
Kazalište u muzeju. Tijekom lipnja i srpnja 2020. u prostoru 
Muzeja grada Zagreba Mala scena će odigrat četiri svoja 
naslova za djecu. Nakon Priče o oblaku u subotu, 27. lipnja 
Danijel Radečić  igrat će Priču o svjetlu (1,5+), 11. srpnja 
Ivica Šimić izvest će svoju kultnu predstavu Pale sam na 
svijetu (3+), a posljednja u ciklusu bit će  Kraljevna na zrnu 
graška 25. srpnja u izvedbi Buge Marije Šimić i Ivana 
Colarića. Suradnja Muzeja grada Zagreba i Male scene 
nastavit će se i nakon ljeta i to novom predstavom za djecu 
koja će se temeljiti na legendama i bajkama s područja 
Zagreba, a održavat će se u prostorima Muzeja.
https://www.facebook.com/MuzejgradaZagreba/

KAZALIŠTE U MUZEJU - MALA SCENA I MUZEJ 
GRADA ZAGREBA ZAPOČINJU NOVU SURADNJU

Zagrebačko kazalište lutaka otvorilo je svoja vrata već 
potkraj svibnja prvim izvedbama, a sada već predstavlja 
novu premijeru - Snjeguljicu u režiji Zorana Mužića. 
Snjeguljica je klasik u repertoarima lutkarskih kazališta pa je 
tako i u ZKL-ovoj dugoj povijesti postavljana više puta. U 
predstavi glume Ana-Marija Percaić, Matija Prskalo, Željko 
Šestić, Anđelko Petric, Borna Galinović, Adam Skendžić, Ivan 
Bošnjak i Mladen Čutura.  Dramatizaciju potpisuje Petra 
Mrduljaš, scenografiju Gordana Krebelj, lutke Neda Ilijević 
Vuković, glazbu Mario Mirković, a dizajn svjetla Dražen 
Dundović. 
https://www.zkl.hr/hr/205/Snjeguljica

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE LUTAKA
PREMIJERA PREDSTAVE SNJEGULJICA



Novi projekt Centra kulture na Peščenici, Pešča ChillOUT, 
pokrenut prošle godine, kreiran je s ciljem da se lokalnoj, ali 
i široj publici pruži kvalitetan kulturno-umjetnički program. 
Ovogodišnje izdanje otvara koncert u parku, 18. 6. s 
početkom u 19 sati. Obrade hitova od 60-tih godina 20. 
stoljeća do danas izvest će, u vlastitom aranžmanu, 
istaknuta domaća glazbenica, harfistica Doris Karamatić, 
članica orkestra kazališta Komedija. Koncert je ujedno i 
jedan u nizu planiranih događanja kojima će Centar Knap 
obilježiti 65. godišnjicu početka rada. 
http://www.knap.hr/centar/dogadjanje.asp?id=476

CENTAR KULTURE NA PEŠČENICI
Pešča ChillOUT

Virtualnom izložbom postavljenom na digitalnoj platformi 
Memorijalne zbirke Jozo Kljaković želimo upoznati javnost s 
recentno otkupljenim djelima Joze Kljakovića u periodu od 
2016.-2019. godine. Izložba će biti postavljena 10. lipnja 
2020., na mrežnoj stranici https://www.mzk.czlogz.hr i 
društvenim stranicama Instagram i Facebook- Memorijalna 
zbirka Jozo Kljaković . Autorica: Lidija Fištrek

CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA VIRTUALNA IZLOŽBA 
„OTKUPLJENA DJELA JOZE KLJAKOVIĆA-PRILOG ZBIRCI“

Trinaesto izdanje Smaragdnog eko-film festivala održat će se 
nedjelju, 21. lipnja 2020. od 21 sat na krovnoj terasi Centra 
mladih “Ribnjak”.  Sadržaj SEFF-a, čiji je dugogodišnji direktor 
gospodin Daniel Pavlić, ekološki su vrijedni filmovi iz cijelog 
svijeta. Na početku programa nastupit će glazbenik Andrija 
Rudić , a gosti SEFF-a uživat će i u izložbi fotografija Nikole 
Šolića. Središnji dio programa sadrži projekcije najboljih dječjih 
eko-filmova te proglašenje pobjednika u kategorijama - 
animirani,  kratkometražni i dugometražni film. SEFF 2020. 
organiziran je u okviru PARK ART FESTIVALA Centra mladih 
“Ribnjak” te da će biti virtualno predstavljen putem društvenih 
mreža - https://www.facebook.com/CentarMladihRibnjak/

CENTAR MLADIH RIBNJAK
SMARAGDNI EKO-FILM FESTIVAL U PARKU RIBNJAK



Na otvorenoj, ljetnoj pozornici Narodnog sveučilišta 
"Sesvete" u srijedu, 17. lipnja s početkom u 20 sati održat 
će se koncert  Antuna Stašića na violini i Marjana Krajnu na 
harmonici. Ovaj virtuozni duo predstavit će se programom 
kojeg čine najpoznatija djela klasične glazbe, tzv. minijature 
popularne klasike poput Habanere Georgesa Bizeta, 
Humoreske Antonína Dvořáka, Male noćne muzike 
Wolfganga Amadeusa Mozarta, Plesa sa sabljama Arama 
Hačaturjana, Mađarskog plesa Johannea Brahmsa , Čardaša 
Vittorija Montija i Tanga Jalousie danskog skladateljskog 
majstora Jacoba Gadea. Ulaz je slobodan.
http://ns-sesvete.hr/vise/koncert-pod-zvijezdama/

NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE
KONCERT POD ZVIJEZDAMA

Na zagrebačkoj Ljetnoj pozornici Tuškanac u petak, 19.06. u 
20:30 sati bit će prikazana besplatna projekcija najdirljivije 
dječje opere koju treba pogledati - „Brundibar”. U uvodnom 
razgovoru sudjelovat će redatelj Krešimir Dolenčić, voditelj 
djevojačkog zbora „Zvjezdice“ Zdravko Šljivac, Josephine Ida 
Zec i Karla Bura iz djevojačkog zbora „Zvjezdice“, glumci 
Božidar Peričić i Zoran Pribičević, te Nataša Popović, 
ravnateljica Centra za promicanje tolerancije i očuvanje 
sjećanja na holokaust. Voditeljica programa je Iva Šulentić, a 
projekcija snimke počinje u 21 sat i 30 minuta.
Ulaz na program bit će besplatan, a posjetitelji ulaznice 
mogu podići na blagajni Ljetne pozornice Tuškanac, na dan 
izvedbe od 19 sati.
https://ljepotu.hr/program/brundibar/

CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE 
SJEĆANJA NA HOLOKAUST
DJEČJA OPERA BRUNDIBAR NA LJETNOJ POZORNICI 
TUŠKANAC


