Tjedni pregled iz kulturne ponude za razdoblje
od 13. 6. 2022. do 19. 6. 2022.

ZAGREB CLASSIC

VRHUNSKA KLASIKA POD VEDRIM NEBOM
Zagreb Classic open air istinski je doživljaj za sve ljubitelje
klasične glazbe. Vrhunski svjetski i hrvatski glazbenici od 23.
do 29. lipnja za Zagrepčane i njihove goste izvode najbolje od
glazbene klasike i to na jedinstvenoj pozornici pod zvijezdama
na jednom od najljepših zagrebačkih trgova, Trgu kralja
Tomislava. Djela hrvatskih i svjetskih skladatelja, za ljubitelje
klasične glazbe i one koji će to upravo postati, sinergijom
talenta umjetnika izvode glazbenici potvrđeni na prestižnim
svjetskim pozornicama. No, zagrebačka je ipak posebna.
Zagreb Classic open air svi, iako svatko iz svoje perspektive,
vole iz istog razloga: zbog pažljivo odabranog programa,
prekrasnog ambijenta i one toliko važne kemije glazbe,
izvođača, publike i atmosfere grada. Koncerti počinju u 21 sat.
Više informacija na poveznici ovdje.

LJETNA POZORNICA TUŠKANAC
ZAGRIJAVANJE ZA FILM U ŠUMI

I ove sezone na Ljetnoj pozornici gostovat će niz popularnih
filmskih manifestacija, a u kolovozu smo vam tradicionalno
pripremili “Film u šumi“ – kombinaciju aktualnih hitova i
filmskih klasika kao stvorenih za uživanje pod zvijezdama, u
hladu šume na Dubravkinu putu. Od 13. do 19. lipnja na Ljetnoj
pozornici Tuškanac program “Film u šumi“ donosi restaurirani
klasik "H-8..." Nikole Tanhofera, rođendansku projekciju
"Kabareta" Boba Fossea, a tjedan zaključuje zagrebačka
premijera debitantskog filma Nine Violić "Baci se na pod".
Više informacija na poveznici ovdje.

LJETO U MSU

“5 U 1“: KONCERTI, IZLOŽBE, KAZALIŠTE,
PERFORMANS, FILM!
Multimedijalna događanja tokom više od mjesec dana Ljeta u
MSU donose izvrsne sadržaje, velike zvijezde i najnovija
umjetnička otkrića po principu “5 u 1“: koncerti, izložbe,
kazalište, performans, film! Ove godine Ljeto u MSU nastavlja
u svojem redovnom subotnjem terminu, svaki vikend do 2.
srpnja. Više informacija na poveznici ovdje.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
HUMANITARNA AKCIJA ZA UKRAJINU

U znak solidarnosti s ukrajinskim kolegama i ukrajinskim
narodom, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu pokrenulo je
humanitarnu akciju Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu za
Ukrajinu kojoj je svrha pomoć i financijska potpora
Akademskom kazalištu opere i baleta Taras Ševčenko u Kijevu.
Novac će se iskoristiti za kupnju lijekova za umjetnike te za
liječenje i pomoć umjetnicima pogođenima ratom a donacije
je moguće uplatiti sve do 6. srpnja kada završava humanitarna
akcija. Ovo je samo jedna u nizu akcija koje zagrebački HNK
organizira s ciljem osviještenosti o tragičnim događanjima u
ratom zahvaćenoj Ukrajini. Više informacija na poveznici
ovdje.

UMJETNIČKI PAVILJON

PRODULJEN TERMIN IZLOŽBE EMOTICOIN
Izložba Emoticoin Vitra Drinkovića može se razgledati do
26.6.2022. Riječ je o drugoj izložbi iz ovogodišnjeg ciklusa
Umjetnost ispred Umjetničkog paviljona, koji se uspješno
održava već drugu godinu za redom. Propitujući veze između
umjetnosti, emocija i ekonomije, odnosno kriptovaluta,
interaktivna instalacija Emoticoin nadovezuje se na
dosadašnje umjetničko istraživanje Vitra Drinkovića i
potvrđuje važnost uloga koje u njegovom radu imaju
tehnološka rješenja te sudjelovanje publike. Više informacija
na poveznici ovdje.

ETNOGRAFSKI MUZEJ

OTVORENJE IZLOŽBE MATO KAIĆ –
SVJETLOPISI POD BOSANSKIM NEBOM
Izložba Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom bit će
otvorena u utorak, 14. lipnja 2022., u 19 sati u Etnografskom
muzeju. Izložba je ostvarena u suradnji s Franjevačkim
muzejom i galerijom Gorica – Livno. Izložba fotografija prvoga
livanjskoga fotoamatera s početka XX. stoljeća Mate Kaića
nastavak je uspješne suradnje Franjevačkog muzeja i galerije
Gorica – Livno s Etnografskim muzejom započete 2015.
godine. Ova je izložba plod vrijedne stečevine koja se sastoji
od 327 staklenih ploča (negativa, pozitiva i dijapozitiva u boji),
kamere s pripadajućom fotografskom opremom i nekoliko
priručnika za fotografiju na njemačkome jeziku. Izložba se
može razgledati do 4. rujna. Više informacija na poveznici
ovdje.

KINO TUŠKANAC

OTVORENJE VELIKE RETROSPEKTIVE
HOWARDA HAWKSA
U ponedjeljak 13. lipnja u zagrebačkom kinu Tuškanac otvara
se velika retrospektiva filmova Howarda Hawksa koju čini čak
18 naslova. Iz bogate filmografije Howarda Hawksa,
zagrebačko kino Tuškanac je izdvojilo osamnaest
najznačajnijih naslova koje će prikazati od 13. do 24. lipnja.
Retrospektivu će otvoriti posebno događanje, uvodni razgovor
koji će voditi filmolog dr. sc. Bruno Kragić, filmski kritičar
Živorad Tomić i filmski kritičar Dean Šoša. Publika ih obično
prati putem malih ekrana, a ovaj put će imati priliku uživo
prisustvovati njihovoj diskusiji o Hawksovom stvaralaštvu prije
projekcije na velikom platnu, a u konačnici postaviti i pitanja.
Više informacija na poveznici ovdje.

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
DANI DUBRAVE 2022. - KULTURA ZA SVE

Središnja događanja ovogodišnje 18. po redu manifestacije
Dani Dubrave traju do 14. lipnja 2022. godine u Narodnom
sveučilištu Dubrava na naše dvije lokacije – u Kulturnom
centru na adresi Dubrava 51 a i u Dječjem kazalištu Dubrava u
Cerskoj 1. Popratni program ostvaren je u suradnji sa lokalnom
zajednicom, a obuhvaća sportska i društvena događanja
tijekom cijelog mjeseca lipnja. Više informacija na poveznici
ovdje.

POGON JEDINSTVO

MARTIN MESSIER: ECHO CHAMBER
U sklopu cjelogodišnjeg slavljeničkog programa kojim
KONTEJNER oblježava 20 godina rada, u prostoru Pogona
Jedinstvo kanadski novomedijski umjetnik, performer i
skladatelj Martin Messier predstavlja svoj novi audio-vizualni
performans "Echo Chamber". Messier izvodi performans koji
istražuje rezonancu, svjetlo, sjenu i samo ljudsko tijelo. Igle se
koriste za probijanje panela, stvarajući specifične zvučne
sekvence, dok nizom pokreta i promjenama položaja umjetnik
utječe na izvor svjetlosti koji se pojavljuje, nestaje, množi i
mutira. Paneli postaju i vidljivi izvor električnih naboja i
projekcijska platna, transponirajući Messierove pokrete u
mutne oblike. Program se održava 19. lipnja od 19.30 sati.
Više informacija na poveznici ovdje.

KNAP

DANI KULTURE NA PEŠČI
Dani kulture na Pešči 2022. održavaju se od 13. do 18. lipnja u
Centru kulture na Peščenici, Ivanićgradska 41 a, te u gradskim
knjižnicama Peščenice, knjižnici S.S. Kranjčević (Zapoljska 1) i I.
B. Mažuranić (Laurenčićeva 8). Petnaestu godinu za redom,
manifestacija će predstaviti sav kreativni potencijal ove
zagrebačke četvrti, a s ciljem senzibilizacije stanovnika kvarta
prema kulturi, glazbi, plesu i umjetnosti. Ulaz na sva
događanja je slobodan. Više informacija na poveznici ovdje.

CENTAR ZA PROMICANJE
TOLERANCIJE

OČUVANJE I REVITALIZACIJA INDUSTRIJSKE
BAŠTINE ZAGREBA
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na
holokaust organizira i provodi projekt “Paralelni tragovi,
Tvornica iz povijesti – ulaganje u kulturne promjene”, kojim
želimo potrebe i probleme zagrebačke baštine podijeliti s
građanima i posjetiteljima grada. Polazimo od uvjerenja da je
kulturna baština izvor znanja koja ujedinjuje ljude, koja nas
potiče na razvoj i revaloriziranje kulture sjećanja, koja oživljava
uspomene, ali isto tako koja generira dublji pogled i
razumijevanje naše sadašnjosti i budućnosti. Napušteni
industrijski prostori i sjećanja na njihove funkcije u životu
grada, uvijek su suvremena materijalna i nematerijalna
baština. Pitanje je „što dalje s njom?” i „kakva je budućnost
kulturne i napose industrijske baštine?” Više informacija na
poveznici ovdje.

