
56. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA
Tradicijska baština između Srednje Europe i Mediterana
Nastavljajući tradiciju smotri Seljačke sloge između
dvaju svjetskih ratova, Međunarodna smotra folklora
održava se u Zagrebu od 1966. godine gdje prikazuje i
afirmira tradicijsku kulturu brojnih domaćih i stranih
sudionika. Dio je svjetskog pokreta za očuvanje kulturne
baštine koji prati programe UNESCO-a. Ministarstvo
kulture i Grad Zagreb proglasili su je festivalom od
nacionalnog značenja, a ima i oznaku kvalitete EFFE
2019.-2021. Europske asocijacije festivala. Na Smotru u
Zagreb godinama dolazi publika dobrih poznavatelja
folklora po čemu je i u svijetu prepoznata. 56. MSF
(20.-24. 7. 2022.) posvećena je temi: “Tradicijska baština
između Srednje Europe i Mediterana”, čime će se uz
goste s drugih kontinenata prikazati trajne vrijednosti
etnografskog i folklornog stvaralaštva na ovim
prostorima kao dio suvremenog života u Europskoj uniji.
Ovogodišnje izdanje Smotre traje od 20. do 24. srpnja.
Više informacija na poveznici ovdje.

  Pregled iz kulturne ponude za razdoblje 
od  18. 7. 2022. do  24. 7. 2022.

OPATOVINA
37. Histrionsko ljeto
Na Opatovini sve do rujna traje 37. zagrebačko
histrionsko ljeto u sklopu kojega se može pogledati
predstava SVOGA TELA GOSPODAR ili SMEŠNA
ISPOVEST U DVA DELA, Slavka Kolara, u režiji Damira
Lončara. Predstava će igrati sve do 03. rujna, svaki dan
osim nedjelje i ponedjeljka, od 07. srpnja do 13. kolovoza
s početkom u 21 sat, a od 16. kolovoza do 03. rujna u 20
sati. Ulaznice možete rezervirati a pretprodaja na
blagajni u Histrionskom domu kreće u utorak 28. lipnja.
Blagajna u Histrionskom domu (Ilica 90) će raditi od
utorka do subote (osim blagdanom i praznikom) od 10 do
14 h. Blagajna u parku Opatovina će raditi dva sata prije
izvedbe, gdje će biti moguća kupnja ulaznica za
predstavu koja je taj dan. Više informacija na poveznici
ovdje.

https://msf.hr/
https://histrion.hr/i/334/novosti/7960/37-zagrebacko-histrionsko-ljeto


KLOVIĆEVI DVORI
41. Večeri na Griču
Večeri na Griču, jedan od najstarijih zagrebačkih ljetnih
glazbenih festivala, i ove će godine tijekom srpnja
tradicionalno okupiti brojne ljubitelje glazbe u jednoj od
najljepših i najatraktivnijih lokacija Gornjega grada, atriju
Galerije Klovićevi dvori. Festival koji se 2022. godine održava
41. put najavljuje velika domaća i strana imena, prvenstveno
klasične, ali također jazz i etno glazbene scene. Više
informacija na poveznici ovdje.

LJETNA POZORNICA TUŠKANAC
Zagreb film festival gostuje i Revija europskog filma
Ovaj tjedan nastavljamo s gostujućim programima: na
rasporedu su Revija europskog filma i Zagreb Film
Festival na Ljetnoj pozornici Tuškanac. Ulaz na
programe Revije europskog filma je besplatan uz
obavezno preuzimanje ulaznica na dan projekcije na
blagajni Ljetne pozornice Tuškanac od 20:00 sati. Više
informacija na poveznici ovdje.

TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA 
Iza vatrenog zida - Žene u vatrogastvu
Izložba daje prikaz povijesti, položaja i uloge žena u
vatrogastvu na području Hrvatske, od prvih spomena žena u
kontekstu vatrogastva i pionirki vatrogastva u Hrvatskoj –
žena koje su prve probile “vatreni zid“ – preko ulaska većeg
broja žena u vatrogastvo u vrijeme socijalizma do suvremenog
doba, kada usprkos još uvijek prisutnim predrasudama i
izazovima s kojima se susreću svjedočimo intenzivnom rastu
broja žena u vatrogastvu. Uz predmete iz fundusa Tehničkog
muzeja Nikola Tesla i Muzeja hrvatskog vatrogastva, na izložbi
će biti predstavljene i osobne priče i predmeti (odore, oprema,
nagrade) suvremenih hrvatskih vatrogaskinja. Izložba ostaje
otvorena do 4. kolovoza 2022. Radno vrijeme: utorak–petak: 11
– 19; subota–nedjelja: 10 – 14; ponedjeljkom i praznicima
zatvoreno. Ulaz je besplatan. Više informacija na poveznici
ovdje.

https://kic.hr/program/glazba/41-veceri-na-gricu/
https://ljepotu.hr/
https://tmnt.hr/izlozba?id=8343


POGON JEDINSTVO
Pino Ivančić: MOJIH (prvih) 50…
Segment netipične retrospektive u prostoru Pogona
Jedinstvo predstavit će recentna djela (grafike, crteže,
kataloge, skulpture, filmove, dokumentaciju
performansa…) eminentnog i osebujnog hrvatskog
umjetnika nastajala u posljednjih pedeset godina. Neki
od radova koji će biti viđeni na izložbi su trodjelna video
instalacija “E/I/migrant song”, filmovi “requiem za
Uljanik…Josip”, “White ligt white heat… autoportret B.G.”,
“pljastic people from univers 2. dijo… ki vas šljivi…” i
performans “…senzacionalno! Atelier…”.Otvorenje izložbe
je 19. srpnja, a izložba se može razgledati do 24. srpnja.
Ulaz je slobodan. Više informacija na poveznici ovdje. 

MUZEJ GRADA ZAGREBA
Zbirka stare ambalaže dr. Ante Rodina dostupna i virtualno
Dr. Ante Rodin (Prvić Luka, 1930. – Zagreb, 2005.) bio je
izvrstan poznavatelj tehnologije ambalažiranja,
kolekcionar ambalaže i počasni predsjednik Društva
ambalažera Hrvatske. Ambalaža je bila u središtu
njegova profesionalnog interesa tijekom cijelog radnog
vijeka. Znanstveno je istraživao razvoj ambalaže i
tehnologije pakiranja te sakupljao staru, a potom i novu
ambalažu. Objavljivao je knjige o ulozi ambalaže, stručne
članke i studije te doktorirao s temom o razvoju
ambalaže. Dio je svoje Zbirke stare ambalaže darovao
Gradu Zagrebu u listopadu 2001. Donacijom koja sadrži
dvije tisuće predmeta, odabranih iz zbirke od više od
šest tisuća prikupljenih, otada upravlja Muzej grada
Zagreba. Nakon stručne obrade ona je, uz ostale zbirke
donacije, od srpnja 2002. izložena u stalnom postavu.
Zbirka je dostupna i virtualno. Više informacija na
poveznici ovdje.

https://www.pogon.hr/program/pino-ivancic-mojih-prvih-50/
https://www.pogon.hr/program/pino-ivancic-mojih-prvih-50/
https://www.mgz.hr/hr/ostalo/zbirka-stare-ambalaze-dr-ante-rodina-dostupna-i-virtualno,3457.html


KULTURNI CENTAR TRAVNO
Otvoreni filmski festival

KNJIŽNICA AUGUSTA CESARCA
Izložba Ljepota morskih dubina

Deseti OFF Travno, odnosno Otvoreni filmski festival
Travno održat će se 18. i 25. srpnja te 23. i 29. kolovoza,
od 20 do 21 sat, na južnoj strani Kulturnog centra
Travno. Na rasporedu 25. srpnja je Profesor Baltazar,
hrvatska animirana humoristična serija snimana od 1967.
do 1978. godine u Zagreb filmu. Ima ukupno 59 epizoda
koje traju od 5 do 10 minuta. Serija je do danas ostala
najuspješniji projekt Zagrebačke škole crtanog filma.
Ulaz je slobodan. Više informacija na poveznici ovdje. 

Zajednička izložba likovnih radova vrtićkih grupa: Ribica,
Sonnenblumena, Kapljica, Pčelica, Jagodica, Žirafa,
Bundeva, Medvjedića i Pingvina Dječjeg vrtića Bukovac.
Izložba je nastala kao doživljaj djece u sudjelovanju u
projektu na temu Summer/Sommer/Ljeto. Zajedničkim
osmišljavanjem dječjih likovnih aktivnosti i igara djeca
su usavršila svoja znanja i vještine te stvorila nova
iskustva. Za uspješnu realizaciju osigurano je okruženje
koje je bilo bogato kreativnim likovnim poticajima, a
kojim se poticalo djecu na samostalnost i kreativnost.
Likovni radovi koji su nastali rezultat su suradnje
odgojitelja voditelja jezičnih programa dječjeg vrtića
Bukovac na čelu s ravnateljicom vrtića profesoricom
predškolskog odgoja Gordanom Lukačić. Više
informacija na poveznici ovdje.

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Ljeto u Dubravi
U tijeku je program Ljeto u Dubravi u organizaciji
Narodnog sveučilišta Dubrava u sklopu kojeg u srijedu
20. srpnja u Dječjem kazalištu Dubrava u Cerskoj 1
možete pogledati besplatnu igrano-lutkarsku predstava
za djecu Ružno pače Kazališne družine“Ivana Brlić-
Mažuranić“ iz Slavonskog Broda. Ružno pače je prije
svega predstava o prihvaćanju sebe i drugih. Ne o
bezuvjetnom prihvaćanju nego o spoznaji da jesmo
različiti, ali da se i neprekidno mijenjamo, rastemo,
sazrijevamo. Kroz druge, upoznajemo sebe. Predstava
počinje u 19 sati, sve informacije možete pronaći na
poveznici ovdje.

https://kuctravno.hr/
https://kuctravno.hr/
https://www.kgz.hr/hr/dogadjanja/ljepota-morskih-dubina/60954
http://kazalistedubrava.hr/

