
PARK ZRINJEVAC
Mali Classic 
Turistička zajednica grada Zagreba stanovnicima
Zagreba i njihovim gostima poklanja vrhunske koncerte
klasične glazbe. Svake nedjelje do 8. kolovoza u
paviljonu parka Zrinjevac u strogom središtu grada, u
podne će se održavat promenadni koncerti. Treće
nedjelje održavanja Malog Classica, 31. srpnja, nastupa
Zagrebački kvartet s djelima Antuna Sorkočevića,
Johannesa Brahmsa, Jure Tkalčića, Georgea Gershwina
i Antonina Dvořáka. Ljubiteljima klasične glazbe završni
susret 8. kolovoza zakazuje Gudački kvartet Sebastian
izvođenjem djela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Josipa
Štolcera Slavenskog, Gjure Eisenhutha, Viktora Košćice i
Ive Tijardovića. Više informacija na poveznici ovdje.

  Pregled iz kulturne ponude za razdoblje 
od  25. 7. 2022. do 31. 7. 2022.

KLOVIĆEVI DVORI
Koncert Roby Lakatos Ansambla zatvara 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.  Večeri na Griču zatvara koncert Roby Lakatos
Ansambla u petak, 29. srpnja s početkom u 21 sat. Više
informacija na poveznici ovdje.

CENTAR MLADIH RIBNJAK
Ljetne noći Teatra Exit
U pretposljednjem tjednu prvog dijela Ljetnih noći
Teatra EXIT družimo se od ponedjeljka do subote na
dvije lokacije; na krovnoj terasi Centar mladih Ribnjak i u
Studiju EXIT u Gundulićevoj 37/1. Predstave koje su
ovoga tjedna na rasporedu su:  Münchhausen, Susjed i
Voliš li me? Ulaznice možete kupiti online putem
stranice www.ulaznice.hr ili na prodajnim mjestima. Za
sve ostale  informacije kontaktirajte nas na 01/3704-120
ili putem e-maila prodaja@teatarexit.hr. Više informacija
na poveznici ovdje.

https://www.infozagreb.hr/dogadanja/summer-tour/kultura-i-dogadanja/mali-classic
https://kic.hr/program/glazba/41-veceri-na-gricu/
https://teatarexit.hr/raspored-predstava/13-ljetne-noci/
https://bit.ly/Kupnja_ulaznica_blagajna
https://www.facebook.com/teatarexit.hr


K- HNK
Najbolje predstave Hrvatskih narodnih kazališta 
Osnivanjem konzorcija hrvatskih narodnih kazališta K-HNK
otvorila se mogućnost razmjene redovitih gostovanja
Hrvatskih narodnih kazališta iz Osijeka, Rijeke, Splita,
Varaždina i Zagreba kako bi publici u drugim sredinama kroz
pretplatu pružili prigodu da pogledaju najbolje predstave naših
najvećih kazališnih kuća.U tijeku je prijem rezervacija putem
maila pretplata@hnk.hr. Više informacija na poveznici ovdje.

LJETNA POZORNICA TUŠKANAC
Zagrebdox i Motovun film festival na Ljetnoj pozornici
Tuškanac
Ovaj tjedan nastavljamo s gostujućim programima: na
rasporedu su ZagrebDox i Motovun Film Festival na Ljetnoj
pozornici Tuškanac. Ulaznice po cijeni od 30kn dostupne su na
na https://ljepotu.hr/ i na blagajni Ljetne pozornice od 20 sati.
Više informacija na poveznici ovdje.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
12. Međunarodni festival Organ vida
Dvanaesti Međunarodni festival “Organ Vida“ održava se od
29. lipnja do 28. kolovoza u zagrebačkom Muzeju suvremene
umjetnosti i u gradskim galerijama Miroslav Kraljević i Galeriji
Nova. Bijenalni festival okuplja suvremene umjetnice koje
rade u mediju fotografije i/ili u njezinom proširenom obliku i
otvoren je glavnom izložbom “No Tears Left to Cry“ s
radovima deset finalistica koje je putem javnog poziva
odabrao stručni žiri u sastavu: Agnieszka Roguski, kustosica i
spisateljica iz Berlina, Antonio Cataldo, kustos i pisac iz Osla,
Ivana Meštrov, kustosica iz Zagreba, Jen Kratochvil, kustos i
kritičar iz Praga i Beča, i Lovro Japundžić, kustos iz Zagreba; te
sa samostalnom izložbom nagrađivane umjetnice Viviane
Sassen koja će se predstaviti serijom fotografija i kolaža Venus
& Mercury nastalom iz bogatih arhiva francuskog dvorca
Versailles. Više informacija na poveznici ovdje.

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Izložba „Oluja Sjećanja“
U Narodno sveučilištu Dubrava od ponedjeljka, 25. srpnja
može se razgledati izložba slika Mile Sakača pod nazivom
„Oluja sjećanja“. Izložba je otvorena do 18. kolovoza radnim
danom od 18 do 20. sati. Više informacija na poveznici ovdje.

https://www.hnk.hr/hr/informacije/pretplata/pretplata-k/
https://ljepotu.hr/program/?fbclid=IwAR3A6RVgp6Q_Y4aL88tGrN41liqLpHfAhCO6_BX1gU7jb2uSW0-ZcE9dlnU
http://www.msu.hr/dogadanja/12-medunarodni-festival-organ-vida/988.html
https://ns-dubrava.hr/2022/07/19/izlozba-mile-sakaca-u-galeriji-vladimir-filakovac/


CIKLUS UMJETNOST ISPRED UMJETNIČKOG
PAVILJONA
Izložba Ide Blažičko - Prostranstva 
U nastavku drugog po redu ciklusa izložbi simboličnog
naziva Umjetnost ispred Umjetničkog paviljona publici
će se predstaviti suvremena hrvatska umjetnica Ida
Blažičko. Nastavno na dosadašnje promišljanje i
stvaranje autorice, ambijentalno-tekstilna skulptura u
javnom prostoru naziva Prostranstvo / Vastness
obuhvatit će cijeli javni prostor ispred Umjetničkog
paviljona u Zagrebu. Rad će transformirati prostor
višedijelnim tekstilnim skulpturama monumentalnih
dimenzija, nježno napetim u prostoru. Skulpture će se
poput prirodne oaze organično nadovezati na Umjetnički
paviljon, pritom stvarajući intimnu zonu – prostor
kontemplacije. Autorica Ciklusa je Jasminka Poklečki
Stošić, a kustosica izložbe je Aneta Barišić. Više
informacija na poveznici ovdje. 

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. Više informacija na poveznici ovdje.

ETNOGRAFSKI MUZEJ
Ljetni kamp - U muzejskom hladu II
Vjerujemo da vam je formula za uspješan muzejski kamp
u Etnografskom muzeju već dobro poznata. Zanimljiva
vodstva + kreativne radionice + zabavne igre i druženje
x četiri dana = U muzejskom hladu. I ovoga puta upoznat
ćemo Muzej i tajne predmeta koje čuva, naučiti kako su
ljudi nekoć živjeli i kako su se oblačili, prehodati put od
Afrike do Australije u par koraka te upoznati svijet kako
ga je svojim okom vidio fotograf Mato Kaić. Ruke će nam
biti posebno zauzete jer ćemo oslikavati drvene igračke,
naučiti tehniku mokrog filcanja, prstima isplesti
narukvice i označivače stranica te savladati origami,
japansku umjetnost presavijanja papira. Drugi u
ovogodišnjem ciklusu ljetnih muzejskih kampova održat
će se od 26. do 29. srpnja 2022. godine, svaki dan od 11
do 13 sati. Sudjelovati mogu djeca od 7 do 12 godina, a
cijena programa je 150 kn po djetetu. Broj sudionika je
ograničen, a prijave obavezne na edukacija@emz.hr.
Više informacija na poveznici ovdje. 

https://umjetnicki-paviljon.hr/portfolio-item/ida-blazicko-prostranstvo/
https://umjetnicki-paviljon.hr/portfolio-item/ida-blazicko-prostranstvo/
https://histrion.hr/i/334/novosti/7960/37-zagrebacko-histrionsko-ljeto
https://emz.hr/dogadjanja/ljetni-kamp-u-muzejskom-hladu-ii/
https://emz.hr/dogadjanja/ljetni-kamp-u-muzejskom-hladu-ii/

