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

Zagreb
živi
kulturu

55. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA
Nematerijalna kultura kao živa baš�na
Svečanom priredbom na pozornici Gradec u četvrtak, 27.
srpnja bit će otvorena 55. Međunarodna smotra folklora
Zagreb koja traje sve do 1. kolovoza 2021. godine. Tema
ovogodišnje Smotre, koja se održava u okolnos�ma
pandemije, je Nematerijalna kultura kao živa baština. Na
Smotri će sudjelova� tridesetak folklornih skupina iz
Republike Hrvatske i desetak folklornih ansambala iz svijeta.
Više o programu na poveznici ovdje.

HISTRIONSKO LJETO NA OPATOVINI
Predstava “Stoka sitnog zuba”
Od 8. srpnja do 14. kolovoza te od 17. kolovoza do 4. rujna
gledatelji će moći gleda� predstavu “Stoka sitnog zuba”.
Junaci ove priče ljudi su koji nas okružuju i koje svakodnevno
susrećemo, ali ih autor sup�lno stavlja pod svoju ironijsku,
grotesknu i parodijsku lupu. Priča je to o malograđanskoj,
prigradskoj hrvatskoj sredini. Pred histrionskim gledateljima
otkrit će se galerija zanimljivih karaktera iz gradića
Horvatovca, predgrađa hrvatske metropole. Ruku pod ruku
deﬁliraju vlastodršci i oporbenjaci, pripadnice i pripadnici
svih mogućih smjerova šarolike hrvatske poli�čke scene,
lokalni osobenjaci i boemi, starosjedioci i dotepenci,
europski komesari i nositelji plinskih boca, ljepo�ce i zvijeri.
Više o programu na poveznici ovdje.

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Ljetne noći Teatra Exit
Na otvorenoj sceni Muzeja za umjetnost i obrt i ovoga će
ljeta Teatar Exit izvodi� predstave u vlas�toj i gostujućoj
produkciji. 12. Ljetne noći Teatra EXIT održat će se u dva
termina – od 4. srpnja do 1. kolovoza te 29. kolovoza do 12.
rujna i ponudit će 35 izvedbi predstava. Osim naslova s
redovnog repertoara kao što su Kako misliš mene nema?!,
Fešta, SHAKEspeare na EXit, Ja,tata!, Njuške, Pluća, Balon,
Münchhausen, Izložak br. 49, Voliš li me?, Kraljevstvo Moje
(za početnike), u sklopu manifestacije bit će ponuđen jedan
premijerni naslov, kao i domaća te međunarodna gostovanja.
Više o programu na poveznici ovdje.

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

LJETNA POZORNICA TUŠKANAC
Filmske večer pod vedrim nebom
Ljetna pozornica Tuškanac omiljeno je zagrebačko kino na
otvorenom. Glavni dio programa održava se za vrijeme
lipnja, srpnja i kolovoza, a uključuje ﬁlmska, glazbena,
književna i ostala događanja, predstavljanja i tribine.
Pozornica Tuškanac mjesto je na kojem svoj program
predstavljaju najvažnije hrvatske ﬁlmske manifestacije,
među kojima su Svjetski fes�val animiranog ﬁlma Animafest
Zagreb, ZagrebDox, Zagreb Film Fes�val, Motovun Film
Fes�val i Fes�val mediteranskog ﬁlma Split…
Više na poveznici ovdje.

FILMOVI U ART PARKU
Dokukino na ljetovanju
Dokukino KIC odlazi na ljetovanje i to u samo susjedstvo: Art
park. Od ponedjeljka 5. srpnja zagrebačka će publika u
osvježavajućem zelenilu parka Ribnjak moći uživa� u pregršt
vrhunskih dokumentarnih ostvarenja koja će nas odves� na
put oko svijeta, ali i u svemirska prostranstva. Ponajbolje s
godišnjeg kinorepertoara prikazivat će se ponedjeljkom s
početkom u 21:30, i to posve besplatno.
Više o programu na poveznici ovdje.

KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA
Zagreb i Zagrepčani 2021. – izložba fotograﬁja
članova Fotokluba Zagreb
Zagreb i Zagrepčani 2021. – izložba fotograﬁja članova
Fotokluba Zagreb održava se od 15. srpnja do 27. kolovoza
2021. u Galeriji Kupola zagrebačke Gradske knjižnice. Na
izložbi u Galeriji Kupola predstavljen je izbor fotograﬁja s
izložbe Zagreb i Zagrepčani 2021., održane od 1. do 25. lipnja
2021. u Galeriji Fotokluba Zagreb.
Više o programu na poveznici ovdje.

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
Otvoren Natječaj za izlaganje u Galeriji “Idealan grad”
Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad raspisao je
natječaj za izlaganje u Galeriji “Idealan grad“ u 2022. godini.
Natječaj je otvoren za samostalne izložbe i kustoske
koncepcije. Detaljnije informacije o tehničkim uvje�ma za
izlaganje mogu se dobi� na tel. 091 345 722, a prijave se
mogu posla� poštom ili e-mailom (info@czkio-susedgrad.hr
ili stella@czkio-susedgrad.hr) do 1. rujna 2021.godine.
Rezulta� natječaja bit će pozna� početkom 2022. godine.
Više o programu na poveznici ovdje.
*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa

UMJETNIČKI PAVILJON
Nova izložba iz ciklusa Umjetnost ispred
Umjetničkog paviljona
Nova izložba u ciklusu Umjetnost ispred Umjetničkog
paviljona predstavlja rad uglednog hrvatskog kipara Kažimira
Hraste. Hraste je kipar vođen radošću življenja čije djelo
odlikuju dijalog tradicije i suvremenos� te arhitektonski
pristup građenju skulpture, a obilježeno je i autorovom
privrženošću lokalnom kontekstu i tradiciji. Na stepenicama
Umjetničkog paviljona posje�telje će dočekiva� Hras�na
skulptura 1901. – 1907., iz 2016., poznata i kao Portret Ivana
Meštrovića.
Više o programu na poveznici ovdje.

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Filmski program u Kinu Metropolis
U Kinu Metropolis prikazuje se osam popularnih repriznih
naslova ovogodišnjeg osmog izdanja Revije europskog ﬁlma,
po promo�vnoj cijeni od 15 kuna. Žanrovski su to
roman�čne drame, komedije, avanture i krimići. Program se
otvara francuskom komedijom Kako bi� dobra supruga
redatelja Mar�na Provosta, s Julie�e Binoche u naslovnoj
ulozi, a na programu su i nagrađivana hrvatsko-švicarska
koprodukcija Mare redateljice Andree Štake, Oscarom
nagrađeni Još jedna runda, ﬁlmska ekranizacija bajke o
Pinokiju Ma�ea Garrona, roman�čni ﬁlm Ljeto '85 redatelja
Françoisa Ozona, nagrađivani poljski naslov Corpus Chris�,
francuska Komedija Bécassine te igrano-dokumentarni
španjolski ﬁlm Najveći dar.
Više o programu na poveznici ovdje.

LJETO KOD TESLE
Radionica recikliranja i šivanja
U četvrtom tjednu programa “Ljeto kod Tesle” umjetnica
Nina Iris Bešlić aka Recycle & Wear poziva odrasle osobe da
se pridruže radionici recikliranja i šivanja svoje nove torbe, a
Radiona - Zagreb Makerspace poziva male i velike polaznike
na radionicu izrade svog prvog mini sin�sajzera. Ovo je prilika
za sve da savladaju strah od šivanja i šivaće mašine, kao i
lemilice i elektronike. Predznanje nije bitno, što manje znate
�m bolje. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a
mjesto na radionici potrebno je prethodno rezervira� na
mail kosjenka.laszlo.klemar@tmnt.hr. Radionice će se
održa� u srijedu, 28. srpnja od 10 do 13 sa� te u četvrtak, 29.
srpnja od 10 do 14 sa�.
Više o programu na poveznici ovdje.

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

