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

SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH
Praizvedba predstave "Teorija zavjere"
Praizvedba predstave "Teorija zavjere" Marine Pejnović,
Filipa Jurjevića i Marina Lisjaka održat će se u petak, 16.
travnja u Sa ričkom kazalištu Kerempuh. Pretpremijere su
zakazane za 14. i 15. travnja.
Nakon izuzetno uspješne i nagrađivane predstave Bilježnica
Robija K., redateljica Marina Pejnović vraća se u Sa ričko
kazalište Kerempuh s autorskim projektom Teorija zavjere,
kojeg potpisuje s mladim dramaturzima Filipom Jurjevićem i
Marinom Lisjakom, ujedno i autorima teksta. Riječ je o
sa ričnoj i lucidnoj analizi suvremene društvene zapletenos
u različite teorije zavjere koje pod egidom ul ma vne is ne
vješto skrivaju svoj is nski status fake newsa.
Više o predstavi na poveznici ovdje.

GRADSKO DRAMSKO KAZALIŠTE GAVELLA
Predstava "Obvezan smjer"
Predstava "Obavezan smjer" autorski projekt Enesa Vejzovića
čije su dvije izvedbe odigrane u prosincu - opet je na repertoaru.
Zbog speciﬁčnos prostora u kojem se igra predstava - Tunela
Grič, i epidemioloških mjera koje su trenutno na snazi, ulazak u
tunel organiziran je u grupama od najviše 4 osobe koje su došle
zajedno. Početak izvedbe za pojedinu grupu je svakih deset
minuta i naznačen je na ulaznici. Predstava traje 40-ak minuta i
na rasporedu je 11., 12., 13. i 14. travnja. Ulaznice se mogu kupi
na blagajni kazališta i na www.gavella.hr

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH
Projekt Monovid-19
Projekt Monovid-19 odvija se kao šetnja kroz prostore ZKM-a,
kao tri različite predstave u jednoj večeri, koje prate tri
različite publike. Kroz monološku formu 19 dramskih pisaca
ova predstava progovara o životu u doba krize izazvane
pandemijom. Predstava je na rasporedu 16., 17. i 18. travnja.
Više o predstavi ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Predstava "Revizor"
Predstava "Revizor" prema remek djelu N.V.Gogolja u režiji
jednog od najnagrađivanijih ruskih umjetnika Sergeja Potapova
razotkriva svijet korupcije do u najsitnije detalje, dočaravajući
brojne karaktere koji jedino vezama, uslugama i novcem ostaju
na svojim pozicijama. Nemoral, lukavost i poniznost vladaju, a
varalice to iskorištavaju, stvarajući sliku bolesnog i pokvarenog
društva. Predstava je na rasporedu 16. travnja u 19.30 sa .
Više o predstavi na poveznici ovdje.
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Izložba "Bodies 2.0. – Veličanstveni svemir u nama"
Intrigantna i svjetski poznata izložba ljudske anatomije
"Bodies 2.0.– Veličanstveni svemir u nama", otvara se u
Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu ovog proljeća kako bi nam
na vrlo jasan i nedvosmislen način prikazala kako čovjek
zapravo funkcionira. Ova eduka vna izložba otkriva sve tajne
ljudskog jela, a u Zagrebu će se zadrža od 8. travnja pa sve
do 20. lipnja. Izložba prezen ra pravu ljudsku anatomiju
kolekcijom od 15 cjelovi h ljudskih jela i oko 200 organa
kako bi nam pokazala koliko je čovjek savršen, a ujedno i
kompleksan stroj.
Više o izložbi možete pročita na poveznici ovdje.
ETNOGRAFSKI MUZEJ
Otvorenje izložbe "Kelemenov pozdrav svijetu"
U Etnografskom muzeju otvara se izložba "Kelemenov pozdrav
svijetu". Izložba je ostvarena u suradnji Muzičkog biennala Zagreb s
Etnografskim muzejom u Zagrebu i Zavičajnim muzejom Sla na te
je posvećena osnivaču Biennala i jednom od najznačajnijih
suvremenih skladatelja Milku Kelemenu. Ova izložba dio je
predfes valskog programa Muzičkog biennala Zagreb koji se
službeno otvara 18. travnja, a trajat će sve do rujna ove godine.
Izložba u čast osnivača MBZ-a ostaje otvorena do 09. svibnja 2021.
te se može posje u radno vrijeme Muzeja od utorka do petka od
10 do 18 sa i subotom od 10 do 14 sa .
Više informacija na poveznici ovdje.
NARODNO SVEUČILIŠTE SESVETE
Filmske projekcije "Četvrtkom u 19"
Narodno sveučilište "Sesvete" donosi retrospek vu američkog
redatelja Elija Kazana u velikoj dvorani, u 19 sa . U četvrtak, 15.
travnja prikazat ćemo ﬁlm "Na dokovima New Yorka", dramu o
maﬁjaškom nasilju i korupciji među lučkim radnicima iz 1954.
godine, koja je iste godine osvojila 8 Oscara i 4 Zlatna globusa.
Tjedan dana kasnije, 22. travnja, na programu je drama "Istočno
od raja" (East of Eden) iz 1955., ﬁlm za kojeg je američki redatelj
Mar n Scorsese izjavio da ga smatra najvećim i najauten čnijim
ﬁlmom ikad snimljenim o radničkoj klasi. Filmske projekcije su
besplatne i održat će se, uz poš vanje svih epidemioloških mjera,
a ulaznice možete podići na adresi: Narodno sveučilište
"Sesvete", Trg Dragu na Domjanića 6/1 Sesvete, radnim danom
od 9 do 19 sa .
*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Izložba "Au ći"
U Galeriji Vladimir Filakovac otvara se 12. travnja izložba slika
Josipa Ivanovića pod nazivom "Au ći", a u Galeriji Kontrast
može se razgleda izložba plakata slovenske graﬁčke
dizajnerice Mar ne Kač Nemanič pod nazivom "Zapis misli". U
subotu 17. travnja u predvorju Kulturnog centra održat će se
koncert kvarteta Papandopulo s početkom u 19 sa . Ulaz na
sva događanja je slobodan.
Više informacija na poveznici ovdje.

KULTURNI CENTAR TRAVNO
Predstava Ježeva kućica
Predstava je mali mjuzikl, a glazba je originalna glazba iz audio
zapisa, nastalog prije 20 godina, na kojoj su odrasle mnoge
generacije. Lijin poziv Ježurki na večeru i njegovo odbijanje da
svoj skromni dom zamijeni njenim raskošnim staništem
(unatoč ruganju Mede, Vuka i Lije) jasna je i jednostavna
poruka kako valja volje svojom dom što god o njemu drugi
mislili. Izvodi: Dječje kazalište "Smješko". Predstavu možete
pogleda u nedjelju, 18. 4. 2021. u 11.00 sa .
Više na poveznici ovdje.

CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
Mapiranje Trešnjevke vas vodi u šetnju
Najavljujemo još jednu šetnju projekta "Mapiranje
Trešnjevke", iz ciklusa "Šećemo uz trešnjevačke potoke". Riječ
je o šetnji uz potok Jelenovac koji je, uz potoke Kraljevec i
Kunišćak, jedan od potoka koji prolaze samo trešnjevačkim
podzemljem, bez da i na jedan trenutak ugledaju svjetlo dana
na prostoru Trešnjevke. Šetnja je besplatna i vodi ju Vanja
Radovanović. Za prijave za šetnju obra te se na mail
mapiranjetresnjevke@gmail.com. Šetnja će se održa u
subotu, 17.4. u 15 sa .
Više na poveznici ovdje.

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

