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

SATIRIČKO KAZALIŠTE KEREMPUH
Počinju 45. Dani sa re Fadila Hadžića
U Sa ričkom kazalištu Kerempuh od 4. do 26. lipnja održat će
se 45. Dani sa re Fadila Hadžića, međunarodni kazališni
fe s v a l ko j i p r o m i č e n a j k v a l i t e t n i j e s a r i č n e i
komediografske predstave iz Hrvatske i inozemstva. U sklopu
ovogodišnjeg izdanja fes vala bit će izvedeno 14 predstava, i
to iz Zagreba, Splita, Rijeke, Beograda, Ljubljane, Banja Luke i
Mostara, prema odabiru izbornice Jelene Kovačić. O
fes valskim nagradama odlučivat će tročlani žiri u sastavu Bojana Radović, Ivana Krizmanić i Matko Bo ć.
Više informacija na poveznici ovdje.

MEŠTROVIĆEV PAVILJON
Otvorena izložba genija hrvatske moderne umjetnos Ede
Mur ća
Povodom stote obljetnice rođenja Ede Mur ća, umjetnika
čija su djela obilježila i formirala kulturni život Hrvatske i
regije u drugoj polovici XX. stoljeća, otvorena je
mul medijalna izložba Mur ć 100. Od utorka, 25. svibnja pa
sve do 18. srpnja 2021., posje telji Meštrovićeva paviljona
moći će uživa u više od 100 nevjerojatnih djela genija
modernog slikarstva. Posebnost izložbe čini tematska,
formalna i tehnička raznolikost Mur ćevog stvaralaštva koja
će bi predstavljena kroz koncipirane prostore Doma HDLU
(Meštrovićeva paviljona) podijeljene u tri galerije.
Više informacija na poveznici ovdje.

NOVI CIKLUS
Zagrebačka ﬁlharmonija otvorila program Lisinski Atrium
Svečanim koncertom Zagrebačke ﬁlharmonije otvoren je
program Lisinski Atrium koji donosi plejadu vrhunskih
izvođača. U novom uzbudljivom ciklusu Lisinski Atrium, na
pozornicu između Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i
Hrvatske ma ce iseljenika uspet će se neke od najvećih
glazbenih zvijezda pop, rock, blues, etno i jazz-glazbe, kao i
slavna glumačka imena.
Više o programu na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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NATJEČAJ MUZEJA SUVREMENE UMJETNOSTI
Nagrada za mlade umjetnike "Ivan Kožarić"
Uz podršku Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba Muzej
suvremene umjetnos Zagreb raspisao je natječaj za
Nagradu za mlade umjetnike "Ivan Kožarić". Cilj ovog
Natječaja je podupiranje suvremenog umjetničkog
stvaralaštva mladih umjetnika. Ovim natječajem osiguravaju
se sredstva za otkup radova mladih umjetnika do navršene 35
godine za fundus Muzeja suvremene umjetnos . Posebna
nagrada predviđena je za digitalna umjetnička djela pogodna
za postavljanje na online pla orme Muzeja – web site ili
društvene mreže.
Natječaj je otvoren do 31. kolovoza a više informacija na
poveznici ovdje.
KGZ
Izložba "Marija Braut - Moj Zagreb"
U Knjižinici Božidara Adžije (KGZ) do 21. lipnja pogledajte
gostujuću izložbu Muzeja grada Zagreba "Marija Braut - Moj
Zagreb". Marija Braut bez sumnje je jedna od zagrebačkih
ikona. Nazivali su je "dobrim duhom Zagreba", "prvom
damom hrvatske fotograﬁje", a najbolje ju je opisao
povjesničar umjetnos Ive Šimat Banov nazvavši je "Mare
lutalica". Četrdesetak godina ta velika fotogra inja
neumornog duha, koju običavaju naziva prvom damom
hrvatske fotograﬁje, lutala je s aparatom u ruci. I bilježila.
Dokumen rala. Spremala. Fotograﬁje na ovoj izložbi izbor su
iz dvije velike donacije autorice Muzeju grada Zagreba.
Nastajale su u razdoblju od dvadesetak godina.
Više na poveznici ovdje.
CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE
Promocija knjige "Kadišl i nebeski putnici"
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na
holokaust u ponedjeljak, 31.5. u 20 sa u prostorijama
Knjižnice Marije Jurić Zagorke, Krvavi most 2, organizira
tribinu o doprinosu Židova hrvatskoj i zagrebačkoj kulturi,
promocijom knjige "Kadišl i nebeski putnici", književnice
Jasminke Domaš, koja je gotovo cijeli stvaralački opus
posve la istraživanju fenomenologije holokausta i
semi zma. Riječ je o knjizi kratkih zapisa i portreta uglavnom
zagrebačkih Židova jekom vladavine ustaškog režima.
Ulomke iz knjige interpre rat će glumica Dunja Sepčić.
Više informacija na poveznici ovdje.

FESTIVAL SVETOG MARKA
Koncert Ravel-Čajkovski
Treći koncert Fes vala pod nazivom Ravel-Čajkovski u kojem
sudjeluje Fes valski orkestar i violinis ca Eva Šulić pod
ravnanjem mo Filipa Šljivca održa 1.6.2021. u 20 sa u Crkvi
sv. Ivana 23. Pape - Dubrava, Križnog puta 111. Koncert će
snima Hrvatska radiotelevizija.
Više na: www.facebook.com/Fes valSvMarka/

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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GALERIJA DOGAĐANJA
Izložba "Trokut#2"
Izložba umjetnice Josipe Bubaš pod nazivom "Trokut#2" u
Galeriji Događanja moći će se razgleda od 2. do 18.6.2021.,
radnim danima od 10 do 21h i subotom od 10 do 13h. U
svibnju 2020. umjetnica Josipa Bubaš izvela je performans
Trokut#2 na nasipu uz rijeku Savu, u sklopu projekta
Budućnost poli čkog performansa, koji je organizirala udruga
Domino za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.
Demograﬁja, kao jedno od glavnih pitanja samog
predsjedanja, bila je ishodišna točka promišljanja
umjetničkog koncepta performansa i same metodologije
rada. Autorica se odlučila na par cipa vni pristup te javnim
pozivom prikupila osobna svjedočanstva, ali i javne iskaze,
vezane uz društveno-poli čki položaj žena.
Više informacija na poveznici ovdje.

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Dani Dubrave
U subotu 5. lipnja započinju 17. Dani Dubrave pod geslom
Kultura za sve. Pripremili smo 8 dana bogatog kulturnog
programa za svaku dob pa će posje telji ima prilike uživa u
predstavama, koncer ma, izložbama i radionicama na naše
dvije lokacije - u Kulturnom centru i Dječjem kazalištu
Dubrava. Detaljne informacije o svim događanjima možete
pronaći na ns-dubrava.hr

CENTRA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUSEDGRAD
Jazz koncert "Al Sitar trio"
Centar za kulturu i obrazovanje Susedgrad poziva na jazz
koncert "Al Sitar trio" koji će se održa 31.5.2021. godine u
18 sa u dvorani Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad.
Pridružite nam se u zvukovima jazz standarda, bossa nove,
soula, bluesa i najljepših balada koje će za vas izvodi Allan
Sitar - vokal i klavijature, Vjekoslav Crljen – kontrabas i
Mladen Morača – bubnjevi. Ulaznice su u prodaji od utorka,
19. svibnja i mogu se kupi u Centru za kulturu i obrazovanje
Susedgrad, Argen nska 5/1, Gajnice, svakim radnim danom
od 10 do 18 sa . Cijena ulaznice: 30,00 kn. Broj ulaznica je
ograničen.
Više na poveznici ovdje.

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

