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

Zagreb
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ATRIJ GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI
40. Večeri na Griču
Kulturno informa vni centar u Atriju Galerije Klovićevi dvori,
jednom od najljepših i najatrak vnijih lokacija Gornjega
grada, nastavlja dugogodišnju tradiciju održavanja
koncertnih večeri koje pod zvjezdanim nebom okupljaju
brojne ljubitelje glazbe. Unatoč pandemiji, Atrij će i ovog ljeta
od 1. do 15. srpnja bi domaćin najstarijem zagrebačkom
ljetnom fes valu klasične glazbe. Slušat ćemo Zagrebačke
soliste, Ljubomira i Danijela Gašparovića na glasoviru, Trio
Eusebius, Zagrebački puhački ansambl, Ansambl Dialogos…
Više informacija na poveznici ovdje.

JEZERO BUNDEK
15. Fes val tolerancije
Fes val tolerancije održat će se od 1. do 10. srpnja na jezeru
Bundek. Posje telje očekuju uspješni i intrigantni ﬁlmovi,
zanimljive i provoka vne izložbe koje po ču na razmišljanje
te društveno važna predavanja i eduka vni programi. Da
program bude potpuno zaokružen pobrinut će se i atrak van
glazbeni dio Fes vala. Cjelokupni program fes vala već se
petnaest godina vodi istom misijom: promica i brinu za
tolerantno, napredno i solidarno društvo.
Više informacija na poveznici ovdje.

ATRIJ GALERIJE KLOVIĆEVI DVORI
Dani Teatra Gavran
Teatar Gavran igra suvremene dinamične predstave u kojima
se na prvom mjestu aﬁrmira glumačko umijeće kao osnova
kazališne umjetnos , tako da na svojim predstavama
angažira ponajbolje hrvatske glumce, istaknute redatelje i
iskusne suradnike. U Atriju Galerije Klovićevih dvora
predstavit će se ovog ljeta sa šest izvedbi svojih uvijek rado
gledanih predstava – Na kavici u podne, Savršeni partner, Sve
o muškarcima, Sladoled, Pivo. Program počinje 27. lipnja i
traje do 4. srpnja.
Više na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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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 informacija na poveznici ovdje.

LJETNA POZORNICA TUŠKANAC
Fantas c Zagreb Film Fes val
Fantas c Zagreb Film Fes val, najveći fes val fantas ke i
žanrovskog ﬁlma u regiji, početkom ljeta svake godine
ﬁlmoﬁlima i ljubiteljima fantas ke i žanrovskog ﬁlma donosi
prave ﬁlmske poslas ce. U čak 11 fes valskih dana ljubitelji
znanstvene fantas ke, trilera, fantasy ﬁlma, akcije,
psihološke drame, ﬁlma strave, animea itd mogu pogleda
niz intrigantnih i najnovijih ﬁlmova kao i kultne žanrovske
klasike proslavljenih autora. Fes val počinje 1. srpnja u 20
sa .
Više informacija na poveznici ovdje.

JUBILARNO IZDANJE
10. Fes val Miroslav Krleža
Dese Fes val Miroslav Krleža u znaku je Krležinog Zagreba i
njegovog mladalačkog teatra. S obzirom da je potres ugrozio
prostor ambijentalnog teatra na Gvozdu program se ove
godine održava u atriju Leksikografskog zavoda Miroslav
Krleža. Partner Fes vala ove je godine Gradsko dramsko
kazalište Gavella čiji će umjetnici premijerno izves
predstavu "Dje njstvo u Agramu" prema zamisli i režiji Senke
Bulić i Ane Prolić. Rade Šerbedžija izvodi svoj autorski
projekt, monodramu "Moj obračun s njima", dok će
studen ce i studen druge godine Akademije dramskih
umjetnos , uz mentorsku podršku Dore Ruždjak Podolski i
Adrijana Pezdirca, izves Krležinu dramu "U agoniji". Fes val
počinje 1. srpnja i traja će do 7. srpnja.
Više informacija na poveznici ovdje.

*Zbog trenutne epidemiološke situacije organizatori programa zadržavaju pravo izmjene termina i otkazivanja programa
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MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
Ivan Kožarić: "Retrospek va – Jedna od mogućih 100"
Opus umjetnika koji je paralelno uspijevao bi posve
suvremen i anakron, a ponekad i preduhitri pojave u
umjetnos koje su se tek trebale dogodi , precizno sažet
terminom "anarhični diskon nuitet", ova retrospek va ne
podcrtava stvaranjem novog diskon nuiteta, ponavljajući
ono što se posve prirodno dogodilo i prepoznato je kao
glavna supstanca Atelijera Kožarić – mjesta od kojega je sve i
počelo. Koncepcija retrospek ve kreće suprotnim putem,
pokušajem da se njegov opus prikaže kon nuitetom
diskon nuiteta – uspostavljanjem što preciznijeg redoslijeda
velikih, ponekad i drama čnih mijena na tom gotovo 70
godina dugom umjetničkom putu. Izložba se otvara 1. srpnja i
moći će se razgleda do 31. listopada 2021.
Više informacija na poveznici ovdje.
55. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA
55. Međunarodna smotra folklora Zagreb održat će se od 28.
srpnja do 1. kolovoza 2021. godine. Tema ovogodišnje
Smotre je Nematerijalna kultura kao živa baš na. Na Smotri
će sudjelova tridesetak folklornih skupina iz Republike
Hrvatske i desetak folklornih ansambala iz svijeta.
Fes valskome programu u srpnju na pozornici Gradec i u
užem središtu grada, prethodit će prigodni koncer , pučke
kazališne predstave, izložbe, ﬁlmske projekcije, tribine,
stručni skupovi i priredbe koji inspiraciju crpe u tradicijskim
vrijednos ma.
Više informacija na poveznici ovdje.

KAZALIŠTE KNAP
Predstava "Play Harms"
Kazalište Knap je u godini apsurda, besmislica i bizarnos
odlučilo na daske postavi komad nastao po tekstovima
Daniila Harmsa. Uoči jesenske premijere nove knapove
predstave "PLAY HARMS ili sasvim obične besmislice"
redatelja Borisa Kovačevića, održa će dvije pretpremijerne
izvedbe: 29. lipnja u Melin Cafeu u 20:30 sa , te 30. lipnja u
20:00 sa u Uraniji.
Više informacija na poveznici ovdje.

MUZEJ PRIGORJA
Izložba "Mrtva priroda – cvijeće"
U Muzeju Prigorja u srijedu, 30. lipnja otvara se izložba Jovice
Drobnjaka "Mrtva priroda – cvijeće". Jedan od "tragača" koji
je s fotoaparatom u ruci u mogućnos , u dubini nekog
prizora, pojave, lika ili krajo - lika, uhva
onaj čudesan
trenutak, pronaći ljepotu i predstavi ju drugima je Jovica
Drobnjak. Izložba se može razgleda do 23. srpnja.
Više informacija na poveznici ovdje.

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

