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Hrvatska

Stranica/Termi

28.4.2014 Jutarnji list

28

Naslov: Izložba 'Zagorsko lice boga rata'
Autor: Bu.
Rubrika/Emisija: Biznis
Površina/Trajanje:

73,44

Žanr: izvješće
Naklada: 66.000,00

Ključne riječi: GORANKA HORJAN, MUZEJ SELJAČKIH BUNA

MUZEJ SELJAČKIH BUNA

Izložba 'Zagorsko
lice boga rata'
GORNJA STUBICAPrvi
rat tema je izložbe
"Zagorsko lice boga rata" koja
je otvorena u Muzeju seljačkih
buna u Gornjoj Stubici
i traje do 30. lipnja. Osobne
tragedije i zanimljive priče o
svjetski

sudionicima ratnog vihora

prikazane su zajedno s povijesnim
pregledom događaja
u postavu autorice Goranke
Horjan.

*L.

Bu.

Tema je Prvi svjetski rat
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Hrvatska

Stranica/Termi

25.4.2014 Express

70

Naslov: Kultura
Autor:
Rubrika/Emisija: zvjezdane staze
Površina/Trajanje:

Žanr: izvješće

168,89

Naklada: 50.000,00

Ključne riječi: MUZEJ SELJAČKIH BUNA

Kultura
-

-

PREDSTAVA

Predstava "Kako smo
preživjele" simbioza je eseja
spisateljice Slavenke Drakulić
"Kako smo preživjeli
komunizam" "Kako smo
preživjeli rat" i "Kako smo
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preživjeli postkomunizam"
koji se bave stvarnošću
naših prostora nakon
pada jedne ideologije i
dolaska vremena tranzicije.
Osam glumica različite
dobi, osobnim sjećanjima
iz vremena komunizma i

postkomunizma, ispričale
su su vlastite priče koje su
obilježile to teško razdoblje.
Predstavu u režiji Dine
Mustafića gledajte od 8.

svibnja u Zagrebačkom
kazalištu mladih.
- IZLOŽBA
Malom salonu do
svibnja traje izložba
U

17.
"Ažuriranja"

Igora Eškinje. Spojem
teksta i slike, Eškinja bilježi
vlastitu umjetničku biografiju,
a da se pritom proigrava
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KONCERT

Igra slogova njihovih
imena - Meri Jaman Anita
Valo - daje naziv sastavu
Meritas. Djevojke imaju
i

posve izgrađen i prepoznatljiv
stil. Glazbeni, scenski
i umjetnički. Oko sebe
pak okupljaju stalnu ekipu
suradnika koji, svi zajedno,
daju posebne standarde
zvuka. Nastupaju 3. svibnja
u O' Hara Music Clubu.
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IZLOŽBA

"Zagorsko lice boga rata"
izložba o Prvom svjetskom

ratu traje do 26. svibnja
u Muzeju seljačkih buna
i

kontekstualizira

o
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z.

događaje

neposredno prije, za
vrijeme i poslije Prvog
svjetskog rata koji su imali
čitav niz posljedica za prostor
Hrvatskog zagorja od
političkih preko ekonomskih
do društvenih.
- FESTIVAL

uobičajenim faktografskim
pristupom. Slikovni se mali'
terijal tiče radova, u obliku

Festival puhačkih orkestara
koji traje 10. i 11. svibnja
na Trgu Portarata svake
godine okuplja nekoliko
renomiranih puhačkih

fotoreprodukcija ili doku(C
mentacije postava. Tekstovi
su pak prisvojeni iz različitih
područja od domene društvenih
mreža, područja
suvremene umjetnosti, do

orkestara iz regije koji glazbom
predstavljaju mjesta
i države iz kojih dolaze.
Vrhunac događanja je veliki
zajednički nastup koji će
publiku oduševiti raznolikošću

Gestalt psihologije.
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zvuka.
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