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NAJAVA ZA MEDIJE 

Bogat program za glazbenu Noć muzeja u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik na sve tri 

izložbene lokacije 

 

Umjetnička galerija Dubrovnik i ove je godine za sve posjetitelje pripremila poseban program 

za Noć muzeja, obilježen najvećim dijelom glazbenim notama budući da je upravo glazba 

tema ovogodišnje Noći muzeja, a koja će se obilježiti u petak, 27. siječnja 2017. godine. Kao i 

svake godine, ulaz je slobodan, a za posjetitelje je pripremljen izuzetno bogat i raznolik 

program koji će trajati od 18:00 do 1:00 sat.  

U Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, u sklopu Feste 2017 Dubrovnik, a u suradnji sa Klubom 

Lazareti i udrugom Festa Dubrovnik počevši od 19:00 sati bit će održana tradicionalna DU 

ROCK PARADA, na kojoj će kao i svake godine dubrovački rockeri izvesti svoje autorske 

pjesme i predstaviti se domaćoj publici. Ovaj je koncert upravo povezan s aktualnom 

izložbom „Granice uma“ ekstravagantnog Francisa Bacona, jednog od najistaknutijih 

umjetnika modernog i suvremenog europskog slikarstva. Također, posjetitelji će se u 20:00 

sati uz stručno kustosko vodstvo, imati priliku upoznati sa STALNIM POSTAVOM, izborom 

djela iz bogatog fundusa Umjetničke galerije Dubrovnik.  

Galerija Dulčić Masle Pulitika program Noći muzeja otvara zanimljivim predavanjem naziva 

„Kosta Strajnić, dubrovački likovni krug i slikari došljaci“, a predavači su dr. sc. Rozana 

Vojvoda i povjesničar umjetnosti Ivan Viđen. Prvi dio predavanja obrađuje djelovanje Koste 

Strajnića (1887. – 1977.), karizmatskog teoretičara umjetnosti, slikara i konzervatora, njegov 

rad na zaštiti spomenika i dalekosežni utjecaj na formiranje dubrovačkog likovnog kruga. 

Drugi dio predavanja obrađuje djela i biografije slikara stranaca koji su u razdoblju oko 

Drugog svjetskog rata boravili u Dubrovniku i čija se djela čuvaju u fundusu Umjetničke 

galerije Dubrovnik. No, bit će ondje i puno glazbe i to počevši od 19:00 sati u izvedbi udruge 

Sve ostalo je glazba, pripremljen je program „Glazbeni kolorit Mediterana“ koji je 

http://www.ugdubrovnik.hr/


konceptualno vezan uz prostor u kojem se izvodi, a u Noći muzeja zvučnim će se koloritom 

predstaviti neka od značajnih imena iz svijeta glazbene umjetnosti. Kako je glazbeni program 

tematski vezan uz aktualnu izložbu „Slikari došljaci od 1938.-1945.“, suzvučjima klarineta i 

klavira posjetitelji će uz mnoge poznate plesne melodije valcera i tanga koje čine okosnicu 

odabranog repertoara, otkriti i neke gotovo sasvim nepoznate. 

Tradicionalna ruska glazba u izvedbi Hrvatskog - ruskog društva „Umjetnost bez granica“ 

dočekat će Vas u Atelijeu Pulitika od 20:00 sati, a nastupit će Helena Tomašković na klaviru, 

Adrian Ivičević na cellu te Elvira Galioulline na violini. Ruska glazba povezana je upravo s u 

Atelijeu postavljenom izložbom naziva „Orenburg, čipkarska svjetska baština“, nastalom u 

suradnji Umjetničke galerije Dubrovnik i Umjetničkog muzeja Orenburg koji se aktivno bavi 

izložbenom djelatnošću i promicanjem umjetnosti stepskih predilja. 

Također, na svakoj će se lokaciji uz bogatu trpezu na prigodnom popustu od 50% moći kupiti 

sve publikacije Umjetničke galerije Dubrovnik. 

Obilježimo zajedno Noć muzeja! 

 

Veselimo se Vašem dolasku! 
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