MUZEJ SELJAČKIH BUNA – programi proljeće/ljeto 2014.

ZAGORSKO LICE BOGA RATA
Do 30. lipnja 2014. godine posjetitelji mogu razgledati izložbu Zagorsko lice Boga Rata, autorice
Goranke Horjan. Preko 300 izložaka i katalog donose ne samo povijesni pregled zbivanja već i razne
zanimljive priče o sudionicima ratnog vihora. Većina izložaka dolazi iz privatnih kolekcija i po prvi puta
će biti izložena u javnosti zahvaljujući suradnji s istaknutim poznavateljem hrvatske vojne povijesti
Tomislavom Aralicom. Povijesni pregled s posebnim osvrtom na Hrvatsko zagorje napisao je dr. sc.
Filip Škiljan. Izložba prati stanje na frontama diljem Europe stavljajući naglasak na mjesta gdje se bore
vojnici iz Hrvatskog zagorja. Priču o ratu sagledavamo i kroz karikature koje izlaze u časopisima i
slikom informiraju građane o svim važnim događajima. Prikazali smo život malog čovjeka, uvučenog u
ratni sukob propagandom, tuđim i „višim“ interesima, nadahnutog domoljubljem i „prizemljenog“
ratnim užasima.
Na izložbi donosimo i prikaz života civila, posebno obitelji koje su ostale bez svojih voljenih.. I
umjetnici su se našli na bojišnicama često dokumentirajući svakodnevne ratne prizore kao što je to
činio Oton Iveković, nekadašnji vlasnik Velikog Tabora. A zatvorenici smješteni u dvorcu Veliki Tabor
izradili su njegovu maketu!
SUSRETI ZA RUDIJA
Zagrebački zrakoplovno tehnički savez Rudolfa Perešina i Općina Gornja Stubica već sedamnaestu
godinu za redom organiziraju manifestaciju "Susreti za Rudija", u spomen na pilota Hrvatske vojske
Rudolfa Perešina. U sklopu ove manifestacije će 10. svibnja u 18 sati u Muzeju biti otvorene izložbe
Fotografije sa Susreta za Rudija i Izložba maketa i modale Zagrebačkog maketarsko-modelarskog
saveza.
PROMOCIJA
Dana 3. lipnja biti će promocija kataloga Zagorsko lice Boga Rata u sklopu Klio festa – festivala
povijesti, koji se po prvi puta organizira u Zagrebu.
VITEŠKI TURNIR
Tradicionalni viteški turnir, jedini u Hrvatskoj na konjima, i ove će se godine, 14. lipnja, odvijati na
prostoru Oršićevog dvorca. Jednodnevno putovanje vremeplovom ovdje se odvija već od 2000.
godine. Što posjetitelji mogu očekivati? Kao i u stara, ako već ne i tako dobra vremena, moći će se
vidjeti kako su se vitezovi borili na svojim konjima. Valja iskoristiti priliku i iskoračiti na jedan dan iz
užurbanosti 21. stoljeća u tajanstveni svijet srednjega vijeka, provesti dan daleko od svakodnevice,
napunite baterije i ponijeti lijepe uspomene iz stubičkog kraja. Na srednjovjekovnom sajmu moći će

se nabaviti različiti obrtnički proizvodi, a vojni logori različitih udruga pridonijeti će autentičnom
doživljaju. Osim što će se moći uživati u njihovim živopisnim odorama, pokazati će svoje umijeće u
baratanju srednjovjekovnim oružjem, a posjetitelji će se moći oskušati u gađanju lukom i strijelom,
baratanju mačevima, ili izradi pancirne košulje. Naravno, nije se zaboravilo da svi ne vole oružje. I
nekada je život imao i drugu stranu. Tako će posjetitelji moći uživati u renesansnoj glazbi i plesu Sve
to uz bogatu ugostiteljsku ponudu.
KONCERTI
Kulturno-umjetničko društvo Matija Gubec organizirati će na prostoru Muzeja 28. lipnja
Međunarodni festival folklora.
Tijekom srpnja i lipnja posjetitelji će tijekom večernjih sati moći uživati u zvucima glazbe na Ljetu u
dvorcu Oršić. Glavni organizator je Društvo “Sv. Jurja” koji najavljuje koncerte za sve glazbene ukuse:
Busina brass, Jelenu Radan i Voyage, Ethno Croatiu, Damiar Kukuruzović uz Django group & gitarista
Wawau Adler, Vidu Jamnik & Ratka Zjaca (vibrafon i gitara), Zagrebačke soliste, Klapu Maslina, Bambi
Molesterse, Dražena Franolića & Kamenko Ćulap, Baoba Stereo Club & Mauricio Takara (San Paolo,
Brazil), Duo Oblivión (Laurom Poh - sopran i Vladimr Gorup- harmonika) iz Njemačke, a čeka se
potvrda za još nekoliko izvođača.
TRIJENALE ZAGORSKOG SUVENIRA
U subotu, 5. srpnja, otvoriti će se izložba Trijenale zagorskog suvenira, izložba koja već gotovo četiri
desetljeća promovira izradu kvalitetnog i originalnog suvenira kojim će se Hrvatsko zagorje
predstavljati turistima.

