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XXVI. KRLEŽINI DANI 

Uz znanstveni skup dvije predstave, izložba 
fotografija i promocija zbornika i dviju 
knjiga  

Objavljeno 6. prosinca, 2015.  

 
Boris Senker, Branko Hećimović i Stanislav Marijanović 

OSIJEK - Ovogodišnja kazališno-teatrološka manifestacija XXVI. Krležini dani trajat će u Osijeku 

samo dva dana, 7. i 8. prosinca, a znanstveni dio planiran je za srijedu. 

Počet će večeras (ponedjeljak) u 19 sati u osječkom Hrvatskom narodnom kazalištu, kada će u foajeu 

na prizemlju biti otvorena izložba Galerije Klovićevi dvori i Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta 

pod nazivom “Foto Tonka i kazalište” na kojoj će govoriti ravnatelj Drame HNK-a Miroslav Čabraja 

i autorica izložbe Lovorka Magaš Bilandžić. U 20 sati na pozornici HNK-a bit će otvoreni Krležini 

dani izvedbom drame “Moć zemlje” Janka Matka (HNK Osijek) u režiji Želimira Mesarića. 

U utorak, 8. prosinca, u Perivoju kralja Držislava u 11.30 sati izaslanstvo Krležinih dana položit će 

vijenac na spomenik Miroslava Krleže. Znanstveni dio skupa počet će sutra u 9 sati pozdravnim 

govorima te predavanjima Cvijete Pavlović, Borisa Senkera, Zlate Šundalić i Katarine Dunješ-Gros, 

Tomislava Žigmanova, Danijele Weber-Kapusta, Vjere Katalinić, Antonije Bogner-Šaban, 

Alexandra Orošnjaka, Maje Đurinović, Leszeka Małczaka, Snježane Banović, Mire Muhoberac, 

Marijana Varjačića i Livije Kroflin. 

U utorak u 18 sati u HNK-u Osijek bit će predstavljena nova izdanja knjiga “Krležini dani u Osijeku 

2014.”, “Kompleks obitelji i četvrt stoljeća tranzicije i globalizacije u hrvatskoj drami i kazalištu”, 

o kojima govore Stanislav Marijanović i priređivač zbornika Branko Hećimović. Nakon toga bit će 

promovirana i knjiga Mire Gavrana “Suze i smijeh (Trpke komedije)” o kojoj govore Alen 

Biskupović i autor. 

U 20 sati na pozornici HNK-a Kazalište iz Virovitice odigrat će predstavu Mate Matišića “Legenda 

o sv. Muhli” redatelja Dražena Ferenčine. 

Utemeljitelj Dana je Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, a suutemeljitelji: Filozofski fakultet 

Osijek i Odsjek za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i 

glazbe HAZU-a. Pokrovitelji manifestacije su HAZU Razred za književnost, Zagreb i Sveučilište 

Josipa Jurja Strossmayera Osijek. (D.Kć.) 
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