
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorica izložbe 
Lada Duraković 

Stručni suradnik i savjetnik 
Boris Koroman 

Infrastruktura i logistika 
Arheološki muzej Istre i Puhački orkestar grada Pule 

Pomoć pri postavljanju izložbe 
Monika Petrović (AMI) i Sonja Brhanić (SKPU) 

Informatičko-tehnička podrška 
Mladen Bačić 

Dizajn plakata, pozivnica i letaka 
Igor Duda 

Glazbena urednica 
Lada Duraković 
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GGGGlazba narodulazba narodulazba narodulazba narodu!!!!    
Glazbeni život PuleGlazbeni život PuleGlazbeni život PuleGlazbeni život Pule    

na plakatimana plakatimana plakatimana plakatima    
od 1948. do 1966. godineod 1948. do 1966. godineod 1948. do 1966. godineod 1948. do 1966. godine    

 
 
 

Otvaranje u 
utorak, 20. studenog 2012. 

19.00 sati 
Sveučilišna knjižnica 

Herkulov prolaz 1, Pula 
 
 
 

Izložbu je moguće pogledati 
u velikoj čitaonici Sveučilišne knjižnice 

radnim danom 8.00-20.00 
subotom 8.00-13.00 sati 

 
 



  

 
 
Izložba, svojevrsna priča o djelićima koncertnog, 
kulturno-umjetničkog, glazbeno-obrazovnog života, 
podijeljena je u pet cjelina i popraćena legendama koje 
pojašnjavaju događanja vezana uz pojedine plakate. 
Osnovna je ideološka tendencija poraća bila 
približavanje glazbe narodu, posebice radnicima, stoga 
je pulski glazbeni život u godinama o kojima izložba 
govori bio prilično dinamičan. S radom su započela 
kulturno-umjetnička društva i institucije, otvorena je 
osnovna, a zatim i srednja glazbena škola te studij 
glazbenog odgoja na Pedagoškoj akademiji. Operne sezone 
u Areni i kazalištu Puljanima su omogućile upoznavanje 
najpriznatijih glazbeničkih imena u državi, Pula je 
prvi i zadnji put u povijesti imala svoj 
glazbenoscenski, operetni ansambl. Rezultat 
prilagođavanja glazbene umjetnosti ljudima koji su o 
njoj imali skromna saznanja  jest  izostanak većeg 
umjetničkog diskursa u prvim poratnim godinama, no 
pozitivni se pomaci u kvalitativnom smislu javljaju već 
početkom pedesetih, kada se repertoarna politika 
mijenja u korist djela značajnijeg umjetničkog dometa. 
Izloženi plakati ne predstavljaju presjek najvažnijih 
glazbenih događanja u razdoblju između 1948. i 1966., 
već onih koje smo smatrali najboljim svjedočanstvom 
vremena. Hvala svima koji su volonterski sudjelovali u 
realizaciji izložbe. 
     Lada Duraković 
 

 


