
SZIPÁL MÁRTON: „Arcok, testek, Hollywood”
A kiállítás megtekinthető június 15-ig. 
A legismertebb Hollywoodban élő magyar fotográfus pécsi kiállítás-
sal ünnepli 85. születésnapját. Helyszín: Művészetek 
és Irodalom Háza www.pmh.hu

A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében kiállítás 
május 30 – június 13. A kiállításon mesterségek múltja és jelene
mutatkozik be. Helyszín: Dómmúzeum (Kőtár) 
www.kezmuvesseg1000eve.hu

Cigány Hagyatékok – Cigány Passió
2009. június 5. A program célja, hogy a közös, de meg nem nevezett
hitben való elmélyülés közelebb hozza egymáshoz az embereket, ily
módon egységet formál a különböző kultúrák között.
Helyszín: Sétatér www.fund-pecs.sulinet.hu

Színes Napok 2009. Roma Hiedelmek és Hitvilág
június 2–7. A program a cigányság vallási hagyományait, 
babonáit mutatja be. Ennek keretében szabadtéri rendezvényeken,
kiállításon, konferencián és záróprogramként egy szentmisén várják
az érdeklődőket. Helyszín: Szent István tér, Színház tér, Művésze-
tek és Irodalom Háza, Dóm Múzeum  www.szinesgyongyok.hu

IX. POSZT – Pécsi Országos Színházi Találkozó
június 4 – 13. A Pécsi Országos Szín-
házi Találkozó a magyar színházi élet leg-
nagyobb és legkiemelkedőbb eseménye.
A versenyprogramba az adott évad leg-
jobb produkciói kerülnek – idén Janisch
Attila Balázs Béla-díjas, érdemes művész
filmrendező válogatása alapján –, köz-
tük a határon túli magyar nyelvű szín-
házak előadásai is. A versenyen 5 nagy-
színházi, 5 stúdió/kamaraszínházi, illetve a határon túli magyar szín-
házaktól egy nagyszínházi és egy kamaraszínházi előadás kerül szín-
re. A versenyprogramok különböző díjazottjairól a szakmai, a színé-
szés a közönség-zsűri dönt. A produkciók mellett 160-170 OFF-prog-
ram (Országos Fesztivál melletti Fesztivál) kerül megrendezésre. 
A POSZT alatt Pécs városa a színház fővárosává válik. www.poszt.hu

Terpsichore
június 4–14. A program a táncról, a testről és a mozgás lehetősé-
geiről szól egy nemzetközi tánckurzus keretein belül. A kurzus részt-
vevői Szeged, Győr, Budapest, Pécs fiatal táncművészei,táncos 
növendékei és meghívott külföldi növendékek.
Helyszín: Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola
www.pecsimuveszeti.hu

A hit, a vallás és az imádság hídja a kortárs művészetekben
Találkozások 6. képző- és iparművészeti kiállítás
június 4–20. A Pécs-Baranya Művészeinek Társasága tagjainak kép-
ző- és iparművészeti kiállítása és művész-közönség találkozók
Helyszín: PBMT Galéria

Nem rejtethetik el a hegyen épített város 
Kiállítás és kézműves műhelybemutató
június 4–26. A kiállításon egy pályázat keretében kiválogatott al-
kotások tekinthetők meg. A kiállítással egyidőben szabadtéri ese-
ményeken, az épület kertjében felállított nyitott műhelyekben,
a Világ Világossága Alapítvány tanulói mutatják be különböző kézműves
szakmák fogásait. Helyszín: Civil Közösségek Háza
www.civilhaz-pecs.hu

A hit, a vallás és az imádság hídja a kortárs művészetekben
Kép- Mutatók III. képzőművészeti kiállítás
június 5–20. Farkas Adrienn festőművész, a Pécs-Baranya Művé-
szeinek Társasága tagja bemutatkozó kiállítása. 
Helyszín: Hotel Laterum Aula

Bársony Rózsi 100. születésének centenáriuma
június 5 – június 21. Bársony Rózsi több mint harminc évvel a ha-
lála után, egy kiállítás erejéig tér haza külföldről. Pécsett a szakma,
és a színházszerető közönsége körében ünnepelhetjük születésnapját
a POSZT idején – a családjának köszönhetően – a megmaradt ha-
gyaték fényképeiből rendezett kiállításon. A kiállítást Felföldi Anikó
nyitja meg 2009. június 5-én, pénteken 17 órakor. 
Helyszín: Pécsi Galéria www.pecsgallery.hu

POSZT-Színház az egész világ!
FESTŐK VERSENYE és kiállítása (PNSZ)
június 5 - június 21.
Már ötödik alkalommal kerül a Pécsi Galéria kiállítási programjába
a POSZT idejére az a képzőművészeti, festészeti program, mely a szín-
házi világhoz, a színháznak a társművészetekhez való viszonyát fo-
galmazza meg. A kiállítás lényeges eleme, hogy a hazánkkal szom-
szédos országokból illetve a velünk kapcsolatban álló városokból (pl.:
Eszék, Arad,Temesvár, Kolozsvár, Kassa, Olomouc, Pilzen, stb) hívunk
művészeket, akik a pécsi valamint más magyar városok alkotóival ké-
pezhetnek rangos mezőnyt .
Helyszín: Pécsi Galéria www.pecsgallery.hu

OP-TIME / Hommage á Vasarely
június 5 – 28. BENEDEK Barna, Linda ARTS, Ditty KETTING,
WOLSKY András (Pécs-Tilburg-Rotterdam-Budapest) festőművészek
kiállítása  Helyszín: Pécsi Kisgaléria 
www.pecsgallery.hu

A hit, a vallás és az imádság hídja a kortárs művészetekben
Nyitott műhely, nyitott műterem – művész-közönség találkozó
június 6–7.  Helyszín: Volt Tűzoltó Laktanya

Térzenék és Táncházak Pécs belvárosában
Fúvós térzenei koncert
Június 7. 18:00 Közreműködik: Ércbányász Fúvószenekar

Térzenék és Táncházak Pécs belvárosában
Zsidó táncház
Június 10. 18:00 Közreműködik: Veszprémer Klezmer Band
Helyszín: Sétatér www.pecsikult.hu

Sétatér Fesztivál
június 13–21. A hagyományos nyári fesztivál igényes és színvona-
las programokkal várja az érdeklődőket Pécs belvárosában. A séta-
téri nagyszínpad világzenei és jazz koncertjei a könnyűzenei palet-
ta legjobb hazai előadói mellett minden évben meghívott neves kül-
földi együttesek, a Barbakán várárokban fellépő tehetséges pécsi ze-
nekarok és a IV. Európai Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál ese-
ményei gondoskodnak a közönség tartalmas szórakoztatásáról.
Helyszín: Sétatér www.setaterfesztival.hu

A Mester 80 éves – Pécsi Szabadtéri Játékok
2009. június 13. 21:00 A Fáklya Horvát Művészegyüttes táncszín-
házi előadása Jegyár: 1200 Ft Helyszín: Tettyei romok

Synoptic 2009 Vízioaudiális Művészeti Találkozó
június 15-20. A Synoptic (2004-2007 között Szemlétek) média-
művészeti esemény az idei évben a nemzetközi videóművészet al-
kotásaiból, összeállított vetítésekkel és kísérleti zenei per for -
manszokkal jelentkezik. A program az „Instabil” téma köré rendeződik,
a művészeti alkotások így politikai, szociális és individuális aspek-
tusból reagálnak a témára. Helyszín: Bázis Galéria, Hattyúház kiál-
lítótér, Nemárt Galéria www.sosemart.hu

Útközben – Barangolásaim – Pécsi Szabadtéri Játékok
Tám László diaporáma-estje
2009. június 14. 19:00 Jegyár: 1000 Ft Helyszín: Anna udvar


