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2010. január 10-én hivatalos nyitóünnepséggel veszi kez-
detét Magyarország eddigi legnagyobb kulturális esemény-
sorozata, a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program.
A megnyitó művészeti koncepciója, hogy bemutassa mind-
azt az értéket, eredményt és kétezer éves kulturális örök-
séget, amelyre büszkék vagyunk, és amelyet Pécsen
keresztül Magyarország mutatni kíván önmagának és a vi-
lágnak. A megnyitó műsora nagyszabású produkció kere-
tében jeleníti meg Pécs történetének egyes kiemelt
eseményeit, korszakait, pécsi kötődésű művészek és híres-
ségek, valamint több száz pécsi diák közreműködésével.

A felvezető események:
A január 10-i programot felvezetve Vízkereszt után, a far-
sang kezdetén, január 7-én, 8-án és 9-én a megnyitó kar-
neváli menetében résztvevő 450 pécsi diák játszva tanulja
be a különböző kultúrtörténeti korszakokhoz rendelt dra-
matikus utcaszínházi játékot. Ezen rendezvények naponta
15.00-18.00 óráig tartanak.
Január 7.
A római kor - Sopianae - üzenete: a római birodalomban
megszületik a város. Az Ókeresztény korszak: a város ke-
resi hitét. I. István király emlékezete, aki 1009-ben meg-
alapította a pécsi püspökséget. A keresztény középkor,
Quinque Basilicae: a kereszténység intézményesülése, az
állam megszilárdulása.
Január 8.
Nagy Lajos király kora: a király 1367-ben egyetemet ala-
pít Pécsett. Reneszánsz: Janus Pannonius a magyar hu-
manizmus költője, a latin nyelvű magyar költészet
legjelesebb képviselője. Török kor: egy teljesen más kul-
túra megjelenése, majd integrálódása a magyar, ezen belül
a helyi kultúra szövetébe. 
Január 9.
17-18. század: a város újjászületése, polgárosodás, tudás,
szabadság - Klimó György, könyvtár, szabad királyi város

(Mária Terézia) 19. század: iparosodás, polgárosodás, ki-
alakulnak a pécsiség védjegyei (Angster, kesztyű, Zsolnay
stb.) 20. század: Pécs a modern művészek és művészetek
otthona
Helyszíne: Pécs város közterei www.pecs2010.hu

A Magyar Kultúra Napja
január 22.
2010-ben Európa Kulturális Fővárosában, Pécsett ünnepli
az ország a Magyar Kultúra Napját. Ezen a napon adja át
Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Kul-
túra Támogatója- és a Magyar Kultúra Követe-díjakat a
Pécsi Nemzeti Színházban. A díjátadó ünnepségen a Pan-
non Filharmonikusok előadásában Beethoven Hármasver-
senye hangzik el, olyan előadóművészek közreműködésé-
vel, mint a Liszt-díjas Kelemen Barnabás hegedűművész,
a pécsi származású Kossuth-díjas Jandó Jenő zongora-
művész, Várdai István csellóművész és Peskó Zoltán, a
Pannon Filharmonikusok zeneigazgatója és vezető kar-
mestere.
Helyszíne: Pécsi Nemzeti Színház www.pnsz.hu

Ikon Kiállítás
január 22 – február 28.
Az ikon egyszerre ábrázolja a láthatót és a láthatatlant,
kapcsolatot teremtve az ég és a föld között - mintegy
lépésenként a Mindenhatót megismerve. Az ortodoxvallás-
ban az Isten megismerése nem öncélú tevékenység: ez az
ember üdvösségének egyetlen útja. Az ikon és az ima
elválaszthatatlan egymástól, közvetít Isten és az ember
között. A mai kor embere a mozgó, hangos képekhez
szokott. Ezért is üzenetértékű ez a kiállítás, ahol szem-
besülünk azzal, hogy egy művészi alkotás, egy kép miként
állíthatja meg a szemlélőt, hogyan hathat az emberre,
hogyan emelhet az Isten közeli magasságokba. Az ortodox
művész a világot kétdimenziós térben ábrázolja. Az ég és
föld lesüllyednek a látóhatár vonaláig, úgy, ahogyan a testi
egyesül a szellemivel.
Helyszíne: Cella Septichora www.pecsorokseg.hu

A Pécsi Harmadik Színház programja
A Pécsi Harmadik Színház amatőr és alternatív hagyomá-
nyokra építő, társulat nélküli színház, amely működését a
saját produkciók és a meghívott előadások kombinációjára
építi.
január 11. 19:00 – Cyrano de Bergerac
január 12. 20:00 – SZERELEM, Ó
január 18. 19:00 – Ibusár-megállóhely
január 21. 15:00 – Bors néni
Helyszíne: Pécsi Harmadik Színház 
www.pecsiharmadikszinhaz.hu

„Meeting Point 2” Nemzetközi 
Képzőművészeti Biennálé
január 15. – február 14.
A Meeting Point 2. utazó képzőművészeti kiállítás az Aradi
Képzőművészeti Biennálé, a Pécsi Galéria és Vizuális Mű-
vészeti Műhely, valamint a román partnerszervezetek
együttműködésében jön létre. E kezdeményezéshez csat-
lakozott a galériával és a várossal kapcsolatban álló Eszék
és Pilsen városa is, aminek révén igazi közép-európai prog-
ram valósul meg, három Európai Unió-beli és egy, a kö-
zösségen kívüli ország részvételével. A programhoz
csatlakozott az ausztriai Pöchlarn városa is, ahol nemcsak
a Kokoschka Dokumentation, hanem az Atelier An Der
Donau révén a kortárs művészet egyik jelentős szimpózi-
uma is működik. A kiállítás így Pécs után Eszéken, Pilsen-
ben és Pöchlarnban lesz látható.
Helyszíne: Pécsi Galéria www.pecs2010.hu
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