
 

Isten ihlette, maradandó mesterművek  a Szliveni Képzőművészeti 
Galéria KERESZTÉNY MŰVÉSZET című gyűjteménye Pécsett 

2010. január 22. - 2010. február 28. 

"Az ikon több, mint művészeti alkotás. Az ikon: hitvallás.  

Nem pusztán a Megváltó, az Istenszülő Mária, vagy a szentek képi ábrázolása,  

hanem Szent Pál apostol szavaival élve: az ábrázoltaknak a "másik létben" megjelenő 

formája.  

Az ikon ablakot nyit a "másik világba": Isten országába. 

Ez a páratlan gyűjtemény ikonokat, metszeteket, magas és 

mélynyomással sokszorosított rajzokat, egyházi tárgyakat, 

kőplasztikákat, fafaragásokat tartalmaz. A gyűjteményben a 

szent helyszínekről a zarándokok által hazahozott egyedi 

művészeti tárgyak is láthatóak.  

 

A kiállítás a Pécs Kulturális Főváros hivatalos programja.  

Támogató: Pécs2010 Menedzsment Központ   

 

Belépőjegy árak:  

Felnőtt: 1 600 Ft  

Diák / Nyugdíjas / kedvezményes: 1 000 Ft  

Csoportos felnőtt: 1 200 Ft  

Csoportos kedvezményes: 800 Ft  

Internetes jegy: 1 200 Ft, ill. a kedvezményes 1 000 Ft  

 

Internetes jegyek rendelhetők a b.nagy@pecsorokseg.hu e-

mail címen.  

Pályázati felhívás - A "Padok és Városok 
Sétánya" street-art kiállítás és maradandó 
tér-rehabilitáció. 

Egy kulturális főváros művészeti piknikparkjához méltó, 

élhető, esztétikus ám funkcionális szempontból is megfelelő 

teret szeretnénk kialakítani, olyan tereket, mint Párizs vagy 

Liege parkjai, ahol a padok egyszerre műalkotások, 

képzőművészeti installációk és esztétikus, kényelmes 

térbútorok.  

 

mailto:b.nagy@pecsorokseg.hu


A projektet Debrecennel, Győrrel, Budapesttel, Egerrel, Miskolccal, Sopronnal és Szegeddel 

együtt kívánjuk megvalósítani, hogy ezen nagy múltú, gazdag kultúrájú városok is 

megjelenjenek és "nyomot hagyjanak" 2010-ben a Határtalan város- koncepció "egy 

mindenkit visz" szellemiségének jegyében.  

 

A pályázat tárgya:  
Kortárs képzőművészeti alkotáspályázatot hirdetünk a partnervárosokban és Pécsett egy-egy 

köztéri pad átalakítására, újraálmodására. A street-art pad-szobor tárlatot az Északi 

Várfalsétányon helyezzük el (mely jelenleg minden térbútort nélkülöz), s az reményeink 

szerint ott is fog maradni 2010 egyik kéznyomaként.   

 

Részletek ITT...  

Pályázati felhívás - Play me, Im yours! - Street 
Art Piano projekt Pécsett 

A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2010. augusztus 

30. és szeptember 5. között valósítja meg összművészeti 

projektjét PánBalkán Art Piknik címmel, mely a Pécs2010 

Európa Kulturális Fővárosa program hivatalos rendezvénye. 

A program egyik fő tartalmi pillére a PLAY ME, IM 

YOURS - STREET PIANO PROJEKT pécsi megvalósítása 

a balkáni országokból érkező és helyi alkotókkal.  

 

A Play me, Im yours - street piano projektről:  

A street-art projekt lényege, hogy nagyvárosok különböző pontjain, közterein zongorák 

kerülnek kihelyezésre, melyeket előzőleg képzőművészek installálnak, és látnak el saját 

kézjegyükkel. Az angol képzőművész, Luke Jerram public art projektje London, Birmingham, 

Sydney, Sao Pauló és Bristol után Pécsett folytatja misszióját.  

 

A pályázat tárgya:  

A projekt keretében két pécsi alkotó által megálmodott zongora kerül kihelyezésre.  

 

Két kategóriában lehet pályázni:  

I. Mese-zongora - gyermekeknek szóló, őket megszólító alkotás, mely az Északi 

Várfalsétányon kerül kihelyezésre, ami a fesztivál alatt családi piknikparkként fog 

funkcionálni  

II. szabadon választott tematikájú zongora, mely Pécs valamely közterére kerül kihelyezésre  

Egy pályázó mindkét kategóriában több alkotással is pályázhat.  

 

Részletek ITT...  

Pályázati kiírás - A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2010. 
február 1-i kezdettel gyakornokot keres. 
Részletek ITT... 

http://www.pecsorokseg.hu/index.php?esemeny=84
http://www.pecsorokseg.hu/index.php?esemeny=47
http://www.pecsorokseg.hu/index.php?esemeny=83


További információ: 
E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu 
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http://www.pecsorokseg.hu/

