
 

 

 Éjszaka az Ókeresztény temetőben... 

2010. december 16. csütörtök 18:00 óra 

Fedezze fel velünk az ősi 

sírkamrák sejtelmes világát, lássa 

meg más fényben a múltat, 

vegyen részt egy misztikus 

élményben! 

Egy különleges kalandra invitáljuk 

a pécsi világörökség helyszínére! 

December 16-án szerdán 18.00 

órakor fejlámpás séta indul a 

kivilágítatlan Látogatóközpont 

labirintusában. A létszám 

korlátozott, ezért előzetes 

bejelentkezés szükséges a 72/224-755-s telefonszámon. 

Belépőjegy: 1000 Ft/fő, mely az idegenvezetést is tartalmazza 

A séta időtartama: 1 óra 

 

Deli Ágnes és Gaál Endre kiállítása 

2010. december 

“Az a jó munka, amelyikben tapintható a csend, 

és a formával adagolható az idő.” 

Deli Ágnes 

DELI Ágnes alkotásai érzékeny konceptuális 

tartalmakat, irodalmi gondolatokat, egyszerű 

anyagokat és technikai eszközöket felvonultató 

kompozíciói, a magyar képzőművészet elmúlt 

évtizedeiben újra felvirágzó és újraértelmezett 

művészeti irányzatainak — elsősorban az 

installáció-, a minimal- és a land art — kitűnő 

reprezentánsai. Műveit változatos műfajokban 

(kisplasztika, dombormű, installáció, egyedi 

nagyméretű szobor, grafika, fotó, performance) 

készíti, gyakran az ellentétes tulajdonságú 

anyagok (ólom és vászon, toll és vas, súlyos és 

könnyű; meleg és hideg, kemény és lágy) tudatos 

használatával. Minimalizált formái (hasáb, kúp, 

henger, téglatest, háromszög, négyzet) domináns 

színeivel (fehér, arany, fekete, szürke) rendkívül 

erős hatású műveket eredményeztek. 

GAÁL Endre 1957-ben Hódmezővásárhelyen 



született, 1985-ben végzett a Magyar Iparművészeti Főiskola üvegszakán. 

Alapítója, majd 1996-2004 között elnöke és művészeti vezetője volt a Magyar 

Üvegművészeti Társaságnak. Habitusa, gondolkodásmódja, a „grand art” 

irányába való szüntelen törekvése, művészeti elvárásainak érvényesítése 

jelentette a társaság akkori működésének sikerességét, súrlódásoktól sem 

mentes szigorú irányvonalát. 

A két művész közös kiállítása 2010. december 10. és 31. között tekinthető 

meg a Cella Septichora Látogatóközpontban. 

Szenteste előtti áhítat, legyen a vendégünk 

Lázár Balázs: Békesség-óhajtás című estjén! 

2010. december 23. csütörtök 17:00 

óra 

2010. december 23-án 17:00 

órakor sok szeretettel várunk mindenkit, 

Pécs egyik legszebb és legősibb szakrális 

terében, egy közös karácsonyvárásra. 

Lázár Balázs, 1997 júniusában végzett a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem 

színész szakán, ekkor jelent meg első 

verspublikációja is. Azóta folyamatosan 

publikál. 2000-ig a Pécsi Nemzeti 

Színház tagja volt - 1999-ben 

Közönségdíjas - és a Jelenkor szellemi 

gravitációja hatott rá ebben az időben. 

2000/2001-ben Fulbright ösztöndíjasként 

tanulta Kaliforniában a három nagy 

színházi stílust: commedia dell’ arte-t, 

melodrama-t és clown-t. 2001-től a 

Vígszínházban játszik és a Színművészeti 

Egyetemen vezet Maszk kurzusokat. 

Tagja a Szépírók Társaságának és a JAK-nak. A színészet mellett verseket is ír, 

az est során válogatást hallgathatunk meg 500 év magyar békeverseiből. 

A versekben 500 évet ível át a békevágy, a háború, a szenvedés, a 

hányattatások, a megaláztatások ellenpontjaként s e békevágy kimondva- 

kimondatlanul összekapcsolódik a költők Istenkeresésével, hitével. Eleink 

békevágya, érzelmileg és értelmileg nem különbözik a miénktől. Érezték és 

érezzük, tudták és tudjuk, hogy a béke a lét, az alkotás, az értékteremtő munka 

és az örömszerzés feltétele. De az is kihallik a sorokból, hogy ezért küzdeni kell. 

Cselekedni érte. A társadalmi, de az egyéni belső békéért is. 

Az estben a versek szinte válaszolnak egymásra, továbbgondolják egymást a 

nő-férfi, feleség-férj, anya-apa keretjátékában, hogy a sok kihívást rejtő XXI. 

század elején, az alkotók a maguk művészi eszközeivel tegyenek hitet a 

békesség, a magyar költészet és az egyetemes emberi értékek mellett. 

A részvétel ingyenes. 



További információ: 

E-mail: info@pecsorokseg.hu 

Honlap: www.pecsorokseg.hu  
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