
 

 

PROGRAMOK – 2011. OKTÓBER 
 

KODÁLY KÖZPONT (Pécs, Breuer Marcell sétány 4.) 
 

2011. október 1., 19.00 
ZENE A ZENÉÉRT  
A Pannon Filharmonikusok hangversenye a Zene Világnapja alkalmából. 
Vezényel: Bogányi Tibor  
Műsoron: 
Deitrich Buxtehude: 4 korál előjáték 
Bach: III. brandenburgi verseny 
Mendelssohn-Bartholdy: II. „Dicsőítő ének”szimfónia 
Jegyinformáció: www.pfz.hu 
Belépőjegy: 4000, 3000 és 2000 Ft 
Szervező: Pannon Filharmonikusok 

 

2011. október 9., 19.00 
HAIR: CROSSOVER ZENEI EST 
Banda Ádám és a Musica Sonora Kamarazenekar közreműködésével 
A crossover zenei est első felében a fiatal hegedűvirtuóz, Banda Ádám tolmácsolásában 
hallhatjuk Mendelssohn legszebb hegedűversenyét. A koncert második részében minden 
idők egyik legnépszerűbb musicalje, a Hair klasszikus zenekari átiratát adja elő a Musica 
Sonora Kamarazenekar. 
Műsor: 
Mendelssohn, Felix: Hebridák – nyitány 
Mendelssohn, Felix: e-moll hegedűverseny, op.64. 
Banda Ádám – hegedű 
Pejtsik Péter átiratában James Rado – Gerome Ragni – Galt MacDermot: Hair musical 
Szólisták: Andrejszki Judit – szoprán, Pejtsik Boglárka – gyerekszoprán, Bozi Péter – 
kontratenor, Légrádi Gábor – tenor 
Közreműködik:  
Musica Sonora Kamarazenekar, Semmelweis Vegyeskar 
Művészeti vezető: Oláh Márta 
Vezényel: Illényi Péter 
Belépőjegy: 3900, 3500 és 2900 Ft 
Szervező: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 

 

2011. október 10., 19.00 
IVA BITTOVÁ & VLADIMÍR VÁCLAVEK 
A jazz, a komolyzene és az opera világában egyaránt otthonosan mozgó cseh származású 
New York-i előadóművészt, Iva Bittovát hűséges duó-partnere, Vladimír Václavek 



 

 

gitárművész, énekes is elkíséri pécsi koncertjére. 
A produkció a CZECH DREAMS 2011 nemzetközi zenei projekt része. 
Belépőjegy: 1500 Ft 
Szervező: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. 

 
2011. október 13., 19.30 
MUSIC BY… 
Népszerű filmslágerek a Pannon Filharmonikusok előadásában. Az est során a Harry 
Potter és A Karib-tenger kalózai című filmekből csendülnek fel részletek. 
Vezényel: Vass András 
Műsoron: 
John Williams / Patrick Doyle: Harry Potter 
Hans Zimmer: A Karib-tenger kalózai 
Belépőjegy: 3990, 3490 és 2990 Ft 
Szervező: Pannon Filharmonikusok 
 
2011. október 15., 15.00 és 16.30 
EGY FAFÚVÓS CSALÁD – CSIGAHÁZ 
A Pannon Filharmonikusok egyedi zenei programja kicsiknek 4-8 éveseknek! A Csigaház 
programokon legfeljebb 50 gyermek és a kísérőjük vehet részt. A létszám korlátozását a 
program interaktív jellege igényli.  
Jegyárak: 1990 Ft/gyermek; testvérek esetén: 1490 Ft/gyermek 
A kísérő belépése díjtalan (egy gyermeket legfeljebb 1 felnőtt kísérheti). 
Szervező: Pannon Filharmonikusok 
 

2011. október 19., 19.00 
SZENVEDÉLY – MIKLÓSA ERIKA MÁSKÉPP 
Lemezbemutató koncert 
Klasszikus kalandozás a latinos dallamok és a jazz világában. A különleges estén a világjáró 
művésznő a szívéhez legközelebb álló áriákból és dalokból válogat, a Lakmé bravúr 
koloratúr áriájától Edith Piaf slágeréig, Bernsteintől a portugál fadon át a Piazzolla 
tangókig, és a Traviata nagyária jazz átiratától az operett slágerekig… 
Közreműködik:  
Kökény Attila – ének  
Fekete-Kovács Kornél – trombita és a Modern Art Orchestra 
Quartett Escualo és Harazdy Miklós – zongora 
Christian Duarte és Lilach Mor – tangótáncosok 
Jegyinformáció: www.kodalykozpont.hu 
Miklósa Erika jegyárak: 4800, 4500, 3800 és 2800 Ft 
Szervező: Pentaton Koncert- és Művészügynökség 

 
2011. október 20., 19.30 

http://www.kodalykozpont.hu/


 

 

PFZ200ERKEL200LISZT200 
A 200 éves Pannon Filharmonikusok sorozatában ezúttal Liszt és Mahler művek 
csendülnek fel a Concerto Budapest előadásában. 
Közreműködik: Várjon Dénes – zongora 
Vezényel: Keller András  
Műsoron: 
Liszt: Két epizód Lenau Faustjából - Éji menet; Mefisztó keringő 
Liszt: Malédiction (Átok) 
Mahler: V. szimfónia 
Belépőjegy: 3990, 3490 és 2990 Ft 
Szervező: Pannon Filharmonikusok 
 
2011. október 22., 18.00  
MAESTRO SCHUMANN! 
Liszt és Wagner est a nagyszerű német karmester és zeneszerző, Christian Schumann 
dirigálásával és Fülei Balázs zongoraművész közreműködésével. 
Műsoron: 

Liszt: Mazeppa  
Liszt: A-dúr zongoraverseny 
Wagner: Rienzi - nyitány 
Wagner: Istenek alkonya - Gyászinduló 
Wagner: A walkür - Walkürök lovaglása 
Wagner: Tannhäuser - nyitány 
Belépőjegy: 5790, 4490 és 3190 Ft 
Szervező: Pannon Filharmonikusok 
 

2011. október 24., 19.30 
SEBESTYÉN MÁRTA ÉS VENDÉGEI 
A különleges műsor során Sebestyén Márta a reformkor Magyarországának „szórakoztató 
zenéjébe”, azaz Liszt korának népi és társasági zenei világába kalauzolja el a hallgatóságot.  
Közreműködik a Company Canario historikus táncegyüttes. 
Belépőjegy: 5900, 3900 és 3200 Ft 
Szervező: Filharmóniai Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft. 
 
2011. október 25., 19.30 
RÁNKI DEZSŐ, KLUKON EDIT ÉS RÁNKI FÜLÖP HANGVERSENYE 
A kiváló zongoristapárost nem kell bemutatni a pécsi közönségnek. Ránki Dezső és Klukon 
Edit ezúttal fiukkal, Ránki Fülöppel lépnek fel. 
Közreműködik: 
MR Gyermekkórus, karigazgató: Thész Gabriella 
Műsoron:  
Liszt Faust-szimfóniájának még kiadatlan, a szerző által készített kétzongorás változata és 



 

 

további Liszt-művek. 
Belépőjegy: 5900, 3900 és 3200 Ft 
Szervező: Filharmóniai Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft. 

 

2011. október 27., 19.30 
A NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYE 
A Nemzeti Filharmonikusok Heinrich Schiff gordonkaművésszel és a Nemzeti Énekkarral 
lépnek fel. 
Karigazgató: Antal Mátyás 
Vezényel: Kocsis Zoltán  
Műsoron:  
Csíky Boldizsár: Gulag 
D. Sosztakovics: I. (Esz-dúr) csellóverseny, op.107.  
W. A. Mozart: Requiem K.626.  
Belépőjegy: 6900, 4900 Ft 
Szervező: Filharmóniai Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft 

 

 

MŰVÉSZETEK ÉS IRODALOM HÁZA (Pécs, Széchenyi tér 7-8.) 

 

AKTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK: 

 

ReneMonaSzeánsz (2011. szeptember 21 – október 15.) 

Dozvald János fotókiállítása 

A kiállítás tulajdonképpen egy fotográfiai játék magyar nőkkel, ami abból az apropóból jött 
létre, hogy 2008 a reneszánsz éve volt. 

 

Rényi Krisztina meseillusztrációi (2011. szeptember 20 – október 12.) 

Rényi Krisztina 1984-től rendszeresen illusztrál, főként gyermekkönyveket, 
versesköteteket. Ezeken reálisabb megfogalmazás, a rajzos grafikai elemek túlsúlya 
érvényesül. Több mint ötven könyv jelent meg illusztrációival itthon és külföldön. 

 

______________________ 
 
 
Szeptember 30 10:00 – Október 2. 12:00  
Mesés hétvége a Népmese napja alkalmából: 



 

 

 
2011. szeptember 30. péntek 
10:00–tól Népmese mondó verseny  
18:00 Laci királyfi a MárkusZínház előadásában 
 
2011. október 1. szombat 
A nap folyamán kézműves foglalkozások, ki-mit-tud vetélkedők 
10:30 – 11:30 Mesétől a meseregényig- Mikor mit meséljünk gyerekünknek – Dr. Gombos 
Péter előadása  
10:00 – 11:00 Muzsikás babusgató – Szabó Judit vezetésével zenés-éneklős játék 3 éves 
kortól 
15:00 – 18:00 Kalandjáték Meseországban a Bóbita Bábszínház közreműködésével 
15:30 – 16:30 Bogárdi Alíz zenés előadása gyerekeknek 
15:30 – 17:30 Birkás Béla pszichológus előadása mesékről, rajzelemzésről 
17:00 – 17:45 Eredményhirdetés, Tombolasorsolás 
18:00 – 18:45 Utasi Árpád ( a 2007-es „Csillag Születik”nyertese) mesemondása 
19:00 – 20:00 Sebestyén István felnőttmeséi (18 éven felülieknek!) 
 
2011. október 2. vasárnap 
A délelőtt folyamán kézműves foglalkozás 
10:00 – 11:30 „A fából faragott királyfi” GoBe társulat beavató táncszínházi foglalkozása 
gyerekeknek 6-11 éves korig 
10:00 – 11:30 Mesebáb készítés Bogárdi Alízzal 
Közös művészetpedagógiai bemutató foglalkozás gyermekeknek és szüleiknek 
Folyamatos programok: Magyar Népmesék filmklub, Rényi Krisztina meseillusztráció 
kiállítása. 
 
 
Október 4., 18.00-19.30 – Breuer Marcell terem 
Nyílt tréning a Pécsi Légitársaság tagjaival 
Gyakorlati foglalkozás (120 perc), bizalomjátékok, csoportdinamika, mozgáskészség 
fejlesztése, improvizációs technika. Lehet sorozatként meghirdetni, vagy az egyes 
tematikus modulok közé beilleszteni. Csoportok, vagy elegendő számú egyéni érdeklődő 
számára is hirdethető. Résztvevők: a Pécsi Légitársaság tagjai.  
 
Október 5., 18:30 
Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról - Kötetbemutató 
Kérdezi Ágoston Zoltán kritikus, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője 
 
Október 8., 10.00-11.30 
 
A GoBe Társulat Interaktív Beavató Színház programja 
A GoBe Társulat alapvető céljának tekinti az interaktív jellegű beavató foglakozások 



 

 

népszerűsítését. Társulatunk eddigi tapasztalatai melyeket a foglakozások alatt szerzett, 
bebizonyitotta számunkra hogy a gyermekkor korai szakaszának általános ismertszerzését 
a mesékkel való játék - dramatizálásuk, eljátszásuk, továbbgondolásuk a gazdag érzelmi 
hatások kibontása és az aktív közösségi mozgás - tartós öröm forrása a gyerekek számára.  
 A korai gyermekkorban megismert művészi alkotások, értékek emberformáló 
élményekhez juttatják az aktív cselekvési folyamatban részt vevő gyermeket. Hiszünk 
abban, hogy a gyermekek számára az aktív játék a leginkább fejlesztő tanulási forma. 
Hiszünk abban is, hogy a tanulók képességei olyan környezetben bontakoznak ki igazán, 
amely felkelti és fenntartja az érdeklődésüket, ugyanakkor biztonságos, és amelyben olyan 
emberek veszik körül, akik kielégítik érzelmi és intellektuális szükségleteiket. 
 
A sorozat témája a „Magyar mondavilág“. Havi rendszerséggel 1,5 órás foglalkozás 
keretében ismerkedhettek meg a magyar népi hangszerekkel, a vándorlással. Jelenetek 
formájában megtörtént a rítus, beavató szertartás, ösztöntánc, különféle dobok 
megismerése, sámámdobbal való ritmusgyakorlatok, óceándobbal való találkozás. Játék 
formájában megtörtént a vezérek kiválasztása, Csodaszarvas történet eljátszása, eskük 
elmondása. Furulyák használatáról kaptak ízelítőt, erhu-hangszert, csörgökket, lantottal 
találkozhattak, spontanitással dallamot írtak, szövegeket zenésítettek meg. 
Ennek a foglakozásnak készül egy dolgozófüzete is, ami összefoglalja a tanultakat, 
képekkel, illusztrációkkal színesítjuk az anyagot.  
 
 
Október 15., 10.00-11.00 
Együttalkotás 
Mosonyi Tamás művészetpedagógiai programja családok számára 
 
Az együttalkotás a család (szülők és nagyszülők, felnőttek és gyerekek) közös élményévé 
válhat, amely közösségerősítő, a generációkat közelebb hozó szerepet is kap. A szülők a 
foglalkozásokon megtanulhatják, hogyan tudnak otthon együtt alkotni a gyermekekkel. 
Nagyszerű lehetőség az alkotófolyamat belső megismerése révén a képzőművészet felé 
irányítani a családok figyelmét, egyúttal felkelteni az érdeklődésüket a pécsi múzeumokban 
és kiállítóterekben lévő értékek iránt. 
 
Október 15., 19.00-20.30 
Hodek Dávid Trió Sárik Péterrel – „Ezerarcú Jazz” - jazz koncertsorozat a 
ZsÖK tereiben  
A 2011 októbere és 2012 májusa között havi rendszerességgel megrendezésre kerülő jazz-
sorozatunk keretében e végtelenül gazdag zenei műfaj különböző arcaival kívánjuk 
megismertetni látogatóinkat.  
 
„Hodek Dávid 13 éves jazzdobos a huszonévesek érettségével, érzékenységével és szellemi 
töltetével dobol, ráadásul kortárs jazzt, csak úgy dől belőle a fineszes finomság és az 
összjáték mámorító öröme. Miközben egyáltalán nem koravén: amikor a stúdióban a 



 

 

többiek cigarettaszünetet tartanak, ő vidáman elmegy egy kört hintázni.” 
 
Október 18., 17.00-18.00 
Együttalkotás 
Mosonyi Tamás művészetpedagógiai programja családok számára 
 
Az együttalkotás a család (szülők és nagyszülők, felnőttek és gyerekek) közös élményévé 
válhat, amely közösségerősítő, a generációkat közelebb hozó szerepet is kap. A szülők a 
foglalkozásokon megtanulhatják, hogyan tudnak otthon együtt alkotni a gyermekekkel. 
Nagyszerű lehetőség az alkotófolyamat belső megismerése révén a képzőművészet felé 
irányítani a családok figyelmét, egyúttal felkelteni az érdeklődésüket a pécsi múzeumokban 
és kiállítóterekben lévő értékek iránt. 
 
Október 19., 18.00 
A Liszt Társaság hangverseny sorozata Liszt Ferenc születésének 200. 
évfordulója alkalmából 
Ancil Anita, Petőcz Zsuzsa, Pogány Ildikó (zongora), Adorján Zsófia (hegedű), Fodor 
Katalin (cselló) Liszt hangversenye 
 
Október 21., 20.00 
ZeneSzüret LISZTre hangolva c. fesztivál részeként 
Zongorapárbaj: Balog József, Borbély László  
 
Október 24.,17.00 
ZeneSzüret LISZTre hangolva c. fesztivál részeként 
Hamburger Klára: Liszt Ferenc élete, kora, magyarsággal való kapcsolata, Kovács Attila és 
Ivasivka Mátyás előadása Liszt és Pécs kapcsolatáról. 
 
Október 25 – november 30.  
Hétköznapok Zsolnayja nyílt pályázat, társadalmi akció és kiállítás. 
 
Október 26. , 17.00  
ZeneSzüret LISZTre hangolva c. fesztivál részeként 
Beszélgetés Czigány Györggyel Lisztről és a társművészetekről. 
 
Október 27., 15.00 és 19.00  
A gyáva 
Kábítószer-függők naplói alapján készült előadás) 
 
A 6. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle fődíjas előadása! 
 
Egy fiatal fiú mesél a gondolatairól, érzéseiről, a családjával lévő ellentmondásos 
kapcsolatáról, és arról, hogyan kezdett drogozni, s milyen kínlódások árán sikerült 



 

 

leszoknia. És egy apa, aki mindezt végignézi, hallgatja és éli. Párbeszédek és belső 
monológok, humoros és keserű helyzetek az élet rendhagyó sorsfordulatai közé ékelve. Hol 
csúszhatnak el a szándékok? Miért választjuk a "könnyebb" utat, ha úgy érezzük, az életünk 
zsákutcába ért? 
 
Alkotók: Kovács Krisztián, Scherer Péter, Gyulay Eszter, Surányi Judit, Gáspár Anna 
Rendező: Scherer Péter  
 
Színészek: Scherer Péter – apa, Kovács Krisztián – fiú 
Az előadás után beszélgetés az alkotókkal és Surányi Judit addiktológussal 
 
Október 29., 10.00-11.00 
Együttalkotás 
Mosonyi Tamás művészetpedagógiai programja családok számára 
 
Az együttalkotás a család (szülők és nagyszülők, felnőttek és gyerekek) közös élményévé 
válhat, amely közösségerősítő, a generációkat közelebb hozó szerepet is kap. A szülők a 
foglalkozásokon megtanulhatják, hogyan tudnak otthon együtt alkotni a gyermekekkel. 
Nagyszerű lehetőség az alkotófolyamat belső megismerése révén a képzőművészet felé 
irányítani a családok figyelmét, egyúttal felkelteni az érdeklődésüket a pécsi múzeumokban 
és kiállítóterekben lévő értékek iránt. 
 

CELLA SEPTICHORA LÁTOGATÓKÖZPONT 
 
Az antik temető titkai 
 
Múzeumpedagógiai programok a Cella Septichora Látogatóközpontban 
• gyermek-tárlatvezetések: Általános iskolások válhatnak szakértő tárlatvezetővé, a 
hathetes felkészülés során, ahol Pozsárkó Csaba régész mutatja meg a vállalkozó kedvű 
diákoknak a pécsi ókeresztény temető minden titkát. A foglalkozások végén, a legjobbak 
maguk is vállalhatnak tárlatvezetést barátaik, osztálytársaik, családtagjaik számára. 
A programra általános iskolás felső tagozatos tanulók jelentkezését várjuk. 
 
• Helytörténeti séták feladatokkal:  A foglalkozások során, a gyerekek feladatlapok 
segítségével önállóan fedezhetik fel a pécsi ókeresztény temető, és Pécs városának 
emlékeit. Az alábbi témák választhatók: 
 
1. Az antik Pécs, Sopianae története (Sopianae római kori város területének bejárása, a 
feltárt emlékek megtekintése régész vezetésével)  
 
2. A kereszténység elterjedése, az ókeresztény Sopianae (A pécsi világörökség megtekintése 
feladatokkal)   



 

 

• A temetkezési szokások megfigyeltetése, sírformák, szarkofág, memoria stb),  
• A sírkamrák díszítésének szimbolikája      
 
3. A középkori Pécs régészeti emlékei      
A foglalkozások időtartama: 90 perc 
A foglalkozás díja: 600 Ft/fő 
Célcsoport: Általános iskolák felső tagozatos tanulói, Középiskolások 
 
• Örökség műhelyek: Idézzük fel az egykori Római Birodalom fennhatósága alatt virágzó 
Sopianae városának mindennapjait, társadalmi környezetét.   
1. Bibliai történetek – mozaikkészítés: az ókeresztény szimbólumvilág és a pécsi 
ókeresztény temető bibliai jeleneteinek értelmezése.    
Kutasd fel a pécsi ókeresztény temetőben rejtőző titokzatos ókeresztény szimbólumokat. 
Ismerkedj meg az ókori mozaikkészítők munkájával, hogy te magad is elkészíthesd a saját 
mozaikképedet. 
 
2. Gasztronómia az antik világban: 
Beszélgetés a római kori lakomákról, étkezési szokásokról, interaktív szemléltetés, 
eszközök, edények, bútorok… az étkezés kultúrája. A z előkelő római polgárok étkezés 
szokásai; A konyha és az étkező berendezése. Idézzük fel a római lakomákat, és készíts 
velünk ókori ínyencségeket a híres római szakács, Apicius receptjei alapján.   
 
3. Divat a római korban:  
Készítsük el közösen a császárkori római hétköznapi női és férfi viselethez tartozó 
ruhadarabokat, ékszereket. 
  
4.  Egy ősi mesterség: a fazekasság 
Készíts velünk edényeket és mécseseket, ismerd meg az antik világ anyagi kultúráját, és a 
fazekas munka alapvető technikáit.  
 
5. Festékkészítés a római korban: 
 Miből készültek a római kor gyönyörű freskói, falfestményei? Gyere el, és ismerd meg az 
ókori festékkészítők munkáját, készíts velünk festéket ásványi és növényi alapanyagokból. 
 
6. Gyerekjátékok a római korban: Az antik világban a gyerekek életének javarészét 
ugyanúgy a játék töltötte ki, mint ahogy ma a tietekét is. Pár órára most belebújhatsz egy 
római gyermek bőrébe és kipróbálhatod szórakoztató, néha ügyességet igénylő érdekes 
játékait.      
A foglakozások időtartama: 120 perc 
A foglalkozás díja: 1000 Ft/fő 
Célcsoport: 6-14 éves korig 
 
• Múzeumi órák: történelemórák kicsit másként, iskolapad helyett az 1600 éves temető 



 

 

izgalmas romjai közt. 
 
1. Népek és kultúrák a Dunántúlon a rómaiak előtt     
2. A Római Birodalom terjeszkedése és a provinciák, Pannónia története  
3. A római város, Sopianae története       
4. Temetkezési szokások a császárkortól a 4. századig     
5. A kereszténység története a kezdetektől az 5. század elejéig   
6. Sopianae ókeresztény temetője (A pécsi világörökség megtekintése feladatokkal)  
• A temetkezési szokások megfigyeltetése, sírformák, szarkofág, memoria stb) 
• A sírkamrák díszítésének szimbolikája      
7. Pécs a középkorban         
A foglalkozások díja: 400 Ft/fő 
Célcsoport: Általános iskolák felső tagozatos tanulói, Középiskolások 
 
A programokról az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: 
Kálóczi Lola 
E-mail: kaloczi@zsn.hu 
Tel: 06/20 371 38 71 
 
 
LISZTRE HANGOLVA - KIÁLLÍTÁS 
 
Időpont: 2011. október 21 – november 13. 
 
A „HOMMAGE Á LISZT" AVAGY RITMIKA ÉS HANGSÚLY A ZENÉBEN ÉS A 
KÉPZŐMŰVÉSZETBEN című kiállítás igazi ínyencség. Napjaink digitális, gyors, 
gombnyomásra működő világában mi a kőszobrászat, festészet szerepe? Hogyan hat, üzen, 
mit közvetít? A Villa Negra Művészeti Közhasznú Egyesület szervezésében létrejött 
zalaszentgróti művésztelep kiállítási anyaga segít a kérdések megválaszolásában.  
 
 
Kiállító művészek (SZ=szobrász, F=festő): 
Baditz Gyula – (SZ)  
Böszörményi István – (SZ) 
Csoma Gábor – (F) 
Gesztelyi Nagy Zsuzsanna – (F) 
Józsa Pál – (SZ) 
Kuti László – (SZ) 
Lelkes A. Gergely – (F) 
Lelkes Márk – (SZ)  
Lestyán Goda János – (SZ) 
Lukács József (Jóka) – (SZ) 
Meszlényi-Molnár János – (SZ) 



 

 

Miksa Bálint – (F) 
Nagy Edit – (F) 
Székó Gábor – (SZ) 
Tóth Dávid – (SZ) 
 
 
 

PÉCSI GALÉRIA  
 
ZSOLNAY NEGYED: 

 
HOPP-HALÁSZ Károly (Paks) Munkácsy-díjas képzőművész életmű kiállítása 
 
Megnyitó: 2011. október 14., 17.00 
 
A paksi HALÁSZ ( HOPP-HALÁSZ ) Károly képzőművész, aki, mint a PÉCSI MŰHELY 
tagja fiatal éveiben igencsak kötődött Pécshez. Bár azóta már Pakson él és alkot, de ezer 
szálon kapcsolódik művészetében, annak hatásaiban a megyeszékhelyhez, illetve 
Baranyához, de a régióhoz is. 
 
Nagyszabású életművében megtaláljuk a kortárs művészet szinte minden megjelenési 
fomáját, mint a geometrikus kompozíciókat, a gesztusfestészetet s a komplex eszköztárt 
felvonultató tárgyszerű alkotásait. HOPP-HALÁSZ Károly az indulás éveinek kivételével 
igazi magányos farkasként járja saját útját, szembe megy a divatos irányzatokkal s 
tudatosan építi fel alkotásainak gondolatiságát, kemény, de következetes elszántsága a 
szilárd struktúra, a logikus képalkotás iránt,amelyben egy gondolkodó, harmonikus ember 
világa mutatkozik meg művészetében. 
 
 
 
"MESTEREK / MASTERS" (2011. augusztus 29 - október 2.) 
 
A működését a Zsolnay Negyedben is folytató Pécsi Galéria belső terének egyik falán 
avatják fel azt a "dicsőségtáblát", amely a rangos állami művészeti díjban részesült, Pécshez 
kötődő, itt tanító neves ipar- és képzőművészek, valamint építészek munkásságát, illetve 
személyét hivatott megörökíteni. A falon olyan, Kossuth-, Munkácsy-, Ferenczy Noémi-, 
Ybl-díjas, vagy Kiváló és Érdemes Művész kitüntetéssel rendelkező alkotók kapnak helyet, 
akik a nagyvilágban öregbítették városunk hírnevét. 
 
 
SZÉCHENYI TÉRI GALÉRIA: 
 



 

 

AZ IGAZI VALÓ VILÁG – 2011 (2011. szeptember 1 - október 2.)  
 
A képzőművészeti pályázatra festészet, grafika, szobrászat és egyéb kategóriákban 
beérkezett pályaművekből nyílt tárlat, melyek a tematikus címhez kapcsolódóan fejezik ki a 
társadalom, a művészeti élet jelenségeit, problémáit s természetesen örömeit is.   
 
 

BÓBITA BÁBSZÍNHÁZ 
 
október 1., 10.00, 16.00 (nagyterem) 
A bűbájos lakat (bemutató) 
 
október 3., 10.00, 15.00 (nagyterem) 
A bűbájos lakat  
 
október 6., 10.00 (nagyterem)  
A bűbájos lakat  
 
október 8.  
10.00 Icurka-picurka(csecsemőszínház) 
kamaraterem 
 
16.00 Csókalányok (vendégelőadás) 
nagyterem 
 
október 15.  
10.00 Icurka-picurka (csecsemőszínház) 
kamaraterem 
 
16.00 A bűbájos lakat  
nagyterem 
 
október 22.  
10.00 Tipegő-topogó (csecsemőszínház)  
kamaraterem 
 
16.00 A bűbájos lakat (nagyterem) 
 
október 29.  
10.00 Szivárványhinta  
kamaraterem 
  



 

 

16.00 Aladdin és a bűvös lámpa nagyterem 
 
Állandó programok: 
Mesekuckó – hétfő (10.00 és 11.00), péntek (10.00 és 11.00);  
Bábmúzeum (hétfőtől péntekig 9.00 – 16.00, szombaton 9.00 – 17.00). 

 
GYUGYI-GYŰJTEMÉNY 
 
Dr. Gyugyi László gyűjteményének minden darabja hosszú utat tett meg, míg újra 
visszatalált szülőhelyére. Zsolnay Vilmos egykor világhírű gyára ma már mint Pécs új, 
kulturális városrésze fogadja örökbe minden egyes hazatért remekművét. A Zsolnay 
Negyedben, a felújított Sikorski-házban, a Zsolnay aranykorának legszebb kerámiái várják 
a látogatókat. 
 
Elérhetőség, bővebb információk: 
http://www.gyugyi.hu/ 
 
 

ZSOLNAY MAUZÓLEUM 
 
A Zsolnay-család nyughelye a Zsolnay-gyár melletti dombon eredeti pompájában, 
megújulva várja mindazokat, akik az eozin titkát keresik. 
 
A mauzóleumot a gyáralapító Zsolnay Vilmos 1900-ban történt elhunyta után fia, Miklós 
emeltette a gyárral közvetlenül határos magaslaton, ott, ahol egykoron a városi vesztőhely 
állt. A helyszín azonban nem árnyékos múltja okán vált fontossá a család életében. A 
történelem viharai során az épület és környezete jelentős mértékben leromlott, az egyes 
kerámiaelemeket széthordták. A mauzóleum teljes felújítása – a korábban megújult 
tetőszerkezetet leszámítva – az Európa Kulturális Fővárosa program részeként történt meg 
az egykori tervek és fotók alapján. 
 
Elérhetőség, bővebb információk: 
http://www.zsn.hu/mauzoleum 

http://www.gyugyi.hu/
http://www.zsn.hu/mauzoleum

