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Az év vége egyben a Pécs2010 programsorozat vége is? 
 

 

Év vége felé úton útfélen megszaporodnak az évértékelő 
cikkek, előadások és televíziós beszédek. Sokan gondolnák, 
hogy az év végével hamarosan itt az ideje levonni a Pécs2010 
program tanulságait is. A címben szereplő kérdéssel 
egyetemben, ez a legközkeletűbb tévedések forrása is 
egyben, már ami a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 
programokat illetve az a köré csoportosuló programsorozatot 
illeti. De miről is van szó pontosan? 
 
Részben igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy az év 
végével Pécs megszűnik Európa kulturális fővárosa lenni, a 
stafétabot a következő kijelölt településekhez kerül (2011: 

Turku – Finnország és Tallinn – Észtország, 2012: Guimarães – Portugália és Maribor – 
Szlovénia), ez azonban nem jelenti a Pécs2010 programsorozat végét, mint ahogy a 2010. 
január 1. sem jelentette a programsorozat kezdetét. A programsorozat már 2009-ben 
megkezdődött a felvezetéssel, egyrészt az 1000 éves Pécsi Püspökség alapításának az 
évfordulója, másrészt pedig a Vallás évéhez kapcsolódó programokkal és eseményekkel. A 
2010-es évzárás és az évadzáró események, csupán magának az Európa Kulturális Fővárosa 
címnek a búcsúzását jelentik. A megvalósított évad, mint ahogy az eredeti pályázatban is 
szerepelt, csak elindítója Pécs kulturális léptékváltásának. Az elkészülő létesítmények (a 
folyamatos csúszások ellenére is) eszköz szerepet játszanak ennek a váltásnak a 
végrehajtásában, amiknek az élettel és programokkal való megtöltését, az ez évben 
megvalósult permanens, kulturális fővárosokra jellemző művészeti évadok fogják szolgáltatni 
a következő években is. Ezen feladatok szervezését, a jövőben két vállalkozás, a Pécsi 
Városfejlesztési Kft., és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. fogja ellátni: részben új, uniós 
források felhasználásával megvalósítható programok felkutatásával és a város más fejlesztési 
projektjeivel kapcsolatos munkák elvégzésével, másrészben pedig - az évad lezárultával - az 
intézményrendszer átalakításával és további működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátásával. Jelen pillanatban még nem lehet beszámolni az elkészült 2011-es 
műsornaptárról, de néhány rövid gondolat, hogy mit is fog tartalmazni: a Kodály Központ egy 
aktívan működő, folyamatosan zenei, kongresszusi programokat kínáló intézménnyé válik, a 
Zsolnay-negyedben pedig kiállítások, családi, ifjúsági rendezvények – koncertek, bábszínházi 
előadások, planetáriumi foglalkozások, színházi előadások, a csodák palotájához hasonló 
programok – kapnak helyet. Egyfajta hármasság jellemzi majd a kulturális évadokat: a tavasz 
a koncerttermi, zárt termi programoknak kedvező időszak lesz, a nyáron a szabadtéri 
fesztiválok kerülnek terítékre, az őszt pedig a hagyományos fesztiválok uralják majd, 
amelyeket a Zsolnay-értékek jegyében kerülnek megtöltésre tartalommal. 
 
A 2010-es EKF program hátterében Magyarország egyik legnagyobb kulturális 
infrastruktúrája jött létre Pécsett és a kultúra teljesítményére alapozott városfejlesztési 
koncepció fogalmazódott meg az EKF Program kapcsán. A munka folyatása, az intézmények 
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fenntartása, a következő lépések megtalálása jelentős kihívás elé fogja állítani a 
szakembereket, ahogy ilyenkor mondják: a java még hátra van. 
 
Rövid programajánló a 2010-es évre: 

 
2010. nov. 19. - 2010. dec. 16. Molnár Mária festő-irodalmár kiállítása – CINKE program  
Helyszín: Origó-Ház 
2010. nov. 18. - 2010. dec. 17. Zsolnay remekművek – kiállítás  
Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza 
2010. nov. 18. - 2010. dec. 18. „Az idő fogságában” – Drégely László (1932-1990) kiállítása 
Helyszín: Vasváry-ház 
2010. dec. 10. - 2010. dec. 24. Karácsonyi vásár  
Helyszín: Nádor Galéria 
2010. nov. 26. - 2010. dec. 30. Gellér B. István képzőművész kiállítása – a képzőművészet 
pécsi mesterei Helyszín: Pécsi Galéria 
2010. dec. 07. - 2010. dec. 31. T. Varga László festőművész kiállítása  
Helyszín: Kortárs Galéria 
2010. dec. 17. - 2011. jan. 14. Papp Judit viaszfestő kiállítása – CINKE program  
Helyszín: Origó-Ház 
2010. dec. 10. - 2011. jan. 17. Pinczehelyi Sándor kiállítása – a képzőművészet pécsi mesterei  
Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed 
2010. dec. 10. - 2011. jan. 09. Kunst macht frei  
Helyszín: Modern Magyar Képtár 
2010. dec. 10. - 2011. márc. 27. Cézanne és Matisse bűvöletében – a Nyolcak – centenáriumi 
kiállítás  
Helyszín: Modern Magyar Képtár 
 
További információk a http://www.pecs2010.hu/ vagy a http://www.pecsiprogramok.hu/ 
oldalakon. 

http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Molnar_Maria_festo_irodalmar_kiallitasa_CINKE_program
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Zsolnay_remekmuvek
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Az_ido_fogsagaban_Dregely_Laszlo_1932_1990_kiallitasa
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Karacsonyi_vasar
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Geller_B_Istvan_kepzomuvesz_kiallitasa_a_kepzomuveszet_pecsi_mesterei
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Geller_B_Istvan_kepzomuvesz_kiallitasa_a_kepzomuveszet_pecsi_mesterei
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/T_Varga_Laszo_festomuvesz_kiallitasa
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Papp_Judit_viaszfesto_kiallitasa_CINKE_program
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Pinczehelyi_Sandor_kiallitasa_a_kepzomuveszet_pecsi_mesterei
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/Kunst_macht_frei
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/a_nyolcak_europaja
http://www.pecs2010.hu/Home/Programok/a_nyolcak_europaja
http://www.pecs2010.hu/
http://www.pecsiprogramok.hu/

