2010. 04.09. (péntek)

Gyerekkaraván

10-12.00: A perifériáról a centrum (pc). Világirodalmi áramlás a 20.
század középsô évtizedeitôl címû kiadványsorozat bemutatása. Irodalmi
érintkezések megvitatása interkulturális aspektusokból: kultúráink egymás
szemében és szempontjain át. A beszélgetésben részt vesznek az újvidéki
konTEXTUS projektum interkulturális mûhelyének tagjai: Csányi Erzsébet,
Utasi Csilla, Samu János irodalomtörténész, Simon Grabovac költô. (moderátor:
Hammer Erika)
12:00: Sajtótájékoztató. Bemutatkozik az egyesület és partnerei, köztük
a Ráday Könyvesház Orbán György, a Liber-Arte Alapítvány Pongrácz Éva
személyében.
12.30-13.30: Fogadás

KULTÚROLTÁS
FESZTIVÁL
Ápr. 9-10.

Civil Közösségek Háza és
Kultúrkertje
(Pécs, Szent István tér 17.)

10-14 óráig a Gyerekkaravánban (a felnôtt program melletti gyerekhelyszínen,
a Civil Közösségek Háza másik termében) igényes képzômûvészeti játszóház zajlik
Pongrácz Éva mûvésztanár és Csille Márta textilmûvész vezetésével.
Csille Márta textilmûvész tûnemezelô technikával síkok, szobrok egymásba
tûzôdésével jelenítteti meg egyesületünk és pc-kutatócsoportunk (ld.
balra) szellemiségét, koncepcióját és gyakorlatát. Pongrácz Éva Bernáth
Elek-díjas mûvésztanár közös temperafestmény alkotására hívja meg a
gyerekeket és a gyerekeket felkészítô mestereket. A képfestôk feladata lesz,
hogy a világ különbözô kultúráinak és vallásainak jelképeit felhasználva,
összekapcsolva vagy kontrasztba állítva színes képfolyamot állítsanak össze.
A gyerekek együttmûködése során létrejött színes festmény mozgalmas és
gazdag szövevényt alkot majd, melyben láthatóvá válik a világ kultúráinak,
vallásainak sokszínûsége, különbözôsége és egymásba kapcsolódása. A
tárgyakat (képeket, szobrokat) szavazással is értékeljük a napok végén, s
bemutatjuk a felnôtt résztvevôknek.

13.30-15.00: Daniel Stein, tolmács. Konferencia Ljudmila Ulickaja
regényérôl. A nyelvek, kultúrák, vallások közötti közvetítésrôl beszélget
Schönberger András rabbival, Mátyás Imre és Gál Károly katolikus papokkal, Rácz
Géza vaisnava lelkésszel, Dobó Attila nyelvésszel, Gilbert Edit irodalomtörténész- A Gyerekkaravánban a Fanyuszi nevû gyerekzenekar játszik 12.30
mûfordítóval és Kustán Judittal (Keresztény-Zsidó Társaság) Vilmos László órakor, s Tóth Viktória (12.50-kor) drámajátékot kezdeményez. Egyidejûleg
ókortörténész. Egymásba olthatók-e – és milyen szinten – a vallások, avagy folytatásos könyvet is írnak helyben a résztvevôk.
kioltják egymást?
15.00-15.30: zene
15.30-16.00: kávészünet

- Vendégeink -

Pécs-decentrum Kulturális Egyesület

- Vallás -

2010. 04.10. (szombat)

- Vizualitás -

Kultúroltás - - Decentrum

16.00-18.15: Hogyan neveljünk (magunkból) igényes laikust? – a
közönyös állampolgártól az elefántcsonttornyot alkotó profin át a
párbeszédre kész, kérdezô emberig. Beszélgetés tudósokkal, politikusokkal,

közéleti és kulturális szereplôkkel, értelmiségiekkel égetô közéleti kérdésekrôl,
szolidaritásról, esélyegyenlôségrôl, az öntudatos civil-lét esélyeirôl, az értelmiségi
és az értelmes lét lehetôségérôl, az intézmények mûködési zavarairól, a tudomány
hasznosságáról, kultúrák, szubkultúrák együttélésérôl, a vidék és a vidéki
értelmiség magárahagyottságáról – nálunk és szomszédainknál. Fleck Zoltán
jogszociológus (Budapest), Gáspár Gabriella szociológus (Pécs), B. Nagy Veronka
televíziós szerkesztô (Bukarest), Csányi Erzsébet irodalomtörténész (Újvidék),
Gombár Gabriella újságíró (Pécs), Veszprémi Béla orvos (Pécs), Tornai Zoltán
orvos (Pécs), Nagy Márta keramikusmûvész (Pécs), Farkas Ferenc közgazdász,
rektorhelyettes (Pécs) és mások. (moderátor: Barcsi Tamás)

Találkozás - - Kapcsolat - - Hatás

10.00-11.30: Hogyan neveljünk (magunkból) igényes laikust? – a
kerekasztal-beszélgetés folytatása vendégeinkkel, közönségünkkel.
(moderál: Gilbert Edit)
11.30–11.40: kávészünet
11.40-12.25: Godot-ra várva. Monodráma
12.25-12.45: kávészünet
12.45-14.00: A miskolci Mûút folyóirat (k.kabai
lóránt), a vajdasági DNS (Samu János) és egy új
dunaújvárosi Füvészkönyv bemutatkozása.
14.00-14.30: Egyesületi közgyûlés. Igény
esetén tagfelvétel.

