
ki
be

sz
Él

És
 –

 k
ul

tú
rA

 –
 k

Ül
Fö

ld

ki
be

sz
Él

És
 –

 k
ul

tú
rA

 –
 k

Ül
Fö

ld

PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA

www.pecs2010.hu 

Fôtámogató:

kultúroltás
Őszi dÓzis
PÉcs-decentruM kulturális eGyesÜlet

2010. szeptember 11.
2010. szeptember 18.

2010. szeptember 18. (szombat)
kAntAbár kávéház (Pécs, Pécs, irgalmasok utcája 6.)

10.00–11.00: Performance Horváth viktor török tükör című 
könyvéből – a performance folytatásaként a szerző 
másnap felviszi a mecseki kantavárba, 
könyve egyik helyszínére a vállalkozókat

11.00–11.30: kázin-koncert

12.00–14.00: kerekasztal-beszélgetés: kortárs művészet 
és közönsége, főváros és vidék, a magyar kultúra törésvonalai. 
nemzeti, nemzetközi és kultúrán belüli traumák feloldásának
lehetősége az irodalom, a művészet és a közéleti kibeszélés által. 
beszélgetők: 
Mile lajos (az lMP parlamenti képviselője), 
nagy Márta (keramikusművész, egyetemi tanár)

14.00–15.00: pc - tudunk-e sok nyelven együtt beszélni?

15.00–16.30: Milyen a mai Magyarországon nemzetiséginek 
vagy külföldinek lenni? Moderál: Hammer erika

17.00–18.00: Mai pécsi fiatal írók sajátszöveg-válogatása

18.00–18.30: Az Üres tér színtársulat felolvasószínháza 
a török tükörből

18.30: záróakkordok: Fesztiválzáró zenés-táncos mulatság 2.

10.00–14.00 óráig a fentiekkel párhuzamosan a
kAntAbár kávéház kertjében igényes
képzőművészeti játszóház zajlik: csille MártA
textilművésszel, aki tűnemezelő technikával 
jelenítteti meg az irodalmi folyamatok, szálak
egymásba szövődését, a kapcsolat, érintkezés,
viszonyok, az egymásra hatás, a hasonlóságok és
különbözések labirintus-rendszerét, egyesületünk
és pc-kutatócsoportunk szellemiségét, 
koncepcióját és gyakorlatát. 

Pihenésül 14.00-tól 
a FAnyuszi gyerekzenekar játszik nekik, 
s drámajátékosbábos – velük. 

egyidejűleg folytatásos könyvet is írnak 
helyben a résztvevők.

PÉcs-decentruM kulturális eGyesÜlet 
Hívószavaink a találkozás, kapcsolat, Hatás. kis konferenciákra, civil-értelmiségi közéleti kerekasztal köré, zenét hallgatni és művészeti játszóházakban
tevékenykedni hívunk felnőttet és gyereket. egyesületünk célkitűzését bocsátjuk vizuális megformálásra, az egymásba szövődő szálak: tűződő, fonódó sza-
kmák, elképzelések, értékrendek, szemléletek, hitvallások együttélésének esélyeiről, egymást megtermékenyítő hatásáról, s a decentrum-jelleg (alternatív
központ a periférián) plasztikus megjelenítéséről, vagy akár az  aktuális címről: kultúroltás. 

támogatóink: ráday könyvesház, kafka Fogadó, kantabár, origó-ház. 

A belÉPÉs Minden ProGrAMunkrA inGyenes. A ProGrAMot Az ekF És Az nkA táMoGAtjA.

2010. szeptember 11. (szombat)
kultúroltás Az oriGÓbAn kultúroltás A kAntAbárbAn
oriGÓ-Ház (Pécs-Mecsekszabolcs, komlói út 94.)

10.00–13.00: boros zoltán bukaresti filmrendező 
Magyarok a Balkán kapujában és b. nAGy veronkA
Juhaimnak maradékát összegyűjtöm című filmjének
megtekintése és beszélgetés az alkotókkal

15.00–16.30: kerekAsztAl a megértés esélyéről 
szórványban, kisebbségben, határhelyzetben.
vendég: belÉnessy csAbA (Mti),
nyári zsolt (szobrászművész)

17.00–17.30: kázin-koncert

17.30–18.00: sAjátszöveG-váloGAtás mai pécsi 
fiatal írók verseiből/prózáiból/műfordításaiból

18.00–19.00: az Üres tÉr színtársulAt előadása

záróakkordok: fesztiválzáró zenés-táncos
mulatság a résztvevők közreműködésével 1.

10.00–16.00: A fentiekkel párhuzamosan a szomszédos 
GyerekkArAvánbAn igényes képzőművészeti játszóház
zajlik PonGrácz ÉvA művésztanár vezetésével: színes kép-
folyamon kísérlik megformálni a kicsik és nagyok a világ
különböző kultúráinak és vallásainak gazdag tartalmi-képi
világát.

Pihenésül 12.30-tól a FAnyuszi GyerekzenekAr játszik
nekik, s drámajátékos-bábos – velük.

13.30-15:00: PAPP zoltán Pte 1-es gyakorlós 
gyermekszínjátszó csoportja előadja a PAd című musicalt.

egyidejűleg FolytAtásos könyvet írnak helyben a
résztvevők, s ismerkednek szAbolcsFAlu rejtÉlyeivel –
vállalkozó kedvű csoportok kikanyarodhatnak 
egy kis kalandos túraútvonalra a Gyerekkaravánnal.
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