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EKF újratöltve - 2011-ben a program örököse a 
Zsolnay Negyed 
 
A jelek szerint a pécsi EKF projekt nem akar könnyen 
elmúlni. A szervezők ígérete szerint 2011-ben, a 
hivatalos évad elmúltával is lesznek "maradandó 
nyomai", mi több, új eseményeket, fesztiválokat is 
ígérnek az új helyszínek. Az év hozadéka a kulturális 
léptékváltásnak reménye, melynek keretét részben a 
Zsolnay Negyed biztosítja. 
 
Ez év őszére fejeződik be teljesen a Zsolnay Kulturális 
Negyed építése: az EKF program legnagyobb, 10,8 
milliárd forint költségvetésű és egyetlen folyamatban lévő nagyberuházásának minden 
létesítményét átadják szeptemberig. A 35 ezer négyzetméteren elterülő kulturális negyed az 
ország egyik legnagyobb kulturális központja lesz.  
 
Hamarosan elkészül a Zsolnay-mauzóleum 
 
A síremlék felújítása eljutott a befejezésig, a külső munkálatokkal elkészültek, belül az utolsó 
simítások vannak vissza. A mauzóleum teljes felújítása nemcsak a mauzóleum épületének 
rendbetételére irányult, hanem a teljes létesítmény egészére, benne a felvezető út két 
oldalán egykor büszkén sorakozó 42 pirogránit oroszlánra, a kerítés helyreállítására, amelyet 
sok helyen gyakorlatilag a semmiből kellett újraépíteni az egykori tervek és fotók alapján.  
 
A Zsolnay aranykora, a Gyugyi-gyűjtemény 
 
A majdnem 600 darabos együttes minden tagja ugyanazon műhelyből származik, melyek a 
pécsi Zsolnay-gyárban készültek, az 1870-es évektől az 1910-es évekig tartó 
időintervallumban. A következetes és hozzáértő gyűjtőmunka eredményeként létrejött 
együttes az „aranykor" művészeti és kézművességi csúcseredményeinek bemutatására 
fókuszál, s hitelesen egészíti ki a pécsi Zsolnay Múzeum kiállítását. 
 
A Bóbita Bábszínház új helyen  
 
A Bóbita átköltözése struktúraváltással és a feladatok bővülésével jár. Harminc férőhelyes 
kézműves helyiség: itt bábokat készíthetnek a gyermekek és szüleik. A Mesekuckó egyfajta 
gyermekmegőrzőként működik majd: amíg itt a kicsik diavetítésen vesznek részt vagy 
meséket hallgatnak. A Bóbita Kakaóbárja a bábszínházi környezet mellett szörpökkel és 
egyéb, természetes anyagokat felvonultató termékekkel várják majd a családokat. A 
drámateremben zenét, táncot, mozgásművészetet tanítanak a kicsik csoportjainak.  
 
 
A Pécsi Galéria Pinczehelyivel nyitott 
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A Pécsi Galéria ezer négyzetméteres területet kapott a Zsolnay Negyedben s folytatta 
történetét Pinczehelyi Sándor életművének bemutatásával (január 23-ig megtekinthető). Az 
évben váltakozva jelenik meg majd a hagyományos, klasszikus művészet és a kortárs képző- 
és iparművészet.  
 
A Varázslabor: játszóház kicsiknek és nagyoknak 
 
A Varázslabor természettudományos, technikai interaktív kiállítás, játszóház lesz kicsinek és 
nagyoknak. A kiállítás nemcsak a fizika, a kémia és a biológia jelenségeire fókuszál, hanem a 
kreatív művészetek is helyet kapnak. Fontos szerep jut valamennyi érzékszervnek, tehát a 
kiállított eszközöket, játékokat a látogatók birtokba vehetik: a jelmondat: „A kiállított 
tárgyakhoz nyúlni kötelező!" 
 
Csillagnéző az új planetáriumban 
 
Az évek óta méltatlanul mellőzött planetárium új funkciókkal kibővítve újra működik majd 
Pécsett, a Zsolnay Negyedben. A többéves kihagyást követően a Pécs-Baranyai Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat 3D-s mozival, interaktív kiállítással és más, a mai kor 
követelményeinek megfelelő szórakoztatva oktatással várja az érdeklődőket. 
 
Pécs-baranyai Ipartörténeti Múzeum 
 
Érdemes megismerni azon jeles személyiségeket, vállalkozásokat, amelyek megalapozták 
Pécs város gazdasági fejlődését. A megyei meghatározó cégek fejlődési pályáját, valamint a 
jeles tradíciókkal bíró kis- és középüzemek ipartörténeti emlékeit mutatja be a Zsolnay 
Negyedben kialakított Ipartörténeti Múzeum. 
 
Változatos, színes programok 2011-ben is 
 

Ilyen a Cézanne és Matisse bűvöletében – a Nyolcak – 
centenáriumi kiállítás, amely március végéig látogatható a 
Papnövelde utcai Nagy Kiállítótérben. A városban már 
eddig is hagyománnyá vált fesztiválokat idén is 
megrendezik (pl. Sétatér Fesztivál, ICWiP, Örökség 
Fesztivál stb.), valamint tárgyalások folynak a 2010-ben 
először megrendezett és rendkívüli közönségsikert aratott 
Cirkusz és Utcaszínház Fesztivál meghonosításáról, újbóli 
megrendezéséről is. Nagyon fontosnak tartják a 

kifejezetten a Pécs2010 EKF program miatt, annak hatására létrejött programok (pl. Pécsi 
Nemzetközi Tánctalálkozó) megrendezését. Fontos cél, hogy 2011-ben minél többet meg 
lehessen tartani a felvezető években, valamint 2010-ben létrejött eredményekből, kulturális 
pezsgésből. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Berecz András és barátainak Angyalfütty 
című összművészeti előadása érkezik a Kodály Központba. Az új épület bevezető 
rendezvénye lesz február és április között a "Pécsi Hangzás" című eseménysorozat is, 
amelyen pécsi zenekarok, különböző műfajt képviselő együttesek az elsők között kapnak 
lehetőséget arra, hogy kipróbálják a hangversenyterem rendkívüli akusztikáját. Február 4-én 
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a világzenei nap keretében az Arco Quartett, a Dutar és a Neofolk együttes lép színpadra, a 
Sator Quartet pedig február 10-én ad műsort. Február 21-én kórusnapot szerveznek pécsi 
kórusok részvételével. A programsorozat keretében februárban és márciusban pécsi 
könnyűzenei együttesek is fellépnek a Kodály Központban, ahol koncertet ad majd többek 
között a Kiscsillag, a 30Y, a Punnany Massif, Takáts Eszter, és a Zagastic is. 
 
2011. márc. 20-ig: Változások – Tél – Richter Sára textilművész kiállítása 

Helyszín: Parti Galéria 
2011. márc. 27-ig: Cézanne és Matisse bűvöletében – a Nyolcak – centenáriumi kiállítás 

Helyszín: Modern Magyar Képtár 
2020. szept. 01-ig: Gyugyi-gyűjtemény - A Zsolnay Aranykora 

Helyszín: Sikorski-ház 
 
További hírek és információk a www.pecs2010.hu, www.pecsiprogramok.hu és a kultura.hu 
oldalakon.  
 

http://www.pecs2010.hu/
http://www.pecsiprogramok.hu/

