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TÉMA

INFO

A re:public galéria
megnyitása

Doboviczky Attila
30/583-4045
www.commonline.hu

Május 2.
szerda

Deák Máté

XIII. PTE Ibero-Amerika Hét

11 óra
Május 2.
szerda
17 óra

„Világ konyhái
egyesüljetek!” A Pécsi
Orosz Központ félévzáró
rendezvénye

deak.mate@pte.hu
30/6952886
http://ibero.btk.pte.h
u/

HELYSZÍN
Zsolnay Negyed,
PTE BTK
Kommunikáció- és
Médiatudományi
Tanszék
E25-ös épület,
földszint
Zsolnay Kulturális
Negyed PTE BTK
épülete (E25)

Pécsi Orosz Központ
Rusznák Karolina
rusznakk@gmail.com Pécs, Ifjúság útja 6.
http://www.oroszkozpon "D" épület 4-emelet
t.pte.hu/

Valamennyi eseményünk részletes programja letölthető: http://www.pte.hu/?p=calendar

HÁTTÉRANYAG
re:public galéria
2012. április 30-án (hétfőn), a Zsolnay Kulturális Fesztivál keretei között nyílik meg a
re:public galéria, a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék új kiállítóhelye.
Program
16.00 Köszöntő – Szijártó Zsolt, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék vezetője
16.10 A re:public galéria megnyitása
A Galériát megnyitja: Márta István, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója,
A jelenlévőket köszönti: Zeller Gyula, a PTE rektorhelyettese és Fischer Ferenc, a PTE
Bölcsészettudományi Kar dékánja
16.30 Rejtőzés a fényben. Underground plakátok Bodó Márton gyűjtéséből
A kiállítást megnyitja: Havasréti József, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék
oktatója
17 órától Flash Art Hungary lapbemutató
A magyar Flash Art a nemzetközi Flash Art lapcsalád hazai kiadású testvérlapja. A több mint
40 éve, több mint 80 országban terjesztett folyóirat magyar mutációja 2012 januárjában indult
útjára, kéthavonta megjelenő, közel száz oldalas kortárs művészeti magazin formájában. A
Flash Art – a kortárs magyar művészet helyzetének megváltoztatására – kettős missziót
vállalt: a nemzetközi szaksajtó meghódítását a Flash Art International segítségével, valamint
egy szélesebb hazai közönség megmozgatását.
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A lap magyar kiadásáról Rieder Gábor főszerkesztővel és Készman Józseffel, a Műcsarnok
kurátorával Beöthy Balázs, az exindex folyóirat főszerkesztője beszélget
18.30-tól HARTS: DJ-VJ-LIVE PAINTING PÁRBAJ (közreműködik: Jakócs Dorottya, street
art művész)
A Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék hallgatói ezúttal zenei- és látványfelelősként
mutatkoznak be a Negyedben; épületvetítések, koncert- és party vizuál területén már
többször kipróbált duó, illetve a party-szcénában ismert lemezlovászok, dj-k alkotják a
csapatot. A zenei repertoár igen tág: „a dubsteptől a drum’n'bass-ig, a minimáltól a dutch
house-ig, a moombahtontól a breaksig, a legpiszkosabb elektró számoktól a glitch-ig bármi
megszólalhat”. A mozgóképes látvány a megszokott: tört minták, torzított koloritok,
minimalista alakzatok, szövegformátumok
dj-k: boci (Space Inhalerz), chromeshelter (Space Inhalerz) és Persistent Tremor visual:
habermas and co.

Ibero-Amerikai Napok
A Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja 2012. május 2-4. között ismét
megszervezi a pécsi PTE Ibero-Amerika Hetet. A tudományos kulturális
rendezvénysorozat ebben az évben tizenharmadik alkalommal mutatja be május
elején, háromnapos programsorozat keretein belül a spanyolul-portugálul beszélő
világ kultúráját.
A 2012-es, 13. Ibero-Amerika Hét során spanyol és portugál nyelvű nemzetközi
konferenciát szervezünk, mely a cadizi Alkotmány kétszáz éves évfordulója
kapcsán az Constitución, Estado y sociedad en Iberoamérica, 1812-2012 címet
viseli.
Hagyományainknak megfelelően a 2012. május 2-ra tervezett konferencia
előadásait a PTE Ibero-Amerika Központja által gondozott Iberoamericana
Quinqeecclesiensis sorozat 10. spanyol és portugál nyelvű kötetében kívánjuk
megjelentetni.
A tudományos kollokviumon túlmenően a programsorozat fontos célkitűzése a
spanyolul-portugálul beszélő világ kultúrájának, történelmének, változatos kulturális
programok segítségével történő bemutatása. Az Ibero-Amerika Hét középiskolai
diákok, egyetemi hallgatók, nyugdíjasok részére szervezett eseményei iránt az
eddigi évek tapasztalatai alapján egyre fokozódó érdeklődés mutatkozik, ezért
hagyományos programjaink mellett 2007-től fesztivál jelleggel egy többnapos
rangos kulturális eseményeket felsorakoztató programsorozatot indítottunk.
Programjainkat ebben az évben is szoros együttműködésben szervezzük a PTE
Spanyol Szemináriumával, a Kodály Zoltán Gimnázium Magyar-Spanyol két tanítási
nyelvű tagozatával, a Budapesten akkreditált latin-amerikai, illetve a spanyol és a
portugál nagykövetségekkel, a budapesti Cervantes Intézettel, az Oktatási
Minisztériummal, a Külügyminisztériummal, valamint pécsi és országos civil
szervezetekkel (az idén 20. éves fennállását ünneplő Pécsi Magyar-Spanyol Baráti
Társaság).
Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a rendezvénysorozat védnökeinek kérjük
fel Spanyolország és Portugália nagyköveteit, a GRULA (Latin-amerikai
Nagykövetek Csoportja) soros elnökét, a Baranya Megyei Közgyűlés elnökét,
valamint Pécs Megyei Jogú Város polgármesterét és a Pécsi Tudományegyetem
rektorát.
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Hagyománnyá vált, hogy a számos spanyol-portugál nyelvet beszélő ország
bemutatására törekvő rendezvénysorozatunk fővédnökének a Magyar Köztársaság
külügyminiszterét kérjük fel. 2002-ben és 2011-ben Martonyi János, 2003-ban és
2004-ben Kovács László, 2005-ben és 2006-ban Somogyi Ferenc külügyminiszter
urak, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben pedig Göncz Kinga külügyminiszter
asszony, 2010-ben Dr. Balázs Péter vállalta el az Ibero-Amerika Hét fővédnöki
tisztségét. 2012-ben Martonyi János külügyminiszter urat kértük fel ismét a PTE
XIII. Ibero-Amerika Hét fővédnökének.
Részletes program: http://ibero.btk.pte.hu/

Világ konyhái, egyesüljetek!
A Pécsi Orosz Központ félévzáró rendezvényére május 2-án, 17 órától kerül sor,
melynek keretében lehetőség lesz megismerkedni és megkóstolni a PTE-BTK Szláv
filológia Tanszék diákjai, Erasmusos hallgatói és oktatói által készített ételeket.
Képviselteti magát többek között az orosz, a török, a kazah, a sváb, a magyar és az
erdélyi konyha is.
További információ: http://www.oroszkozpont.pte.hu/
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