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Pécs 2010 rendezvénysorozat attraktív elemeként, 100 db nagyméretű képből álló, az 
iszlám kultúra különböző aspektusairól szóló szabadtéri fotókiállítás lesz Pécs 
belvárosában, a Széchenyi téren. A 100 fotó a 2010-es év másik két kulturális fővárosát, 
Isztambult és Essent is bemutatja. A török, a német és a magyar városokat összekötő 
kapocs a kiállítást szervező SuperGroup kreatív koncepciója szerint az iszlám, mint 
kultúra és vallás is megjelenik mindhárom város hétköznapjaiban. 
        
A kiállítás üzenete A kiállítás üzenete A kiállítás üzenete A kiállítás üzenete     
2010-ben Európának három kulturális fővárosa lesz: Essen Németországban, a török 
Isztambul, és a magyar Pécs. A kelet (Isztambul) és a nyugat (Essen) között Pécs a kettőt 
összekötő kapocsként középen áll, így a kiállítás az egyesülő Európára és a kultúrák 
sokszínűségére koncentrál. Célunk a látogatók megismertetése a 2010-es kulturális 
fővárosokkal, Péccsel, Essennel és Isztambullal. A látogatók a helyszínen, a kiállítás alatt 
megismerhetik a három város kultúráját, adottságait, az ott lakók életét. Minthogy 
napjainkban a vallás szerepe újra felerősödött mind az identitáskeresésben, mind a 
politikai diskurzusban és a közéletben, e három várost most a közös muszlim vallási 
hagyomány által szeretnénk bemutatni. 
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A kiállítás koncepciója A kiállítás koncepciója A kiállítás koncepciója A kiállítás koncepciója     
Az iszlám a legdinamikusabban terjeszkedő világvallás. A kereszténység után a világ 
második legnagyobb vallása közel másfél milliárd követőjével. A muszlim életvitel, 
hitrendszer és világlátás(ok) a városokban jelennek meg leginkább: az öltözködésen, az 
építészeten, a viselkedésen, a kereskedésen és a jogalkalmazáson keresztül. Ezt a 
sokféleséget a hagyományokat, a kortárs problémákat és a lokális megoldásokat - a 
kortárs fotográfia segítségével szeretnénk megismertetni a nézőkkel.  
E három városban és/vagy az általuk képviselt három országban a muszlim kultúra 
változatos aspektusait megörökítő fotográfiákat mutatunk be, melyek reflektálhatnak a 
múltra, a jelenre vagy a jövőre, miközben a közös tér iránti tisztelettől hajtva nyíltan 
tematizálhatják a mai problémákat is. 
    
    

A kiállítás szervezője: a SuperGroup művészcsoport A kiállítás szervezője: a SuperGroup művészcsoport A kiállítás szervezője: a SuperGroup művészcsoport A kiállítás szervezője: a SuperGroup művészcsoport     
 
    
További információ: További információ: További információ: További információ:     
www.100iszlam.com  
www.supergroup.hu 
 
 

 
 
 
 
 


