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A 2012-es évben az Európai Unió Tanácsa az 1622/2006/EK határozat 14. cikkével összhangban a 
portugáliai Guimarães mellett a szlovéniai Maribor városát jelölte ki az „Európa Kulturális 
Fővárosa 2012” címre.  

 
Maribor, Alsó-Stájerország kulturális fellegvára: „Tiszta energia!” 
 
A Dráva partján elterülő település Szlovénia második legnagyobb városaként 
színházaival, múzeumaival, saját operaházával, fesztiváljaival a térség kulturális életének 
pezsgő színtereként 2012-ben lehetőséget kap arra, hogy programjaival nagy nyilvánosság 
előtt mutatkozhasson be. Az eseménysorozat mottójául a „Pure Energy!”, vagyis „Tiszta 
energia!” felkiáltás szolgál, ezzel is utalva arra a kirobbanóan változatos kulturális életre, 
amely látogatók százezreit várja majd az elkövetkező évben. Struktúráját részben az egyes 
művészeti ágak köré csoportosította, másrészt pedig megalkotott négy réteget, melyek 
vertikális módon integrálódnak az egyes művészeti területekbe, tehát valamilyen speciális 
szemléletmódon keresztül közelítenek egy-egy témához. Ilyen például a Terminal 12 címet 
viselő projekt, mely a 2012-es Kulturális Főváros Program művészeti eseményeit fogja 
össze. Ennek részét képezik a fesztiválok, többek között a Borštnik, illetve annak speciális 
nemzetközi vonala a Bridges, a kortárs és moderntánc területén a Front@ és a NagiB, az 
Ana Desetnica utcai színházi fesztivál, a Choregie, valamint az olyan nemzetközi előadó-
művészeti rendezvények, mint a Crossings és a Performa. A Terminal 12 változatossága 
lehetőséget nyújt egy nemzetközi párbeszéd megteremtésére a szlovén, az európai és a 
világ többi színháza között.  
 
A Townkeys program feladata a városkép szebbé tétele, az életszínvonal emelésére való 
törekvés, a város attraktívvá, dinamikussá és környezetbaráttá alakítása, hogy az a 
helybéli lakosságnak éppen olyan komfortos legyen, mint a külföldi látogatók számára. Az 
Urban Furrows keretein belül a városlakók és vidéki közösségek is nagy szerepet vállalnak 
annak érdekében, hogy Maribor bebizonyíthassa, méltán nyerte el a Kulturális Főváros 
2012 címet. A Lifetouch az egyes művészeti ágak kreatív producereinek csoportjait foglalja 
magába, melynek kutatói garantálják a szakértelmet az események minden területén. 
 
 
 



 

Művészetek főszerepben 
 
Irodalmi találkozások 
 
2012-ben a városi elbeszélések kerülnek az érdeklődés középpontjába. A régi kastélyokban 
mesemondók és költők elevenednek meg a Maribori Egyetem diákjainak személyeiben 
számos, az irodalom megőrzéséhez kapcsolódó programot kínálva az érdeklődőknek. Az 
esemény kísérletet tesz arra, hogy a könyvesboltok zárt ajtói mögül kilépve tágabb teret 
nyisson a művészi befogadókészség megteremtésére kávéházakban, utcákon, vagy akár a 
parkok padjain ülve. A térség irodalmi térképe a prózai vonalú Prekmurjével, az 
avantgárd hagyományokkal rendelkező Novo Mestoval, a költői Ptujjal, Slovenj Gradec 
ifjúsági fesztiváljaival, az európai költők találkozójának színteréül szolgáló Valenjével és 
természetesen Mariborral, az irodalom terjesztésében minden tekintetben kulcsszerepet 
betöltő várossal lesz teljes. Írók, költők, irodalmi menedzserek és kutatók érkeznek majd a 
világ minden tájáról előadásokkal, rendezvényekkel és könyvvásárral várva az érdeklődő 
vendégeket. 
  
Klasszikus zene és hagyományőrzés  
 
Maribor 2012-ben széles palettán kínál programlehetőségeket a klasszikus zene 
szerelmeseinek, melyeket a hazai előadókon kívül számos nemzetközileg elismert művész 
is színesít majd. Az eseménysorozat részét képezik többek között az opera- és 
balettelőadások, a szimfonikus és kamara koncertek, folklórműsorok, valamint a 
nemzetközi zenei versenyek és mesterkurzusok is. A Kulturális Főváros program 
lehetőséget kínál nemzetközi karrierjük elindítására azon fiatal tehetségeknek is, akik saját 
műfajukban már számos versenyen kiválóan szerepeltek, de a nagyközönség számára még 
kevéssé ismertek. A 2012-es Klasszikus Zenei Program keretein belül nemcsak a színház- 
és koncerttermek telnek meg az odalátogató érdeklődőkkel, hanem Maribor középkori 
utcái, barokk stílusú terei, kastélyai és udvarházai is egész éven át muzsikától lesznek 
hangosak. Az eseményen keresztül a látogatók betekintést nyerhetnek különböző zenei 
korszakokba a középkori művektől kezdve egészen a kortárs alkotásokig. Képet 
kaphatnak a szlovén zenei világ alakulásáról a madrigáloktól kezdve a reneszánsz 
műveken át egészen a modern műfajokig.  
 
A karéneklés hagyománya Szlovéniában nagy múltra tekint vissza, ezért nem meglepő, 
hogy a 2012-es Kórusmuzsika Európa Nagydíja verseny is Mariborban kerül 
megrendezésre csakúgy, mint a Nemzetközi Kórusszövetség által szponzorált Pro Musica 
kórusnap is. A csoportos műfajok mellett az egyéni teljesítmények is díjazásra kerülnek 
Slovenj Gradecben a Hugo Wolf nemzetközi énekverseny keretein belül, melyet az ott 
született zeneszerző tiszteletére rendeznek.  
 
Szlovénia híres népdalairól és táncairól is, melyek a történelem során fontos szerepet 
töltöttek be a nemzeti identitás megőrzésében. Az etnológiai sokféleség számos népi 
együttes létrejöttéhez járult hozzá, melyek napjainkig őrzik hagyományos koreográfiáikat 
és viseletüket, így örökítve át azt a következő generációk számára. A szlovén népdalok a 
mai napig nagy népszerűségnek örvendenek, így szerencsére nem fenyegeti őket a feledés 
veszélye, s az egész éven át tartó Harmónia zenei program is várhatóan több száz a világ 
különböző pontjáról érkezett amatőr énekest fog közel hozni egymáshoz.   



 

Könnyűzene – Ébredj, Maribor! 
 
A popzene közvetlensége és népszerűsége miatt mindenképpen helyet követel magának a 
rendezvények között, noha nem képezi a klasszikus értelemben vett európai kultúra 
részét. A műfaj fejlődése révén azonban olyan jelentős pozíciót vívott ki magának az 
utóbbi évtizedekben, ami mindenképpen arra predesztinálja, hogy helyet kapjon egy 
olyan jelentős eseményen is, mint a Kulturális Főváros program. A könnyűzene 
lehetőséget kínál azon érdeklődők számára is, akiket a klasszikus muzsika kevésbé érint 
meg, illetve a hagyományos koncerteken túl szükségét érzik a pezsgőbb ritmusok adta 
kikapcsolódásnak is. Ennek megvalósításához járul hozzá többek között a Rocker Sing 
Poets, a Garage Explosion és az Etnika Festival, valamint a MED, amely az elektronikus zene 
nemzetközi fesztiválja. Ezek kiegészülnek még az ECOC 2012 testvérváros programjaival 
is, mint például a Kunigundában megrendezésre kerülő Jazzinty Fesztivál, így 
összességében bártan állíthatjuk, hogy Maribor és környéke ezúttal cseppet sem egy 
szunnyadó, csendes térség képét fogja festeni, hiszen a kulturális élet állandó jelenléte 
tartja majd éberen egész éven át. 
 
„Színház az egész világ” 
 
Maribor és partnervárosai közreműködésével Szlovénia keleti térsége 2012-ben sok 
színházi különlegességnek ad otthont. Az érdeklődőket lebilincselő előadásokkal várja az 
Anton Podbevšek Színház, míg Ptuj Városi Színháza a Szlovén Városi Színházzal 
együttműködve állítja színpadra Jernej Lorenci rendezésében Georg Büchner Danton 
halála című művét. A Maribori Szlovén Nemzeti Színház szintén azon fáradozik, hogy a 
nézőknek ne mindennapi előadásban legyen részük, amennyiben ellátogatnak a kulturális 
fővárosba. Így olyan produkciók kerülnek műsorra, mint Marij Kogoj Fekete Maszkok 
című látványos operája, vagy Edward Clug balettművész Igor Stravinsky tiszteletére 
létrehozott produkciója. 
 
A Front@ nemzetközi moderntánc fesztivál - mely szorosan összefonódik a neves szlovén 
koreográfus Matjaž Farič nevével - 2012 augusztusában és szeptemberében várja a 
táncművészet iránt érdeklődő látogatókat a Flota Intézetben Murska Sobota és 
partnervárosainak szervezésében. A fesztivál változatos programlehetőségeket kínál a 
kiállításoktól kezdve a táncművészeti iskolák találkozóján át a művészekkel való 
közvetlen beszélgetésekig. 
 
A Maribor élő terei és udvarai az Ana Desetnica utcai színházi fesztivál keretein belül valósul 
meg. Különböző nemzetek mutathatják be táncaikat, zenéiket, színházművészetüket a 
nagyközönség számára 2012 júliusában az Ana Monro színház szervezésében.  
 
A kortárs előadóművészetek nemzetközi fesztiválja, a Performa, mely 2012 novemberében 
és decemberében kerül megrendezésre a Maribori Ifjúsági Kulturális Központban, fő 
irányvonalaként az interkulturális megismerést jelöli meg. Részt vesz az eseményen 
többek között Johan Thom világhírű dél-afrikai művész, a neves orosz együttes, a Blue 
Noses, Olaszországból érkezik zenés show műsorával a Box_two, valamint több táncos 
workshop is megtartásra kerül.  A fesztiválon belül megrendezik a Video nevet viselő 
eseményt is, melynek célja az előadóművészetek extrém formáinak bemutatása például az 
új információs technológia, illetve audiovizuális kultúra műfajain keresztül. Érdekesség, 



 

hogy az alkotások nem a megszokott színházi környezetben, hanem kirakatokban, 
éttermekben és más hasonló nyilvános helyeken kerülnek bemutatásra.   
 
Gyermek- és ifjúsági programok  
 
Az Apró építészek varázsceruzával projekt keretein belül a városközpont szabadtéri 
galériájában gyerekek által készített alkotásokat tekinthetnek meg az arra járók. A 
Varázsceruza program a rajzolni és festeni vágyó gyerekeket várja műhelymunkára, míg az 
apró építészek rendezvénye az építészet iránt érdeklődő kicsik kíváncsiságát elégítheti ki.  
 
A „Mladibor” („Az Ifjú Maribor”) elképzelés lényege, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését 
a kulturális programok iránt, így változtatva Maribort nemcsak kulturális, hanem ifjúsági 
fővárossá is. Az esemény lehetőséget kínál a különböző iskolákból érkező diákoknak, 
hogy elmondják ötleteiket, hogyan is alakíthatnák a fiatalok számára vonzó várossá 
Maribort, a szervezők pedig azon lesznek, hogy velük együttműködve igyekezzenek 
megvalósítani ezen elképzeléseket. 
A maribori Bábszínház programjain belül megtalálhatóak lesznek a gyerekek számára 
készült zenés előadások és kreatív bábkészítő műhelyek csakúgy, mint a felnőtteknek 
szóló fesztiválok. 
 
Filmfesztivál 
 
Az Európai Kulturális Főváros 2012 részét képezi a maribori filmfesztivál, ami bár csak 
2013-ban kerül megrendezésre, mégis az eseménysorozat egyik fő attrakciójának 
ígérkezik. A szervezők létfontosságúnak tartják, hogy a projekt keretein belül jelen legyen 
a filmkultúra négy fontos szegmense, vagyis az oktatás, gyártás, vetítés és kritika 
egyaránt. A program célja a vetítések cserélgetése az egyes városok között, valamint hogy 
a résztvevőket közelebb hozza egymáshoz az oktatás és kreatív műhelymunkák révén. 
 
Vizuális művészetek 
 
Galériák, múzeumok és kiállítások várják az érdeklődőket Mariborban és 
partnervárosaiban, ahol a középkori jelektől kezdve egészen a modern számítógépes 
művészetekig számtalan érdekességnek lehetne tanúi az oda ellátogatók. Mindezek 
nemcsak az eredetileg erre hivatott épületekben tekinthetők meg, de utcák, terek 
változnak át ideiglenes galériákká, reklámfelületek kiállítási panelekké, bolti kirakatok 
múzeumokká. 
 
 
Források: 
 
www.maribor2012.info 
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29014_en.htm 
http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=5871 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0167:HU:NOT 
 
 
 


