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Isztambul – kulturális főváros a civilizációk metszéspontjában 
 

A 13 milliós lakosságú török város kulturális fővárossá választása alkalmat adhat 

Törökországnak arra, hogy megossza a világgal rendkívül sokszínű kulturális örökségét, és 

ezzel újradefiniálja helyét Európa és a világ térképén. 

 

 

 
 

 

 

A világ leginspirálóbb városa 

 

Az egész évben zajló, körülbelül 400 programot felölelő rendezvénysorozat számára nehéz 

volt olyan szlogent választani, amely jól összefoglalná az események közös mondanivalóját. 

A szervezők – hosszas tanakodás után – végül az ”Istanbul: The most inspiring city of the 

world” mottó mellett tették le a voksukat, amellyel elsősorban azt kívánják kifejezni, mennyi 

művész, tudós és politikus számára adott ösztönzést a város. Többek között Mozart, Puccini 

és Apollinaire neve is szerepel azon alkotók listáján, akiknek műveire döntő hatást gyakorolt 

Isztambul. A szervezők meggyőződése, hogy Isztambul Európa „természetes” kulturális 

fővárosa, ennek hivatalos elismerését pedig történelmi és politikai fordulópontként értékelik. 

 

 

Előkészületek 

 

Isztambul kulturális fővárossá válását hosszú előkészítő folyamat előzte meg: az ötlet először 

2000-ben, egy civil kezdeményezés formájában merült fel, és a szervezésben mindvégig 

megmaradt az aktív társadalmi részvétel elve. A szervezőket ért számos kritika azonban arra 

utal, hogy ennek megvalósítása nem ment végbe zökkenőmentesen. A szervezést koordináló 

ügynökség, az Istanbul 2010 ECOC Agency korábbi vezetője éppen ennek az elvnek a 

figyelmen kívül hagyása miatt kényszerült lemondásra, egy török napilap pedig a nem túl 

hízelgő „korrupció fővárosa” címkét ragasztotta a kulturális fővárosra. 

Mindezen szervezési nehézségek ellenére úgy tűnik, komoly összefogás áll a rendezvények 

mögött, és azok egyik legfontosabb célja, hogy a kulturális intézményeket, illetve az alkotás 

lehetőségét nyitottabbá, mindenki számára elérhetővé tegyék. Ebben kiemelkedő szerepet 

szánnak a fiatal generációnak. Az ifjúság megnyerésére a modern kommunikáció eszközeit is 

szolgálatba állították, valamint a programok szervezésében próbálnak minél nagyobb teret 

biztosítani az interaktivitásnak. Ennek egyik példája a ”Web City Istanbul” nevű 

kezdeményezés, amelynek keretében pályázatot hirdettek kreatív európai fiatalok számára, 

hogy olyan weblapot tervezzenek, amely a 15–28 éves korosztály körében népszerűsíti a 

2010-es év programjait. 

 

 



Komoly ambíciók 

 

A rendezvények egyik nem titkolt célja Törökország Európához tartozásának alátámasztása, 

aminek érdekében különös súlyt fektetnek a különböző kultúrák együttélésére és 

párbeszédére, Isztambul Kelet és Nyugat közötti híd szerepére, a város befogadó légkörére, 

amely hagyományok több évszázadra visszanyúló történelmi alapokon nyugszanak. Az érvek 

sorában felbukkan a város előnyös geopolitikai helyzete is, amelynek köszönhetően új keleti 

kapukat nyithat az Európai Unió számára. A kulturális főváros szerep kétségtelenül komoly 

potenciálhoz juttatja Törökországot az Unióhoz való közeledésben, és a szervezők mindent 

megtesznek, hogy megragadják ezt a vissza nem térő alkalmat. Ez olyan retorikai 

gesztusokban is megnyilvánul, mint pl. annak kinyilvánítása, hogy a projektek kivitelezésének 

minden lépése az EU eljárásaival összhangban történik, de fontos cél az is, hogy a programok 

minél több európai polgárt mozgósítsanak, akik személyes részvételük révén újraértékelhetik 

Törökországról kialakított álláspontjukat. Ez utóbbi cél természetesen a turizmus élénkülését 

is elősegítheti: a 2010-ben az átlagos 7 millió turista helyett 10 millió vendégre számítanak. 

A város hosszabb távú tervei között szerepel a 2020-as olimpia rendezési jogának 

megszerzése is, amihez szintén jó alapot nyújthatnak a kulturális év tapasztalatai. 

 

 

Finanszírozás 

 

A rendezvény lebonyolításáért az Istanbul 2010 ECOC Agency felelős, ez a szervezet a 

szerződő fél a támogatási megállapodásokban. 

Az EU a „Civil Társadalmi Párbeszéd” program keretein belül, a központi pénzügyi és 

szerződéskötő egységen (CFCU) keresztül nyújt pénzügyi támogatást a megközelítőleg 1,6 

millió eurós keretből. 

Saját forrásokat is mozgósítottak, ezek elosztásáért a pénzügyminisztérium, valamint 

Isztambul tartományi önkormányzata felelős. 

Természetesen cégek támogatását is igénybe veszik; a több csoportba sorolt, különböző 

formában és mértékben hozzájáruló szervezetek között szerepel egyebek között a Turkish 

Airlines, a Microsoft, a Swatch, a Fashion TV, valamint a Kempinski. A szponzoráló 

cégekkel a 2008–2010-es időszakra kötöttek szerződést, ezért ezek a források már az 

előkészületekben is jelentős szerepet kaptak. 

 

 

A kezdetek 

 

Január 16-án, ünnepélyes keretek között nyitották meg a rendezvénysorozatot, amelynek 

során Recep Tayyip Erdogan török kormányfő nem mulasztotta el megjegyezni: „Isztambul 

mindig Európa irányába tekintett, és mindig is európai város lesz.” A megnyitó ünnepséget 

látványos tűzijáték kísérte, az est fénypontja pedig a 300 művész által előadott ”Istanbul 

Magic” című showműsor volt, amely kísérletet tett a város színes történelmi múltjának 

összefoglalására. 

Az utcára sereglett több tízezres tömeg szórakoztatása mellett természetesen a protokoll 

vendégekről sem feledkeztek meg: a miniszterelnök Abdullah Gül köztársasági elnökkel 

közösen ötezer fős fogadást adott, amelyen többek között európai országok minisztereit látták 

vendégül. Magyarországot Páva Zsolt, Pécs polgármestere képviselte a nyitórendezvényen. 

 

 

 



Programok 

 

A kb. 400 programot felvonultató rendezvénysorozat elemei minden fontosabb művészeti 

ágra kiterjednek, ezenkívül jelentős részarányt képviselnek a programterveken belül 

különböző városfejlesztési, műemlék-rekonstrukciós projektek. Ez utóbbiak között szerepel a 

Hagia Sophia, valamint a Topkapi Szeráj egyes részeinek felújítása, illetve számos múzeum, 

könyvtár és más középület renoválása. 

 

A művészeti programok között kitüntetett fontossággal bírnak a kortárs művészeti események, 

amelyek két fő célkitűzése a kreatív fiatalok támogatása, valamint minél szélesebb tömegek 

bevonása a kortárs alkotások élvezetébe. Az ezek megvalósítására irányuló legkomolyabb 

vállalkozás a „Hordozható Művészetek” nevű programsorozat, amelynek keretében 20 

művészeti projekt indul vándorútra Isztambulban, a város 39 kerületét érintve. 

 

A változatos zenei események fókuszában a helyi és az európai művészek együttműködése 

áll. Ennek megvalósulásaképpen került sor tavaly decemberben számos nemzet művészeinek 

közreműködésével a ”Music Beyond the Conflicts” című brüsszeli békekoncertre, amely „a 

különbségek helyett a hasonlóságokra” próbálta meg felhívni a figyelmet. Hasonlóan 

érdekesnek ígérkezik a ”Music of Istanbul’s Architecture” című projekt, amely kilenc, 

különböző helyszínen megtartott koncerttel próbálja érzékeltetni Isztambul építészetének 

különböző korszakait. 

 

Számos film- és animációs fesztivál is szerepel a programok között, amelyek vizuális 

eszközök segítségével elevenítik meg a város szellemiségét. Ezek sorából kiemelkedik a 

kilencedik alkalommal megtartott ’!f Istanbul AFM’ Nemzetközi Független Filmfesztivál, 

amelyre Isztambul és Ankara közös szervezésében kerül sor. 

 

A szervezők a színházi produkciókról sem feledkeztek meg. Az Európai Egyetemi Színház 

Fesztivál keretében török és európai társulatok mérhetik össze előadóművészi tehetségüket, 

többek között a Pécsi Tudományegyetem színtársulatának színrelépésével. Emellett 

betekintést nyerhetünk a katalán színházi új hullámba is Carles Batlle egy darabja révén, 

valamint táncbemutatókra is számíthatunk az év során. 

 

A kulturális év az iskolákat is mozgósítani szeretné, emelve a művészeti oktatás és az ehhez 

kapcsolódó infrastruktúra színvonalát, és minél több diákot ösztönözve alkotó folyamatokban 

való részvételre. Ennek egyik izgalmas példája a ”We are Recording Istanbul” című projekt, 

amely 12, Isztambul különböző kerületeit bemutató kisfilm forgatására irányul, helyi 

középiskolások kivitelezésében. 

 

Egyes programok a két másik kulturális fővárossal való együttműködés eredményeképpen 

valósulnak meg. Pécs közreműködésével 2010 őszén Csontváry-kiállítás nyílik a Pera 

Múzeumban, Essenben pedig számos program foglalkozik a Németországban élő török 

kisebbség helyzetével. 

 

 

 

 

 

 

 



Fontosabb programok listája 

 

2010. január 1.–április 1.: ”Open City Istanbul”, rádióműsor – a kulturális év programjainak 

bemutatása az Açik Radyo-ban 

2010. január 1.–június 30.: ”We are Recording Istanbul”, kisfilm projekt 

2010. február 1.–április 30.: ”From 7 Districts to 7 Hills”, táncelőadás 

2010. február 6.–március 5.: Színes Isztambul fotókiállítás 

2010. április 27–29.: ”Hand in Hand with Love” Művészeti Fesztivál 

2010. május 2–16.: Európai Egyetemi Színház Fesztivál – a pécsi egyetem társulatának 

részvételével 

2010. május 7.–június 19.: ”Music of Istanbul’s Architecture” – koncertsorozat Isztambul 

különböző építészeti korszakokhoz tartozó helyszínein 

2010. május 14.–június 27.: ”Breaking the Stereotypes: The Orient and Europe” – kiállítás a 

civilizációk különbözőségével kapcsolatos sztereotípiákról 

2010. június 18.: „A város története, Konstantinápoly, Isztambul”, zenetörténeti és 

muzikológiai konferencia 

2010. július 5–9.: 2. Isztambuli Nemzetközi Balettverseny 

2010. szeptember 15–26.: ”Istanbul is Having Fun on the Street!”, utcai fesztiválsorozat, 

koncertek 

2010. október 10–13.: ”Religious Tourism Summit 2010 Istanbul”, konferencia a vallási 

turizmusról 

2010. október 31.–december 31.: ”Traditional Turkish Book Arts – Today’s Masters” – 

kortárs török irodalmi kiállítás 

2010. december 1–6.: ”Istanpoli” – táncelőadás Meg Stuart rendezésében, amelyet több 

hónapos szereplőválogatás előz meg 



 

Bővebb információ: 

 

A KultúrPont Iroda honlapján: 

www.kulturpont.hu 

 

Isztambul – Európa Kulturális Fővárosa 

honlap: 

http://www.en.istanbul2010.org/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KultúrPont Iroda működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága 

 és az Oktatási és Kulturális Minisztérium 


