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A misszió 

 
 
A kultúra az a terület, ahol a legkönnyebben lehet létrehozni és megóvni az „Európa-ideát”: 
kapcsolatokat, összeköttetéseket, közös utazásokat jelent. A spanyol kultúra, ahogyan a múltban, úgy 
ma is különböző kultúrák találkozásának szülötte. A 21. század Spanyolországa a multikulturalizmus 
iránti elkötelezettség jó példája, amelyhez mindig is az emberi jogok iránti elkötelezettség társult 
mind történelmi, mind társadalmi okok miatt – állítják a spanyolok.  
 
„Befelé és kifelé figyelő Európa”: e szellemiség jegyében kívánja vezetni Spanyolország az EU-
elnökséget a következő hat hónapban. „Ennek elérése érdekében – az európaiak jólétét növelő és az 

Európára, illetve a világ többi részére váró kihívásokat tisztázó kormányzati tevékenységek mellett – 

messzemenő ás ambiciózus kulturális elkötelezettséget vállaltunk, ami találkozási helyet és közösségi 

teret szolgáltat, amelynek keretében kifejezhetjük magunkat, álmodhatunk és csodálkozhatunk.” – áll a 
spanyol elnökség honlapján. 
 
 
Programok 

 
 
A kulturális keret alapjait képező lényeges értékek nagyrészt megegyeznek az elnökség céljaival: 
kulturális örökség és kortárs művészet, nők és férfiak közti egyenlőség, innováció, fenntartható 
fejlődés, kultúrák közötti párbeszéd, változatosság és oktatásközpontú Európa. Különböző formájú és 
tartalmú rendezvények sora veszi kezdetét e célkitűzésekkel összhangban, hogy megmutassa 
Spanyolország és Európa mély gondolatait és kreativitását.   
 
Ahogyan az már korábban elhangzott, Spanyolország nemcsak befelé kíván tekinteni, hanem kifelé 
is. Ezért változatos programokra lehet számítani latin-amerikai, szefárd-zsidó, arab, afrikai, ázsiai és 
mediterrán témákban, ami az ibériai országot – múltbéli szerepének megfelelően – találkozóponttá 
teszi a kultúrák, a kontinensek és a civilizációk számára. Többek között a latin-amerikai 
függetlenség két évszázados évfordulója, Ázsia látványos feltörekvése, az ismeretlen Afrika, a 
mindenkori közvetlen szomszéd arab világ és a helyi sajátosságnak számító szefárd hagyomány, mind 
témája lesz a programsorozatnak.  
 
A kulturális események részben Spanyolország határain belül zajlanak, részben pedig kiemelt 
külföldi helyszíneken – mint Brüsszel, Budapest vagy Sanghaj – jelenik meg az EU a világban a 
kultúra területén. Öt kontinens spanyol nagykövetségei, Dániától Párizson keresztül Argentínáig, az 
Egyesült Államoktól Zimbabwéig, különböző programokat szerveznek a kortárs spanyol kultúra 
jegyében. Többek között L’Aquilában újra megelevenedik Don Quijote története, illetve Brüsszelben 
levetítik José Luis Peñafuerte Los caminos de la memoria (Az emlékek útja) című filmjét, amelyben a 
spanyol polgárháború eseményeit dolgozzák fel egykori spanyol száműzöttek segítségével. 
 



  

A zene kapja azt a megtisztelő feladatot, hogy a spanyol elnökség kezdetéről informálja a 
tagországokat. Klasszikus, spanyol zarzuela, opera, mesztic és sok más műfajú zenei koncert jelzi, 
hogy elkezdődött a hat hónap. Balettelőadások, elektronikus zenei fesztiválok és más zeneközpontú 
események futnak végig ezen időszak alatt. A flamenco kiemelt szerepet kap a programban: 
speciális fesztiválok lesznek Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, hogy bemutassák a 
műfaj régi és új stílusjegyeit és nagy jövő előtt álló táncosait.  
 
Több országban is spanyol és más európai filmeket vetítenek, közülük több nem került kereskedelmi 
forgalomba, így a nagyközönség most először láthatja azokat. Ennek megfelelően a Filmoteca 
Española, a spanyol kulturális minisztérium filmművészeti intézménye ambiciózus programot állított 
össze a felújított európai filmek kincstárából. 
 
Festménykiállításokkal (például Picasso alkotásaiból a New York-i Metropolitan Múzeumban), 
irodalmi rendezvényekkel (Budapesten Miguel Hernández centenáriumának tiszteletére, vagy 
Prágában írói fesztivál), színdarabokkal (La vida es sueño Calderontól Argentínában és a Naumachia a 
La Fura dels Baus előadásában Norvégiában) is készülnek a spanyolok, s ezekkel bejárva a világot 
hirdetik Spanyolország és Európa kulturális sokszínűségét. 
 
Végül az elnökség ideje alatt Spanyolország kulturális örökségének legvibrálóbb és leggazdagabb 
eseményeit is Európa szolgálatába állítják: a félszigeten és szigeteken minden évben lezajló 
fesztiválokat, olyan programokkal, amelyek sokszínű és magával ragadó kulturális élményt nyújtanak 
még a legtávolibb, elzárt régióknak és lakóiknak is. A „Spanyolország Fesztiválja” rendezvény 
keretein belül csokorba kötik mindazt, amit a fent említett fesztiválok a hat hónap alatt kínálnak: a 
granadai Nemzetközi Zene- és Táncfesztiváltól a Sónár Zenei és Digitális Művészeti Fesztiválon 
keresztül a madridi Universimad és a cuencai Vallási Zenei Fesztiválig minden program azt szolgálja, 
hogy Európa-szerte halljanak Spanyolországról. 
 
 



  

 
Néhány kiemelt program 

 
 

• 2010. február 4. Kiállítás-megnyitó: “1900 El Greco” – El Greco festményei Brüsszelben 
• 2010. február 16. 18. Caja Madrid Flamenco Fesztivál – Egy a klasszikus flamencóról szóló 

fesztivál, mely táncleckéket, kerekasztal-beszélgetéseket, szólóesteket és a „Callé de Alcala 
Díjat” foglalja magába.    

• 2010. március 1. Nemzetközi Cirkuszfesztivál – De Albacete városa egy hatalmas városi 
cirkusszá fog változni a szakma kiválóságainak részvételével. 

• 2010. március 2. Sevilla-i Nemzetközi Színház- és Előadóművészeti Fesztivál (feSt) – Sevilla 
tartományt végigjárja a Sevilla-i színház társulata. 

• 2010. március 24. kiállítás Budapesten: 20 Ruha Európának: Tervezők és Irodalom – 
Spanyolországtól kezdve, Belgiumon át egészen Magyarországig húsz ország irodalmáról 
szóló eszmecsere. 

• 2010. március 27. 5. Spanyol és Afrikai Nők Találkozója Egy Jobb Világért – Valencia 
• 2010. április 15. A Spanyol Nemzeti Zenekar Berlinben és Frankfurtban.  
• 2010. április 17. Színház: „La Estrella de Sevilla” Lope de Vega-tól – A Nemzeti Klasszikus 

Színházi Társulat reperoire-ja egyik ékkövét adja elő. 
• 2010. április 23. 17. Festimad 2M 2010 – Madrid legrégibb könnyűzenei fesztiválja, mely 

Európában az egyik legismertebb ilyen esemény. Idei szlogenje: „Zenei Biodiverzitás”. 
• 2010. április 23. II. Kiadás „Afrika Lives” – Az afrikai országok függetlenségének 50. 

évfordulóját ünneplik. 
• 2010. május 9. „Európa Napja” Ünnepség - Megemlékezés Spanyolországban és Shanghaiban 

az Expo 2010-en. 
• 2010. május 14. „A Tanító Európa” Fesztivál – egy multidiszciplináris kezdeményezés az 

európai tudatosság jegyében. 
• 2010. május 15. Universimad 2010 – 32. Rock Villa Díj Madridban – A főváros 

legpatinásabb egyetemi fesztiválja és legrégebb pop-rock- zenei vetélkedője.  
• 2010. június 1. nemzetközi Meleg és Leszbikus Filmfesztivál Barcelonában. 
• 2010. június 1. Latin-Amerikai Kongresszus Európában – Politikusok és közéleti 

személyiségek eszmecseréje a két kontinens közös értékeiről és kapcsolatairól.   
• 2010. június 1. 3. Latin-Amerikai Kulturális Kongresszus. Latin-Amerikai Zene: Körutazás – 

Egy esemény, mely a zene fontos szerepét mutatja be, mint a két kontinenst összekötő kapocs.  
• 2010. június.10. Cáceres-i Klasszikus Színházi Fesztivál – Minden évben huszonöt 

színtársulat állítja színpadra a 18. századi Európa egyik remekművét. 
• 2010. június 17. „Sónár 2010”. 17. Nemzetközi Komolyzenei és Multimédia-művészeti 

Fesztivál Barcelonában. 
• 2010. június 23. Europe Live. Zenei körutazás a sokszínűség jegyében. – Több mint negyven 

spanyol, belga és magyar zenész jön össze három napra  San Ildefensóban, hogy megosszák 
kreatív tapasztalataikat és tudásukat. 

• 2010. június 25. 59. Granadai Nemzetközi Zenei- és Táncfesztivál – A fesztivál 
különlegessége, hogy idén a latin-amerikai függetlenség kétszáz éves évfordulójának jegyében 
telik.  

• 2010. június 26. A spanyol elnökség záróeseménye zenészek közreműködésével. 
• 2010. június 30. “Don Quijote” – a klasszikus mű Kína legjobb rendezőjének, Meng Jinghui-

nak rendezésében. 
 



  

 
 

Bővebb  információ: 

 

 

A KultúrPont Iroda honlapján: 

www.kulturpont.hu/elnokseg 

 

A spanyol elnökség honlapja: 

http://www.eu2010.es/en/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A KultúrPont Iroda működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága 

 és az Oktatási és Kulturális Minisztérium 


