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#Piknik 30 – az emlékévhez kapcsolódó kulturális
programok és kiadványok
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Soproni Múzeum konzorcium projektje,
melynek célja méltó megemlékezés egy programsorozat keretében a Páneurópai Piknik 30.
évfordulójáról. További cél volt a város közösségi-kulturális életének fellendítése, színvonalas
városi kulturális programkínálat bővítése, a piknik-hagyomány ápolása, mivel a Sopron mellett
30 éve lezajlott események történelemformáló jelentőségűek, ma már egyértelműen a soproni
identitás részét képezik.
Az évfordulós rendezvénysorozat olyan eseménynek állít emléket, mely komoly
identitásformáló hatású, nagy jelentőséggel bír a kelet-közép-európai átalakulás
folyamatában, a vasfüggöny lebontásában, mely által nemcsak a jelen lévő magyar, osztrák
és német résztvevők, hanem egész Európa vett szimbolikusan búcsút a kettéosztottságtól.
A projekt szakmai tartalma:
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezésében a köztéri alkotásaikról
ismertté vált Melocco Miklós és Párkányi Raab Péter szobrászművészek kisplasztikáiból,
vázlataiból és skicceiből nyílt kiállítás 2019. augusztus 15.- 2019. szeptember 20-ig a Liszt
Ferenc Konferencia és Kulturális Központ Munkácsy-termében. Mindketten büszkélkedhetnek
Sopronhoz vagy a Pánerurópai Piknik témájához kötődő alkotásokkal: a Kossuth-díjas
Melocco Miklós Áttörés című ikonikus szoborkompozíciója a 2009-es emlékév fő ünnepsége
során került átadásra, jelenleg a Páneurópai Piknik Emlékpark legnagyobb, központi
attrakciójának tekinthető, a berlini fal egy darabját is magában foglalja. Újabb
szobrászgeneráció jeles képviselője Párkányi Raab Péter, akinek József Attila- és Bánffy
Miklós-szobra is megtalálható Sopronban.

- A programokhoz és helyszínekhez szorosan kapcsolódóan elkészítésre került a Páneurópai
Piknik útlevél, amely egy különleges, fiatalos ereklye, melybe pecséteket lehetett gyűjteni az
emlékévhez kapcsolódó különböző rendezvényeken és helyszíneken, emellett pedig számos
érdekességet, kevéssé ismert tényt, információt is tartalmaz. Az útlevél a rendezvényekre
látogatók részére került kiosztásra.

- Soproni Múzeum szervezésében megrendezésre került a Várkerületen, a Rondella előtti
téren egy szabadtéri kiállítás 2019. június-augusztus hónapokban a Páneurópai Piknik
időszakáról. A helyszínen a Páneurópai Piknik történelmi hátterét bemutató leporellók kerültek
kihelyezésre a látogatók számára, valamint információs és tájékoztató felületek is kihelyezésre
kerültek. A kiállítási helyszínen a Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolája egy
projektnap keretén belül továbbá tanulók és egyéb érdeklődők bevonásával egy a témához
illeszkedő graffiti installációt készített.

- A Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális központban 2019. július 4-én kerekasztal
beszélgetés került megrendezésre, amely egy interaktív beszélgetés volt az egykori
szervezőkkel és további meghívott vendégekkel, a fő témája a Páneurópai Piknik és utóélete
volt.

