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A Japán Alapítvány
szervezésében
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2018. április 7.
mondocon
A japán pop-kultúra egyik meghatározó szegmense a figurák
világa, melynek futószalagon elôállított produktumait jól ismerik a
mûfaj kedvelôi. A figurakészítés azonban jóval több is lehet, mint
mûanyag bábuk sorozatgyártása. Egyre többen készítenek otthon „hobbimûvészként” figurákat, s vannak alkotók, akik mûvészi
értékkel is igyekeznek felruházni kézzel készített mûveiket. Ezen
mûvészi érték különbözô aspektusairól – úgymint a készítési technika, kifejezô erô, az alkotói tudatossága – tudhatunk meg többet Natsusaka Shinichiro figurakészítôtôl. A mester elôadásában
beszélni fog saját gyermekkori élményeirôl az anime-manga-figura
szubkultúra világából, miközben a nézôk szeme elôtt a figurakészítés
egy fázisát is demonstrálja. Natsusaka 2000 óta Franciaországban
él; saját alkotásait Kambanart sorozat néven készíti, emellett figuragyártó vállalatok számára készít öntôformákat.
A belépôkrôl, valamint a részletes programról a MondoCon weboldalán tájékozódhat: http://www.mondocon.hu
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Japán filmklub
2018. április 18. 18:00
budapesti
olasz kultúrintézet

Thermae Romae
(2012, 108 p)
rendezte:
hideki takeuchi

A tavaszi hangulat jegyében áprilisban egy könnyedebb hangvételû
© 2012 „thermae romae” Film Partners
filmet vetítünk, mely az ókori Róma
fürdôibe kalauzol el minket, hogy egy felejthetetlen komédiában
lehessen részünk. Fôhôsünk, a gyógyfürdôk építésével foglalkozó
Lucius egy napon – ahogy a forró vízben ázva elmélkedik – hirtelen
a mai Japánban találja magát. A hihetetlen idôutazás során látottak
ihletet adnak neki, hogyan tudná tökéletesíteni a Római Birodalom
fürdôit. Új, korszakalkotó ötletei felkeltik a császár figyelmét is,
ezért felkéri Luciust egy hatalmas fürdôkomplexum megépítésére.
Kezdetét veszi a két idô – és ország – közti utazgatás, mellyel garantáltan együtt jár két óra felhôtlen szórakozás! A film az azonos címû,
többszörösen díjnyertes manga adaptációja. Sikeréhez a népszerû
sztori mellett persze hozzájárult a parádés szereposztás is, s fényét
tovább emeli, hogy a forgatás egy része Olaszország legnagyobb
filmstúdiójában, a Cinnecittában zajlott. A filmet japánul, angol felirattal és választható magyar hangalámondással vetítjük.
Köszönetet mondunk a Budapesti Olasz Kultúrintézetnek a szíves
közremûködésért.
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Jegyekkel, regisztrációval, valamint programleírásokkal kapcsolatban
folyamatosan frissülô honlapunk események rovatában tájékozódhat!
A programváltozás jogát fenntartjuk.

A figurák
valódi értéke

A Japán Alapítvány szervezésében
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2018. február 21. 18:00
budapesti olasz kultúrintézet

© 2009 gmameshibah production committee

Mameshiba (2009, 106 p)

A film Jiro, a középkorba hajló férfi,
valamint a kéthónapos shiba kutyus,
Ichiro kalandjait követi nyomon.
Shiba Jiro (Sato Jiro) 35 éves és munkanélküli. Mindennapjainak azonban
váratlanul vége szakad, mikor apja
hirtelen meghal, anyja pedig szó nélkül elhagyja az otthonukat. A magára
maradt Jiro egy napon belebotlik a
nyakán piros kendôt viselô kiskutyába, s végül együtt indulnak el felkutatni Jiro eltûnt anyját… A film szórakoztató hangvétele ellenére a
mai Japánt jellemzô komoly társadalmi problémákat is érint: bemutatja a hikikomori jelenséget, illetve a NEET életformát, a történet
pedig egyfajta alternatívát kínál a személyes nehézségeken való
felülemelkedésre.
A filmet japánul, angol felirattal és választható magyar hangalámondással vetítjük. Köszönetet mondunk a Budapesti Olasz
Kultúrintézetnek a szíves közremûködésért.

Március ›››
A Színház- és Filmmûvészeti Egytem
és a Japán Alapítvány szervezésében,
a Japán Kulturális Hivatal (Agency for
Cultural Affairs) támogatásával

Nó – Taneda Micsikazu
és magyar tanítványai
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2018. március 10. 15:00
színház- és filmmûvészeti egyetem

A nagynevû Kongó nó iskola mestere,
Taneda Micsikazu idén a Japán Nemzeti
Kulturális Hivatal megbízásából kulturális nagykövetként járja a világot, hogy e hagyományos színpadi mûfajt népszerûsítse. Európai körútjának egyik állomásaként Budapestre is ellátogat, hogy a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetem fizikai színházi koreográfus-rendezô szakirányának hallgatói számára egy négynapos workshopot tartson. Ennek a közös
munkának az eredményét tekinthetik meg mindazok, akik ellátogatnak
elôadásunkra. A tanítványok produkciója mellett maga a mester is tart egy
rövid bemutatót. A Japán Kulturális Hivatal 2003 óta nevez ki „kulturális
nagyköveteket”. A címet olyan mûvészek vagy kultúrspecialisták kapják,
akik különösen kiemelkedô kulturális tevékenységet folytatnak. A kezdeményezés célja mélyíteni a nemzetközi közösség japán kultúra iránti megértését, valamint kapcsolatokat építeni japán és külföldi mûvészek között.

Február – Március

Kerámia és teamûvészet az ismert
teavidék, Shizuoka földjérôl
Regisztráció

Kulturális örökség a mai
Japánban – helyi és
globális perspektívák

2018. március 23. 18.00
elte természettudományi kar, konferencia terem

2017. március 13. 18:00
aranytíz kultúrház, nagylovag terem
Dr. Simon Kanert, a Kelet-Anglia Egyetem JapánRegisztráció R
kutatói Központjának igazgatóját már jól ismerheti a hazai közönség régészeti témájú prezentációiról. A korábbi évek
sikereire való tekintettel ismét meghívtuk dr. Kanert, aki ezúttal kutatásainak egy másik területét, a Japánban található világörökségi helyszíneket helyezi elôadása fókuszába. Olyan helyszínekre kalauzol el bennünket, melyek az utóbbi években kerültek fel az UNESCO Világörökségek
listájára: szót ejt többek közt Okinosima szent szigetérôl, melyet 2017ben jegyeztek be, a Fudzsiról, a Meidzsi-kor ipari mûemlékeirôl, valamint
az Ivami Ginzan ezüstbányákról. Említést tesz továbbá a javaslati listán
szereplô grandiózus 5. századi Mozu-Furuicsi halomsírcsoportokról és az
Észak-Japán területén található Dzsómon-kori régészeti feltárásokról is.
Kaner professzor ezen helyszínek példáján keresztül mutatja be a japán
kulturális örökségek kezelését, megôrzését és promotálását érintô kérdéseket, illetve hogy miként vélekednek a helyi kincsek nemzetközi fontosságáról. Megtudhatjuk még, Japán hogyan alkalmazza a kulturális örökséget, mint „puha erôt” a kultúrdiplomáciában, valamint hogy mi várható e téren a Tokióban megrendezésre kerülô 2020. évi nyári olimpiai és
paralimpiai játékok felvezetésében.
A Japán Alapítvány részvételével

Irodalom Éjszakája
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2018. március 21. 19:00–23:00
több helyszínen a vi. kerületben
Az Irodalom Éjszakájának ötlete tizenegy évvel ezelôtt született Prágában
azzal a céllal, hogy a résztvevôk minél több érdekes helyszínen, minél több
nemzet irodalmából ízelítôt kaphassanak. Azóta nem csak a cseh fôvárosnak
lett az egyik legjelentôsebb irodalmi eseménye, de hazánkban is harmadik éve kínál
lehetôséget, hogy az irodalom szerelmesei új írókat és
mûveket fedezhessenek fel.
Az idei rendezvény mottója:
„Barangolás a hatodik kerületben világirodalom után kutatva,
a szerelem témáját körüljárva”.
A város szívében eddig rejtett,
izgalmas helyszíneken tárul fel 21 ország irodalma a Radnóti színészeinek
és vendégmûvészek tolmácsolásában. Az egész estén át tartó program
a Radnóti Színház és az EUNIC Hungary (Európai Unió Nemzeti Kulturális
Intézeteinek magyarországi szervezete) együttmûködésében valósul meg
a Budapest Fôváros Önkormányzata támogatásával. Japán irodalmát ezúttal a nôi írók sorát erôsítô, számos díjjal kitüntetett Itoyama Akiko mûve
képviseli. A felolvasások helyszíneirôl valamint további részletekrôl a www.
japanalapitvany.hu oldalon tájékozódhatnak.

Március

A teafogyasztás és az a köré épülô szokásrendszer erôteljesen hatott
a japán kultúra alakulására, illetve a különféle mûvészetekre.A nemzetközi szinten is aktív Maeda Naoki kerámiamester bemutatja,
miként befolyásolta egymást a kerámia és a tea kultúrája, s e közös
úton hogyan alakult ki mai formájuk. Továbbá bepillantást nyerhetünk a teaültetvényeirôl is híres Shizuoka prefektúra kerámiájának
világába. Ezt követôen Matsui Souga, az Urasenke Teaiskola mestere
tart teabemutatót, illetve egy rövid elôadást a kifinomult teamûvészet
sajátosságairól. Köszönetet mondunk az Urasenke Magyarországi
Japán Tea Egyesületnek a szíves közremûködésért.
kapcsolódó program:
japán kerámia és tea – bemutató
és workshop kecskeméten
2018. március 20.
nemzetközi kerámia
stúdió, kecskemét
Délelôtt az Urasenke Teaiskola
mestere, Matsui Souga mutatja
be a tea elkészítését, felszolgá© Hitomi Matsui
lását és elfogyasztását, majd
tart rövid workshopot a résztvevôk számára. Délután Maeda Naoki
kerámiamester bemutatója tekinthetô meg. Köszönetet mondunk
a Nemzetközi Kerámia Stúdiónak a szíves közremûködésért.
A Japán Alapítvány támogatásával

25. Japán nyelvi
szónokverseny

2018. március 24. 11:00–17:00
xántus jános két tanítási nyelvû középiskola

A Magyarországi Japánnyelv
Oktatók Társasága szervezésében idén is megrendezésre kerül
a Japán nyelvi szónokverseny,
immáron 25. alkalommal. A verseny arra teremt lehetôséget,
hogy a japánul tanuló diákok
közönség elôtt tartsanak egy, a
tapasztalataikat,
élményeiket
bemutató vagy éppen a véleményüket elmondó, rövid beszédet.
A résztvevôk idén is három kategóriában (középiskolás, kezdôközéphaladó és haladó szinteken) mérhetik össze tudásukat.
A rendezvény a szónoklatok mellett japán nyelvû produkciókkal is
várja az érdeklôdôket.

Március
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