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Ingyenes rendezvényeinkre kérjük, feltétlenül regisztráljon honlapunkon:  
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Jegyekkel, regisztrációval, valamint programleírásokkal kapcsolatban 
folyamatosan frissülô honlapunk események rovatában tájékozódhat! 
A programváltozás jogát fenntartjuk.

R Regisztrációt kérünk a honlapon
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Thermae Romae (2012, 108 p)
rendezte: hideki takeuchi

Második filmünk az ókori Róma fürdôibe kalauzol el minket, hogy 
egy felejthetetlen komédiában lehessen részünk. Fôhôsünk, a 
gyógyfürdôk építésével foglalkozó Lucius, a forró vízben ázva el-
mélkedik, mikor hirtelen a mai Japánban találja magát. A hihetetlen 
idôutazás során látottak ihletet adnak neki, hogyan tudná tökéle-
tesíteni a Római Birodalom fürdôit, majd a megszerzett tudással 
visszatér saját idejébe. Új, korszakalkotó ötletei felkeltik a császár 
figyelmét is, és felkéri Luciust egy hatalmas fürdôkomplexum meg-
építésére. 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. A si-
kerhez a népszerû sztori mellett persze hozzájárult a parádés sze-
reposztás is: a fôszerepben nem más, mint Abe Hiroshi csillant-
ja meg tehetségét. A mû fényét tovább emeli, hogy a forgatás egy 

része Olaszország legnagyobb 
filmstúdiójában, a Cinnecittában 
zajlott. A filmeket japánul, angol 
felirattal és választható ma-
gyar hangalámondással vetítjük. 
Köszönetet mondunk a Budapesti 
Olasz Kultúrintézetnek a szíves 
közremûködésért.

A Japán Alapítvány részvételével

Irodalom Éjszakája
2020. március 26. 19:00 – 23:00
több helyszínen a vii. kerületben

Az Irodalom Éjszakájának ötlete tizenöt 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 negyedik éve kínál lehetôséget, 
hogy az irodalom szerelmesei új írókat és mûveket fedezhessenek 
fel. Az idei rendezvény témája a „titok”. A város szívében eddig 
rejtett, izgalmas helyszíneken tárul fel 21 ország irodalma az Örkény 
színészeinek és vendégmûvészek tolmácsolásában. Az egész 
estén át tartó program az Örkény Színház és az EUNIC Hungary 
(Európai Unió Nemzeti Kulturális Intézeteinek magyarországi 
szervezete) együttmûködésében valósul meg a Budapest Fôváros 
Önkormányzata támogatásával. Japán irodalmát ezúttal Minato 
Kanae mûve képviseli. A felolvasások helyszíneirôl, valamint további 
részletekrôl a www.japanalapitvany.hu oldalon tájékozódhatnak.

RRegisztráció

Március

elôzetes a következô programfüzetbôl:
A Japán Alapítvány szervezésében

A japán tévéreklámok innovációja:  
változások és megjelenés-stratégiák 
2020. április 21. 18:00
aranytíz kultúrház, nagylovag terem
A Kóbe Egyetem professzora, dr. Inoue Norijuki elôadása. 
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A Japán Nemzeti Történeti Múzeum és  
a Japán Alapítvány szervezésében

Az Edo-kor nyomában 
2020. február 13. 18:00
aranytíz kultúrház, nagylovag terem

A több mint 260 éven át tartó Edo-
kor a mai napig kedvelt témát 
nyújt filmekhez és regényekhez. A 
korszak egyik ismérve, hogy ek-
kor alakult ki és terjedt el a városi 
emberek kultúrája; többek közt a 
színjátszás, az ukijoe, a haiku és a 
könyvnyomtatás. Elôadóink a kor 
két kevéssé ismert arcát fedik fel 
történelmi dokumetumok tükrében. 
Programunk elsô felében Kurusima 
Hirosi, a Japán Nemzeti Történeti 

Múzeum igazgatója mutatja be az Edo-kort a parádék tükrében. Szó 
esik a feudális hadurak ünnepélyes vonulásairól birtokuk és a fôváros 
között, de bepillantást nyerhetünk a sintó szentélyek vallási fesztivál-
jaihoz kapcsolódó ceremoniális menetek, valamint a külföldi delegá-
ciók Edóba vonulásának rendszerébe is. Elôadónk mindezeket képes 
dokumentációkon keresztül mutatja be, valamint összehasonlítja 
azokat a Meidzsi-restaurációt követô, Meidzsi császár által tartott pa-
rádéval. Az est második felében Hidaka Kaori, a Japán Nemzeti Törté-
neti Múzeum professzora beszél a lakktárgyak – mint jellegzetes helyi 
termékek – külföldi kereskedelemben betöltött szerepérôl és annak 
jelentôségérôl. Az aranypor használatával dekorált maki-e lakktár-
gyak már a korai idôktôl Japán specialitásai voltak, s elôbb Ázsiában, 
majd Európában tettek szert nagy népszerûségre, míg végül eljutot-
tak a világ különbözô részeire. Bár az Edo-kort általában a nemzeti 
elszigetelôdés koraként emlegetik, a lakkmûvek exportjának példáján 
keresztül betekinthetünk abba, milyen gazdag is volt a tárgyak révén 
az emberek között zajló cserekapcsolat.

A Japán Alapítvány szervezésében

Bepillantás a nóba – elôadással  
egybekötött bemutató
2020. március 2. 19:00
eötvös 10 közösségi és kulturális színtár, kamaraterem

A nagynevû Kongó nó iskola mestere, Taneda Micsikazu két évvel 
ezelôtt kulturális nagykövetként népszerûsítette hazánkban e tradicio-
nális elôadómûvészetet. Idén tavasszal ismét Budapestre látogat, hogy 
egy elôadással egybekötött bemutatót tartson, ahol simait, azaz jelmez 
nélküli táncokat ad elô, miközben a mûfajt ismerteti. A simai táncok a 
nó darabok leglátványosabb elemei, melyek önállóan is elôadásra ke-
rülnek a fôszerepet játszó site által; ám ilyenkor a mûvész nem kosztüm-
ben, hanem az iskolája címerével ellátott hakamában táncolja ezeket. 

A Japán Alapítvány támogatásával

27. Japán nyelvi szónokverseny
2020. március 14. 11:00 – 16:00
xántus jános két tanítási nyelvû középiskola 

A Magyarországi Japánnyelv Oktatók Társasága szervezésében 27. alka-
lommal kerül megrendezésre a Japán nyelvi szónokverseny. A verseny 
arra teremt lehetôséget, hogy a japánul tanulók közönség elôtt tartsa-
nak egy, a tapasztalataikat, élményeiket bemutató vagy éppen a véle-
ményüket elmondó, rövid beszédet. A résztvevôk idén is három kategó-
riában (kezdô, középhaladó 
és haladó szinteken) mérhe-
tik össze tudásukat. A rendez-
vény a szónoklatok mellett 
japán nyelvû produkciókkal is 
várja az érdeklôdôket. Jelent-
kezési határidô: 2020. február 
14. Részletek: mjot.hu

Mivel jelmezek és díszlet hiányában a mûvész csak a testét használja 
kifejezôeszközként, a nézôk bepillantást nyerhetnek a nó esszenciájába. 
Taneda mester lebilincselô stílusú elôadása és a nó vonzerejének széles ská-
láját bemutató reportoárja különleges szórakozást ígér a tradicionális japán 
mûvészetek kedvelôinek.

kapcsolódó program:
A Színház- és Filmmûvészeti Egytem  
és a Japán Alapítvány szervezésében

Nó: Taneda Micsikazu és magyar 
tanítványai – workshop bemutató
2020. március 7. 15:00
színház- és filmmûvészeti egyetem, hevesi terem

A Kongó nó iskola mestere, Taneda Micsikazu 
a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem hallgatói 
számára egy négynapos workshopot tart, melynek 
lezárásaként a résztvevôk egy nyilvános bemu-
tató keretében demonstrálják a közös munka 
eredményét. A tanítványok produkciója mellett 
maga a mester is tart egy rövid, elôadással egy-
bekötött bemutatót. Taneda Micsikazu site (a nó 
darab fôszerepét játszó) mester, aki a világ szá-
mos táján szerepelt már. 2018-ban a Japán Nemzeti 
Kulturális Hivatal megbízásából kulturális nagy-
követként járta a világot, hogy e hagyományos 
színpadi mûfajt népszerûsítse. Akkori körútja 
magyaroroszági állomásaként az elôadómûvészeti 
képzésben meghatározó szerepet betöltô, illetve 

számos színészt és színházi szakembert kinevelô Színház- és Filmmûvészeti 
Egyetem növendékeinek tartott workshopot. A nagysikerû együttmûködés 
után megfogalmazódott az újbóli társulás ötlete, mely idén márciusban 
meg is valósul. Vajon a magyar színházi élet jövôjét vállukon hordó fiatalok 
milyen kapcsolódási pontot találnak a japán tradíciókban gyökerezô, s máig 
is népszerû nó mûfajával?  

A Japán Alapítvány szervezésében

Korai japán buddhista leletek és  
kapcsolódásaik a kontinenshez 
2020. március 10. 18:00
aranytíz kultúrház, nagylovag terem

Az utóbbi évek látványosabb japán régészeti felfedezései 
közül több az 5. és 8. század közötti periódusból szárma-
zik, mikor a korai japán állam számos elemet emelt át a 
kínai és koreai kultúrából. Ebben a korszakban terjesztette 
ki hatalmát az ország jelentôs részére a késôbb „Jamato-
dinasztia” névre keresztelt uralkodóház; végül a buddhiz-
must téve hivatalos állami vallássá, mely lépést a Tódaidzsi 
megépítése szimbolizált. Az órási buddha szobornak ott-
hont adó nagytemplomot a 8. század közepén emelték az 
akkori fôvárosban, Narában; s ezzel párhuzamosan felépí-
tettek egy állami templomokból álló országos hálózatot is. 
Elôadónk, Prof. Simon Kaner az említett korszak figyelemre méltó régészeti 
leletei közül mutat be néhányat; valamint szót ejt az ásatások során feltárt 
leletek, illetve a kortárs történelmi és mitológiai álláspontok összeegyezte-
tése körüli vitás kérdésekrôl. Végezetül beszél majd az elképzelésrôl, mely 
Narát tekinti a Selyemút keleti végpontjának. 
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Tavaszi dupla filmklubunkon a vízé és a komikumé a fôszerep! A Tadano 
Középiskola úszócsapatát egyetlen tag tartja életben, amikor újonnan 
érkezett tanerô veszi át a csapatedzô szerepét. A lelkes, fiatal és nem 
mellesleg vonzó tanárnô legnagyobb álma egy profi szinkronúszó csa-
patot létrehozni. Csupán annyi a bökkenô, hogy a Tadano egy fiúsikola, 
a jelentkezôk egytôl-egyig csapnivaló úszók, a tanárnô pedig várandós, 
így hamarosan szülési szabadságra kell mennie. Mindezek ellenére a 
srácok elhatározzák, hogy egy különleges számmal lépnek fel az isko-
lai fesztiválon. Ugyan a felettébb merész próbálkozást csak egy bolond 
halárus és pár helyi transzvesztita támogatja, a fiúk keményen edzenek, 
hogy összehangolják mozgásukat a bemutatóra. Vajon sikerül tökélete-
síteniük a programot, vagy tervük kudarcba fullad? A film ötletét valós 
események ihlették.

Japán filmklub – Dupla filmvetítés
2020. március 18 – 19. 18:00
budapesti olasz kultúrintézet

Waterboys (2001, 91 p)
rendezte: yaguchi shinobu
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