Január ›››

Japán filmklub – Shinkai Makoto est

A Japán Alapítvány szervezésében

2019. február 13. 18:00
Regisztráció R
budapesti olasz kultúrintézet
Idei elsô filmklubunkon két filmet vetítünk az egyik legnépszerûbb japán
animációs filmrendezô, Shinkai Makoto alkotásai közül, aki nemzetközi
elismertségét többek közt részletgazdag háttereinek, ragyogó színvilágának és lenyûgözô természetábrázolásainak köszönheti.

Japán 2019 –
kulturális elôadás

2019. január 28. 18:00
petôfi irodalmi múzeum, díszterem

Regisztráció

R

Másodpercenként 5 centiméter (2007, 63 p)

© Makoto Shinkai/CoMix Wave Films

Dr. Hidasi Judit a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok felvételének
150. évfordulója apropóján tart elôadást a 2019-es év legfontosabb
japán eseményeirôl országos, illetve nemzetközi viszonylatban.
A felkelô nap országa számos évfordulót ünnepel idén: köztük talán
legkiemelkedôbb a Heiszei-kor kezdetének 30. jubileuma, mely egyben a korszak lezárulása is lesz. 30 éve annak, hogy Akihito császár
hivatalba lépett, ugyanekkor az idei a császári trón átadásának az
éve is, amikor a regnáló császár lemondását követôen fia, Naruhito
herceg lép hivatalba, s ezzel kezdetét veszi egy új dinasztikus periódus. 2019 nemzetközi jelentôségû eseményekben is bôvelkedik
majd. Júniusban a G20 országok elôször üléseznek majd Japánban,
illetve a 2020-as tokiói olimpiára való felkészülés jegyében számos
technikai újdonság bemutatására kerül sor robotizáció, mesterséges intelligencia és egyéb IT lehetôségek felhasználásával. Ezekrôl,
s további eseményekrôl tudhatnak meg többet, akik ellátogatnak
a jubileumi év elsô elôadására. Az elôadás magyar nyelven, választható angol tolmácsolással zajlik.

Február ›››
2019. február 4. 18:00
aranytíz kultúrház, nagylovag terem

Takaki hatalmas hóesésben kel útra, hogy sok év
után újra találkozzon általános iskolai szerelmével,
Akarival. A vonatút azonban váratlanul hosszúra nyúlik, és közben a fiú visszaemlékezéseibôl megismerhetjük kettejük addigi történetét. A film három epizódból áll, melyek más-más nézôpontból mutatják be
a fiatalok kapcsolatának alakulását.

A szavak kertje

(2013, 46 p)
Történetünk egy esôs reggelen kezdôdik Tokió egyik
gyönyörû kertjében. A középiskolás Takao úgy dönt,
hogy órái helyett inkább a kertbe megy, ahol találkozik
a nála jóval idôsebb, s felettébb titokzatos Yukinoval.
Attól a naptól fogva rendszeresen találkoznak esôs
reggeleken, és a nyár közeledtével egyre közelebb
kerülnek egymáshoz. Ám a dolgok új fordulatot vesznek, mikor fény derül Yukino kilétére…
A Japán Alapítvány szervezésében, a Magyarországi Japán
Nagykövetség támogatásával

Regisztráció

Japán helyi közösségeiben a történelmi
iratok többségét magánházakban, templomokban, szentélyekben, illetve a falvak, városok hivatalaiban archiválták.
Napjainkra azonban e régi anyagok rohamos tempóban lesznek az enyészeté. Ennek
oka a természeti katasztrófák mellett, az e
közösségeken belüli elöregedés, elnéptelenedés, az önkormányzati dolgozók leépítése, melyek miatt a megôrzéshez értôk száma jelentôsen megcsappant. A probléma felveti a kérdést: a kutatók, valamint a helyi közösségek tagjai hogyan, miben tudnak együttmûködni, hogy e dokumentumok fennmaradhassanak? Elôadásunkon a középkori történelmet kutató Ichizawa Tetsu, a Kóbe Egyetem professzora mutatja
be napjaink új kezdeményezéseit az iratok megôrzésére és felhasználására. Rávilágít arra is, hogy a dokumentumok kezelése nem csupán a történelemkutatás szempontjából fontos kérdés, hanem befolyásoló tényezôje lehet annak, ahogy az érintett helyi közösségek
szervezôdnek.
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2019. február 20. 18:00.
józsef attila színház

Belépô

A University of North Carolina at Chapel Hill, a Sainsbury
Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures, valamint a Japán Alapítvány szervezésében

Palotavárosok és városi paloták –
Japánban és Európában
Regisztráció R

2019. március 4. 9:30–12:30
elte bölcsészettudományi kar, kari tanácsterem
A program a „Palotavárosok és városi
paloták – Japánban és Európában” c.
nemzetközi konferencia nyilvános szekciója. Az összehasonlító szimpózi
umra Japánból, az Egyesült Államok
ból, valamint Európából, többek közt
Magyarországról és az Egyesült Király
ságból gyûlnek össze történészek,
régészek és mûvészettörténészek,
hogy a premodern kori palotavárosokkal kapc solatos elképzeléseket megvitassák. Palotavárosnak nevezzük azokat a településeket, melyek
királyi, arisztokrata vagy egyházi rezidenciák köré szervezôdtek.
A résztvevô tudósok építészeti és topográfiai szemszögbôl vizsgálják a paloták és városaik közötti kapcsolatot, az urbánus lét hatásait
a hatalmi gyakorlatra, illetve az anyagi kultúra szerepét ezen városokban. A nyilvános szekció magyar tolmácsolással zajlik.
A Japán Alapítvány támogatásával

Tánc az Istenekkel – Japán kagura elôadás
Hagyományos népi színjáték
Tóhoku vidékérôl

A Japán Alapítvány szervezésében

A történelmi iratok közösségi
megôrzésének útja

Március ›››

A Japán Alapítvány szervezésében

B

A japán-magyar diplomáciai kapcsolatok fennállásának 150. évfordulója
alkalmából egy különleges színpadi bemutatóval készülünk, mely ötvözi
a szakrálisat a szórakoztatóval. A kagura a nó és a kabuki egyik ôse; az
évszázadokon át fennmaradt népi elôadómûvészeti mûfaj sintó szentélyekben jött létre, hogy szertartásos táncok bemutatása közben „meghívja” az isteneket az emberek közé, majd együtt mulassanak. A kagura
szoros kapcsolatban áll a vidéki élettel, így darabjai többsége – a japán
mitológia történetei mellett – az adott közösség legfontosabb tevékenységének istenét kelti életre. Elôadásunkra két társulat érkezik a 2011-es
nagy katasztrófa által erôsen sújtott Tóhoku vidékérôl: a vándorelôadói
tevékenységérôl ismert Kuromori kagura, valamint a Kanmacsi hóin
kagura, hogy bemutassa sokszínû mûfaj két ágát. A nagyszabású produkció során elôször láthat a magyar közönség egész estés kagura elôadást,
ahol a táncosok élô zene kíséretében mutatják meg az újjáéledô Tóhoku és
a talpra állásban fontos szerepet vállaló kagura erejét. További részletek
és jegyárak a www.japanalapitvany.hu weboldalon találhatók.

26. Japán nyelvi szónokverseny
2019. március 9. 10:00–16:00

xántus jános két tanítási nyelvû középiskola
A Magyarországi Japánnyelv Oktatók Társasága szervezésében
immáron 26. alkalommal kerül megrendezésre a Japán nyelvi szónokverseny. A program arra teremt lehetôséget, hogy a japánul tanuló
diákok közönség elôtt tartsanak egy, a tapasztalataikat, élményeiket bemutató vagy éppen a véleményüket elmondó, rövid beszédet.
A japán-magyar diplomáciai kapcsolatok fennállásának 150. évfordulója alkalmából idén a „Nemzetközi kulturális csere, nemzetközi kapcsolatok” témához kapcsolódó szónoklatok hangzanak el. A rendezvény emellett japán nyelvû produkciókkal is várja az érdeklôdôket.
A Tokiói Mûvészeti Egyetem Film- és Médiakutatási
Posztgraduális Képzésének Animáció Szakiránya és a Japán
Alapítvány szervezésében
Regisztráció

Animációs rövidfilmek
Japánból

R

2019. március 11–12. 18:00
eötvös 10, színházterem
A rendezvény Japán leghíresebb mûvészeti
egyeteme, a Tokiói Mûvészeti Egyetem Filmés Médiakutatási Posztgraduális Képzésének
Animáció Szakirányával közös szervezésben jön
létre, hogy a japán mûvészi animációt hazánkban népszerûsítse. A program elsô napján az
animáció szakirány hallgatóinak válogatott
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