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Információ ›
Ingyenes rendezvényeinkre kérjük, feltétlenül regisztráljon honlapunkon:  

 www.japanalapitvany.hu

Jegyekkel, regisztrációval, valamint programleírásokkal kapcsolatban 
folyamatosan frissülô honlapunk események rovatában tájékozódhat! 
A programváltozás jogát fenntartjuk.
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A Japán Alapítvány szervezésében

Japán filmklub
2020. január 22. 18:00 
budapesti francia intézet

 

Minden nap egy jó nap  
(2018, 100 p) rendezte: omori tatsushi
 

Tovaszálló évszakok, minduntalan egymást váltó virágok, újabb 
és újabb kalligráfiák a falon. Egy viszont örök: a tea szeretete. A 20 
éves Noriko önmagát keresve tölti egyetemi éveit, remélve, hogy 
rátalál élete céljára. Édesanyja szerint egy hobbi talán kirántaná 

fásultságából, ezért unszolni kezdi a lányt, hogy vegyen teace-
remónia leckéket otthonuk közelében. Fôszereplônk kevés lelke-
sedéssel ugyan, de beiratkozik egy kurzusra, ahova támogatás 
gyanánt unokatestvére, Michiko is elkíséri. A szókimondó Takeda 
asszony órái eleinte érthetetlenek a lányok számára, hiszen a 
végtelenségik precíz mozdulatok sora csupán aprólékos forma-
ságnak tûnik. Azonban ahogy telnek az évek, Noriko megérti 
a teaszertartás mögött húzódó filozófiát, s a „tea útjában” fel-
fedezi a saját boldogsága útját. A film gyönyörûen ábrázolja az 
évszakok váltakozását nagyra becsülô teaceremónia egyes lépé-
seit, valamint bepillantást enged a különbözô teáscsészék és edé-
nyek sokszínûségébe. 
A filmet japánul, angol felirattal, és választható magyar hangalá-
mondással vetítjük.
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A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Mûvészeti Galéria és a Japán 
Alapítvány szervezésében

Pirospozsgás mesék –  
Satoe Tone illusztrációi
2019. november 8. – 2019. december 14.  
deák 17 gyermek és ifjúsági mûvészeti galéria

Nem túlzás azt állítani, hogy Satoe Tone japán gyermekkönyv-
illusztrátor már hazánkban is óriási rajongótáborral büszkélked-
het. Ez elsôsorban a 2014-ben magyarul is megjelent Pipó utazása, 
illetve a két évvel késôbb kiadott Ahol a szív dobban címû könyvek-
nek köszönhetô. Ez utóbbi mû illusztrációi adják a mûvésznô har-
madik magyarországi kiállításának magját, de természetesen ismét 
itt lesz Pipó is; valamint megismerhetjük három másik könyv bájos 
szereplôit is. Satoe Tone alkotásaiban egyaránt felfedezhetôk a 
hagyományos japán mûvészeti alapok és a modern európai tren-
dek nyomai is. Finom, álomszerûen légies ábrázolásai nemcsak a 
gyermekek, de szüleik szívét is rabul ejtik. A mûvésznô 2011 óta 
Olaszországban él, s miután 2013-ban elnyerte a legrangosabb 
gyermekkönyv fesztivál, a Bolognai Nemzetközi Könyvvásár illuszt-
rációs fôdíját, neve szélsebesen ismertté vált Európa-, s késôbb 
Japán-szerte. 

Kapcsolódó program:

Satoe Tone workshop  
gyerekeknek
2019. november 9. 10:00
deák 17 gyermek és ifjúsági mûvészeti galéria

Az 5–10 éves gyerekek számára szóló kislétszámú workshopon újévi 
üdvözlôlapot készíthetnek az ifjak. A helyek korlátozott száma miatt a 
programon való részvétel regisztrációhoz kötött. További információért, 
illetve jelentkezéshez kérjük, keresse fel honlapunkat!

A Japán Alapítvány szervezésében

4. Japánnyelvi Prezentációverseny 
2019. november 16. 10:00–13:00
élô közvetítés az interneten

A Japán Alapítvány Budapesti Iroda negyedszer rendezi meg 
Japánnyelvi Prezentációverseny címû programját. A verseny célja, 
hogy fejlessze a japánnyelv-tanulók kommunikációs készségeit, 
ösztönözze a nyelvtanulást. A nyelvi kompetencia mellett termé-
szetesen a meggyôzôerônek is fontos szerep jut az elôadásokban. 
A japán-magyar diplomáciai kap -
csolat felvétel 150. évfordulója 
alkalmából a résztvevôk japánul 
fejtik ki véleményüket a külön-
bözô, Magyarországgal, illetve 
Japánnal kapcsolatos témák-
ról, ezzel is elômozdítva a két 
ország közötti kölcsönös megér-
tést. A Prezentációverseny köz-
vetítésével kapcsolatos informá-
ció a Japán Alapítvány honlapján 
található.
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Az Edo-kori földmûvesek élete a törté-
neti demográfia tükrében
2019. november 20. 18:00
aranytíz kultúrház, nagylovag terem

Hogyan élhetett az Edo-kori köznép? Tán haláluk napjáig 
szülôházukban vagy szülôfalujukban laktak?  Valójában szó sincs 
ilyesmirôl! Sokan többször is elköltöztek, vagy vándoroltak az 

országban. Akadtak, akik a városba 
mentek inasnak és ott is marad-
tak életük végéig. Mások kényte-
len-kelletlen tértek vissza a csa-
ládi üzletet átvenni, és voltak, akik 
miután máshol kitanulták a mester-
séget, örömmel vitték haza tudá-
sukat. A 17. század második felé-
ben a kereszténység betiltásával 
egyidôben létrehoztak a falvak-
ban és városokban egy regisztrá-
ciós könyvet, amelyben nyilvántar-
tották, hogy az adott lakos melyik 
templomhoz tartozik. Bizonyos fal-
vakban több mint 100 évnyi feljegy-
zés maradt fenn. Ha ezen dokumen-

tumok aprólékos vizsgálatával és összevetésével próbáljuk feltér-
képezni az akkori emberek életét, egy új képet nyerhetünk az Edo-
kori köznéprôl. Ezt a témát taglalja elôadásában Hirai Shoko, a Kobe 
Egyetem Bölcsésztudományi Doktori Iskolájának professzora, akinek 
szakterülete a családszociológia, valamint a történeti demográfia.

A Japán Alapítvány szervezésében

Sakuhacsi és furulya est
2019. november 11. 18:30
duna palota

Magyarországon is egyre ismertebb és népszerûbb a sakuhacsi. E jel-
legzetes japán bambuszfuvola az ókori Kínából került Japánba, majd 
a 17. században a komuszók (zen buddhista kolduló szerzetesek) hono-
sították meg. A furulya története szintén messzire nyúlik vissza, de ha 
komolyzenérôl beszélünk, legtöbbünknek a reneszánsz és a barokk kori 
zene ékességeként jut eszünkbe. Japánban és Európában egyaránt hagyo-
mánya van a peremfúvósok szeretetének, sôt, a kortárs zenei színtéren 
is figyelemnek örvendenek ezek a hangszerek. Estünk elôadói Tadzsima 
Tadasi sakuhacsimûvész, valamint Szuzuki Tosija furulyamûvész japán 
és külföldi zenészek által is nagyra becsült elôadók, s mindketten aktív 
szereplôi a nemzetközi zenei életnek. Koncertünkön egyaránt játszanak 
tradicionális darabokat és kortárs szerzeményeket; szólóban, valamint 
közös elôadásban.
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