
 

KALENDARIUM

WĘGIERSKI INSTYTUT KULTURY
W WARSZAWIE

GRUDZIEŃ 2014    

     Węgierskie pomniki pamięci - fejfa hungaricum

     Wystawa prezentująca historię oraz symbolikę węgierskich,          
     bogato rzeźbionych, drewnianych nagrobków słupowych.
     (Czynna do 31 grudnia 2014 r.)
     Muzeum Wsi Radomskiej, ul.Szydłowiecka 30, Radom
     www.muzeum-radom.pl

   
      Gdzie jest brat twój? Imre Ámos i XX wiek
      Wystawa prac Imre Ámosa - ofiary Holokaustu, "węgierskiego   
      Chagalla" i współczesnych artystów inspirujących się jego twórczością
      (Czynna do 5 stycznia 2015 r.)
      Synagoga pod Białym Bocianem, ul.Włodkowica 7-9, Wrocław
      www.fbk.org.pl

 
5 grudnia (piątek), godz. 18.00

          
Honwedzi i huzarzy na polskiej ziemi - polowe i inne

historie, 1914-1915 - otwarcie planszowej wystawy

komiksów

Wystawa składa się z 24 kolorowych plansz w jednolitej graficznie szacie, prezentuje

specjalnie w tym celu przygotowane dzieła 10 znanych węgierskich rysowników

komiksu zrzeszonych w Węgierskim Stowarzyszeniu Komiksowym. Podstawę jej

stanowią relacje z frontu galicyjskiego ówczesnego korespondenta wojennego Ferenca

Molnára (autora powieści "Chłopcy z Placu Broni") oraz wojenne zapiski prof. Lajosa

Szádeczkyego Kardossa, obie z lat 1914-1915.Wybrane fragmenty wymienionych

książek posłużyły rysownikom do stworzenia krótkiego komiksu wraz z odpowiednim

tekstem o polskich miastach na linii frontu. Komiksowa forma ekspozycji jest

znakomitą, atrakcyjną lekcją historii, zarówno dla młodego i starszego pokolenia.

Wystawę przygotowano z okazji 100. rocznicy wybuchu I wojny światowej i do końca

2015 roku zostanie pokazana w kolejnych miastach południowej i południowo-

wschodniej Polski.>>>



<<< Główny organizator: Węgierski Instytut Kultury
Współorganizatorzy: Węgierskie Stowarzyszenie Komiksowe, Miejski Dom Kultury
w Grybowie
(Czynna do 20 grudnia 2014 r.)

Miejski Dom Kultury, ul. Kościuszki 7, Grybów
www.mdk.grybow.pl

6 grudnia (sobota), godz.10.00-14.00

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci, po zajęciach

w Węgierskiej Szkole im. Adorjána Divékyego

Węgierski Instytut Kultury, ul. Moniuszki 10, Warszawa
www.hunginst.pl

8 grudnia (poniedziałek), godz.18.00

Máriapócs - węgierska Częstochowa

Otwarcie wystawa fotograficznej poświęconej Máriapócs
- słynnemu sanktuarium maryjnemu na Węgrzech
(Czynna do 31 grudnia 2014 r.)

Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri przy parafii pw. Matki Boskiej
Królowej Świata, ul. Grzybowska 22, Radom
www.filipini.radom.pl|

10 grudnia (środa), godz.11.00

Warsztaty dla najmłodszych - nauka śpiewu metodą Zoltána

Kodálya

Spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 132 im. Sándora
Petőfiego, uczęszczającą w Węgierskim Instytucie Kultury w roku
szkolnym 2014/15 na cykl warsztatów dla dzieci "W końcu śpiewać

każdy może ...", prowadzonych w oparciu o rzadko wykorzystywaną w
Polsce metodę edukacji muzycznej Zoltána Kodálya.
Prowadząca warsztaty: dr Joanna Maluga, absolwentka dyrygentury chóralnej
UMFC w Warszawie

Węgierski Instytut Kultury, ul. Moniuszki 10, Warszawa
www.hunginst.pl|



10 grudnia (środa), godz.18.00

Festiwal "1989-2014  25 lat wolności"
(8-12 grudnia 2014)
W ramach festiwalu projekcje filmów z Bułgarii, Czech, Polski,
Rumunii, Słowacji i Węgier. Węgry reprezentować będzie
film fabularny pt. BOLSE VITA

Scenariusz i reżyseria: Ibolya Fekete
Rok produkcji: 1996

W czasie gorącego lata 1989 roku Węgry otworzyły swoją zachodnią granicę i tym

samym rozpoczęła się wędrówka ludów we Wschodniej Europie. Przez kraj - na

rozdrożu Wschodu i Zachodu - po kolei maszerują uchodźcy, uciekający przed polityką,

wojną czy biedą, awanturnicy, gangsterzy, przemytnicy - wraz z kilkoma młodymi

osobami próbującymi odnaleźć swoje miejsce w nowej odradzającej się Europie. Pięć

osób różnych narodowości spotykających się w budapeszteńskiej knajpie Bolse Vita

to: dwaj dziwni muzycy oraz inżynier z Rosji, dwie dziewczyny

z Anglii i Ameryki. To właśnie oni są bohaterami tej historii. Bawią się i zakochują

w sobie, włóczą po mieście - chłopcy próbują zarobić, jeden grając na ulicy, drugi

z handlu na bazarze.Ci wszyscy spędzają trochę czasu razem w momencie między

upadkiem komunizmu,a nowo powstającym światem chaosu, w przerwie, którą

nazywamy wolnością.

W 1996 roku film otrzymał "Złote Grono" - główną nagrodę na festiwalu 26. Lubuskie

Lato Filmowe w Łagowie.
(Wersja węgierska, napisy w języku angielskim).
Wstęp wolny 

Główny organizator: Rumuński Instytut Kultury w Warszawie

Ambasada Rumunii, ul. Fr. Chopina 10, Warszawa
Szczegóły programu: www.icr.ro/warszawa;

13 grudnia (sobota), godz.17.00

Spotkanie wigilijne dla uczniów Szkoły Węgierskiej im.

Adorjána Divékyego oraz członków Wspólnoty Węgierskiej

w Polsce.

Węgierski Instytut Kultury, ul. Moniuszki 10, Warszawa
www.hunginst.pl|



21 grudnia (niedziela), godz. 20.00

Koncert w wykonaniu zespołu "Piotr Wojtasik Quartet" z
udziałem węgierskiego saksofonisty altowego Viktora Tótha

Piotr Wojtasik Quartet jest zespołem bez instrumentu

harmonicznego (trąbka, saksofon, perkusja, kontrabas).

Brzmienie zespołu oparte jest zasadniczo na koncepcji lidera oraz

indywidualnych cechach tworzących zespół muzyków. Sekcję rytmiczną tworzą

jeden z najwybitniejszych kontrabasistów polskich młodej generacji Michał Barański

i legenda jazzowej perkusji amerykański muzyk John Betsch. Front zespołu stanowi

Piotr Wojtasik (trąbka) i nowa gwiazda saksofonu altowego z Węgier Viktor Tóth.

Program zespołu niemal w całości wypełniają kompozycje lidera, które stylistycznie

przywołują echa jazzu okresu lat 60-tych, posiadają wpływy muzyki "etno", a także

4 elementy "free".  

Skład zespołu:
Piotr Wojtasik - trąbka
Viktor Tóth (Węgry) - saksofon altowy
Michał Barański - kontrabas
John Betsch (USA) - perkusja

Współorganizatorzy: Muzyczne Studio Trójki PR im. Agnieszki Osieckiej i Węgierski
Instytut Kultury

Muzyczne Studio Trójki PR im. Agnieszki Osieckiej, ul. Myśliwiecka 3/5/7, Warszawa
www.polskieradio.pl/trojka

        Radosnych Świat Bożego Narodzenia
             oraz Szczęśliwego 2015 Roku
                              życzy
      Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

 
            Áldott Karácsonyi Ünnepeket
            és Boldog 2015-ös Esztendőt
                             kíván
         a varsói Magyar Kulturális Intézet    

Węgierski Instytut Kultury zastrzega sobie prawo zmian w programie.
Węgierski Instytut Kultury w Warszawie

ul. Moniuszki 10, 00-009 Warszawa
tel.: +48/22/629-32-41 lub 42

Więcej informacji www.hunginst.pl


