KALENDARIUM
WĘGIERSKI INSTYTUT KULTURY
W WARSZAWIE

MARZEC 2019
WYSTAWA
DYSTROFIA ... RAZ JESZCZE
Wystawa prezentuje prace Anny Nemes jednej z wybitnych
artystek młodego pokolenia. Świat jej wyobraźni zamyka się w akcie,
bliskim poetyce Luciana Freuda i Egona Schiele. Prace są intymne a
zarazem niedyskretne. Artystka obnaża więcej niż to, co chcielibyśmy
dostrzec przy pobieżnym oglądzie. Postacie mężczyzn i kobiet, stare
i młode, buzują dziwnymi siłami materii. Pomiędzy harmonią
i bezładem ujawnia się świat wewnętrznych napięć ...
Wystawa zorganizowana wspólnie z Galerią Apteka Sztuki
(Czynna od 28 lutego do 31 marca br.) czynna do 15
Węgierskie Instytut Kultury, ul. Moniuszki 10, Warszawa

IMPREZY
6 marca (środa), godz.18.00-20.00

Spotkanie Fundacji Bátor Tábor Polska, podczas którego
opowiemy o możliwościach wolontariatu na obozie organizowanym
na Węgrzech. Spotkania będzie prowadzone w języku angielskim.
W trakcie Obozów Odwagi przywracany jest uśmiech i radość z dzieciństwa
dzieciom i nastolatkom dotkniętym chorobami nowotworowymi. Bátor
Tábor to miejsce, gdzie dzieci odzyskują radość, poznają nowych przyjaciół,
uczestniczą w różnych zajęciach jak park linowy, łucznictwo lub kajaki.
Data i miejsce obozu: 14-24 sierpnia 2019 r., Hatvan, Węgry.
Sesja w języku angielskim dla dzieci z Polski.
Powyższa data zawiera również kompleksowe szkolenie dla wolontariuszy
Węgierski Instytut Kultury, ul. Moniuszki 10, Warszawa

6 marca (środa), godz.18.30
Spotkanie Klubu Węgierskiego
Wieczór gry towarzyskiej: Activity-Professional Kompakt?
(wersja węgierska)
Restauracja "U Madziara", ul. Chłodna 2/18, Warszawa
http://www.umadziara.pl

11 marca (poniedziałek), godz.8.30
W końcu śpiewać każdy może ... Warsztaty dla najmłodszych
- nauka śpiewu metodą Zoltána Kodálya. Spotkanie z uczniami Szkoły
Podstawowej im. Sándora Petőfiego, prowadzone w oparciu o rzadko
wykorzystywaną w Polsce metodę edukacji muzycznej Zoltána Kodálya.
Prowadząca warsztaty: Dorota Załęska-Soroka
Węgierski Instytut Kultury, ul. Moniuszki 10, Warszawa

14 marca (czwartek), godz.11.30
Polacy i Węgrzy w XX wieku - prelekcja Ákosa Engelmayera,
byłego Ambasadora RW w Polsce (1990-1995) i dr. Jánosa
Tischlera, dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 36, ul.Chopina 9b,Wrocław

14 marca (czwartek), godz.18.30
Spotkanie Klubu Węgierskiego
Wieczór towarzyskiej gry planszowej
ZnajZnak-Felismered? (wersja węgierska)
Historie Polski i Węgier od stuleci splatają się ze sobą. Przykłady tego znajdziemy nie
tylko w dalszej przeszłości, ale także we wciąż bliskim nam XX wieku. Na wzajemną
przyjaźń i wsparcie Polacy i Węgrzy mogli liczyć także w obliczu największych
totalitaryzmów tamtych czasów w okresie II wojny Światowej. Wspólna historia obrastała
legendami i symbolami. Wciąż jednak jeszcze zbyt mało nawzajem wiemy o naszej
przeszłości. Od tej strony powinniśmy się lepiej poznać i mamy nadzieję, że edukacyjna
gra historyczna ZnajZnak-Felismered? przynajmniej w części to umożliwi. Liczymy, że
przyczyni się do bliższego poznania historii Węgier przez Polaków, a Węgrom przybliży
historię Polski. Historia obu narodów jest nasycona symbolami, dlatego przygotowując
grę historycy z Polski i Węgier ograniczyli się przede wszystkim do wieku XX. W ten
sposób powstał zestaw 133 symboli, które znalazły się na kartach gry.
Restauracja "U Madziara", ul. Chłodna 2/18, Warszawa
http://www.umadziara.pl

15 marca (piątek)
Uroczyste obchody
15 MARCA - Święta Narodowego Węgier
z okazji 171. rocznicy Rewolucji i Walk o Wolność Węgier 1848-1849,
organizowane wspólnie z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy
W programie:
godz.16.00 - uroczyste obchody Wiosny Ludów wraz ze złożeniem kwiatów
pod pomnikiem gen.Józefa Bema przed Urzędem Dzielnicy
Bemowo m.st.Warszawy (pl. Powstańców Śląskich 70)
godz.17.30 - wręczenie nagrody"Zasłużony dla Partnerstwa im.gen.Józefa Bema"
Koncert węgierskiego duetu fortepianowego Piano Arts Duo:
Gabriella Adorján, Julianna Kiss
(Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201)

16 marca (sobota)
DZIEŃ WEGIERSKO-POLSKI
z okazji Święta Narodowego Węgier
(15 marca - rocznica Rewolucji i Walk o Wolność Węgier
1848-1849) i Dnia Jagiellońskiego (6 marca - rocznica Aktu
Inkorporacyjnego Prus Królewskich do Polski wydanego przez króla Kazimierza
Jagiellończyka)
W programie m.in.:
- mini konkurs polsko-węgierskiej gry planszowej ZnajZnak-Felismered?
- zwiedzanie wystawy "Chłopcy z Placu Broni" poświęconej historii książki
Ferenca Molnára
- wystąpienia i powitania Prezydenta CSW i Rektora KJ
- "1848 i 1956 - dwa punkty zwrotne w historii Węgier z udziałem Polaków"
wykład Ákosa Engelmayera, byłego Ambasadora RW w Polsce (1990-1995)
i dr. Jánosa Tischlera, dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie
- projekcja filmu fab. Sándora Sáry "80 huzarów" (80 huszár)
Impreza zorganizowana wspólnie z Kolegium Jagiellońskim-Toruńską Szkołą Wyższą
i Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
Centrum Sztuki Współczesnej, ul.Wały gen. Sikorskiego 13,Toruń
https://csw.torun.pl

21-24 marca (czwartek-niedziela)
Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Kielce 2019 r.
W dniach 22-24 marca br. w Kielcach odbędzie się szereg imprez
i wydarzeń rangi międzynarodowej związanych z uroczystymi
obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który w 2007 r.
jednogłośnie został przyjęty przez Sejm RP i Parlament RW, ustanowiony
uchwałą w obu naszych krajach na dzień 23 marca. W tegorocznych uroczystościach
udział wezmą Prezydent Węgier, János Áder i Prezydent RP, Andrzej Duda

W programie znajdą się m.in następujące wydarzenia:
22 marca 2019 r.
Centrum Edukacyjne IPN "Przystanek Historia"(ul. Warszawska 5)
godz.11.00 - wykład Ákosa Engelmayera, byłego Ambasadora RW w Polsce
(1990-1995) i dr. Jánosa Tischlera, dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury
w Warszawie, połączony z prezentacją gry edukacyjno-historycznej ZnajZnakFelismered?
Foyer Duże Sceny, Kielecki Teatr Tańca (Pl. Moniuszki 2B)
godz.16.00 - Wernisaż wystawy planszowej Archiwum Państwowego w Kielcach,
pt. "Nad Wisłą i Dunajem. Z dziejów przyjaźni polsko-węgierskiej w XX wieku
(Wystawa zorganizowana wspólnie z Archiwum Państwowym w Kielcach i Węgierskim
Instytutem Kultury w Warszawie)
Duża Scena Kieleckiego Teatru Tańca (Pl. Moniuszki 2B)
godz.17.00-18.30 - Uroczysta Gala Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem
Prezydentów Węgier i Polski. Część artystyczną gali uświetni spektakl "Drewniany
Książę"(A fából faragott királyfi) w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca z muzyką
Béli Bartóka, w choreografii Elżbiety Pańtak
23 marca 2019 r.
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek Laszczyków (ul. Jana Pawła II 6)
godz.16.00 - otwarcie wystawy Hungarikum - sztuka ludowa Matyó
Wystawa przygotowana ze zbiorów Muzeum im. Ottó Hermana w Miskolcu prezentująca
bogatą, wielobarwną kulturę Matyó
(Wystawa zorganizowana wspólnie z Muzeum im. Ottó Hermana w Miskolcu, Muzeum Wsi
Kieleckiej i Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie)
Więcej informacji na stronie: http://www.um.kielce.pl/aktualnosci-pl/

24 marca (niedziela), godz.12.00
Gala konkursowa VI. Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży
im. Béli Bartóka, połączona z wręczeniem nagród
laureatom
Konkurs popularyzujący muzykę fortepianową, ze szczególnym
uwzględnieniem twórczości Béli Bartók, przeznaczony był dla
dzieci i młodzieży ze szkół muzycznych posiadających uprawnienia szkół
publicznych, jak i nieobjętych systemem szkolnictwa artystycznego
Impreza zorganizowana wspólnie ze Służewskim Domem Kultury w Warszawie
Służewski Dom Kultury, ul. Bacha 15, Warszawa
https://sdk.waw.pl

26- 27 marca (wtorek-środa)
Dzień Węgierski organizowany w szkołach:
26.III.br. - Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku
27.III.br. - Szkoła Podstawowa nr 218 im. Fr. Rakoczego
w Elblągu
W programie: prelekcja prof. Istvána Kovácsa, poety, eseisty, historyka,
byłego Konsula Generalnego RW w Krakowie i dr. Jánosa Tischlera, dyrektora
Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie na temat Rewolucji i Walk o Wolność
Węgier 1848-1849 oraz konkurs wiedzy o Węgrzech

29 marca (piątek)
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Bydgoszcz 2019
W 30 rocznicę wydarzeń roku 1989
W programie:
godz.17.00 Ogród Botaniczny UKW (ul.Chodkiewicza 30)
- spotkanie przy dębach symbolizujących przyjaźń polsko-węgierską
godz.17.30 Biblioteka UKW (ul.K.Szymanowskiego 3)
- wystąpienia gości
- prelekcja okolicznościowa - Ákosa Engelmayera, byłego ambasadora RW w Polsce
i dr. Jánosa Tischlera, dyrektora Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie
- "Węgry i Polska w dobie wielkiej zmiany. Wydarzenia lat 1988-89 nad Dunajem
i Wisłą" - wykład dr. hab. Pawła Stachowiaka (UAM, BTPW)
- prezentacja multimedialna "Węgry - pomniki niechciane i te lubiane..."- Dariusz
Stachowiak (BTPW)
- koncert muzyki węgierskiej

Impreza organizowana we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, Bydgoskim Towarzystwem Przyjaciół Węgier im. Eryka Bazylczuka

CZY WIECIE, ŻE ...

W Collegium Nobilium. Teatr Akademii Teatralnej trwały próby do
kolejnego spektaklu dyplomowego studentów Wydziału Aktorskiego,
kierunku aktorstwo teatru muzycznego: 1 marca sztuka István Tasnádi:
Fedra Fitness, reż. Daria Wiktoria Kopiec|premiera
przekład: Jolanta Jarmołowicz, Jerzy Czech.
"Dramatopisarz István Tasnádi korzysta w swojej FEDRZE FITNESS ze
znanego mitu i wykorzystując go, tworzy jego autorską wersję. Główny
temat, miłość dojrzałej kobiety do swojego pasierba, został tutaj zdominowany przez temat
władzy. Brutalny świat mitu nie zmienił się – bohaterowie targani są przez namiętności,
a przemoc, kłamstwo i kara, także i tu,malują pejzaż,na którego tle rozgrywa się opowieść.
Zmienili się natomiast bohaterowie mitu, czyli my – ludzie. To wydaje się być istotą tekstu
Tasnádiego.
Rytm i muzyczność stanowią siłę dramatu węgierskiego autora. Wykorzystuje to forma
spektaklu, którą stanowi polifonia słowa, pieśni i ruchu. W oparciu o te trzy współgrające ze
sobą narracje i sięgając do klasycznej greckiej tradycji - chorei, realizatorzy spektaklu tworzą
swój własny język opowieści. Za pomocą choreograﬁi budują równolegle istniejące ze sobą
światy – mityczny i wirtualny. Muzyka w widowisku wykonywana jest na żywo."
Kolejne spektakle odbędą się: 4, 5 i 6 marca br., godz. 19.30 (Wstęp z biletami)
Collegium Nobilium, Teatr Akademii Teatralnej
ul. Miodowa 22/24, Warszawa
http://tcn.edu.pl/spektakle/fedra-fitness

Węgierski Instytut Kultury, ul. Moniuszki 10, 00-009 Warszawa
tel.: +48/22/629-32-41 lub 42
Węgierski Instytut Kultury zastrzega sobie prawo zmian w programie
Informacje o programie Instytutu na stronach:
www.facebook.com/hunginst;
www.youtube.com/user/WegInstKult; www.kulturawegierska.pl

