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28 maja (poniedziałek) godz. 17:30
Wykład dr Radosława Siedlińskiego: U źródeł Studia Gainax.
Historia pewnego anime
Nihon SF Taikai w Osace w 1983 roku
otworzyła animacja stworzona przez grupę
japońskich studentów. Wśród fanów gatunku
szybko zdobyła status produkcji kultowej, zaś
jej twórcy krótko potem założyli Studio
Gainax po dziś dzień pozostające jednym z
najważniejszych studiów animacyjnych w
Japonii. Podczas spotkania Dr Radosław
Siedliński przybliży animację, dokonan jej
analizy i interpretacji oraz opowie o kulisach
powstania studia Gainax.

Dr Radosław Siedliński - urodzony w Toruniu, gdzie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika zdobył tytuł magistra
(1998), a następnie stopień doktora (2004) nauk humanistycznych. Od momentu ukończenia studiów
magisterskich pracuje dydaktycznie zarówno z młodzieżą akademicką, jak i szkolną. Autor wielu publikacji
naukowych i popularnonaukowych. Pracownik dydaktyczny na Wydziale Kultury Japonii PJATK. Aktualnie zajmuje
się badaniem japońskiej kultury wizualnej spod znaku mangi i anime.

16 czerwca (sobota) 11:30-19:00
W sobotę 16 czerwca w Służewskim Domu Kultury w Warszawie odbędzie się 6. edycja Matsuri –
Pikniku z Kulturą Japońską, organizowanego przez Związek Pracodawców SHOKOKAI, Klub Japoński
w Polsce oraz Ambasadę Japonii.
Na gości czekają atrakcyjne występy sceniczne, pokazy sztuk walki, stoiska m.in. japońskiej kuchni,
kaligrafii, przymierzania stroju japońskiego yukata, Drogi Herbaty, czy gier i zabaw japońskich, a
także prezentacje japońskich firm. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Służewski Dom Kultury，ul. Jana Sebastiana Bacha 15
Facebook https://www.facebook.com/MatsuriPiknikJaponski
Strona internetowa: http://www.pl.emb-japan.go.jp/matsuri.html

18 czerwca (poniedziałek) – 6 lipca (piątek)
Wystawa kaligrafii japońskiej

Wydział Informacji i Kultury Ambasady Japonii zaprasza
na wystawę prac biorących udział w konkursie kaligrafii
Europy Środkowo-Wschodniej, organizowanym przez
Warszawską Szkołę Języka Japońskiego. Wstęp wolny.

21 czerwca (czwartek) 17:30
Wykład Agaty Bice: Nie tylko Murakami - kilka słów o
współczesnej literaturze japońskiej w Polsce
Haruki Murakami to najbardziej znany w
Polsce pisarz japoński. Ale nie jedyny.
Spotkanie będzie doskonałą okazją dla
miłośników literatury, aby zapoznać się z
mniej znanymi pisarzami z Kraju Kwitnącej
Wiśni. Przedstawione zostaną nie tylko
książki japońskich laureatów literackiego
Nobla i japońskich nagród literackich, ale
również japońskie kryminały, powieści
historyczne oraz pozycje dla najmłodszych.
Nacisk będzie położony na pozycje dostępne
w języku polskim.
Agata Bice - japonistka, absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2009-2010 odbyła
roczny staż naukowy na Uniwersytecie Kobe. Od września 2016 doktorantka na Wydziale Orientalistycznym
UW, od października 2017 wiceprezes Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów UW „Orientuj się!”.
W obecnych badaniach skupia się na recepcji i przekładach japońskiej literatury pięknej w Polsce.
Współorganizatorka paneli i dyskusji naukowych wokół pracy tłumacza oraz propagatorka szeroko pojętej
kultury Japonii.

