PROGRAMOK
Szeptember 19. szerda, 17.00

Konfuciusz Teaház
SZTE Rektori Épület, Díszterem (Szeged, Dugonics tér 13.)

„Az ecsetet a kéz, a kezet a csukló,
a csuklót a szív irányítja.”
Vendég:
Horváth Janisz, grafikusművész, tipográfus, kalligráfus.
A Konfuciusz Teaház rendezvénysorozat célja, hogy a Kína iránt
érdeklődők egy csésze – Szegeden egyedül nálunk kóstolható
igazi – kínai tea mellett beszélgetve ismerkedhessenek meg
Kínával.

Szeptember 25. kedd, 16.00-18.00

Őszközép ünnep
SZTE Rektori Épület, Átrium (Szeged, Dugonics tér 13.)
Az SZTE Konfuciusz Intézet kézműves foglalkozásokkal és
holdsütemény-kóstolóval ünnepeli az ősz beköszöntét, a
családi és baráti összetartozás ünnepét. A kínai hagyomány
szerint az évnek ezen a napján a legkerekebb, a legteljesebb
a Hold az égen, ilyenkor a rokonok összegyűlnek, és
együtt csodálják a ragyogó teliholdat, miközben ízletes
holdsüteményt fogyasztanak.

A programon a részvétel ingyenes, de előzetesen
regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a konfuciusz@rekt.szte.hu címen lehet.

Október 8. hétfő, 12.10

Vers délben – magyar vers másképpen
Rektori Hivatal, Szent-György Albert szobor
Magyar verset ritkán hallani kínaiul... Petőfi Sándor
„Lennék én folyóvíz” című versét szavalják el magyarul és
kínaiul a Shanghai International Studies University SZTE-n
tanuló magyar szakos diákja Wang Yudie és a Konfuciusz
Intézetben tanító kínai tanár Zhang Xiuwen.

Október 10. szerda, 15.30-17.00

Kínai kalligráfia előadás
Szent-Györgyi Albert Agóra (Szeged, Kálvária sgt. 23.)
A kínai kalligráfia elméleti és gyakorlati ismertetése a képírás
írásjegyeinek kialakulásától a mai modern scripturális
festészet esztétikájáig. Bemutatásra kerül a hagyományos
karakterek összetett értelmezése, a különböző stílusok
ismertetése, híres mesterek formanyelveinek esztétikai
elemzése, a tusfestészet mint társművészet bemutatása, a
kínai vizuális kommunikácóban betöltött szerepe.
A gyakorlati oktatáson a kínai ecsetkezelés elsajátítása,
írásjegyek és egyszerű szövegek stílusok szerinti
megismerése és bambuszfestés történik. A foglalkozásokat
Horváth Janisz kínai kalligráfia oktató, grafikusművész tartja.

Szeptember 20. csütörtök, 15.00

Kínai olvasó sarok avató ünnepség
Kossuth Lajos Általános Iskola (Szeged, Szerb u. 15.)

Szeptember 29. szombat, 15.00-18.00

Konfuciusz Nap
IH Rendezvényközpont (Szeged, Felső Tisza-part 2.)
Az SZTE Konfuciusz Intézet sok szeretettel vár minden
kedves vendéget a Konfuciusz Napon. A programsorozat
két részből áll. 14.00 és 16.00 óra között a látogatóink
interaktív állomásainkon játékos formában ismerkedhetnek
meg Kínával. A feladatokat teljesítő résztvevők értékes
ajándékokat nyerhetnek. 17.00 órakor kezdődik
gálaműsorunk, amelyen különböző Kínával kapcsolható
műsorszámokat mutatnak be a Konfuciusz Intézet hallgatói,
tanárai, barátai. Közreműködik a Kínai Művészeti Központ.

www.szegedikonfuciuszintezet.hu

szegedikonfuciuszintezet

Október 10. szerda, 17.15-18.45

Kínai festőművészet – tus és akvarell
Bambuszfestészet 1.
Szent-Györgyi Albert Agóra (Szeged, Kálvária sgt. 23.)
Az állhatatosságot és a hosszú életet jelképező bambusz
festészetével indul a kurzus. Bambuszból készül az ecset
nyele, bambuszcsíkokra írtak krónikás szöveget az ókorban.
Az ízelt szakaszokban növő örökzöld növény hajlékony
szára mellett az ezernyi hosszúkás levél megfestése a kínai
piktúra mindig kedvelt témája. A 6 alkalmas tanfolyam
költsége: 10.000 Ft. Az órák kéthetente szerdán kerülnek
megrendezésre. A szükséges eszközöket az Intézet
szegedikonfuciuszintezet

biztosítja. Érdeklődni a Konfuciusz Intézetben vagy a
konfuciusz@rekt.szte.hu e-mail címen lehet.

Október 24. szerda, 15.30-17.00

Kínai kalligráfia előadás 2.
Szent-Györgyi Albert Agóra (Szeged, Kálvária sgt. 23.)

Az SZTE Konfuciusz
Intézet programjai

A foglalkozásokat Horváth Janisz kínai kalligráfia oktató,
grafikusművész tartja.

2018. szeptember – október

Október 24. szerda, 17.15-18.45

Kínai festőművészet – tus és akvarell
Bambuszfestészet 2.

ŐSZINDÍTÓ PROGRAMOK

Szent-Györgyi Albert Agóra (Szeged, Kálvária sgt. 23.)

Szeretnél világot látni?
Érdekel a távol-keleti kultúra?
Szeretnéd a jövődet biztos alapokra
helyezni?

MI SEGÍTÜNK VALÓRA VÁLTANI
AZ ÁLMAIDAT.
A megoldás a kínai nyelv tanulása, mely nemcsak belépő
egy különleges világba, de kiváló befektetés is.

A rendezvények lebonyolítása során képmás (fénykép) vagy kép- és
hangfelvétel készülhet és azt az SZTE Konfuciusz Intézet a saját
tevékenysége során, a honlapján vagy egyéb bármilyen más módon
felhasználja, nyilvánosságra hozhatja.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
KONFUCIUSZ INTÉZET
6720 Szeged, Dugonics tér 13. fszt. 13.
Tel.: (06 62) 544-712
E-mail: konfuciusz@rekt.szte.hu

KÖVESD A FACEBOOKON IS
AZ SZTE KONFUCIUSZ INTÉZETET!
szegedikonfuciuszintezet
www.szegedikonfuciuszintezet.hu

